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Základní informace o středisku
V r. 2018 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
Karel Petr
Mičánová Marie (Manka)
Mičánová Marie
Ludmila Sedláková
Markéta Fous
Večeřová Magda
Ludmila Březinová

vedoucí střediska
zástupce vedoucího střediska
jmenovaný člen, hospodář střediska
jmenovaný člen
volený člen
předseda revizní komise
člen revizní komise
člen revizní komise

Oddíly ve středisku
7. dívčí oddíl Veverek
7. smečka vlčat Stopaři
216. klub OS Ježci
1. oddíl vodních skautů Karibů

vedoucí oddílu Ludmila Mičánová
vedoucí oddílu Karel Petr
vedoucí oddílu Marcela Dvořáková
vedoucí oddílu Jan Fous

Počet členů střediska
Děti a mládež (do 18 let)
Dospělý
Celkem

41
27
68
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Činnost střediska
Tábořiště Bohuslavice
Pozemek byl řádnou smlouvou převeden do majetku střediska Blansko. Zásluhou
bratra Pořízka – Bobra a jeho rodiny se mnoha brigádami proměnilo v krásné místo,
kde bude radost tábořit. Odvozili několik valníků skla z rozbitých oken, opravili stavbu
(střechy, podlahy, některé stěny), vyčistili studnu a dosáhli kojenecké úrovně vody,
postavili nová WC … Všechno se stihlo do léta a blanenští tu prožili první tábor. Pokud
bychom zde chtěli někdy tábořit, máme před všemi přednost.

Vzdělávání
Zúčastnili jsme se XXVIII. Semináře ELŠ v Praze,
Rádcovského kurzu ve v Třebíči a Brtnici se zúčastnili sestry Klára Mezerová a Petra
Večeřová a bratři Jakub Koděra a Jan Včela.
Bratr Norbert Nejedlý začal navštěvovat čekatelský kurz v Teplicích.

Tábor 2018
Střediskový tábor se konal od 28. 7. do 11. 8. u obce Vojtěchov, na tábořišti
pronajatém od skautů z Bystřice nad Pernštejnem. Hlavní vedoucí Karel Petr, zástupce
Ludmila Klofáčová, zdravotnice Veronika Švorčíková, hospodář Norbert Nejedlý.
V hrozných vedrech bylo skvělé osvěžování v blízkém rybníku. Program rozdělen pro
vlčata a světlušky – táborová hra, v níž se měly zachránit z pouště, součástí byla starost
o opravdového živého králíka – a pro skautky a skauty, kteří se během tábora
připravovali na let do vesmíru, nakonec se jim podařilo vzlétnout a najít ve vesmíru
život. Tábor proběhl bez úrazů a zdravotních problémů.

Různé
Chata Dvorce
Chtěli bychom zbourat dřevomorkou zničenou chatu ve Dvorcích a postavit novou.
V tomto roce se podnikly tyto kroky:
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•

vedoucí střediska se obrátila na rodiče dětí s prosbou o pomoc – výsledkem
byla reakce několika tatínků s nabídkou fyzické pomoci při demoličních, popř.
stavebních pracích, z hlediska financování projektu jsme žádnou radu nezískali

•

střediskovou radu navštívili architekti, s nimi projednány detaily plánu chaty,
odhadní cena 1,5 milionu bez práce

•

podali jsme žádost o dotaci na MŠMT přes ústředí Junáka

•

v době psaní této zprávu neznáme výsledek řízení

Noc s Andersenem 2018
Každý rok (od r. 2001) probíhá u příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy
v knihovnách, ale i ve školách, dětských domovech apod. noc plná pohádek,
dobrodružství a čtení. V roce 2018 jsme si připomínali Jaroslava Foglara – Jestřába
a jeho knihy. Naše středisko připravilo pro 16 dětí „nocujících“ v městské knihovně hru
„Dobrodružství s Jestřábem“. Stanoviště s různými úkoly, inspirovanými Jestřábovými
knihami se nacházely na Heulose. Cíl byl v klubovně, kde si děti opekly špekáčky a moc
si užily „písničkového pexesa“. Akce byla zdařilou propagací skautingu.

Závod vlčat a světlušek
Základního kola v Hrbově se zúčastnily dvě hlídky světlušek a jedna vlčat. Z 15
zúčastněných hlídek vlčat a 15 hlídek světlušek obsadili chlapci 9. místo a jedna hlídka
světlušek také. Druhá hlídka z krásného druhého místa postoupila do krajského kola na
Ochozu u Polné, tam zvítězila a reprezentovala Kraj Vysočina v celostátním kole
v Kostelci nad Černými lesy, kde vybojovala krásné 6. místo.

