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Vážení přátelé skautingu,
mnoho toho, co se v uplynulém roce událo v padesátce skautských oddílů v okrese Plzeň-město, funguje takřka
jako na běžícím páse. Každý den se konají schůzky družin, o víkendech se jezdí na výpravy, v létě na tábory a skautská setkání v různých koutech republiky, Evropy nebo i zámoří.
Každoročně proudí do kluboven nováčci – na Plzeňsku nyní skautuje téměř sedmnáct stovek kluků, holek a dospělých. Od loňska je nás opět o něco víc, a to je pro nás velký závazek. Musíme udržet kvalitu činnosti na nejlepší možné
úrovni, vychovávat kvalifikované vedoucí, držet krok s dobou a nabízet dětem dobrodružný, zajímavý a moderní program, ale také dbát na zachovávání skautských principů a hodnot.
V roce 2016 se nám podařilo rozšířit běžnou skautskou činnost o další akce určené především pro vedoucí a starší skauty. Pod vedením Martina Kolovského a po vzoru ostatních českých a moravských měst vzniklo v Plzni fórum
Skautského institutu. Akcí, jejichž cílem je prohlubovat vztah k hodnotám, o které se skautské hnutí opírá, se účastní
desítky činovníků. První půlrok Skautského institutu se soustředil hlavně na krajinu a život v přírodě. Jsme rádi, že
kromě Perplexu, který se věnuje aktuálnímu a společenského dění, nyní můžeme nabídnout vedoucím, činovníkům
a starším skautům další program určený především pro ně. Jsou to totiž právě oni, na kterých leží odpovědnost za
kvalitní fungování skautských oddílů.

Foto: archiv střediska Krokodýl

Ani v roce 2016 skauti nechyběli na Slavnostech svobody, organizovali akce pro veřejnost či pořádali s létem neodmyslitelně spjaté tábory. V létě se také někteří skauti účastnili mezinárodních setkání Intercamp v Josefově nebo
Středoevropského Jamboree v Polsku. Přehled dalších významných akcí najdete na stranách 30-31. Uplynulý rok
jsme zakončili střediskovými a okresním sněmem. Máme radost, že do vedení skautských jednotek míří mladí
činovníci. Věříme, že to pro ně bude práce radostná a obohacující.
Rok 2016 byl zajisté rokem úspěšným a všechny předpoklady nasvědčují tomu, že rok 2017 nebude v tomto
ohledu jiný. Začneme opravovat skautskou základnu u Seneckého rybníka, díky čemuž stovky dětí nejen ze severní části Plzně získají moderní klubovny i zázemí. Přejme si, ať se nám vše podaří a ať jsme i nadále připraveni.
Junák – český skaut, okres Plzeň-město, z. s.
Zpracování: Jitka Baslová
5/2017

Martin Štěrba
(předseda Okresní rady Junáka Plzeň-město)
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O skautingu
Junák – český skaut, z. s. sdružuje po celé republice bezmála
58 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků. Je tak největší organizací dětí a mládeže v České republice.
Skauting není zaměřen pouze na výkon, rozvíjí děti všestranně.
Ačkoliv se celá organizace a náplň odpoledních oddílových schůzek mění dle trendů dané doby, nedílnou součástí zůstává důraz
na společenské hodnoty, spolupráci a pobyt v přírodě. Východiskem
skautingu, hnutí s více než 40 miliony 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 mladé lidi. Cílem je vychovat
osobnosti, které 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 důrazem na hodnoty, které si často představujeme jako základ zdravé a vyspělé společnosti. Děti jsou vedeny například k tomu, aby byly
pravdomluvné, prospěšné společnosti, sebevědomé a optimistické.
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Foto: Lukáš Fuchman

V Plzni a jejím okolí se skautingu věnuje bezmála 1700 dětí a dospělých, kteří se
sdružují v osmi střediscích a jednom přístavu vodních skautů. Nachází se zde celkem 34 dětských oddílů, tři roverské kmeny, tři oddíly rodinného skautingu a 9 klubů dospělých členů. Nadčasovost skautské výchovy se projevuje ve stále vzrůstajícím
počtu členů – zejména dětí mladšího školního věku. Za posledních 6 let vzrostl počet
skautů a skautek v Plzni téměř o třetinu.

OKRESNÍ RADA JUNÁKA
PLZEŇ-MĚSTO
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 však
v oddílech. Bez stovek hodin systematické dobrovolnické práce vedoucích by oddíly ani skauting
nemohly existovat.

