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Právě držíte v ruce výroční zprávu Junáka - českého skauta, Plzeňského kraje za rok 2018.

Především chceme poděkovat všem, kteří se zapojili do naší činnosti. Ať už přípravou výprav pro

holky a kluky, vedením oddílů, všem hospodářům, organizačním a výchovným zpravodajům,

revizním komisím a dalším činovníkům, kteří připravovali a zajišťovali po celý rok program.  Bez

práce každého jednoho z vás, by skauting v Plzeňském kraji nemohl tak dobře fungovat. Velké

poděkování za důvěru patří také všem rodičům našich členů.

 

Rok 2018 byl úspěšný hlavně pro naši základnu Bílý orel na Javorné. Podařilo se zabezpečit 

51 pobytů pro téměř 1500 návštěvníků, dokončit rekonstrukce místností a další opravy a revize

plánujeme na následující rok.  Děkujeme kolektivu správců za skvěle odvedenou práci.

 

Čeká nás rok 2019, rok, kdy český skauting oslaví několik významných momentů. Ve 20. století

byl skauting v Československu zakázán oběma totalitami, které se vystřídaly u moci.  Od

sametové revoluce pracuje český skauting bez přerušení a bude to tak zatím nejdelší svobodné

skautování za dobu jeho existence v českých zemích.

 

Čeká nás také mnoho výzev a rozhodování. Budou se svolávat sněmy, budeme se připravovat na

valný sněm Junáka v roce 2020. Jistě už zvažujete, kdo povede právě vaši jednotku v dalším

období, zda seženete dostatek lidí do týmu a podobně. Nebojte se těchto výzev, krajská rada tu

bude pro vás a bude vás podporovat.

 

Během roku 2019 se také otevře tradiční předsněmová diskuze. Využijte této možnosti vyjádřit

se k dění v Junáku a možnosti nasměrovat naše hnutí na dalších  několik let. Diskutujte na

schůzkách a výpravách, přizvěte k diskuzím i méně aktivní činovníky.

V prosinci navíc oslavíme 30 let svobodného skautování.  Je to výročí, které

rozhodně stojí za velkou oslavu. Připravte si nějaký výjimečný program

k oslavám, probírejte svobodné skautování v oddílech. Ale hlavně se

nezapomeňte na chvilku zastavit a oslavy si sami vychutnat, bude to náš rok.

 

Za krajskou radu vám přejeme, ať se rok 2019 opravdu vydaří.

Marek a Čára
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V tomto roce fungovalo pod okresem Domažlice

celkem devět dětských oddílů, jeden oddíl rodičů

s dětmi a tři kluby oldskautů v celkem čtyřech

skautských střediscích.

 

Každý oddíl je jedinečný. Všechny ale spojuje

pravidelná každotýdenní oddílová nebo družinová

činnost ozvláštněná vlastními akcemi a výpravami.

Vyvrcholením skautského roku jsou bezesporu

tábory, kterých proběhlo v domažlickém okrese 8

s celkovým počtem 3 159 děťodnů. 

 

Život skautů v našem okrese nezačíná a nekončí

jen u oddílové činnosti. V březnu okres pořádal již

8. ročník strategické večerní hry v potemnělých

uličkách Domažlic s názvem MAFIE. V dubnu si

spolu oddíly zasoutěžily v míčových hrách na

Velikonočním turnaji. Koncem dubna uspořádali

holýšovští Závod vlčat a světlušek na motivy

příběhů o Asterixovi a Obelixovi a v květnu proběhl

již tradičně víkendový pohádkový les na téma

Fantastická zvířata.

Po letní pauze pak proběhl ve Staňkově

strašidelný Halloweenský víkend s čertí

tématikou. Dva podzimní víkendy věnovali

budoucí rádci svému vzdělávání na okresním

KRAPu. Říjnové stoleté výročí republiky pak

desítky skautek a skautů nadšeně oslavily plesem

s názvem "Skauti republice" v Domažlicích. 

