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Základní informace o středisku 

V r. 2019 sdružovalo středisko Zvon 7. dívčí oddíl Veverek, 7. smečku vlčat – Stopaři, 

klub 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  

Složení střediskové rady po sněmu 24. 10. 2019 

Ludmila Hronová  vedoucí střediska 

Karel Petr  zástupce vedoucího střediska 

Norbert Nejedlý volený člen 

Mičánová Marie (Manka)  jmenovaný člen, hospodář střediska 

Ludmila Březinová volený člen 

Ludmila Sedláková  volený člen 

Lenka Jonášová předseda revizní komise 

Markéta Fous člen revizní komise 

Oddíly ve středisku 

7. dívčí oddíl Veverek  vedoucí oddílu Ludmila Klofáčová 

7. smečka vlčat Stopaři  vedoucí oddílu Karel Petr 

216. klub OS Ježci  vedoucí oddílu Marcela Dvořáková 

1. oddíl vodních skautů Karibů  vedoucí oddílu Jan Fous 

Počet členů střediska 

Děti a mládež (do 18 let)  43 

Dospělý  28 

Celkem  71 
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Činnost střediska 

Vzdělávání 

XXIX. seminář ELŠ v Praze navštívily sestry L. Hronová a H. Konířová. 

Bratr Norbert Nejedlý úspěšně složil čekatelské zkoušky. 

Veřejnoprávní kontrola využití dotací 

Vedoucí střediska a hospodářka byly vyzvány Magistrátem města Jihlavy, aby se 

dostavily ke kontrole správného vyúčtování a využití dotace, poskytnuté středisku 

v roce 2017. Kontrolu provedl Ing. Pavel Bíža z útvaru interního auditu a kontroly. Po 

vyjasnění určitých problémů se správným zaúčtováním, bylo vše shledáno v pořádku a 

sepsán protokol o kontrole. 

Chata Dvorce 

Dotaci od MŠMT jsme nezískali 

Dotazem na KRJ jsme zjistili, že nemají prostředky, které by nám mohli poskytnout 

Bratr Bořek Slunéčko z ústředí reagoval telefonicky na náš dotaz ohledně získání 

financí. Z fondu Junáka (investičního) nedostaneme žádný příspěvek, protože zdroje 

jsou velmi omezené a přednost má výstavba kluboven. Nedoporučoval žádné půjčky, 

jsme malé středisko a měli bychom problém se splácením. Další možnost je, že by se 

chaty ujalo nějaké velké středisko, ale velmi pochybuje, že by do toho někdo mohl 

investovat tak velké finance. Junák bychom mohli pouze požádat o neinvestiční dotaci 

na opravu. 

Oheň svatého Jiří 

Středisko zorganizovalo setkání všech členů u příležitosti svátku sv. Jiří – patrona 

skautů. Proběhlo 25. 4. za přímo letního počasí a hojné účasti. Děti si zahrály hru 

o starých skautských písničkách, slova tří písní hledaly po celé zahradě, sestavit z nich 

texty písní bylo velice náročné, nakonec se s nápovědou podařilo. Odměnou byly 

zmrzlinové kornouty. U ohně jsme si pak povídali o sv. Jiří a našem středisku a zpívali 

při kytaře. Po odchodu dětí si dospělí ještě povídali a pochutnávali si na dobrotách, 

připravených oldskautkami. Bylo to velmi příjemné odpoledne. 
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Svojsíkův závod 

Dvě hlídky skautek se zúčastnily základního kola v Havlíčkově Brodě. Jedné se podařilo 

postoupit do krajského kola, které se konalo u Velkého Meziříčí. Tam obsadily 5. místo. 

Klubovna 

Skauti a skautky natřeli plot okolo zahrady. 

Magistrát provedl z vlastní iniciativy kompletní výměnu střechy (prkna a krytinu). 

Střediskový tábor 

Proběhl od 27. 7. do 10. 8. 2019 u Benetic u Třebíče pod vedením Karla Petra. 

