Výroční zpráva Junáckého
střediska
Rtyně v Podkrkonoší
za rok 2009
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Seznámení se střediskem
Úřední název:
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 525.03,
Rtyně v Podkrkonoší
IČO: 601 53 539
Právní forma:
organizační jednotka občanského sdruţení s právní subjektivitou

Adresa:
JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko 525.03, Rtyně v Podkrkonoší
Martina Nocarová
Kostelecká 369
542 33 RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
Statutární orgán:
Jan Zachař
Velké Svatoňovice 340
542 35 VELKÉ SVATOŇOVICE
tel: 724 319 312

Vedoucí střediska:

Jan Zachař

Zástupce střediska:

Lukáš Matěna

Hospodář:

Martina Nocarová

Předseda revizní komise:

Martin Pohner

Člen revizní komise:

Veronika Kaluţná

Vých. zpravodaj chlapeckého kmene:

Stanislav Řezníček

Vých. zpravodajka dívčího kmene:

Alena Pavlová

Mediální zpravodajka:

Petra Ilchmannová

Junák – svaz skautů a skautek České republiky
Je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdruţení ve smyslu zákona 83/1990 Sb.,
sdruţující své členy bez rozdílu národnosti, náboţenského vyznání, politického přesvědčení,
rasy nebo jiných rozdílů. Se svými 44 000 členy je největším občanským sdruţením dětí a
mládeţe v České republice. Je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů
WOSM a hlásí se k jejich poslání, zásadám a metodám. Je dále členem organizace dospělých
skautů ISGF.
Ing. Josef Výprachtický
Starosta Junáka

Poslání Junáka
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních,
mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý ţivot připraveni
plnit povinnosti k sobě samým, bliţním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v
souladu se zásadami stanovenými zakladateli skautského hnutí.

Skauting není obtíţná, nesrozumitelná věda; pokud se k němu stavíte správně, je to spíše
zábavná hra. Má přitom výchovný účinek a (podobně jako dobré skutky) přináší prospěch
nejen tomu, kdo dostává, ale i tomu, kdo dává.
Slovo skauting dnes chápeme jako způsob soustavné výchovy chlapců i děvčat
k dobrému občanství prostřednictvím hravé činnosti.
Děvčata tu mají velmi důleţitou roli. Kdyţ z nich vyrostou charakterní ţeny, dobré
matky a občanky, postarají se o to, aby byli charakterními, dobrými občany i jejich synové.
Skautská výchova je důleţitá pro obě pohlaví.
Lord Baden-Powell of Gilwell, rok 1919

Mladí lidé ve skautingu
Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány poţadavky
rozdílného přístupu k různým věkovým skupinám.
Jsou to:

světlušky a vlčata (6 – 10 let)
skauti a skautky (11 – 15 let)
roveři a rangers (věk nad 15 let)

Skautské oddíly
Hlavní výchovná činnost v Junáku se soustřeďuje do oddílů. Oddíl se zpravidla dělí do
druţin. Během roku se oddíly scházejí na pravidelných druţinových a oddílových schůzkách,
jedno – a vícedenních výpravách. Skautské akce jsou plné her a osvojování si dovedností a
vědomostí, které mladí lidé uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém
ţivotě.
V roce 2007 bylo registrováno na 1 658 dětských oddílů, působících ve všech krajích
ČR. V našem středisku jsou tři oddíly – 2 smíšené oddíly (jeden ve Rtyni v Podkrkonoší a
jeden v Havlovicích) a oddíl Oldskautů.
I. smíšený oddíl
Vůdkyně oddílu:

Jitka Mertlíková - Baff

Zástupkyně:

Petra Ilchmannová – Ropucha

Zástupce:

Stanislav Řezníček – Stanleey

Druţiny:

Housenky, Ţabičky, Roveři (Berušky, Sajveni, Jestřábi)