Mgr. Martin Štěrba
předseda okresní rady

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

Bc. Jan Bláha
místopředseda okresní rady
zpravodaj pro rovery a rangers
Ondřej Bluma
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

Martin Kolovský
zpravodaj pro Skautský institut v Plzni
Mgr. Zbyněk Prokop
zpravodaj pro supervizi
Foto: Lukáš Fuchman

Petr Doležel *1
Luboš Hejna *2
předseda revizní komise
Ing. Lukáš Szabó *1
Luboš Hejna *1
Petr Doležel *2
Jan Pour *2
členové revizní komise

*1 do 26. 11. 2016; *2 od 26. 11. 2016

Mgr. Miroslav Eisenhammer
správce archivu
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Středisko jožky knappa Plzeň
Středisko Jožky Knappa sdružuje čtyři dětské oddíly, dva oddíly rodinného skautingu a jeden klub oldskautů.
Pravděpodobně největší změna ve fungování středisko přišla hned v úvodu roku. Na lednovém sněmu bylo zvoleno nové vedení střediska, které navázalo na úspěšnou práci toho předchozího. Důkazem budiž fakt, že se středisku Jožky Knappa podařilo udržet vzestupnou tendenci registrovaných
členů. V roce 2016 jich bylo 208 napříč všemi sedmi oddíly na Slovanech a v Doudlevcích, což je o
osmnáct více než v roce předchozím.

Foto: archiv střediska

Junák – český skaut,
středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s.
IČO: 49777955
ev. číslo: 323.01
vedoucí střediska: Ing. Michal Procházka
www.skauti-plzen.cz

Kromě běžných akcí konajících se po celý rok, jako jsou družinové a oddílové schůzky, výpravy
a mezioddílová setkání, byl vyhlášen také sportovní turnaj. Ten probíhal během jara a každý z oddílů si připravil jednu kolektivní sportovní hru. Na konci byl vyhlášen a odměněn nejúspěšnější
oddíl. Z organizačních důvodů se nám však nepovedlo uspořádat velkou střediskovou akci, která
byla plánována na rok 2016.
Stěžejní akcí však v každém oddíle bývá tábor. Ty se v uplynulém roce uskutečnily čtyři a celkově se
jich zúčastnila více než stovka členů. Táborové programy se zaměřují hlavně na pobyt v přírodě a její
poznávání a dále připravují členy na situace, které je mohou potkat v běžném životě.
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K tradičním akcím střediska již dlouhodobě patří závod Malé mlsné opice. V roce 2016 se Opice trápila
na táboře, kam ji na pomoc přišlo 22 závodních hlídek. V říjnu připravili oldskauti další kolo zpravodajského závodu pojmenovaného Memoriál Jožky Knappa, kterého se zúčastnili skauti nejen z Plzně. Z akcí
pro veřejnost stojí za zmínku Strašidelný les, během kterého se park Homolka na chvíli proměnil v pandemonium z plzeňských pověstí, jež mělo postrašit děti rozličného věku i jejich rodiče. Ti, kteří zvládli projít přes
bílou paní, kata s mečem nebo Radouše, si mohli na konci vychutnat odměnu. O letních prázdninách se pak
některé oddíly zapojily do prázdninové hry České televize Zastavme roboty. Nejprve umístily „kešku“ s důležitými
informacemi na turisticky zajímavé místo a během července a srpna se staraly, aby krabičku nikdo neponičil nebo
nezcizil.
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STŘEDISKO STOPA Plzeň
Středisko Stopa sdružuje pět oddílů. V roce 2016 se rozrostlo o nově založený oddíl
v obci Štěnovice s počtem 42 dětí ve věku 5-12 let. Stopu tedy nyní navštěvuje celkem
232 dětí a 58 dospělých. Oddíly společně každoročně pořádají závod Stopou bratra
Šiwy ve skautských a sportovních dovednostech, setkání na sněhu a víkendovou
akci pro skauty a skautky. Každý z oddílů během roku podnikne mnoho jednodenních i vícedenních výprav a celoroční činnost zakončí letním táborem.

Foto: archiv střediska

Junák – český skaut,
středisko Stopa Plzeň, z. s.
IČO: 49777963
ev. číslo: 323.02
vedoucí střediska: Ing. Zdeněk Chval, Ph.D.
www.stopaplzen.skauting.cz

Zázemím jarní výpravy oddílu Hiawatha byla základna v Srbsku. Po rozcvičce a vydatné snídani vyrazila dvaceti členná skupina botaniků začátečníků vyzbrojena
atlasy na lov jarních bylin. Romantická cesta rozeklanými skalami byla prošpikována hrami, soutěžemi i zajímavými objevy.
Oddíl Vločka každoročně tráví společně podzimní prázdniny, tentokrát zavítal
do Sezimova Ústí. Šedesátka dětí a vedoucích navštívila místní aquapark, muzeum
čokolády a vypravila se na výlet do města Tábor. Nechyběl ani výlet do přírody, konkrétně na Kozí hrádek a rozhlednu Hýlačka. Celá výprava byla motivována příběhy
Scooby Doo. Kromě tematických her se děti pustily i do výroby podzimních dekorací
z barevných listů a vydlabávání dýní.
Velmi oblíbenou akci oddílu Severka je oslava Halloweenu. Během soboty všichni vyřezávají dýně, kterými zdobí sál pro večerní rej. Jedná se o společenský večer, během kterého je každý převlečen za vybranou temnou bytost. Neděli pak děti navštěvují lanové
centrum ve Sv. Linhartu.
Oddíl Jižní kříž uspořádal tradiční Vánoční výpravu do nedalekých Radnic. Předvánoční atmosféru výpravy dokreslily zvyky jako lití olova nebo pouštění skořápek se svíčkami. Nechyběla
slavnostní večeře, bramborový salát, vánoční stromeček a obdarování kamarádů.
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Středisko 5. květen Plzeň
V roce 2016 se středisko 5. květen opět rozrostlo, tentokrát o 16 členů.
Skautů v Doubravce tedy bylo, ve věkovém rozmezí 5 až 84 let, celkem 211. Sedm oddílů střediska uspořádalo v uplynulém roce přes
300 schůzek, 150 jednodenních a vícedenních výprav a 4 letní tábory, na kterých mohlo více než 100 skautů a skautek prožít dny
naplněné dobrodružstvím a zážitky.

