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Základní informace o středisku
V r. 2020 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
Karel Petr
Norbert Nejedlý
Mičánová Marie (Manka)
Ludmila Březinová
Ludmila Sedláková
Lenka Jonášová
Markéta Fous

vedoucí střediska
zástupce vedoucího střediska
volený člen
jmenovaný člen, hospodář střediska
volený člen
volený člen
předseda 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 Klofáčová
vedoucí oddílu Karel Petr
vedoucí oddílu Marcela Dvořáková
vedoucí oddílu Jan Fous

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

54
31
85
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Činnost střediska
Činnost střediska byla ovlivněna celospolečenskou situací – pandemií nemoci Covid 19.
Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav, který konkrétně pro spolek Junák – český
skaut znamenal postupné omezování až od 11. března úplné pozastavení činnosti.
Situace se pomalu uvolňovala od června. Tábor proběhl dle plánu. Na podzim nastala
druhá daleko horší vlna nemoci a další pozastavení činnosti od října do konce roku s
dalším pokračováním v roce 2021.

Skautská pomoc při covidu
Junák – český skaut v říjnu 2020 spojil síly s organizací Elpida, která dlouhodobě
provozuje celostátní bezplatnou Linku. Oslovili dospělé členy, jestli se nezapojí do
dobrovolnictví. Někteří členové našeho střediska se přihlásili. Karel Petr aktivně
nakupuje seniorovi, který je na invalidním vozíku. Tato pomoc je nepravidelná a jen
občasná. Zhruba 1x za 14 dni chce nakoupit nějaké potraviny. Má ještě asistenta a
občas vyrazí na nákup sám.

Vzdělávání
Ludmila Hronová a Hana Konířová se zúčastnily XXX. semináře ELŠ v Městské knihovně
v Praze.
Další plánované semináře, kurzy, do nichž se naši činovníci a vedoucí oddílů přihlásili,
musely být z důvodů opatření vlády zrušeny.

Oslavy 100 let skautingu v Jihlavě
K výročí připravilo středisko Zvon s pomocí střediska Divočáci výstavu „100 let
skautingu v Jihlavě“ v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Konání výstavy bylo ohroženo
uzavřením muzea, (v rámci opatření vlády), nakonec se uskutečnila od 12. 6. do 6. 9.
2020. Vernisáž bohužel nesměla proběhnout. Původně jsme počítali s návštěvou
školních tříd, ale školy byly také zavřeny. Přesto byla návštěvnost dobrá a výstava se
setkala s pochvalnými reakcemi. Propagace výstavy proběhla v Jihlavských listech, na
facebooku, webových stránkách střediska, pozvánku jsme rozesílali po internetu na
všechny známé adresy skautů.
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Spolupráce s muzeem byla díky skvělé kurátorce paní Daně Oberreiterové výborná.
Dodali jsme fotografie, napsali k nim texty a pracovnice muzea vše spojily do
barevných „plakátů“. Ve vitrínách nám pomohly nainstalovat trojrozměrné exponáty.
Ve vstupní hale postavili Divočáci stan s tábornickým vybavením, na tábor nás přenesl i
táborový kruh s ohništěm, vlajkami, totemy… Směr prohlídky určovaly skautské značky
z přírodního materiálu.
Návštěvníkům se rozdávaly upomínkové pohlednice, které nám vytvořil polenský
oldskaut František Vacek, placky se skautskými motivy podle návrhu studentky grafické
školy Anny Tlačbabové a získat mohli i pamětní razítka současné i všech dalších
skautských výstav, které se od obnovy Junáka v roce 1989 v Jihlavě konaly. Nabízela se
možnost vyzkoušet si skautské uzly, vyluštit šifru nebo vyřešit hlavolamy. Na televizní
obrazovce běžel čtyřhodinový sestřih filmových záběrů nejrozmanitější skautské
činnosti od třicátých let dvacátého století až po současnost, který připravil Lukáš
Březina.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě úspěšné výstavy. Výstavou se
středisko zviditelnilo a následoval velký zájem rodičů o skautování jejich dětí, do
střediska přivedl 11 nováčků a dívčí oddíl už musel další odmítat, protože nemáme tolik
vedoucích.

Webové stránky
Webu střediska se ujal Lukáš Březina. Vyjednal zakoupení nového kvalitnějšího
hostingu, fungování stránek se pěkně rozběhlo, nadějný vývoj stejně jako ostatní
činnost přibrzdila pandemie.