Tábořiště vyhovovalo, ale mělo i nedostatky - nekoupatelný rybník, nemožnost 

využívat okolní lesy pro hry – jsou zarostlé hustými vysokými rostlinami. Zúčastnilo se 

39 dětí. Mladší děti bojovaly v táborové hře se zlem – motivováno sv. Jiřím. Starší měly 

po katastrofě začít žít nový život na Zemi za primitivních podmínek. Motto bylo: Žij 

tady a teď. Někteří složili slib. Plnily se také výzvy. Po zdravotní stránce vše proběhlo 

v pořádku – jen drobná poranění, nachlazení, klíšťata. Hospodaření dopadlo 

s přebytkem 4.654,-. Peníze byly převedeny na střediskový účet. Děkujeme bratru 

Petrovi a jeho rodině za obětavou práci při vedení a provozu tábora. 

Řádný volební sněm střediska 

Proběhl v klubovně Dělnická 7 ve čtvrtek 24. 10. 2019. Byla zvolena nová středisková 

rada a revizní komise (viz úvod této zprávy). Hostem sněmu byl předseda KRJ Zdeněk 

Matějka Man. V předsněmovní diskusi se účastníci vyjadřovali k tématu Idea světlušek 

a vlčat. 

Po sněmu byl na Czech Pointu ověřen zkrácený zápis ze sněmu, zkonvertován do 

elektronické podoby, byly ověřeny a zkonvertovány zápisy do Spolkového rejstříku - 

Markéta Fous, Jana Skoumalová, Lenka Jonášová. V prosinci jsme obdrželi potvrzení 

o zanesení výsledků sněmu do Spolkového rejstříku. 

Spolupráce s MFDF 

Na festival dokumentárních filmů jsme zapůjčili nádobí na vaření a hrnečky na čaj. 
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Webové stránky 

V prvních měsících roku se ještě dařilo aktuálně vkládat zprávy na webové stránky. Pak 

náš spolupracovník nestíhal. Nyní hledáme nového pomocníka k spravování webu 

střediska. 

Betlémské světlo 

Skauti a vlčata nesli Betlémské světlo do interního pavilonu nemocnice. Děvčata se 

rozdělila na dvě skupiny: jedna rozdávala světlo před kostelem sv. Jakuba a druhá 

obcházela dětský pavilón nemocnice. 

Hospodaření střediska 

Provozní dotace činily: 15 000 Kč 

Hospodářský výsledek: 17 398 Kč 

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

Světlušky 

Schůzky 

každý čtvrtek od 17:00 do 18:30 v klubovně 

Na schůzkách jsme se snažily holky naučit skautským 

schopnostem i dovednostem (např, šifry, zdravověda, 

uzle, historie skautingu atd.) a to hlavně formou 

různých her a zábavných aktivit. 

Vzdělávání jsme prokládaly hrami na rozvoj fyzické kondice, spolupráce, silné vůle, 

trpělivosti, logického přemýšlení, … Hry probíhaly nejen v prostorách klubovny, ale 

také venku. 

Typická schůzka vypadala tak, že jsme zahájily modlitbou, pokračovaly hrou a pak se 

snažily holkám něco předat. Ve zbytku schůzky jsme hrály různé hry. Typické schůzky 

jsme prokládaly schůzkami neobvyklými (šly jsme zapálit svíčky na hřbitov, hrály jsme 

pouze hry venku, tvořily, vařily atd.) 

