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Každý skautský rok je v určitých ohledech stejný jako ten předchozí – probíhají pravidelné schůzky, 
výpravy, tábory a ani nadšení dětí rozhodně neubývá. Zájem o skauting totiž v Plzni, a konec konců po celé 

České republice, roste. Dokazují to hlavně řady nováčků, které každoročně vítáme ve skautských klubovnách. 
V Plzni a jejím nejbližším okolí chodí do oddílů přes 1 650 skautek a skautů, což je opět o několik desítek více než na 

počátku roku 2015. Do skautského okresu Plzeň-město řadíme kromě plzeňských skautských středisek, také skauty z 
Tlučné, Starého Plzence, Manětína a od ledna 2016 také skauty z Kralovic a Horní Břízy. 

Plzeň byla v roce 2015 Evropským městem kultury. Plzeňští skauti, kteří byli hrdými partnery projektu Plzeň 2015, změ-
nili v tomto roce své žluté, hnědé, šedé a modré šátky za ty s motivem Evropského hlavního města kultury. Nespokojili 
jsme se s málem, a tak jsme se zeptali svých skautských kamarádů po celé Evropě, jak se řeknou plzeňské výrazy „Kudypa? 
Tutady!“. Výsledek byl potom vytištěn na černých šátcích s růžovým a zeleným lemem. Šátky se nenosí jen v Plzni potažmo  
Česku – plzeňský šátek dostal darem i světový skautský náčelník Joăo Armando Gonçalves.

V roce 2015 se konaly desítky a stovky různých akcí, které pořádaly oddíly a střediska. Objevily se však i akce zcela nové. Při-
pomeňme si ty největší. V únoru jsme inovovali skautský ples, který se po letech přesunul do nového prostoru a připravil 
ho nový tým. Přes dvě stě padesát skautů tančilo v reprezentačních prostorech Plzeňského Prazdroje. O několik týdnů poz-
ději se sedm desítek vedoucích a činovníků sešlo na prvním Plzeňském Perplexu, motivačním večeru konaném ve formátu 
PechaKucha, který se věnuje aktuálnímu problémům a tématům ze skautského či společenského dění. Květen patřil tradič-
ním Slavnostem svobody. I tentokrát jsme moc rádi, že skauti byli pravou rukou válečných veteránů, kteří pravidelně Plzeň 
navštěvují. Těsně před prázdninami plzeňští skauti vyrazili na celostátní setkání Obrok 2015 do Liberce. Letní prázdniny 

byly ve znamení letních a příměstských táborů, ale také 23. světového skautského jamboree, které se konalo v Japon-
sku. Na tuto prestižní akci jely tábořit s dalšími 35 tisíci skauty z celého světa i dvě desítky plzeňských dětí a dospělých. 

Počátkem září jsme opět připravili pro plzeňské děti hravá odpoledne, zaštítěná názvem Skauti dětem, kterých se 
zúčastnilo několik tisíc Plzeňanů. V listopadu se uskutečnil druhý Perplex. Tentokrát v industriálních prostorech 

Papírny. Rok 2015 skauti zakončili rozdáváním Betlémského světla. Musíme poděkovat těm, kteří naše akce pod-
porují a jsou tu vždy pro nás. 

Rok 2015 byl úspěšným rokem, věříme, že, další rok bude neméně takový. Protože, chceme-li, dokážeme 
velké věci. Přejme si, ať se nám naše plány a přání daří i nadále plnit. 

Mgr. Martin Štěrba (Agi) 
předseda ORJ Plzeň-město
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O skautingu
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Junák – český skaut, z. s. sdružuje po 
celé republice 55 tisíc dětí, mladých lidí a do-

spělých dobrovolníků. Je tak největší výchovnou 
organizací v České republice. Posledních 10 let se 
zájem o skauting u nás projevuje v nepřetržitém 
nárůstu počtu členů skautských oddílů, zejména 

dětí mladšího školního věku. 

Východiskem skautingu, hnutí s více než 40 milio-
ny členy ve více než 200 státech a teritoriích světa, 

je přesvědčení, že svět můžeme zanechat lepší, než 
jsme jej poznali. Záleží na každém, co pro to udělá. 
Skauting se snaží zlepšovat svět skrze děti a mla-

dé lidi. Cílem je vychovat dospělé, kteří mají pevné 
hodnotové zakotvení, znají své místo ve společnosti, 
dokážou najít uplatnění, které je bude naplňovat, a 

budou aktivně vstupovat do společenského dění. Život 
podle skautských zákonů není ničím jiným než důra-

zem na hodnoty, které si často představujeme jako 
základ zdravé a vyspělé společnosti. Skautky a skauti 
jsou vedeni například k tomu, aby byli pravdomluvní, 

prospěšní společnosti, sebevědomí a optimističtí. 