Chata Dvorce
Jednali jsme s Pozemkovým úřadem o převod pozemku kolem chaty, kterou máme ve
vlastnictví od roku 2012. Před podáním žádosti o převod pozemku a následným
převodem za cenu dle soudního znalce a obvyklou pro danou lokalitu musíme mít
pozemek pronajatý od Pozemkového fondu na celou dobu užívání. To znamená i
zpětně zaplatit nájem. Podařilo se nám vyjednat, že jako organizace pracující s dětmi a
mládeží budeme od poplatku za pronájem osvobozeni. Smlouva, ale musí být sepsána.
Byli jsme upozorněni, že žádost je dlouhodobá a než dojde k samotnému převodu
může to trvat i 3 roky. Musí být vyjádření různých institucí, geometrické plány atd.
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Situace na konci roku 2020: byla nám doručena Smlouva o výpůjčce č. 33N20/20
parcela č. 264/23, výměra pozemku 890 m2, od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2025. Jednání s
úřady bude dále pokračovat.

Krajský sněm
V lednu 2020 se konal v Havlíčkově Brodě krajský sněm Junáka. Delegáty našeho
střediska byli Karel Petr a Norbert Nejedlý.

Závody vlčat a světlušek
Z důvodu pandemie se žádné kolo neuskutečnilo.

Klubovna
Magistrát zajistil výměnu oken a vstupních dveří. Na naši žádost došlo také k výměně
podlahové krytiny v klubovně v přízemí a kuchyni.

Střediskový tábor
Dlouho se nevědělo, zda budou letní tábory povoleny. Nakonec se mohly uskutečnit.
Tábor se konal od 25. 7. do 8. 8. 2020 na tábořišti Kamenný Žleb u Telče. Proběhl bez
problémů, úrazů, zúčastnilo se 44 dětí, 6 roverů a rangers připravujících hru a 7
dospělých. Výhoda tábořiště – vlastní studna s pitnou vodou, blízkost Telče – nákupy,
koupatelný rybník. Účastníci tábora byli velmi spokojeni. Zbylá částka ve výši 2 029 Kč
byla převedena na účet střediska.

Setkání vedoucích a zástupců vedoucích středisek Kraje Vysočina
Naše středisko poskytlo klubovnu krajské radě Junáka, která 5. 6. 2020 toto setkání
organizovala. Připravili jsme malé pohoštění, oheň, kde si účastníci mohli opékat
špekáčky. Zúčastnilo se asi 37 činovníků, za naše středisko Lída Hronová, Karel Petr a
Norbert Nejedlý.

Spolupráce s MFDF
Stejně jako v roce 2019 i letos jsme půjčovali nádobí organizačnímu štábu festivalu,
který zajišťoval průběh festivalu tentokrát on line.
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Betlémské světlo
Za dodržení hygienických opatření skautky a skauti rozdávali světlo na Štědrý den před
kostelem sv. Jakuba. Vytvořili tříčlenné skupinky, které se během dopoledne
prostřídaly. Celkem předali světlo 53 rodinám nebo jednotlivcům. Děkujeme všem,
kteří se na akci podíleli.

Hospodaření střediska
Provozní dotace činily: 23 600 Kč
Hospodářský výsledek: -5 328, 85 Kč
Sepsala: Ludmila Hronová – vedoucí střediska
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Činnost světlušek a skautek ve středisku
Světlušky
Schůzky

Schůzky světlušek probíhaly každý týden od 17:00 do 18:30 v naší klubovně na Dělnické
ve spodní místnosti a v přilehlé zahradě. Na schůzkách jsme se snažily světlušky
připravovat na skautské závody, tzn. naučit je základní skautské znalosti a dovednosti,
nejlépe pomocí her a pohybových aktivit. Dále jsme samozřejmě vymýšlely různé hry
venku i uvnitř, hrály scénky atd. Schůzky na začátku roku se nijak výrazně nelišily od
schůzek světlušek v roce 2019.
Od 11. 3. však byla skautská činnost kvůli probíhající pandemie Covid-19 do odvolání
pozastavena, tudíž jsme okamžitě zrušily všechny schůzky i výpravy. Nakonec tento
stav trval v podstatě až do konce školního roku, proto jsme se se světluškami až do
tábora tváří tvář neviděly. Snažily jsme se však i při pozastavené činnosti komunikovat
s rodiči a rozjeli jsme také společně s vlčaty online úkolovou hru, kterou připravil bratr
Norbert. Zájemcům jsem posílala krátké texty s příběhem a na ně navazujícím úkolem,
holky se poté ozvaly zpět, když měly úkol hotový a obdržely další. Do online hry se
zapojila zhruba polovina světlušek.
Po prázdninách byla na chvíli naše prezenční činnost opět obnovena, ale za přísných
opatření (nošení roušek ve vnitřních prostorách, dezinfikování, upřednostňování
schůzek venku atd.), snažily jsme se proto využít šance a v září proběhlo několik
venkovních schůzek světlušek. Vzhledem k prostředí jsme většinu se světluškami hrály
různé hry, ať už s naučným tématem, či jen tak pro pobavení.
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Od 4. 10. jsme se opět rozhodly schůzky na nějaký ten čas zrušit, jelikož státem vydaná
opatření jsme již nebyly schopny dodržet. Bohužel jsme se poté již do konce roku 2020
ke klasickým schůzkám nedostaly.

