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Základní informace o středisku 

V r. 2015 sdružovalo středisko Zvon 7. roj světlušek, 7. smečku vlčat – Stopaři, oddíl 

VS Karibů a 216. klub OS Ježci. 

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

Klubovnu užívalo také středisko Divočáci (dle vzájemné dohody). 

Na základě ustanovení v novém Občanském zákoníku došlo od 1. 4. 2015 ke změně 

názvu střediska: 

starý název 

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „ZVON“ Jihlava 

se změnil na nový 

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

Složení střediskové rady do 31. 8. 2015 

Ludmila Hronová vůdce střediska 

Karel Petr zástupce vůdce střediska 

Marie Mičánová 7. roj světlušek 

Jana Krechlerová 216. klub OS - Ježci 

Marek Pokorný 7. smečka vlčat - Stopaři 

Jan Fous Klub OS - Karibů 

Ludmila Sedláková člen 

Anežka Mičánová člen 

Složení střediskové rady od 1. 9. 2015 

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  

Oddíly ve středisku 

7. dívčí oddíl vůdce oddílu Marie Mičánová 

7. smečka vlčat Stopaři vůdce oddílu Marek Pokorný, od 1. 9. 2015 Karel Petr 

216. klub OS Ježci vůdce oddílu Jana Krechlerová 

1. oddíl vodních skautů 

Karibů 

kapitán oddílu Jan Fous 
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Počet členů střediska 

Děti a mládež (do 18 let) 47 

Dospělý 35 

Celkem 82 

Činnost střediska 

Tábořiště Bohuslavice 

Na základě žádosti obce Bohuslavice jsme uzavřeli smlouvu o prodeji pozemku parcelní 

číslo 685/59, trvalý travní porost ve výměře 315 m2, (místo táborového kruhu za 

potokem), za cenu 3 150,- Kč. Prodej byl schválen ústředím Junáka. 

O táboření na našem tábořišti projevil zájem 11. oddíl vodních skautů České 

Budějovice, (informaci o něm získal od pana J. Kováře), táboření bylo schváleno i 

odborem životního prostředí v Telči, ale nakonec se pro malou plochu tábořiště jejich 

tábor uskutečnil v jiné lokalitě na větší louce patřící panu Jiřímu Kováři. 

Po konzultaci s ústředím jsme na celostátním skautském webu uveřejnili inzerát 

s nabídkou tábořiště jiným oddílům. Zatím bez ohlasu. 

Semináře a školení 

Zúčastnili jsme se XXV. skautského semináře ELŠ v Praze. 

Tábory 

Střediskový tábor se konal od 1. do 14. 8. 2015 v Uhřínově. Děti i vedoucí ho hodnotí 

jako vydařený. Úspěšný byl i boj s velikými vedry. Děti byly motivovány výzvami: tři orlí 

pírka, noční výsadek – skauti a skautky, noční bdění. 

V průběhu došla voda pitná i užitková, řešeno dovozem vody z Uhřínova. Bourání 

tábora, již nebyl další zájemce o táboření. 

Tábor Sasanek 

Pod vedením Anny Cafourkové se uskutečnil v klubovně od 6. do 12. 7. příměstský 

tábor Sasanek. Společně vařily, vyráběly zajímavé věci, podnikly výlet vlakem. Pro 

veliké vedro nebylo možné přespávat v klubovně, jak bylo původně v plánu. 

Různé 

Skautky a skauti se zapojili do Tříkrálové sbírky. Příspěvky pro Charitu vybírali v Jihlavě 

a ve Vyskytné u Jihlavy. Celkově vybrali 11 360 Kč. 

Skautky se zúčastnily regionálního kola Svojsíkova závodu, který vyhrály. 



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

evid. č. 612 01, IČ: 617 37 402 

strana 4 

Krajského kola se bohužel nakonec nemohly zúčastnit. 

Od 1. 9. 2015 nastaly změny ve vedení oddílů. Odešli Marek Pokorný – vůdce vlčat a 

Anežka Mičánová. Vůdcem 7. Smečky vlčat byl jmenován Karel Petr, zástupcem vůdce 

Jakub Kodet, který po Markovi převzal administraci skaut.ISu Zástupkyní vedoucí 

světlušek byla místo Anežky jmenována Marie Mičánová ml. 

