Junák – český skaut,
středisko Stetson Rychnov nad Kněžnou, z.s.
Na Dubince 240
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Výroční zpráva za rok 2018
Obecně o skautingu
Poslání skautingu
Posláním organizace Junák – český skaut je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich
duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, tak aby byli po celý život
připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a skutečnosti, která nás přesahuje, i
celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, jak je stanovili zakladatel skautského
hnutí lord R. Baden-Powell a zakladatel českého skautingu A. B. Svojsík. Skautské hnutí existuje v 216
zemích a teritoriích a má více než stoletou historii.
Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět může být skutečně lepší. Záleží na každém jednotlivém
člověku, co pro to udělá. Cílem skautingu je zlepšovat svět skrze lidi, jež vychovává a kterým pomáhá
vstoupit na cestu zájmu o své okolí.
Skautský slib je vyjádřením dobrovolného závazku na celý život. Jeho smyslem je pomoci mladým
lidem uvědomit si a formulovat životní hodnoty a vést je k harmonii myšlenek, slov i skutků.
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit
povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.
dobrovolný dovětek „K tomu mi dopomáhej Bůh.“

Skautská výchovná metoda
Skauting již přes sto let používá unikátní způsob výchovy. Je prověřen desítkami skautských generací,
a přesto stále aktuální a platný i v dnešní společnosti. Využívá přirozenou dětskou touhu být součástí
party, společenství, mít poslání. Děti si pod vedením dospělých hrají v malých skupinách a
prostřednictvím hry se neformálně rozvíjejí. Pro děti zábava, pro dospělé výchovný prostředek.











skautský slib a zákon jako vyjádření životního stylu a hodnotového systému
učení se prostřednictvím aktivních činností a her
týmová práce v malých skupinkách rozvíjející spolupráci, vůdčí schopnosti a odpovědnost za
druhé
pobyt a činnost v přírodě, její poznávání a ochrana
symbolický rámec programu nabízející motivaci a inspiraci
zájem a spoluúčast každého mladého člověka na vlastním osobním rozvoji
podpora mladých lidí dospělými a vzájemná spolupráce
postupné stimulující programy
služba společnosti
využívání skautské symboliky a výchovného prostředí
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Středisko Stetson Rychnov nad Kněžnou

Členská základna
Naše středisko má dle registrace k 31. 1. 2018 celkem 152 členů. Věkové složení střediska je
následující:








děti 6-11 let
o světlušky
o vlčata
mládež 12-15 let
o skautky
o skauti
mládež 16 – 26 let
o rangers
o roveři
dospělí

18
31
22
12
9
13
47

Činnost střediska
Hlavním těžištěm činnosti jsou pravidelné schůzky. Jednotlivé družiny se schází pravidelně každý
týden v klubovně na Dubince, a věnují se svému programu, který se sestává z her, vzdělávacích a
sportovních aktivit a další praktické činnosti. Důraz klademe na aktivní trávení volného času jako
protiváhu pasivnímu vysedávání u počítače nebo televize, a vytváření skutečných mezilidských vztahů
jako protiváhu virtuálním vztahům bujícím v sociálních sítích. Poskytujeme jedinečný prostor pro
socializaci a možnost smysluplně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků odlišném od školy nebo školní
družiny. V našich řadách se uplatnili i členové, kteří se v jiných kolektivech obtížně zapojovali. Děti a
mládež vedeme ke vzájemné toleranci a spolupráci.
Dále družiny pracují na tematických projektech, podnikají výpravy, setkávají se na víkendových
akcích, účastní se skautských vzdělávacích kurzů, např.:
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Víkendové setkání 1. oddílu – Ve dnech 16. – 17. 2. proběhla víkendovka družin Lvů, Havranů
a Draků (naši skauti) na skautské základně Dubinka. Na programu bylo především společné
vaření, deskové a pohybové hry a celodenní výlet po okolí Rychnova nad Kněžnou.



Záhada v Orličkách - O víkendu 23. - 25. 3. se družiny Divočáků a Chameleonů (naši skauti)
vydaly na víkendovou dobrodružnou výpravu do Orliček, malebné vesničky nedaleko
Jablonného nad Orlicí. Děti krátce po příjezdu na místo obdržely dopis s výpovědí jediného
žijícího svědka velikého zločinu, který se před devíti měsíci v obci odehrál. Následný program
byl jasný – družiny měly za úkol vyřešit neobjasněnou vraždu v Orličkách. Nebylo to vůbec
lehké, ale společnými silami se dobraly do zdárného konce a případ uzavřely. Počasí jim vcelku
přálo a všichni si užili spoustu legrace, her a dobrodružství.