V Plzni a jejím okolí se skautingu věnuje více než 
1600 dětí a dospělých, kteří se sdružují v devíti 
skautských střediscích. Nachází se zde celkem 

33 dětských skautských oddílů, tři roverské 
kmeny, tři oddíly rodinného skautingu 

a devět klubů dospělých skautů.
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OKRESNÍ RADA JUNÁKA
PLZEŇ-MĚSTO

OKRESNÍ RADA JUNÁKA
PLZEŇ-MĚSTO

Junák - český skaut,
okres Plzeň-město, z. s. 

Americká 29, 301 00 Plzeň

IČO: 40523683
DIČ: CZ40523683

Bankovní spojení: 2900524052/2010

E-mail: plzen@skaut.cz
Web: www.plzen.skauting.cz
FB: www.fb.com/skautplzen

Okresní rada Junáka je především organizační 
jednotkou, která pomáhá střediskům a oddílům 

v technických, strategických či hospodářských 
záležitostech a nabízí společnou vizi směřování 

jednotek. Těžiště činnosti skautingu je v oddílech, 
neboli základních výchovných jednotkách. Bez 
stovek hodin systematické dobrovolnické práce 

by oddíly nemohly existovat. A bez oddílů a jejich 
vedoucích by skauting nemohl být skautingem.
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 Mgr. Martin Štěrba  
předseda okresní rady

Bc. Jan Bláha  
místopředseda okresní rady od 12/2015 

zpravodaj pro rovery a rangers

 Ondřej Bluma  
místopředseda okresní rady do 12/2015 

organizační zpravodaj

 Ing. Tereza Jedličková  
hospodářka

Ing. Petr Janeček, Ph.D.  
zpravodaj pro vzdělávání

 Mgr. Jitka Baslová  
mediální zpravodajka

Ing. Milena Vlachovská  
zpravodajka kmene dospělých

 Mgr. Miroslav Eisenhammer  
správce archivu

Mgr. Zbyněk Prokop  
zpravodaj pro supervizi

 Petr Doležel  
předseda revizní komise

 Luboš Hejna  
 Ing. Lukáš Szabó  

členové revizní komise
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Hospodaření

Hospodaření

Účetnictví účetní jednotky bylo vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví v platném 
znění. Vedení podvojného účetnictví je zajištěno externí účetní.

Činnost ORJ PM byla v roce 2015 zajištěna těmito zdroji financování:
• členskými příspěvky,
• účastnickými poplatky a vstupným
• dotacemi od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu města Plzně a Úřadu 
městského obvodu Plzeň 3

Náklady pak byly vynaloženy především v souvislosti:
• se zajištěním akcí určených nejen členům, ale i veřejnosti (Slavnosti svobody, Skauti dětem,  
Perplex),
• se spolufinancováním sportovních akcí jednotlivých středisek (Odemykání a zamykání 
plzeňských řek, Velké klání v uzlování, Šiwův memoriál, Malá mlsná opice, atd.)
• se zajištěním vzdělávacích akcí (čekatelský kurz Tokaheya, vůdcovský kurz Pavučina, 
zdravotnický kurz),
• s organizací okresního kola Svojsíkova závodu, 
• s vybavením plzeňských středisek a kanceláře na Americké třídě, 
• se zabezpečením běžného chodu ORJ PM.

ORJ PM se i v roce 2015 snažila co nejvíce využívat ke své činnosti cizí zdroje financování a vlastní 
prostředky šetřit pro případ, kdy by musela být po nějakou dobu odkázána na samofinancová-
ní. Tato rezerva je nezbytná vzhledem k povinnosti (dle nového Občanského zákoníku platného 
od 1. 1. 2014) nadřízené jednotky ručit za každou svou podřízenou jednotku částkou 100.000,- Kč.

ORJ PM se snaží hospodařit vyrovnaně nebo s mírným ziskem či ztrátou. Hospodářský výsledek 
dosažený za r. 2015 činní 20 tis. Kč ztráty, což bylo způsobeno přesunutím výplaty příspěvků 
účastníkům světového Jamboree v Japonsku z roku 2014 do roku 2015.
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Aktiva k 31. 12. 2015 Částka Pasiva k 31. 12. 2015 Částka

Dlouhodobý hmotný majetek 188 Jmění 407

Oprávky k DHM -188 Výsledek hospodaření min.let 44

Pohledávky 20 Nerozdělený zisk/neuhr. ztráta -20

Pokladna 6 Krátkodobé závazky 20

Bankovní účet 425 Jiná pasiva 0

Aktiva celkem 451 Pasiva celkem 451

Náklady za r. 2015 Částka Výnosy za r. 2015 Částka

Spotřeba materiálu 441 Tržby z prodeje služeb 22

Spotřeba energie 22 Ostatní výnosy 162

Služby 640 Přijaté příspěvky 699

Ostatní náklady 65 Přijaté dary 88

Poskytnuté členské příspěvky 418 Přijaté členské příspěvky 145

Provozní dotace 450

Náklady celkem 1 586 Výnosy celkem 1 566

Výsledek hospodaření -20

Rozvaha (v tis. Kč)

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
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Významné akce

Významné akce

Více než 250 
skautů se v únoru sešlo 

na Skautském reprezentač-
ním plese, který se tentokrát 
uskutečnil v Konferenčním 

a společenském centru Secese 
Plzeňského Prazdroje.