Výpravy 

Jednodenní výprava za krásou zimního Jihlavska 

19.1.2019 

Světlušky dojely autobusem do Zborné a odtud šly až na nedaleký 

Vysoký kámen. Po obědě sešly dolů do Starého Pávova odkud po 

vyblbnutí na dětském hřišti odjely zpět do Jihlavy. Celou výpravu 

doprovázela spousta her, vtipů, hádanek, a hlavně dobrá nálada. 
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Jednodenní výprava kolem rybníku Peklo 

16.2.2019 

Ráno jsme se sešly na autobusovém nádraží a autobusem 

jsme dojely do Měšína. Odtud jsme šly do Polné kolem 

rybníku Peklo, po cestě jsme hrály hry a zpívaly táborové 

písničky. Nejvíc nás bavilo rozbíjení ledu, válení sudů z 

kopce, povídání si a všechny možné i nemožné aktivity. 

Nakonec jsme se všechny vrátily s dobrou náladou zpět do Jihlavy. 

Jednodenní výprava na Okrouhlík  

16.3.2019 

Světlušky vyrazily na svojí první jarní výpravu a to 

nedaleko od Jihlavy. Sešly se u studánky na Skalce a 

vydaly se směrem k rybníku Okrouhlík. Tam následoval 

oběd z vlastních zásob a poté došli na zastávku Vysoká, 

odkud dojely autobusem do Jihlavy na náměstí. Bohužel 

však vedoucí zapomněli objednat na výpravu dobré počasí, takže skoro pořád pršelo a 

byla zima. Ale jak praví 11. bod skautského zákona, skaut je nepromokavý, tudíž si 

holky i přesto výpravu užily. Po cestě organizovaly pohřeb mrtvým žížalám, povídaly si 

vtipy, hrály hry a kalily (vodu v kalužích). Myslím, že se výprava zdařila-holky se vrátily 

zmrzlé, špinavé, ale s úsměvem na tváři a hlavně všechny. 

Jednodenní výprava společná se skautkami ze Sasova do Rančířova  

13.4.2019  

Skautky a světlušky se sešly ve slunečnou jarní sobotu na 

Jihlavském náměstí a společně dojely trolejbusem k 

farmě Sasov. Odtud se vydaly po modré značce směrem 

k Rančířovu a cestou se zastavily u pěkného ohniště, 

které využily k opékání špekáčků a různých sladkostí. S 

plnými břichy se vrátily zpět na cestu a než dorazily k Rančířovu, zkracovaly si čas 

hraním her a zpíváním trampských písniček. Když dorazily do Rančířova, zahrály si svojí 
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oblíbenou hru „buldog“. Poté se vrátily zpět do Jihlavy. Výprava se nám vydařila a 

nemůžeme se dočkat dalšího vandrování.“ 

Dvoudenní vandr údolím řeky Doubravy a na zříceninu hradu Ronovec 

25.-26.5.2019 

Světlušky dojely vlakem do vesnice Sobíňov. Kde se 

potkaly se svojí bývalou vedoucí Maruškou a jejím 

přítelem Honzou, kteří pro ně celou výpravu připravili. 

Všichni se se všemi věcmi na zádech vydali na pochod 

krajinou. Prošlí údolí řeky Doubravy, a odpoledne 

dorazily k zřícenině hradu Ronovec. Cesta to byla velmi náročná a únavná, ale příroda 

kolem byla nádherná a cestu prokládali také různými hrami. Večer si postavili z plachty 

přístřešek, kde přenocovali a také si uvařili čínskou polévku a zahráli nějaké hry. V 

neděli ráno byl jejich jediným cílem dojít do Havlíčkova Brodu a odjet vlakem zpět do 

Jihlavy. Ještě před cestou se posilnili zmrzlinou. Myslím, že se výprava podařila, ačkoliv 

to byla jedna z nejnáročnějších výprav. 

Vánoční středisková výprava v Cizkrajově 

14.-15.12.1019 

Celé středisko se v sobotu ráno vypravilo vlakem do 

Dolního Bolíkova, odkud jsme došli na faru v Cizkrajově. 

