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Seznámení se střediskem 
 

Úřední název: 

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 525.03,  

Rtyně v Podkrkonoší  

IČO: 601 53 539 

 

Právní forma:  

organizační jednotka občanského sdružení s právní subjektivitou 

 

Adresa:  

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko 525.03, Rtyně v Podkrkonoší 

Martina Nocarová  

Kostelecká 369 

542 33  RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ 

 

Statutární orgán: 

Alena Pavlová 

Na Písku 710 

542 33  RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ 

Tel.: 776 015 774 

 

Vedoucí střediska:     Mgr. Alena Pavlová 

Zástupce střediska:     Stanislav Řezníček, DiS., Bc. Petra Ilchmannová 

Hospodář:      Bc. Martina Nocarová, 

Předseda revizní komise:    Martin Pohner  

Člen revizní komise:      Mgr. Marcela Poláková 

Vých. zpravodaj chlapeckého kmene:   Stanislav Řezníček, DiS.  

Vých. zpravodajka dívčího kmene:    Mgr. Alena Pavlová  

Mediální zpravodajka:     Bc. Petra Ilchmannová 



Junák – svaz skautů a skautek České republiky 
 

Je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb., 

sdružující své členy bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, 

rasy nebo jiných rozdílů. Se svými 44 000 členy je největším občanským sdružením dětí a 

mládeže v České republice. Je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů 

WOSM a hlásí se k jejich poslání, zásadám a metodám. Je dále členem organizace dospělých 

skautů ISGF. 

Ing. Josef Výprachtický 

Starosta Junáka 

 

 

 

 

Poslání Junáka 

 

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, 

mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni 

plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v 

souladu se zásadami stanovenými zakladateli skautského hnutí. 

 

 

 

 

 

Skauting není obtížná, nesrozumitelná věda; pokud se k němu stavíte správně, je to spíše 

zábavná hra. Má přitom výchovný účinek a (podobně jako dobré skutky) přináší prospěch 

nejen tomu, kdo dostává, ale i tomu, kdo dává. 

 Slovo skauting dnes chápeme jako způsob soustavné výchovy chlapců i děvčat 

k dobrému občanství prostřednictvím hravé činnosti. 

 Děvčata tu mají velmi důležitou roli. Když z nich vyrostou charakterní ženy, dobré 

matky a občanky, postarají se o to, aby byli charakterními, dobrými občany i jejich synové. 

Skautská výchova je důležitá pro obě pohlaví. 

Lord Baden-Powell of Gilwell, rok 1919 

 

 



Mladí lidé ve skautingu 
 

Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky 

rozdílného přístupu k různým věkovým skupinám. 

Jsou to: světlušky a vlčata (6 – 10 let) 

  skauti a skautky (11 – 15 let) 

  roveři a rangers (věk nad 15 let) 

  oldskauti (nad 26 let) 

 

 

 
 

 



Skautské oddíly 
 

Hlavní výchovná činnost v Junáku se soustřeďuje do oddílů. Oddíl se zpravidla dělí do 

družin. Během roku se oddíly scházejí na pravidelných družinových a oddílových schůzkách, 

jednodenních a vícedenních výpravách. Skautské akce jsou plné her a osvojování si 

dovedností a vědomostí, které mladí lidé uplatní nejen při skautských akcích, ale především v 

praktickém životě. 

Po celém světě je 40 milionů skautů. Na území České republiky bylo v roce 2011 

registrováno 46 000 členů v 2 131 oddílech. V našem středisku jsou tři oddíly – 2 smíšené 

oddíly (jeden ve Rtyni v Podkrkonoší a jeden v Havlovicích) a oddíl Oldskautů. 

 

I. smíšený oddíl 

 

Vůdkyně oddílu:  Mgr. Jitka Mertlíková - Baff 

Zástupkyně:   Bc. Petra Ilchmannová – Ropucha 

Zástupce:   Stanislav Řezníček. DiS. – Stanleey 

Družiny:   Housenky, Žabičky, Lišáci, Hadi, Roveři 

 

Krabi 

 

Naše družinka Krabů se skládá z 11 členů včetně mě. V rozmezí školky až 2. třídy. Scházíme 

se každý týden na hodinu a půl. Jsme 

družinka, která existuje teprve chvilku, 

vznikla na začátku záři 2011. 

Děti jsou ještě takové rozjančené a baví je 

všechno. Chtějí se naučit novým věcem a 

rádi mezi sebou soutěží. Zúčastnili jsme se už 

několika menších akcí a výletů, jako jsou 

například oddílové schůzky, tradiční vánoční 

besídka nebo „Výprava za barvami 

podzimu“. Také děláme „Nováčka“, ve kterém doplňujeme věci ohledně skautingu - světlušky 

a vlčete a plníme úkoly. 

Čeho bychom chtěli dosáhnout v dalším roce? Trochu zapracovat na sobě a vytvořit nějaké 

vztahy v družině. (Tolik nežalovat na ostatní, neprovokovat se! Pěkně spolupracovat!) 

