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Vážení přátelé skautingu,

mám radost, že skauti v okrese Plzeň-město fungují jako dobře namazaný stroj, protože běžná činnost od-
dílů probíhá takřka nepřetržitě. Každý den se scházejí děti v některém z padesáti plzeňských skautských od-

dílů, o víkendech pořádají výpravy i akce nejrůznějšího charakteru, v létě se konají tábory a mnozí vyrážejí  
i mimo hranice naší země.

Skauti v Plzni drží trend posledních několika let a členská základna stále roste. Máme nyní sedmnáct set dívek, 
chlapců a dospělých. Zájem o skauting je velký. To nám dělá nesmírnou radost a zároveň nás to zavazuje k další kva-
litní práci, abychom mohli poskytnout náš program dalším zájemcům. To vyžaduje vzdělávání mladých lidí, nových 
vedoucích, aby mohli do oddílů dětem přinášet zábavu, dobrodružství a pestrý moderní program při zachování 
skautských hodnot a principů.

V roce 2017 jsme jako skauti oslavili 100 let činnosti v Plzni. Stovky dětí z našich oddílů zaplavily Borský park na vel-
kém setkání, jež doprovodila i unikátní hra pro všechny zúčastněné. Zájem nejmenších dětí zapojit se do bojové hry 
sledovala i spousta příznivců skautingu především z řad rodičů dětí.

Nadále se nám daří navazovat na již zaběhnuté akce směřované především k skautským vedoucím, dospělým,  
ale i dospívajícím skautům. Probíhá činnost Skautského institutu v Plzni, který pořádá nejrůznější setkání se zajíma-
vými hosty, diskuse, semináře i přednášky k aktuálnímu celospolečenskému dění. V roce 2017 skauti organizovali  
i akce pro veřejnost či pořádali s létem neodmyslitelně spjaté tábory. 

Rok 2017 byl pro nás rokem, kdy jsme zvolili nové vedení okresní rady Plzeň-město. To se s chutí pustilo do práce  
a doufá, že se bude nadále zlepšovat. Do roku 2018 se díváme s velkým očekáváním. Budeme se snažit navázat  
na zdařilou činnost uplynulého roku i dokončit započaté projekty. Například opravu skautské základny u Senecké-
ho rybníka, díky čemuž se už teď stovky dětí nejen ze severní části Plzně těší na moderní klubovny i zázemí. 

Přejme si mnoho sil a chuti do dalšího roku, ať jsme připraveni!

 Jaroslav Liška 
(předseda Okresní rady Junáka Plzeň-město)
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O skautingu

Skauting je celosvětovým výchovným hnutím s více než 50 milio-
ny členů ve více než 200 státech a teritoriích po celém světě. Junák 
– český skaut, z. s. sdružuje po celé republice více než 60 tisíc dětí, 
mladých lidí a dospělých dobrovolníků. Je tak druhou největší orga-
nizací dětí a mládeže v České republice. 

Skauting nabízí zcela jiný přístup. Nezaměřuje se jen na pár kon-
krétních činností, ale všestranně rozvíjí osobnost. Skautský program 
přináší spoustu možností, díky nimž můžou děti zažít odpoledne  
s vrstevníky v příjemném prostředí, víkendy a prázdniny plné pestrých 
aktivit od klasického táboření přes sportovní a kulturní aktivity až tře-
ba po práci se současnými technologiemi. Všichni se celý život učíme  
a zdokonalujeme a podobně je to i se skutingem. Původní hodnoty zů-
stávají nezměněné, ale jsou doplněny o současné trendy. Skautská výchova 
klade důraz na začlenění do skupiny a zapojení do organizovaných aktivit, 
což má v dnešní době velký význam. 

Skauting se snaží zlepšovat svět skrze děti a mladé lidi. Cílem je vychovat do-
spělé, kteří mají pevné hodnotové zakotvení, znají své místo ve společnos-
ti, dokážou najít uplatnění, jež 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, se-
bevědomé a optimistické.

Foto: Kam
il Bečvář
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Jaroslav Liška  
předseda okresní rady

Bc. Jan Bláha  
1. místopředseda okresní rady

Ing. Daniel Soutner  
2. místopředseda okresní rady

 Ondřej Bluma  

organizační zpravodaj

 Ing. Tereza Jedličková  
hospodářka

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

Kamil Bečvář 
mediální zpravodaj

Ing. Milena Vlachovská  
zpravodajka kmene dospělých

 Mgr. Miroslav Eisenhammer  
správce archivu

Bc. Martin Kolovský 
zpravodaj pro Skautský institut v Plzni 

Luboš Hejna  
předseda revizní komise 

 

Petr Doležal 
Jan Pour 

členové revizní komise

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 pomá-
há střediskům a  oddílům v  technic-
kých, strategických či hospodářských 
záležitostech a  nabízí společnou vizi 
směřování jednotek. Těžiště činnosti 
skautingu je však v oddílech. Bez sto-
vek hodin systematické dobrovolnické 
práce vedoucích by oddíly ani skauting  
nemohly existovat. 