Vlčí příprava na závody – Protože se každým dnem blížily závody vlčat a světlušek
v Mělčanech u Dobrušky, a protože trénovat na ně o pravidelných schůzkách je jedna věc, ale
pořádná příprava během víkendovky je věc jiná, proběhla ve dnech 6. – 7. 4. víkendová akce
družiny Vlků (naše vlčata) s cílem připravit chlapce na nadcházející závodní klání. Procvičovala
se Morseova abeceda, vaření, rozdělávání ohně a zdravověda. Kromě toho si museli sami
naplánovat víkendový rozpočet a nakoupit jídlo tak, aby jim peníze vyšly a neměli v neděli hlad.



Víkendovka Lasiček – Lasičky jsou družinou světlušek, které letos čekala důležitá premiéra.
Měly se poprvé ve svém životě účastnit závodů. A protože se jedná o velmi prestižní podnik, je
třeba se na něj patřičně připravit. Mimo celoroční průpravy v oblasti zdravovědy, vlastivědy,
přírodovědy a šifrování proběhla 13. – 15. 4. i přípravná víkendovka, během které si Lasičky
ještě více prohloubily znalosti a dovednosti v jednotlivých vypsaných okruzích. Na závodech
v Mělčanech u Dobrušky skončily na krásném 8. místě a co potěšilo jejich vedoucí nejvíc –
z první pomoci získaly nejvyšší počet bodů.
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Výprava na Ivančenu - mohylu připomínající památku českých skautů padlých za 2. světové
války, nacházející se pod Lysou horou v Moravskoslezských Beskydech. Tradičně se skauti z
celé republiky sjíždějí na jeden víkend právě tam. Připomenout si, co všechno dobrého a
hrdinského pro naši zemi skauti v minulosti udělali, se vydali naši roveři a rangers 20. – 21. 4.
Setkali se s mnoha skauty, se kterými mohli společně sdílet slavnostní atmosféru a debatovat o
druhé světové válce. Mimo to prohloubili spolupráci se skauty z Kostelce nad Orlicí, se kterými
jistě v nadcházejícím čase podniknou spoustu skvělých a dobrodružných akcí.



Oheň sv. Jiří – Dne 27. dubna proběhl v areálu Dubinky slavnostní oheň sv. Jiří (u příležitosti
svátku patrona skautů). Členové našeho střediska se oblékli do krojů a strávili spolu příjemné
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pozdní odpoledne a večer, kdy u rozpálené vatry bilancovali uplynulý rok, zpívali a užívali
hezkého jarního počasí.


Výprava do Brd – O posledním dubnovém víkendu 28. – 29. 4. se skupinka sestávající
z dospělých členů a roverů vydala na čtyřdenní výpravu do Brd. Hodně toho nachodili, užili si
táboření i hraní na kytaru a pomohli zmateným vojákům z místní posádky s orientací na mapě
(spletli se jen o jeden kopec).



Vačičení na Benátkách – Několik víkendů v dubnu až červnu 2018 se scházela skupina roverů
a dospělých členů na tábořišti v Benátkách. Učili se rozdělávání ohně křesadlem, osvojovali si
znalosti ze stopařství, jako maskování a pozorování, a vyrobili si z koženky pytlík na březovou
kůru. Nástupy v kroji, vztyčení vlajky, táborový oheň a kytara byly samozřejmostí.



Výpomoc při organizaci Krajského kola závodů a světlušek, Nové město nad Metují - V
polovině května se dvě skautky z družiny Žabek ponořily do organizace Krajského kola závodů
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vlčat a světlušek, které se konalo 18. – 20. 5. V den závodu byly skautky jako figurantky na
stanovišti se zdravovědou a po zbytek víkendu vypomáhaly s doprovodnými aktivitami. Počasí
vyšlo na výbornou, všechno šlo podle plánu a už se těší na další organizaci skautských akcí.


Pochod přes Orlické hory - O víkendu 9. – 10. 6. se družiny Divočáků a Chameleonů (skauti)
vypravily na výpravu do Orlických hor. Chlapci se sešli v sobotu ráno na autobusovém nádraží
v Rychnově nad Kněžnou, odkud vyrazili na Šerlich. Odtud se vydali do kopce na Velkou
Deštnou, poté pokračovali na Pěticestí a cestu zakončili u tvrze Hanička, kde v nově postaveném
přístřešku od Lesů ČR přespali. V neděli absolvovali prohlídku tvrze, a poté pokračovali
směrem do Rokytnice v Orlických horách, kde nasedli na autobus zpět do Rychnova. Počasí
bylo všelijaké, avšak energie, nadšení a chuť objevovat nová místa je vždy hnaly kupředu.