Anna Cafourková skončila z důvodu změny zaměstnání s vedením Sasanek. Od 

listopadu se Sasanky opět scházely pod vedením Ludmily Hronové a Ludmily Sedlákové 

za občasné pomoci Terezy Vázquézové. 

26. 9. jsme pomáhali Divočákům s organizací Babího léta v ZOO. Nádherné počasí a 

další akce v ZOO přilákaly spoustu návštěvníků, asi nejvíce od doby, kdy se akce pořádá 

– rozdáno 350 průvodek. 

Z dotací se pro potřeby oddílů i střediska koupila kytara, fotoaparát, nový kredenc do 

kuchyňky v klubovně, hrnec a tyče k týpí. 

Oddíly se zapojily do akce roznášení Betlémského světla. 

Hospodaření střediska: 

Provozní dotace činily: 22 860 Kč 

Hospodářský výsledek: ztráta 8 867 Kč 

Ludmila Hronová, vedoucí střediska 
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Činnost světlušek a skautek ve středisku 

Skautky 

Počet skautek 1. pololetí 

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

Večeřová, Justina Sedláková, Lucie Sedláková 

Počet skautek 2. pololetí 

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

Večeřová, Monika Skoumalová, Veronika Traganová, Lucie Sedláková 

Naše činnost 

Pravidelné schůzky v pátek od 15:30 – 17:00 v klubovně Dělnická 7, Jihlava 

Tříkrálová sbírka 

7. ledna 

Účastnily se 3 skautky, chodily jsme po jihlavském náměstí a vybíraly na Charitu. 

Někteří lidé byli nepříjemní, ale byli i tací, kteří rádi přispěli. 

Den sesterství 

21. února 

Účastnily se 7 skautek, oslavily jsme společně den sesterství, šly jsme do Aquaparku 

v Jihlavě, poté si uvařily společně večeři a nakonec pustily film. Druhý den jsme šly 

společně na mši. 

Svojsíkův závod 

11. dubna 

Účastnilo se 8 skautek, zúčastnily jsme se Svojsíkova závodu, na kterém jsme obsadily 

1. místo. 

Výprava na Šumavu 

24. – 26. dubna 

Účastnily se 4 skautky. Jely jsme společně se světluškami, vlčaty a skauty do Žihobce. 

Zde jsme spali na místní faře. V sobotu jsme měli výpravu po Šumavě, večer 

soukromou mši v kostele. 



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

evid. č. 612 01, IČ: 617 37 402 

strana 6 

Sportovní den 

13. června 

Účastnily se 4 skautky. Společně se skautkami, vlčaty a skauty jsme pořádali společný 

sportovní den. Připravili jsme si pro děti několik her. 

Tábor 

25. července – 8. srpna 

Účastnilo se 7 skautek. Účastnili jsme se letního tábora, který trval 14 dní. Tábor se 

konal v Uhřínově. Hráli jsme hry, zkoušeli skautské dovednosti, pořádali výpravy, plnili 

odborky. 

Babí léto 

26. září 

Účastnilo se 5 skautek. Jako každý rok jsme se účastnily na Babím létě, které pořádalo 

středisko Divočáci v jihlavské ZOO. Stáli jsme na stanovišti a plnili s návštěvníky úkoly 

nebo jsme s nimi vyráběli. 

Výprava 

24. října 

Účastnilo se 5 skautek. Připravila jsem pro holky hru po Jihlavě.  

Vánoční výprava 

11. – 13. prosince 

Účastnily se 4 skautky. 

Účastnily jsme se Společné 

výpravy se světluškami, 

vlčaty a skauty do Brtnice. 

Zde jsme spali na místní 

faře. Byly připraveny 

nejrůznější hry, měli jsme 

domluvenou prohlídku 

zámku, v neděli jsme se 

účastnili mše. 
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Betlémské světlo 

24. prosince 

Účastnilo se 6 skautek. Stály jsme před kostelem sv. Jakuba v Jihlavě a rozdávaly 

společně se světluškami Betlémské světlo. Měli jsme také připravené malé občerstvení 

jako perníčky, vánočka a teplý čaj. Do toho jsme společně hrály a zpívaly koledy. 