Foto: archiv sřediska  Střela
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Středisko jožky knappa Plzeň

Středisko Jožky Knappa, které působí na Slovanech a v  Doudlevcích, bylo v  roce 2017 
tvořeno 4 oddíly mladších členů, 2 oddíly rodinného skautingu a 1 klubem oldskautů  
se stabilní členskou základnou přesahující 200 členů. Na podzim pak začala probíhat 
příprava nového oddílu mladších členů, jenž vznikne rozdělením jednoho oddílu rodin-
ného skautingu.

Přestože hlavní náplní oddílové činnosti jsou družinové a oddílové schůzky a vý-
pravy po celé České republice i do zahraničí, zbyde vždy aspoň trochu času  
i na středisková setkání a organizaci větších akcí. Již tradiční závod Malé mlsné opice  
se uskutečnil v  dubnu a opice se v  něm vydala na skautské jamboree. Díky pomoci  
27 soutěžních hlídek se jí nakonec podařilo vyřešit problémy s neznalostí kroje a jamboree  
si tak řádně užila. V říjnu zas okolí Hradiště hostilo zpravodajský závod nesoucí stej-
né jméno jako středisko – Memoriál Jožky Knappa. Úkolem nejen plzeňských účastní-
ků bylo ve skupině si zapamatovat, následně pomocí praporkové signalizace předat se-
znam předmětů ukrytých pod celtou a absolvovat s  ním náročnou trasu. Za odměnu  
se pak všichni odebrali na zpívanou do blízké tělocvičny. Pro veřejnost nechyběl v loňském 
roce pořádaný Strašidelný les. Na jeden večer propůjčil park Homolka svá temná zakoutí 
strašidlům a démonům. Setkání s nimi sice bylo trochu děsivé, ale všichni ho úspěšně zvládli  
a odnesli si něco dobrého na zub. Mimo tyto tradiční akce se některé oddíly zapojily například  
do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou České republiky, do rozdávání Betlémského světla nebo  
do organizace prázdninové hry České televize „Probuď Déčko“ zaměřenou na širokou veřejnost. 

Vrcholem roku však bývá letní tábor, 2-3 týdny plné dobrodružství, her a práce. Stejně jako v předchozím  
roce byly tábory čtyři a děti v nich například hledaly zlaté naleziště, cestovaly s Willy Fogem kolem světa,  
bojovaly o život v hladových hrách nebo v postapokalyptickém světě.

Junák – český skaut,
středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s.

IČO: 49777955
ev. číslo: 323.01

vedoucí střediska: Ing. Michal Procházka
www.skauti-plzen.cz 
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Středisko stopa Plzeň

Středisko Stopa sdružuje pět oddílů z různých koutů Plzně - Bolevce, centra Plzně, Slo-
van, Skvrňan a Štěnovic. Stopu v roce 2017 navštěvovalo 232 dětí a 58 dospělých. Oddíly 
společně každoročně pořádají závod Stopou bratra Šiwy ve skautských a sportovních do-
vednostech, setkání na sněhu v Železné Rudě na sjezdovce a víkendovou akci pro skauty  
a skautky v roce 2017 pořádané na srubové základně v obci Pístov. Jednotlivé oddíly bě-
hem roku podnikají mnoho jednodenních i vícedenních výprav a celoroční činnost za-
končují letním táborem. 

V jarních měsících vyrazil oddíl Severka po stopách Harryho Pottera. K navigaci na této 
dobrodružné cestě použil GPS. Každé zastavení představovalo jeden díl z knižní série. 
Nejprve nalezli famfrpálové míče, poté mandragoru, obludné obludarium, zlaté vej-
ce, vývěsku ministerstva kouzel, obchod bratrů Weasleových a nakonec hrobku Albuse 
Brumbála. Tato výprava nadchla nejen milovníky Harryho Pottera. 

Jednou z posledních akcí oddílu Severka před letním táborem byla výprava do Ejpovic, kde 
účastníci navštívili místní tunely. Nejprve vyluštili šifru a poté se vydali do tunelu. Někteří 
se báli, někdo upadl a zamazal se místním rezavým bahnem. V tunelu se zpívalo i tančilo.  

Oddíl Vločka tráví podzimní prázdniny vždy společně. V roce 2017 navštívil Havlíčkův Brod. 
Společně vystoupali na Zelenou horu, kde navštívili památku UNESCO - kostel sv. Jana Nepo-
muckého. V Havlíčkově Brodě navštívili aquapark a prohlédli si historické centrum. Byli ubytováni 
ve skautských klubovnách, které jsou umístěny v prostorách bývalého kina. Využili pódium a připra-
vili si společenský večer, během kterého si děti vyzkoušely i karaoke. 

V roce 2017 začala na náklady města rekonstrukce největší plzeňské skautské základny Senečák, kde sídlí 
dva oddíly střediska Stopa - Vločka, Jižní kříž a Lesní školka Medvíďata. Na dobu rekonstrukce nalezly od-
díly a lesní školka dočasné útočiště v Domečku u sv. Jiří, v klubovnách přístavu Omaha u Boleveckého rybníka  
a v mezigeneračním centru TOTEM. 