Už ve vlaku byli děti rozděleny do skupin, ve kterých 

rozluštili úvodní šifru. Stali se tajnými agenty a měli za 

úkol najít poklad. Celé odpoledne jim byly posílány GPS 

souřadnice a oni postupně sbírali kód pro otevření pokladu. Večer se už tradičně 

pořádalo Skautdance, aneb když skauti tančí. Dále pokračoval Štědrý večer – jedli jsme 

cukroví, zpívali koledy a rozdávali si dárky. Večer byl zakončen krátkou noční hrou. V 

neděli jsme šli do kostela a také si zahráli hru po vesnici i na faře. Poté jsme uklidili a 

vydali se na vlak zpátky domů. Celá výprava byla proložena spoustou krátkých her. 
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Další akce: 

Střediskový oheň sv. Jiří 

25.4.2019 

V době čtvrteční schůzky se sešlo celé středisko v 

klubovně. Zapálili jsme velký oheň ke příležitosti oslavy 

svátku sv. Jiří, patrona skautů. Světlušky si zahrály hru, 

seznámily se se staršími skautskými písněmi, poslechli si 

povídání o sv. Jiřím a celkově se seznámili s celým 

střediskem (vlčaty i oldskauty).  

Přespávačka v klubovně 

8.-9-.6.2019 

Světlušky se sešly v sobotu odpoledne v klubovně, kde si 

nejdříve venku zahrály několik her. Večer si po dolní 

místnosti rozložily karimatky a pustily si film. Při filmu se 

nezapomínaly občerstvovat. Ráno se nasnídaly a vyrazily 

do kostela ke sv. Jakubovy. Poté se vrátily do klubovny, 

kde si je vyzvedli rodiče. 

Přednáška o gorilách v jihlavské knihovně 

7.11.2019 

Místo klasické schůzky jsme se se světluškami vydali na 

přednášku o životě goril z Pražské ZOO do jihlavské 

knihovny. 

Přespávačka v klubovně 

30.11.-1.12.2019 

V sobotu večer se světlušky sešly v klubovně a zahrály si několik her, vyfotily společné 

fotky. Pak si pustily film, snědly dobroty, a protože se jim nechtělo ještě spát, tak jim 

vedoucí nakreslily několik obrázků na dobrou noc. V neděli ráno se vydaly do kostela a 
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po cestě stihly ještě několik her. Některé holky si rodiče vyzvedli u kostela, některé se 

vrátily do klubovny, kde akce končila. 

Mikulášská schůzka  

12.12.2019 

Na této schůzce nás opožděně navštívil sv. Mikuláš s 

čerty a anděly. Rozdal holkám bonbony, řekl jim něco o 

sobě, napomenul je, aby se chovaly dobře a oni mu za 

to zazpívaly a odrecitovaly básničky a slínily, že nebudou 

zlobit své vedoucí.  

Vánoční besídka pro rodiče 

19.12.2019 

Na poslední schůzku světlušek před Vánoci jsme pozvaly 

rodiče i sourozence holek. Zazpívali jsme si společně 

koledy, snědli cukroví, vypili čaj, zahráli hru a světlušky 

předvedli svým rodinám scénky s vánoční tématikou. 

Účast byla veliká a atmosféra krásně vánoční.  

Roznášení Betlémského světla v nemocnici 

24.12.2019 

Na štědrý den dopoledne jsme se vydaly do nemocnice 

v Jihlavě. Obešly jsme několik oddělení, kde jsme 

doktorkám zapálily svíčky Betlémským světlem a 

pacientům zahrály a zazpívaly tradiční české koledy. 

Snažily jsme se tento den udělat radost lidem, kteří musí 

být přes Vánoce v nemocnici. 

Sepsala: Ludmila Klofáčová 
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Skautky 

Schůzky 

Schůzky školní rok 2018/19: středa 18:30 - 20:00 

Schůzky školní rok 2019/20: úterý 17:30 - 19:00 

Od ledna roku 2019 jsme se pilně připravovaly na 

Svojsíkův závod, učily se a připravovaly scénky. Po 

skončení SZ jsme si užívaly volna až do konce školního 

roku, hrály jsme hry a učily se příležitostně zábavnou 

formou. Od září byl náš cíl začlenit do skupiny nové 

skautky a zlepšit spolupráci mezi členkami skupinky. Na každou schůzku měla jedna ze 

skautek za úkol něco upéct, na pečení jsme měly rozpis. Snažíme se skautky také 

navnadit do vedení světlušek, ve kterém nám občas dobrovolně pomáhají. 

