Výroční zpráva Junáckého
střediska
Rtyně v Podkrkonoší
za rok 2013
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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:
Zástupce střediska:

Mgr. Alena Pavlová
Bc. Stanislav Řezníček, Mgr. Petra Ilchmannová

Hospodář:

Bc. Martina Nocarová

Předseda revizní komise:

Martin Pohner

Člen revizní komise:

Mgr. Marcela Poláková

Vých. zpravodaj chlapeckého kmene:

Bc. Stanislav Řezníček

Vých. zpravodajka dívčího kmene:

Mgr. Alena Pavlová

Mediální zpravodajka:

Mgr. 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

Jáchym Topol
Novinář, redaktor, publicista a spisovatel, držitel ceny Jaroslava Seiferta
„Jaký je význam skautingu? V ideálním případě nechat si mladý vyzkoušet sebe v drsnějších
přírodních podmínkách, nechat je bez rodičů, školy, politiků, sekt a církví mezi sebou, učit je
myslet, spoléhat na sebe, pod pevným a laskavým vedením chytrejch a vzdělanejch lidí.“
Nelson Mandela
bývalý prezident Jihoafrické republiky, držitel Nobelovy ceny míru
„Skautské hnutí je světovou jedničkou ve výchově mládeže. Pro současnou mládež Afriky je
skauting mimořádně důležitý. Rozvíjí vlastenectví, morální hodnoty, odvahu, buduje
charakter, sebedůvěru a společenskou odpovědnost. Motivuje mladé lidi k tomu, aby
stoprocentně rozvinuli svůj potenciál.“

Eva Holubová
česká filmová herečka
„Forma skautingu je jenom hra. Způsob, jak se dostat k těm důležitým věcem, které skauting
obsahuje. Dostat se k sounáležitosti, k pokoře a k tomu myslet na bližního stejně, jako na sebe
samého. Takhle jsem skauting cítila…“

Mladí lidé ve skautingu
Každá organizace registruje své členy, ani skauti nejsou výjimkou. Jedině tak se zájemci
stanou právoplatnými členy. Skautská registrace v poslední době prošla mnoha změnami a
velkou modernizací. Byl vyvinut SkautIS (skautský informační systém), který výrazně ulehčil
administrativu spojenou s registrací, ale také umožnil sledovat členství jednotlivců,
kvalifikace činovníků, počty v jednotlivých oddílech a družinách, možnost objednávání
skautských časopisů, nebo sledování rozpočtů táborů či spravování účtů za využívání výhod
skautské telefonní sítě (STS). Každý má ve SkautISU vytvořený svůj profil, o který se stará
jeho vedoucí. Protože tradiční papírové průkazky už přestávaly plnit svou roli, byly v
letošním roce nahrazeny moderními členskými kartami formátu platební karty. Držitelé této
karty do 26 let mají nárok na slevy v dopravních prostředcích, hradech, zámcích, muzeích a
dalších.
K 15. 1. 2013 bylo v ČR registrovaných 48 093 skatů a skautek a letošní meziroční nárůst činí
1 406 členů. Členská základna je tvořena z 80 % mladšími do 26 let, 45 % tvoří dívky a ženy
a dospělých dobrovolníků je 7 028. Královéhradecký kraj je se svými 3 558 členy šestý
největší v ČR. Ve Rtyni v Podkrkonoší bylo v roce 2013 registrováno celkem 90 členů (44
dívek a 46 chlapců), z toho je 67 členů mladších 15 let, 13 členů mezi 15 až 26 lety a 10 členů
nad 26 let. Pokračujeme tak v několikaletém nepřerušovaném trendu nárůstu členské
základny. Tímto Junák výrazně přispívá i ke stávajícímu nárůstu skautské členské základny v
celé Evropě.
Stanislav Řezníček
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)

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:
Zástupkyně:
Zástupce:
Družiny:

Mgr. Jitka Mertlíková - Baff
Mgr. Petra Ilchmannová – Ropucha
Bc. Stanislav Řezníček – Stanleey
Žabičky, Lišáci, Hadi, Krabi, Pastelky

Krabi
Vedoucí družiny: Kristýna Straková; tel: 736 687 344, e-mail: tynuse.strakova@seznam.cz
Krabi, krabi, krabi ví si se vším rady,
když jde však o nouzi,přiťapkáme svou chůzí,
....Týna je náš vedoucí….
Krabi, krabi, krabi ví si se vším rady
Hurááááá!!!
Smíšená družina Krabů vznikla už v roce 2011, později se od nás děvčata oddělila a vytvořila
samostatnou družinu Pastelek. Krabů je celkem 8. Scházíme se každý čtvrtek od 16:00 do
18:00 na našich skautských klubovnách na Žabárně. Zde se společně snažíme získávat
informace o junáku, jak to v něm funguje a jak se v něm máme chovat. Také se snažíme
naučit skautským dovednostem a věcem, kterými se člen junáku zabývá např.: šifry, uzle,
spolupráce a samozřejmě se u toho bavíme. Mimo to také hrajeme zábavné hry a chodíme na
skautské akce, ze kterých vždy odcházíme s dobrou náladou a něčím co jsme se právě naučili.
Co dál o nás říct jsme prostě banda, která ráda skautuje a skvěle se u toho baví.

