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za rok 2010
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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:
Alena Pavlová
Na Písku 710
542 33 RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
Tel.: 776 015 774
Vedoucí střediska:

Bc. Alena Pavlová

Zástupce střediska:

Stanislav Řezníček, DiS., Petra Ilchmannová

Hospodář:

Martina Nocarová, DiS.

Předseda revizní komise:

Martin Pohner

Člen revizní komise:

Mgr. Marcela Poláková

Vých. zpravodaj chlapeckého kmene:

Stanislav Řezníček, DiS.

Vých. zpravodajka dívčího kmene:

Bc. 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)
oldskauti (nad 26 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,
jednodenních 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:
Zástupkyně:
Zástupce:
Druţiny:

Bc. Jitka Mertlíková - Baff
Petra Ilchmannová – Ropucha
Stanislav Řezníček. DiS. – Stanleey
Housenky, Ţabičky, Lišáci, Hadi

Housenky
Minulý rok byl pro některé z nás velkým krokem
v naší skautské cestě. Dvě z nás – Týna a Terka –
sloţily slavnostní skautský slib a staly se tak
právoplatnými skautkami. Kromě toho jsme si také
skvěle uţily tábor, kde jsem byly dohromady
s holkami z Berušek a mimo jiné navštívily i lanové
centrum. V roce 2010 nás trochu trápil čas, takţe
občas bývalo sloţité se setkat na schůzkách. Nicméně
na podzim jsme se dohodly na přesně daných
termínech a uţ je to lepší. Také se chystáme na
připravování programu pro mladší děti. Opět jsme letos pomáhaly s plesem a příští rok
budeme zas! Pilně jsme sháněly tombolu, a pak jsme ji také na plese vydávaly. Kromě her a
zábavy se také seznamujeme s chodem střediska, abychom třeba někdy mohly převzít štafetu.
Mezi to patří také příprava programu pro mladší děti, která nás moc baví. Rády tvoříme,
poznáváme a uţíváme si legraci.
Členové:
Kristýna Straková – Týna
Kristýna Volfová – Kýťa
Tereza Volfová – Terka

Lucie Hvězdová – Kometa
Martina Pavlová – Marťa
Jitka Mertlíková – Baff

Žabičky
Pro druţinu Ţabiček byl rok 2010 velmi zásadní –
ve svém skautském ţivotě udělali velký krok
splněním slibu světlušek a vlčat. Náš skautský rok
jsme zahájili Dnem sesterství, vynesli jsme smrtku
a nezapomněli vyrobit kuřátka do sbírky Pomozte
dětem! Před táborem jsme splnili, jiţ zmiňovaný,
slib a na tábor uţ jeli v krojích se šátkem a
odznakem. Na počátku školního roku druţina
prošla další velkou změnou. Kluci se od nás
odpojili a utvořili druţinu Lišáků. K nám holkám
se přidaly ještě dvě dívky, a tak je z nás druţina
světlušek. Na druţinových schůzkách nás nejvíce
baví netradiční vyrábění, hraní her a poznávání
nových skautských dovedností.
Členky:
Markéta Nováková – Ohryzek
Anna Kašparová – Karkulka
Klára Hejnová – Venuše

Nikola Pitašová – Štístko
Tereza Kobrová – Kobra
Petra Ilchmannová – Ropuš (rádkyně)

Lišáci
Naše druţina Lišáků vznikla v září 2010 z původní
druţiny Ţabiček a nováčků. Protoţe kluci a holky mají
ve věku 8-12 trochu odlišné zájmy, vytvořili jsme
novou chlapeckou druţinu Lišáků, v Ţabičkách zůstaly
holky.
Druţina lišáků čítá pět vlčat: Ježek - Michal Novotný,
Zajíc - Filip Novotný, Lišák - Karel Novák, Dědek Jakub Klusáček, Špendlík - Jan Burdych. Vedoucím je
Stanleey – Stanislav Řezníček. Scházíme se kaţdý
pátek na Ţabárně (15:30 – 17:30). Za ty čtyři měsíce
jsme toho zaţili poměrně dost. Po prvních
seznamovacích hrách jsme podnikali výpravy do lesa,
navštívili hrad Vizmburk, naučili se správnému
opékání vuřtů, umíme ošetřit drobná zranění, zúčastnili
jsme se rukodělné dílny, natrénovali a předvedli scénku
na vánoční besídce, přivezli betlémské světlo a secvičili náš pokřik.
Následující rok 2011 bychom se rádi připravili na skautský slib, chceme navštívit zámek,
uspořádáme výpravu, přespíme v klubovně a zúčastníme se Přechodu Jestřebích hor. Nejvíc
se těšíme na letní tábor.
Náš pokřik
„Lišky lišky lišáci, stateční jsou Junáci!
Jeden za všechny! Všichni za jednoho!“

