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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 sdružení s právní subjektivitou 

 

Doručovací adresa:  

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko 525.03, Rtyně v Podkrkonoší  

Kostelecká 369 

542 33  RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ 

 

Statutární orgán: 

Mgr. Alena Pavlová 

Na Písku 710 

542 33  RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ 

Tel.: 776 015 774 

 

Vedoucí střediska:     Mgr. Alena Pavlová 

Zástupce střediska:    Bc. Stanislav Řezníček, DiS., Bc. Petra Ilchmannová 

Hospodář:      Bc. Martina Nocarová 

Předseda revizní komise:    Martin Pohner  

Člen revizní komise:      Mgr. Marcela Poláková 

Vých. zpravodaj chlapeckého kmene:   Bc. Stanislav Řezníček, DiS.  

Vých. zpravodajka dívčího kmene:    Mgr. Alena Pavlová  

Mediální zpravodajka:     Bc. Petra Ilchmannová 



Junák – svaz skautů a skautek České republiky 
 

Je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb., 

sdružující své členy bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, 

rasy nebo jiných rozdílů. Se svými 45 000 členy je největším občanským sdružením dětí a 

mládeže 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 život připraveni 

plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v 

souladu se zásadami stanovenými zakladateli skautského hnutí. 

 

Co je skauting 

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. 

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní 

místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.  

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou. 

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty: 

 hrát férově 

 spolupracovat s ostatními 

 být ohleduplný k okolnímu prostředí 

 mít vztah k přírodě 

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, 

zážitků, aktivit a dalších činností. 

.  



Skautský program 

Skautský program je pestrobarevný – náplň činností je různorodá a přizpůsobená jak věku, tak 

individuálním potřebám dětí.  

V oddílech se potkávají děti a mladí lidé s rozdílnými schopnostmi, různých národností nebo 

odlišného náboženského vyznání. Skauting je otevřen všem a každému nabízí příležitost 

navázat nová přátelství. 

Skauti prožívají život naplno. Berou ho do svých rukou a dělají to, co je baví. Fotí, píší 

reportáže, slaňují skály, hrají na kytaru nebo sportují. 

Někteří skauti se vydávají se svými oddíly za dobrodružstvím na vodu, sjíždějí řeky a učí se 

postarat o sebe i posádku lodi. Jiní objevují české kraje i Evropu na kolech. 

Nejdůležitější je ale to, co se přitom učí mimochodem – že má cenu se o něco snažit, zapojit 

se, spolupracovat, být součástí světa. 

 

Osobnosti o skautingu 

 

 

Skauting není obtížná, 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 důležitou roli. Když z nich vyrostou charakterní ženy, dobré 

matky a občanky, postarají se o to, aby byli charakterními, dobrými občany i jejich synové. 

Skautská výchova je důležitá pro obě pohlaví. 

Lord Baden-Powell of Gilwell, rok 1919 

 

 

Robert Fulghum 

Americký spisovatel  

„Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit akce, kde je tolik mladých lidí odhodlaných posouvat 

svět tím správným směrem. Oceňuji, že program nenabízí jen zábavu, ale i možnost rozšířit si 

obzory díky nejrozmanitějším aktivitám.“ 

 

Václav Havel 

bývalý prezident ČR 

„Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také sjížděl řeky a prožíval 

podobná dobrodružství jako vy. Vím, co vše pro vás skauting znamená, a raduji se z toho, že 

jeho myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi.“ 



 

Anna Geislerová 

česká filmová herečka 

„Do skautu mě dovedla moje starší sestra. Rozhodně vím, že kdybychom tam nechodily, byly 

bychom trochu jiní lidé. Dnešní doba málo vyhraňuje, co je dobré a co zlé, a pokud nejsou 

lidé věřící, najdou to už jen v pohádkách.“ 

 

Mladí lidé ve skautingu 

Skauting v ČR 

 46 tisíc členů ve 2 131 oddílech 

 přes 23 000 dětí na letních táborech 

 Junáka podporuje 7 000 

dobrovolníků 

Skauting ve světě 

 nepřetržitý růst od roku 1907 

 skautské hnutí existuje v 216 

zemích a teritoriích 

 na světě je celkem 40 milionů 

skautů

 

Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky 

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) 

 

Skauting ve Rtyni v Podkrkonoší 

 

 
 



 

 

Skautské oddíly 
 

Hlavní výchovná činnost v Junáku se soustřeďuje do oddílů. Oddíl se zpravidla dělí do 

družin. Během roku se oddíly scházejí na pravidelných družinových 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 životě. 

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:  Mgr. Jitka Mertlíková - Baff 

Zástupkyně:   Bc. Petra Ilchmannová – Ropucha 

Zástupce:   Stanislav Řezníček. DiS. – Stanleey 

Družiny:   Krabi, Housenky, Žabičky, Lišáci, Roveři 

 

 

 

 

 

 



Krabi 

Družinka Krabů, která vznikla na podzim r. 2011, se skládá z deseti členů – pěti dívek a pěti 

chlapců. Scházíme 

se každé úterý od 

15:00 do 16:30 

hod na Žabárně. Je 

to skvělá parta 

dětí, která se učí 

novým věcem 

jako je například 

poznávání rostlin, 

dopravních značek 

či jiných 

skautských 

dovedností. Dále 

sem chodí za zábavou a poznáním nových kamarádů. Už teď se někteří z nich těší na tábor, 

druzí na charitativní akci „Pomozte dětem“, jiní zase na „Přechod Jestřebích hor“. Zažili jsme 

společně už jeden tábor, kterého se zúčastnilo 6 dětí. Zážitky jsou nezapomenutelné a těšíme 

se na další! 

Myšáková Andrea 

Škodová Markéta 

Vlčková Linda 

Polívková Sára 

Burdychová Eliška 

Mach Šimon 

Krumpanzl Šimon 

Nývlt Tomáš 

Šimek Daniel 

Baudyš Ondřej 

 

Za družinu Krabů Lucie Hvězdová – Kometa 

 

Housenky 

Družina housenek už funguje mnoho let, vznikla už 

kolem roku 2005 a vystřídala se v ní spousta lidí, 

ale nyní má družina čtyři členky. Rádcem družiny je 

Jitka Mertlíková (Baff). Družina se již dnes 

pravidelně neschází, ale stále funguje. Jezdíme 

spolu na různé skautské akce, kde poznáváme nové 

lidi z jiných středisek. O této družině určitě ještě 

uslyšíte! 