Hadi
Vedoucí družiny: Tereza Volfová
Tel: 721 552 733
Email: love.terous.peace@seznam.cz
Členové družiny: Jansa Matěj
Junek Lukáš (Krtek)
Pecka Dominik
Čížek Vojtěch
Majera Radek
Kratochvíl Antonín
Krumphanzlová Johana
Dvořáková Anna Marie
Časy schůzek: každou středu od 16:00-18:00.
V zimních měsících (listopad až březen), pouze
od 16:00-17:30.

Žabičky
Vedoucí družiny: Petra Ilchmannová - Ropuš
Družina Žabiček už není družinou malých světlušek – od letošního roku máme mezi sebou tři
skautky, které úspěšně složily skautský slib na letním táboře. V družinovém programu jsme se
zaměřily na naše dovednosti připravit program pro druhé a v této činnosti se pravidelně
střídáme. Zúčastnily jsme se i tradičních střediskových akcí a na letní tábor do Ruprechtic
jsme jely v plném počtu. Naší Žabičkovskou akcí byl víkend strávený v Trutnově na oslavách
trutnovského draka s přespáním na ranči Ostrov přírody. Do dalšího roku se chystáme na
oblíbené akce a další skautské sliby.
Seznam členek:
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 18:00 – 19:30
Lišáci
Vedoucí družiny: Stanislav Řezníček – Stanlley
Tak jako loni i letos se naše Lišácká smečka mírně rozrostla. Na podzim
k nám začal chodit Marek Cabálka z Velkých Svatoňovic. Jeho
přezdívka „Krtek“ vznikla ihned na druhé schůzce. Celkem se nás schází
deset a jeden vedoucí. Naše schůzky jsou poslední dobou trochu
náročnější, snažíme se chodit hodně do lesa, učení v klubovně nás moc
nebaví, přesto se věnujeme plnění vlčácké zdatnosti. Většina členů bude
mít konečně splněný druhý stupeň. Jeden z Lišáků během tábora splnil
všechny podmínky a složil skautský slib. Naši
členové nevynechali jedinou akci pořádanou
naším střediskem, jako byl Den sesterství,
Vynášení smrtky, Den města, Tábor, Za
poznáním Končin, nebo Přechod Jestřebích
hor, který již tradičně pořádá středisko
„Araukarit“ z Malých Svatoňovic. Mezi naše
velice povedené Lišácké akce v roce 2013
patřila Výprava do skal, Výprava na Pláň,
Přespání
v klubovně,
nebo
roznos
Betlémského světla ve Rtyni.
Opět budeme pokračovat v plnění nejrůznějších odborností – vlčků. Kromě
střediskových akcí bychom rádi uskutečnili Víkendovou výpravu a Strategickou hru s jinými
družinami. Uspořádáme i Lišácké výpravy a to tam, kde jsme ještě nebyli.
Pastelky
Vedoucí družiny: Kristýna Volfová
Členové: Kateřina Prouzová
Andrea Myšáková
Tereza Nývltová
Eliška Burdychová
Anna Dvořáková
Markéta Škodová
Johana Krumphanzlová
Julie Melicharová
Sára Polívková

II. smíšený oddíl Havlovice

Vůdkyně oddílu:
Zástupce:
Družiny:

Veronika Kalužná - Skippy
Ondřej Paták – Páťa
Mravenci, Kanci, Chobotnice, Medvíďata

Chobotnice
Vedoucí družiny: Alena Pavlová - Peggy
Členové družiny:
Barbora Nývltová – Kečup
Patricie Stanislavová – Mravča
Adéla Fialová – Hraboška
Alena Balcarová – Růža
Nela Borůvková - Ořech
Marie Prouzová – Stařenka
Adéla Krumholzová - Šťovík
Scházíme se ve skautské klubovně nad
Obecním úřadem v Havlovicích
každý pátek od 17:00-18:30.
Kanci
Vedoucí družiny:
Ondřej Paták – Páťa / 605 464 118
Členové:
Jaroslav Balcar – Bohouš
Vít Vosáhlo
Ondřej Bekr – Šimpanz
Vojtěch Gazda – Losna
David Rak – Strejda
Jan Sacher
Pár vět o družině:
Chlapecká družina Kanci spadá do 3.
oddílu Medvědi Havlovice. V
současné
době
naši
družinu
navštěvuje devět stálých členů se
skautským nebo vlčáckým slibem. Scházíme se každý pátek v čase 18:00 - 20:00 v
oddílových klubovnách v Havlovicích. Mezi naše oblíbené činnosti patří hlavně pobyt v
přírodě, hraní míčových her, trochu zlobení a také například noční schovávaná. Jsme dobrá
parta, i když ne vždy se plně shodneme.
Mravenci
Vedoucí družiny: David Vlček – Veverka
Členové družiny:

Vít Bekr
Jakub Dibelka
Štěpán Hanl
Daniel Mach
Michal Vosáhlo
Šimon Pohner
Zíma Petr
Schůzky: pátek 16:00 – 18:00
Medvíďata
Vedoucí družiny: Aneta Patáková – Kyti
Členové družiny:
Martin Spielberger
Dominika Raková
Lucie Viková
Zuzana Horáková
Adam Horák
Iva Rychterová
Ondřej Rychter
Daniela Novotná
Schůzky: středa 17:30 – 19:00
III. oddíl Oldskauti
Vůdkyně oddílu:
PharmDr. Nela Kuthanová
Zástupkyně:
Mgr. Marcela Poláková – Máca
Členové: Kokešová Kateřina - Kačaba
Kuthan Pavel
Kuthanová Nela
Nocarová Martina - Nocyk
Pohner Martin
Poláková Marcela - Máca
Trachta Jiří – Strejda Rudla
Zachař Jan – Fous
Hvězdová Lucie – Kometa
Pavlová Martina

Vybrané údaje o příjmech a výdajích organizační jednotky 2013
Příjmy
členské příspěvky (určené této jednotce)
dotace ze státního rozpočtu (určené této jednotce)

Částka
8 364,00
27 932,00

příspěvky samosprávních orgánů (určené této jednotce)
dary (určené této jednotce)
ostatní příjmy na akce
ostatní příjmy
Celkem
Výdaje
nákup a zhodnocení nemovitosti
nákup a zhodnocení ostatního dlouhodobého majetku
opravy a údržba
nákup drobného hmotného majetku
ostatní provozní výdaje
ostatní výdaje na akce
ostatní výdaje
Celkem

62 400,00
0,00
5 110,00
94 277,32
198 083,32
Částka
0,00
0,00
21 493,00
15 371,00
55 266,00
13 707,00
108 880,00
214 717,00

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

Částka
18 600,00
0,00
57 365,00
75 965,00

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

Částka
0,00
0,00
40 368,00
40 368,00

Shrnutí všech výdajů a příjmů za rok 2013
Výdaje
Příjmy

Výsledek hospodaření

255 085,00
274 048,32

18 963,32

Majetek a závazky
Majetek
Nemovitosti
Ostatní dlouhodobý majetek
Peněžní prostředky v hotovosti
Peněžní prostředky na účtech
Finanční majetek, ceniny

Hodnota
133 188,00
0,00
20 485,00
71 228,68
43,00

Pohledávky
Zásoby - drobný hmotný majetek
Ostatní
Vlastní jmění

0,00
162 405,50
0,00
387 350,18

Porovnání vyúčtování tábora rok 2012 a 2013
Příjmy
Účastnický poplatky v hotovosti od dětí
Účastnický poplatky placené převodem
Dotace od Města Rtyně v Podkrkonoší
Jiné (rozbor vody)

Rok 2012
35 025,00 Kč
66 000,00 Kč
15 000,00 Kč
1 164,00 Kč

Rok 2013
35 750,00 Kč
52 000,00 Kč
20 000,00 Kč
1 150,00 Kč

Příjmy celkem

117 189,00 Kč

108 900,00 Kč

Výdaje
Materiál

Rok 2012
11 788,00 Kč

Rok 2013
9 868,00 Kč

62 081,00 Kč
10 560,00 Kč
6 301,00 Kč
6 480,00 Kč
4 963,00 Kč

62 930,00 Kč
18 392,00 Kč
6 318,00 Kč
7 472,00 Kč
3 900,00 Kč

102 173,00 Kč

108 880,00 Kč

Potraviny
Toi – toi
Služby (rozbor vody, ostatní)
Doprava materiálu
Cestovné

Výdaje celkem
Zisk

15 016,00 Kč

20,00 Kč

Příjmy a výdaje související s táborem
Příjmy
Za pronájem tábořiště
Dotace (KÚKHK, obec Havlovice)
Příspěvek na opravu stanů
Příjmy celkem

Rok 2012
11 500,00 Kč
19 366,00 Kč
500,00 Kč
31 366,00 Kč

Rok 2013
18 000,00 Kč
10 000,00 Kč
28 000,00 Kč

Výdaje
Oprava stanů + cestovné
Nákup podsad
Výdaje celkem

Rok 2012
2 190,00 Kč
12 090,00 Kč
14 280,00 Kč

Rok 2013
2 990,00 Kč
15 371,00 Kč
18 361,00 Kč

Zisk

17 086,00 Kč

9 639,00 Kč

Celkový zisk

32 102,00 Kč

9 659,00 Kč

Porovnání vyúčtování Skautského plesu 2012 a 2013
Příjmy
Vstupné
Tombola
Šatna
Chlebíčky
Celkem