Výpravy
„Na cestě zimní Vysočinou“
11. 1. 2020

V sobotu 11.1. jsme se vlakem dopravily do Hodic, odtud jsme se pěšky vydaly na
nedalekou Jelení horu. Tam jsme si s vypětím všech sil rozdělaly oheň a opekly
špekáčky. Poté jsme se stejnou cestou vrátily zpět do Hodic a vlakem do Jihlavy. Po
cestě jsme nezapomněly sníst všechnu svačinu od maminek i zahrát různé hry.
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Výpravy se zúčastnily: Magdaléna Piáčková, Jitka Pohanková, Terezie Traganová,
Brigita Palánová, Sofie Antonů, Amélie Piáčková, Anežka Nejedlá, Marie Fialová, Eva
Pacholíková, Veronika Musilová. Také se připojily dvě skautky: Veronika Traganová a
Monika Skoumalová. Vedoucí na výpravě byly Klára Mezerová a Petra Večeřová.

Jedinečná předvánoční schůzka světlušek
13. 12. 2020

Při rozvolnění v prosinci jsme se rozhodly absenci schůzek a výprav alespoň trochu
vynahradit takovou speciální schůzkou. Sešly jsme se v neděli odpoledne na zahradě
skautské klubovny, kde jsme za hodinu a půl postupně vystřídaly velký počet her, ať už
notoricky známých a u holek oblíbených, tak i pár zbrusu nových. Po celou dobu akce
měly všechny účastnice nasazenou roušku. Bylo super, že se po tak dlouhé době
světlušky znovu viděly, i když jen na jednu schůzku.
Schůzky se zúčastnily: Pavla Tůmová, Marta Kodetová, Jitka Pohanková, Anežka
Nejedlá, Brigita Palánová, Kristýna Lukšů, Žofie Žatečková, Terezie Fialová, Adéla
Koděrová, Magdalena Černá, Sofie Antonů, Veronika Musilová. Vedoucí zde byly: Klára
mezerová, Klára Lukšů a Petra Večeřová.
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Tábor Kamenný žleb 2020.
Světlušky společně s vlčaty hrály celotáborovou hru, inspirovanou knihou „Hraničářův
učeň“, kterou připravili Karel Petr a Norbert Nejedlý se svými manželkami. Staly se tak
správnými hraničáři, vyrobily si k tomu vlastní luky i pláště a získaly hned několik
hraničářských ctností.
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Skautky
Schůzky
Schůzky skautek probíhaly v roce 2020 každé úterý od 17:30 do 19:00. Na schůzkách se
skautky učily novým dovednostem, hrály hry a rozvíjely své vůdcovské schopnosti díky
pomoci s programem schůzek. Do 11. 3. 2020 se skautky scházely v klubovně na
Dělnické 7, kvůli lockdownu a nařízením se však schůzky musely přerušit. Tato opatření
bohužel trvala až do konce školního roku.
Se skautkami jsme se setkaly alespoň online na dvou schůzkách, 7. 4. při online pečení
muffinů a 28. 4. při luštění záludných hádanek a úkolů. Těsně před prázdninami se však
rozvolnila opatření natolik, že jsme mohly uspořádat dvoudenní výpravu v naší
klubovně.
Od poloviny září probíhaly schůzky skautek kvůli opatřením pouze ve venkovních
prostorách klubovny, naneštěstí se 4. 10. zastavila skautská činnost úplně, a to až do
konce roku 2020.
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Výpravy
Únorová výprava (skauti + skautky)
22. - 23. 2. 2020
Skauti a skautky se sešli na autobusovém nádraží, odkud se dopravili do obce Březiny
ve Žďárských vrších. Výprava proběhla formou vandru zakončeném na faře v Herálci,
kde skauti se skautkami přečkali noc. Druhý den se vlakem úspěšně a ve zdraví vrátili
do Jihlavy.
Vedoucí výpravy: Kryštof Pazderka