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
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Středisko 5. květen Plzeň

Středisko skautů z  Doubravky tvoří čtyři smíšené a jeden dívčí oddíl, klub oldskautů 
a  nově se rozjíždějící oddíl rodinného skautingu. S  novým vedením se středisku daří 
výborně, jelikož se v roce 2017 opět rozrostlo o dalších 9 členů, takže celkově sdružuje 
již 143 dětí a 76 dospělých. Během roku uspořádali skauti z Doubravky více než 120 jed-
nodenních i vícedenních akcí, přes 300 schůzek v klubovnách areálu „Pod Chlumem“ 
a v létě 5 táborů a 2 „puťáky“.

Kromě těchto oddílových akcí zorganizovali řadu skvělých společných setkání celého 
střediska. V zimě již poněkolikáté uspořádali Zpívánky a na jaře se ujali přípravy „Svoj-
síkova závodu“ v Zábělé, což byl víkendový závod pro více než 150 skautů z celé Plzně 
se symbolickým rámcem steampunkového hledání Osmého kontinentu. Dospělí čle-
nové vedení oddílů v únoru vyrazili na sněžnice na Ukrajinu či na podzim do Rakouska  
na divokou vodu.

Pro širokou veřejnost připravili skauti z  Doubravky tradiční Aprílové hrátky v  parku 
V Homolkách a zářijové zábavné odpoledne pro děti v areálu kluboven. Obě akce jsou 
již tradičně oblíbené a zúčastnilo se jich přes sto dětí z okolí. Kromě toho začalo středisko 
pravidelně pořádat kulturně zaměřené večery pod názvem „Doubravecký čumák“, které roz-
šiřují obzory promítáním fotek z cestování, ale i dokumentárních filmů. V prosinci doubraveč-
tí skauti uspořádali také setkání v rámci Maratonu psaní dopisů Amnesty International.

V  roce 2017 se podařilo dokončit rekonstrukci jedné z  kluboven, takže skauti mají nové zázemí 
pro svá dobrodružství. Kromě toho se věnovali také údržbě šumavského tábořiště Paulina louka,  
kde se v létě konaly dva tábory jiných středisek.

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 
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Středisko Ichthys Plzeň

V uplynulém roce se ve středisku opět navýšila členská základna, a to na 260 registrova-
ných členů.

Také bylo zorganizováno několik stěžejních akcí. K ním patří 21. ročník cyklojízdy Hle-
dejme cesty 2017, kdy je překonáno téměř 200 km na kolech na trase Plzeň - Regens-
burg. Akce se pravidelně zúčastňují nejen členové našeho střediska, loni to byla při-
bližně polovina z 62 účastníků. Zároveň se akce nebojí ani rodiny s dětmi, a tak vzniká  
i skupinka nejmenších jezdců. Za další akci, která je již ve středisku tradiční, lze po-
važovat Betlémské světlo. ICHTHYS zajišťuje jeho dopravu z Brna do Plzně a následně  
na severní Plzeňsko. Dále organizuje oficiální přívítání Betlémského světla a jeho výdej 
na několika místech v Plzni tak, aby bylo dosažitelné pro všechny. Každoročně je vyrobe-
no přibližně 6000 lucerniček, které jsou k dispozici příchozím.

V loňském roce proběhla též akce pro členy střediska formou celostřediskové výpravy  
do Strakonic. Této možnosti využilo 140 účastníků. Téma se tentokrát zaměřilo na histo-
rii skautingu, tj. od jeho vzniku v Anglii, přes založení českého skautingu a průběh skau-
tování v uplynulém století s připomínkou tří zákazů organizace z politických důvodů.

V neposlední řadě byly v létě zorganizovány čtyři letní tábory, z toho jeden putovní od ústí 
řeky Střely do Berounky až do Rabštejna nad Střelou. Další tábor byl zorganizován kmenem 
dospělých pro rodiny s dětmi. Dva tábory byly připraveny v tradičním duchu pro děti z oddílů. 
Oddíl Poutníků připravil etapovou hru s tématem Pevnost Boyard a tábor oddílů Fénix a Pardi v 
duchu Putování za bizony.

Z jara roku 2017 byla za pomoci dobrovolníků provedena renovace vnitřku střediskové skautské základny 
U svatého Jiří z důvodu následné spolupráce se střediskem Stopa, které svoji základnu a klubovny rekon-
struuje. Prostory tak od září slouží ve všední dny jako zázemí pro Lesní školku Medvíďata. Momentálně se řeší 
případné prodloužení působení školky v těchto prostorách.

Junák – český skaut,
středisko ICHTHYS Plzeň, z. s.