Rok 2012
37 650,00 Kč
14 256,00 Kč
1 749,00 Kč
2 156,00 Kč
55 811,00 Kč

Rok 2013
39 100,00 Kč
10 000,00 Kč
3 545,00 Kč
4 720,00 Kč
57 365,00 Kč

Výdaje
Honorář kapele
Požární hlídka
Pronájem sálu
Správní poplatek - povolení tomboly

Rok 2012
13 500,00 Kč
1 000,00 Kč
16 000,00 Kč
500,00 Kč

rok 2013
13 500,00 Kč
640,00 Kč
18 742,00 Kč
500,00 Kč

Poplatek OSA
Občerstvení
Materiál - výzdoba, tombola
Výlep plakátů (vč. výroby a tisku)
Cestovné
Celkem

2 238,00 Kč
2 189,00 Kč
2 040,00 Kč
176,00 Kč
370,00 Kč
38 013,00 Kč

3 525,00 Kč
3 315,00 Kč
40 222,00 Kč

Zisk

17 798,00 Kč

17 143,00 Kč

Předpokládaný rozpočet na rok 2014
Příjmy
členské příspěvky (určené této jednotce)
dotace ze státního rozpočtu (určené této jednotce)
příspěvky samosprávních orgánů (určené této jednotce)
dary (určené této jednotce)
ostatní příjmy na akce
ostatní příjmy
Celkem

Částka
9 000,00
57 000,00
50 000,00
0,00
5 000,00
100 000,00
221 000,00

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

Částka
0,00
0,00
10 000,00
25 000,00
101 000,00
45 000,00

ostatní výdaje
Celkem

40 000,00
221 000,00

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 2013 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 27 932 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.

Město Rtyně v Podkrkonoší
Dotace od Města Rtyně v Podkrkonoší byly ve výši 50 400 Kč. Z těchto
peněz skautské středisko financovalo celkem 4 projekty:
I.

Skautský tábor

Letošním mottem tábora byly dvě
celotáborové hry, jak už název
napovídá, hra se prolíná celým
táborem. Mladší členové tábora byli
v táhnuti do školy v "Bradavicích" a
jejich úkolem bylo získat kámen
mudrců - jak jste jistě poznali,
tématem byl Harry Potter. Starší pak
byli uvězněni na pustém ostrově a
jejich úkolem bylo zdolat všechny
jeho nástrahy. Program doplňovaly
další hry, také vaření v přírodě,
výlety, lasování, střelba z luku a

20 000 Kč

vzduchovky a mnoho dalšího. Během tábora vzplály i dva táboráky, při kterých nechyběly
kytary ani scénky jednotlivých družinek. Nezapomněli jsme ani na naše skautské tradice, ke
kterým se řadí již zmiňovaný táborák, každodenní vztyčování vlajky, ale i méně oblíbené
noční hlídky nebo denní služba. Tábor se jako každoročně vydařil, děti odjížděly plny zážitků
a už se těší na další. Děkujeme za finanční podporu.
Článek sepsala Petra Ilchmannová, vedoucí tábora
II.

Nákup nových celt na podsadové stany

10 500 Kč

Začátkem října Stanislav Řezníček udělal průzkum trhu na internetu. Zjistil tři možné
dodavatele celt. Pro srovnání ceny za jednu celtu Stanislav vybral:
Camping tex Lomnice - 3450 - 3490 Kč
České Tábory cz. - 2 640 Kč
CONDOR - 2 900 Kč
Od dodavatele Camping tex Lomnice již celty máme, jsou kvalitní, ale cena je oproti ostatním
dodavatelům vyšší. S dodavatelem České Tábory cz. zkušenosti nemáme, i když je zde cena
celty nejnižší. Zvolili jsme dodavatele CONDOR, protože od tohoto dodavatele jsme celty
objednávali v minulých letech, celty jsou kvalitní a mají vyhovující barvu, která je shodná s
celty z minulých let.
Koncem října bylo objednáno 5 stanových celt na podsadové stany. Začátkem listopadu byly
celty dodány, nyní jsou uloženy ve skladu.

III.

Materiál na opravu skautské základny

11 500 Kč

Nevyhovující stav střešní krytiny nás
donutil provést opravu střechy na
dívčí klubovně, stejně tak jako loni
na chlapecké. Stará krytina místy
propouštěla vodu a tím docházelo k
narušování dřevěné konstrukce. Na
opravu byla použita nová prkna,
plechové lemování, podkladová a
písková střešní krytina Bitagit.
Oprava trvala necelé tři dny a
provedli ji svépomocí starší členové
našeho
střediska.
Finanční
prostředky byly čerpány z dotace
Materiál na opravu skautské základny, kterou nám poskytlo město Rtyně v Podkrkonoší,
čehož si nesmírně vážíme a děkujeme! Věřím, že tato oprava prodloužila životnost klubovny,
kterou budou moci i nadále využívat skauti nejenom ze Rtyně v Podkrkonoší.
Článek sepsal Stanislav Řezníček

IV.