 

Za družinu Krabů Lucie Hvězdová – Kometa 



Housenky 

 

Minulý rok pro nás byl rokem změn. Máme novou Housenku 

Kyti a připravujeme se na vedení mladších členů. Ostatním 

rádcům pomáháme s programem a realizací akcí. Každý rok 

se účastníme příprav plesu. Kromě toho si užíváme Housenčí 

programy, schůzky a tábor. Účastníme se střediskových i 

oddílových akcí a poznáváme, jak junák funguje.  Zároveň se 

nebojíme a objevujeme skautský svět mimo naše středisko a 

vyrážíme na akce do jiných měst. Zážitky jsou skvělé a také 

potkáváme nové známé a kamarády. V roce 2012 nás čeká 

rádcovský kurz a kromě činnosti vlastní družiny se zapojíme ještě aktivněji do dění střediska. 

 

Baff, Kyti, Marťa, Terka a Týna 

Žabičky 

 

Uplynulý skautský 

rok byl pro družinu 

světlušek opět velmi pestrý 

a nabitý. Družinový 

program máme zaměřený 

na poznávání mezi sebou, 

poznávání skautských 

dovedností a především na 

prožití spoustu zábavy. Na 

počátku roku jsme oslavily 

Den sesterství, čas letěl 

jako voda a na jaře jsme 

vynesly smrtku a pomalu se chystaly na sbírku Pomozte dětem! Nově jsme se zúčastnily i 

Přechodu Jestřebích hor, který se každoročně koná Na Pasekách u Jestřebí boudy. Družinovou 

činnost jsme zakončily víkendem na Žabárně. Během víkendu jsme zažily spoustu zábavy ve 

formě prolézání na lanech nebo vaření večeře. Na počátku léta jsme se nemohly dočkat tábora 

v Ruprechticích, na kterém složily dvě Žabky slib světlušek. S příchodem nového školního 

roku se naše družina rozrostla o čtyři nové členky, tudíž nás je již devět. Na podzim jsme ještě 

navštívily oddíl v Havlovicích, kde jsme přespaly a společně tvořily různé výrobky. Před 



Vánocemi jsme nacvičovaly malé divadlo O Ježíškovi, které mělo veliký úspěch na 

střediskové vánoční akci. Na závěr roku jsme do Rtyně dovezly Betlémské světlo.  

V roce 2012 nás čekají opět tradiční akce, na které se moc těšíme. Naším velkým 

úkolem je plnit Cestičky světlušek podle nového skautského programu. 

Markéta Nováková – Ohryzek 

Klára Hejnová – Venuše 

Anna Kašparová – Karkulka  

Nikola Pitašová – Štístko 

Tereza Kobrová – Kobra 

Kamila Kašparová – Krůta 

Kateřina Nývltová – Sedmikráska 

Vendula Bartáková – Beruška 

Johana Šimková – Rosa  

Petra Ilchmannová

Lišáci 

Naše družina Lišáků se nezúčastňovala 

pouze akcí pořádaných našim 

střediskem, jako byl např. Karnevalový 

den sesterství, Vynášení smrtky, Tábor, 

Výprava za barvami podzimu, Po 

stopách, či Výtvarné dílny. Uspořádali 

jsme si i některé svoje vlastní akce jako 

byla Výprava do Josefova, Hledání 

pramene, vánoční výpravu s betlémským světlem, nebo 

Herní odpoledne. Účastnili jsme se i akcí pořádaných 

jinými skautskými středisky v okolí, jako byl Přechod 

Jestřebích hor, nebo víkendové akce Skauti pomáhají 

Josefovu. Mezi úspěšné akce patřila také plavba na 

pramici spojená s vyčištěním břehů Žabárny od 

odpadků.  

Dva nováčci velice rychle zapadli do našeho 

kolektivu. Družinu tvoří celkem šest vlčat. S plněním 

prvního stupně vlčácké stezky jsme mírně pozadu. 

Vytvořili jsme prima partu, která se účastní všech družinových schůzek. Snažíme se o to, aby 

každý člen naší družiny měl svoji funkci, která ho baví. Pozvolna se učíme rozšiřovat si svoje 



znalosti a zručnost. Vytváříme návrh naší družinové vlajky. Do budoucna bychom rádi 

navštívili zámek či hrad, budeme se účastnit Přechodu Jestřebích hor, tradičního tábora, nebo 

akce s názvem Stínadla ve Dvoře Králové nad Labem. 

Členové: Dědek  – Jakub Klusáček, Lišák – Karel Novák, Zajíc – Filip Novotný, Ježek – 

Michal Novotný, Špendlík – Jan Burdych, Oslík - Martin Hejtmánek, Stanleey – Stanislav 

Řezníček 

Za družinu Lišáku Stanislav Řezníček 

Hadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. smíšený oddíl 

 

Vůdkyně oddílu: Veronika Kalužná - Skippy 

Zástupce:  Anna Astrová - Špionka     

Družiny:   Chobotnice, Kanci, Mravenci 

 