Členky družiny: Jitka Mertlíková (Baff)  

                         Aneta Patáková (Kyti)  

                      Kristýna Strakova (Týna)  

                      Tereza Volfová (Terka)  

 



Hadi 

Hadi jsou zatím nejmladší družina, 

kterou ve Rtyni máme. Skládá se z 8 

dětí a 2 rádců, kteří se pravidelně 

scházejí každý týden ve středu ve 

Rtyni na klubovnách. Zde se 

společně snažíme získávat informace 

o junáku, jak to v něm funguje a jak 

se v něm máme chovat. Také se 

snažíme naučit naše nejmenší 

skautským dovednostem a věcem, 

kterými se člen skautu zabývá např.: 

šifry, uzle, spolupráce a dobrá nálada 

…  

Mimo toho, že se učíme skautským dovednostem, hrajeme i zábavné hry, mezi naše 

nejoblíbenější patří Rozdupka. Zatím jsme na žádné větší skautské akci nebyli, ale už teď se 

všichni těšíme na náš skautský tábor, kde si většina z nás udělá světlušácký nebo vlčácký slib.  

To je asi vše, co bychom Vám o naší družině Hadů řekli.   S pozdravem HADI Ssssssss=D  

  

Členové družiny: Jansa Matěj 

                            Junek Lukáš (Krtek) 

                            Pecka Dominik 

                            Čížek Vojtěch 

                            Majera Radek 

                            Kratochvíl Antonín 

                            Krumphanzlová Johana 

                            Dvořáková Anna Marie  

Rádce: Kristýna Straková   

           Tel: 736 687 344  

Email: tynuse.strakova@seznam.cz  

             

          Tereza Volfová         

          Tel:721 552 733  

          Email: love.terous.peace@seznam.cz

Časy schůzek: každou středu od 16:00-18:00.  

                        V zimních měsících (listopad až březen), pouze od 16:00-17:30.  

 Žabičky 

Jak prožily skautský rok 2012 

Žabičky? Tradičně i netradičně – 

k tradičním akcím, kterých se 

účastníme, patří Den sesterství, 

Vynášení smrtky nebo sbírka 

Pomozte dětem!, při které jsme 

vybraly rekordní částku. 

K netradičním patří výprava do Kutné 

Hory, kterou Žabičky uskutečnily 

s družinou Chobotnic a zažily plno 

společné zábavy a poznaly nová 

zákoutí naší republiky. Na tábor do 

http://love.terous.peace@seznam.cz/


Ruprechtic jsme vyrazily skoro v plném počtu a naše nové členky úspěšně složily slib 

světlušek. V září jsme mezi sebe přivítaly Watamu, která k nám přešla z družiny Hadů. 

Společně jsme naplno prožívaly každou schůzku a těšily se na další.  

V družinovém programu jsme se zaměřily na to, co nás baví nejvíce – na tvoření všeho druhu 

a plnění světýlek. Naší chloubou byly vlastnoručně ušité a obatikované polštáře.  

A co nás čeká do dalšího roku? Určitě spousta nových zážitků, ale především velká výzva, 

kterou je částečné osamostatnění družiny. 

Markéta Nováková – Ohryzek 

Klára Hejnová – Venuše 

Anna Kašparová – Karkulka  

Nikola Pitašová – Štístko 

Tereza Kobrová – Kobra 

Kamila Kašparová – Krůta 

Kateřina Nývltová – Sedmikráska 

Vendula Bartáková – Beruška 

Johana Šimková – Rosa 

Magdalena Brátová – Watama 

 

Schůzky každý pátek od 16:30 do 18:00.   Za družinu Žabiček Petra Ilchmannová 

 

Lišáci 

Družina Lišáků se na podzim v roce 2012 rozrostla o několik nových členů. Z původní 

družiny Hadů k nám přišli dva noví hoši a jeden úplný nováček. Celkem tedy tvoří naši 

družinu devět členů a vedoucí a scházíme se každý pátek na Žabárně od 16. do 18. hodin. Pro 

nové členy zatím hledáme stálou funkci v naší družině. Během tábora si většina členů smečky 

splnila první stupeň vlčácké zdatnosti a začala plnit druhý stupeň, který s největší 

pravděpodobností dokončíme během letošního tábora. Také jsme si zvolili našeho šestníka a 

podšestníka, kteří budou zastupovat naší družinu a budou se podílet na přípravě a organizaci 

našich schůzek. Nováčkům pomůžeme dokončit nováčkovskou zkoušku. Začali jsme také 

plnit vlčky. Každý si vybral tu „odborku“, která ho nejvíce zaujala a baví ho. Mezi zatím 

úspěšně splněné patří vlčci: zdravotník, houbař, průvodce, hráč a školní prospěch. Rok 2012 

pro nás byl velice bohatý co do 

počtu akcí, kterých jsme se 

zúčastnili. Byly to Den sesterství, 

Přechod Jestřebích hor, tábor, 

Skauti dětem, Stínadla se bouří, 

předvánoční setkání a z Jaroměře 

jsme dovezli Betlémské světlo.  

A co plánujeme v roce 2013? 

Jako každoročně se opět budeme 

účastnit akcí pořádaných naším 

střediskem, rádi bychom také 

navštívili jeskyně nebo skály. 

Láká nás uspořádat menší vandr 

nebo akce s názvem Skauti pomáhají Josefovu a Stínadla se bouří.  

