
Junák – český skaut, středisko Zvon Jihlava, z. s. 

evid. č. 612 01, IČ: 617 37 402 

strana 1 

Výroční zpráva střediska za rok 2017 

středisko Zvon Jihlava



Junák – český skaut, středisko Zvon Jihlava, z. s. 

evid. č. 612 01, IČ: 617 37 402 

strana 2 

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 

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) 42 

Dospělý 26 

Celkem 68 
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Činnost střediska 

Tábořiště Bohuslavice 

O naše tábořiště v Bohuslavicích projevilo zájem středisko Blansko. Již v roce 2018 by 

tam chtělo tábořit. Na základě smlouvy, která bude uzavřena v příštím roce, 

převedeme tábořiště pod středisko Blansko. Ve smlouvě bychom požadovali 

zvýhodněnou cenu pronájmu, pokud by naše středisko chtělo někdy v Bohuslavicích 

tábořit. 

Vzdělávání 

Zúčastnili jsme se XXVII. Semináře ELŠ v Praze. 

Hospodářky se průběžně zúčastňují seminářů o hospodaření, pořádaných ústředím. 

Tábory 

Střediskový tábor proběhl od 5. 8. do 19. 8. 2017 u Oslavan u Brna. Prvního týdne se 

zúčastnilo více dětí, na druhý týden odjeli převážně starší účastníci. Pronajaté tábořiště 

v blízkosti řeky Oslavy bylo velice příjemné. Probíhaly dvě táborové etapové hry 

Hledání dědice pro skautky a skauty a Hledání pohádek pro světlušky a vlčata. Během 

tábora se plnily výzvy a odborky. O nedělích táborníci navštívili bohoslužby v kostele 

v Oslavanech. Druhá neděle byla věnována rodičům, pro které byla připravena hra, 

v níž se mohli blíže seznámit s tábořištěm. Během tábora nedošlo k žádnému většímu 

úrazu. 

Různé 

V lednu 2017 se konal krajský sněm Junáka v Havlíčkově Brodě, našimi delegáty byli 

Ludmila Mičánová a Karel Petr. 

Regionální kolo Svojsíkova závodu 

Naše středisko pomáhalo Divočákům organizovat regionální kolo závodu. Začátek 

v pátek 7. 4. v naší klubovně, kde na zahradě ve stanech přespávalo cca 80 účastníků. 

V sobotu byli převezeni autobusy do Brtnice, okolo níž probíhal vlastní závod. Trval do 

17 hodin, účastníci si pak vařili večeři a ve 22.30 došlo k vyhlášení výsledků. Zvítězili 

skauti z Pelhřimova – Minotauři. V kategorii skautek zvítězila naše hlídka Pštrosice 

a postoupila do krajského kola. 
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Krajské kolo Svojsíkova závodu 

Naše středisko bylo hlavním pořadatelem krajského kola. Hlavní organizátorkou byla 

Ludmila Mičánová ve spolupráci se Šárkou Ďáskovou z Divočáků. Velitelem vedoucí 

střediska Ludmila Hronová. Hlavním rozhodčím Karel Petr. Závod proběhl od 26. do 28. 

5. na veřejném tábořišti u Lhotky v blízkosti Javořice. Zúčastnilo se 14 hlídek. Součástí 

bylo vytvoření videa – představení své hlídky, modul závod o 10 stanovištích, modul 

brány a modul přežití – každá hlídka se v noci odebrala na místo určené na mapě a tam 

musela přenocovat, celý závod byl zasazen do dějového rámce – Hvězdná brána, 

záchrana Atlantidy. Vyhlášení výsledků v neděli dopoledne se zúčastnili pořadatelé 

celostátního kola ze střediska Bobři Havlíčkův Brod, přivezli pozvánku pro vítěze. Také 

nás navštívili členové krajské rady včele s předsedou Zdeňkem Matějkou Manem. Naše 

hlídka Pštrosice se umístila na krásném druhém místě. Od KRJ jsme obdrželi dar za 

pořádání závodu ve výši 4 000 Kč. 

Klubovna 

V předsíni klubovny se rozpadala podlaha. Magistrát provedl na naši žádost opravu. 

Pojal ji velkoryse: byla vydlážděna a vymalována celá chodba, do poschodí 

zrenovovány schody i zábradlí. 

Chata Dvorce 

Chatu ve Dvorcích, napadenou dřevomorkou je potřeba zbourat a postavit novou. 

Prozatím se podařilo zadat firmě vypracování projektu na novou chatu. 

Betlémské světlo 

Skauti a vlčata našeho střediska rozdávali 24. 12. Betlémské světlo v nemocnici a 

skautky se světluškami před kostelem sv. Jakuba společně se zpěvem koled, nabídkou 

horkého čaje a vánočky. Světlo bylo možné získat i v kostele Matky Boží. Zájem 

veřejnosti byl veliký. 