Housenky
Další rok pro nás znamenal opět posun v našem skautsko-světlušáckém putování ve sloţení
Kristýna Straková - Týna, Kristýna Volfová - Kýťa, Tereza Volfová - Terka, Martina Pavlová
- Marťa a Jitka Mertlíková - Baff. Získávaly jsme jednotlivé státy Evropy svými dovednostmi
a znalostmi, v létě jsme se vyřádily na táboře a během putování světem fantazie zaţily mnohá
dobrodruţství. Nechyběly tradiční výlety a Velikonoční skautské kuřátko. Jelikoţ uţ jsme
velké holky, zkoušíme se scházet jednou za čtrnáct dní a náš program posunout k dalšímu
poznávání nejen sebe sama ale i společnosti, ve které ţijeme a pro niţ chceme být přínosem.

Žabičky
členové:

Markéta Nováková – Ohryzek
Anna Kašparová – Karkulka
Tereza Teichmanová – Koník
Klára Hejnová – Venuše
Karel Novák – Lišák
Jakub Klusáček – Dědeček Hříbeček
Michal Novotný – Jeţek
Filip Novotný - Zajíc

Druhý rok ve skautu pro druţinu Ţabiček byl plný nových záţitků, legrace a poznávání
nových skautských dovedností. Během druţinového programu jsme postupně odkrývali
tajnou mapu, podle které jsme putovali na konci roku. V únoru jsme společně s kamarády
z Havlovic oslavili Den sesterství a hned poté se pustili do výroby kuřátek na sbírku Pomozte
dětem! Také jsme nezapomněli vynést smrtku na výpravě do Havlovic. V květnu celá naše
druţina udělala velký krok ve skautském ţivotě – splnili jsme slib světlušek a vlčat. Skautský
rok jsme zakončili tradičně v Ruprechticích na letním táboře.
rádkyně druţiny - Petra Ilchmannová – Ropuš

Berušky

Sajveni

II. smíšený oddíl
Vůdkyně oddílu:

Veronika Kaluţná - Skippy

Zástupce:

Anna Astrová - Špionka

Druţiny:

Mravenci, Kanci, Chobotnice

Chobotnice
Druţina Chobotnic je jediná druţina světlušek havlovického oddílu. V roce 2009 se
Chobotnice scházely kaţdý pátek na pravidelných schůzkách, kde se pokaţdé něco nového
naučily, vyzkoušely si něco netradičního nebo se jen pobavily při společných hrách. Před
Velikonocemi Chobotnice pořádaly charitativní akci Velikonoční skautské kuřátko, připravily
promítání videa z tábora, při oddílové akci získaly pro svou druţinu novou vlajku a o
prázdninách se vydaly na skautský letní tábor. Nový skautský rok byl zahájen velkou
výpravou do Kolína k oddílu vodních skautů. Před Vánocemi druţina Chobotnic dopravila do
Havlovic Betlémské světlo, které bylo předáno na tradičním zpívání koled.
Za druţinu Chobotnic Vás zdraví:
Aneta Patáková – Kyti
Barbora Nývltová – Kečup
Veronika Krausová – Číňanka
Alena Balcarová – Růţa
Patricie Stanislavová – Mravča
Veronika Kaluţná – Skippy

Kanci

III. oddíl Oldskauti
Vůdkyně oddílu:

Nela Kuthanová

Zástupkyně:

Marcela Poláková - Máca

Porovnání vyúčtování tábora rok 2008 a 2009
Příjmy
Rok 2008
Účastnický poplatky v hotovosti od dětí
20 300,00 Kč
Účastnický poplatky placené převodem
19 100,00 Kč
Dotace od Města Rtyně v Podkrkonoší
12 000,00 Kč
Příjmy celkem
51 400,00 Kč
Výdaje
Materiál
Potraviny
Léky
Sluţby
Dopravné
Cestovné
Výdaje celkem
Ztráta, zisk