Chobotnice 

 Družina Chobotnic se i v roce 2011 

scházela každý pátek na družinových 

schůzkách v klubovně nad Obecním úřadem 

v Havlovicích. V průběhu roku se zúčastnila 

mnoha oddílových a střediskových akcích 

(Den sesterství, Sbírka Pomozte dětem, 

Mistr uzlů na Plovárně, Tábor v 

Ruprechticích, Den se skautingem, Den 

zdraví na Lánech, Vánoční oddílovka, 

Divadelní besídka). Tento rok byl pro 

družinku plný změn. Rozrostla se o dvě 

nové členky a rádkyní družinky se po 

Veronice Kalužné - Skippy stala Alena 

Pavlová - Peggy. Do družiny Chobotnic nyní patří: Adéla Fialová - Hraboška, Barbora 

Nývltová - Kečup, Alena Balcarová - Růža, Patricie Stanislavová - Mravča, Iveta Rohanová - 

Limetka, Marie Prouzová - Stařenka, Adéla Krumpholzová - Šťovík, Aneta Patáková - Kyti, 

Alena Pavlová - Peggy. 



Kanci 

Naši družinu Kanců navštěvovalo celkem 

deset chlapců ve věku od jedenácti do 

čtrnácti let. Dva z nich jsou ve skautském 

věku a zbývajících osm ve věku mladším, 

vlčáckém. Od minulého roku se tedy nic 

nezměnilo. 

V uplynulém roce jsme se snažili pořádat a 

zúčastňovat se co nejvíce společných 

skautských akcí a výprav, které přispívaly 

k rozvoji jedinců, upevňování družiny jako jednoho týmu a navazování vzájemných vztahů 

s ostatními skauty i neskauty. Stejně jako v minulých letech jsme se zúčastnili, pro nás už 

tradičních akcí, jako jsou třeba 14-ti denní 

letní tábor v Ruprechticích a florbalový 

turnaj v Malých Svatoňovicích – 

Čapkovice Open (letos jsme skončili na 5. 

místě v kategorii mladších). Nechyběli 

jsme ani na soutěži v uzlování Mistr uzlů 

2011, na Dni Sesterství, Dni se 

skautingem, Drakiádě a sbírce POMOZTE 

DĚTEM!, kdy jsme v Úpici prodávali 

ručně vyrobená kuřátka a peníze věnovali charitě. Mimo to jsme také prozkoumali podzemní 

chodby pevností v Josefově, někteří z nás si 

vyzkoušeli, jak na tom jsou se skautskými 

znalostmi a dovednostmi při tajné akci zvané 

příhodně Buď připraven!.  

Do příštího roku chceme vyrazit s minimálně 

takovou chutí jako loni, plni radosti a 

nadšení pro skauting. Doufám, že se mi 

podaří tuto partu kluků udržet tam, kde jsou, 

a spíše jim pomoci k dosažení či k přiblížení 

k našim vysokým skautským cílům. Cesta to bude ještě dlouhá, ale každá taková skutečnost 

nám pomáhá překonávat překážky.   

Za družinu Kanců Ondřej Paták – Páťa. 



Mravenci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. oddíl Oldskauti 

 

Vůdkyně oddílu: PharmDr. Nela Kuthanová 

Zástupkyně:    Mgr. Marcela Poláková - Máca 

 

Hospodářský výkaz za rok 2011 

 

Vybrané údaje o příjmech a výdajích organizační jednotky 

Řádek Příjmy Částka 

1 členské příspěvky (určené této jednotce)   4 560,00 

2 dotace ze státního rozpočtu (určené této jednotce) 22 192,00 

3 příspěvky samosprávních orgánů (určené této jednotce) 56 400,00 

4 dary (určené této jednotce)   2 000,00 

5 ostatní příjmy na akce 75 600,00 

6 ostatní příjmy    2 604,35 

7 Celkem 163 356,35 

   Řádek Výdaje Částka 

8 nákup a zhodnocení nemovitosti            0,00 

9 nákup a zhodnocení ostatního dlouhodobého majetku            0,00 

10 opravy a údržba   20 363,00 

11 nákup drobného hmotného majetku            0,00 

12 ostatní provozní výdaje   58 705,00 

13 ostatní výdaje na akce 102 815,00 

14 ostatní výdaje        265,00 

15 Celkem 182 148,00 

Příjmy a výdaje doplňkové činnosti 

 

 

Řádek Příjmy Hodnota 

16 příjmy z nájmu 17 7000,00 



17 příjmy z reklamy            0,00 

18 příjmy z jiné doplňkové činnosti   56 737,00 

19 Celkem   74 437,00 

   Řádek Výdaje Částka 

20 výdaje související s nájmem          0,00 

21 výdaje související s reklamou          0,00 

22 výdaje související s příjmy z jiné doplňkové činnosti 39 034,00 

23 Celkem 34 034,00 

 

Majetek a závazky   

Řádek Majetek Hodnota 

24 Nemovitosti 133 188,00 

25 Ostatní dlouhodobý majetek            0,00 

26 Peněžní prostředky v hotovosti   30 820,00 

27 Peněžní prostředky na účtech   19 126,94 

28 Finanční majetek          83,00 

29 Pohledávky            0,00 

30 Zásoby - drobný hmotný majetek 131 900,50 

31 Ostatní            0,00 

32 Celkem majetek 183 134,94 

33 Celkem závazky            0,00 

34 Vlastní jmění 183 134,94 

   