Zdravotnický kurz

Skautský 
reprezentační 
ples

Vůdcovský kurz Pavučina

Obrok

Základní kolo  
Svojsíkova závodu

Závod Malá mlsná opice

Slavnosti 
svobody

Letní tábory
Plzeňský 
Perplex 
vol. 1

Memoriál Pavlíka,  
Šindeláře a Záleského

V únoru a v listopadu se ko-
naly první dva plzeňské Perplexy, 

neboli skautské inspirační večery 
ve formátu PechaKucha. Skladba 
témat je vždy vyvážená – objevují 

se příspěvky o skautingu, kultu-
ře, společnosti, cestování či 

aktuálních problémech. Jako každým rokem byli 
skauti součástí Slavnostní svobo-

dy. Připravili nejen program pro děti 
v areálu za OC Plaza, ale také se stali 

průvodci zahraničních válečných veteránů 
a drželi čestnou stráž při pietních aktech 

spojených s koncem druhé světové války. 
Skauti ze střediska Střela rovněž připravili 

program pro děti v rámci  
Setkání Plzeňanů u májky.

V polovině května se 13 jednotek 
skautů a skautek sešlo na základně X-COMu 

na koupališti v Tlučné, aby se během víkendu 
zúčastnily operace určené k vyhledání a zničení 
mimozemských aktivit na planetě Zemi. A díky 

jejich (nejen) skautským znalostem a doved-
nostem byla mise také úspěšná.

1100 plzeňských skautů 
a skautek o prázdninách vyrazi-
lo v průměru na 15 dní na jeden 
ze 30 letních stanových táborů. 

Pro děti z řad veřejnosti pak stře-
diska Stopa a Střela organizovala 
příměstské tábory u Seneckého 

rybníka a v Českém údolí.
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Skauti dětem

Světové  
skautské  
Jamboree  
v Japonsku

Betlémské světlo

Setkání roverů  
a rangers Guma

Tradiční charitativní  
Vánoční stánek Skauti dětem, 

který otevřeli skauti střediska Střela 
v polovině prosince v rámci vánočních 

trhů, opět nabídl Plzeňanům origi-
nální ručně vyráběné zboží. Výtěžek, 
bezmála 19 tisíc korun, byl věnován 

Občanskému sdružení Ty a Já. 

Již od roku 1990 přiváží skauti do Plzně 
Betlémské světlo a starají se o to, aby se 
dostalo k co největšímu počtu zájemců.  

Pravidelně tedy drží služby a rozdávají světlo 
v plzeňských kostelích. Zásluhou skautů 

střediska ICHTHYS tak Betlémské světlo září 
v tisících plzeňských domácnostech.

Obratnost na překážkových 
drahách, chůzi po laně, jízdu lodí, 
střílení z luku, cestu strašidelným 

lesem a jiné aktivity si vyzkoušely stovky 
dětí v různých částech Plzně v průběhu 
září. Každým rokem je cílem akce Skauti 

dětem představit a na vlastní kůži nechat 
děti zažít skautský program.

Rádcovský kurz 
PRAK

Závod Stopou 
Bratra Šiwy

Závod Velké klání v uzlování

Vánoční stánek Skauti dětem

Plzeňský Perplex vol. 2

Účastníci rádcovského kurzu 
PRAK se učí, jak pracovat s kolektivem 
mladších dětí i vrstevníků, jak pro jejich 
potřeby připravit vhodný program a jak 

podobný program uvést do praxe při pravi-
delné činnosti skautského oddílu. V roce 

2015 se kurzu zúčastnilo 17 skautů 
a skautek ve věku 12-15 let ze tří 

plzeňských středisek.
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STŘEDISKO JOŽKY KNAPPA

STŘEDISKO JOŽKY KNAPPA



Středisko Jožky Knappa sdružuje celkem 7 oddílů, které působí 
na Slovanech a v Doudlevcích. Klubovny, kde se oddíly schází, je 

možné najít na Plzeňské cestě, v Hluboké ulici a v Cukrovarské ulici. 

V roce 2015 středisko registrovalo 190 členů, oproti předchozímu roku 
tedy zaznamenalo nárůst o dvacet osob. Stěžejní činností je výchova dětí 

a mládeže – té se věnují čtyři oddíly (Ookenanis, Modrý, Žlutý a Bílý útes). 
Trendem poslední doby je skauting pro celou rodinu – setkávají se zde děti 

předškolního věku spolu se svými rodiči (Bílá střela a Sedmnáctka). Ke stře-
disku neodmyslitelně patří i klub oldskautů (Bílá střela). 