Foto: archiv střediska

Junák – český skaut,
středisko 5. květen Plzeň, z. s.
„Skauti Doubravka“
IČO: 49777971
ev. číslo: 323.03
vedoucí střediska: Martin Marčan
www.plzen-doubravka.skauting.cz

Kromě výše uvedených oddílových akcí proběhlo několik akcí společných, střediskových: dubnový závod Pavlíka, Šindeláře a Záleského na počest doubraveckých letců, kde mohli závodníci změřit
své síly ve skautských i jiných disciplínách či společná výprava na
hrad Lopata, kde proběhla velká hra o jeho dobytí. Roveři (skauti
starší 15 let) společně podnikli výpravy do zimních hor, letní přechod
Velké Fatry nebo sjezdy řek. Skauti z Doubravky v dubnu uspořádali
pro širokou veřejnost tradiční Apriliádu na Habrmannově náměstí
a Komiksové dobrodružství – zářijový nábor nových členů.
V roce 2016 pokračovala rekonstrukce jedné z kluboven, skauti se tak
nyní můžou těšit novému zázemí pro své akce. Prostor byl věnován
i běžným údržbám jak na klubovnách, tak šumavském tábořišti Paulina
louka.
V závěru roku, v prosinci 2016, proběhlo předání vedoucích funkcí Martinu
Marčanovi (nový vedoucí střediska) a Kristýně Soutnerové (zástupkyně).

12

13

Středisko ichthys Plzeň
Středisko ICHTHYS má v současné době pět oddílů, do nichž se v roce 2016 registrovalo 237 členů. Společným rysem střediska je křesťanská orientace, a proto se oddíly snaží nabídnout svým členům co
nejvíce duchovní podpory.

Foto: archiv střediska

Junák – český skaut,
středisko ICHTHYS Plzeň, z. s.
IČO: 49777980
ev. číslo: 323.04
vedoucí střediska: Ing. Josef Krůta
www.ichthys-plzen.skauting.cz

Spolu s německými skauty sv. Jiří z Regensburgu uspořádalo středisko již po dvacáté přejezd na kolech z Plzně do Regensburgu. Každý rok se takto vydá na cestu několik desítek lidí. Akce je plně
otevřená také pro skauty z jiných středisek a pro širokou veřejnost.
V roce 2016 byly zorganizovány tři letní tábory na louce u řeky Úhlavky. Na táborech děti zdokonalovaly své skautské dovednosti a plnily úkoly z celotáborové etapové hry. Na počátku školního
roku se vždy koná společná výprava pro všechny oddíly střediska. Tentokrát proběhla na skautské
základně Křemelka ve Strakonicích. Všichni zúčastnění se společně pokusili zachránit Narnii před
zlým černokněžníkem.
Novodobý symbol Vánoc, Betlémské světlo, putuje díky středisku ICHTHYS také k Plzeňanům, a to už
od roku 1990. Skauti jej přiváží z Brna vlakem a starají se o to, aby se dostalo k co nejvíce zájemcům.
Proto pravidelně drží služby v plzeňských kostelech (v katedrále sv. Bartoloměje, kostelu Nanebevzetí
Panny Marie, sv. Jana Nepomuckého, sv. Martina a Prokopa a U Ježíška) ve dnech 23. a 24. prosince,
kde rozdávají světlo tisícům zájemců. Kromě výroby šesti tisíc lucerniček dbají skauti z ICHTHYSu také
na to, aby se světlo dostalo opravdu ke každému, kdo o něj má zájem. Těm, kteří si pro něj ze zdravotních
důvodů nemůžou přijít sami, nosí světlo až domů.
Středisko podporuje Bruna Malobu Wanyama. Brunovi je 17 let. Žije v Keni, blízko hlavního města Nairobi,
na ostrově Mombasa. Nemá rodiče, a proto ho středisko v roce 2008 na dálku adoptovalo.
Sněm zvolil na podzim nové vedení střediska – vedoucím se stal Josef Krůta a jeho zástupcem Jan Rajtmajer.
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Středisko Střela Plzeň
Středisko Střela Plzeň je s 330 členy v sedmi dětských oddílech, třech klubech dospělých a jednom oddíle rodinného skautingu největším skautským střediskem v Plzni.
Domovem střediska jsou klubovny v Českém údolí za Borským parkem, klubovna
ve Starém Plzenci a také tábořiště v různých koutech západních Čech. Během roku
2016 středisko uspořádalo stovky schůzek a výprav pro své členy, jejich příbuzné,
kamarády a širokou veřejnost. Na letních a jarních táborech strávily jednotlivé
oddíly ze Střely v součtu neuvěřitelných sedmnáct týdnů, přičemž každý tábor
byl zasazen do jiného symbolického rámce. Letos se skautská dobrodružství
odehrávala například v drsném postapokalyptickém světě, po boku Átreje v nekonečném příběhu, na neobydlených ostrovech po pádu letadla či mezi indiány
na divokém západě. Středisko Střela uspořádalo v létě i tři týdenní příměstské
tábory pro děti z prvního stupně základních škol a adrenalinový týden pro děti
ze stupně druhého. Zpětná vazba byla velmi pozitivní, a proto má středisko v plánu v této službě veřejnosti pokračovat i v dalším roce. Tradiční vánoční skautský
stánek, jehož výtěžek vždy putoval do neziskových organizací, se sice letos neuskutečnil, ale dobročinná energie putovala k lidem v domovech důchodců.