      Porovnání vyúčtování tábora rok 2010 a 2011 

Příjmy Rok 2010 Rok 2011 

Účastnický poplatky v hotovosti od dětí 44 900,00 Kč 44 600,00 Kč 

Účastnický poplatky placené převodem 22 000,00 Kč 32 500,00 Kč 

Dotace od Města Rtyně v Podkrkonoší 12 000,00 Kč 17 000,00 Kč 

Příjmy celkem 83 900,00 Kč 94 100,00 Kč 

   Výdaje Rok 2010 Rok 2011 

Materiál   4 688,00 Kč   9 425,00 Kč 

Potraviny 44 614,00 Kč 48 366,00 Kč 

Léky   1 388,00 Kč      718,00 Kč 

Služby 17 217,00 Kč 22 670,00 Kč 

Dopravné   7 314,00 Kč   1 730,00 Kč 

Cestovné   5 186,00 Kč   2 776,00 Kč 

Výdaje celkem 80 407,00 Kč 85 685,00 Kč 

   Zisk   3 493,00 Kč   8 415,00 Kč 



 

Příjmy a výdaje související s táborem 

 

   Příjmy Rok 2010 Rok 2011 

Za pronájem tábořiště 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 

Dotace (KÚKHK, obec Havlovice v 2011) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 

Vlastní podíl        29,00 Kč - 

Příspěvek na opravu stanů -   1 000,00 Kč 

Příjmy celkem 25 029,00 Kč 26 000,00 Kč 

   Výdaje Rok 2010 Rok 2011 

Plachta na kuchyň/jídelna 13 800,00 Kč - 

Oprava stanů + cestovné   2 722,00 Kč - 

Nákup podsad 12 000,00 Kč 21 100,00 Kč 

Výdaje celkem 28 522,00 Kč 21 100,00 Kč 

   Zisk/ztráta - 3 493,00 Kč   4 900,00 Kč 

   Celkový zisk          0,00 Kč 13 315,00 Kč 

 

Porovnání vyúčtování Skautského plesu 2010 a 2011 

Příjmy Rok 2010 Rok 2011 

Vstupné 27 700,00 Kč 34 400,00 Kč 

Tombola 10 087,00 Kč 14 600,00 Kč 

Šatna       977,00 Kč   1 043,00 Kč 

Příjmy celkem 38 764,00 Kč 50 043,00 Kč 

   Výdaje Rok 2010 rok 2011 

Honorář kapele 13 000,00 Kč 13 500,00 Kč 

Požární hlídka      600,00 Kč      700,00 Kč 

Pronájem sálu 11 918,00 Kč 13 190,00 Kč 

Správní poplatek - povolení tomboly      300,00 Kč      900,00 Kč 

Poplatek OSA 

  Občerstvení    1 383,00 Kč      146,00 Kč 

Materiál - výzdoba, tombola      938,00 Kč      932,00 Kč 

Předtančení   1 500,00 Kč      500,00 Kč 

Služby (propůjčení stolů,..)   1 300,00 Kč   1 000,00 Kč 

Výlep plakátů (vč. výroby a tisku)      312,00 Kč   1 650,00 Kč 

Výdaje celkem 31 251,00 Kč 32 918,00 Kč 

   



Zisk 7 513,00 Kč 17 125,00 Kč 

 

Dotace 
 

Junácké středisko Permoník Rtyně v Podkrkonoší je neziskovou organizací, snažíme se proto 

využívat nabídek dotací, abychom mohli dětem nabídnout  moderní a hezké zázemí a kvalitní 

programy či akce.  

Na rok 2011 jsme žádali o dotaci na: 

 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Královéhradecký kraj nám už podruhé přispěl na naši činnost. Letos to bylo ve výši 16 000,- 

Kč. Za finanční prostředky jsem koupili 4 nové celty na podsadové stany a opravili ochoz na 

skautské základně na Žabárně.  

Skutečné náklady však byly o 8 360,00 Kč vyšší. 

 

Skutečné náklady 

Podsady 12 040,00 Kč 

Klubovna 

 

12 320,00 Kč 

Cena celkem   24 360,00 Kč 

 

Svazek obcí Jestřebí hory 

Od Svazku obcí Jestřebí hory jsme dostali dotaci ve výši 2 000,- Kč. Tyto finance byly 

použity na akci s názvem Den se skautingem. Skutečné náklady byly ve výši 11 926,- Kč. 

 

 Město Rtyně v Podkrkonoší 

Tento rok jsme město požádali o dotaci na Skautský tábor (17 000,- Kč), Nákup plátů na 

táborová kamna (6 000,- Kč), Vysílačky (3 000,- Kč), Akce a výpravy (3 400,- Kč). 

Dostali jsme dotaci ve výši 29 400,- Kč. 

 

 Junácké ústředí Královéhradeckého kraje 

Dle počtu členů, délky členství, organizování táborů, charitativních akcí, kvalifikace 

vedoucích na junáckém středisku rozděluje Junácké ústředí Královéhradeckého kraje dotace 

od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Peněžní prostředky musejí být použity na 

provozní činnost střediska a jsou rozděleny do 35 junáckých středisek Královéhradeckého 

kraje.  