Akce 

jednodenní výprava – Pelhřimov  

2. 2. 

Výprava se Skautkami zimní krajinou. Hrály jsme různé 

hry jak na vybití energie, tak na zkrácení čekání na 

vlakové zastávce. Domů jsme se vrátily zmrzlé, ale 

spokojené. 

jednodenní výprava + skauti – Telč  

9. 3. 

Výprava spojená se Skauty v okolí Telče. Opekli jsme si 

párky a navštívili Telečské náměstí s historickými 

budovami. 
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jednodenní + světlušky – Sasov/Rančířov 

13. 4. 

Výprava spojená se světluškami, vyrazily jsme 

z vesnice Sasov po turistické trase, kde jsme 

také našli ohniště, na kterém jsme si všechny 

opekly párky. Když jsme došly do Rančířova, 

následovala cesta zpět skrz farmu Sasov, kde 

jsme se mohly podívat na hospodářská zvířata. 

Svojsíkův závod - základní kolo 

27. - 28. 4. 

Dvě skupinky skautek (Pštrosice a Cassiopey) se zúčastnily zákl. kola Svojsíkova závodu 

v Havlíčkově Brodu. Závod probíhal v ulicích města. Pštrosice skončily na 5. místě, 

zatímco Cassiopey se umístily 3. a postoupily tak do krajského kola závodu.  

Svojsíkův Závod – krajské kolo 

31.5. - 2. 6. 

Družina Cassiopey se účastnila krajského kola SZ ve Velkém Meziříčí, tématem byla 

Expedice na Mars, musely jsme proto překonat těžké podmínky neznámé planety. 

Skupinka skončila předposlední, ale všechny jsme si závod velmi užily. 

víkendová výprava – Javořice  

9. - 10. 11. 

Víkendová výprava spojená se skauty. Náš sobotní cíl 

bylo zdolat vrch Javořice, což jsme úspěšně zvládli a 

poté se vrátili na chatu, kde jsme také spali. V průběhu 

výpravy jsme hráli různé hry a uvařili si i oběd a večeři. 
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Vánoční středisková výprava – Cizkrajov 

14. - 15. 12. 

Celé naše středisko se před Vánoci sešlo v Cizkrajově, aby zde oslavilo svátky. Děti si 

předaly dárky se svými sestrami a bratry skauty a užili si víkend plný her s večerní 

Skautdance. 

Betlémské světlo 

24. 12. 

Skautky tento rok vyrazily do dvou míst, jedna skupinka tradičně nabízela světlo před 

kostelem sv. Jakuba a druhá se vydala do nemocnice zahrát koledy pacientům, kteří 

museli strávit Štědrý den v nemocnici. Společně se světluškami jsme nemocným zahráli 

koledy a prošly např. dětské oddělení. 

Sepsala: Ludmila Klofáčová 
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Činnost vlčat a skautů ve středisku 

V roce 2019 zůstalo vedení schůzek nezměněno. Schůzky vlčat (10 kluků) vede Norbert 

Nejedlý a jsou každý čtvrtek - rozdělené do dvou šestek - Panteři a Orli.  

Družinu skautů (7 kluků) vedou společně Jakub Koděra a Jan Včela, ti se původně 

scházeli ve středu a od září 2019 jsou jejich schůzky v úterý. 

Vedoucím oddílu je Karel Petr, zástupci Norbert Nejedlý a Jakub Kodet. 

