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Základní informace o středisku 

V r. 2016 sdružovalo středisko Zvon 7. dívčí oddíl Veverek, 7. smečku vlčat – Stopaři, 

klub vodních OS Karibů, 216. klub OS Ježci. 

Oddíly, kluby OS a středisková rada se scházely v klubovně Dělnická 7. 

Klubovnu využívalo i středisko Divočáci (dle vzájemné dohody). 

Složení střediskové rady do střediskového sněmu 3. 11. 2016 

Ludmila Hronová vůdce střediska 

Karel Petr zástupce vůdce střediska 

Marie Mičánová 7. roj světlušek 

Jana Krechlerová 216. klub OS – Ježci 

Jakub Kodet zástupce 7. Smečka vlčat – Stopaři 

Jan Fous Klub OS - Karibů 

Ludmila Sedláková člen 

Marie Mičánová ml. člen  

Složení střediskové rady po střediskovém sněmu 

Ludmila Hronová vedoucí střediska 

Karel Petr zástupce vedoucího střediska 

Mičánová Marie (Manka) jmenovaný člen, hospodář střediska 

Mičánová Marie jmenovaný člen 

Ludmila Sedláková volený člen 

Markéta Fous předseda revizní komise 

Večeřová Magda člen revizní komise 

Ludmila Březinová člen revizní komise 

Oddíly ve středisku 

7. dívčí oddíl Veverek vedoucí oddílu Ludmila Mičánová 

7. smečka vlčat Stopaři vedoucí oddílu Karel Petr 

216. klub OS Ježci vedoucí oddílu Jana Krechlerová 

1. oddíl vodních skautů Karibů vedoucí oddílu Jan Fous 

Počet členů střediska 

Děti a mládež (do 18 let) 44 

Dospělý 34 

Celkem 78 
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Činnost střediska 

Tábořiště Bohuslavice 

I přes nabídku tábořiště pomocí inzerátu na skautském webu projevili zájem pouze 

včelaři. Chtěli darovat vagón na výrobu včelína. Vše ztroskotalo na vyjádření pana 

starosty Kováře, který, ač vagón skautům na tábor daroval, považuje ho stále za svůj 

majetek. 

Vzdělávání 

Ludmila Mičánová absolvovala vůdcovský kurz, který úspěšně zakončila vůdcovskými 

zkouškami. 

Zúčastnili jsme se XXVI. Semináře ELŠ v Praze. 

Marie Mičánová st. se zúčastnila metodického setkání hospodářů, organizovaného 

ústředím Junáka. 

Tábory 

Pod vedením Ludmily Mičánové a Karla Petra se uskutečnil od 16. do 30. 7. 2016 

střediskový tábor v Šemíkovicích. 

Různé 

Skautky se zapojily do Tříkrálové sbírky, pořádané Charitou. Příspěvky vybíraly na 

náměstí a ve frekventovaných ulicích. 

Vlčata 7. smečky Stopaři postoupili ze základního kola ZVaS, avšak krajského se z 

organizačních důvodů nezúčastnili. Hlídka Berušky 7. dívčího odd. obsadila v základním 

kole 4. místo. 
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Od 14. 4. 2016 vstoupila v platnost smlouva se střediskem Líbeznice o zapůjčení naší 

lodi tomuto středisku. 

Středisko aktivně přistoupilo k organizaci Babího léta v ZOO. Ve spolupráci s Divočáky 

akci velela Ludmila Mičánová. I přes nepřízeň počasí byl zájem veřejnosti veliký. 

Vedení šestky handicapovaných děvčat - Sasanky pracovalo s děvčaty do konce 

školního roku 2015/16. Pro malý počet světlušek již Sasanky od nového školního roku 

nepokračovaly. 

I přes velikou zimu se skautky, světlušky a vlčata věnovaly na Štědrý den rozdávání 

Betlémského světla před kostelem sv. Jakuba i v nemocnici. 

 

Hospodaření střediska: 

Provozní dotace činily: 24 tis. Kč 

Hospodářský výsledek: 5 tis. Kč 

Sepsala: Ludmila Hronová – vedoucí střediska 
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Činnost světlušek a skautek ve středisku 

Skautky 

Schůzky 

V roce 2016 se skautky pravidelně scházely každý pátek od 15:30 – 17:00. Občas si 

schůzky připravovaly skautky samy. V období leden – srpen se schůzek účasnili: 

Anna Mičánová, Anna Švancarová, Adéla Sedláková, Dominika Pokorná, Monika 

Skoumalová, Petra Večeřová, Barbora Kameníková, Veronika Traganová. 