Po celý rok se konaly pravidelné schůzky, výpravy a v létě většina členů vyjela 
na jeden z letních táborů. Přestože se hlavní skautská činnost odehrává v oddílech, 

středisko pořádá akce, které dávají prostor pro seznámení napříč oddíly. Příkla-
dem můžou být rukodělná odpoledne, kterých se mnohdy se zájmem účastní 

i rodiče dětí.

Roveři a rangers, vedoucí oddílů či střediska čas od času také vyjedou na spo-
lečnou výpravu. V uplynulém roce společně navštívili Holandsko, kde nocovali 
ve skautském centru poblíž Amsterdamu. Kromě toho podnikli i několik výprav 
do přírody – za zmínku stojí jarní putování ve Slavkovském lese a podzimní cesta 
po šumavských nouzových nocovištích. Na Vánoce po půlnoční mši také obnovili 
dříve tradiční zpívání koled v kostele na Jiráskovo náměstí.

Středisku se podařilo uskutečnit několik již tradičních akcí pro veřejnost s důra-
zem na prezentaci skautské činnosti. Jednalo se zejména o Dny pro mateřské 
školky a Strašidelný les na Homolce, který byl součástí plzeňské akce Skauti 

dětem. Právě i díky těmto akcím se členská základna rozrostla a takřka na-
plnila kapacity oddílů.

214 členů
7 oddílů

138 dětí 79

135

středisko Jožky Knappa Plzeň
IČO: 49777955
ev. číslo: 323.01

vedoucí střediska: Ing. Michal Procházka
www.skauti-plzen.cz 
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STŘEDISKO Stopa

STŘEDISKO Stopa



265 členů
4 oddílY

198 dětí 111

154

středisko Stopa Plzeň
IČO: 49777963
ev. číslo: 323.02

vedoucí střediska: Ing. Zdeněk Chval, Ph.D.
www.stopaplzen.skauting.cz

Středisko Stopa sdružuje čtyři oddíly působící ve středu 
města, u Seneckého rybníka, na Plzeňské cestě a ve Skvrňanech. 

V roce 2015 uspořádal každý z oddílů letní tábor plný dobrodružství, 
úsměvů a kamarádství. Čtyř táborů se zúčastnilo na 200 táborníků.

Oddíl Hiawatha oslavil 8. dubna 25 let své činnosti. Na oslavu obdrželi 
pozvánku všichni současní i bývalí členové oddílu. Každý ze sedmdesá-
ti účastníků dostal na slavnostním nástupu ručně malovanou výroční 
placku zhotovenou jedním z rodičů a mohl si koupit hrnek s oddílovým 
znakem. Oslava pokračovala soutěží o nejkrásnější dort, společnou hrou 
a kvízem z historie oddílu.

11. dubna 2015 se uskutečnil čtvrtý ročník dobývání zříceniny hradu 
Vlčtejn. Bitvy se vždy účastní tři stejně početné skupiny, z nichž jedna 
brání a dvě útočí. Hra končí vyřazením všech obránců hradu. Za zapůjčení 
hradu skauti z oddílu Jižní kříž na oplátku v podhradí důkladně uklidili.

Středisko Stopa každoročně zve na své akce i veřejnost. V roce 2015 tak 
mohla navštívit například Odpoledne jako HROCH. V okolí skautské 
klubovny u Seneckého rybníka si mnoho oblíbených i nových aktivit 
vyzkoušelo přes 150 dětí. Za splnění úkolů, jako zdolání lanové pře-
kážky, jízdu na šlapací káře, střelbu z luku, skákání na trampolíně 
či plavbu na lodičce, dostal každý razítko do průvodky a nakonec 
si podle množství splněných úkolů mohl vybrat drobnou odmě-

nu. Program odpoledne byl zpestřen vystoupením bubeníků 
s následným workshopem, při kterém si bylo možné bubno-

vání vyzkoušet. 

15



STŘEDISKO 5. květen

STŘEDISKO 5. květen



středisko 5. květen Plzeň
„Skauti Doubravka“

IČO: 49777971
ev. číslo: 323.03

vedoucí střediska: Ing. Daniel Soutner
www.plzen-doubravka.skauting.cz 

202 členů
7 oddílŮ

132 dětí 94

108

Skauti ze střediska 5. květen, podle lokality též nazývaní 
„Skauti Doubravka”, sídlí ve svém areálu pod Chlumem, kde 
mají klubovny již skoro 90 let. Počet členů střediska v loňském 
roce vystoupal přes 190.