IČO: 49777980
ev. číslo: 323.04

vedoucí střediska: Ing. Josef Krůta
www.ichthys-plzen.skauting.cz 
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Středisko střela Plzeň

Středisko Střela Plzeň vstoupilo do roku 2017 s 318 členy, kteří si užívali skautskou čin-
nost v sedmi dětských oddílech, třech klubech dospělých a jednom klubu rodinného 
skautingu. Aktivní vedoucí oddílů a střediska se hned počátkem roku ukázali na skaut-
ském plese, pro který po několikáté secvičili předtančení. Další činnost oddílů pak pro-
bíhala v klubovnách v Českém údolí u Borského parku a ve Starém Plzenci. V květnu se 
pak uskutečnilo celostřediskové setkání Postřeliny, které jednou za tři roky umožňuje 
setkání všech současných i bývalých členů. V roce 2017 přivítalo imaginární městečko 
Postřelín téměř 150 návštěvníků, kteří pomohli místním v objevování nových planet. 
Na jaře také vypravily jednotlivé oddíly Střely své hlídky na skautské závody. Tato účast 
byla úspěšná, hlídce Jednapadesátky se podařilo probojovat do celostátního kola. 

Letní měsíce proběhly ve znamení sedmi táborů, které nabídly bezmála 200 dětem 
několik týdnů strávených v přírodě na tábořištích po celém Plzeňském kraji. Příběhy 
jednotlivých táborů zavedly děti mimo jiné do pravěku, mezi piráty, na cesty s Malým 
princem nebo do Stínadel za Rychlými šípy. Kromě táborů pro oddílové členy uspořádalo 
středisko Střela také čtyři týdenní příměstské tábory pro děti z prvního stupně základních 
škol a adrenalinový týden pro starší děti. Díky principu „ve městě a přece venku” mohli 
účastníci zažít přírodní dobrodružství, co by kamenem dohodil od městské zástavby. 

Na začátku října proběhla středisková brigáda, kdy se společnými silami povedlo zvelebit oko-
lí kluboven a připravit nevzhlednou jámu pro zasypání zeminou. Středisko i nadále pracovalo  
na projektu skautského centra, které poskytne moderní zázemí pro skautskou činnost, konkrétně 
byla vypracována projektová dokumentace. 

Na podzim se členové Střely setkali ještě jednou, a to během prvního listopadového víkendu, kdy nejprve 
proběhl oddělený program pro jednotlivé kategorie - světlušky a vlčata, skautky a skauty, rovery a rangers - 
které se poté společně sešly v Lobezském parku a zahrály si žurnalistickou hru.

Junák – český skaut,
středisko Střela Plzeň, z. s.

IČO: 49777998
ev. číslo: 323.05

vedoucí střediska: Mgr. Barbora Cimlerová
www.strela.skauting.cz
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Středisko krokodýl tlučná

Středisko působí v obci Tlučná a klubovnu má v bývalé budově základní školy. Kromě toho, 
že probíhaly pravidelné schůzky družin, byl rok 2017 také poměrně bohatý na samostat-
né akce všech tří oddílů i na středisková setkání.

Dívky z Bílého bůvola společně oslavily Den sesterství, prošly si stezku Po stopách Františ-
ka Malocha. Družina Berušek strávila víkend v Železné Rudě, nechyběla ani Halloween-
ská oddílovka a každoroční oddílové setkání před Vánoci.

Chlapecký oddíl Bílá růže vyrazil na výlet na Křížový vrch, uspořádal Prostřeno! na ohni  
a v prosinci vyrazil Po stopách historie skautingu.

Aktivní byl také klub roverů a rangers Bílý vlk. Roveři zasažení zlatou horečkou vyrazi-
li do zasněženého srubu Rolava River. Taky si promítali stará táborová videa, zapojili se  
do úklidu odpadků v okolí Tlučné, byli na Skautském turnaji ve frisbee a užili si výpra-
vu na téma Historie skautingu. V červnu se šestnáctičlenná skupina zúčastnila Obroku  
a taky se v rámci příprav na tábor celý víkend vyráběly nové dřevěné podlážky a postele.  
21. října družina Berušek spolu s ostatními rovery uspořádala akci Roverské závody aneb 
Cesta kolem světa, která se podle ohlasů vydařila. Do konce roku členové vyrazili ještě na ex-
pedici do Karlových Varů. Během roku pak Bílí vlci připravovali také akce pro obec – Maškarní 
pro děti, Pohádkový les a Mikulášskou.

Ze střediskových akcí určitě stojí za zmínku odpoledne plné sportu, deskohraní a víkend na základ-
ně v Dobré Vodě. Dále tréninkové závody, během kterých si hlídky procvičily zdravovědu, spolupráci 
nebo třeba práci s ohněm. Nabyté zkušenosti pak děti využily na závodech – nejmladší na Malé mlsné 
opici a družina Bobrů na Okresním kole Svojsíkova závodu. Proběhla také velikonoční výprava na Buben. 
Vrcholem roku byl střediskový tábor, který se konal první 3 týdny v červenci a tentokrát byl na téma Piráti  
z Karibiku. Do konce roku se pak středisko zúčastnilo oslav 100 let skautingu v Plzni, mělo stánek na tlučenských 
vánočních trzích a na Štědrý den tradičně rozdávalo světýlko z Betléma v místní kapličce.