 

Atraktivní činnost na všech úrovních našeho

okresu by však nikdy nebyla možná, nebýt

obětavé práce rádců družin, vedoucích oddílů a

středisek, ale i podpory ze strany měst a obcí,

skautského kraje a ústředí, rodičů a přátel

skautingu, ale i samotných dětí. Jim všem 

za to patří velký dík!

4 

střediska

13

oddílů

406

členů
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Jednotlivým střediskům se dařilo v jejich činnosti,

proběhlo mnoho tradičních akcí. Počet členů

okresu se téměř nezměnil, oproti stavu v roce

2017, kdy bylo registrovaných 630 osob, má v roce

2018 okres 628 členů. 

 

Středisko Prácheň v Horaždovicích pořádalo již

23. ročník Setkání skautů na Otavě, které se neslo

v duchu řeckých olympijských her a konalo se 6. -

8. 4. 2018. Každoročně jej na počátku dubna

pořádají vedoucí a roveři střediska. Soutěžilo 130

dětí ve dvanácti týmech. Jejich prvním úkolem bylo

během páteční bojové hry získat náklonnost

řeckých bohů. V sobotu dopoledne je čekalo

samotné olympijské klání. Zakončení víkendového

setkání a vyhlášení vítězných skupin proběhlo

večer u táborového ohně.  

 

Středisko Královák vypravilo skupinu dětí i

vedoucích na Intercamp 2018 do Belgie. 

Středisko Prácheň Horažďovice pořádalo

okresní kolo Závodu vlčat a světlušek. Konalo

se 12. 5. 2018 a zúčastnilo se ho sedmnáct

soutěžících družin.

 

Společnými silami pak střediska Javor a

Královák v Klatovech uspořádala krajské kolo

Závodu vlčat a světlušek. Proběhlo

8. - 9. 6. 2018 a celou akci provázely události

spojené s výročím sta let Československé

republiky. Soutěžilo 27 hlídek.

 

Celkem se v našem okrese podařilo

uspořádat 14 táborů, na kterých proběhlo

4292 děťodnů.
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středisek

26

oddílů

628

členů
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V okrese Plzeň-jih se v roce 2018 staralo 135

dospělých o 293 dětí v Přešticích, Příchovicích,

Dobřanech, Dnešicích a Spáleném Poříčí. Děti si

během roku vyzkoušely mnoho nových věcí - mimo

jiné péct chleba ve vlastnoručně postavené peci -

a užily si zábavu na schůzkách běžných i speciálních -

kuchařských, strašidelných, sportovních a dalších.

 

Během celého roku se jako obvykle pořádala řada

akcí. Patří k nim kratší i víkendové výpravy po okolí

i do vzdálenějších koutů, v tomto roce vedly kroky

přeštických až na Ivančenu. Někdy bylo třeba přidat

ruce k dílu a pracovat kolem kluboven a na

tábořištích, ale zapojujeme se i do celostátních akcí

jako je Ukliďme Česko.

 

Mnoho činnosti je směřováno též k veřejnosti,

především děti mohly navštívit skautské hry,

maškarní bály, pohádkové i strašidelné cesty. Byli

jsme vidět při zajišťování Květinového dne,

Juniorfestu, dobřanské středisko spolupracovalo

s Českou televizí na zajištění letní hry.

Většina členů se celý rok těší na tábor, v tomto

roce jich proběhlo šest a nesly se v duchu čar

a kouzel, indiánů, cestování v čase, po Eg�ptě

i po krajích naší vlasti.

 

Podzim byl na nejednom místě zaměřený na

oslavy 100 let od vzniku samostatného

Československa. Skauti se zapojili rozdáváním

trikolor, sázením lípy a živým orlojem.

 

V adventním čase se oddíly setkaly na

vánočních posezeních nebo při rozdávání

betlémského světla.
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středisek

20

oddílů

428

členů
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Už několik let se ukazuje, že je o skauting v Plzni

a okolí stále vzrůstající zájem a počet skautů

a skautek v Plzni vzrostl.