Dostali jsme dotaci ve výši 22 192,- Kč.  

 



Obec Havlovice 

Dotace od obce Havlovice byla ve výši 9 000,- Kč, za tyto finanční prostředky byly 

nakoupeny podsady v hodnotě 9 040,- Kč.  

Dary 

V roce 2011 jsme dostali finanční dar ve výši 2 000,- Kč od pana Miloslava Dvořáka. Tyto 

peněžní prostředky byly použity na nákup celt, které každoročně používáme na skautském 

táboře.  

Velice si vážíme finanční podpory od všech dárců. Bez těchto finančních prostředků bychom 

nemohli organizovat svoji činnost a plně se věnovat dětem. Velice Vám děkujeme a věříme, 

že i nadále nás budete podporovat.  

Přehled dotací 
 

 

rok 2010 rok 2011 

KÚ KHK 10 000,00 Kč 16 000,00 Kč 

SOJH   2 000,00 Kč   2 000,00 Kč 

Město Rtyně v Podkrkonoší 29 400,00 Kč 29 400,00 Kč 

Ústředí (MŠMT) 22 810,00 Kč 22 192,00 Kč 

Obec Havlovice   8 500,00 Kč   9 000,00 Kč 

Celkem 72 710,00 Kč 78 592,00 Kč 

 

Předpokládaný rozpočet na rok 2011 

Příjmy 

   Úrok        100,00 Kč 

Registrace   12 940,00 Kč 

Nájemné   15 000,00 Kč 

Dotace 

od MěÚ   29 400,00 Kč 

KRJ   23 000,00 Kč 

KÚ   19 250,00 Kč 

SOJH     2 800,00 Kč 

Ples   40 000,00 Kč 

Účastnické poplatky   95 000,00 Kč 

Tábor     3 000,00 Kč 

Celkem 240 490,00 Kč 

   Výdaje 
 

   Materiál   75 000,00 Kč 

 



Elektrika     3 500,00 Kč 

 Služby   70 000,00 Kč 

 Poplatky        500,00 Kč 

 Registrace   12 940,00 Kč 

 Jízdné        300,00 Kč 

 Stravné   60 000,00 Kč 

 Cestovné   18 250,00 Kč 

 Celkem 240 490,00 Kč 

  

Některé akce v roce 2011 

 
Putování po stopách aneb první akce roku 2011 

Putování po stopách, tak zněl název naší výpravy, která se měla uskutečnit 8.1. Bohužel nám 

nepřálo počasí a tak jsme museli zůstat v klubovně. To nám ale vůbec nevadilo a i tak jsme si 

užili plno zábavy. Zahráli jsme si různé hry, postavili sněhuláky a dokonce jsme si uvařili 

výbornou gulášovou polévku k obědu. Moc jsme si pochutnali, vyhodnotili hry a hurá domů 

s novými zážitky.  

Petra Ilchmannová 

Po stopách II 

 

Ani druhému uskutečněnému pokusu 

této akce nám počasí moc nepřálo. To 

ovšem nevadilo necelé desítce 

polárníků, kteří se vypravili po stopách 

raněného vlka. Sraz byl na náměstí 

5. 2. ráno v 9 hodin. Na Žabárně jsme 

vyslechli krátký příběh o vlkovi, který 

nás rychle vtáhl přímo do reálného 

děje. Po cestě jsme plnili drobné úkoly 

a soutěže v nejrůznějších sáňkařských 

dovednostech. Obleva, podmáčená půda a mokrý sníh nám nezabránily zahřát se po cestě 

hrou na zajíce a zelí. Nebylo jednoduché sledovat vlčí stopy v lesním terénu. Nikdo netušil, 

zda na nás vlk nezaútočí z hustých huštin, do kterých stopy směřovaly. Nedaleko lesního 

lomu se strhla mela, ze zálohy celou výpravu napadla hned celá vlčí smečka. Bylo nutné se 

ubránit a vlky skolit (sněhovými koulemi). Po urputném boji se všichni zúčastnění odebrali na 



„Bernarďák“ kde byly pro děti připraveny sáňkařské závody v netradičních disciplínách. Celá 

akce byla ukončena horkým čajem, sladkou odměnou a předáním pamětních listů v klubovně. 

Foto z akce na www.skaut-rtyne.wz.cz 

                                   Stanislav Řezníček  

Den sesterství – Thinking Day 

22. 2. – den, kdy skauti po celém světě slaví svátek přátelství. Tento významný den se narodil 

zakladatel světového skautingu R. Baden – Powell i jeho žena Olav, která se zasloužila o 

rozvoj dívčího skautingu. 

 Ani naše středisko nezapomnělo oslavit svátek všech skautů. Stejně jako vloni, tak i 

letos jsme Den sesterství oslavili společným karnevalem. Velký rej masek se uskutečnil 19. 2. 

v kině, kde jsme si zahráli spoustu her, zatančili si, podívali se na krátké divadlo a zahráli si 

velkou junáckou hru. Odpoledne uteklo jako voda a nás už čekalo jen vyhodnocení her, 

nejpovedenějších masek a rozdání zasloužených odměn.  