 



Členové  

Špendlík – Jan Burdych (šestník, 

zdravotník) 

Dědek – Jakub Klusáček (průvodce, 

prospěch) 

Lišák – Karel Novák  (hráč, prospěch) 

Oslík - Martin Hejtmánek  (houbař) 

Ježek – Michal Novotný  (hráč) 

Zajíc – Filip Novotný  (hráč) 

Standa - Tomáš Pavel  

Brouk – Jan Šváb 

Dandy – Adam Dvořák 

Stanleey – Stanislav Řezníček 

       Za družinu Lišáků Stanislav Řezníček 

II. smíšený oddíl 

 

Vůdkyně oddílu: Veronika Kalužná - Skippy 

Zástupce:  Anna Astrová - Špionka     

Družiny:   Chobotnice, Kanci, Medvíďata 

 

Chobotnice 

 Družina Chobotnic si skautský rok 

2012 pořádně užila. Kromě 

pravidelných pátečních schůzek se 

světlušky zúčastnily některých 

dalších akcí. První z nich byla akce 

únorová ke Dni sesterství (oslava 

výročí narození zakladatele 

skautingu), které se účastnilo celé 

středisko. Na konci března se 

rozloučily se zimou a vítaly jaro 

tradičním způsobem - „vynášením 

smrtky“ do řeky Úpy. 

Nejvýznamnější událostí roku 2012 

pro družinu Chobotnic byly Závody vlčat a světlušek ve Vrchlabí. Soutěžní hlídku vytvořily 

spolu s Žabičkami ze Rtyně v Podkrkonoší. Po náročném běhu, při kterém musely prokázat 

spoustu znalostí a dovedností s potěšením zjistily, že se v závodě umístily na nádherném 

druhém místě! Odměnou za vydařený závod pro ně byla připravena víkendová akce v Kutné 

Hoře. Poznaly spoustu tamějších památek, hrály spoustu her, chodily na výlety a koupaly se 

v rybníku. Začátek letních prázdnin byl jako obvykle – v duchu táborovém. Stejně jako 

předešlé roky i letos se střediskový tábor konal v Ruprechticích u Meziměstí. Kromě 

tradičního táborového programu si mohly Chobotnice vyzkoušet připravit a zrealizovat 

program pro mladší táborníky. Velkým zážitkem bylo také noční přespání v přírodě (v 

lomečku nad táborem). Od září se družinka začala scházet jednou za čtrnáct dní. Přidala se 

k nim nová světluška – bývalá členka Mravenců - Ořech.  

 

Aktuálně tedy mezi Chobotnice patří:  

Růža – Alena Balcarová,  

Mravča – Patricie Stanislavová,  

Stařenka – Marie Prouzová,  

Kečup – Barbora Nývltová,  



Hraboška – Adéla Fialová,  

Šťovík – Adéla Krumpholzová,  

Kyti – Aneta Patáková,  

Ořech – Nela Borůvková,  

Peggy – Alena Pavlová. 

Za družinu Chobotnic Alena Pavlová 

 

Kanci 

 

Rok 2012 byl pro chlapeckou 

družinu Kanci z 2. oddílu 

Medvědi Havlovice 

významným rokem, jelikož 

proběhlo několik změn. 

Družinu přestal navštěvovat 

jeden ze členů – David Vlček, 

který se od pololetí pod mým 

dohledem učil vést a řídit 

kolektiv, připravovat program 

na schůzky i akce většího 

rozsahu a zodpovědně 

přistupovat k této funkci.  V současné 

době vede vlastní družinu – Mravence. 

Dalším významným mezníkem ve 

skautském životě pro většinu z kluků 

bylo složení skautského slibu na 

táboře v Ruprechticích, díky kterému 

se zase posunuli blíže k cílům Junáka.  

Také jsme se zúčastnili několika akcí. 

V únoru to byl například Den 

sesterství, v březnu Vynášení zimy a 

v červenci již zmiňovaný čtrnáctidenní 

letní tábor. V novém školním roce 

jsme se začali řídit podle nového 

symbolického a výchovného rámce s názvem Pera z Tawy. Naposled jsme se zvýraznili 

v prosinci, kdy jsme donesli do Havlovic Betlémské světlo. 

Od nadcházejícího roku si slibujeme ještě více společných akcí a her, více dobrodružství a 

zážitků s kamarády… 

Za družinu Kanci – Ondřej Paták - Páťa 

 

 

 

 

 

 

 



Medvíďata 

V letošním roce 

vznikla nová 

družinka nováčků. 

Na druhé schůzce 

jsme vybírali 

vhodný název. 

Napadlo nás, že 

bychom se mohli 

jmenovat 

Medvíďata, když 

jsme oddíl 

Medvědi. Rádcem 

této družiny je 

Aneta Patáková, Kyti. Celkový počet dětiček je sedm ve věku od 6 do 8 let. Společně se 

učíme uzlům, poznávání přírody, zvířat a dějin skautingu. Scházíme se každý týden v pátek v 

klubovně nad Obecním úřadem v Havlovicích. Zatím jsme na žádné akci nebyli, ale určitě se 

půjdeme v nejbližší době podívat na Mistra uzlů. Taky máme v plánu zúčastnit se březnové 

akce „Pomozte dětem!“, Vynášení smrtky se rtyňskými skauty nebo oddílové víkendové akce. 

            

        Za družinu Medvíďat Aneta Patáková – Kyti 

III. oddíl Oldskauti 

 

Vůdkyně oddílu: PharmDr. Nela Kuthanová 

Zástupkyně:    Mgr. Marcela Poláková – Máca 

 

Vybrané údaje o příjmech a výdajích organizační jednotky 2012 
 

Příjmy Částka 

členské příspěvky (určené této jednotce) 9 240,00 

dotace ze státního rozpočtu (určené této jednotce) 34 384,00 

příspěvky samosprávních orgánů (určené této jednotce) 64 000,00 

dary (určené této jednotce) 0,00 

ostatní příjmy na akce 11 643,00 

ostatní příjmy 102 194,42 

Celkem 221 461,42 

   

Výdaje Částka 

nákup a zhodnocení nemovitosti 0,00 

nákup a zhodnocení ostatního dlouhodobého majetku 0,00 

opravy a údržba 9 986,00 

nákup drobného hmotného majetku 15 210,00 

ostatní provozní výdaje 167 448,00 



ostatní výdaje na akce 39 979,00 

ostatní výdaje               0,00 

Celkem 232 623,00 

 

Příjmy a výdaje doplňkové činnosti 

Příjmy Hodnota 

příjmy z nájmu 12 570,00 

příjmy z reklamy 0,00 

příjmy z jiné doplňkové činnosti 64 478,00 

Celkem 77 048,00 

 