Výpravy, tvoření, vzdělávání

8 400 Kč

V únoru se dvě skautky zúčastnily
Rádcovského kurzu Žirafa, v dubnu
se Lišáci vypravili na vzdělávací
víkendovou akci do Nového Města
nad Metují, v květnu se Žabičky
vzdělávaly na Ranči v Trutnově na
Bojiště a dvě skautky odjely na
Rádcovský kurz Hradiště (viz
příloha), v říjnu se pak vydaly na
Setkání účastníků kurzu Hradiště. V
rámci dotace od obce jsme ještě
nakoupili 8 cestiček světlušek, které
poslouží při družinovém programu
při vzdělávání světlušek.

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 Poznávání Končin:
minulost, přítomnost, budoucnost
V neděli 13. října 2013 jsme se sešli
po obědě na náměstí ve Rtyni v
Podkrkonoší a mohli jsme se vydat
na výpravu za poznáním rtyňských
Končin a užít si krásného dne. Ráno
to vypadalo na déšť, ale s úderem
půl druhé se obloha naštěstí
vyčistila. Po cestě nás čekaly úkoly, které jsme zdárně splnili – řezali jsme dříví, opravovali
chybnou zprávu o Rtyni, poznávali hmatem přírodniny z našeho okolí, protáhli jsme všechny

svaly a jiné. Na konci jsme se již těšili na opékání a pohodové povídání u ohně. Děkujeme
všem účastníkům, že se s námi na výpravu vydali. Bylo to hezky strávené nedělní odpoledne.
Akce se konala za finanční podpory Svazku obcí Jestřebí hory, děkujeme!
Článek sepsala Jitka Mertlíková

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

rok 2012
22 000,00 Kč
2 000,00 Kč
30 000,00 Kč
34 384,00 Kč
10 000,00 Kč
98 384,00 Kč

rok 2013
2 000,00 Kč
50 400,00 Kč
27 932,00 Kč
10 000,00 Kč
90 332,00 Kč

Některé akce v roce 2013
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Na konci roku 2012 k nám
doputovalo světlo z Betléma.
Betlémské světlo přivezla z
Jaroměře družina Lišáků
22. 12. 2012. V Jaroměři jsme
světlo
přebrali
společně
s trutnováky, z vlaku mířícího
do Liberce. Při zpáteční cestě
se světlo předávalo na každé
zastávce dalším skautům, kteří
ho
poté
předávali
na
nejrůznějších
vánočních
akcích ve svých městech. Na zastávce ve Rtyni už nás čekali rodiče, aby si i oni mohli donést
domů symbol Vánoc. 23. 12. bylo světlo rozdáváno po bohoslužbě v Kostele sv. Jana Křtitele
a 24. 12. při koledách ve Rtyni v Podkrkonoší.

Myšlenka předávání Betlémského světla vznikla v Rakousku v rámci charitativní akce. Do
naší země plamínek poprvé přicestoval v prosinci v roce 1989. Je transportován přímo z
Betléma letadlem do Lince. Odtud ho rakouští skauti vezou do Vídně. Z Vídně už ho vezou
brněnští skauti. Světlo má připomínat především duchovní rozměr Vánoc.
Stanislav Řezníček
DEN SESTERSTVÍ
Vždy v únoru se každým rokem scházíme na oslavu Dne sesterství. Stejně jako jiní skauti z
celého světa, i my se připojujeme ke vzpomínce na naše skautské zakladatele Roberta BadenPowella a Olave Baden-Powella. V tento den si připomínáme, že se všemi skauty a skautkami
na celém světě jsme bratry a sestrami bez rozdílů vyznání, barvy kůže, věku a podobně. Jedno
únorové nedělní odpoledne jsme se sešli v Makusu a téměř celý jej zaplnili. Podařilo se nám
sejít v krásném počtu zhruba čtyřiceti účastníků. Během odpoledne nás čekalo rozluštění
velké šifry o Dni sesterství a pomoc při zakódování jmen našich známých skautských
představitelů. Kromě spousty her, při kterých jsme si užili kupu zábavy, jsme si také úplně
sami připravili velkou hostinu. Omýt ovoce a zeleninu, nazdobit slavnostní tabuli a společně
si popřát krásný Den sesterství. Velkým překvapením a potěšením pro nás byly dopisy
schované z minulého roku, které jsme si sami sobě napsali jako poselství do dalšího roku.
Všichni jsme se podivili a zasmáli nad našimi vzkazy pro své o rok starší já.
Jitka Mertlíková
VÝPRAVA DRUŽINY LIŠÁKŮ DO SKAL
I přes to, že předpověď počasí nebyla příznivá, upořádala naše družina Lišáků svou první
výpravu roce 2013, a to v sobotu 9. března.
Vlakem jsme se vydali do Police nad Metují, pak autobusem do Suchého Dolu a dále pěšky
tam, kde ještě panuje zima. Mlha, vítr a ledová krusta tvořily nezapomenutelnou atmosféru.
Chvílemi to vypadalo, že je to cesta na severní pól.
Naše výprava prověřila zdatnost jednotlivců i celé družiny. Vyzkoušeli jsme (ne)pevnost
navázaných lan, zahřáli svaly,
hledali zimní výbavu a
zákeřného klíšťáka, navštívili
Junáckou
a
Slovanskou
vyhlídku. Za dobře splněné
úkoly obdržel každý z
účastníků hodnocení - stopy.
Skalní výprava měla velký
úspěch. Družina byla téměř
kompletní, pouze jeden člen se
nemohl ze zdravotních důvodů
zúčastnit. Na zpáteční cestě
byla
vyhodnocena
celá
výprava, první tři nejlepší sběrači stop obdrželi cenné diplomy a sladkou odměnu. I s