V září se k nám přidaly: 

Klára Mezerová, Kateřina Vacková, Magdalena Řežábková, Tereza Zámková, Alžběta 

Fialová, Štěpánka Petrová 

Výpravy 

- Tříkrálová sbírka 

- výprava do Batelova (středisková výprava) 

 

- jednodenní na Roštejn 

- oheň sv. Jiří (klubovna ZVONu) 

- výprava na Klatovec 
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- tábor (14 dní, Šemíkovice) 

 

- Babí léto v ZOO 

- Rodiče rodičům (skautky pomáhaly Centru pro rodinu) 

- výprava do Batelova – jednodenní 

- výprava do Přibyslavi (víkendová) 

- Betlémské světlo (24. 12. před kostelem sv. Jakuba rozdáváme B. světlo, zpíváme 

koledy) 

Sepsala: Ludmila Mičánová – vedoucí oddílu 
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Světlušky 

Schůzky 

Schůzky světlušek – každý čtvrtek od 16:00 – 17:30 

 

Světlušky – Monika Nejedlá, Helena Piáčková, Magdalena Piáčková, Barbora Večeřová, 

Marie Fialová, Klára Fialová, Klára Lukšů, Anna Kafková, Rozálie Prudká, Julie 

Němečková, Tereza Pětivlasová 

Výpravy 

20. 2. – Čeřínek – vlakem jsme dojely do Dvorců, odtud jsme putovali až na Čertův 

hrádek. 

19. 3. – Vítání jara – tato výprava se uskutečnila v okolí Kostelce 

 

23. 4. – Oheň sv. Jiří – společné setkání s vlčaty, skauty a skautkami. Tato akce začínala 

v Jihlavě na náměstí, končila v klubovně v Jihlavě na Dělnické, kde se poté udělal oheň. 

7. 5. – Závod světlušek a vlčat – Závod se konal v Hybrálci u Jihlavy, kam jsme došly 

pěšky. Organizovali oddíl Divočáků. Naše skupinka světlušek šla jako první a umístila se 

na 4. místě ze sedmi. Jako dospělí šla s nimi Liduška Mičánová.  

20. – 22. 5. – Kpt. Vomáčka – akce, kterou organizoval Sermir na své chatě a okolí 
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16. 7. – 30. 7. – Tábor Šemíkovice 

 

15. – 16. 10. – Klatovec – výprava na chalupu v Klatovci. Vlakem jsme dojely do stanice 

Počátky – Žirovnice a zbytek na chalupu jsme šly po svých. V neděli po kostele a obědě, 

jsme jely domů vlakem z Jihlávky.  

24. 12. Betlémské světlo – rozdávání světla před kostelem sv. Jakuba v Jihlavě. 

Rozdávalo se také vánočka, teplý čaj a hudba :D  

Sepsala: Marie Mičánová ml. 
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Činnost vlčat a skautů ve středisku 

V roce 2016 i nadále každou středu pokračovaly schůzky vlčat (12 kluků) pod vedením 

Honzy Skoumala. Rozdělené do dvou šestek - Panteři a Orli.  

Družinu skautů (4 kluky) vede Prokop Mičán a schází se vždy v úterý. 

Vedoucím oddílu je Karel Petr, zástupcem Jakub Kodet. 

Seznam akcí: 

27. 2. 2016 Výprava na Zaječí skok u Jihlavy. 

Výprava na Zaječí skok by se možná dala chápat jako rozloučení se zimou. Zatímco na 

otevřených místech proměnily slabé sluneční paprsky cestu v blátivou stezku, ve stínu 

stále kraloval mráz, jenž držel tůňky a potůčky pod krustou zmrzlého ledu. Vycházka 

byla roztříštěna zastávkami na společné pohybové hry, samozřejmostí byl čas 

věnovaný vyprazdňování bohatých potravinových zásob. I přes vlezlou zimu a chvílemi 

nepříjemný vítr došlo na výměnu veselých historek a osobních zážitků. V cíli výpravy 

jsme společnými silami zrekonstruovali legendu o Zaječím skoku a vrátili se k rodičům. 
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19. 3. 2016 Vítání jara 

 

Výprava, na které jsme chtěli přivítat jaro, byla společná se světluškami a skautkami. 

Vyrazili jsme vlakem do Kostelce a pak pěšky do Údolí divokých kachen, kde byli 

účastníci rozděleni do skupinek  

a plnili různé úkoly. Například hlavolamy, Kimovu hru, hledání míčku poslepu, 

doplňovačku slov či prolézání pneumatikou zavěšenou mezi stromy. Za každý splněný 

úkol získali jeden z klíčů od několika zámků, kterými byla zamčená velká truhla s 

pokladem. Jestliže splnili všechny úkoly a podařilo se jim otevřít zámky, čekala na ně 

sladká odměna. Na ohni jsme si také opekli špekáčky. Posledním úkolem bylo vyrobení 

Moreny (paní zimy), kterou jsme při zpáteční cestě vhodili do splavu rybníka a tím 

definitivně pohřbili zimu a přivítali jaro.  