Výdaje Částka 

výdaje související s nájmem 2 774,00 

výdaje související s reklamou 0,00 

výdaje související s příjmy z jiné doplňkové činnosti 40 251,00 

Celkem 43 025,00 

 

Shrnutí všech výdajů a příjmů za rok 2012 

Výdaje 275 648,00 

Příjmy 298 509,42 

Výsledek hospodaření 22 861,42 
 

Majetek a závazky 

Majetek Hodnota 

Nemovitosti 133 188,00 

Ostatní dlouhodobý majetek 0,00 

Peněžní prostředky v hotovosti 8 831,00 

Peněžní prostředky na účtech 63 977,36 

Finanční majetek, ceniny 50,00 

Pohledávky 0,00 

Zásoby - drobný hmotný majetek 147 110,50 

Ostatní 0,00 

Celkem majetek 353 156,86 

Celkem závazky 0,00 

Vlastní jmění 353 156,86 

 

Předpokládaný rozpočet na rok 2013 

Příjmy Částka 

členské příspěvky (určené této jednotce) 10 000,00 

dotace ze státního rozpočtu (určené této jednotce) 20 000,00 



příspěvky samosprávních orgánů (určené této jednotce) 50 000,00 

dary (určené této jednotce) 0,00 

ostatní příjmy na akce 10 000,00 

ostatní příjmy 175 000,00 

Celkem     265 000,00 

   

Výdaje Částka 

nákup a zhodnocení nemovitosti 0,00 

nákup a zhodnocení ostatního dlouhodobého majetku 0,00 

opravy a údržba 10 000,00 

nákup drobného hmotného majetku 20 000,00 

ostatní provozní výdaje 150 000,00 

ostatní výdaje na akce 45 000,00 

ostatní výdaje      40 000,00 

Celkem 265 000,00 

 

Dotace 
 

Junácké středisko Permoník Rtyně v Podkrkonoší je neziskovou organizací, snažíme se proto 

získávat dotace, abychom mohli dětem nabídnout  moderní a hezké zázemí a kvalitní 

programy či akce.  

Na rok 2012 jsme žádali o dotaci na:    

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy/ JUNÁK – 

svaz skautů a skautek ČR, Královéhradecký kraj 

Junácké ústředí Královéhradeckého kraje finančně podporuje junácká střediska 

v Královéhradeckém kraji. Finanční prostředky jsou rozdělovány mezi jednotlivá střediska od 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V letošním roce jsme dostali finanční podporu 

ve výši 34 384 Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na chod střediska – úhrada 

provozních nákladů (kancelářské potřeby, papírenské potřeby, drogistické zboží, materiál – 

pro práci s dětmi, hry, vybavení kluboven), služby (poštovní, kopírování, laminování, 

pronájem tělocvičny, pojištění majetku, internet), léčiva. Dále byly spolufinancovány dvě 

akce – Výlet do Kutné Hory, kterého se účastnilo 10 osob a Den se skautingem (druhým 

partnerem projektu je SOJH). 



 

                                          

 

Královéhradecký kraj 

Královéhradecký kraj nám poskytl dotaci ve výši 22 000 Kč. Z těchto finančních prostředků 

byly financovány tři druhy nákladů: 

I. Provozní náklady    11 200 Kč 

II. Vzdělávání            1 000 Kč 

III.  Materiálně technická základna   9 800 Kč 

Finanční prostředky jsme použili na úhradu elektrické energie, ekologických záchodů a 

pronájmu pozemků. Na pozemcích, za které platíme pronájem, máme postaveny skautské 

základny, jedná se o dvě chatky (chlapeckou a dívčí klubovnu), o odkoupení pozemků stále 

usilujeme. Dále jsme za poskytnutou dotaci nakoupili materiál na opravu střechy. Oprava 

střechy na chlapecké klubovně má za úkol zabránit zatékání vody a tím tak zabránit 

znehodnocení skautského majetku. Klubovna slouží k pravidelným skautským schůzkám 

třech skautských družin. Opravou se zajistil prostor, který bude nadále využíván dětmi při 

jejich skautské činnosti. Oprava trvala dva dny a provedlo ji svépomocí celkem 5 dospělých 

mužů registrovaných v našem středisku. Dívčí klubovnu plánujeme opravovat příští rok. 

(Druhým partnerem při opravě střechy bylo Město Rtyně v Podkrkonoší). Dále jsme v roce 

2012 zakoupili stanové podsady s postelovými rošty. Stanové podsady jsou využívány 

každým rokem na skautských táborech. Již několik let se snažíme obnovit skautské podsady, 

aby děti ubytované na táboře měly dostatečné pohodlí. Staré podsady jsou totiž ve špatném 

stavu a špatně se skládají. Dalším důvodem zakoupení nových podsad je nedostatek tohoto 

materiálu, tento rok jsme na táboře měli rekordní počet dětí a podsady jsme si dokonce museli 

půjčovat. (Druhým partnerem při nákupu nových stanových podsad bylo Město Rtyně v 

Podkrkonoší). Za poslední poskytnuté finanční prostředky jsme zaplatili dvěma vedoucím 

doškolení zdravotnického kurzu. Tyto znalosti jsou velice důležité především při práci s 



dětmi. Snažíme se, aby většina vedoucích měla odpovídající kurzy/vzdělání. Mimo 

zdravotních znalostí se několik skautek účastnilo i rádcovského kurzu Žirafa. Za poskytnuté 

finanční prostředky velice děkujeme, bez nich bychom nemohli organizovat naši činnost. 