Hadi
V září 2010 vznikla nová smíšená druţinka
malých skautů a skautek. Začali si říkat
Hadi. Mají pět členů, tři kluky a dvě holky.
Všichni chodí do 1. nebo 2. třídy. Hady
vede Káma (Kamila Vajsarová) a scházejí
se kaţdý čtvrtek od 15 do 16:30 na
Ţabárně. Na schůzkách se dověděli, kdo
jsou skauti a proč se malým skautům říká
vlčata a malým skautkám světlušky,
seznámili se se skautským pozdravem a
naučili se pokřik své druţiny. Kromě toho
hrají na schůzkách plno her, vyrábějí, chodí
do přírody a dělají mnoho dalšího. Také mají za sebou několik akcí, kde se potkali s dětmi i
vedoucími z celého střediska. Úplně poprvé se s ostatními seznámili na skautské drakiádě, na
kterou přišlo mnoho dětí i rodičů, dále se účastnili výrobního odpoledne, kde si mohli
vyzkoušet vyrobit náušnice, lepit obrázky a zkusit další výtvarné techniky, na konec roku se
všichni sešli na vánoční besídce, na kterou si Hadi nacvičili divadlo "O kůzlátku, které šlo do
kina".
V roce 2011 je čeká mnoho dalších aktivit, které jim poskytnou jak zábavu, tak nové
zkušenosti a dovednosti. Největší událostí pro ně nejspíše bude skautský tábor, neboť na něm
budou skládat světlušácký a vlčácký slib.
II. smíšený oddíl
Vůdkyně oddílu:
Zástupce:
Druţiny:

Veronika Kaluţná - Skippy
Anna Astrová - Špionka
Chobotnice, Kanci, Mravenci

Chobotnice
Chobotnice jsou jediná dívčí druţina v
havlovickém oddíle. Schází se kaţdý pátek
od 16.00 do 17.30 v klubovně nad Obecním
úřadem v Havlovicích. V roce 2010 jsme se
zúčastnily několika akcí, které pořádalo
naše středisko, včetně letního tábora v
Ruprechticích, ale uspořádaly jsme si i
vlastní víkendovou výpravu, spolu s
ostatními dvěma druţinami z našeho oddílu
jsme v červnu zakončili skautský rok
putováním, při kterém jsme si procvičili
vše, co jsme se naučili za celý rok. V
listopadu jsme se vydali na celovíkendovou výpravu, která byla zaměřena po poznávání naší
vlasti, a to ve všech oblastech: historie, sport, příroda, tradice a další. Společně s naším
oddílem jsme se pro pomoc obci začali starat o památník Josefa Regnera v Havlovicích a
máme
v
plánu
se
o
něj
pečovat
i
nadále.