V roce 2015 oddíly střediska uspořádaly přes 300 schůzek, 150 jed-
nodenních a vícedenních výprav a 5 letních táborů s celkem více 
než 120 účastníky. Kromě toho proběhlo několik střediskových akcí. 
Jednou z nich byly tradiční závody na počest doubraveckých letců, 
Pavlíka, Šindeláře a Záleského, při kterých závodníci mohli změřit své 
síly ve skautských i neskautských disciplínách. Dále skauti podnikli 
dvě střediskové výpravy – v březnu jednodenní na Radyni motivo-
vanou velkou vlakovou loupeží a v listopadu dvoudenní na Přimdu, 
na které zabrousili opět trochu do historie. Středisko také uspořádalo 
pěveckou soutěž Zpívánky. Starší skauti – roveři sjížděli divokou vodu 
v Rakousku nebo zkoušeli zimní táboření v českých horách.

Skauti z Doubravky uspořádali pro veřejnost dubnové Aprílové 
hrátky na Habrmannově náměstí a zářijovou prezentační akci v are-
álu kluboven pod Chlumem s názvem Komiksové dobrodružství.

V průběhu roku byla provedena rekonstrukce jedné z kluboven 
a proběhlo několik brigád v areálu i na střediskovém tábořišti 
Paulina louka na Šumavě.
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STŘEDISKO ichthys

STŘEDISKO ichthys



Středisko ICHTHYS bylo založeno v roce 1990 zároveň s obnovou 
skautingu v Čechách. V dubnu proto oslavilo 25 let své existence vel-

kou výpravou stávajících i bývalých členů a jejich rodinných příslušníků 
na Radyni, kde byl společný program zakončen mší svatou.

Společným rysem oddílů se stala křesťanská orientace. Výchova a program 
v oddílech proto směřují nejen k základním skautským principům, ale i du-

chovním. V roce 2015 se středisko rozrostlo o další oddíl z Manětína, který 
vznikl při tamní farnosti. Celkem středisko Ichthys tedy sdružuje pět oddílů, 

z toho čtyři dětské a jeden oddíl oldskautů, který se věnuje rodinnému skau-
tingu. Členská základna čítá kolem 200 lidí.

Každý oddíl úspěšně zakončil školní rok letním táborem u říčky Úhlavky nedaleko 
Kladrub u Stříbra. Kromě této velké akce naplňují oddílovou činnost jednodenní 

i víkendové výpravy, a týdenní schůzky. Na říjen byla připravena celostředisková 
výprava do Klatov na téma Robina Hooda, které se zúčastnilo sto členů střediska.

Středisko ICHTHYS každoročně pořádá dvě velké akce i pro širší veřejnost. Jednou 
z nich je Betlémské světlo. Skauti zajišťují dovoz Betlémského světla rychlíkem 
z Brna do Plzně. Již v tomto rychlíku vzniká první povinnost a to rozdávání světla 
na zastávkách dalším organizátorům v jiných městech. Dále připravují skauti stře-
diska ICHTHYS šest tisíc sklenic, respektive lucerniček na svíčku. Betlémské světlo 
se v současné době rozdává ve dvou dnech v pěti plzeňských kostelech. Z této akce 
se stala novodobá vánoční tradice a pro Betlémské světlo si přichází ročně několik 
tisíc lidí.

Další velkou akcí střediska je česko-německá spolupráce na organizaci cyklistic-
ké výpravy z Plzně do Regensburgu Hledejme cesty – Verbindung (er)fahren. 

V roce 2015 byla akce zkrácena na jednodenní variantu. Jednalo se již o 
19. ročník této výpravy, která má symbolicky spojovat dva národy.

středisko ICHTHYS Plzeň
IČO: 49777980
ev. číslo: 323.04

vedoucí střediska: Václav Lehečka
www.ichthys-plzen.skauting.cz 

238 členů
4 oddíly

163 dětí 113

125
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STŘEDISKO STŘELA

STŘEDISKO STŘELA



V roce 2015 byl ve středisku Střela Plzeň registrován jeden dívčí 
oddíl, tři oddíly chlapecké, tři oddíly smíšené a čtyři oddíly kmene 

dospělých. Celkově se tedy středisko skládalo z 11 výchovných jedno-
tek, které navštěvovalo 321 členů – 181 dětí a 140 dospělých. Oproti roku 

2014 se zvýšila členská základna o 17 dětí a 1 dospělého.

V tomto roce uspořádalo středisko Střela pro 234 účastníků 8 letních tá-
borů a 1 jarní tábor. Mezi témata táborových her patřily Bradavice, Hobit, 

Řecko, Vikingové a Star Wars. V zázemí kluboven střediska, v Českém údolí, 
proběhly opět také 4 běhy příměstských táborů na téma Detektivové, Robin 

Hood, Říše divů a Tajuplná planeta. Celkem se příměstského tábora zúčastnilo 
229 dětí ve věku od 5 do 12 let a 22 instruktorů, vedoucích a lidí technického 

zázemí. Dále jednotlivé oddíly se svými členy podnikly nespočet družinových 
a oddílových výprav a jiných akcí. Středisko také připravilo dvě akce sdružující růz-

né věkové kategorie napříč celou Střelou.