Foto: Lukáš Fuchman

Junák – český skaut,
středisko Střela Plzeň, z. s.
IČO: 49777998
ev. číslo: 323.05
vedoucí střediska: Mgr. Barbora Cimlerová
www.strela.skauting.cz

Středisko se po dokončení stavby klubovny, která shořela před dvěma lety, pustilo
do oprav dalších kluboven rovněž zasažených vandalskými útoky (opravy vstupních
dveří a montáže mříží se skautskou tématikou) a do zvelebování vnitřních prostor kluboven v podobě nových podlah či osvětlení.
Na podzim došlo ke změně ve vedení střediska. Vedoucí Dana Lukášová a Martin Jonáš předali žezlo Barboře Cimlerové a Kláře Čapkové.
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Středisko krokodýl tlučná
Působištěm střediska je obec Tlučná a tvoří ho 3 oddíly – Bílý bůvol (děvčata), Bílá růže (chlapci) a Bílý
vlk (klub roverů a rangers). I v roce 2016 pokračoval trend nárůstu členské základny, především díky
náboru nových vlčat v září. Děti z celkem 6 družin se pravidelně setkávaly v klubovně umístěné v bývalé budově základní školy. V průběhu roku se konalo několik oddílových akcí. Světlušky a skautky
společně oslavily Den sesterství, v říjnu vyrazily do strašidelného lesa a v prosinci se věnovaly vánočním tradicím. V únoru si vlčata společně se skauty užila výpravu plnou šifrování a na podzim
noční hru s bludičkami. Roveři a rangers vyrazili v březnu do hájovny Na Dědku a před Vánoci
do Mezholez, 2 týmy se utkaly také při Křížem krážem republikou a více než 20 členů klubu společně oslavilo Vánoce, tentokrát slavnostní večeří a ve společenském.

Foto: archiv střediska

Junák – český skaut,
středisko Krokodýl Tlučná, z. s.
IČO: 18245030
ev. číslo: 323.06
vedoucí střediska: Vlastimil Šilhán
www.junak-tlucna.cz

V programu nechyběl střediskový víkend v Dobré Vodě nebo velikonoční výprava na hrad Buben.
V první polovině roku se tlučenští skauti zúčastnili Maškaráku, Malé mlsné opice a Závodu vlčat
a světlušek. V obci se podíleli na Maškarním a Pohádkovém lese. Zapojili se do Skautského dobrého skutku a uspořádali v klubovně pro veřejnost akci Čajovna & bazárek, jejíž výtěžek byl věnován plzeňskému útulku. Středisko přijalo také pozvání na Memoriál Pavlíka, Šindeláře a Záleského
a 15 skautů a skautek vyrazilo na mezinárodní setkání Intercamp. V červnu se roveři a rangers opět
zapojili do projektu Společně proti leukémii.
Tábor se konal na začátku července nedaleko Rozněvic. První týden si roveři a rangers mezi stavěním
ověřili své limity při Kdo přežije a vařili v Prostřeno!. Další 2 týdny potom více než padesátka účastníků
pomáhala trpaslíkovi Tungdilovi stát se novým velkokrálem. Koncem tábora středisko zasáhla smutná
zpráva o náhlém úmrtí bratra Ladislava Nocara (Rixe), s nímž se část členů po příjezdu s veškerými poctami
a za zvuků večerky naposledy rozloučila.
V druhé polovině roku proběhla drakiáda, před Vánocemi středisko pro obec zajistilo program na Mikulášskou
a mělo poprvé stánek i na tlučenských vánočních trzích. Na Štědrý den se konalo tradiční rozdávání Betlémského
světla v kapličce.
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Středisko LIMBA Plzeň
Středisko Limba je jedno z menších plzeňských středisek, ale stabilně má již několik let přes sto členů.
Působí v městských částech Bory a Bolevec, kde sdružuje dva smíšené oddíly mladších členů a jeden
roverský kmen. 70. oddíl Zálesák oslavil v roce 2016 30 let existence setkáním bývalých členů oddílu. V létě proběhly dva tábory pro 64 účastníků na tábořištích v Přívěticích a v Lisově. Celotáborové
hry byly na téma „Byl jednou jeden život“ a „Cooper stavitel“. Oddíly se kromě táborů také aktivně
účastnily skautských závodů – Malé mlsné opice, Stopou bratra Šiwy nebo Závodu vlčat a světlušek, kde se jedna družina probojovala do krajského kola. Tradiční akcí, kterou středisko pořádá pro
ostatní plzeňské skauty, je závod Velké klání v uzlování. Letošního 16. ročníku se zúčastnilo 47 soutěžících ze 7 oddílů. Na jaře se opět členové všech oddílů setkali na střediskovém povelikonočním
setkání v Sušici (45 účastníků), tentokrát s tématikou sv. Jiří. Samozřejmostí byla běžná oddílová
činnost – kromě pravidelných schůzek i výpravy do přírody, za kulturou či sportem.