Rok 2009
36 000,00 Kč
25 500,00 Kč
15 000,00 Kč
76 500,00 Kč

Rok 2008
Rok 2009
6 759,00 Kč
8 628,00 Kč
29 225,50 Kč
35 882,00 Kč
816,50 Kč zahrnuto v potravinách
18 301,80 Kč
17 053,50 Kč
1 042,00 Kč
4 312,60 Kč
4 581,00 Kč
3 717,00 Kč
60 725,80 Kč
69 593,10 Kč
-9 325,80 Kč

6 906,90 Kč

Příjmy a výdaje související s táborem
Příjmy
Za pronájem tábořiště
Příjmy celkem

Rok 2008
12 000,00 Kč
12 000,00 Kč

Výdaje
Za opravu stanů
Doprava na a z opravy
Výdaje celkem

Rok 2008
Rok 2009
1 345,00 Kč Plachta na kuchyň
8 068,00 Kč
726,00 Kč
2 071,00 Kč
8 068,00 Kč

Zisk
Celkový zisk

Rok 2009
8 700,00 Kč
8 700,00 Kč

9 929,00 Kč

632,00 Kč

603,20 Kč

7 538,90 Kč

Porovnání vyúčtování skautského plesu 2008 a 2009
Příjmy
Vstupné
Tombola
Občerstvení
Šatna
Příjmy celkem

Rok 2008

30 900,00 Kč

Rok 2009
22 860,00 Kč
8 585,00 Kč
1 583,00 Kč
732,00 Kč
33 760,00 Kč

Výdaje
Honorář kapele
Zvukař
Poţární hlídka
Pronájem sálu
Správní poplatek - povolení tomboly
Poplatek OSA
Občerstvení
Materiál - výzdoba, tombola
Cestovní příkaz
Sluţby
Výlep plakátů
Výdaje celkem

Rok 2008
6 000,00 Kč
2 000,00 Kč
900,00 Kč
6 000,00 Kč
650,00 Kč
1 943,00 Kč
1 365,00 Kč
3 503,00 Kč
445,00 Kč
113,00 Kč
407,00 Kč
23 326,00 Kč

Rok 2009
12 000,00 Kč
zahrnut v kapele
675,00 Kč
10 000,00 Kč
300,00 Kč
1 151,00 Kč
1 279,00 Kč
255,00 Kč
1 020,00 Kč
251,00 Kč
26 931,00 Kč

7 574,00 Kč

6 829,00 Kč

Zisk

Dotace
Město dotace
Tábor
15 000,- Kč
Drobné akce 3 450,- Kč
Celkem
18 450,- Kč
Ústředí
Dotace

26 529,- Kč

Dotace na čekatelský kurz ústředí
Odpovědná osoba: Marcela Poláková
Termíny konání:
13. – 15. 2. 2009, 20. – 23. 3. 2009, 16. – 18. 5. 2009
Výše dotace:
24 734,- Kč

Předpokládaný rozpočet na rok
2010
Náklady
Materiál
Elektrika
sluţby
Poplatky
Registrace
Jízdné
Stravné
Cestovné
Celkem

70 000,00 Kč
1 600,00 Kč
56 520,00 Kč
2 000,00 Kč
12 940,00 Kč
1 000,00 Kč
55 000,00 Kč
14 000,00 Kč
213 060,00 Kč

Výnosy
Úrok
Registrace
Nájemné
Dotace
Ples
Účast popl.

od MěÚ
KRJ
KÚ

120,00 Kč
12 940,00 Kč
15 000,00 Kč
20 000,00 Kč
40 000,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
25 000,00 Kč

Tábor
Celkem

60 000,00 Kč
213 060,00 Kč

Hospodářský výkaz za rok 2009
Řádek
3
4
5
6
7
8
9

Příjmy
Částka
členské příspěvky (určené této jednotce)
4 425,00
dotace ze státního rozpočtu (určené této jednotce)
50 566,00
příspěvky samosprávních orgánů (určené této jednotce)
18 450,00
dary (určené této jednotce)
0,00
ostatní příjmy na akce
86 750,00
ostatní příjmy
124,00
Celkem