 

 

 

 

 

 

 

Město Rtyně v Podkrkonoší 

Dotace od Města Rtyně v Podkrkonoší byly ve výši 30 000 Kč. Z těchto 

peněz skautské středisko financovalo celkem 4 projekty: 

I. Skautský tábor   15 000 Kč 

Vyvrcholení našeho skautského roku neboli letní tábor se uskutečnil 1. až 14. 7. 2012 na 

tradičním místě v Ruprechticích. Tábora se zúčastnilo celé středisko, tedy rtyňský i 

havlovický oddíl. První táborový týden byl sice probouřený, ale i tak jsme si ho užili. Stavěli 

jsme táborové stavby jako je brána, stožár, hráz apod. Mezi tím jsme stihli i zábavné hry, 

tvoření a skautské dovednosti. Celým táborem nás provázela celotáborová hra, která nás 

zanesla na pustý ostrov, kde čekalo plno nástrah, ale i zasloužený poklad. I druhý týden nás 

slunce hřálo a tudíž jsme mohli vyrazit i na koupaliště do Meziměstí. Mladší družiny 

navštívily také Adršpach, starší pak Ruprechtický Špičák. Během tábora také proběhly dva 

slavnostní táboráky s kytarou a scénkami. Na zakončující táborák jsme pozvali rodiče, kteří s 

námi sdíleli skautské rituály a společně jsme mohli zakončit letošní tábor.  

 



II. Vzdělávání, kurzy, výuka    5 000 Kč 

Každý rok se snažíme vzdělávat naše členy, aby měli dostatečnou kvalifikaci na vedení dětí 

ve skautských družinách, aby měli dostatečné zdravotní vzdělání, protože i to je pro naši 

činnost velice důležité. Tři skautky se v únoru zúčastnily Rádcovského kurzu Žirafa, který 

pořádalo Skautské středisko Dobráček Hostinné. V březnu jsme vyslali tři rádce na 

rekvalifikační zdravotnický kurz, ten byl pořádán Českým červeným křížem. Dva účastníci 

měli kurz zaplacený z dotace od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, jeden účastník z 

dotace od Města Rtyně v Podkrkonoší. V dubnu pořádalo Skautské středisko Vrchlabí 

Okresní kolo závodu vlčat a světlušek. Ke konci dubna se uskutečnila Výprava na skautskou 

výstavu do Prahy. Účastnilo se jí 10 členů našeho skautského střediska. V průběhu května 

proběhly vůdcovské zkoušky, na které jsme vyslali dvě kandidátky. Vůdcovské zkoušky 

pořádalo Skautské středisko Jablonec nad Nisou.  

 

III. Obnovení střediskové kroniky     4 000 Kč 

Finance byly využity především na zhotovení fotografií ze skautských akcí, které se 

uskutečnily za poslední roky, a na nákup alb. Středisková kronika je vedena vždy za každý 

rok, obsahuje krátké články a především pak fotografie. Kroniky mapují naši skautskou 

činnost, slouží jako vzpomínka i propagační materiál při výstavách a jiných akcích. Kronika 

je také vedena ve stručnější formě v podobě nástěnných plakátů, které slouží pro lepší 

přehlednost a ukázku veřejnosti. Kroniky jsou pro nás velkou hodnotou, proto velice 

děkujeme za poskytnuté finanční prostředky na jejich obnovu. 

IV. Oprava střechy a materiálně technické základny 6 000 Kč 

Z části finančních prostředků byl nakoupen materiál na opravu střechy na skautské základně. 

Z druhé části finančních prostředků se zaplatil nákup nových dřevěných stanových podsad 

spolu s postelovými rošty. Podsadové stany využíváme každým rokem na skautském táboře. 

Již několik let se snažíme o postupnou obnovu stanových podsad, staré jsou ztrouchnivělé, 

špatně se skládají. Novými podsadami se snažíme dětem zajistit bezchybné ubytování na 



skautských táborech. Dalším důvodem nákupu nových podsad byl jejich nedostatek, neboť na 

letošní tábor jsme si podsady museli půjčit od přátelského střediska. 

Druhým partnerem tohoto projektu byl Královéhradecký kraj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Havlovice 

Obec Havlovice darovala našemu skautskému středisku finanční dar ve výši 10 000 Kč. Tyto 

finanční prostředky byly použity na provozní náklady střediska.  

 

Svazek obcí Jestřebí hory 

Od Svazku obcí Jestřebí hory jsme dostali dotaci ve výši 2 000 Kč. Tyto finanční prostředky 

byly použity na akci s názvem Skauti dětem, skauti dospělým aneb Den se skautingem.  

Skauti dětem, skauti dospělým - tento název nesla letní akce, která proběhla na Žabárně 

25. srpna 2012. Odpoledne bylo určené dětem a připravili jsme pro ně spoustu zajímavých 

disciplín - koloběžky, jízda na kanoi, chůze po slackline, tvoření větrníků a mnoho dalšího. 

Na závěr se opékaly buřty a malovalo na obličej. Večer naopak patřil dospělým, pro které 

bylo připraveno příjemné posezení s živou hudbou a občerstvením. Přátelskou country 

atmosféru večera zajistila skupina Colaps, za což jim patří velký díky.  



 

Přehled dotací 
 

 

rok 2012 rok 2011 

KÚ KHK 22 000,00 Kč 16 000,00 Kč 

SOJH   2 000,00 Kč   2 000,00 Kč 

Město Rtyně v Podkrkonoší 30 000,00 Kč 29 400,00 Kč 

Ústředí (MŠMT) 34 384,00 Kč 22 192,00 Kč 

Obec Havlovice  10 000,00 Kč   9 000,00 Kč 

Celkem 98 384,00 Kč 78 592,00 Kč 

 
   Některé akce v roce 2012 

 
SKAUTSKÝ KONEC 
ROKU 2012  
Poslední měsíc v roce 

2012 se i u nás ve 

skautu odrážela vánoční 

atmosféra. Každá 

družina si pilně chystala 

malá divadla na vánoční 

divadelní besídku, na 

kterou bylo pozváno 

celé naše středisko.  

Dalším úkolem bylo 

přivézt Betlémské 

světlo, pro které 

vyrazila, v sobotu 17. 

12., družina Žabiček a Housenek. Stejně jako předešlý ročník, tak i tento družiny vyrazily do 

Jaroměře, kde světlo převzaly z vlaku mířícího do Liberce. Předání světla proběhlo velmi 



napínavě, jelikož se plamínek nepodařilo hned na poprvé připálit a vlak už pomalu odjížděl. 

Nakonec vše dobře dopadlo a my jsme mohli dovézt světlo i k nám do Rtyně v Podkrkonoší.  