promáčenými botami jsme byli rádi, že se výprava uskutečnila.
Stanislav Řezníček

VYNÁŠENÍ SMRTKY
Zima vládla už velice dlouho, a proto
ji bylo třeba vyhnat. V tom nám
nezabránilo ani mrazivé sobotní ráno
16. března 2013, kdy jsme se vydali
na výpravu do Havlovic. Sešli jsme
se na Žabárně v hojném počtu a
vyrazili na cestu, kterou jsme zahájili
družinovými pokřiky. Při výpravě
jsme plnili nelehké úkoly, které nám
odkryly zaříkadlo na vynesení
smrtky. V cíli cesty jsme se setkali s
havlovickým
oddílem.
Naším
společným a nejtěžším úkolem bylo
rozdělat a udržovat oheň na opékání buřtů. V chladném a vlhkém počasí to byl těžký oříšek.
Ale to bychom nebyli správní skauti, abychom vše nezvládli, a zdárně jsme si opekli
zasloužené buřty. Na místě jsme se ještě společně pobavili hrami všeho druhu a chystali se
vyhodit smrtku a zahnat tak nadobro zimu. Smrtka se jen tak nedala, ale my také ne, a proto
se nám ji podařilo zapálit i vyhodit do řeky. Při zpáteční cestě svítilo sluníčko a my jsme
mohli odkládat teplé vrstvy oblečení. Věříme, že nám teplé počasí vydrží a zimu jsme
nadobro vyhnali.
Petra Ilchmannová
VÍKENDOVKA 3. ODDÍLU
Ve dnech 12. - 14. dubna 2013 se uskutečnila víkendovka 3. oddílu Medvědů, tentokrát v
Novém Městě nad Metují. Ubytovaní jsme byli ve skautských klubovnách místního střediska.
Celá víkendovka byla zaměřena tematicky na SVĚT. Kromě pěti vedoucích a rádců se jí
zúčastnilo 10 dětí, které byly v průběhu celého víkendu rozděleny do dvou týmů.
V pátek, po krátkých seznamovacích hrách a průzkumu okolí kluboven, byl na programu
první tematický blok – hra Riskuj! s pěti okruhy otázek různých obtížností. Večerní program
byl volný – zpívání, hraní her, povídání… Sobotní dopoledne proběhlo ve znamení globálních
problémů světa. Týmy měly za úkol získat co nejvíce papírků se zašifrovaným problémem
poschovávaných po okolí a následně je rozluštit. Po obědě následovala velká poznávací
procházka, při které jsme zavítali nejen do blízké obory s prasaty a jeleny, ale i do centra
města. V neděli ráno přišlo na řadu plánované dokončení soutěže v doplňování různých
informací týkajících se skautingu ve světě do připraveného textu, vyhlášení výsledků,
odměnění vítězů i poražených a přesun na vlakové nádraží.

Volné chvíle jsme si krátili hraním různých her, oblíbená byla hlavně venkovní Ruská pikola.
Počasí bylo krásné, i když jsme trochu zmokli. Všem se akce moc líbila a již teď se těšíme na
další ročník.
Ondřej Paták

VÝPRAVA NA PLÁŇ
V neděli 21. dubna 2013 naše družina Lišáků provedla výpravu „Na Pláň.“ Z počátku nikdo
nevěděl, kam se vlastně vydáme. To se ale změnilo postupem času, jak jsme se blížili ke
Chlívcům. Ti bystřejší začali tušit, že se jedná o dělostřelecký srub T-S 20 Pláň.
Výprava byla téměř kompletní, pouze dva členové se nemohli zúčastnit. Sraz byl u
Kampeličky. S ledovým větrem v
zádech na Krkavčinu, poté kousek po
zelené a přes louku. Náhle proti nám
stanul dělostřelecký srub. Vlajka
signalizovala, že je otevřeno. To už
nás vítal průvodce v uniformě a šup
na prohlídku. Nejvíce obdivu měla
dobová výstroj a výzbroj, a tak
nebylo od věci si vyzkoušet padák,
pistoli, nebo těžký kulomet. Po
krátké pauze a nezbytné společné
fotce jsme se dále vydali směr
Odolov po linii lehkých opevnění.
Jak tak začíná být ve zvyku, cestou nás obtěžovalo zákeřné klíště, drobné hry a úkoly.
Hledaly se úkryty před nálety, dále se pokládaly bomby a mozky jsme si zahřáli Setonovou
hrou. Každá nástraha byla po úspěšném zvládnutí odměněna stopou. Sběratel s největším
počtem stop obdržel obdiv a sladkou odměnu. Slunečný den a pohodová nálada přispěly k
celkovému hodnocení výpravy na konečnou známku jedna minus.
Děkujeme průvodcům a nadšencům z TS – 20 Pláň za vlídné přijetí a drobné dary ve formě
pohledů a vystřílených patron jako památku na výpravu.
Stanislav
Řezníček
OHLÉDNUTÍ ZA SBÍRKOU
Sbírka Pomoze dětem! aneb
Velikonoční skautské kuřátko se ve
rtyňských
ulicích
uskutečnila
29. března 2013. I přes mrazivé
počasí se nám dařilo hojně naplnit
kasičky. V rámci sbírky jsme také
uspořádali Koncert pro Kuře, který