160 315,00

Příjmy a výdaje doplňkové činnosti
Řádek
18
19
20
21

Příjmy
příjmy z nájmu
příjmy z reklamy
příjmy z jiné doplňkové činnosti
Celkem

Hodnota
10 680,00
0,00
33 760,00
44 440,00

Majetek a závazky
Řádek
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Majetek
Nemovitosti
Ostatní dlouhodobý majetek
Peněţní prostředky v hotovosti
Peněţní prostředky na účtech
Finanční majetek
Pohledávky
Zásoby - drobný hmotný majetek
Zásoby – ostatní
Ostatní majetek
Celkem majetek
Celkem závazky
Vlastní jmění

Hodnota
133 188,00
0,00
16 512,00
44 326,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194 026,85
0,00
194 026,85

Řádek
10
11
12
13
14
15
16
17

Výdaje
Částka
nákup a zhodnocení nemovitosti
0,00
nákup a zhodnocení ostatního dlouhodobého majetku
0,00
opravy a údrţba
6 742,00
nákup drobného hmotného majetku
0,00
ostatní provozní výdaje
49 943,50
ostatní výdaje na akce
125 845,10
ostatní výdaje
0,00
182 530,60
Celkem

Řádek
22
23
24
25

Výdaje
výdaje související s nájmem
výdaje související s reklamou
výdaje související s příjmy z jiné doplňkové činnosti
Celkem

Částka
0,00
0,00
26 931,00
26 931,00

Některé akce v roce 2009
Sbírka „Dejme brýle Africe“
Cílem této sbírky bylo nashromáţdit co nejvíce dioptrických brýlí, které jejich původní
majitelé uţ nepotřebují. Funkční a neponičené brýle se odešlou lidem do nemocnice v Itibo v
Keni. Povedlo se nám u paní Mádrové nashromáţdit v termínu od 1. ledna do 15. února 2009
celkem 504 brýlí. Skauti brýle zabalili do krabic a poslali na oční kliniku Lexum do Českých
Budějovic, kde byla tato sbírka zahájena. Po vyčištění a přeměření pošle Oční klinika Lexum
brýle do nemocnice v Itibu do Keni. Sbírku podpořil i Petr Kotvald, Tomáš Krejčíř a Jiří
Mádl.
Děkujeme Klubu důchodců, který přispěl velkým mnoţstvím brýlí, děkujeme i ostatním
dárcům a paní Mádrové, ţe brýle vybírala a pečlivě uschovávala.
Tajná akce
27. – 28. 3. 2009
V pátek 27. 3. večer se sešla naše druţina Jestřábů a druţina Sajvenů na Ţabárně. Instrukce
zněly jasně „Dnes se schůzka nekoná, dostav se v 18:30 na Ţabárnu, s sebou věci na přečkání
noci“.

Nikdo z nás do poslední chvíle nevěděl, co se bude dít. Očekávali jsme noční putování s
přespáním v lese. Byli jsme rozděleni do dvojic, kterým byly svázané za ruce, vţdy jeden z
druţiny Jestřábů a jeden z druţiny Sajvenů. Po cestě jsme plnili drobné úkoly, např. jsme si
museli rozdělat oheň a na něm si opéct vuřt a ten donést do cíle, po celou dobu se nikdo
nemohl rozvázat. Zprvu záludný úkol, mohl by nejeden namítnout, ale kaţdá dvojice se s ním
vypořádala velmi dobře. Poté naše kroky z lesa směřovaly do kluboven do Havlovic, to co nás
tam čekalo, kaţdému vyrazilo dech. Teplý čaj, kakao, čokoláda, kofola, slané tyčinky,
příjemné posezení. Celý večer byl ukončen videoprojekcí táborového videa z Ruprechtic
2008.
Zbloudilé dvojice se nakonec našly a všichni příjemně usnuli znaveni tajnou akcí v
havlovické klubovně! Krátkou video ukázku z našeho skautského tábora naleznete na
internetových stránkách http://www.skaut-rtyne.wz.cz/fotky.htm
Děkujeme městu Rtyně v Podkrkonoší za zapůjčení projektoru a obci Havlovice za zapůjčení
společenské místnosti.
Velikonoční skautské kuřátko
1. a 3. dubna 2009
Tento rok probíhá jiţ osmý ročník sbírky Velikonoční skautské kuřátko. Hlavními
organizátory sbírky jsou Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti. Letos se
sbírky zúčastní i naše skautské středisko – Housenky, Ţabičky a Chobotnice z Havlovic.
Během měsíce března budeme vyrábět kuřátka, která poputují před Velikonocemi do prodeje.
Zakoupením kuřátka přispějete na sbírku Pomozte dětem. Hlavní cíle sbírkového projektu
jsou - zvýšená kvalita ţivota dětí, rovné příleţitosti všech dětí a různých skupin dětské
populace, fungující rodina nebo alternativní rodinné modely. Jako skauti jsme se neúčastnili
sami, po celé republice se do sbírky zapojilo 52 skautských oddílů. Housenky a Ţabičky
vybrali 6 424,- Kč a Chobotnice 9 437,- Kč. Penízky byly odeslány na konto sbírky.
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili. Také děkujeme p. Nocarové a p. Bartoníčkové za
spolupráci při organizaci sbírky.