Světlušky 

Schůzky světlušek 

Každé úterý od 16:00 – 17:30 

Světlušky 

Kateřina Vacková, Monika Nejedlá, Helena Piáčková, Michaela Doňková, Monika 

Doňková, Štěpánka Petrová, Barbora Večeřová, Magdalena Řežábková, Alžběta 

Řežábková  

Tábor Uhřínov 

1. – 14. srpna 

Téma táborové hry - tupinové a vládce Vravrakra – objevování ostrova 

Schůzky světlušek 

Každý čtvrtek od 17:00 – 18:30 

Světlušky 

Kateřina Vacková, Monika Nejedlá, Helena Piáčková, Michaela Doňková, Monika 

Doňková, Štěpánka Petrová, Barbora Večeřová, Magdalena Řežábková, Alžběta 

Řežábková, Klára Lukšů, Klára Fialová, Alžběta Fialová, Tereza Pětivlasová 

Koncert ZUŠ 

17. září 

Tohoto koncertu jsme se zúčastnili z důvodu, že polovina světlušek účinkovala nebo se 

chtěla jít podívat. A tak místo schůzky jsme se šli kulturně vzdělávat. 
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Babí léto 

26. září 

Ráno jsme se sešli všichni skauti z Jihlavy u hlavního vchodu ZOO. Poté nás Prokop 

rozdělil na jednotlivá stanoviště po celé ZOO. Celý den chodilo spoustu lidí. Součástí 

Babího léta byl také křest rysa a jedna svatba. 

Výprava na kolech 

První společná výprava světlušek ve školním roce 2015/2016 byla na kolech do Luk nad 

Jihlavou. 

Drakiáda 

31. října 

Byla pořádána společně s kluky. 

 

Mikulášská výprava 

21. listopadu 

Jednodenní výprava. 

Vánoční výprava Brtnice 

11. – 13. prosince 

Celo víkendová výprava na faru v Brtnici. 

Betlémské světlo 

24. prosince 

Rozdávání Betlémského světla před kostelem sv. Jakuba. 

Letos se chystáme na závod světlušek a vlčat. 

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

Po letním táboře 2015 v Uhřínově oddíl prošel radikální změnou v podobě nového 

vedení. 

Dosavadní vedoucí Marek Pokorný ukončil svoji činnost v Junáku. Novým vedoucím 

oddílu se stal Karel Petr. Z časových důvodů bohužel nemůže vést schůzky a tak 

připravuje výpravy a motivačně vede rádce družin. Nově k sobě také přibral Jakuba 

Kodeta jako zástupce vedoucího. 

Vlčata vede Jan Skoumal, má 10 vlčat rozdělených do 2 šestek – Pantery a Orly. Schází 

se každou středu. 

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

Seznam akcí: 

Výprava na vrchol Vysoká. 

3. října 

 

Vlakem jsme jeli do Šlapánova, potom po skautských značkách a při plnění úkolů 

v dopisech jsme dorazili po stopách starých lyžařů až na vrchol Vysoká. Tam jsme si 

opekli špekáčky, zahráli hry a společně šli na vlak do Mírovky. Počasí bylo krásné, 

podzimní a účast velká. 
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Drakiáda 

31. října 

Výprava spojená s pouštěním 

vlastnoručně vyrobených draků. Každá 

šestka měla vlastní. Draky jsme 

pouštěli společně se světluškami na 

kopci za Jihlavou zvaném Prasečák. 

Vítr foukal opravdu silně, chvílemi až 

tolik, že někteří draci jeho nápor 

nevydrželi. Potom v závětří lesa bylo 

příjemně, slunečno, opekli jsme špekáčky, zahráli hry a těšili se domů. 