Junák – český skaut,
středisko Krokodýl Tlučná, z. s.

IČO: 18245030
ev. číslo: 323.06

vedoucí střediska: Vlastimil Šilhán
www.junak-tlucna.cz
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Oslavy 100 let skautigu 
v Plzni v borském parku
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Středisko limba Plzeň

Ačkoliv patří středisko Limba k těm menším v Plzni, má stabilní členskou základnu a rostou-
cí počet nadějných budoucích činovníků. V uplynulém roce mělo 102 členů ve dvou smíše-
ných oddílech mladších členů (70. oddíl Zálesák a 74. oddíl Šipka) a v jednom kmeni R&R 
(72. RK Sakura). 74. oddíl Šipka dosáhl významného jubilea, když v březnu tohoto roku osla-
vil 30 let své existence setkáním současných a bývalých členů.

Významným zásahem do chodu střediska byla plánovaná rekonstrukce kluboven u Senec-
kého rybníka, ze kterých bylo třeba se během léta vystěhovat. Díky ochotě našich vodních 
skautských bratrů však může 74. oddíl Šipka od září dočasně působit v klubovně 50. oddílu 
Černá střela u Boleveckého rybníka.

Již tradičně se všichni „Limbáci“ setkávají na jarním střediskovém setkání. Letos se usku-
tečnilo ve Strakonicích a všichni účastníci se přesunuli na planetu Erwin. V roce 2017 se 
naše oddíly rozhodly uskutečnit i další společnou akci, a sice skautskou „Výpravu 144“  
do Stříbra. Celou výpravou se táhla mafiánská hra „Jseš mrtvej, náměstku“. Budoucnost 
ukáže, zda tímto prvním ročníkem byla založena úspěšná tradice.

V létě proběhly již tradičně dva tábory pro 65 účastníků na tábořištích v Přívěticích a v Lisově. 
Celotáborové hry byly na téma „Pán prstenů“ a „Dobytí severního pólu“.

I v tomto roce Limba pořádala několik akcí pro ostatní skauty (skautský turnaj v hokejbalu Chlu-
paťák, uzlovací závod Velké klání v uzlování) i pro širokou veřejnost (Aprílové hrátky). Významně jsme 
se podíleli i na organizaci krajského kola Svojsíkova závodu a na pořádání oslav 100 let skautingu v Plz-
ni. Jednotlivé oddíly pak pořádaly mnoho vlastních akcí kromě pravidelných schůzek a výprav například  
i oblíbenou výpravu s rodiči nebo výpravu pro rádce do Kolína, kde si vyzkoušeli i únikovou hru.

Aktivní byl v tomto roce i 72. RK Sakura, který uspořádal expedici na Slovensko, tradiční Kárpionát a Línis Cup 
nebo cyklosoftbalovou výpravu na Šumavu. Členové kmene se zúčastnili roverských akcí Obrok, Korbo nebo Guma. 

Junák – český skaut,
středisko Limba Plzeň, z. s.

IČO: 49778005
ev. číslo: 323.07

vedoucí střediska: Mgr. Jan Sedlák
www.limba.skauting.cz
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Středisko omaha kralovice

Na severním Plzeňsku působí menší skautské středisko s poměrně stabilní členskou základ-
nou. V Kralovicích funguje koedukovaný dětský oddíl Keya a kmen dospělých, v Horní Bříze 
je aktivní další kmen dospělých, který v současnosti uvažuje o rozšíření své činnosti směrem 
k rodinnému skautingu.

Omaha Kralovice úspěšně spravuje celkem tři objekty - klubovnu v Kralovicích, klubovnu  
v Horní Bříze a srub u řeky Střely v Plasích. Po náročných vyjednáváních a shánění finanč-
ních prostředků jsou všechny klubovny aktuálně ve vlastnictví střediska. Zvláště klubovnu  
v Kralovicích získalo středisko v dezolátním stavu a na jejím zvelebování neustále pracu-
je. Klubovna aktuálně nabízí příjemné prostředí k trávení volného času pro děti i rodiče.  
Ke konci roku bohužel přišla o připojení k místnímu vodovodu kvůli prasklému potrubí. 

Celoroční činnost dětského oddílu byla v loňském roce více než jindy zaměřená na rozvoj 
praktických dovedností spojených s pobytem v přírodě a rozvojem týmové spolupráce. Proto 
pravidelné schůzky provázela celoroční hra, při které se děti přenesly do pravěku a po vzo-
ru pravěkých lidí se učily zacházet s ohněm, hledat si potravu v přírodě či se dorozumívat  
bez řeči. Kromě schůzek, výprav a tradičních akcí pro členy střediska, jejich rodiny a přátele or-
ganizuje Omaha v Kralovicích také roznášení Betlémského světla, které bylo loni po delší době 
opět spojené s návštěvou domu s pečovatelskou službou v Kralovicích.