Tajemství bílého písku
18. dubna 2009
V sobotu se mladší druţiny střediska (Housenky,
Ţabičky, Kanci a Chobotnice z Havlovic) vydaly
hledat tajemství bílého písku. Šipkovanou s pokladem
v bílém písku připravila druţina Berušek. Na závěr
jsme si opekli špekáčky a zazpívali písničky u ohně.
Těšíme se další společnou akci s dětmi.
Brigáda v lese
květen 2009
V měsíci květnu se Housenky, Jestřábi a Sajveni vydali do lesa na náchodsku s tím, ţe dívky
(Housenky) nasází několik stromků a kluci (Jestřábi a Sajveni) poklidí po lese klestí. Dívky se
za práci vydají do IQ parku do Liberce a kluci si za vydělané penízky (2000,- Kč) uspořádají
nějakou skautskou akci.
Cílem této brigády bylo naučit děti váţit si peněz a za vydělané peníze uspořádat výlet právě
jenom pro ně.
Skautský tábor
4. – 18. 7. 2009
Uběhl další rok a s ním i tradiční skautský tábor v Ruprechticích u Meziměstí. Tábora se
zúčastnilo celkem 29 dětí ve věku od 6 do 18 let a 9 vedoucích. Všechny děti byly rozděleny
do šesti druţin, tak jak se scházejí po celý rok. Tábora se zúčastnily tyto druţiny se svým
vedoucím: Ţabičky (Petra Ilchmannová), Chobotnice (Veronika Kaluţná), Housenky (Jitka
Mertlíková a Martina Pavlová), Kanci (Anna Astrová), Berušky (Alena Pavlová) a Sajveni
(Lukáš Matěna). Vedoucím tábora byla letos Alena Pavlová – Peggy.
Stavění tábora se potýkalo s nemalými problémy, deštivé dny jako by nebraly konce. Louka
pod „Mufloním“ kopcem byla natolik promáčená, ţe tatra s návěsem neměla šanci se bez
pomoci lesního traktoru dostat na naše tábořiště. I přesto, ţe děti přijely do deště, nebyl
program uţ nijak výrazně narušen.

Nejenom na táboře si skauti pomáhají a tak není divu, ţe během dvou dnů vyrostlo mnoho
pravých táborových staveb, např. stoţár, hráz, umývárna, lornovač, tee-pee, kruh a další,
kterými si děti zpříjemnily svůj čtrnáctidenní pobyt v přírodě.
Děti se s vervou zabydlovaly v podsadových stanech, mezitím se uţ začínala hrát první
seznamovací hra pro nejmenší. Program střídal program. Rybník nacházející se od tábora, co
by kamenem dohodil, nás vábil svou čistou vodou k nejednomu smočení. Na kánoi zapůjčené
od skautů z Police nad Metují se vyřádili nejenom děti, ale i vedoucí. Program „Vypadáš
skvěle“ a táborová televize „TV Tábor“ s opravdovým Krakonošem okořenil uţ tak nabitý
program. Střelba z dalekonosných luků a ze vzduchovek nesměla chybět v druţinovém
programu.