Od vlaku jsme zamířili rovnou do kina, kde se konala již zmíněná divadelní besídka. V kině 

se nás sešlo tolik, že jsme téměř zaplnili celý sál. Během odpoledne každá družina předvedla 

své divadlo, hráli jsme hry, zpívali jsme koledy a zhlédli fotky za uplynulý rok. Domů si 

každý odnášel nejen Betlémské světlo, ale i příjemnou vánoční náladu.  

Petra Ilchmannová 

DEN SESTERSTVÍ – THINKING DAY  

Svátek, který slaví skauti po celém světě, je datován 22. 2. Tento den se narodil zakladatel 

světového skautingu R. B. Powell i jeho žena Olav, která přispěla k rozvoji skautingu dívčího. 

Poslední dva roky naše 

středisko slavilo Den 

sesterství jako velký 

karnevalový rej. V roce 2012 

jsme Den sesterství oslavili 

18. 2. setkáním celého 

střediska, ale ne v 

karnevalovém stylu, ale 

ponořili jsme se do velké 

dobrodružné hry. Naším 

úkolem bylo získat důležitý 

dopis, který byl ukraden R. 

B. Powellovi. Cesta za 

dopisem nebyla jednoduchá, 

museli jsme splnit plno 

záludných i praktických úkolů, jako například přišít knoflík, vyluštit šifru, zabalit spacák nebo 

postavit stan. Všechny úkoly jsme zdárně splnili a těšili jsme se ze získání dopisu. K svačině 

jsme si společnými silami vytvořili ovocný salát, který všem moc chutnal. Nabité odpoledne 

jsme zakončili společným povídáním o skautském svátku a jeho významu.  

Petra Ilchmannová 

DOBRODRUŽNÉ AKCE DRUŽINY HOUSENEK  

Ve dnech 2. – 5. února 2012 jsme se zúčastnili (4 skauti) rádcovského kurzu v Hostinném. 

Akce byla pořádaná na počest slavného horolezce Reinholda Messnera s názvem EXPEDICE 

EVEREST. Na kurzu se sešlo mnoho skautů z různých měst. Kurz byl přínosný novými 

zkušenostmi a nápady na další akce. Místní starší skauti v době mezi expedicemi pořádali pro 

zúčastněné různé přednášky a zábavné programy, jako například rituály, pečení moučníků, 

rukodělky, a také se hodně zpívalo. Akce byla ukončena slavnostní hostinou a taneční 

zábavou. Byli jsme s akcí velice spokojeni a moc se nám líbila.  

V sobotu 10. března jsme se zúčastnili akce Upíři, která se konala také v Hostinném. Akce 

byla fyzicky i psychicky dost náročná, ale přesto se nám líbila a příští rok se jí zúčastníme 

znovu.              Kristýna Straková  

 



UKONČENÍ ZIMY ANEB VYNÁŠENÍ SMRTI  

Vynášení smrti je 

západoslovanský lidový zvyk. 

Smrtka, nebo také často 

nazývána Morana, je slaměná 

figura oblečená v ženských 

šatech. Ani v roce 2012 jsme 

nemohli vynechat tradiční jarní 

výlet do Havlovic. Zde jsme 

na Plovárně ukončili zimu a 

přivítali jaro tím, že jsme naši 

smrtku zapálili a vhodili do 

řeky.  

Vyšli jsme v sobotu 24. března 

v 9 hodin ze Žabárny. Aby 

nám cesta rychleji utíkala, měli 

jsme připravenou hru o poklad. Po cestě jsme nacházeli šifry, které po rozluštění dávaly 

indicie. Z těchto indicií jsme uhodli, kde se poklad nachází. Cestou jsme navštívili hrad 

Vízmburk, kde se k nám připojil oddíl z Havlovic a společně jsme šli na Plovárnu. Opekli 

jsme buřty, zahráli různé hry, a ač bychom si tu rádi hráli až do večera, šli jsme zpět domů.  

Na výlet nám vyšlo krásné počasí, o to více jsme si vítání jara užili. Doufáme, že vynesením 

smrtky jsme zimu dostatečně ukončili a už se jen těšíme na teplé jaro.    

     Martina Pavlová  

ZDRAVOTNICKÝ KURZ  

Skautských akcí se z převážné většiny účastní děti. Na pravidelných schůzkách, výletech, 

výpravách a dalších akcích se mohou někdy vyskytnout zdravotní potíže nebo úrazy, což vede 

k potřebnému ošetření.  

Zdravotní kurz zotavovacích akcí trvá 40 hodin a má platnost čtyři roky, poté je nutné si tento 

kurz prodloužit doškolením - praktickou a teoretickou částí a splnit závěrečný test. Tento kurz 

je akreditovaný MŠMT a organizuje ho většinou Český červený kříž. I naše středisko ve Rtyni 

musí mít na větších akcí kvalifikovaného zdravotníka. Z našeho střediska se účastnila jedna 

vedoucí a tři byli nově proškoleni.  

Přeji všem vedoucím, aby svoje znalosti v oblasti zdravovědy nemuseli nikdy použít. 

Finanční prostředky na kurz byly čerpány z dotace Města Rtyně v Podkrkonoší, za což mu 

velice děkujeme.  

  Stanislav Řezníček  

 

 

 

 

 

 

 

 



SBÍRKA „POMOZTE DĚTEM!“  

Velikonoční sbírka Pomozte dětem! aneb Velikonoční skautské kuřátko proběhlo ve Rtyni 

ve dnech 5. 4. od 9 do 12 hod. a 6. 4. 

od 14 do 17 hod.  

Sbírka tradičně probíhala v ulicích 

Rtyně, ale také na náměstí, kde jste 

nás v daných hodinách vždy našli. 

Zvali jsme rodiče s dětmi, aby si 

přišli vyzkoušet si některé z aktivit, 

které pro ně byly nachystané. Kam se 

peníze se sbírky dostanou, jste mohli 

sledovat na Velikonoční pondělí 9. 4. 

v České televizi.    

Po oba dny jste mohli na náměstí 

spatřit maskota sbírky nebo potkat v 

ulicích skupinky s kasičkami. I přes 

chladné počasí se nám podařila vybrat 

rekordní částka za dobu, kdy ve Rtyni 

v Podkrkonoší sbírku pořádáme, a to 

krásných 6 599,- Kč.  