 

23. 4. 2016 Oheň sv. Jiří 

Hra po městě Jihlava zakončená slavnostním ohněm sv. Jiří v klubovně Dělnická. 
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7. 5. 2016 Závod světlušek a vlčat

 

Naše hlídka vlčat Stopaři ve složení: Jan Sedlák, Jakub Pokorný, Filip Suchý, Šimon Petr, 

Ondřej Švorčík a Vít Balcar se zúčastnila základního kola závodu. Toto kolo bylo u 

Hybrálce a probíhalo v okolí rybníka Borovinka u Jihlavy. Během závodu hlídka plnila 

úkoly např. ze zdravovědy, poznávání rostlin a zvířat, určování dopravních značek, ale i 

řezání dřeva na čas nebo zdolávání lanových překážek. Také nechybělo něco o 

skautských krojích, nějaké šifry, či orientace v mapě. Naše hlídka obsadila krásné druhé 

postupové místo do krajského kola. Z časových a organizačních důvodů jsme se 

bohužel tohoto kola, které bylo u Bystřice nad Pernštejnem, nezúčastnili. 

  

18. 5. 2016 Návštěva kina Cinestar 

 Místo schůzky vlčat jsme byli v kině na filmu Kniha džunglí. Tento film se nám moc líbil 

a byl pro nás příjemným zpestřením. 
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20. 5. – 22. 5. 2016 Výprava Batelov – kapitán Vomáčka 

 

Společná výprava s holkami začala na nádraží v Jihlavě, odkud jsme vyjeli do Batelova. 

Zde jsme se na nádraží seznámili s dopisem kapitána Vomáčky. Prosil o pomoc při 

hledání ztraceného pokladu a sošce Buddhy. I přes posilnění zmrzlinou pod kostelem, 

došlo při člení mapy k drobným problémům, které vedly v zacházku. Na základnu nad 

Lovětínem jsme přece jen došli před setměním a mohli se ubytovat na malebném 

místě, v tichém koutě přírody. K večeři si každý mohl opéci dle libosti, co našel v 

batůžku. Tradiční špekáčky tolik netáhnou a tak bylo možné na klaccích vidět kousky 

sýra, pečivo, ovoce nebo cukrovinky. 

Z důvodu nedůvěry v dobré čtení mapy Stopařů (po zkušenostech z předešlého dne) se 

v sobotu stopařského vedení ujaly dívky. Snad vlivem proradnosti kapitána Vomáčky, 

dívčích výměn poznatků z oblasti módy, životního stylu a péče o krásu těla, nebo 

prostě jenom nepřehlednosti terénu, opakovaly se zacházky z předešlého dne. 

I přes velký hlad, bolavé nohy, těžké batohy, nevhodné obutí, neodborné čtení mapy a 

rafinované Vomáčkovy šifry, se nakonec celé skupině podařilo přijít k branám hradu 

Roštejn. Po malé nápovědě byl poklad se soškou Buddhy nalezen. Všichni byli 

odměněni vskutku jedinečným obědem – čínským rizotem, kterým bylo nutné 

samozřejmě se pouze hůlkami posilnit pro cestu zpět na základnu. Po setmění byl 

slavnostně Buddha vrácen na svoje místo a úspěšní nálezci si zbylí poklad rozdělili mezi 

sebou. 

Nedělní ráno bylo ve znamení úklidu, cesty do Batelova a jízdy do Jihlavy, kde na 

nádraží již netrpělivě čekali rodiče na své zážitky obtěžkané ratolesti. 
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16. 7. – 30. 7. 2016 Tábor 

 

Střediskový tábor na tábořišti skautů z Ivančic. Tábořiště u řeky Rokytné nedaleko 

Rouchovan u Třebíče. Krásné romantické, ale těžko přístupné (žádná příjezdová cesta). 

Počasí nám celých 14 dní přálo. Nestal se žádný vážný úraz ani nic neočekávaného. 

Tábora se zúčastnilo asi 30 dětí. Táborová hra byla na motiv Osadníků, kdy pět skupin 

na neznámém území zakládalo nové město. Při soutěžích získávali suroviny, za které si 

pak mohli postavit ve městě dům. Aby dům byl „živý“, musel jeho správce prokázat 

nějaké schopnosti a vědomosti. Na táboře složili někteří nováčci vlčácký a skautský slib. 