Do druţiny patří čtyři světlušky a to:
• Barbora Nývltová – Kečup
• Adéla Fialová – Hraboška
• Patricie Stanislavová – Mravča
• Alena Balcarová – Růţa
Dále k Chobotnicím patří i skautka Aneta Patáková – Kyti.
Rádkyní druţiny je Veronika Kaluţná – Skippy
Kanci
Naše druţinka má nyní jedenáct členů, kteří se
pravidelně schází kaţdý pátek v čase 17:30 –
19:30 hodin. Oproti minulému roku jsme
schůzky prodlouţili na dvouhodinové. Mezi
skauty patří David Vlček – Veverka a Jaroslav
Balcar – Bohouš a mezi vlčata Vít Vosáhlo,
Ondřej Vlček – Buchta, Ondřej Bekr –
Šimpanz, Vojtěch Gazda – Losna, Roman
Prokop, David Rak – Strejda, Jan Sacher a
Matěj Kaizr – Čert a já, Ondřej Paták – Páťa –
rádce Kanců.
V roce 2010 jsme se zúčastnili akce Den
sesterství pořádané ve Rtyni v Podkrkonoší, akce Rok – ta byla zaměřená na prověření
znalostí spojená s malou brigádou, na podzim oddílové víkendovky na chatě v Odolově,
Skautských Vánoc – se střediskem (Divadelní besídka ve Rtyni v Podkrkonoší) a s oddílem
(posezení u stromečku) a florbalového turnaje Čapkovice Open v Malých Svatoňovicích
19. 12. 2010, kde jsme v kategorii mladší obsadili 6. místo z celkových osmi druţstev.
V roce 2011 se zúčastníme akce Po stopách, Velké zimní výpravy spojené s krmením lesní
zvěře, Mistra uzlů na jaře, v červnu dvoudenní výpravy, na podzim oddílové víkendovky a
také opět florbalového turnaje.
Mravenci
Druţinka Mravenci má 6 členů. Rádkyní je
Anna Astrová – Špionka a ostatní členové se
jmenují: Nela Borůvková, Lucie Sacherová,
Markéta Mílová, Ondřej Astr, Vojtěch Horáček
– Kůzle.
Scházejí se ve skautské klubovně nad Obecním
úřadem v Havlovicích kaţdý pátek od
16:00 - 17:30.

III. oddíl Oldskauti
Vůdkyně oddílu:
PharmDr. Nela Kuthanová
Zástupkyně:
Mgr. Marcela Poláková - Máca

Hospodářský výkaz za rok 2010
Vybrané údaje o příjmech a výdajích organizační jednotky
Řádek
Příjmy
Částka
1
členské příspěvky (určené této jednotce)
1 940,00
2
dotace ze státního rozpočtu (určené této jednotce)
22 810,00
3
příspěvky samosprávních orgánů (určené této jednotce) 49 900,00
4
dary (určené této jednotce)
0,00
5
ostatní příjmy na akce
74 287,00
6
ostatní příjmy
1 096,74
150 033,74
7
Celkem
Řádek
8
9
10
11
12
13

Výdaje
nákup a zhodnocení nemovitosti
nákup a zhodnocení ostatního dlouhodobého majetku
opravy a údrţba
nákup drobného hmotného majetku
ostatní provozní výdaje
ostatní výdaje na akce

Částka
0,00
0,00
24 622,00
30 948,00
32 075,00
109 584,00

14

ostatní výdaje

208,00

15

Celkem

197 437,00

Příjmy a výdaje doplňkové činnosti
Řádek
Příjmy
16
příjmy z nájmu
17
příjmy z reklamy
18
příjmy z jiné doplňkové činnosti

Hodnota
15 200,00
0,00
38 764,00

19

Celkem

53 964,00

Řádek
20
21
22

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

Částka
0,00
0,00
34 055,00

23

Celkem

34 055,00

Majetek a závazky
Řádek
Majetek
24
Nemovitosti
25
Ostatní dlouhodobý majetek
26
Peněţní prostředky v hotovosti
27
Peněţní prostředky na účtech
28
Finanční majetek