Spolupráce s městskou knihovnou
Skautky a skauti našeho střediska pomáhali dětskému oddělení uskutečnit pro finalisty
etapové hry „A to je ta krásná česká země – můj domov“ závěrečnou hru po městě. Na
stanovištích představovali různé postavy: lazebnici Zuzanu, bankovní úřednici, Jana
Žižku, řeholnici, trhovkyni. U těchto postav plnily děti úkoly, vycházející z jednotlivých
částí etapové hry.

List díků
SRJ udělila List díků za výbornou práci s dětmi v družinách rádcům a rádkyním: Anně
Mičánové, Petře Večeřové, Jakubu Koděrovi a Janu Včelovi.
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Oslava stého výročí vzniku Československa
•

sté výročí vzniku Československa jsme oslavili hrou po městě připravenou pro
světlušky, vlčata, skautky a skauty. Každá z pěti smíšených skupin měla vyluštit
tajenku

•

část básničky o kráse naší země, slova do doplňovačky získávala z pamětních
desek, názvů obchodů apod. V cíli – u naší lípy - Stromu republiky - ve
Smetanových sadech jsme pak dali básničku dohromady, rozdali sto “zlatých”
korun za odměnu. Přidali se k nám oldskauti a rodiče, společně jsme si
připomněli události před sto lety, v nichž hrála důležitou roli i skautská pošta,
zazpívali jsme českou i slovenskou hymnu a naši lípu ozdobili trikolórou. Přešli
jsme k soše TGM, jehož památku jsme uctili položením kytice.

Betlémské světlo
Za velkého zájmu veřejnosti rozdávaly skautky a světlušky na Štědrý den Betlémské
světlo před kostelem sv. Jakuba. Zpívaly se koledy a zájemci se mohli občerstvit
vánočkou a teplým čajem. Skauti přinesli Betlémské světlo pacientům interního
pavilonu jihlavské nemocnice.

Hospodaření střediska:
Provozní dotace činily: 20 600 Kč
Hospodářský výsledek: 7 716,19 Kč
Sepsala: Ludmila Hronová – vedoucí střediska

strana 5

Junák – český skaut, středisko Zvon Jihlava, z. s.
evid. č. 612 01, IČ: 617 37 402

Činnost světlušek a skautek ve středisku
Světlušky
Schůzky
Světlušky se během ledna až června scházely na pravidelných schůzkách, a to vždy ve
čtvrtek od 17:00 – 18:30. Od září se světlušky scházely každý čtvrtek a to od 17:00 –
18:30. Během schůzek se připravovaly na závod světlušek a vlčat, který probíhal.
Věnovaly se skautským dovednostem, skautskému zákonu. Samozřejmě hrají
nejrůznější hry. Během roku se světlušky zúčastnily i několika výprav.

Akce
10.2.2018 Radňov
17.3.2018 Čeřínek
22.3.2018 Vodní ráj
21.4.2018 Křtiny
12.5.2018 Závod světlušek a vlčat Velké Meziříčí – okresní kolo
1.6.2018 Závod světlušek a vlčat Polná – krajské kolo
28.7. – 11.8.2018 Střediskový tábor Vojtěchov
15.-16.9.2018 Soustředění na závod světlušek a vlčat
21.-23.9.2018 Závod světlušek a vlčat – celostátní kolo
27.10.2018 Výprava na Zaječák
1.12.2018 Výprava v klubovně
14.-16.12.2018 Vánoční středisková výprava Kuřim
24.12.2018 Rozdávání Betlémského světla
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Skautky
Schůzky
Skautky se během ledna až června scházely na pravidelných schůzkách, a to vždy
v pátek od 15:30 – 17:00. Od září se skautky scházejí pravidelně ve středu od 18:30 –
20:00. Během schůzek se věnujeme skautským dovednostem, přípravě na Svojsíkův
závod, hrajeme hry.