Někteří také odborky či Tři orlí pera. Plnili jsme také skautské výzvy. 

 

17. 9. 2016 Babí léto v ZOO 

 

15. 10. 2016 Výprava za studánkami u Zborné 

Cílem výpravy bylo několik přírodních studánek a vrchol Vysoký kámen . Cestou jsme 

se také zastavili na symbolickém hřbitově obětem autonehod na D1. 

 

17. 12. – 18. 12. 2016 Vánoční výprava 
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 Úkolem této výpravy bylo odvrácení možného teroristického útoku na město Třebíč. 

Byli jsme v obci Stařeč. Dopoledne děti získávaly informace o obci a po obědě vyrazily 

podle GPS souřadnic vyhledávat dopisy. Cestou bylo asi 10 dopisů a v každém část 

číselného kódu, který jsme museli na rozhledně Pekelný vrch zadat do speciálního 

zařízení, abychom přerušili teroristické vysílání.  

Spali jsme na faře ve Starči, předali si také vánoční dárky a zahráli zajímavé hry. 

 

24. 12. 2016 Světlo z Betléma 

Tradičně jsme v jihlavské nemocnici roznášeli Světlo z Betléma a zpívali koledy s 

doprovodem 2 kytar. 

Sepsal: Karel Petr – vedoucí oddílu 
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Činnost 216. klubu OS 

Nohy staré, srdce mladé, šedá hlava, mysl zdravá – oldskauti Jihlava – 

Ježci. 

Na lednové Valné hromadě bylo zvoleno nové vedení klubu ve složení: vedoucí klubu 

byla znovu zvolena sestra Jana Krechlerová, zástupci Ludmila Sedláková a František 

Krédl. V roce 2016 bylo v našem klubu registrováno 15 členů (z toho 5 bratrů a 10 

sester). Většina členů jsou důchodci, 4 mladší sestry jsou pracující.  

Na konci roku 2016 byl průměrný věk člena klubu je 73,5 roků. 

Stáří či mládí našich členů udává i charakter našeho skautského života. Z činnosti klubu 

téměř vymizely vycházky, protože stárneme, sil ubývá a nemocí přibývá. 2 km chůze je 

pro mnohé členy problém. Setkáváme se pravidelně první středu v měsíci na schůzce 

v klubovně (zúčastňuje se 8–12 členů).  

Zhruba v polovině měsíce se jen projdeme po městě a potom navštívíme nějakou 

výstavu či kavárnu. To, že už se nemůžeme zúčastňovat obvyklé skautské praxe 

neznamená, že přestáváme být skauty. Co nás to ke společným setkáním stále táhne? 

Věrnost skautským ideálům. 

V roce 2016 vykonávala sestra Lída Sedláková funkci hospodářka střediska, do června 

pomáhala s vedením družiny Sasanek. 

12. 1. po dlouhé nemoci zemřel bratr Vladimír Včela (Géza). Jeho moudrost nám chybí. 

V roce 2016 jsme společně oslavili 75. narozeniny sester Marcely Dvořákové a Jany 

Krechlerové. 

Jednotlivé akce 

 V lednu jsme se zúčastnili přednášky městské policie pro seniory o bezpečnosti. 

 Na společném setkání jsme v únoru oslavili (společně s bratry) Den sesterství. 

 V březnu nás Luboš překvapil tím, že na oslavu svých 86 narozenin dovezl (až 

z Jaroměřic) grilovaná kuřata včetně chleba, piva i ubrousků. 

 V dubnu jsme se zúčastnili přednášky o pěstování teplomilných rostlin na Vysočině. 

 V květnu nás na schůzce navštívil br. Jirka Těšínský. Společně jsme si po dlouhé 

době zazpívali. Další událost bylo „přivítání jara“ na Prasečáku. 
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 Na říjnové schůzce nám bratr Indsman přečetl rozsáhlý přeložený dopis z Austrálie. 

Sestra Bef. plánuje návštěvu naší republiky. 

 V listopadu jsme společně na zemřelé bratry a sestry vzpomínali na hřbitově. 

 Na prosincové schůzce se svatý Mikuláš připomněl v perníkové podobě. Vzal 

s sebou i čerta. Čekali na nás na stole. 

 28. 12. nám Divočáci uvolnili na část odpoledne klubovnu, abychom mohli společně 

prožít vánoční atmosféru. 

V závěru zprávy chci poděkovat všem, kdo se podíleli aktivně na činnosti klubu. 

Sepsala: Jana Krechlerová – vedoucí oddílu 