Dále se děti zdokonalily ve zdravovědě pod vedením záchranáře profesionála a vyzkoušely si
pouţití speciálních vakuových dlah, které jsou dnes běţnou výbavou v autě rychlé záchranné
sluţby, a které naše středisko také vlastní. Kaţdá druţina podnikla svůj celodenní výlet do
okolí. Nováčci si vyšlápli na rozhlednu Špičák, do Meziměstí či Broumova, ti zkušenější si
výlet prodlouţili na dva dny v polském příhraničí, kde zhlédli nedobudovanou podzemní
továrnu z dob druhé světové války.

V programech se objevily i další aktivity, jako např. rybaření, slaňování, chůze na laně ve
vzduchu, pěstování rostlinek, divadlo, scénky, rukodělky, tajné šifry, vaření v Setonově hrnci,
hrálo se na kytaru, zpívalo… Třešničkou na dortu bylo vystoupení šermířské skupiny Úpičtí
střelci. Váhu rytířského brnění a výzbroj vyzkoušeli hlavně hoši. Rytířský den byl ukončen
ohnivou show.
Čtrnáct dní děti bojovaly proti zlu v celotáborové hře s názvem Nekonečný příběh, kterou
přichystala druţina Berušek. Ti nejmenší sloţili vlčácký nebo světlušácký slib. Dva starší
skauti splnili jednu z nejtěţších skautských zkoušek, tři orlí pera (24 hodin nemluvit, 24 hodin
nejíst, 24 hodin samoty a podstoupení rituálu).
Kaţdý táborník obdrţel táborovou pohlednici, aby nalákal
své rodiče na slavnostní ukončovací táborák. Někteří rodiče
přespali do rána posledního táborového dne. Děti zaţily
opravdu hodně dobrodruţství, tajemství, napětí, překvapení.
Určitě se opět něčemu přiučily a nasbíraly spoustu
zkušeností na své skautské stezce nejenom do lesa, ale
hlavně do svého ţivota. Věřím, ţe pohoda, ve které se celý
program odehrával, bude doprovázet i další naše akce v
budoucnu.
Děkujeme druţině Sajvenů a Jestřábů za pomoc, bez které by se neobešlo stavění a bourání
tábora. Zvláštní poděkování patří také táborovému kuchaři Pavlovi Kuthanovi a jeho
pomocníkům za nelehkou práci (nasytit kaţdý den téměř 40 hladovců pětkrát denně) a
zdravotníkům Zdeňku Hejnovi a Petře Novákové.