Oddílový tábor, hájenka Hraničář, Trutnov - Letos poprvé se Divočáci a Chameleoni
(skauti) účastnili oddílového tábora. Konal se první týden v červenci (1. – 7. 7.) v průběhu
celostřediskového tábora v Benátkách. Od vedoucích to děti dostaly jako překvapení a do
poslední chvíle vůbec netušily, že neodjedou s ostatními družinami do Benátek na velký
střediskový tábor, ale že je čeká dobrodružství někde úplně jinde. Místo do autobusu směrem
do Benátek, nasedli Divočáci a Chameleoni do vlaku a vydali se do Trutnova. Tam si museli
sami postavit stany, kuchyň, „umývárku“, apod. Byla to výzva, ale zvládli to celkem s
přehledem. Chlapci si sami celý týden vařili, starali se o zásoby, atd. Tábor byl koncipován do
období zakladatele českého skautingu A. B. Svojsíka a jeho prvních táborů, neboli „co si sám
neuděláš, to nemáš“. Celý týden na hájence Hraničář (i následně druhý týden na velkém
střediskovém táboře v Benátkách) se nesl v duchu celotáborové hry, během níž na chlapce
čekaly všelijaké výzvy, soutěže a spousta dobrodružství.



Špion v pohraničí – Víkendová hra (20. - 22. 7.) – Naši dospělí členové ve spolupráci s rovery
a rangers připravili a realizovali pro dobrušská vlčata dobrodružnou noční hru zasazenou
tematicky do doby po mobilizaci v roce 1938. Vlčata měla vystopovat německého špiona a
odhalit tajnou schránku, ve které předával depeše. Celá hra mohla skončit naprostým fiaskem,
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když se jedna z hlavních postav představila do tmy na křižovatce v Bukovém německy:
„Gútentág. Ich hajse Fleischmann“ a další herci málem nezvládli nepropuknout v hlasitý smích.
Dopadlo to ale dobře a hra se vlčatům i jejich vedoucím moc líbila.


Roverway - Největším zážitkem našeho roverského kmene „Jelimánci“ se letos stalo
mezinárodní setkání roverů a rangers s názvem Roverway. Na akci se vypravilo celkem 6 našich
členů ve věku 15 – 24 let. Akce se konala v Holandsku od 21. 7. do 2. 8., tudíž měli příležitost
poznat obrovský kus této země, a to rozhodně ne turisticky. Jejich cílem bylo poznávat, co je to
celosvětový skauting, celosvětový rovering a v neposlední řadě také vypořádávat se s mnoha
úskalími, které na ně pobyt v cizí zemi připravil. Bavit se anglicky a jednat s lidmi, kteří nemluví
stejným jazykem. Reálné řešit krizové situace, které se vyskytly každý den. Poznávat nové
kultury a různé formy skautingu. Účastníci poznali, že držet v jedné skupině delší dobu chce
obrovskou dávku tolerance a pevné nervy. Roverway byla skvělou příležitostí poznat nové
kamarády ze zahraničí a město Rychnov teď už na mapě dokáže najít zase o chlup větší počet
lidí…



Chamboree 2018, Anglie - Ve dnech od 24. 7. do 12. 8. se dvě dívky z družiny žabek (skautky)
zúčastnily mezinárodního Chamboree, které se konalo v Anglii. Bylo to setkání skautů a skautek
z celkem 23 zemí z celého světa. Na Chamboree měly možnost si vyzkoušet a naučit se mnoho
zajímavých aktivit, jako např. potápění, vodní bitvy, laserovou přestřelku, hraní deskových her
s cizinci. Občas se musely i zamyslet nad různými úkoly ze světa fyziky nebo chemie, naučily
se souhvězdí, vylezly na horolezeckou stěnu nebo třeba sestřelovaly letící talíř pomocí
vzduchové pistole. Jeden den byl celý věnovaný návštěvě města Liverpool, kde měly za úkol
vyfotit co nejoriginálnější fotku s památkami. Po skončení Chamboree cestovaly po velké části
Anglie. Při cestě zpátky domů svou poslední noc strávily na ostrově Brownsea.