S ohledem na zvyšování kvalifikace vedoucích se 13 členů střediska Střela zúčastnilo 
mimostřediskových vzdělávacích akcí, mezi něž patřily zdravotnické kurzy, čeka-
telské kurzy Tokaheya a MOA, vůdcovský kurz Pavučina, Poradní skála a semináře 
pro rovery a rangers (dospívající skauty a skautky). Dále se opět konalo střediskové 
setkání vůdců, kde se kromě interního vzdělávání provádí zpětná vazba za uplynu-
lým rokem a vytváří plán na rok následující. Pro nastupující vedoucí družin Střela 
připravila rádcovský kurz, kterého se zúčastnilo 36 dětí ve věku 14-17 let.

Na konci roku Střela pořádala již tradiční charitativní sbírku Vánoční stánek 
Skauti dětem. Výtěžek v roce 2015 putoval sdružení Ty a Já.

Středisko také vynaložilo velké úsilí na vybudování nové klubovny místo pů-
vodní, která shořela na sklonku roku 2013 vinou neznámého pachatele. 

Klubovna dnes stojí a začala opět sloužit skautskému programu.

středisko Střela Plzeň
IČO: 49777998
ev. číslo: 323.05

vedoucí střediska: Bc. Dana Lukášová
www.strela.skauting.cz 

331 členů
11 oddílů

196 dětí 132

199
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STŘEDISKO krokodýl

STŘEDISKO krokodýl



Oddíly střediska Krokodýl působí v Tlučné, tedy asi 10 km za Plzní. 
Skauti na začátku roku opustili svoji klubovnu v suterénu mateřské 

školy a během víkendu se kompletně přestěhovali do 1. patra býva-
lé základní školy, kde si zabydleli 2 nové klubovny. Další měsíce potom 

věnovali přípravám základního kola Svojsíkova závodu pro skauty a skaut-
ky z Plzně a okolí, které se uskutečnilo v polovině května. Základnou pro 

operaci zničení mimozemských aktivit se stalo tlučenské koupaliště, a pro-
to měly plzeňské jednotky jedinečnou příležitost blíže poznat nejen místní 

skauty, ale i jejich prostředí. Další důležitou událostí byly také červnové oslavy 
1. písemné zmínky o obci Tlučná zahájené slavnostním průvodem spolků půso-

bících v obci, mezi které neodmyslitelně patří i skauti.

Počet členů střediska nadále přesahoval 70, ať už místních, nebo dětí z okolních 
obcí. Děti se po celý rok setkávaly na pravidelných družinových schůzkách, činnost 

však zpestřovaly také četné oddílové nebo střediskové akce. Skautky z Bílého bů-
vola společně oslavily Den sesterství, Halloween nebo Vánoce, skauti z Bílé růže se 
zase dozvěděli něco o geocachingu. Ani Bílý vlk, tedy klub roverů a rangers, neza-
hálel a kromě pravidelných schůzek se stihl zúčastnit Obroku či několikrát vyrazit  
na víkendový výlet, třeba do Filipovy Huti. Všichni členové se pak setkávali na 
střediskových akcích s tematikou příběhu samuraje Katsura – nechybělo tak kres-
lení mangy, noční hra plná odvážných ninjů nebo víkendový pobyt v Dobré Vodě 
u Hartmanic. Necelá padesátka odvážlivců vyrazila začátkem července na tábor 
nedaleko Rozněvic u Pernarce, kde se odehrával příběh na motivy Assassin’s Creed.

Z dalších tradičních akcí samozřejmě nebylo možné vynechat velikonoční 
výpravu na hrad Buben, zahajovací oddílovku v září, drakiádu, promítání tá-

borového videa ani rozdávání Betlémského světýlka v tlučenské kapličce. Po 
celý rok také pokračovala úspěšná spolupráce s obcí, a tak se roveři a ran-

gers podíleli na přípravě maškarního, dětského dne a mikulášské.

středisko Krokodýl Tlučná
IČO: 18245030
ev. číslo: 323.06

vedoucí střediska: Vlastimil Šilhán
www.junak-tlucna.cz

91 členů
3 oddíly

65 dětí 38

53
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STŘEDISKO LIMBA

STŘEDISKO LIMBA



106 členů
3 oddílY

80 dětí 46

60

středisko Limba Plzeň
IČO: 49778005
ev. číslo: 323.07

vedoucí střediska: Mgr. Jan Sedlák
www.limba.skauting.cz

Také středisko Limba vzniklo v roce 1990, krátce po obnovení 
Junáka. Oddíly v něm sdružené ale v podobném duchu existovaly 

a pracovaly již od druhé poloviny osmdesátých let. V současné době 
středisko sdružuje dva smíšené oddíly mladších členů a jeden roverský 

kmen. Byť se stále řadí mezi menší plzeňská střediska, členská základna 
se nejen díky průběžné propagaci neustále rozšiřuje. Každý rok se skau-

ti z Limby ve spolupráci s městem podílí na pořádání pochodu pro rodiče 
s dětmi kolem Boleveckých rybníků. Setkávají se tak se stovkami dětí, kterým 

můžou skauting a skautský program představit.