rozezněl kulturní dům v Havlovicích o den později, 30. března 2013. Vystoupily kapely
Timotej, Too Late a Jam Defect, kterým za jejich podporu děkujeme. Největší díky patří ale
všem, kteří se jakkoli na sbírce podíleli, ať už přispěním do kasičky nebo návštěvou koncertu.
Za oba dva dny jsme vybrali neuvěřitelných 9 072,- Kč, které byly odeslány na konto sbírky.
Petra Ilchmannová
VÍKENDOVÁ VÝPRAVA DO TRUTNOVA
Dívčí družina Žabiček se vydala o víkendu 4. - 5. 5. vlakem do Trutnova na svou první
víkendovku v roce 2013. Výprava měla hlavní dva cíle, a to přespat na ranči „Ostrov přírody“
a užívat si tamějších volně žijících domácích zvířat, a navštívit trutnovské slavnosti draka „Už
ho nesou.“ Hned po příjezdu do Trutnova jsme se nechaly vtáhnout do pověsti o drakovi a
zúčastnily jsme se velké dračí hry po celém městě. Večer jsme se staly svědky vynesení draka
na radnici.
Nejvíce těšení však bylo na ranč,
kde jsme krmily volně žijící
zvířata – koně, ovce, kozy i oslíka.
Dozvěděly jsme se i něco nového
o přírodě a zkoumaly ji od
nejmenších tvorů pomocí lupy.
Také jsme hledaly pramen potoka,
který jsme pak pojmenovaly podle
nás. Víkend v přírodě i ve městě
se náramně vydařil a my se
vracely domů plny krásných
zážitků.
Petra Ilchmannová
ZAKONČENÍ ROKU U CHOBOTNIC
Družina Chobotnic z havlovického oddílu zakončila skautský rok 2013 výletem do Trutnova.
Hlavním cílem výletu byla návštěva naučné stezky "Ostrov přírody", která se nachází v
Trutnově na Bojišti. Dívky byly seznámeny s faunou a flórou v Podkrkonoší, ale i s
významem chovu včel a domácích zvířat. Poznaly, jak funguje kompostování či ekotoaleta.
Jedinečným zážitkem byla také možnost pohladit si malé kůzlátko či nakrmit nenasytné ovce,
koně a osla. Využily jsme opravdu teplého a slunného dne a výlet zakončily koupáním v
areálu Dolce, který je od "Ostrova přírody" nedaleko. Alena Pavlová
LETNÍ TÁBOR RUPRECHTICE
Prázdninami junácký rok nekončí, ale vrcholí, jelikož na skauty čekají letní tábory, na které se
všichni moc těší. Ten náš se uskutečnil 30. 6. - 13. 7. 2013 na tradičním místě v Ruprechticích
u Meziměstí. Počasí bylo téměř neuvěřitelné, za celých čtrnáct dní jsme zažili pouze dvě
lehké přeháňky, a díky tomu jsme prožili skvělý tábor. Dorazilo nás tam téměř padesát - ze
rtyňského i havlovického oddílu.
Letošním mottem tábora byly dvě celotáborové hry, jak už název napovídá, hra se prolínala
celým táborem. Mladší členové byli vtáhnuti do školy v „Bradavicích“ a jejich úkolem bylo
získat kámen mudrců - jak jste jistě poznali, tématem byl Harry Potter. Starší pak byli

uvěznění na pustém ostrově a jejich úkolem bylo zdolat všechny jeho nástrahy. Program
doplňovaly další hry, také vaření v přírodě, výlety, lasování, střelba z luku a vzduchovky a
mnoho dalšího. Během tábora vzplály i dva táboráky, při kterých nechyběly kytary ani scénky
jednotlivých družinek. Nezapomněli jsme ani na naše skautské tradice, ke kterým se řadí již
zmiňovaný táborák, každodenní vztyčování vlajky, ale i méně oblíbené noční hlídky nebo
denní služba.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě tábora, připravovali
program pro účastníky nebo v parných vedrech stěhovali a stavěli tábor. A to vše ve svém
volnu či dovolené, ale se skautským srdcem. Dík patří i Městu Rtyně v Podkrkonoší, které
konání tábora podpořilo dotací.
Petra Ilchmannová, vedoucí tábora