Krakonošova zahrada 2009
10. září 2009
Druhý čtvrtek v září jsme zavítali do Havlovic pomoci s přípravou akce Krakonošova
zahrada. Jednalo se jiţ o sedmý ročník setkání lidí s handicapem bez věkového omezení, které
pořádá Ústav sociální péče pro mládeţ Čtyřlístek Markoušovice. Na návštěvníky čekalo plno
překvapení v podobě vystoupení kynologického klubu Psí pac, sportovních soutěţí, bohaté
tomboly, hudebního vystoupení a dalších. Slunce svítilo celé odpoledne nejen na sportovní
areál v Havlovicích, ale i do šťastných tváří účastníků.
Podzimní tvoření v Havlovicích
17. října 2009
V sobotu se vypravila druţina Housenek a Ţabiček do Havlovic, kde nás čekalo dopoledne
plné tvoření a vyrábění. Autobusem jsme dojeli do Úpice a dále pokračovali pěšky. V
Havlovicích nás uţ čekala druţina Chobotnic. Společně jsme se pustili do práce – malovali
jsme hrnky, ubrouskovali, vyráběli šperky a batikovali. Všechny výrobky se moc povedly,
kaţdý si odnesl dárek domů a zároveň jsme vyrobili ceny do tomboly na skautský ples.
Advent v klubovnách
17. listopadu 2009
Rok utekl jako voda a uţ je tu opět adventní čas. Ani my jsme na to nezapomněli a včas si
vyrobili adventní věnce, které nám zpříjemní čekání na Vánoce. V úterý jsme se sešli v
klubovně na Ţabárně a pustili se do práce. Výrobky se nám moc povedly – uţ se těšíme, aţ si
zapálíme první svíčku.
4. Skautský ples
20. listopadu 2009
Na konci listopadu, jak uţ je tradicí, jsme uspořádali skautský ples.
Přípravy začaly uţ pár měsíců předem a my se snaţili, aby vše
vyšlo vše co nejlépe. Ples se uskutečnil v pátek
20. listopadu 2009 v Orlovně a nad očekávání všech se velice
vydařil. Velkou zásluhu na tom mají kapely HF Band a Imrwere a
taneční skupina Ballare, kterým děkujeme za nevšední záţitek, a v
neposlední řadě sponzoři plesu, kteří se zaslouţili o bohatou tombolu. Dále patří dík všem,
kteří nám pomohli s přípravou a organizací plesu, a to nejvíce Městu Rtyně v Podkrkonoší.

Chobotnická výprava pro Betlémské světlo
19. prosince 2009
Druţina Chobotnic nám letos dopravila plamínek,
který pochází aţ z Jeruzaléma, do Havlovic.
Světýlko světlušky opatrovaly aţ z Hradce Králové.
Můţete se na něj těšit na Štědrý den v kapličce sv.
Jana Nepomuckého od 14. hodin.

Akce plánované na rok 2010
Den Sesterství
Vynášení smrtky
Velikonoční skautské kuřátko
Skautský tábor
Oslavy výročí 65. let skautingu ve Rtyni v Podkrkonoší
Drakiáda
Podzimní tvoření
5. Skautský ples
Betlémské světlo
Vánoční besídka

Založení roverské kmene
Co je to rovering? Rovering je věková kategorie skautského hnutí určená dospívajícím. Kdo
to vlastně jsou roveři a rangers? Roveři a rangers jsou skauti a skautky starší 15 let. Scházejí
se podobně jako mladší skauti.
Rozdíl mezi rovery a skauty nespočívá jen ve věku, ale také v programu, který pro ně
nepřipravuje jen vedoucí, ale roveři se ho snaţí připravit sami pro sebe. Jejich program
vychází ze zájmů a činností jednotlivých členů. Jde o poslední výchovnou kategorii v rámci
skautingu, kde se z výchovy jedince stává sebevýchova a kolektivní výchova v roverské
druţině nebo kmeni. Cílem je formovat mladého člověka v kolektivu. Význam tohoto slova,

přejatého původně z angličtiny znamená "poutník, tulák, toulavý člověk". Heslo roverů je
Slouţím.
Typickou činností je pořádání víkendových a prázdninových výprav do přírody, nejsou
výjimkou ani náročné akce, například zimní několikadenní táboření, nebo expedice do hor či
charitativní akce. Dále se roveři schází u společných návštěv kulturních akcí či sportovních
činností. Důleţitá je sluţba druhým, jak pomoc s přípravou činnosti pro mladší oddíly, tak i
mimo skauting.
I v našem skautském středisku ve Rtyni v Podkrkonoší dorostly děti do roverského věku. Tři
druţiny prošly dlouhou skautskou stezkou od první třídy, aţ na střední školy. A jak uţ to tak
bývá, všichni se rozjeli do světa na zkušenou. Dojíţdění do školy zabírá spousta času. Coţ
bránilo pravidelným schůzkám. Většina se však chce scházet i nadále. A proto jsme zaloţili
roverský kmen.
Náš roverský kmen se skládá z původních druţin Jestřábů, Sajvenů a Berušek. Tvoří ho
celkem 15 roverů a rangers.
Dne 25. 9. se na Ţabárně sešlo 10 roverů, aby společně zaloţili svůj kmen. Co by to ale bylo
za roverskou schůzku bez trochy dobrodruţství, tajemství, napětí, překvapení a společných
záţitků?! Proto byla připravena noční hra po rtyňském okolí.
Všichni byli rozděleni na dvě samostatné skupiny, které musely navštívit 5 vytipovaných míst
ve Rtyni v Podkrkonoší a vyzvednout tam části zašifrované indicie, která je dovedla nedaleko
Malých Svatoňovic, zde kaţdý musel projít náročnou cestou a vyřešit rébus. Následoval
transport na Odolov, odkud se obě skupin musely dostat na Skalku na Zadech. Zde všichni
zasedli kolem slavnostního ohně a oficiálně zaloţili roverský kmen. Plní záţitků a těšící se na
druhou roverskou schůzku jsme usnuli v klubovně.