Schůzka skautů (hledání geokeší) 

10. listopadu 

Netradiční schůzku zažili skauti 

v podobě hledání geokeší pod 

odborným dohledem jednoho 

příznivce skautingu. Cílem byly dvě 

těžko přístupné keše ukryté v tajných 

chodbách. První byla v chodbě pod 

hlavním vlakovým nádražím, kterou 

protéká potok. Cestu bylo možné 

absolvovat pouze v holínkách, ale bohužel ne všichni je měli, stejně tak vody bylo 

hodně, proto jsme si nohy omotali strečovou fólií. Druhá byla ukrytá v zakrytém korytě 

Koželužského potoka v místní části Jihlavy – Skalka. Akce se vydařila, i když většina 

cítila mokro v botách. 
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Výprava severní pól 

28. listopadu 

Výprava skautů na severní pól 

v podobě Velký Špičák. Vlakem do 

Jezdovic. Tam byli skauti svázáni lanem 

v rozestupech asi 1,5 m . To 

omezovalo jejich pohyb a všude museli 

chodit jako skupina polárníků (i na 

záchod). Cestu jim značil a psal dopisy 

jeden z neznámějších českých 

polárníků Jan Eskymo Welzel. Počasí bylo mrazivé a některé úkoly složité. Skupina 

polárníků však všechny překážky překonala a pól dobyla. Potom už jen cesta na MHD 

do Popic a do vyhřátých domovů. 

Vánoční výprava Brtnice 

10. – 13. prosince 

Dvoudenní výprava se světluškami na 

faru v Brtnici. V sobotu hra v Černých 

lesích. Na asi 5 km okruhu hledání 

schovaných ovcí a na závěr bojová hra. 

Odpoledne prohlídka místního zámku. 

Večer štědrovečerní večere, předávání 

vlastnoručně vyrobených dárků a 

noční stezka odvahy do sklepa fary. 

V neděli mše svatá v místním kostele, vyhlídka na Brtnici z věže a po úklidu fary cesta 

domů. 

Světlo z Betléma 

24. prosince 

Za zpěvu koled s doprovodem 2 kytar jsme nemocným v jihlavské nemocnici po 

pokojích roznášeli vánoční pohodu společně se Světlem z Betléma. 

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

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

Úvod 

Jako každý rok, i letos byla v únoru valná hromada, na které bylo zvoleno 

nové vedení klubu ve složení: vedoucí klubu byla znovu zvolena sestra 

Jana Krechlerová, zástupci Ludmila Sedláková a František Krédl. V roce 

2015 bylo v našem klubu registrováno 16 členů (z toho 6 bratrů a 10 

sester). Většina členů jsou důchodci, 5 mladších sestry jsou pracující.  

Na konci roku 2015 byl průměrný věk člena klubu je 73,3 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). V roce 2015 jsme společně oslavili 85. 

narozeniny br, Dvořáka a 80. narozeniny Lída Sedlákové.   

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. 
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Jednotlivé akce 

 Den Sesterství jsme oslavili v Cejli. Bratr Indsman vybral téma PŘEMÝŠLENÍ. 

 V dubnu jsme se vydali po cyklostezce od Kauflandu do Starých hor. Br. Indsman 

nám povídal zajímavosti o řece Jihlávce. Počasí bylo hezké, a celá vycházka také. 

 30. 5. jsme se konečně vydali přivítat jaro na Prasečák. 

 Na červnové schůzce jsme oslavili narozeniny sestry Lídy Sedlákové. Lída připravila 

krásné pohoštění = obrácený řízek s bramborovým salátem a spoustu cukroví (jako 

o vánocích). 

 Na schůzce v září nám br. Idsman vyprávěl o tom, jak prožíval operaci srdce 

v nemocnici v Českých Budějovicích. 

 Ani letos jsme nezapomněli na zemřelé skauty. Připomněli jsme si je začátkem 

listopadu návštěvou hřbitova. 

 Lída Sedláková je stále aktivní a pracuje i ve středisku. Vykonává funkci hospodářky 

a stará se také o střediskový archiv. Od podzimu vede společně se sestrou Lídou 

Hronovou družinu Sasanek. Převzaly ji po Aniče Srokové, která vzhledem k tomu, že 

změnila zaměstnání, nemůže se světluškami pokračovat. 

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

Zprávu zpracovala Gita Nahálková a Jana Krechlerová. 