Hodnota
133 188,00
0,00
23 000,00
10 344,39
33,00

29
30
31

Pohledávky
Zásoby - drobný hmotný majetek
Ostatní

0,00
110 802,50
0,00

32

Celkem majetek

277 367,89

33

Celkem závazky

0,00

34

Vlastní jmění

277 367,89

Porovnání vyúčtování tábora rok 2009 a 2010
Příjmy

Rok 2009

Rok 2010

Účastnický poplatky v hotovosti od dětí

36 000,00 Kč

44 900,00 Kč

Účastnický poplatky placené převodem

25 500,00 Kč

22 000,00 Kč

Dotace od Města Rtyně v Podkrkonoší

15 000,00 Kč

17 000,00 Kč

Příjmy celkem

76 500,00 Kč

83 900,00 Kč

Výdaje

Rok 2009

Rok 2010

Materiál

8 628,00 Kč

4 688,00 Kč

Potraviny

35 882,00 Kč

44 614,00 Kč

Léky

zahrnuto v potravinách

1 388,00 Kč

Sluţby

17 053,50 Kč

17 217,00 Kč

Dopravné

4 312,60 Kč

7 314,00 Kč

Cestovné

3 717,00 Kč

5 186,00 Kč

Výdaje celkem

69 593,10 Kč

80 407,00 Kč

Zisk

6 906,90 Kč

3 493,00 Kč

Příjmy a výdaje související s táborem
Příjmy

Rok 2009

Rok 2010

Za pronájem tábořiště

8 700,00 Kč

15 000,00 Kč

Dotace od Královéhradeckého kraje

-

10 000,00 Kč

Vlastní podíl

-

29,00 Kč

Příjmy celkem

8 700,00 Kč

25 029,00 Kč

Výdaje

Rok 2009

Rok 2010

Plachta na kuchyň/jídelna

8 068,00 Kč

13 800,00 Kč

Oprava stanů + cestovné

-

2 722,00 Kč

Nákup 3 podsad

-

12 000,00 Kč

Výdaje celkem

8 068,00 Kč

28 522,00 Kč

Zisk/ztráta

632,00 Kč

-3 493,00 Kč

Celkový zisk

7 538,90 Kč

0,00 Kč

Porovnání vyúčtování Skautského plesu 2009 a 2010
Příjmy

Rok 2009

rok 2010

Vstupné

22 860,00 Kč

27 700,00 Kč

Tombola

8 585,00 Kč

10 087,00 Kč

Občerstvení

1 583,00 Kč

-

Šatna

732,00 Kč

977,00 Kč

Příjmy celkem

33 760,00 Kč

38 764,00 Kč

Výdaje

Rok 2009

rok 2010

Honorář kapele

12 000,00 Kč

13 000,00 Kč

Zvukař

zahrnut v kapele

zahrnut v kapele

Poţární hlídka

675,00 Kč

600,00 Kč

Pronájem sálu

10 000,00 Kč

11 918,00 Kč

Správní poplatek - povolení tomboly

300,00 Kč

300,00 Kč

Poplatek OSA

1 151,00 Kč

Občerstvení

1 279,00 Kč

1 383,00 Kč

Materiál - výzdoba, tombola

255,00 Kč

938,00 Kč

Předtančení

-

1 500,00 Kč

Sluţby

1 020,00 Kč

1 300,00 Kč

Výlep plakátů

251,00 Kč

312,00 Kč

Výdaje celkem

26 931,00 Kč

31 251,00 Kč

Zisk

6 829,00 Kč

7 513,00 Kč

Dotace
Junácké středisko Permoník Rtyně v Podkrkonoší je neziskovou organizací, snaţíme se proto
vyuţívat dotací, abychom mohli dětem nabídnout moderní a hezké zázemí a kvalitní
programy či akce.
Na rok 2010 jsme ţádali o dotaci:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Byl vybrán program Obnova a údrţba materiálně technického vybavení z důvodu nutnosti
modernizace táborového vybavení a klubovny na Ţabárně.
Kaţdým rokem jezdí středisko Permoník na čtrnáctidenní skautský tábor. Rozhodli jsme se
obnovit pár podsad, protoţe některé stávající podsady byly jiţ ve velmi špatném stavu a

nedobře se montovaly. Rtyňský truhlář nám vyrobil 3 podsady, které jsme jiţ na táboře
vyzkoušeli.
Druhá část dotace byla vyuţita na opravu podlahy ve skautské klubovně na Ţabárně. Podlaha
jiţ nebyla v dobrém stavu a oprava byla nutná. Na zpevnění byly pouţity OSB desky ve dvou
vrstvách, které byly pokryty linem.
Dostali jsme dotaci ve výši 10 000,- Kč, skutečné náklady však byly skoro 3x vyšší.
Skutečné náklady
Podsady
Podlahy
Cena celkem