Dotace: 

Od Magistrátu města Jihlavy jsme získali dotaci ve výši 10 180 Kč v nabídce 

„Dlouhodobá činnost organizace – členská základna do 19 let a nad 19 let“. Využili jsme 

ji na nákup mikin s výšivkou pro mladší členy. 

Hospodaření střediska bylo předáno Marii Mičánové st. Ludmila Sedláková byla 

pověřena vedením střediskové pokladny. 
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Hospodaření střediska: 

Provozní dotace činily: 0 tis. Kč 

Hospodářský výsledek: 5 tis. Kč 

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

Světlušky 

Schůzky 

Pravidelné schůzky pod vedením Marie Mičánové ml., Anny Mičánové a Petry 

Večeřové a to každý čtvrtek od 16:00 – 17:30 

Seznam světlušek za první půl roku – Klára Fialová, Marie Fialová, Anna Kafka, Klára 

Lukšů, Monika Nejedlá, Julie Němečková, Tereza Pětivlasová, Helena Piáčková, 

Magdaléna Piáčková, Rozálie Prudká, Alžběta Řežábková, Barbora Večeřová 

Seznam světlušky za druhý půl roku – Kateřina Fagulová, Klára Fialová, Marie Fialová, 

Anna Kafka, LenkaKubů, Klára Lukšů, Julie Němečková, Tereza Pětivlasová, Helena 

Piáčková, Magdeléna Piáčková, Michaela Pohanková, Rozálie Prudká, Marta 

Švorčíková, Barbora Večeřová 

Akce 

- společné bobování na Borovince (leden) 

- výprava kolem Žďáru nad Sázavou (duben) 

- výprava v Lipnice nad Sázavou (květen) 

- letní tábor Oslavany u Brna 5. – 19.8.2017 

- drakiáda (listopad) 

- výprava na Rokštejn (prosinec) 

- rozdávání Betlémského světla před kostelem sv. Jakuba v Jihlavě (24.prosince) 
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Skautky 

Schůzky 

Pravidelné schůzky v prvním pololetí vždy v pátek od 15:30 – 17:00 a v druhé polovině 

roku vždy v úterý od 18:00 – 20:00 pod vedením Ludmily Mičánové. 

Seznam skautek v první polovině – Anna Mičánová, Anna Švancarová, Dominika 

Pokorná, Adéla Sedláková, Monika Skoumalová, Veronika Traganová, Klára Mezerová, 

Štěpánka Petrová, Kateřina Vacková, Magdaléna Řežábková, Alžběta Fialová, Barbora 

Kameníková, Tereza Zámková, Petra Večeřová  

Seznam skautek v druhé polovině – Anna Mičánová, Dominika Pokorná, Adéla 

Sedláková, Monika Skoumalová, Veronika Traganová, Klára Mezerová, Štěpánka 

Petrová, Alžběta Fialová, Barbora Kameníková, Petra Večeřová 

Akce 

- výprava do Přibyslavi (březen) 

- účast na základním kole Svojsíkova závodu (duben) – 1. místo 

- účast na krasjkémkole Svojsíkova závodu (květen) – 2. Místo 

- výpravado Náměště nad Oslavou (říjen) 

- rozdávání Betlémského světla před kostelem sv. Jakubav Jihlavě (24. Prosince) 

Sepsala: Ludmila Mičánová 
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Činnost vlčat a skautů ve středisku 

V roce 2017 nastali změny v termínu schůzek i jejich vedení. Schůzky vlčat (10 kluků) 

nově vede Norbert Nejedlý a jsou každý čtvrtek. Rozdělené do dvou šestek - Panteři 

a Orli. Družinu skautů (6 kluků) vedou společně Jakub Koděra a Jan Včela a schází se 

vždy v úterý. Vedoucím oddílu je Karel Petr, zástupcem Jakub Kodet a nově Norbert 

Nejedlý. 

Seznam akcí: 

1.4.2017 Vítání jara 

Tradiční výprava Vítání jara byla naplánovaná na sobotu 18. 3. z důvodů špatného 

počasí a vytrvalého deště jsme ji museli přesunout a proběhla až 1.4. Ničemu to však 

nevadilo a jaro jsme přivítali až na prvního apríla. Vyrazili jsme vlakem do Kostelce 

a pak pěšky do Údolí divokých kachen, Cesta byla dobrodružná a značená pomocí 

dopisů, které museli kluci hledat, vždy splnit nějaký úkol a zjistit kde je ukrytý další 

dopis. V údolí jsme si na ohni opekli špekáčky a přivítali jaro. 

 

7.4.- 9. 4. 2017 Svojsíkův závod 

Proběhlo základní kolo Svojsíkova závodu v Brtnici u Jihlavy. Bohužel naši skauti se 

závodu nezúčastnili. 

 

26.5 - 28.5.2017 pořádání krajského kola Svojsíkova Závodu 

Pomoc při organizaci krajského kola na tábořišti Lhotka u Mrákotína. 