Za podpory rady města Horní Bříza proběhl 3. ročník veřejné produkce amatérského  lesního kina  
v areálu skautské klubovny v Horní Bříze. V čase letních prázdnin a první poloviny září bylo promítáno 
celkem 10 filmů. Účast během některých představení dosahovala až 60 návštěvníků.

Střediskový letní dětský tábor se netradičně konal v prostředí staré fary v Domaslavi, kde loni děti vyměnily 
podsadový stan za spaní na půdě a venku pod širým nebem. Účastníci tábora se na 10 dní stali chrabrými rytíři, 
získali celou řadu nových dovedností, prožili četná dobrodružství a utužili přátelské vztahy. V závěru tábora se jim 
dokonce povedlo získáním léku zachránit svého nemocného krále. 

Junák – český skaut,
středisko Omaha Kralovice, z. s.

IČO: 49745841
ev. číslo: 323.08

vedoucí střediska: Ing. Zuzana Kabešová
www.omaha-kralovice.estranky.cz
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přístav omaha plzeň

Přístav Omaha Plzeň jako jediný v Plzeňském kraji sdružuje pod záštitou Junáka vodní 
skauty. Krom turistiky, táboření a běžné skautské výchovy jsou těžištěm činnosti přísta-
vu vodácké aktivity. Skauti se učí jízdě a chování na klidné i divoké vodě. V repertoáru 
nechybí ani lehká plavecká průprava či v posledních letech zaměření na plachtění. Pří-
stav samozřejmě poskytuje svým členům vhodné zázemí a vybavení pro takové činnos-
ti.

K nejvýznamnějším akcím mimo sjíždění tuzemských i zahraničních řek patřilo v roce 
2017 tradiční Odemykání a zamykání plzeňských řek za přítomnosti Neptuna, několik 
letních táborů či účast na závodě vodních skautů Napříč Prahou – přes 3 jezy.

V posledním roce se přístavu podařilo ke stávajícím čtyřem dětským oddílům připojit 
jeden nový. Oddíl začal působit u Boleveckého rybníka v zázemí dosavadní klubovny 
oldskautského klubu. Členskou základu se přístavu dařilo stabilizovat na 150 členech,  
z čehož dětských skautů je rovná stovka.  

Činovníci přístavu se snaží ve svém volném čase o průběžné vzdělávání a zvyšování své 
kvalifikace. Někteří z nich se také podílejí na metodické přípravě vzdělávání nových nástup-
ců jak v Plzeňském kraji (ČLK VS – Námořní akademie), tak napříč republikou na dalších vzdě-
lávacích kurzech. Činovníci přístavu se zodpovědně věnují náročné vodácké výchově skautů  
ve svém volném čase, dobrovolně a bez nároku na odměnu.

V logistickém zázemí udržuje přístav stávající objekty kluboven, loděnic a prostor tábořiště v No-
vých Mitrovicích. Průběžně obměňuje lodní park, všechno vodácké vybavení a stará se o vleky na pře-
voz lodí. Údržbu majetku v mnohém provádějí samotní skauti. Vše proto, aby z nich i v letech budoucích 
vyrůstaly odpovědné a vodáctvím zocelené osobnosti.

Junák – český skaut,
přístav Omaha Plzeň, z. s.

IČO: 49778013
ev. číslo: 323.09

vedoucí přístavu: Bc. Jakub Matas
www.omaha.skauting.cz
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Kmen dospělých

Práce klubů KD se tradičně soustřeďuje do dvou hlavních směrů. Kluby, v nichž převládá 
starší generace, usilují především o zachování tradic hnutí. 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 diva-
delní představení či umělecké a historické výstavy, čímž dodává i těm nejstarším pocítit 
sounáležitosti s mladšími a zdatnějšími. „Skautský Slavín“ dbá o památku zemřelých před-
chůdců, neboť jejich zkušenosti mohou být stálou inspirací mladším generacím. Histo-
rická sekce a archiv okresní rady se snaží uchovat i ty nejmenší stopy jejich činnosti. Old-
skauti 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 měs-
tě.

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 „ko-
čárkové“ výpravy rodin s kojenci, batolaty i předškoláky. V letošním roce uspořádaly také dva z pl-
zeňských klubů tábory, kterých se účastnili jak batolata, tak  osmdesátiletí  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 po-
řádal týdenní tábor pro rodiče a děti na břehu Úhlavky u Mileva.

Plzeňští členové KD se zúčastnili také Oldskautského zpravodajského závodu Knappův memoriál po-
řádaného 13. klubem OS, oldskautského Jamboree v Miletíně nebo celostátního sněmu KD v Šumperku. 
Členové KD se nezaměřují jen na členy Junáka, ale snaží se obracet i na naše spoluobčany a přibližovat jim 
tak myšlenky skautského hnutí.