OSB desky
Lino

12 000,00 Kč
8 136,00 Kč
9 852,00 Kč
29 988,00 Kč

Svazek obcí Jestřebí hory
V roce 2010 středisko Permoník slavilo!!
Při této příleţitosti jsme se rozhodli vytvořit projekt s názvem 65. výročí skautingu ve Rtyni
v Podkrkonoší.
Od Svazku obcí Jestřebí hory jsme dostali dotaci ve výši 2000,- Kč. Tyto finance byly pouţity
první týden v září na uspořádání výstavy a doprovodného programu.
Město Rtyně v Podkrkonoší
Tento rok jsme město poţádali o dotaci na Skautský tábor (17 000,- Kč), Drobné akce
(8 400,- Kč) a na projekt 65. výročí skautingu ve Rtyni v Podkrkonoší (4 000,- Kč).
Dostali jsme dotaci ve výši 29 400,- Kč.
Junácké ústředí Královéhradeckého kraje
Dle počtu členů, délky členství, organizování táborů, charitativních akcí, kvalifikace
vedoucích na junáckém středisku rozděluje Junácké ústředí Královéhradeckého kraje dotace
od Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Peněţní prostředky musejí být pouţity na
provozní činnost střediska a jsou rozděleny do 35 junáckých středisek Královéhradeckého
kraje.
Dostali jsme dotaci ve výši 22 810,- Kč. Těmito peněţními prostředky byly mimo jiné
kompenzovány výdaje na obnovu a údrţbu materiálně technického vybavení (podsady a
podlaha).
Obec Havlovice
V roce 2010 jsme poţádali o finanční podporu i obec Havlovice, a to na projekty:
Junácký tábor – v hodnotě 1500,- Kč, nákup štípací sekyry
Víkendová akce pro celý oddíl – v hodnotě 2500,- Kč, ubytování a doprava účastníků
Zavedení nového programu Junáka do našeho oddílu – v hodnotě 2000,- Kč, zakoupení
stezek světlušek, vlčat a skautů
Zakoupení vlajky – v hodnotě 1000,-Kč, nákup oddílové vlajky

Zařízení klubovny – v hodnotě 1500,- Kč, zakoupení výtvarných, sportovních potřeb,
drobného nářadí, opravy nábytku v klubovně.
Celkem jsme od obce Havlovice dostali částku 8 500,- Kč
Velice si váţíme finanční podpory od všech dárců. Bez těchto finančních prostředků bychom
nemohli organizovat svoji činnost a plně se věnovat dětem. Velice všem děkujeme a věříme,
ţe nás i nadále budete podporovat.

Přehled dotací
KÚ KHK
SOJH
Město Rtyně v Podkrkonoší
Ústředí
Obec Havlovice
Celkem