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z AFRIKY A PROMÍTÁNÍ FILMU HLAD
V roce 2013 se skauti ze Rtyně
v Podkrkonoší poprvé přihlásili ke
sbírce Postavme školu v Africe.
Chtěli jsme však něco trochu
netradičního, a proto jsme se
rozhodli uspořádat výstavu fotografií
z Afriky
a
zároveň
promítat
tematický film. Ve spolupráci s
Člověkem v tísni a festivalem Jeden
svět jsme tak mohli zhlédnout film o
příčinách, důsledcích a vztazích,
které ovlivňují celý svět, a kterými
se celý svět ovlivňuje navzájem. Kdo
chtěl, mohl si za symbolický příspěvek do sbírkové kasičky odnést domů kousek Afriky v
podobě krásné fotografie.
Děkujeme fotografům Romanu Kozelkovi, Petru Kadaníkovi, Honzu Kábrtovi a Zuzce
Novákové, kteří nezištně své fotky zapůjčili a umožnili nám je poskytnout dál. Také bychom
rádi poděkovali Městu Rtyně v Podkrkonoší, které nám vyšlo velmi vstříc.

Během rtyňského „prvního“ ročníku se vybralo krásných 3 405,- Kč, které putovaly na konto
sbírky. Více informací o sbírce, jejím rozsahu a směřování naleznete na www.skolavafrice.cz.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli i těm, kteří přišli a přispěli.
Jitka Mertlíková

ZA POZNÁNÍM KONČIN
V neděli 13. října 2013 jsme se sešli po obědě
na náměstí ve Rtyni a mohli jsme se vydat na
výpravu za poznáním rtyňských Končin a užít
si krásného dne. Ráno vypadalo na déšť, ale s
úderem půl druhé se obloha naštěstí vyčistila.
Po cestě nás čekaly úkoly, které jsme zdárně
splnili – řezali jsme dříví, opravovali chybnou
zprávu o Rtyni, poznávali hmatem přírodniny
z našeho okolí, protáhli jsme všechny svaly a
jiné. Na konci jsme se již těšili na opékání a
pohodové povídání u ohně.
Akce se konala za finanční podpory Svazku
obcí Jestřebí hory - děkujeme!
Jitka Mertlíková
PŘESPÁNÍ LIŠÁKŮ V KLUBOVNĚ
O víkendu 8. - 9. 11. 2013 měla naše družina
Lišáků jet na akci s názvem Skauti pomáhají Josefovu. Protože počet účastníku přesáhl
ubytovací kapacitu, uspořádali jsme naše přespání v klubovně ve Rtyni. Sraz byl v 19 hodin
na Žabárně. Všem členům byly hned na začátku zabaveny dobroty, které později sloužily jako
odměny. Večer se odehrával v duchu nočních her se svíčkami a baterkami. Na hřbitově, u
našeho předchůdce Zdeňka Janků, každý zanechal svoji svíčku. Celý večer, tedy noc,
vyvrcholila noční stezkou odvahy. Odvaha přeživších byla prokázána podpisem listiny
uprostřed lesa. Pouze dva členové se ztratili. Celou noc nám zpříjemňoval oheň v opraveném
krbu. Troufám si říct, že jsme po dlouhých desetiletích byli první družina, které se oheň v
krbu stal dobrým společníkem, tak jak by to mělo být. Za opravu vděčíme našim starším
členům a za bezplatné rady panu Kuryanovi ze Rtyně. Přespání se vyvedlo, skoro nikdo
nespal.
Stanislav
Řezníček
VIII. SKAUTSKÝ PLES
Plný parket tanečníků, bohatá tombola,
kapely HF Band a Imrwere se svým
skvělým repertoárem, předtančení
taneční skupiny Ballare a mažoretek
ZUŠ A. M. Buxton Úpice - to vše a

mnoho dalšího zažil již 8. Skautský ples ve Rtyni v Podkrkonoší, který se uskutečnil
23. listopadu 2013. Plesu předcházely sice velké přípravy a plánování maličkostí do detailu,
naší odměnou však byl naplněný sál spokojených návštěvníků, čehož si vážíme a za účast
děkujeme. Nesmíme opomenout poděkovat sponzorům plesu, kteří se zasloužili o krásnou
tombolu. Těšíme se na další ročníky a Vaši přízeň. Foto a seznam sponzorů naleznete na
www.skaut-rtyne.cz.
Petra Ilchmannová
Akce plánované na rok 2014
Den Sesterství 9. 2.
Vynášení smrtka 22. 3.
Koncert pro kuře 18. 4.
Skautský tábor 29. 6. – 12. 7.
Skautský ples 29. 11.
Betlémské světlo 24. 12.
Sestavila: Martina Nocarová

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