Výpravačše
19. - 20. 6. 2020

V pátek 19. 6. jsme se se skautkami sešli u naší skautské klubovny. Dle původního
plánu jsme si vše sbalili do krosen, kvůli špatnému počasí jsme se však rozhodli zůstat
přes noc v klubovně. Druhý den jsme začali rozcvičkou ve spacáku, skautky poté plnily
ve skupinkách různé úkoly po Jihlavě a okolí. Výprava byla zakončena návštěvou kočičí
kavárny.
Vedoucí výpravy: Petra Večeřová, Klára Mezerová, Pavel Šída (18+)
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Účastníci: Zuzana Vopálenská, Klára Lukšů, Štěpánka Petrová, Barbora Večeřová,
Helena Piáčková, Michaela Pohanková, Alžběta Fialová, Klára Fialová.

Výprava do Zborné
12. 12. 2020
V sobotu 12. 12. jsme se sešli u Jihlavského Alzheimer centra a vydali se na cestu
směrem k vrchu Šacberk. Výprava musela proběhnout v rouškách a s patřičnými
rozestupy, přesto jsme si zvládly po cestě zahrát několik her. Na vrcholu si skautky daly
oběd z vlastních zásob a poté jsme se pomalu vydali na cestu zpět. I přes horší počasí
se výprava podařila a byli jsme rádi, že jsme se zase mohli po dlouhé době vidět.
Vedoucí výpravy: Petra Večeřová, Klára Mezerová
Účastníci: Alžběta Fialová, Štěpánka Petrová, Klára Fialová, Monika Nejedlá, Michaela
Pohanková, Lenka Kubů, Terezie Traganová, Marie Fialová, Marta Švorčíková, Barbora
Večeřová.
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Betlémské světlo
Kvůli koronavirové pandemii se Betlémské světlo konalo bez tradičního hraní a zpívání
koled, skautkám a skautům se přesto úspěšně podařilo světlo předat lidem, kteří o něj
stáli. Hlídky u světla se střídaly po půl hodinách v malých skupinkách. Světlo si lidé
mohli vyzvednout od 8 do 12 hodin.

Tábor
Tábor našeho střediska se i přes vládní opatření mohl uskutečnit. V roce 2020 jsme
tábořili na louce u Kamenného žlebu, nedaleko tábořiště byl krásný rybník a les.
Táborová hra pro skauty a skautky byla na téma Hunger games, neboli knižní série o
přežití. Účastníci si vyzkoušeli stavbu přístřešku, rozdělávání ohně, rozpoznávání
jedlých přírodnin a také například ochutnali smažené cvrčky. Táborová hra končila
dnem přežití v přírodě, který byl bohužel přerušen kvůli kácení lesa v blízkosti
tábořiště.

strana 14

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

Sepsala: Petra Večeřová
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Činnost vlčat a skautů ve středisku
Činnost v roce 2020 byla poznamenaná celosvětovou pandemií nemoci Covid 19.
Proto proběhlo jen pár schůzek začátkem roku (leden, únor a pak červen) a několik
schůzek po letních prázdninách.
Schůzky vlčat (12 kluků) každý čtvrtek vedl Norbert Nejedlý
Družinu skautů (7 kluků) vedou společně Jakub Koděra a Jan Včela, a měli schůzky v
úterý. Vedoucím oddílu je Karel Petr, zástupci Norbert Nejedlý a Jakub Kodet.
Norbert Nejedlý v tomto roce úspěšně složil čekatelské zkoušky.

Seznam akcí:
Výprava do Příseky
15. 2. 2020
Výprava začala jízdou autobusem do Příseky. Cestou proběhlo rozdělení do dvou
skupinek. Hlavním cílem bylo muzeum hraček a autíček v místním zámku. Po prohlídce
a svačině jsme vyrazili cestou, při které jsme se snažili odpovědět na otázky. Každá
otázka měla na výběr několik odpovědí, každá zvolená odpověď nás posunula na jinou
otázku. Po opečeném špekáčku k obědu jsme si zahráli nějaké „běhací“ hry. Cílem naší
cesty bylo vlakové nádraží v Lukách nad Jihlavou, odkud nás vláček odvezl domů.
Čekání na vlak jsme si zpříjemnili výrobou jezdících autíček ze špulky od nití, gumičky a
špejle. Byla to legrace a památka na tuto výpravu.