 

Velká poptávka po navštěvování oddílů je pro

okres a především pro střediska a oddíly velký

závazek. Musí 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. 

 

Kromě Perplexu, který se věnuje aktuálnímu

a společenského dění, může okres nabídnout

i další akce. V roce 2018 nechyběly v Plzni tradiční

akce pro veřejnost Skauti dětem, oblíbený Opravdu

skautský ples, Maškarák a samozřejmě letní

a příměstské tábory. Někteří skauti se také

účastnili mezinárodního setkání Intercamp. 

Po velké rekonstrukci se podařilo otevřít

základnu Senečák na okraji Plzně. 

 

Rok 2018 byl zajisté úspěšným a všechny

předpoklady nasvědčují tomu, že rok 2019

nebude v tomto ohledu jiný.

9 

středisek

52

oddílů

1775

členů
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V okrese Rokycany jsme na začátku roku

zaregistrovali  302 členů ve třech střediscích.

V dubnu proběhlo základní kolo Závodu vlčat a

světlušek v Radnicích, zúčastnilo se 5 hlídek vlčat

a 7 hlídek světlušek. 

 

Radnické středisko podniklo víkendové akce ke Sv.

Jiří, do Prahy a do Přeštic. Vyrazili například na

Pochod libštejnskými hvozdy a zalezli si na Černé

skále. Na podzim připravili pro veřejnost Dětský

den. Střediskového tábora se zúčastnilo 52 členů,

tématem byla Cesta kolem světa.

 

Rokycanští  si také užili Cestu kolem světa, a to na

tradičním skautském bále. Cílem víkendových akcí

byl letos Liberec, Praha nebo Beroun. Jednodenní

výpravy podnikli například na Vlčtejn, do Brd,

Koněpruských jeskyní, Kdyně a na Kokotsko. Celé

středisko vyrazilo na autobusový zájezd na 

Kokořínsko. Po několika letech proběhl

střediskový tábor na Drnovce, kterého se

zúčastnilo 92 členů

 

Zbirožští chlapci vyrazili na zimní výpravu,

vylezli na Říp, navštívili sysly v Mladé Boleslavi,

tábořili v letním kině na Střele. Děvčata si

zamluvila led na rokycanském zimním

stadionu, navštívila svíčkárnu v Plzni,

Jumparénu v Praze, safari ve Dvoře Králové a

vyšplhala na Plešivec.  Kluci měli tábor

u Spáleného Poříčí, zúčastnilo se 26 členů,

děvčata tábořila u Bujesil v počtu 32 tábornic.

3 

střediska

11

oddílů

302

členů
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Na teritoriu Plzeňského kraje v roce 2018 působil

jeden přístav vodních skautů OMAHA Plzeň, který

v pěti oddílech vodních skautů a jednom klubu

oldskautů registruje celkem 149 členů (z toho

100 dětí a mládeže do 26 let a 49 dospělých).

 

Oddíly a klub pracují 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 patří tradiční akce

odemykání a zamykání plzeňských řek za účasti

Neptuna, služba u pomníků, účast hlídek na

Závodě vlčat a světlušek, posádek na tradičním

závodě vodních skautů Napříč Prahou – přes 3

jezy a uspořádání podzimních náborových akcí.

V oblasti vzdělávání si činovníci přístavu

v rámci možností zvyšují kvalifikaci. Činovníci

přístavu se podílejí na metodické přípravě

vzdělávání nových zástupců kapitánů oddílů,

například při získávání čekatelské kvalifikace

v rámci pořádání ČLK VS – Námořní

akademie, která probíhá na teritoriu

Plzeňského kraje v Nových Mitrovicích, a

zároveň se podílejí na dalších vzdělávacích

kurzech napříč republikou. Na začátku

listopadu v Plzni proběhl celostátní sraz

vodních skautů a skautek a právě plzeňští

vodní skauti zajišťovali oblast zázemí.

 

V logistickém zázemí udržujeme stávající

objekty kluboven a loděnic a v roce 2018 ještě

naposledy i prostor tábořiště v Nových

Mitrovicích, který je využíván v rámci celých

letních prázdnin pro pořádání letních táborů,

nejen pro skauty.