Sursum - Služba druhým, ale i sobě a vyšším principům se promítla do pomoci čekatelskému
(vzdělávacímu skautskému) kurzu. Náš roverská družina Jelimánků se společně s dalšími rovery
z jiných středisek zapojila v půli srpna do příprav noční hry, zasazené do období minulého
režimu. Jejich rolí bylo hrát vojáky Varšavské smlouvy. Šlo sice z velké části o improvizaci,
které ale nutně muselo předcházet studium dějepisu a dobových reálií. Navíc se bylo nutné
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naučit alespoň základy ruštiny, což bylo pro většinu Jelimánků obtížné, leč pro reálnost hry to
bylo nezbytné.


Puťák v Českém ráji – Dne 21. 8. vyrazila družina Žabek (skautky) na tzv.“puťák“. Jely
dlouhou cestu vlakem až do malé vesničky jménem Ktová. Odkud se vydaly s krosnami
(převážně plnými jídla) na hrad Trosky. Šplhání do kopce s krosnami byl nelehký úkol, ale
nahoře na dívky čekala odměna v podobě nádherného výhledu na krajinu a teplé polévky, kterou
si všechny s chutí daly. Poté se vydaly do Troskovic, kde měly přespat u strýčka jejich vedoucí
ve stanech na zahradě. Bylo však nádherně, tak si stany postavily jen pro případ deště, ale jinak
spaly pod širákem. Druhý den hned ráno po snídani se vypravily na hrad Kost. Byla to dlouhá
cesta a bylo horko, ale i přes tyto nepříznivé podmínky to zvládly. Tam si daly oběd, poslaly
pohled do střediska a vydaly se na cestu zpět. Ke strýčkovi na zahradu došly navečer. Noc
strávily opět pod širákem. Další den už se bohužel musely sbalit a vydat se na cestu domů
vlakem. Ke štěstí není potřeba mnoho, stačí jen trávit čas s přáteli a zažívat s nimi nějaká ta
„dobrodružství“.



Bitva o Cintru 28. - 30. září – Bitva o Cintru je larpová bitva pro skauty ve skautském věku.
Br. Hobzík (z družiny Jelimánků) dělal velitele rychnovsko-pražské skupině armády Nilfgardu.
Tato bitva byla pro něj i pro jeho skupinu speciální. Hobzík byl poprvé velitelem a členové jeho
skupiny byli na podobné akci úplně poprvé. Jeho armáda sice prohrála závěrečnou bitvu, ale i
tak si to všichni náramně užili.



Zahajovací schůzka… aneb naplánuj si sám – tak se jmenoval čekatelský (vzdělávací)
projekt družiny Jelimánků (roveři a rangers), který se uskutečnil o víkendu 21. – 23. 9.. Akce
proběhla na vlně plánování. Účastníci si na vlastní kůži vyzkoušeli tvorbu a realizaci
drobnějších projektů od jejich zrodu až po zpětnou vazbu. Učili se, jak přemýšlet o tom, co
chtějí dělat a jak myšlenku doopravdy dotáhnout až do zdárného konce.
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Setkání dívčího kmene v Benátkách - V sobotu 22. 9. se na našem tábořišti v Benátkách
uskutečnilo vůbec první setkání dívčího kmene našeho střediska v jeho novodobé historii. Sestry
se sjížděly už během odpoledne. Největší skupina – skautek a světlušek z družin Lasiček,
Poštolek a Žabek dorazila krátce po 17. hodině. Dále se připojilo i několik sester, které byly u
zrodu dnešního skautského střediska v roce 1990. Celá akce se nesla ve velice příjemné
atmosféře, u večerního ohně se zpívalo, povídalo a hlavně vzpomínalo. I přes méně optimistické
předpovědi počasí (ochladilo se o 10 °C na 18 °C) se jich nakonec sešlo téměř 50! Pod širým
nebem nakonec nespal nikdo, i když na zápraží srubu byly připravené dvě palandy. Nocovalo
se ve stanech a hlavně ve srubu, kde se na půdičce pohodlně vyspalo všech 18 mladších skautek
a světlušek. Nedělní ráno už se jen sestry zapojily do úklidu tábořiště a autobusem z Lukavice
odjely do svých domovů.



Korbo - Zážitková akce pro rovery a rangers z celé České republiky se uskutečnila ve dnech
26. – 30. 9. v Bratronicích. Heslo akce: „Udělej si sám“ značí samostatnost roverů. Akce byla
bez předem připraveného programu, poskytla pouze místo, kde si roveři sami mezi sebou
připravili jednotlivé aktivity. Naše družina Jelimánků (roveři a rangers) se akce zúčastnila spolu
s kosteleckými rovery.