Výprava skauti Svratka
22. - 23. 2. 2020
Kryštof Pazderka pro skauty a skautky z našeho střediska zorganizoval výpravu do
ždárských vrchů. Prošli některé vrcholy této krásné krajiny. Ubytováni byli na faře ve
Svratce.
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Střediskový tábor na tábořišti Kamenný žleb u Telče
25. 7. – 8. 8. 2020
Do poslední chvíle nebylo jasné, jestli se tábor z důvodu epidemie uskuteční. Nakonec
byl povolen za přísnějších hygienických opatření.
Proběhl na tábořišti pražských skautů na velké louce u Dyjičky. Na začátku prázdnin
jsme jim pomáhali se stavbou stanů, latrín, stožáru atd. Proto jsme začátkem našeho
tábora již přijeli do připraveného. V okolních lesích probíhala jako asi na většině
našeho území těžba kůrovcového dřeva. Byla tak omezena možnost hrát v něm hry.
Program byl zase oddělený pro mladší a starší. Mladší se snažili vycvičit na poctivé
hraničáře, aby vyměnili zkorumpované kolegy. Hra byla motivována sérií knih
Hraničářův učeň. Skauti a skautky hráli hru motivovanou fantasy filmem Hunger
Games. Kde plnili různé úkoly a také se zdokonalili ve všem co se přežití a života
v přírodě týká. Program připravovali roveři a rangers, kteří vyrostli z našich táborů.
Během tábora si některé děti více či méně úspěšně plnily Tři orlí pera a různé skautské
výzvy. Pro mnohé bylo nezapomenutelné složení vlčáckého nebo skautského slibu
u slavnostního ohně.
Velký dík patří našim kuchařkám, které s námi tábořily poprvé. Katce Fialové +
Veronice Pazderkové, Veronice Švorčíkové + Zuzce Fialové. Každá dvojce se týden
snažila nakrmit naše hladové krky. Myslím si, že to zvládly na výbornou.
Zpestřením táborového života byl také nedaleký rybník, kam jsme se chodili koupat.
Tábor byl naplněný mnohými netradičními zážitky jako např. přílet otce Mariana
(faráře u sv. Jakuba v Jihlavě) motorovým paraglaidem.
Tábor proběhl bez úrazů, nemocí, ale hlavně bez nákazy Korona virem

Světlo z Betléma
24. 12. 2020
Z důvodů epidemie jsme nemohli roznášet tradičně světlo v jihlavské nemocnici.
I v této zvláštní době jsme však chtěli předat světlo lidem, kteří po něm touží. Proto
jsme vytvořili asi 3členné skupinky a prostřídaly se v předávání světla u kostel
sv. Jakuba v Jihlavě. Bohužel bez zpěvu a cukroví.
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 2020 bylo v našem klubu registrováno 15 členů - 10 sester a 5 bratrů.
V lednu jsme na valné hromadě v klubovně zvolili staronové vedení klubu, tj. vedoucí
klubu: ses. Ludmila Březinová, zástupkyně: ses. Marcela Dvořáková, pokladník: br.
František Krédl.
Dále jsme v lednu byli na výletě v Třešti, kde jsme si prohlédli tradiční výstavu betlémů.
V únoru proběhla pravidelná schůzka v klubovně. Další akcí bylo sváteční setkání ke Dni
sesterství.
V březnu jsme kromě schůzky ještě stihli společnou návštěvu divadla – představení
„Tak šel čas jihlavskou ulicí“.
Další činnost byla pozastavena na základě vládních opatření.
V červnu jsme své síly soustředili na přípravu výstavy 100 let skautingu v Jihlavě, kterou
se jako zázrakem podařilo uskutečnit od 12.6. do 6.9. 2020. Lví podíl na přípravě měly 3
Lidušky a členky našeho klubu L. Hronová, L. Sedláková a L. Březinová. Patří jim velké
uznání a dík.
Společně jsme oslavili 85. narozeniny ses. Lidušky Sedlákové v restauraci Vážka.
V červenci jsme společně shlédli výše zmíněnou výstavu. Zakončili jsme posezením v
kavárně, kam nás pozval br. Mirek Večeřa, který slavil nádherných 90 let.
V srpnu jsme na setkání v Cejli ještě jednou slavili Mirkovy devadesátiny.
V září jsme se sešli na výstavě fotografií staré Jihlavy s názvem „Před branami města“.
A to byla poslední akce v tomto roce.
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
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