 

V říjnu proběhl mimořádný sněm přístavu,

který zvolil nové vedení, kterému přejeme

mnoho sil do nadcházející doby!
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Dva naši členové se zúčastnili v české

výpravě „Trojsetkání“ na Slovensku v

oblasti Spišské Nové Vsi společně se

slovenskými a polskými oldskauty.

 

V říjnu pořádal 13. klub Bílá střela tradiční

Memoriál Jožky Knappa. Zúčastnilo se osm

hlídek. 90. oddíl Zátoka v závodě zvítězil.

Dospělí z klubu Zátoka rovněž zajišťovali

zázemí celostátního setkání vodních

skautů v Plzni. 52. klub Žlutá střela pořádal

sběratelské schůzky a výstavy. 53. klubu

Šedá střela se s využitím Metodické

příručky pro dospělé podařilo připravit ke

skautskému slibu plzeňského biskupa

bratra Tomáše Holuba. 

 

Většina klubů v Plzeňském kraji se

zúčastnila oslav sta let republiky a pořádaly

během roku sázení a ošetřování lip, nebo

například čistily studánky, jako klub v

Pačejově.

V letošním roce je v Plzeňském kraji registrováno

23 klubů s 263 oldskauty. Tato důležitá skupina

zastupující věk skautů a skautek od 26 do 94 let

potvrzuje skutečnost, že skauting je životní styl. 

 

V městském muzeu v Sušici uspořádali sušičtí OS 

u příležitosti sta let svého střediska překrásnou

výstavu. V Rokycanech zase oldskauti museli

nasadit své síly na opravu kluboven, které jim

poničil neznámý vandal. Jejich 68. klub má

zajímavý a bohatý program. Na servisu základny

Bílý Orel na Šumavě se podílejí oldskauti jako

správci a údržbáři. I letos se při oslavách

osvobození Plzně spojeneckými vojsky věnovali

oldskauti 53. klubu výpravám oldskautů z celé

republiky a společně se zúčastnili vojenské mše 

v katedrále sv. Bartoloměje spolu s kaplany

Armády České republiky. O prázdninách se mnozí

zúčastnili táborů mladších členů. 13. oddíl

oldskautů na společném táboře s klubem

rodinného skautingu využily pozvání bavorských

skautů a tábořily v Alpách. První víkend v červnu 

z Plzeňského kraje vyrazila velká výprava

jednadvaceti oldskautů na 5. Národní oldskautské

jamboree v Miletíně. 
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Na podzim jsme pozvali na naši schůzku

adepty na členství, aby se nám představili a

podali doklady pro členství. Pozvali jsme

sestry Jaroslavu Čížovou - Jájinu, Jarmilu

Pumrovou - Rosničku a bratry Vladimíra

Černého - Čortíka a Václava Zicha - Grizzlyho.

 

Rovněž se konala schůzka s novým plzeňským

biskupem J. Exc. Tomášem Holubem

a mnoho našich členů se zúčastnilo jeho

přijetí do Junáka - českého skauta.

 

V září se zúčastnili naši členové v čele s 

br. Jiřím Ládrem - Bongem Trojsetkání

českých, slovenských a polských skautů na

Slovensku na Spiši.

Západočeská družina Svojsíkova

oddílu - Družina Bílého orla působí na území

Plzeňského a Karlovarského kraje a má 30 členů.

V roce 2018 byli nově přijati bratři Jiří Špinka

z Plzně  a Zdeněk Kunc - Dandy z Karlových

Varů. Byla zavedena nová evidence čestných let,

rovněž byla zvolena nová komise ke schvalování

a byli schváleni noví nositelé čestných let. V

případě 50 let členství v Junáku bude odznak

přidělován na schůzce.
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Čekatelský lesní kurz MOA měl svou

letní část, která se konala na

základně Bílý orel na Javorné na

Šumavě ve dnech 16. 8. - 26. 8. 2018,

a část podzimní víkendovou,

konanou na Skautské louce v

Rokycanech 12. - 14. 10. 2018. Kurzu

se zúčastnilo 30 frekventantů.