Foto: archiv střediska

Junák – český skaut,
středisko Limba Plzeň, z. s.
IČO: 49778005
ev. číslo: 323.07
vedoucí střediska: Mgr. Jan Sedlák
www.limba.skauting.cz

Podobně jako celá organizace se i středisko Limba potýká s nedostatkem dospělých dobrovolníků
(činovníků), proto se snaží co nejlépe pracovat s rovery a rangers (R+R, dospívající skauti a skautky),
zapojovat je do chodu oddílů a zvyšovat jejich kvalifikaci. Pro starší skauty zorganizovalo středisko Limba malý rádcovský kurz Shahiyena a několik R+R získalo kvalifikaci na vzdělávacích kurzech
pořádaných jinými jednotkami. Vlastní program si R+R připravují ve střediskovém roverském kmeni
– za zmínku stojí závod šlapacích kár Kárpionát, turnaj v líném tenisu Líniskap, výpravy do Mnichova
a na Slovensko nebo pořádání turnaje v hokejbale Chlupaťák, který s oblibou navštěvují i oddíly z jiných
středisek. Část kmene se také zúčastnila mezinárodního setkání Intercamp v Jaroměři.
Středisko Limba každoročně prezentuje skautskou činnost široké veřejnosti. V roce 2016 se jeho členové
zúčastnili například plzeňského Festivalu volného času, kde pro děti připravili zejména lanové aktivity.
V říjnu 2016 proběhl řádný střediskový sněm, který zvolil vedení ve stejném složení, jaké bylo doposud. Zvoleni
byli činovníci i do ostatních funkcí. Společně se stabilní členskou základnou je to důležitý předpoklad pro další
fungování střediska.
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Středisko OMAHA kralovice
Menší středisko ze severního Plzeňska se připojilo ke skautskému okresu Plzeň-město oficiálně v lednu 2016. Členská základna střediska je v posledních několika letech poměrně stabilní, čítá bezmála
60 členů. V Kralovicích působí koedukovaný dětský oddíl Keya a kmen dospělých. V roce 2012 se
povedlo obnovit po několikaleté pauze činnost v Horní Bříze, od roku 2013 má tedy středisko také
tam kmen dospělých, který kromě vlastních aktivit podporuje i činnost dětského oddílu a pečuje
o jeden z objektů střediska.

Foto: archiv střediska

Junák – český skaut,
středisko Omaha Kralovice, z. s.
IČO: 49745841
ev. číslo: 323.08
vedoucí střediska: Ing. Zuzana Kabešová
www.omaha-kralovice.estranky.cz

Po podzimním volebním sněmu zůstalo stejné vedení střediska jako v posledních 6 letech, vedoucí
je Zuzana Kabešová a zástupkyní Jana Šuldová.
Omaha Kralovice úspěšně spravuje celkem 3 objekty – klubovnu v Kralovicích, klubovnu v Horní
Bříze a srub u řeky Střely v Plasích. Po náročných vyjednáváních a shánění finančních prostředků
jsou všechny klubovny aktuálně ve vlastnictví střediska. Zvláště klubovnu v Kralovicích získalo středisko v desolátním stavu a na jejím zvelebování neustále pracuje. V roce 2016 se povedlo naplnit
další etapu její rekonstrukce – byla položena podlaha ve větší klubovně a proběhla výmalba. Na rok
2017 je plánována oprava střechy. Dle prostředků probíhá také průběžná revitalizace objektu a jeho
okolí v Horní Bříze. V roce 2016 bylo zvýšeno zabezpečení výměnou všech vchodových dveří, instalací pevné lékárny a hasicího přístroje. Bylo zatepleno podkroví a instalována nová kamna. Nyní je tak
možné obývat klubovnu i během zimních měsíců.
Kromě pravidelných schůzek, výprav a tradičních akcí pro členy střediska, jejich rodiny a přátele organizuje Omaha v Kralovicích také roznášení Betlémského světýlka a promítání lesního kina v Horní Bříze
v čase letních prázdnin. Druhý ročník nabídl pestrý výběr filmů, kmen dospělých Ksuntoteka se snaží potěšit
všechny věkové kategorie. Za dobrého počasí bývá účast i 50 návštěvníků.
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Každoročně se pod hlavičkou střediska koná letní dětský tábor. V roce 2016 proběhl dvoutýdenní tábor nedaleko
obce Chříč na severním Plzeňsku. Děti v rámci celotáborové hry navštívily různé kouty světa a ve všech se snažily
získat potřebné součástky speciálního robota.
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Přístav omaha Plzeň
V Plzeňském kraji, a to přímo v Plzni, působí jeden přístav vodních skautů – Omaha Plzeň, který ve čtyřech oddílech vodních skautů a jednom oldskautském klubu
registroval bezmála 150 členů. Oddíly pracovaly i v roce 2016 v souladu se svými
plány činnosti na jednotlivé měsíce. Mimo plnění výchovných skautských cílů je
činnost zaměřována i na zvládnutí výcviku jízdy a chování na divoké i klidné vodě.
V současné době se po letech obnovuje i činnost v oblasti zvládnutí elementárních jachetních dovedností. Mezi nejvýznamnější akce mimo sjíždění tuzemských
i zahraničních řek patřilo v roce 2016 tradiční Odemykání a zamykání Plzeňských
řek za přítomnosti Neptuna, držení čestné stráže při pietních aktech v rámci Slavností svobody, organizace podzimních prezentačních akcí pro veřejnost, účast
na Závodě vlčat a světlušek a závodě vodních skautů Napříč Prahou – přes 3 jezy.