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!“

28 29



Skautský institut v plzni

Rok 2017 byl pro Skautský institut v Plzni úspěšným rokem. Tým dobrovolníků se stále 
rozrůstal a díky tomu jsme mohli připravovat stále více kvalitnějších akcí. Celkový po-
čet přednášek, workshopů a dalších akcí se nakonec zastavil na čísle 27. Většina však 
proběhla na podzim, kdy Skautský institut v Plzni pořádal až 6 akcí měsíčně. Mezi pro-
běhlými akcemi vynikaly promítání dokumentu Paměť Českého lesa spojené s disku-
zí s jeho režisérem Miroslavem Antonem, vycházka s průvodkyní Hanou Mayerovou  
do CHKO Brdy, debata s vedoucím projektu Demagog Janem Tvrdoněm nebo povídání 
o veřejném prostoru s Jankem Rubešem.

Velkým projektem pak byly oslavy výročí 100 let skautingu v Plzni, které měl Skautský 
institut v Plzni na starosti společně se skautským archivem. 

Do dalších let se Skautský institut bude dále rozvíjet a přinášet zajímavý program nejen 
pro plzeňské skauty, ale i pro všechny obyvatele Plzně a okolí.

Oslavy 100 let skautingu v Plzni

Na rok 2017 připadlo 100. výročí počátku činnosti skautů v Plzni, proto během celého roku 
probíhaly rozličné akce, které toto výročí připomínaly. Organizace oslav se ujal tým Skaut-
ského institutu v Plzni s podporou a pomocí dalších dobrovolníků.

Celé oslavy byly zahájeny v květnu v Měšťanské besedě za účasti předních představitelů 
města Plzně i jednotlivých obvodů. Pozvání přijali například 1. náměstek primátora města 
Plzně Martin Baxa, náměstek primátora města Plzně Petr Náhlík, starosta městské části 
Plzeň 2 a senátor Miroslav Aschenbrenner nebo 1. místostarosta městské části Plzeň 3 
Radoslav Škarda. V rámci večer se promítal nový dokument Skauti bez lilie, který uvedl 
ředitel Skautského institutu Miloš Říha.

Součástí oslav byl také cyklus rozhovorů s plzeňskými skautskými pamětníky Skautské 
paměti. Své skautské zážitky a vzpomínky vyprávěl například i nejstarší plzeňský skaut 
Jiří Světlík oceněný mnoha vyznamenáními. V říjnu byla ve 
Smetanových sadech ke zhlédnutí výstava mapující více 
než stoletou historii plzeňských skautů, ale také jejich 

současnost. Výstavu doprovodila i přednáška před-
stavitelů skautského archivu a sběratelů v prostorách 

Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. 

Pro mladší generaci byla připravena interaktivní městská 
hra, v rámci které se skauti i široká veřejnost seznámili s pří-

během plzeňských skautů a navštívili místa s nimi spojená.

Vrcholem oslav pak bylo velké setkání v říjnu v Borském parku, kde 
se sešlo přibližně 300 plzeňských skautů a společně si zahráli velkou 

hru, popřáli plzeňskému skautingu ke kulatému výročí a na závěr všichni 
společně zazpívali skautskou večerku.
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Statistiky

STŘEDISKO POČET
ČLENŮ DÍVKY HOŠI % HOŠI

DĚTÍ
(DO 18 LET)

DOSPĚLÝCH
(NAD 18 LET)

% DĚTÍ
(DO 18 LET)

PRŮMĚRNÝ 
VĚK

ODDÍLŮ 
MLADŠÍCH 

ČELNŮ

 KLUBŮ 
KMENE 

DOSPĚLÝCH

 KMENŮ 
ROVERŮ 

A RANGERS

 KLUBŮ 
RODINNÉHO 

SKUTINGU

JOŽKY KNAPPA PLZEŇ 228 87 141 62% 153 75 67% 20 5 1 0 2

STOPA PLZEŇ 293 139 154 53% 223 70 76% 16 5 0 0 0

5. KVĚTEN PLZEŇ 219 110 109 50% 143 76 65% 18 5 1 1 0

ICHTHYS PLZEŇ 293 147 146 50% 217 76 74% 17 5 1 0 0

STŘELA PLZEŇ 328 118 210 64% 192 136 59% 23 7 3 0 1

KROKODÝL TLUČNÁ 100 43 57 57% 74 26 74% 16 2 0 1 0

LIMBA PLZEŇ 108 50 58 54% 77 31 71% 16 2 0 1 0

OMAHA KRALOVICE 53 20 33 62% 20 33 38% 26 1 2 0 0

OMAHA PLZEŇ 149 57 92 62% 100 49 67% 18 5 1 0 0

OKRES PLZEŇ-MĚSTO 1771 771 1000 56% 1199 572 68% 19 37 9 3 3

Limba plzeň

Krokodýl
tlučná

střela plzeň

Ichthys plzeň

Jožky knappa plzeň

stopa plzeň

5. květen plzeň
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VÝZNAMNÉ AKCE
Foto: Kam

il Bečvář

Opravdu skautský ples

Skautský ples v Plzni je velmi oblíbenou 
akcí nejen mezi skauty z našeho města. 
Pravidelně na ples chodí i široká veřej-

nost či přijíždějí skauti z Moravy.  
10. března 2017 přišlo do bolevecké soko-

lovny více než 400 osob.