10 000,00 Kč
2 000,00 Kč
29 400,00 Kč
22 810,00 Kč
8 500,00 Kč
72 710,00 Kč

Předpokládaný rozpočet na rok 2011
Příjmy
Úrok

100,00 Kč

Registrace

12 940,00 Kč

Nájemné

15 000,00 Kč

Dotace

od MěÚ

29 400,00 Kč

KRJ

23 000,00 Kč

KÚ

19 250,00 Kč

SOJH

2 800,00 Kč

Ples

40 000,00 Kč

Účastnické poplatky

95 000,00 Kč

Tábor

3 000,00 Kč

Celkem

240 490,00 Kč

Výdaje
Materiál

75 000,00 Kč

Elektřina

3 500,00 Kč

Sluţby

70 000,00 Kč

Poplatky

500,00 Kč

Registrace

12 940,00 Kč

Jízdné

300,00 Kč

Stravné

60 000,00 Kč

Cestovné

18 250,00 Kč

Celkem

240 490,00 Kč

Některé akce v roce 2010
Střediskové volby
Dne 21. 3. 2010 se uskutečnily střediskové volby. Volby se konají pravidelně jednou za tři
roky. Volební právo mají všichni činovníci střediska. Volí se vůdce a zástupce střediska,
vedoucí jednotlivých oddílů a předseda revizní komise.
Účast na volbách byla velice hojná. Pro nastávající období se vůdkyní našeho střediska stala
Alena Pavlová, zástupci Petra Ilchamannová a Stanislav Řezníček, vedoucí 1. oddílu je Jitka
Mertlíková a vedoucí 3. oddílu Veronika Kaluţná. Martin Pohner byl zvolen jako předseda
revizní komise.
Činovníci, kteří nebyli zvoleni, zůstávají ve středisku, nebo s ním úzce nadále spolupracují.
I přesto, ţe se změnil vůdce střediska a někteří vedoucí oddílu, jsem pevně přesvědčen, ţe
naše středisko bude nadále vzkvétat.
Aktuální informace naleznete na našich internetových stránkách www.skaut-rtyne.wz.cz
Stanislav Řezníček
65. výročí skautingu ve Rtyni v Podkrkonoší
Uţ koncem srpna probíhaly velké přípravy výstavy 65. výročí skautingu ve Rtyni v
Podkrkonoší. Tiskly se fotografie, sestřihovaly se videa z táborů, nakupoval se materiál na
výzdobu výstavního sálu.
Nejvíce práce měl Stanislav Řezníček, který stříhal videa z táborů, které se konaly v letech
1945 – 1989. Tato videa bylo moţné na výstavě zhlédnout, nebo si je zakoupit na DVD.
Promítal se také film ze současnosti – Skautské tábory 2008 – 2009.
Petra Ilchmannová vyrobila almanach 65 let skautingu ve Rtyni v Podkrkonoší …od
minulosti k současnosti, k tomuto výročí. Broţura představuje skauting ve Rtyni v
Podkrkonoší od roku 1945 do roku 2010.
Kateřina Kokešová a Petra Ilchmannová měly plné ruce práce s výzdobou Malého kulturního
sálu, kde se výstava konala. Nacházel se zde podsadový stan, totem, kroje, kroniky, dobové i
současné fotografie
Na slavnostní zahájení přišlo kromě skautů a Rtyňáků i několik příznivců skautingu, kteří
skautovali ve Rtyni v Podkrkonoší jiţ v roce 1945. Radost nám udělalo, ţe se setkání
zúčastnili i skauti, kteří ve Rtyni v Podkrkonoší proţili mládí, ale nyní zde jiţ nebydlí. Po
úvodním slově vedoucí střediska Aleny Pavlové a starosty města Zdeňka Špringra byli
všichni návštěvníci pozváni na promítání filmů. Výstava probíhala celý týden a navštívilo ji
celkem 160 osob.
V sobotu byli všichni zváni na Ţabárnu. Konala se zde akce v rámci 65. výročí skautingu ve
Rtyni v Podkrkonoší pod názvem Staň se členem party, staň se skautem. Členové skautského
střediska Rtyně v Podkrkonoší i široká veřejnost mohla vyzkoušet např. aquazorbing, skoky
na trampolíně, střelbu z luku nebo ze vzduchovky, chůzi po slackline nebo jízdu na kanoi,