Akce
21.4.2018 Křtiny
5.-7.5.2018 Krásná Hora
V sobotu ráno jsme se s holkama sešly u veteriny Horský. Velké batohy jsme naložily do
auta a jen to nejpotřebnější jsme si vzali s sebou. Vydali jsme se na cestu dlouhou cca
35 km. Holky dostaly mapu a záchytné body a měly nás dostat do cíle. Během cesty
panovala výborná atmosféra, povídaly jsme si a upevňovaly naše vztahy. Po dlouhé
a náročné cestě jsme došly do cíle. Rozestavěly jsme stany, a ještě si šly uvařit večeři.
Šly jsme spát brzy. Další dny jsme poznávaly okolí a v pondělí odpoledne jsme odjely
domů.
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28.7.-11.8.2018 Střediskový tábor Vojtěchov

13.10.2018 Sluneční zátoka
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10.11.2018 Údolí Doubravky
Brzy ráno jsme se sešly na hlavním vlakovém nádraží. Měly jsme v plánu projít údolím
Doubravky. Vlakem jsme dojely do Chotěboře, odkud jsme se vydaly údolím. Během
cesty jsme hrály nejrůznější hry, které si holky připravily. Došly jsme až do Bílku, kde
jsme nasedly na vlak a jely domů.

14.-16.12.2018 Vánoční středisková výprava Kuřim
24.12.2018 Rozdávání Betlémského světla
Ráno na Štědrý den jsme se vydaly před kostel sv. Jakuba. Zde jsme lidem rozdávaly
Betlémské světlo, něco málo na zub a na zahřátí. V průběhu jsme hrály a zpívaly
koledy, které jsme měly nacvičené. Lidi si s námi zazpívali, popovídali. Byla to krásná
vánoční atmosféra. Letos se k nám přidala skupina lidí, společně jsme zahráli na
hudební nástroje a zazpívali koledy.
Sepsala: Ludmila Mičánová
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Činnost vlčat a skautů ve středisku
V roce 2018 zůstalo vedení schůzek nezměněno. Schůzky vlčat (10 kluků) 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 scházeli se vždy
v úterý. Od září 2018 ve středu.
Vedoucím oddílu je Karel Petr, zástupcem Jakub Kodet a Norbert Nejedlý.

Seznam akcí:
10. 2. 2018 Výprava k pramenům Dyje
Z Hodic jsme po cestě autobusem vyrazili zasněženou krajinou směrem k pramenu řeky
Dyje. Cestou při krátkých zastávkách se kluci snažili odpovědět na otázky většinou
z oboru vodstva ČR. Cesta nám rychle ubíhala a pramen jsme zdárně našli. Vyfotili se u
něj a zapřemýšleli, jak se z malého pramínku stane velká řeka. Pokračovali jsme dále
a na příhodném místě si na sněhu rozdělali oheň, opekli špekáček a posilnili svá těla.
Dále jsme pokračovali směrem Třešť. Nad tímto městečkem jsme si zahráli ještě
několik her. Čas rychle ubíhal a my jsme se nedokázali od her rychle odtrhnout, a tak
jsme nakonec museli utíkat na vlak. Někteří z nás i z posledních sil. Paní průvodčí však
byla shovívavá a vlak chvilku pozdržela, aby stihli všichni doběhnout. Byli jsme rádi, že
jsme se šťastně vrátili do svých domovů.
22. 2. 2018 Pozorování hvězd
V tento den (čtvrtek) jsme měli v plánu pozorování hvězd ve spolupráci s jihlavskou
astronomickou společnosti na hvězdárně Matky Boží. Bohužel z důvodů nemoci se tako
akce neuskutečnila. Snad to vyjde někdy příště.
23.3.2018 Cesta k Andersonovi
Každý rok pořádá jihlavská knihovna Noc s Andersenem, kdy vybraní čtenáři přespávají
v knihovně. Pro letošní rok byli ústředním motivem knihy Jaroslava Foglara. Proto jsme
byli osloveni s prosbou o spolupráci. Připravili jsme pro děti cestu jihlavským
lesoparkem Heulos, kde byla jednotlivá stanoviště. Na každém stanovišti se přečetl
úryvek z jedné z Foglarových knih a následně se plnily úkoly. Mezi nimi byla například
Kimova hra, poznávání zvířat, šifry, ale také zatloukání hřebíku anebo kdo udrží plátek
citronu v puse, aniž by se zašklebil. Závěr byl v klubovně na Dělnické ulici, kde měli
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účastníci naplánovat co si s sebou sbalí na výpravu do batohu. Po opečení špekáčku na
ohni u klubovny ještě byla soutěž v podobě hudebního pexesa, poté už následovalo
vyhodnocení a odchod na přespání do knihovny.
21.4.2018 Skautská pouť do Křtin
Velká akce pořádaná pro skauty brněnské diecéze, na které bylo asi 600 skautů.
Vlakem do Adamova a pak objednaným autobusem na jeho okraj – Františčina huť. Zde
byla registrace účastníků a vycházelo se po skupinkách na cestu kolem Křtinského
potoka přes zříceninu hradu Hrádek u Babic. Na stanovištích, které byly po cestě, se
plnily různé úkoly většinou z rytířství a dávných časů. V cíli u poutního kostela ve
Křtinách byl oběd (párky a tatranka) možnost vyrobení památeční placky, a ještě
nějaké soutěže. Vyvrcholením byla slavnostní mše svatá, sloužená otcem biskupem
Vojtěchem v kostele plném skautů. Nakonec cesta autobusem zpět do Adamova a
vlakem domů. Celou výpravu nás doprovázelo překrásné počasí a úžasná příroda
moravského krasu. Akce byla výborně připravena a zorganizována.
12. 5. 2018 Závod světlušek a vlčat
Naše hlídka vlčat se zúčastnila základního kola Závodu světlušek a vlčat pořádaného
střediskem Velké Meziříčí v okolí obce Hrbov u Velkého Meziříčí. Z vysokého počtu
závodních hlídek (16 chlapeckých) jsme osadili 9. místo. Světlušky z našeho střediska
osadily 2. místo a postoupili do krajského kola.
28.7. – 11.8. 2018 Střediskový tábor