Plzeňský perplex

I v roce 2017 se uskutečnil jeden inspira-
tivní večer ve formátu PechaKucha, kde 
se prezentovala skautská i jiná témata. 

Perplex je tradiční akcí, díky které se 
nejen skauti dozví něco nového, ale také 
zároveň nabízí setkání lidí s podobným 

zájmem. Letošní velikonoční se konal  
v DEPO2015.

Betlémské světlo

Už od roku 1990 přiváží pravidelně skauti  
ze střediska Ichthys do Plzně Betlémské svět-
lo. Starají se o to, aby se dostalo k co největší-

mu počtu zájemců, a proto drží služby  
a rozdávají světlo v plzeňských kostelích.

Letní tábory

Na celkem 30 táborů se v létě rozjeli skau-
ti z celé Plzně. Střediska Střela a Stopa 
připravila i několik cyklů příměstských 
táborů v Českém údolí a u Seneckého 

rybníka, jež seznámily se skautingem děti, 
které žádný oddíl přes rok nenavštěvují.

Skauti dětem

V první polovině září se skauti prezentova-
li na 6 různých místech po celé Plzni,  

aby veřejnosti ukázali, s jakým progra-
mem se ve skautském oddíle může setkat.

Mimořádný volební sněm

Mimořádný okresní sněm zvolil 
nové vedení. Vedoucím se stal 

Jaroslav Liška a jeho zástupci Jan 
Bláha a Daniel Soutner.

Svojsíkův závod

V roce 2017 proběhlo  
v Plzni okresní i krajské kolo 
Svojsíkova závodu. Jedná se 
o tradiční skautský závod, 
konaný po celé republice.  
Z každého kola postupují  
ti nejlepší, vrcholem je ce-
lostátní kolo. Okresní kolo, 
s názvem Osmý kontinent 

proběhlo v okolí dolanského 
kempu a krajské, na téma 

skauting 21. století, v lesích 
okolo střelnice na Košutce.

Slavnosti svobody

V květnu opět 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.

guma

Okolo devadesáti starších skau-
tů a skautek se sešlo na pravi-

delném hravém předvánočním 
setkání na náměstí Republiky. 
Letošní téma bylo „googlení“ 

informací a hromadný AZ kvíz

34



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 2017 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 (Skauti dětem, Perplex, 

výstava věnovaná 100 letům skautingu v Plzni, akce organizované Skautským insti-
tutem)

• se zajištěním vzdělávacích akcí (čekatelský kurz Tokaheya a vůdcovský kurz Quo  
Vadis)

• s organizací okresního i krajského kola Svojsíkova závodu
• s vybavením plzeňských středisek a kanceláře na Americké třídě
• se zabezpečením běžného chodu ORJ PM

ORJ PM se i v roce 2017 snažila co nejvíce využívat ke své činnosti cizí zdroje financování  
a vlastní prostředky šetřit pro případ, kdy by musela být po nějakou dobu zcela schopná sa-
mofinancování. Tato rezerva je nezbytná vzhledem k povinnosti nadřízené jednotky, která 
je od 1. 1. 2014 dle nového Občanského zákoníku povinna ručit za každou svou podřízenou 
jednotku částkou 100.000,- Kč. 

AKTIVA K 31.12.2017 ČÁSTKA 
(V TIS. KČ) PASIVA K 31.12.2017 ČÁSTKA 

(V TIS. KČ)

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 188 JMĚNÍ 414

OPRÁVKY K DHM -188 FONDY 100

POHLEDÁVKY 25 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -55

POKLADNA 62 NEROZDĚLENÝ ZISK/NEUHR. ZTRÁTA 28

BANKOVNÍ ÚČET 446 KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 23

JINÁ PASIVA 23

Aktiva celkem 533 Pasiva celkem 533

NÁKLADY ZA ROK 2017 ČÁSTKA 
(V TIS. KČ) Výnosy za r. 2017 ČÁSTKA 

(V TIS. KČ)

SPOTŘEBA MATERIÁLU 401 TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB 46

SPOTŘEBA ENERGIE 31 OSTATNÍ VÝNOSY 134

SLUŽBY 527 PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY 160

OSTATNÍ NÁKLADY 7 PŘIJATÉ DARY 6

POSKYTNUTÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 423 PŘIJATÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 695

PROVOZNÍ DOTACE 293

Náklady celkem 1 389 Výnosy celkem 1 334

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ        -55
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Děkujeme...

Foto: Kam
il Bečvář

... 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

Obci Tlučná v čele se starostou Stanislavem Volfem
Liman Sportu

Knihkupectví Moudrá sova
Železářství Votrubec

Josefu Štěrbovi

... za důvěru a spolupráci 

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

DEPO2015 
Mgr. Martinu Štěrbovi
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Junák - český skaut,
okres plzeň-město, z. s.