návštěvníci si mohli vyrobit lapač snů a většina se podílela na akční malbě. Za splněné
disciplíny dostaly děti balíček s informačním materiálem o skautingu, něco na zub a mohly si
opéct buřta. Přišlo kolem 40 dětí. Večer byla zábava pro dospělé. Hrála kapela Tommy
z Dobrušky, bylo zajištěno občerstvení. Příjemnou atmosféru doplnily dva věčné ohně.
Myslím, ţe se oslava i výstava k 65. výročí skautingu ve Rtyni v Podkrkonoší vydařila, ţe
všichni byli dostatečně seznámeni s naší činností a doufám, ţe Skauting ve Rtyni
v Podkrkonoší bude dále ţít.
Martina Nocarová
(Hospodářka střediska)
Tábor 4. 7. - 17. 7. 2010
Nejenom skautský rok, ale i náš tábor utekl jako voda. Určitě za to můţe slunečné počasí
a kvalitní program, kterého se zúčastnilo 50 skautů a skautek, z toho 36 dětí ze Rtyně
v Podkrkonoší a z Havlovic.
Extrémní sucho zapříčinilo nedaleko tábora hned 3 poţáry. Během stavění tábora starší skauti
(druţina Sajvenů) pomohli jak profesionálním, tak dobrovolným hasičům při zásahu
v nelehkém lesním terénu, za coţ jim patří poděkovaní.
Pět druţin, Kanci, Mravenci, Chobotnice, Ţabičky a Housenky, se v neděli 4. 7. 2010 vydalo
ze Rtyně v Podkrkonoší vlakem do Ruprechtic, aby tam strávilo 14 dní plných záţitků,
poznání, dobrodruţství, legrace, přírody, překvapení, ale i trochu práce a námahy v prostředí
krásné přírody pod „Mufloním kopcem“.
Ihned první den po uvítacích a legračních hrách byly děti přivítány u slavnostního táboráčku.
Táborové stavby jako je táborová brána, hráz, umývárna, stoţár, lornovače, hřiště, ohňový
kruh, tee-pee nebo odpadní jáma vyrostly neuvěřitelně rychle. Na táboře vyvrcholil program
a celoroční hra kaţdé druţiny. Akce „výměna“ přinesla nejenom dětem, ale i vedoucím
spoustu znalostí a zkušeností z široké škály skautských činností, ale i jiných oborů, jako je
zdravověda, myslivost, šifrování, geocaching, rybaření, hudba, lasování, historický šerm či
záţitková gastronomie. Skautský, vlčácký nebo světluškovský slib měl nezapomenutelnou
atmosféru. Dva nejodváţnější vedoucí sloţili odborku třech orlích per.
Počasí vybízelo k neustálému koupání, ať uţ v nově zrekonstruovaném koupališti
v Meziměstí, rybníce nebo ledové hrázi. Nechyběly vodní a bahenní bitvy ani výlety. Některé
druţiny se vypravily do Adršpachu, jiné zase
na Ruprechtický špičák, do Broumovského
kláštera nebo Teplických skal.
Celotáborová hra se odehrávala v duchu
pohádek a filmů. Děti provázely po celý
tábor nejrůznější filmové a pohádkové
bytosti, jako Pat a Mat, Krakonoš, Červená
Karkulka, Mrazík, Harry Potter, Mumie,
potkaly spisovatelku Boţenu Němcovou a na
vyhlášení Oscarů přijela i Abba. Slavnostní
raut si děti pro sebe nazdobily jako
profesionálové.

Velký úspěch u dětí měli policejní psi, kteří předváděli, jak hledají výbušniny, drogy nebo
osoby… Děti pak dále diskutovaly s policisty o bezpečnosti, drogách a policii samotné. Pro
starší skauty a vedoucí bylo přichystané velké překvapení ve formě lanového centra
v Janovičkách. Úsměvy a komentáře, rázem vystřídal pot a adrenalin ve výšce aţ 12 metrů
nad zemí, při překonávání nejrůznějších lanových překáţek. Největším záţitkem byl
80 metrový lanový sjezd.
Táborový jídelníček byl sestaven pro 50 strávníků. Tradiční borůvkové knedlíky nebo
Špagety ala Sarka Farka nechyběly.
Na slavnostním závěrečném táboráku děti předvedly své scénky a připravily si pro druhé
zábavné hry a soutěţe. Hrálo se na kytary, benjo, akordeon, saxofon a polnici. Děti plni
záţitků a dojmů odjíţděly po posledním ranním nástupu společně s rodiči domů.

Letošní tábor byl extrémně horký, to ale neohrozilo pohodu, ve které se odehrával celý
táborový program. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci letošního tábora.
Zvláštní poděkování patří panu Ing. Alešovi Freiwaldovi za nevšední záţitek z vysokých lan
v Janovičkách, Hance Součkové (Vysoká Srbská) za zprostředkování policejní ukázky, Janě
Švehlové za ukázku canisterapie a firmě Telco - Miroslav Kábrt za kaţdoroční pomoc.
Stanislav Řezníček - vůdce tábora

Čekatelský lesní kurz Stříbrná Řeka 2010
Kurz pro mě začal jarním víkendem v okolí Nového Města nad Metují. Sraz všech
frekventantů byl v Náchodě v Bělovsi na vlakové zastávce v pátek v odpoledních hodinách.
Začalo se velkou noční hrou. Celou noc jsme pochodovali do Nového Města nad Metují
a plnili přitom různé úkoly. V sobotu ráno proběhly seznamovací aktivity a potom mnoho
dalších her, například hra Mafie. Na tomto víkendu jsme byli seznámeni s tím, co nás čeká
v létě.
Letní běh proběhl v době 2. - 13. srpna 2010 na skautské základně Maděra v obci Telecí.
Hlavní náplní běhu byly výukové bloky. Předmětů bylo hned několik – psychologie,
pedagogika, metodika, právo, hospodaření, bezpečnost, zdravověda a samozřejmě
myšlenkové základy skautingu. Mezi bloky se občas střídaly krátké fitky, kterých nebylo
ovšem mnoho. Hráli jsme také velké hry na různá témata. Tyto hry byly ale většinou hodně