Seznam akcí: 

Výprava chata Ochoz 

25 - 26. 1. 2019 

V pátek odpoledne jsme se vypravili autobusem na zastávku za Zhoří. Potom za tmy 

lesní cestou do chaty ukryté v lesích u rybníka Ochoz. Cestou, která nám rychle za 

křupání sněhu ubíhala, jsme se dozvěděli, že náš pobyt bude výcvikový kemp pro 

případ katastrofy, že by naše planeta byla bez elektřiny. Hrozí totiž (jako před mnoha 

miliony lety) přepólování zemských pólů. Po celou dobu pobytu jsme nesměli používat 

elektřinu, ani baterky. Svítili jsme petrolejkami, vařili na ohni. Páteční večer jsme si 

ukrátili hrou se svíčkami a sirkami  

a diskuzí co vše by se stalo, kdybychom byli bez elektřiny. Sobota byla ve znamení 

pátrání po významném vynálezci. S jeho pomocí a také za pomoci silných magnetů 

bychom mohli zvrátit přepólování Země. Stálo nás to mnoho úsilí, mráz a sníh nám to 

ztěžovaly. Nakonec se nám to však povedlo a země byla zachráněna. 

Tato výprava byla důležitá, protože její organizování bylo jednou z podmínek pro 

složení Norbertovy čekatelské zkoušky. 

Rádcovský kurz 

22.-24. 2. 2019 

Naši rádcové Kuba a Honza se zúčastnili rádcovského kurzu v Brtnici, který 

organizovalo středisko Velké Meziříčí. Tento kurz se jim moc líbil. 
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Výprava Štoky 

16.3.2019 

Od pátečního odpoledne vytrvale pršelo. To by nebylo nic hrozného, příroda vláhu 

potřebuje, ale ne když jsme v sobotu měli v plánu podniknout výpravu. Ráno bylo také 

ve znamení deště i přesto se sešlo 7 odvážných kluků, kteří se deště nezalekli a vyrazili 

na výpravu. Sraz byl  

u kostela sv. Jana Křtitele na Jánském kopečku. Po rozdělení do dvou skupin bylo 

prvním úkolem vytvoření šifrovací mřížky. Naším cílem bylo památní místo bitvy 

u Štoků mezi Rakušany a Bavory. Zastaveními na cestě, kterou jsme šli v pláštěnkách, 

byly např. památný hřbitov obětí na D1, vrchol Vysoký kámen či studánka nebo tunel 

pod dálnicí. Na každém  

z nich nás čekalo plnění zajímavého úkolu a otázka, jejíž odpověď jsme měli zašifrovat 

pomocí mřížky. K obědu jsme se posilnili špekáčkem a vyrazili na další cestu, teď už bez 

pláštěnky, protože pršet přestalo. Po splnění všech úkolů a zašifrování odpovědí do 

mřížky jsme měli nenápadně šifru předat našemu velícímu generálovi v bitvě. On 

rozluštil a zhodnotil správné odpovědi. V odpovědích byli úspěšnější Rakušané. Pak už 

jsme očekávali autobus, který nás odvezl domů. 

Skautská pouť do Třebíče 

27.4.2019 

Skautská pouť byla jednou z velkých akcí pořádaných pro skauty brněnské diecéze, na 

které bylo celkem asi 500 skautů. Společně se skautkami jsme přijeli vlakem do 

Třebíče. Hned na nádraží jsme dostali mapu, na které bylo zakresleno 6 stanovišť a cíl. 

Naším úkolem bylo je obejít v libovolném pořadí a zvládnout všechny zadané úkoly. 

Většinou se jednalo o úkol z historie motivovaný dobýváním Třebíče. V cíli u Baziliky sv. 

Prokopa nás čekal oběd  

a nástup s vyhlášením vítězů. Pro zájemce byla připravená komentovaná prohlídka 

baziliky. Vyvrcholením poutě byla mše svatá s otcem biskupem Konzbulem. Celou 

výpravu nás doprovázelo krásné počasí a mohli jsme lépe a důkladněji poznat město 

Třebíč. 
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Střediskový tábor na tábořišti Benetice u Třebíče. 