Foto: archiv přístavu

Junák – český skaut,
přístav Omaha Plzeň, z. s.
IČO: 49778013
ev. číslo: 323.09
vedoucí přístavu: Bc. Jakub Matas
www.omaha.skauting.cz

Činovníci přístavu se snaží o průběžné vzdělávání a zvyšování své kvalifikace. Někteří z nich se také podílejí na metodické přípravě vzdělávání nových nástupců jak
v Plzeňském kraji (ČLK VS – Námořní akademie), tak napříč republikou na dalších
vzdělávacích kurzech. V neposlední řadě zástupce vedoucího přístavu Omaha Plzeň
pracuje v komisi při pořádání Ústředních srazů vodních skautů, kterých se také někteří činovníci pravidelně účastní.
V logistickém zázemí udržuje přístav stávající objekty kluboven a loděnic a v neposlední míře i prostor tábořiště v Nových Mitrovicích, který je využíván v rámci celých letních
prázdnin pro pořádání letních táborů, nejen pro skauty. Podzimní volební sněm zvolil nové
vedení přístavu – vedoucím se stal Jakub Matas a jeho zástupcem Jaroslav Hlaváček.
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Kmen dospělých

Foto: archiv KD

Práce klubů KD se tradičně soustřeďuje do dvou hlavních směrů. Ty kluby, v nichž převládá starší generace, usilují především o zachování tradic hnutí. „Skautský Slavín“ dbá o památku zemřelých předchůdců, neboť jejich zkušenosti mohou být stálou inspirací mladším generacím. Historická sekce
a archiv okresní rady se snaží uchovat i ty nejmenší stopy jejich činnosti. Oldskauti spolu s archivem
KRJ zorganizovali výstavu o A. B. Svojsíkovi v Polanově síni v Plzni a výstavu „Skauting“, která seznamovala plzeňskou veřejnost s historií hnutí v našem městě. Protože se mnozí členové dnes už
nemohou klubového života účastnit aktivně, úkolem Kmene dospělých je nadále v nich udržovat
pocit společenství. Například 53. klub OS Šedá střela společně navštěvuje divadelní představení či
umělecké a historické výstavy, čímž poskytuje i těm nejstarším pocítit sounáležitost s mladšími
a zdatnějšími.
Druhou skupinou jsou kluby mladších členů, kteří se snaží přibližovat svým malým dětem skautský život a uvádět tak do praxe myšlenky rodinného skautingu. Pořádají například „kočárkové“ výpravy rodin s kojenci, batolaty i předškoláky. V letošním roce uspořádaly také dva z plzeňských klubů
tábory, kterých se účastnili jak batolata, tak 80letí oldskauti. 13. klub OS a 11. klub rodinného skautingu Bílá střela pořádaly spolu s oldskauty z Bavorska týdenní tábor na hradě Schweppermannsburg
nedaleko obce Pfaffenhofen. 40. klub rodinného skautingu pořádal týdenní tábor pro rodiče a děti
na břehu Úhlavky u Mileva. Program vyžadoval vzájemnou spolupráci, která byla základem úspěchu
celotáborové hry.
Plzeňští členové KD se zúčastnili také Oldskautského zpravodajského závodu Knappův memoriál pořádaného 13. klubem OS, oldskautského Jamboree v Miletíně nebo celostátního sněmu KD v Šumperku. Oldskauti se nezaměřují jen na členy Junáka, ale snaží se obracet i na naše spoluobčany a přibližovat jim tak
myšlenky skautského hnutí. 13. klub uspořádal na zámku v Nebílovech koncert Bédi Röhricha – Šedifky.
Většina členů KD dle svých sil vypomáhá ve střediscích, na táborech, kurzech a jiných skautských akcích i akcích
pro veřejnost. Jejich heslem je: „Nechtějme být jen rádci těch mladších, ale snažme se jim pomáhat svou prací!“
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Statistiky
V LETOŠNÍM ROCE
JE 145 SKAUTŮM A SKAUTKÁM
V PLZNI 8 LET, 156 9 LET A 146 10 LET.
JEDNÁ SE MOMENTÁLNĚ
O NEJPOČETNĚJŠÍ VĚKOVOU SKUPINU
NAŠÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY.