Na tábořišti u obce Vojtěchov nedaleko Bystřice nad Perštejnem. Celé léto 2018 bylo
ve znamení tropických teplot a ani našemu táboru se tyto teploty nevyhnuly. Naší
záchranou byl nedaleký rybník. Většinu času během dne jsme se snažili trávit v lese a
využívat jeho stínu. Pitná voda tekla přímo do kuchyně a také to umývárny. Kuchyně
byla trochu jednodušší. Malá kamna a některé zařízení nebylo úplně účelné. Jídelna
byla v nedalekém hangáru. Některé podsadové stany byly nové, polovina však byla
starší a v horším stavu. Tábora se zúčastnilo asi 40 dětí. Táborová hra byla rozdělena na
dvě skupiny. Mladší měli zakázanou poušť, kdy po havárii letadla ztroskotali na poušti.
Jejich úkolem bylo zajistit vlastní přežití. Hledání vody, potravy… výroba studánky,
ohrádky pro králíka a plnění jiných zajímavých úkolů. Po opravě letadla se všichni v
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pořádku vrátili domů. Starším bylo nabídnuto výzkumnou agenturou podílet se na
expedici k zjištění života ve vesmíru (na jiných planetách). Během tábora se
připravovali na let. Zdokonalovali se ve fyzické přípravě, získávání vědomostí, a hlavně
v týmové spolupráci. Koncem tábora vzlétli do vesmíru a pátrali po životě – nalezli jej a
byli za to náležitě odměněni. Nejkrásnější však byly společné zážitky a získané
zkušenosti. Na táboře složili někteří nováčci vlčácký a skautský slib. Jako již několikátý
rok jsme pokračovali v plnění Třech orlích per a skautských výzev. Během tábora se
naštěstí nestal žádný vážný úraz, jen nějaké drobnější a jedna skautka předčasně odjela
s pohmožděným kotníkem.

13.10. 2018 Výprava zřícenina Rokštejn
Vydali jsme se dobít hrad Rokštejn. Velké bylo naše překvapení, že nás už někdo
předběhl. Cestou při správné odpovědi, který hrad nebo zámek v našem kraji se skrývá
v místopisném popisu, mohli účastníci získat žeton s rodovým znakem. S těmito znaky
pak byla svedena virtuální bitva, kdy se v jednotlivých částech bitev rozhodovalo, jestli
zvítězí obránci nebo útočníci. Nechyběl tradiční špekáček, protože výprava bez něj by
nebyla výprava.
25.10.2018 Hra po městě
U příležitosti 100 let republiky jsme se zúčastnili střediskové hry po městě, ve které na
různých místech po městě účastníci skládali slova k mottu. Závěrem hry jsme položili
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květiny u našeho stromu republiky.U lípy, kterou jsme v parku Smetanovy sadech
před 20 lety zasadili. Navázáním trikolory a zpěvem skautské a státní hymny jsme si
připomněli toto výročí.
10.11.2018 Drakiáda
Sraz byl na obvyklém místě na parkovišti u Tesca. Účast byla hojná, tři kluci plus
vedoucí. Začátek programu obstaralo pouštění draků, po zničení většiny z nich jsme se
přesunuli k ohništi. Zde jsme si dobu přípravy špekáčků zpestřili soutěží dvou skupin komu dříve přehoří provázek. Po úmorném zápolení jsme správně vyhladovělí slupli
špekáčky jako maliny, JOJ ty byly dobré. V dobré náladě jsme se oddávali další herní
zábavě jako je blázinec, nindžové... Posledním snažením byl boj o totem, tedy o draka.
Dobře vyvětraní, lehce namočení, ale nadšení jsme se vrátili na místo srazu, kde jsme
skočili rodičům do náručí.