fyzicky náročné. Obzvlášť zajímavým blokem byla přednáška bratra Billa, který nám
vyprávěl o svém dětství ve skautu. Ta ale nepatřila mezi výukové. Takových to přednášek
bylo po večerech více…např. přednáška o krojích nebo o březových lístcích. Kurz byl
zakončen zkouškou z kaţdého předmětu, buď písemnou, nebo ústní. Pro úspěšné sloţení
čekatelské zkoušky bylo zapotřebí prospět ze všech zkoušek. Po zkouškovém dni následoval
absolventský oheň, u kterého nám byly předány dekrety a patřičné odznaky a nášivky.
Kurz byl velice vydařený, moc se všem líbil. Nebyla tu daná skoro ţádná pravidla a o všem se
mohlo diskutovat. Tyto kurzy jsou velmi uţitečné, jednak se hodně naučí z přednášek, ale
taky od přátel a od celého kolektivu, který se tímto velmi zpevnil. Všichni jsme si našli nové
kamarády, poznali jiné zvyky, naučili se plno novým věcem, které pro činovnickou práci a
práci s dětmi jsou nepostradatelné.
Ondřej Paták
Rádce družiny Kanců, Havlovice
1. výprava Lišáků
V sobotu 20. 11. 2010 naše druţina Lišáků uspořádala svoji první výpravu. Navštívili jsme
zříceninu hradu Vízmburk a Lom Krákorka. Na výpravě jsme si zahráli spoustu nových
dobrodruţných her, seznámili se s historií hradu, naučili jsme se základům první pomoci a
odnesli spoustu nových záţitků, někteří i mokré boty…
Stanislav Řezníček
Vedoucí družiny Lišáků

Velikonoční skautské kuřátko aneb sbírka Pomozte dětem!
Třicet. Moc? Nebo pomoc? Tento slogan jsme mnohokrát zaslechli z obrazovky České
televize, která je spoluorganizátorem sbírky Pomozte dětem! Uţ na konci zimy jsme začali
vyrábět kuřátka, která jsou potřeba k sbírce, abychom vybrali co nejvíce peněz pro
znevýhodněné děti. Sbírka proběhla ve dnech 1. a 2. dubna 2010 ve rtyňských ulicích. Druhý
den nám nepřálo počasí, a tak jsme nevybrali tolik, kolik bychom si přáli. Ale i tak, se nám
podařilo vybrat krásných 6 282,- Kč, které jsme odeslali na konto sbírky Pomozte dětem!

Betlémské světlo
Do České republiky Betlémské světlo dorazilo 11. 12. 2010
z Vídně, kde ho převzali skauti z Brna. O týden později
18. 12. 2010 se rozváţel plamínek z Betléma po celé republice.
Letošní téma pro rozvoz Betlémského světla je citát z Matoušova
evangelia: „Jsi světlo celého světa“
Druţina Ţabiček také vyrazila vlakem do Jaroměře pro svůj
plamínek. Cestou jsme se připojili ke skautům z Trutnova,
společně jsme si zahráli hry, aby nám čekání na vlak se světlem
uteklo. Přesně v 13:38 jsme netrpělivě vyhlíţeli vlak od Hradce,
kterým dorazil plamínek z Betléma. Předání proběhlo bez problémů, teď uţ jen dovézt
plamínek do Rtyně v Podkrkonoší. Vše dopadlo dobře a my mohli předat vánoční symbol
pohody – světlo z Betléma u nás ve Rtyni v Podkrkonoší.

Akce plánované na rok 2011
Den Sesterství
Vynášení smrtky
Velikonoční skautské kuřátko
Skautský tábor
Podzimní tvořeníčko
6. Skautský ples
Betlémské světlo
Vánoční besídka

Poděkování
Děkujeme všem, kteří sponzorují a podporují naši činnost. Největší dík patří Městu Rtyně
v Podkrkonoší, které nám vyjde vţdy vstříc s našimi poţadavky a přáními.

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