1750

Děti registrované
ve skautském oddílE
v Plzni a okolí chodí
na skauta v průměru
už čtyři roky,
dospělí 17 let.

JOŽKY KNAPPA PLZEŇ

1 6 93

1 53 1

Od roku 2011
vzrostl počet
skautů a skautek
v Plzni o téměř

Nejvíce skautů
z Plzně bydlí
V Tachovské,
Sokolovské
a Žlutické ulici.

1625
1399

1500
1294

1320

1 29 4

1250

STOPA PLZEŇ

31 %.

1000

750

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ICHTHYS PLZEŇ

2017

POČET ČLENŮ

57 % našich členů má přezdívku.
Nejčastější přezdívka skautů je
Bobr a skautek Želva.

Nejstaršímu registrovanému
skautovi v Plzni je 89 let,
nejmladšímu 3 roky.
NEJČASTĚJI SLAVÍME NAROZENINY
V KVĚTNU.

Do oddílů v Plzni a okolí
chodí 82 Janů a 43 Kateřin.
Naštěstí máme přezdívky.
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∑ DĚTÍ
(DO 18 LET)

∑ DOSPĚLÝCH
(NAD 18 LET)

% DĚTÍ
(DO 18 LET)

PRŮMĚRNÝ
VĚK

∑ DOSPĚLÝCH
S FUNKCÍ

∑ ODDÍLŮ
MLADŠÍCH
ČLENŮ

∑ KLUBŮ
KMENE
DOSPĚLÝCH

∑ KMENŮ
ROVERŮ
A RANGERS

∑ KLUBŮ
RODINNÉHO
SKAUTINGU

62%

129

78

62%

20,6

31

4

1

0

2

167

56%

233

63

79%

14,7

22

5

0

0

0

90

121

57%

137

74

65%

17,4

30

5

1

1

0

262

130

132

50%

191

71

73%

16,2

29

4

1

0

0

STŘELA PLZEŇ

315

122

193

61%

192

123

61%

21,3

37

7

3

0

1

KROKODÝL TLUČNÁ

95

39

56

59%

70

25

74%

16,3

8

2

0

1

0

LIMBA PLZEŇ

102

45

57

56%

71

31

70%

16,2

12

2

0

1

0

OMAHA KRALOVICE

53

19

34

64%

21

32

40%

25,6

18

1

2

0

0

OMAHA PLZEŇ

152

58

94

62%

107

45

70%

17,5

21

4

1

0

0

OKRES PLZEŇ-MĚSTO

1693

711

982

58%

1151

542

68%

18,0

208

34

9

3

3





STŘEDISKO

∑ ČLENŮ

JOŽKY KNAPPA PLZEŇ

207

79

128

STOPA PLZEŇ

296

129

5. KVĚTEN PLZEŇ

211

ICHTHYS PLZEŇ

∑

∑

%



5. KVĚTEN PLZEŇ

STŘELA PLZEŇ

ROZDĚLENÍ ČLENŮ NAPŘÍČ STŘEDISKY

500

KROKODÝL PLZEŇ
LIMBA PLZEŇ
OMAHA KRALOVICE
OMAHA PLZEŇ
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VÝZNAMNÉ AKCE

velké klání v uzlování
12. listopadu na klubovnách u Seneckého rybníka uspořádalo středisko Limba již 16. ročník
uzlovacího závodu, kterého se zúčastnilo
47 soutěžících ze 7 oddílů. Účastníci poměřili své síly nejen ve vázání základních uzlů na
rychlost, ale museli uvázat i tajný uzel podle
předlohy, poradit si s týmovou disciplínou nebo
zvládnout užití některých uzlů v praxi.

skauti dětem
V průběhu září připravili skauti
v různých částech Plzně celkem 7 stanovišť, na kterých ukázali hravou
formou program a hry, se kterými je
možné se ve skautu setkat.

slavnosti svobody
V květnu několik skautů provázelo válečné
veterány při jejich účasti na Slavnostech
svobody; jiní tradičně drželi čestnou stráž při
pietních aktech u příležitosti připomínky konce 2. světové války. V DEPO2015 byla k vidění
krátká výstava o skautingu v době okupace.

opravdu skautský ples
Plzeňský skautský ples je oblíbenou
akcí nejen mezi skauty z našeho
města. Každoročně na plese vítáme
širokou veřejnost i skauty z Domažlic, Rokycan nebo dokonce Brna.
I v roce 2016 byl o vstupenky vysoký
zájem, a tak 5. března bolevecká sokolovna takřka praskala ve švech.