Petra Ilchmannová  

Výprava do Josefova 

V sobotu 30. 4. podnikla naše 

družina Lišáků výpravu do 

Josefova. Spolu s námi se vydali i 

hoši z Havlovic ze družiny Kanců. 

Společné foto na vlakové zastávce 

ve Rtyni a už jsme si to frčeli směr 

Jaroměř. To ovšem ještě nikdo 

netušil, že cesta do vchodu 

podzemních kasemat nebude tak 

obyčejná. Po společné svačině, 

stručném seznámení s historií a účelu pevnosti, následovala okružní prohlídka josefovských 

hradeb. Na všechny zúčastněné dýchla tajemná atmosféra právě, když byl spatřen nejeden 

opuštěný zasypaný vchod, nebo propadlá chodba s nekončící zvláštně vonící tmou. Ta jako by 

nás všechny vtahovala dovnitř. Po ochutnání jedlých rostlin se už nikdo nemohl dočkat, až se 

podívá do podzemí. Humorný výklad v podzemí všechny pobavil. Naše výprava 

nezaznamenala žádné ztráty. Krásné počasí, vynikající zmrzlina a tajemné podzemí nás určitě 

přilákají na další vydařenou výpravu.     Stanislav Řezníček 

 



Mistr uzlů 

Zasoutěžit si v uzlování jsme se 

vydali v sobotu 7. 5. do Havlovic, kde 

se uzlové klání konalo. Počasí nám 

přálo, a tak jsme mohli strávit celé 

odpoledne v přírodě. Úkolem bylo 

uvázat co v nejkratším časovém limitu 

a samozřejmě bez chyby všech šest 

základních uzlů. I přesto, že do 

poslední chvíle všichni poctivě 

trénovali, podařilo se vytvořit i několik 

zajímavých motanic. Nakonec se všichni vymotali a mohli jsme si zahrát i další hry. 

Světlušky ze Rtyně se umístily na 2. a 3. místě. Domů jsme si nenesli jen odměny, ale 

především úsměv na tváři z krásně prožitého odpoledne.  

Petra Ilchmannová 

Přechod Jestřebích hor 

Poslední květnový víkend 28. – 29. 5. se 

konala tradiční akce, kterou pořádají skauti z Malých 

Svatoňovic, pod názvem Přechod Jestřebích hor. 

Letos se uskutečnil již 15. ročník. Jedná se o setkání 

skautů z nejbližšího i vzdálenějšího okolí. 

Od nás ze Rtyně vyrazila na přechod družina 

Lišáků a Žabiček. Sešli jsme se na Odolově a dále 

pokračovali na Žaltman a k chatě Řehačce. Do cíle 

jsme dorazili jako první, zapsali jsme se do pamětní 

knihy, vyměnili pamětní lístečky a vyzkoušeli jsme si 

lanové překážky. O půl druhé se konal slavnostní 

nástup a poté velká společná hra. Družina Lišáků na 

Pasekách dokonce i přespala, večer plápolal táborák a zpívalo se s kytarou. Těšíme se na další 

ročník! 

Petra Ilchmannová 

 



Tábor 3. 7. – 16. 7. 2011 

Skautský rok utekl jako voda a s ním i letošní tábor 2011 v Ruprechticích. Tábora se 

zúčastnilo 37 dětí, 8 vedoucích a další pomocníci, kteří se starali nejenom o stravování, ale i o 

technické zázemí tábora. Děti byly rozděleny do sedmi družin se svými vedoucími, tak jak se 

scházejí po celý rok ve skautských klubovnách ve Rtyni a v Havlovicích. 

Při nakládání táborového materiálu nás čekalo velice nemilé až přímo smutné překvapní. 

Nějaký drzý zloděj nám přímo ze skladu ukradl litinové pláty na kamna. Zloděj si za ně mohl 

přijít ve sběrných surovinách na pár stokorun. Pro nás ovšem mají tyto pláty významnou 

užitnou hodnotu. Táborová kamna jsou vůbec ta nedůležitější věc na táboře. Zabezpečit stravu 

pro 37 dětí 5 krát denně na táboře ze dne na den bez elektřiny není žádná sranda! Nové pláty 

stojí v řádu tisíců korun. Našemu středisku tak vznikla velká škoda a starost, kde sehnat nové 

pláty. 

První dva dny nám počasí moc nepřálo. Táborové stavby se dostavěly se zpožděním, ale 

o to větší byla radost, když si děti mohly vyzkoušet vztyčení vlajky na vlastnoručně 

postaveném stožáru, smočit se ve vodní hrázi, umýt si ešusy v lornovači, nebo si zahrát ringo 

na vybudovaném hřišti. Tábor jsme symbolicky zahájili malým táborákem.  