 

5.8. – 19.8. 2017 

Střediskový tábor na tábořišti u řeky Oslavy u Nové Vsi. Krásná romantická dost velká 

louka. Kuchyně prostorná a vybavena. Užitková voda tekla přímo do kuchyně a pitná se 

dovážela kousek po louce ze studánky. Počasí nám celých 14 dní přálo tak jsme si užili 

koupání. Jen jsme zažili dvě velké bouřky. Nestal se žádný vážný úraz ani nic 

neočekávaného. Druhý týden jsme měli externí kuchařku z Kroměříže Godzilu a byl to 

velký zážitek, také správce tábořiště Uzenáč který bydlel vedle v chatě nám 

zpříjemňoval pobyt.  Tábora se zúčastnilo asi 30 dětí. Táborová hra byla rozdělena na 

dvě skupiny. Starší a mladší. Mladší měli cestu do pohádky, každý den snažili rozluštit 

jednu pohádku. Starší pomáhali získat velké dědictví mladému tenegerovi který jej 
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mohl získat od strýčka z Ameriky. Nakonec se zjistilo ,že to byl podvodník. Dědictví se 

ale získat podařilo. Na táboře složili někteří nováčci vlčácký a skautský slib. Někteří také 

odborky či Tři orlí pera. Plnili jsme také skautské výzvy. Poprvé 24 hodin na stromě. 

 

14.10. 2017 výprava kolem řeky Jihlavy 

Kolem řeky Jihlavy jsem šli z Luk nad Jihlavou, kam jsem přijeli vlakem. Cesta byla po 

dopisech které nás měli přivést k pokladu který byl u kostelíčka v Petrovicích. Domů 

jsem jeli MHD z Malého Beranova. 

 

11.11.2017 drakiáda 

Proběhla na kopci za obchodním domem Tesco. Pouštěli jsem vyrobené i kupované 

draky , opékali špekáčky a vše si moc užili. 

 

8.12.- 10.12. 2017 vánoční výprava 

K pobytu na výpravě jsme využili klubovnu skautů v Přibyslavi. Na programu bylo 

poznávání zajímavostí ve městě a odpoledne dobývání zříceniny hradu Ronov. Cestou 

jsem prozkoumali sochu draka od sochaře Olšiaka, který dělá velké sochy z betonu na 

Vysočině. Večer byl vánoční. Rozdávali jsme si dárky , zpívali u kytary a hráli zajímavou 

deskovou hru. Stavba rakety. 

 

24.12. 2017 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 7. 1. 2017 bylo zvoleno nové vedení klubu ve 

složení: vedoucí klubu sestra Jana Krechlerová, zástupkyně Ludmila 

Sedláková, František Krédl. V roce 2017 bylo v našem klubu registrováno 

13 členů (z toho 4 bratři a 9 sester). Většina členů jsou důchodci, 2 mladší 

sestry jsou pracující.  

Na konci roku 2017 byl průměrný věk člena klubu je 75,2 roků. Průměr nám „kazí“ 

několik mladších členek. Nejstarší člen klubu oslavil 87 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, 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. 

I v roce 2017 byla Lída Sedláková členkou střediskové rady a pracuje jako archivářka a 

pokladní. 

Jednotlivé akce: 

➢ V březnu jsme navštívili výstavu replik českých 
korunovačních klenotů v hotelu Gustava Mahlera. 
Výstava byla poučná, i hezká. 

➢ Na dubnové schůzce jsme si přečetli několik 
informací z XV. celostátní skautského směnu. 

➢ Vítání jara bylo trochu opožděné. Na Prasečák 
jsme se vypravili (většina auty) v červnu. 

➢ Potěšily nás informace z krajského kola Svojsíkova 
závodu, naše středisko bylo hlavní organizátor.  

➢ Někteří členové v červnu shlédli v kině Dukla 
dokumentární film Skauti bez lilie. 
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➢ V říjnu jsme v muzeu navštívili výstavu historických slabikářů. Všichni jsme se rádi 
vraceli do dětských let. 

➢ Při listopadové návštěvě hřbitova jsme konečně našli i hrob Gézy. Už ani hroby 
všech zemřelých skautů nestihneme navštívit, ale snažíme se na všechny 
vzpomenout. 

➢ Každý měsíc popřejeme těm, co slaví narozeniny. Seznámíme se s informacemi ze 
střediska. Průběžně se seznamujeme i s činností krajského poradního sboru OS 
kraje Vysočina. 

➢ Na každé schůzce věnujeme čas na povídání co každý prožívá.  

➢ Na prosincovou schůzku přišel svatý Mikuláš a připravil nám překvapení. Hezky 
upravil stoly a nechal tam pro každého symbolické perníčky. 28. 12. jsme se sešli 
v klubovně na vánočním setkání. Nadílka jídla a pití byla opravdu štědrá. Br. 
Indsman nám přeložil (z angličtiny) a přečetl dopis od Bref z Austrálie. 

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

Zprávu zpracovala Jana Krechlerová 

Splnění všech vánočních přání a hodně štěstí a zdraví v nové roce  

přeje za 216 klub OS 

Jana Krechlerová 