volební sněm
Řádný okresní sněm zvolil
vedení ve stejném složení.
Vedoucím se stal Martin Štěrba
a jeho zástupcem Jan Bláha.
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malá mlsná Opice
Závodu, pro světlušky
a vlčata, který pravidelně
organizuje středisko Jožky
Knappa, se zúčastnilo na
31 hlídek. Téma bylo spojeno se známým prostředím,
letním táborem.

skautský institut v Plzni
Na podzim vznikla v Plzni pobočka Skautského institutu, který prohlubuje vztah
k hodnotám, o než se skautské hnutí opírá.
Plzeňská odnož si klade za cíl nejen seznámit
veřejnost s různými pohledy na téma krajiny, veřejného prostoru a přírody, ale také
se věnuje například společenským změnám
a jejich vlivu na skauting.

plzeňský perplex
V 2016 se konaly dva
skautské večery ve formátu
PechaKucha, které jsou jak
protorem pro setkávání a sdílení myšlenek, tak místem, kde
se nejen skauti dozvědění něco
nového, rozšíří si obzory a inspirují
se. Březnový Perplex se konal v Café
Papírna, listopadový v DEPO2015.

Memoriál Pavlíka,
Šindeláře a Záleského
Doubravečtí skauti každým rokem
pořádají dětský závod na počest letců,
kteří tragicky zahynuli za druhé světové války. 30. dubna 2016 byl tématem
„Skok do prázdna“.

Maškarák
12. března přišlo přibližně 120 dětí
z oddílů i široké veřejnosti na Maškarák. V programu „Královského
plesu“ pro děti nechyběla volba nejhezčí masky, hudebně pohybové hry
či hry s psychomotorickou plachtou.
Za splnění aktivit děti obdržely monogram člena královské rodiny.

Foto: Eva Haunerová

tábory
V létě oddíly pořádaly celkem
31 letních skautských táborů.
Kromě táborů pro děti z oddílů uspořádala střediska Stopa
a Střela také několik běhů příměstských táborů u Seneckého
rybníka a v Českém údolí, v rámci kterých představila skauting
dětem, které žádný oddíl přes
rok nenavštěvují.

Guma
Osmdesátka starších skautů
a skautek se sešla na tradičním
hravém předvánočním setkání
na náměstí Republiky.

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.
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ORJ PM se snaží hospodařit vyrovnaně nebo s mírným ziskem či ztrátou. Zisk dosažený
za rok 2016 činí 104 tis. Kč, z toho 99 tis. je zisk z prodeje pozemku, který bude nadále
veden odděleně ve fondu a použit může být pouze v souvislosti s pořízením nemovitostí.

ČÁSTKA
(V TIS. KČ)

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

188

JMĚNÍ

411

OPRÁVKY K DHM

-188

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

104

PASIVA K 31. 12. 2016

ČÁSTKA
(V TIS. KČ)

POHLEDÁVKY

23

NEROZDĚLENÝ ZISK/NEUHR.ZTRÁTA

24

POKLADNA

20

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

3

BANKOVNÍ ÚČET

540

JINÁ PASIVA

41

AKTIVA CELKEM

583

PASIVA CELKEM

583

NÁKLADY ZA ROK 2016

Foto: archiv střediska Jožky Knappa

Činnost ORJ PM byla v roce 2016 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, Maškarák, Skauti dětem, Perplex),
• se zajištěním vzdělávacích akcí (čekatelský kurz Tokaheya, vůdcovský kurz
Pavučina, zdravotnický kurz),
• s organizací okresního kola Závodu světlušek a vlčat,
• s vybavením plzeňských středisek a kanceláře na Americké třídě,
• se zabezpečením běžného chodu ORJ PM.
ORJ PM se i v roce 2016 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 samofinancování. 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.

AKTIVA K 31. 12. 2016

ČÁSTKA
(V TIS. KČ)

VÝNOSY ZA ROK 2016

ČÁSTKA
(V TIS. KČ)

SPOTŘEBA MATERIÁLU

171

TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB

75

SPOTŘEBA ENERGIE

36

OSTATNÍ VÝNOSY

72

SLUŽBY

415

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY

483

OSTATNÍ NÁKLADY

17

PŘIJATÉ DARY

99

POSKYTNUTÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

380

PŘIJATÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

154

PROVOZNÍ DOTACE

240

NÁKLADY CELKEM

1 019

VÝNOSY CELKEM

1 123

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

104

33

Děkujeme...

... 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
Liman Sportu
Knihkupectví Moudrá sova
Železářství Votrubec
Josefu Štěrbovi
... za důvěru a spolupráci

Foto: Eva Haunerová

Mons. RNDr. Františku Radkovskému
Mons. Tomáši Holubovi
Martinu Zrzaveckému
Mgr. Martinu Baxovi
Ing. Petru Náhlíkovi
Ing. Pavlu Kotasovi
Mgr. Radoslavu Škardovi
Mgr. Ondřeji Ženíškovi
Správě veřejného statku města Plzně
v čele s Ing. Milanem Sterlym
Odboru prezentace a marketingu MMP
v čele s Mgr. Janou Komišovou
Ing. Kláře Salzmann, Ph.D.
Café Papírna
DEPO2015
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