Každá družina 

měla svůj vlastní 

program, vyvrcholila 

tím tak celoroční 

družinová činnost. Děti 

si také vyzkoušely 

geocaching pomocí 

GPSky, starší skautíci 

si vychutnali pečené 

maso v Setonově hrnci, 

nováčci byli 

překvapeni tajemnou 

atmosférou vlčáckého a světluškovského slibu, Žabičky si batikovaly šátky, Lišáci se naučili 

vyrábět smolné louče, Kanci uspořádali turnaj v ringu, Hadi poznávali krásná zákoutí okolí 

tábora, Housenky se učily připravovat program pro mladší. Také proběhla hra na týmovou 

spolupráci a obratnost, která byla založena na komunikaci pomocí vysílaček. Všechny družiny 

nejednou navštívily tobogán a skluzavku na koupališti ve Vižňově. Nechyběl ani výstup na 



Ruprechtický špičák. Akce výměna prověřila a prohloubila znalosti dětí ve zdravovědě, 

historii, zručnosti, zpěvu písniček i ve skautské symbolice. Velká terénní bojová hra zajistila 

napětí, taktiku, pot a adrenalin. Nesmím zapomenout ani na celotáborovou hru na motivy 

Cesty kolem světa za 80 dní s Willy Fogem. Na děti čekalo celkem třináct celotáborových 

etap, na kterých překonávaly různé nástrahy, ať už přírody, nebo zákeřného Chidlinka. 

Nejoblíbenější etapy byly: Londýnské nádraží, Italská mafie, Tržiště v Suezu, Princezna 

Romy na hranici, Chidlinkova lest, Vánice v Antarktidě a další. 

Na poslední ukončovací táborák byli pozvání i rodiče, kteří shlédli vtipné scénky svých 

dětí a zúčastnili se legračního rodinného závodu. Všichni jsme pak společně v kruhu 

slavnostně ukončili tábor „pod Mufloním kopcem 2011“. Pro všechny rodiče a děti byl 

později připraven věčný oheň a opékání špekáčků. Celý tábor provázela pohodová a přátelská 

atmosféra, kterou netvořili jenom vedoucí, ale hlavně děti. 37 dětí 14 dní, jeden steh, nespočet 

vosích bodnutí a ukradené litinové pláty, taková je bilance letošního tábora.  

Skautské středisko tímto děkuje městu Rtyně v Podkrkonoší a městu Havlovice za 

poskytnuté finanční dotace, za které byl obnoven táborový materiál a zaplacen pronájem 

ekologických WC. Další poděkování patří Královéhradeckému kraji za poskytnuté dotace 

z programu Obnova a údržba materiálně technického vybavení. Děkuje i panu Miloslavu 

Dvořákovi za finanční dar.  

Velké poděkování patří hlavě panu Trachtovi a panu Kuldovi za zapůjčení a zbroušení 

provizorních litinových plátů pro loňský tábor. Bez jejich pomoci by byl loňský tábor 

ohrožen. 

Video reportáž televize JS a fotogalerie z tábora naleznete na našich internetových stránkách 

www.skaut-rtyne.wz.cz 

Stanislav Řezníček (vedoucí tábora) 

Den se skautingem 

Poslední prázdninovou sobotu 27. 8. proběhlo na Žabárně u skautských kluboven zábavné 

odpoledne pro děti spojené s náborem nováčků mezi skauty. Na děti čekaly zajímavé 

disciplíny jako je auqazorbing, jízda na kánoi, schůze po slacklajně a mnoho dalších. Za 

splněné disciplíny byly děti odměněny skautskými drobnostmi a společným opékání buřtů.  



V pozdních 

odpoledních hodinách 

dorazila kapela Tomy 

z Opočna, která nám 

zpříjemnila svou 

hudbou celý večer. 

Počasí se sice pokazilo 

a ze slunného dne se 

stal studený podzimní 

večer, který zapříčinil 

malou návštěvnost, ale 

to nám nezabránilo 

užít si večer určený 

pro všechny příznivce skautingu.  

Děkujeme Svazku Obcí Jestřebí hory za poskytnuté finanční dotace na tuto akci. Dále 

děkujeme Vám Všem, kteří jste akci navštívili, zasoutěžili si či poseděli s hudbou. Především 

děkujeme za příspěvky do kasičky, které jsme využili na obnovení posprejované klubovny. 

  

Výprava do Adršpachu 

 

V sobotu 17. 9. se vydala družina Žabiček a 

Hadů na výlet do skal v Adršpachu. Slunce nám 

svítilo už od rána a tak nám cesta vlakem 

příjemně utekla. Při prohlídce skalního města 

jsme nejen obdivovali krásy přírody, ale plnili i 

úkoly, které nám přinesly body do celoroční 

hry. Také jsme navštívili skalní jezírko, kde 

jsme se plavili na lodičce. Čekání na vlak jsme 

si zkrátili oblíbenými hrami a vyrazili jsme, plni 

nových zážitků, domů do Rtyně.  

 

Petra Ilchmannová 



 Skautská drakiáda 

Druhý ročník 

skautské drakiády se 

uskutečnil v sobotu 8. 10. 

na Žabárně. Pouštění 

draků však bylo ohroženo 

deštivým počasím, 

naštěstí se v odpoledních 

hodinách vyjasnilo a draci 

mohli vzlétnout do nebe. 