Děkujeme Všem, kteří přispěli do kasiček.  

                    Petra Ilchmannová  

 

ZÁVODY SVĚTLUŠEK A VLČAT VRCHLABÍ  

Závody světlušek a vlčat o 

putovní totem náčelníka a 

vlajku putovní se konají každé 

dva roky. V roce 2012 se 

organizace ujalo skautské 

středisko z Vrchlabí, které 

závody uspořádalo v sobotu 

21. dubna. Po dlouhé době se 

závodů zúčastnilo i družstvo z 

našeho rtyňského střediska. 

Soutěžní hlídka byla složena z 

družiny Žabiček (Rtyně) a 

družiny Chobotnic 

(Havlovice).  

Do Vrchlabí dorazilo celkem 

19 družstev světlušek a vlčat z 

celého okresu, aby si ověřila 

své, nejen skautské dovednosti. 

V disciplínách se objevila 

například zdravověda, poznávání rostlin a živočichů, lanová dráha, dovednost vyhledávat 



informace nebo zručnost zatlouci hřebík. Děti neplnily jen tradiční úkoly, ale měly i za úkol 

vysvobodit říši pohádek a získat heslo, které by začarovalo Rumburaka, jelikož celé závody 

byly v duchu pohádky Arabela.  

Hlídka světlušek ze Rtyně dosáhla velikého úspěchu a umístila se na skvělém 2. místě, 

gratulujeme! Na závodech bojovaly: Markéta Nováková, Johana Šimková, Adéla Fialová, 

Barbora Nývltová a Marie Prouzová.                                                              

Petra Ilchmannová 

SETKÁNÍ I. ODDÍLU  

V sobotu 5. května se sešel I. rtyňský oddíl na Žabárně, aby společně prožil dopoledne plné 

zábavy i tvoření. Oddílovou schůzku jsme tradičně zahájili družinovými pokřiky. Poté mohla 

vypuknout velká hra o poklad na pustém ostrově. Naším úkolem bylo překonat záludné piráty 

a získat mapu, kde byl poklad zakreslen. Piráty jsme přelstili a poklad společnými silami 

vybojovali. Na závěr oddílové schůzky jsme si vytvořili výzdobu do kluboven v podobě 

našich fotek na skautské lilii.  

 
SKAUTI NA DNI MĚSTA  

Na prvním Dni města Rtyně, který se uskutečnil 12. května, jsme nechyběli ani my – skauti. 

V bohatém programu, který probíhal po celý den, jsme představili naši skautskou činnost. Na 

louce nad Rychtou jste nás mohli navštívit v tee-pee, kde bylo pro děti připraveno malování 

kamenů a jiné drobné hříčky. Lákadlem pro starší návštěvníky byla minivýstava fotek, kronik 

a skautských publikací. Nezapomněli jsme skauting představit ani v drobné prezentaci přímo 

na pódiu. V souboji spolků, který se uskutečnil na závěr programu, se náš skautský tým 

umístil na krásném 3. místě. Děkujeme pořadatelům za pozvání a těšíme se na další ročník.  

  Petra Ilchmannová 

 

PŘECHOD JESTŘEBÍCH HOR  

O víkendu 26. – 27. 5. se 

konal již 16. ročník akce 

pořádané 

malosvatoňovickými skauty. 

Ze Rtyně se zúčastnili Lišáci 

a Housenky a z Havlovic 

Kanci. Hlavní program se 

tradičně odehrával na 

Pasekách u chaty Čepelka, 

kde vyrostlo malé stanové 

městečko. Slavnostním 

nástupem v krojích začal 

hlavní program. Pro všechny 

účastníky byla připravena 

strategická hra s názvem 

„Postav si svůj tábor“. Tato hra byla vymyšlena k příležitosti 100letého výročí od založení 

Junáka v Československu. V doprovodném programu si děti mohly vyzkoušet lanové 



překážky nebo si zahrát živé „Člověče, nezlob se!“. Celý den si téměř 60 skautů a skautek z 

celého trutnovska vyměňovalo pamětní kartičky. Malí a velcí se až do večera bavili 

hromadnými hrami jako je „Špagetovaná“ nebo „Raz dva tři vlk.“, nechyběla ani noční hra. 

Šestnáctý ročník přechodu Jestřebích hor byl ukončen slavnostním táborákem za zvuku kytary 

a zpěvu všech zúčastněných. Nejenom program, ale i vynikající počasí může za to, že všichni 

přijdou zase za rok!                                                                                         Stanislav Řezníček  

 
VÝPRAVA DO KUTNÉ HORY  

Dívčí družiny Žabičky 

a Chobotnice se 

vypravily o víkendu 

15. – 17. 6. do Kutné 

Hory za poznáváním 

nových míst. 

Strastiplná cesta 

vlakem s mnoha 

zpožděními byla sice 

náročná, ale od těšení 

se na společný víkend 

nás neodradila. Sobotní 

výlet měl cíl u Velkého 

rybníka, cestou 

městem jsme 

obdivovaly historické památky a navštívily jsme i Vlašský dvůr. Dále jsme pokračovaly lesní 

cestou, která vedla okolo starých mlýnů. Díky letnímu počasí jsme se mohly v cíli naší cesty 

radovat z koupání u malého vodopádu.  

Víkend plný nových zážitků jsme si velice užily. Velký dík patří Martině Nocarové, která nás 

do Kutné Hory pozvala a ukázala nám její krásy.  

  Petra Ilchmannová 

LETNÍ TÁBOR RUPRECHTICE  

Vyvrcholení našeho 

skautského roku - tedy  

letní skautský tábor - se 

uskutečnil 1. až 14. 7. 

2012 na tradičním 

místě v Ruprechticích. 