28. července – 10. srpna 2019 

Letošní tábor se od předchozích lišil tím, že jsme přijeli na posečenou louku plnou 

voňavého sena a celý tábor včetně podsadových stanů, „tý pý“, stožáru, latrín, sprch a 

jídelny jsme si museli postavit sami. Celý „stavěcí“ den bylo úmorné horko, které 

prověřilo nejen naši vytrvalost, ale i fyzickou kondici. 

Některé drobnější práce jako podlážky do stanů jsme hned po příjezdu asi 40ti dětí 

svěřili i jim. 

Díky kůrovcové kalamitě nám okolí tábora připomínalo zničenou zemi, kterou jsme si 

se skautkami a skauty museli znovu podmanit, zajistit obydlí, potravu (zabíjeli, čistili, 

kuchali a nad ohněm jsme pekli 3 kuřata, vařili jsme bylinkový lektvar v papírovém 

kotlíku, ohřívali vodu v pet lahvi, která ležela hned vedle ohniště, stavěli jsme v zemi 

pekárny a pekli v nich opravdový chleba, na políčku pěstovali špenát atd.), dále jsme si 

pletli košíky a vyráběli hliněné misky, vymýšleli jsme pravidla pro život na nové zemi, 

učili jsme se spolupracovat a plnit týmové úkoly, zkoušeli jsme zvládnout i extrémní 

podmínky jako snídani na stromě, přesun z místa na místo, kdy byli všichni svázaní 

lanem apod. Učili jsme se žít naplno přítomný okamžik nebo-li TADY A TEĎ. 

Táborová hra mladších dětí byla inspirována svatým Jiří a jeho bojem s drakem jako 

symbolem zla. Děti procházely různými zkouškami, ve kterých měly za úkol přemáhat 

to špatné v sobě. Každá skupinka si vyrobila vlajku, na kterou si za splněné úkoly 

přišívala knoflíky a jednotlivci dostávali dračí kůže. Během jednotlivých her se děti učily 

také spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Nakonec se všem ve velké bitvě s pomocí 

papírových koulí podařilo draka zabít a zvítězit nad zlem. 

Táborové večery nám zpříjemňovala četba na pokračování z knihy Prašina nebo zpívání 

a hraní scének u táborového ohně a tento rok také nově velké stínové divadlo, které se 

stalo velmi oblíbeným.  

Během tábora si některé děti více či méně úspěšně plnily Tři orlí pera a různé skautské 

výzvy jako např. 24 hodin na stromě. Pro mnohé bylo nezapomenutelné složení 

vlčáckého nebo skautského slibu u slavnostního ohně. 



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

evid. č. 612 01, IČ: 617 37 402 

strana 17 

Velký dík patří kuchařce Aničce, která dokázala na malých a nízkých kamnech připravit 

výborné pochoutky. 

Závěr tábora patřil hlavně ochotným rodičům, kteří pomohli celý tábor zbourat tak, aby 

vypadal jako na začátku – prázdná louka, ale tentokrát už bez voňavého sena. 

sázení stromů s lesy ČR. 

19.10. 2019 

V tento den jsme se zapojili do celostátní akce Sázíme stromy. Tuto akci organizovaly 

lesy ČR na 12ti místech v republice na obnovu lesů poničených kůrovcovou kalamitou. 

Proto jsme se v blízkosti Havlíčkova Brodu –Pelestrov zapojili do sázení. Na tomto 

místě bylo 1400 účastníků a vysázelo se 13.249 sazenic.  

Součástí dne byl i doprovodný program –ukázka lesní techniky, stahování dřeva koňmi, 

záchranná stanice Pavlov vypouštěla ptáky do přírody a nechyběly i soutěže pro děti. 