Oddíly z Limby se kromě táborů také aktivně účastní skautských závodů a dal-
ších akcí pořádaných v Plzni a okolí – Malé mlsné opice, závodu Stopou bratra 

Šiwy nebo Velkého klání v uzlování, jež pořádá právě středisko Limba. Šikovnost 
i soutěživost dokázaly oba dětské oddíly. Družina oddílu Zálesák se probojova-

la do krajského kola Svojsíkova závodu a družina oddílu Šipka dokonce do kola 
celostátního. Oddíly nezapomínají ani na běžnou oddílovou činnost – kromě pra-
videlných schůzek podnikají výpravy do přírody, za kulturou či sportem. Často 
vyjíždí i na několikadenní akce, jako například střediskové povelikonoční setkání, 
Zálesácké Vánoce nebo na společnou výpravu dětí a rodičů. Letos navíc středisko 
uspořádalo i malý rádcovský kurz Shahiyena, jehož cílem bylo začít připravovat 
starší skauty na přípravu programu pro mladší děti.

Většina dospívajících skautů, nebo roverů, se již podílí na vedení schůzek 
a přípravě programu pro mladší členy, ale přesto si našli dostatek času i na 
roverské aktivity. Vyrazili tak například spolu se staršími skauty na cyklovýpra-

vu přes tři plzeňské vrcholy, podívali se na dva týdny do Pobaltí a někteří se 
dokonce zúčastnili světového Jamboree v Japonsku. Kromě toho také po-

mohli s vymalováním klubovny, uspořádali sportovní klání v líném 
tenise a závody na šlapacích kárách. Samozřejmě nesměli chybět 

ani na celostátní skautské akci Obrok.
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PŘÍSTAV OMAHA

PŘÍSTAV OMAHA



Přístav Omaha Plzeň je jediným přístavem vodních skautů Plzeň-
ského kraje s hlavní působností v Plzni. Přístav se snaží naplňovat cíle 

skautského hnutí, tedy přispívat k tělesnému, duševnímu, i společen-
skému rozvoji mladých lidí. V rámci přístavu působí v současné době čtyři 

skautské oddíly a jeden oddíl oldskautů. Oddíly mají dlouhodobou tradici, 
kořeny některých z oddílů sahají až 100 let do minulosti.

V roce 2015 proběhlo několik přístavních akcí pořádaných členy oddílů. Za 
zmínku stojí každoroční závod pro děti připravený oddílem Žlutý Kvítek 

u příležitosti ukončení vodácké sezony a zamykání řek „Po 6ti Plzeňských to-
cích“. Tato adrenalinová soutěž je otevřena veřejnosti a těší se velké oblibě. 

V roce 2015 bylo na startu připraveno 52 dětí z různých oddílů; dorazily spřá-
telené oddíly z Prahy i z Přeštic. Jednotlivé úkoly mají prověřit schopnost dětí se 

orientovat v přírodě, znalost základních uzlů, schopnosti ovládání lodí, některé 
znalosti ze skautské teorie a další užitečné dovednosti. Závod bývá poměrně ná-

ročný a děti musí zdolávat různé překážky v podobě lanovky přes řeku, vodního 
slalomu nebo slaňování z vysokých mostů.

Starší členové přístavu a roveři pořádají během roku několik výprav do zahraničí. 
Hlavním cílem těchto výletů jsou vodácké destinace v Rakousku či Švýcarsku. Členo-
vé oddílu Delfíni pak často vyjíždí za dobrodružstvím s plachetnicemi – jako jediný 
oddíl v přístavu se orientují na plachtění. Velmi úspěšně je hodnoceno přístavní 
setkání všech oddílů na Kozelce. Toto setkání mělo za účel sblížit všechny členy 
střediska a poodkrýt různorodé tradice jednotlivých oddílů.

Rok 2015 byl pro Omahu úspěšný i v soutěži Českého Poháru Vodáků, kde se 
2 posádky ze Žlutého Kvítku dostaly na stupně vítězů. 