Tábora se zúčastnilo 

celé středisko, tedy 

rtyňský i havlovický 

oddíl. První táborový 

týden byl sice 

probouřený, ale i tak 

jsme si ho užili. Stavěli 



jsme táborové stavby jako je brána, stožár, hráz apod. Mezi tím jsme stihli i zábavné hry, 

tvoření a skautské dovednosti. Celým táborem nás provázela celotáborová hra, která nás 

zanesla na pustý ostrov, kde čekalo plno nástrah, ale i zasloužený poklad. I druhý týden nás 

slunce hřálo a tudíž jsme mohli vyrazit i na koupaliště do Meziměstí. Mladší družiny 

navštívily také Adršpach, starší pak Ruprechtický Špičák. Během tábora také proběhly dva 

slavnostní táboráky s kytarou a scénkami. Na zakončující táborák jsme pozvali rodiče, kteří s 

námi sdíleli skautské rituály a společně jsme mohli zakončit letošní tábor.  

 

VÝLET NA RANČ  

V sobotu 29. září vyrazila 

družina Žabiček na výlet do 

Trutnova. Našim cílem byl 

ranč Trutnovská zeleň, 

který se nachází v Trutnově 

na Bojišti. Ranč skrývá 

krásnou krajinu, divokou 

přírodu i domácí zvířata. 

Cestou po ranči jsme 

postupovali po naučné stezce, 

na které jsme se dozvěděli 

mnoho nového z přírody 

okolo nás. Nejvíce jsme se 

však těšili na živá zvířata, 

která se proháněla kolem nás – kozy, ovečky, hříbě a kráva s telátkem. Mysleli jsme na ně už 

dopředu a dovezli jim spoustu dobrot, jako suchý chléb nebo jablka. K obědu jsme si opekli 

buřty, poté zahráli pár her a vyrazili opět domů plni krásných zážitků.  

  Petra Ilchmannová  

 
SKAUTSKÁ DRAKIÁDA  

Modravou oblohu nad Žabárnou zaplnili v sobotu 20. října draci, hvězdy i rogala. Konala se 

již 3. Skautská drakiáda, které se zúčastnilo přes třicet létajících modelů, některé i 

vlastnoručně vyrobené. Slunečné a teplé počasí nám umožnilo prožít nádherné podzimní 

odpoledne se spoustou zábavy a opékáním buřtů.      Petra Ilchmannová 

SETKÁNÍ VŮDCŮ – HOSTINNÉ  

Celokrajská vzdělávací akce pro vedení skautských oddílů a středisek se uskutečnila 16. - 18. 

11. v Hostinném. Naše středisko si nemohlo nechat tuto ojedinělou akci ujít a také se 

zúčastnilo. Víkend byl opravdu nabitý – páteční večer byl zahájen diskusemi se starostou 

Junáka nebo Milošem Zapletalem. Během soboty probíhaly přednášky a semináře všeho 

druhu, od vedení střediska přes výchovnou práci s dětmi po tvůrčí praktické věci. Večer byl 

připraven koncert a hudební zábava. V neděli dopoledne probíhaly poslední přednášky a před 

slavnostním zakončením ještě sportovní turnaj. Akce však nebyla pouze o vzdělávání, ale jak 

samotný název napovídá, především o setkávání, předávání zkušeností a motivace do další 

skautské činnosti.           Petra Ilchmannová  



 

TVOŘENÍČKO VŠEHO DRUHU  

Ruční papír, mističkování, PLASTart a 

malování na obličej – to všechno jsme zažili 

na akci s názvem Tvořeníčko všeho druhu, 

která se uskutečnila 3. 11. v Malém kulturním 

sále. Každý měl za úkol přinést plastové láhve 

a papírové krabičky, z kterých jsme pomocí 

izolepy stavěli různorodé stavby. Ruční papír 

jsme vytvářeli z rozmixovaných novin, které 

jsme obarvili barvami na textil. Mističkování 

neboli tvoření mističek na drobnosti jsme 

zhotovili z různých vln a kartonu od izolep. 

Kdo chtěl, mohl si také nechat něco namalovat 

na obličej. Odpoledne jsme si užili, jak se 

patří.  

                                               

            Petra Ilchmannová  

 

 

 

VII. SKAUTSKÝ PLES  

24. 11. se opět roztančila celá Orlovna – konal se již VII. Skautský ples. O zábavu se 

postaraly kapely HF Band a Imrwere, během večera se také představila taneční skupina 

Ballare. Velké díky patří našim sponzorům, kteří pro návštěvníky zajistili bohatou tombolu. 

Pořádání plesu sice přináší mnoho starostí, ale i radostí - a tou největší je Váš zájem a účast na 

plese, za kterou děkujeme.          Petra Ilchmannová 

 

Akce plánované na rok 2013 
Den Sesterství 

Velikonoční skautské kuřátko 

Přechod Jestřebích hor 

Skautský tábor 

Poznání končin 

Skautský ples 

Betlémské světlo 

Vánoční besídka



Poděkování 

 
Děkuji vlčatům i světluškám, skautům i skautkám, kteří se rozhodli svůj volný čas trávit 

v partě, najít kamarády a žít dobrodružstvím právě ve skautingu.  

Chci poděkovat i vedoucím, kteří se každý týden scházejí se svou družinou, kteří společně 

vymýšlejí zábavné hry, výpravy, výlety i akce pro celé oddíly.  

V neposlední řadě děkuji i celému týmu, který pečlivě projednává a řeší problémy, které se 

v průběhu roku naskytnou.  

Závěrem chci poděkovat všem, kteří podporují či sponzorují naši činnost, ať už finanční 

částkou, pochopením nebo tím, že nám vyjdou vstříc. 

 

Z výroční zprávy je zřetelné, že skauting ve Rtyni v Podkrkonoší „dýchá z plných plic“! 

Fungují zde družinové schůzky, oddílové akce, celostřediskové tábory. Počet členů na 

středisku se stále zvyšuje, to vypovídá o tom, že máme dětem co nabídnout, je to především 

parta, přátelství a dobrodružství. Snažíme se ukázat dětem prostor, ve kterém mohou žít.  

 

Sestavila: Nocarová Martina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.skaut.cz 

www.skaut-rtyne.cz 

www.skaut-havlovice.wz.cz 

napište nám na: permonik.rtyne@seznam.cz 

 

http://www.skaut.cz/
http://www.skaut-rtyne.cz/
http://www.skaut-havlovice.wz.cz/
mailto:permonik.rtyne@seznam.cz