 

Stejně jako v loňském roce pracoval

instruktorský tým s novelou

vzdělávacího řádu činovníků Junáka

a ověřoval příslušné kompetence.

Pro zdárné absolvování kurzu musí

účastník krom prokázání

příslušných kompetencí i vést

víkendovou výpravu svého oddílu.

 

Vůdkyní kurzu  byla Vlaďka Čapková

Pugnerová - Noblesa a kurz spolu s

ní připravoval tým instruktorů ve

složení Kateřina Boubínová, David

Jiřička, Jan Kacerovský, Jaromír

Kacerovský, Zdeněk Protivínský,

Michal Mertens, Milan Liška, Lukáš

Boubín, Milan Zeman, Jiří Pecka,

Jaroslav Liška, Vojtěch Hrůza a další

externí instruktoři.
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V minulém roce se konaly tři kurzy, které

účastníkům nabízely různé formy

zdravotnického vzdělání.

 

V lednu 2018 se konaly dva doškolovací

zdravotnické kurzy v Příchovicích

a Klatovech. Tento osmihodinový

zdravotnický kurz je určen pro skautské

činovníky, kteří již úspěšně absolvovali

základní zdravotnický kurz a při

doškolovacím kurzu si zopakují praktické

i teoretické dovednosti nutné 

například pro funkci zdravotníka na

letním táboře.

 

V červnu se u přehradní nádrže

Hracholusky konal kurz zaměřený

na první pomoc u vody a na podzim

ve třech víkendech proběhl základní

zdravotnický kurz.

Akce byla zasazena do symbolického

rámce populární série Hra o trůny.

Skupinky tak celý víkend soupeřily 

o nadvládu nad Západozemím. Na

účastníky čekala řada workshopů např.

k roverskému programu, mezinárodnímu

rozměru skautingu, zdravovědě a

dalšímu. 

 

Nechyběl samozřejmě ani dostatek

prostoru pobavit se, lépe se poznat a

sdílet zkušenosti, jak se skautuje napříč

Plzeňským krajem.

Nebuď trubka a pojeď na ROuRU. 

Tak znělo heslo pilotního setkání

roverů a rangers Plzeňského kraje. 

Na 40 účastníků z celého kraje se na

přelomu dubna a května sjelo do

kempu Hájenka ve Kdyni a čekal na

ně víkend plný zajímavého programu.
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Díky tomuto systému a všem účastníkům,

kteří ho dodržovali, se závod podařilo ukončit

v sobotu večer tak, aby si všichni závod užili a

zároveň nikdo nezmeškal spoje domů.

Závod absolvovalo 12 chlapeckých a 13 dívčích

hlídek, další 2 hlídky se zúčastnily jako

nesoutěžní. Vítěznou chlapeckou družinou se

stala šestka Bizoni ze střediska Vydří stopa

Sušice a v kategorii dívčí zvítězila Fialová 1 ze

střediska Stopa Plzeň. Obě hlídky nás pak

skvěle reprezentovaly v celostátním kole

závodu v Kostelci nad Černými lesy.

 

Tímto ještě jednou děkujeme všem, kteří se na

pořádání závodu podíleli jakoukoliv měrou.

Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek se v roce

2018 konalo v Klatovech, bylo pořádáno

střediskem Královák a za pomoci ostatních

středisek z okresu Klatovy a KRJ se velmi

povedlo. Přípravy začaly zhruba půl roku

dopředu, symbolický rámec se vzhledem

k výročí republiky přímo nabízel a celý

realizační tým se z něj pokusil vytěžit

maximum.