Hlavní náplní však bylo sázení různých sazenic, a tak jsme domů odjížděli s dobrým 

pocitem, že jsme vysázeli stromy nové generace. 

výprava skauti Klátovec 

9.11.2019  

vánoční výprava Cizkrajov 

14.12.- 15.12. 2019 

Tradiční výprava společná i se světluškami a skautkami. 

Letos byla naším cílem fara v Cizkrajově, kam jsme dojeli 

v sobotu vlakem. Hned ve vlaku byly děti pomocí 

vyluštěné šifry rozděleny do třech skupin. Po obědě bylo 

úkolem jednotlivých skupin dojít na místo pomocí GPS 

souřadnice. Zde byla vyvěšena zpráva ( kopie novin), na které měli najít číslo které, 

jakoby tam nepatřilo. Celkem museli pomocí souřadnic navštívit 5 míst v okolí. V cíli, 

který byl na poutním místě Montserrat, mohli díky objeveným číslům otevřít 

číselníkový zámek k pokladu. Bylo to napínavé, ale nakonec se to podařilo. Večer byl ve 

znamení předávání vánočních dárků, zpívání koled, hraní her. Také proběhlo finálové 

kolo „SkautDance“, ve kterém různé páry nacvičily zajímavé taneční choreografie. V 
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neděli nás čekala už jen mše svatá v místním vymrzlém kostele, chutný oběd a cesta 

vlakem domů. 

Světlo z Betléma 

24.12. 2019 

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

s doprovodem 2 kytar a jedné 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 

V roce 2019 bylo v našem klubu registrováno 15 členů - 10 sester a 5 bratrů. Většina 

členů jsou důchodci, jen 2 sestry jsou pracující. A od toho se odvíjí charakter našich 

skautských aktivit. 

Setkáváme vždy první středu v měsíci na pravidelných schůzkách v klubovně. Kromě 

toho se snažíme dle našich možností uskutečnit během měsíce nějakou další akci. 

Leden 

Navštívili jsme společně výstavu betlémů v minoritském kostele. 

Únor 

Den sesterství jsme si připomněli setkáním v kavárně Tuzex. 

Byli jsme v knihovně na koncertě skupiny Marianband – Bob Dylan česky. 

Březen 

Za krásného slunečného počasí jsme prošli naučnou stezku kolem Staré plovárny. 

Duben 

Zúčastnili jsme se slavnostního ohně u příležitosti patrona skautů sv. Jiří, který 

pořádalo naše středisko. 

Květen 

Měli jsme naplánovanou výpravu na Prasečák, ale vzhledem k velmi nepříznivému 

počasí se nekonala. 

Červen 

Předprázdninové setkání u Večeřů v Cejli. Děkujeme za skvělé pohoštění. 
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Srpen 

Někteří členové klubu navštívili tábor našeho střediska v Beneticích. 

Září 

V počtu 6 členů jsme konečně uskutečnili výpravu na Prasečák. Podařilo se nám 

vyzvednout schránku se zápisy z předchozích let, i když les následkem kůrovcové 

kalamity téměř zmizel a náš smrk byl vyvrácen. Na setkání v kavárně jsme pak sestry a 

bratry, kteří se nemohli zúčastnit výpravy, o všem informovali. Rozhodli jsme se, že 

schránku zatím uložíme v klubovně. 

Říjen 

Posezení u kávy. 

Listopad 

Byli jsme na přednášce chovatele goril Marka Ždánského v knihovně a navštívili výstavu 

k výročí 30 let svobody na jihlavském Magistrátu. 

Prosinec 

V Muzeu jsme byli na výstavě betlémů a jako každý rok jsme se sešli na tradičním 

vánočním setkání v klubovně. 

 

Na závěr chci poděkovat všem, kteří se - i přes zdravotní, či jiná omezení - aktivně 

podíleli na činnosti klubu a popřát všem v novém roce zdraví, štěstí a radostný život 

v duchu skautských ideálů. 

Zpracovala M. Dvořáková 