Pravidelné schůzky se odehrávají na klubovnách jednotlivých oddílů. V mi-
nulém roce byly schůzky vedeny převážně rovery a odrostlými členy 

oddílů. 

přístav Omaha Plzeň
IČO: 49778013
ev. číslo: 323.09

vedoucí střediska: Ing. Ladislav Tříska
www.omaha.skauting.cz

148 členů
5 oddílů

105 dětí 58

90

27



kmen dospělých

kmen dospělých



Činnost klubů členů kmene dospělých se soustřeďuje do dvou hlavních směrů. Kluby, v nichž převládají 
členové starší generace, usilují především o zachování kontinuity tradic skautského hnutí. Někteří opakovaně 

zažili zánik a obnovu Junáka, jejich věrnost skautingu jim v minulosti přinášela často nemalé potíže. I když se dnes 
už nemohou účastnit na plno skautského života, je úkolem členů klubů jim i nadále zachovat pocit společenství i 

s novou generací. Neoficiální „Skautský Slavín“ usiluje o zachování památky zemřelých skautů a o uchování jejich 
zkušeností. Historická sekce a archiv okresní rady se snaží neztratit stopu žádného z žijících ani zemřelých činovníků 
plzeňského Junáka. Dva z našich členů obdrželi letos vysoká vyznamenání. Ing. Jaroslav Mašek - Hadži převzal z rukou 
primátora města Plzně Martina Zrzaveckého Pečeť města Plzně za celoživotní práci s junáckou mládeží. František Rad-
kovský, plzeňský biskup, obdržel z rukou prezidenta ČR Miloše Zemana Medaili Za zásluhy.

Druhým směrem činnosti je snaha o rozvoj rodinného skautingu. Členové, kteří už založili rodiny, se sdružují do klubů, 
ve kterých se snaží seznámit i ty nejmenší se skautským životem. Pořádají se akce vhodné pro rodiče a děti předškolního 
věku, například takzvané „kočárkové výpravy“.

13. klub oldskautů spolu s 11. oddílem rodinného skautingu Bílé střely pořádaly týdenní tábor rodičů, dětí a „pamětní-
ků“ v Hamrech na Šumavě u Bílého potoka. Věk účastníků se pohyboval v rozmezí 2 roky až 87 let. 40. klub rodinného 
skautingu letos poprvé pořádal týdenní tábor pro rodiče a děti na tradičním tábořišti na břehu Úhlavky u Mileva, který 
byl charakteristický velkým rozpětím věků účastníků (3 měsíce až 79 let). Program byl přizpůsoben věku dětí, byl ale 
náročný na fyzičku i na vzájemnou spolupráci mezi nimi, což v předškolním věku není jednoduché. Nadšení dětí ale 
mluvilo za vše!

13. klub také letos uspořádal pro oldskauty zpravodajský závod Knappův memoriál na plovárně v Hradišti. Závodili 
především pamětníci – věkový průměr nejstarší hlídky činil 52,8 roku. Účastníci svým elánem dokázali, že soutěživost 
člověka neopouští ani ve věku, který už zdaleka není „mládežnickým“.

Oldskauti se nezaměřují jen na své členy, ale snaží se obracet i na naše spoluobčany. V klubovnách Českého údolí 
byly uspořádány informační akce spojené se „Dnem sousedství“. Návštěvníci měli možnost seznámit se s historií 
a posláním skautingu i s jeho skutečnou činností. Hudební skupina, složená ze členů kmene dospělých, pravidel-
ně koncertuje v plzeňských domech s pečovatelskou službou.

Většina skautů a skautek KD bez ohledu na svůj věk stále pracuje podle svých sil a požadavků v jednot-
livých střediscích. Někteří jako běžní činovníci, jiní ve vedení oddílů. Samozřejmostí je i pomoc  

na letních táborech. Nepřispívají pouze radami a zkušenostmi, ale i konkrétní prací.
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poděkování



... za finanční nebo materiální pomoc určenou na činnost  
a budování kvalitního zázemí skautských oddílů

Magistrátu města Plzně
ÚMO Plzeň 1 v čele se starostou Mgr. Miroslavem Brabcem

ÚMO Plzeň 2 v čele se starostou Ing. Lumírem Aschenbrennerem
ÚMO Plzeň 3 v čele se starostou Radislavem Neubauerem
ÚMO Plzeň 4 v čele se starostou Bc. Michalem Chalupným

firmě StrKan s. r. o.
firmě Vinný Král s. r. o.

Liman Sportu
Knihkupectví Moudrá sova

Železářství Votrubec

... za důvěru a spolupráci 
mons. RNDr. Františku Radkovskému

Martinu Zrzaveckému 
Mgr. Martinu Baxovi 
Ing. Petru Náhlíkovi 

Ing. Pavlu Podanému, Ph.D. 
Mgr. Radoslavu Škardovi 

Odboru prezentace a marketingu MMP  
v čele s Mgr. Janou Komišovou
společnosti Plzeň 2015 o. p. s.

Café Papírna

Děkujeme
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