 

Závod začal v pátek odpoledne prezencí,

ubytováním a předáním základních informací

všem hlídkám. Sobotní ráno pak patřilo

vydatné snídani, po které se první hlídky vydaly

na trasu. Závod byl rozdělen na dvě části, část

okružní a část statickou. Podle jednoduchého

vzorce byly hlídky pouštěny na okruh, zatímco

hlídky, které nebyly na řadě, měly podle

přesného časového harmonogramu

navštěvovat stanoviště rozmístěná po škole. 
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Dále byla dokončena výměna válend 

na zbytku pokojů a bylo dokoupeno

zařízení pro zrekonstruovanou

místnost. Na střechu byla

instalována nová řada rozražečů

sněhu. V souladu s platnou

legislativou proběhly všechny

plánované revize.  V neposlední řadě

jsme bezplatně přešli na TV vysílání

DVBT, včetně set-top boxů a zavedení

vysokorychlostního internetu.

 

Splátka půjčky na nákup objektu byla

odeslána v řádném termínu a výši.

Nevyhnuly se nám ani mimořádné

události a havárie (prasklé vodovodní

potrubí, omezení dodávky pitné

vody), které se podařilo zvládnout.

Část těchto nákladů byla kryta i z naší

uzavřené pojistky.

Rok 2018 byl prvním rokem, kdy jsme naši

základnu Bílý orel na Javorné provozovali

jako její vlastníci a mohli rozhodovat o jejím

konceptu v celém spektru činností a rozvoje.

 

Hned v úvodu je třeba říci, že rok 2018 byl

nejúspěšnější za celou dobu, kdy na

základně fungujeme. Dosáhli jsme rekordní

obsazenosti, počtu akcí, realizací oprav

a rozvoje materiálně technického vybavení.

Základna zabezpečila 51 pobytů skupin,

kterých se zúčastnilo 1478 osob. Ty zde

strávily celkem 7063 pobytových dnů.

Potěšitelnou skutečností je to, že roste podíl

skautských jednotek, klubů přátel skautingu

a organizací, podílejících se na výchově

mládeže (TOM apod.), které zde tráví volný

čas v krásné přírodě.

 

Mimo ubytování a služeb s ním spojených se

nám podařilo naplnit beze zbytku stavebně

investiční plány, které se týkaly kompletní

rekonstrukce místnosti bývalé sauny,

výměny a plánovaného  osazení oken na

části budovy. Získáním mimořádných dotací

před koncem roku mohla být uhrazena i

nemalá podílová částka 70 % nákladů

za výměnu části radiátorových těles.
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Podařilo se nám udržet rozpočet

základny v černých číslech.

 

Máme smělé plány do roku 2019 - šestou

etapu výměny oken včetně zednických

prací, nátěry a opravy dřevěných prvků

štítů a obložení budovy v podstřeší. Na

tyto akce jsme podali žádosti o granty. Po

čtyřech letech nás čekají velké revize

elektrických rozvodů v celém objektu

včetně revize hromosvodu. Budeme

jednat o opravě zásobníku na pitnou

vodu v prostoru prameniště s cílem

zlepšit vydatnost a zabezpečit tak vodu

s dostatečnou rezervou na zajištění akcí

v průběhu celého roku.

 

Velké poděkování patří samozřejmě

celému kolektivu správců v čele s

hlavním správcem základny Michalem

Mertensem - Myšákem, kteří zde

zanechávají nesmazatelnou stopu nejen

při realizaci úkolů, ale hlavně v

komunikaci s ubytovanými.

Že se nám práce daří, se odráží

i v nebývalém zájmu o rezervaci

pobytových termínů, které jsou

naplněny i několik let dopředu. 

 

Správcovský tým se rozrostl o

br. Tomáše Šacha z okresu Rokycany,

který se plně zapojil a přináší jiný

pohled a inspiraci pro další rozvoj

základny.  

 

Na závěr můžeme konstatovat, že

nákup objektu základny byl dobrou

akvizicí a přínosem, což, jak doufáme,

se potvrdí i v dalších letech.
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Členská 

základna



 



DĚKUJEME

ZA PODPORU!

Junák - český skaut, Plzeňský kraj, z. s.

Františkánská 123/16

301 00 Plzeň

 

http://www.krjplzen.cz/

krjplzen@skaut.cz