14.12.- 16.12. 2018 Vánoční výprava Kuřim
Tato výprava byla společná se světluškami a skautkami v klubovně v Kuřimi a jejím
okolí. Všichni ze zúčastněných se snažili získat klíče od pevnosti Boyard k otevření
pokladu. Jak je v soutěži zvykem, museli zvládnout fyzické i mentální úkoly. Program
připravili starší skauti a skautky. Dalo jim to hodně práce, ale zvládli to na výbornou.
Díky vynaloženému úsilí soutěžících se brána otevřela a mohli si vyzvednout sladkou
odměnu. Večer byl ve znamení předávání vánočních dárků, her a soutěží. V neděli nás
čekala už jen mše svatá v kostele, výborný oběd a cesta domů vlakem.
24.12. 2018 Světlo z Betléma
Tradičně jsme v jihlavské nemocnici roznášeli Světlo z Betléma a zpívali koledy
s doprovodem kytary a mandolíny.
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 valné hromadě klubu dne 3. 1. 2018 bylo vzhledem ke zdravotní indispozici
dosavadní dlouholeté vedoucí klubu Jany Krechlerové, zvoleno nové vedení klubu ve
složení: vedoucí klubu - sestra Marcela Dvořáková, zástupkyně vedoucí - sestra Ludmila
Březinová a pokladník - bratr František Krédl.
V roce 2018 bylo v našem klubu registrováno 13 členů - 9 sester a 4 bratři. Průměrný
věk člena klubu je 76,1 roků, většina členů jsou důchodci, jen 2 sestry jsou pracující.
A od toho se odvíjí naše už poněkud omezená skautská praxe.
Pravidelně se scházíme každou první středu v měsíci na schůzce v klubovně.
Probereme informace ze střediska, zajímavosti ze skautského světa i osobní zážitky.
Většinou se domluvíme i na nějaké další akci v příslušném měsíci.
Letos se nám nepodařilo - vzhledem ke zdravotním potížím členů i nepříznivému počasí
- uskutečnit výstup na Prasečák, kterým už tradičně vítáme jaro. Také jsme v listopadu
nezvládli obvyklou návštěvu skautských hrobů a tak jsme na naše sestry a bratry
zavzpomínali na listopadové schůzce při rozsvícených svíčkách.
Přes všechna omezení se nám některé akce povedly a doufám, že většinu z nás
potěšily.
•

Na jaře jsme byli na výstavách v Muzeu. Především nás zaujala výstava ke 100.
výročí vzniku Československé republiky.

•

V dubnu se nám za krásného slunného počasí vydařila procházka po cyklostezce
od Jánského kopečku ke Kauflandu.

•

Před prázdninami jsme se sešli na slavnostním posezení v klubovně při oslavě
85. narozenin sester Helenky Miksové a Jarmilky Večeřové a bratra Feryho
Krédla.

•

Na podzim jsme byli opět na výstavách v Muzeu a na radnici. V říjnu jsme se
zúčastnili střediskového setkání k výročí vzniku republiky u „Lípy republiky” a
sochy TGM.
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•

V listopadu pro nás připravila ses. Liduška Hronová komentovanou prohlídku
knihovny, moc se nám tam líbílo.

•

21. 11. zemřel náš dlouholetý oblíbený člen Jiří Těšínský. opravdový skaut. Bylo
mu 88 let. Rozloučili jsme se s ním v krematoriu skautskou večerkou.

•

V prosinci opět výstava v Muzeu - krásné a inspirativní obrazy a kabelky
zhotovené technikou patchworku. A konečně na závěr roku příjemné vánočněsilvestrovské posezení v klubovně.

V závěru chci poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na činnosti klubu (úklid,
občerstvení, návštěvy nemocných, dobrá nálada atd.).
Zpracovala M. Dvořáková
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