Na obloze se objevil 

klasický drak a hvězda, 

ale i netradiční rogalo. Po pouštění draků jsme si zahráli oblíbené hry, do kterých se zapojili i 

rodiče a poté jsme společně opekli buřty. Na závěr jsme nezapomněli vyhodnotit nejvýše 

létajícího a nejoriginálnějšího draka.      Petra Ilchmannová 

 

Výprava za barvami podzimu 

 

Barevný podzim je tu a my se 

rozhodli vypravit za jeho krásami do 

blízkého okolí, poznat nové členy 

oddílu a užít si listopadový víkend. 

Sešli jsme se v pátek 4. 11. 

odpoledne na Žabárně a s batůžky 

vyrazili směr Havlovice. Po cestě 

jsme si povídali, předháněli se a 

nejvíce se pobavili u hry „bomba“. 

Nepřekvapila nás ani tma, kterou 

jsme bez problémů prošli, a už jsme 

se těšili do havlovických kluboven 

na večeři. Společnými silami jsme si 

uvařili výbornou gulášovou polévku 

a se spokojeným žaludkem si zahráli 

hry, zazpívali u kytary a taky se 



těšili na noční stezku odvahy, která nás čekala. Byla pro nás trochu netradiční, protože jsme 

tentokrát šli stezku v obci a ne jako obvykle uprostřed temného lesa.  

Ráno rozcvička, hygiena, příprava snídaně a pár her na protáhnutí, procvičení paměti 

či naší šikovnosti. Dopoledne nás také čekala společná oddílová schůzka, na kterou dorazili i 

zbylí členové oddílu, kteří s námi nemohli vyrazit na výpravu už v pátek. Klubovny pomalu 

praskaly ve švech, přesto jsme se všichni vešli, když jsme si dávali zasloužený oběd, ke 

kterému jsme si připravili brambory na loupačku. Byla to mňamka.  

Odpoledne nás čekalo setkání celého střediska na již tradičním podzimním vyrábění, 

kde si můžeme vyzkoušet různé techniky tvoření. Vytvořit si a odnést něco pěkného ručně 

vyrobeného na památku domů či to někomu darovat pro radost. Účast byla na akci bohatá a 

sešlo se nás přes čtyřicet. Vyráběli jsme šperky, panáčky z bavlnek, brože, papírové ježky a 

další. 

Jitka Mertlíková 

Skauti pomáhají Josefovu 11. – 13. 11. 

Vrátili jsme se opět do Josefova a to na akci pořádanou Junáckým 

střediskem Jaroměř, Městským muzeem Jaroměř a skupinou nadšenců 

opravující pevnost Josefov. Cílem této akce bylo pomoci při opravách a 

údržbě pevnostního areálu. Ale nejenom prací je člověk živ, proto byla 

pro účastníky připravena velká hra v podzemním labyrintu.  

Akce se účastnilo celkem 65 dětí z širokého okolí. 

Z našeho střediska se zúčastnili Lišáci, Housenky a 

Kanci. V pátek večer jsme se sešli na vlakovém 

nádraží, abychom se vydali na cestu do Josefova a 

mohli odhalit skrytá tajemství pevnosti. Už v podvečer 

jsme byli seznámeni s tajuplnou záhadou Josefova, 

kterou jsme měli za úkol rozluštit další den. 

Sobotní brigáda spočívala především v pálení 

větví a křovin na hradbách, které svými kořeny 

narušují pevnost. Po vydatném obědě následoval 

zasloužený odpočinek a pak už jsme se společně 

ubírali do útrob pevnostní spleti. Všichni byli 

rozděleni do družin po 5 členech, tak, aby se mezi 

sebou neznali. Jejich úkol byl jasný, dle obdržené mapy navštívit všechny vyznačené místa 



jen za svitu svíčky a zjistit příčinu divných jevů v Josefově. Ve hře nikdo nevyhrál ani 

neprohrál. Se splněním podzemního úkolu byla vždy odhalena část pravdy. Všichni usínali 

nejenom únavou, ale i s pocitem dobře vykonané práce. Akce byla vydařená nejenom 

počasím, organizací, ale i navázáním nových kontaktů se skauty. 

Stanislav Řezníček 

 

 

Akce plánované na rok 2012 
Den Sesterství 

Vynášení smrtky 

Pomozte dětem! 

Závody vlčat a světlušek 

Den města 

Přechod Jestřebích hor 

Skautský tábor 

Podzimní tvořeníčko 

6. Skautský ples 

Betlémské světlo 

Vánoční besídka 

 
 
 
 
 

 

Poděkování 
Děkujeme všem, kteří sponzorují a podporují naši činnost. Největší dík patří Městu Rtyně 

v Podkrkonoší, které nám vyjde vždy vstříc s našimi požadavky a přáními.  

 

Počet členů v našem skautském středisku stále roste, doufám, že tomu tak bude i v dalších 

letech a že skauting ve Rtyni v Podkrkonoší bude i nadále žit! 

 

Sestavila: Nocarová Martina 

 

www.skaut.cz 

www.skaut-rtyne.cz 

www.skaut-havlovice.wz.cz 

napište nám na: permonik.rtyne@seznam.cz 

 

http://www.skaut.cz/
http://www.skaut-rtyne.cz/
http://www.skaut-havlovice.wz.cz/
mailto:permonik.rtyne@seznam.cz