Pohled naší hospodářky na rok 2009
S končícím rokem začíná bilancování naší činnosti. V roce 2009 máme 59 členů, z toho 41
členů mladších 18 let. Naše organizační jednotka se skládá ze 4 oddílů, které se dále dělí na 7

druţin. Kromě pravidelných schůzek, různých akcí a tábora se snaţíme zapojovat i do
humanitárních akcí.
Jelikoţ Junák – svaz skautů a skautek je nezisková organizace, je naše činnost z velké části
uskutečňována díky dotacím. V roce 2009 jsme obdrţeli dotaci na provozní činnost střediska
od Junáka Královéhradeckého kraje. Prostředky od Ministerstva školství, mládeţe a
tělovýchovy mezi 35 skautských středisek rozděluje Junák Královéhradeckého kraje podle
několika hodnotících kritérií – počtu členů, délky členství, organizování táborů, charitativních
akcí, kvalifikace vedoucích atd. Naše středisko dosáhlo, i díky výše zmíněným charitativním
akcím, v hodnocení nejvíce bodů, které nám pomohly získat vyšší dotaci.
Na skautský tábor a krátkodobé akce jsme obdrţeli finanční podporu z rozpočtu Města Rtyně
v Podkrkonoší. Za poskytnuté finanční podpory děkujeme.
V červnu nám udělala radost opravená Ţabárna. Zemědělská vodohospodářská správa
dosypala, dohutnila a opevnila lomovým kamenem hráz, skrz ni protékala voda na hřiště a
znemoţňovala hry na něm. Stejně tak byl opraven i břeh, který se přibliţoval k chatkám.
Kvůli vzrůstajícímu vandalismu v okolí našich chatek jsme se v září připojili k rámcové
smlouvě s Allianz pojišťovnou a. s. Tuto smlouvu sjednalo ústředí Junáka. Organizačním
jednotkám tím nabízí ekonomicky výhodné pojištění majetku.
Za úspěch letošního roku lze povaţovat nárůst členů. V současné době mají děti ve Rtyni
v Podkrkonoší na výběr mezi mnoţstvím krouţků a jiných aktivit, proto si velmi ceníme toho,
kdyţ si děti najdou cestu k nám a připojí se k myšlence skautingu. Za celoroční práci s dětmi
a mládeţí patří všem vedoucím velký dík.

Jak jsme prožili rok 2009
Rok 2009 byl pro nás – skauty plný nových záţitků, setkání, ale i zábavy a legrace. Nejen ţe
se druţiny scházely kaţdý týden v klubovnách, ale proţili jsme i mnoho jiných akcí, výletů či
dobročinných sbírek.
Děkujeme všem, kteří podporují naši skautskou činnost. Přejeme Vám hodně štěstí, zdraví a
mnoho úspěchů v roce 2010.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří sponzorují a podporují naší činnost.
Především děkujeme sponzorům plesu a Městu Rtyně v Podkrkonoší.

www.skaut.cz
www.skaut-rtyne.wz.cz
www.skaut-havlovice.wz.cz
napište nám na: permonik.rtyne@seznam.cz