Malířem na vlastní kůži – Koho by někdy nenapadlo, jaké by to bylo, stát se slavným
malířem... Vyzkoušet si to mohla 1. 10. družina Vlků (vlčata) v rámci tematické schůzky
„Malířem na vlastní kůži“. Chlapci se rozdělili do dvojic a každá dvojice dostala knížku s
impresionistickými obrazy slavných umělců. Jeden chlapec vždy vybral obraz, který se mu
nejvíce líbil a jeho úkolem bylo ho druhému popsat tak, aby jej dokázal namalovat co nejpřesněji
bez předlohy. Po dokončení díla se chlapci vyměnili a opakovali s opačnými rolemi stejný
postup. Výsledné malby byly bezpochyby zajímavé, záleželo přitom jak na zručnosti malíře, tak
i přesnosti popisu.



Freever 11. – 14. 10. – Další zdařilou víkendovkou byl Freever. Akci pořádali ostravští a
frýdecko-místečtí skauti, kteří pozvali i naši družinu Jelimánků (roveři a rangers), se kterou
navázali kontakty na mezinárodním setkání Roverway v Holandsku. Freever zahrnovala
společné sportovní aktivity, hry, přednášky, worshopy a debaty se zajímavými osobnostmi.



Jamboree on the Air/Internet – o víkendu 18. 10. - 19. 10. proběhla tradiční víkendová
skautská akce spojená s navazováním kontaktů se skauty z celého světa prostřednictvím
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krátkovlnné vysílačky a internetu. Tuto akci pořádanou naším střediskem již tradičně navštěvují
také skauti z okolních středisek. Účastníci pomocí radiové stanice komunikovali s více jak 80
skautskými skupinami po celé a Evropě a díky internetu se spojili i s ostatními kontinenty.
Účastníci se zábavnou formou pocvičili v angličtině, která byla oficiálním komunikačním
jazykem, rozšířili svůj přehled ve fyzice (zkušenosti s radiovou komunikační technikou) a také
v zeměpise.


Výprava na Benátky - Ve dnech 20. a 21. 10. proběhla výprava družin Dikobrazů a Vlků (naše
vlčata) na Benátky u Lukavice. Během dvou dnů si kluci zkusili poprvé jít na výpravu bez
rodičů. Překvapením pro ně bylo, když zjistili, že je jen na nich připravit ohniště a závěsy na
kotlíky. Poté zjistili, že tím jejich úkol ohledně oběda nekončí a hned se pustili do přípravy
brambor, zeleniny a párků. Když bylo hotovo, dostali chlapci další úkol - zapálit oheň, a uvařit
brambory. No a potom už jen přidat další suroviny, povařit, zamíchat a sníst. Po poledním klidu
jsme se vydali do lesa, kde měli vytvořit vysokou věž a vyplnit ji šiškami. Naprosto nás ohromili
svou kreativitou a vynalézavostí a takový výsledky jsme vůbec nečekali. Večer následovaly hry
za svitu petrolejky hurá do spacáků.



Oslavy 28. října v Praze – U příležitosti významného 100. výročí založení samostatného
Československa se cca dvacetičlenná skupina skautů a skautek, vlčat a světlušek z našeho
střediska, vypravila na dvoudenní výlet do hlavního města Prahy, aby se zde připojila k oslavám
28. října. V sobotu skupina absolvovala Pochod pro republiku pořádaný Českou obcí sokolskou,
slavnostní zahájení oslav na Václavském náměstí, návštěvu statické přehlídky armády a složek
IZS na Letenské pláni, prohlídku ve Skautském institutu s doprovodným programem, koncertní
vystoupení na Václavském náměstí a večerní videomapping na budově Národního muzea.
V neděli skupina navšívila Poštovní muzeum a vojenskou přehlídku na Evropské třídě. I když
počasí výletníkům příliš nepřálo, jednalo se o silný a emotivní zážitek.
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Halloween 2018 - . Již druhý Halloween v pořadí proběhl dne 3. 11. Sešla se zde téměř celá
družina Jelimánků a takřka všichni roveři z Kostelce n. Orl. Dokonce dorazilo i pár roverů
s Frýdku-Místku, kteří díky tomu poznali Rychnov a určitě zde nebyli naposled. Akce byla
určená především pro mladší skauty a skautky, pro které si starší kamarádi připravili
několikahodinový program, který zahrnoval přípravu a hodnocení masek, haloweenské
pohoštění a únikovou hru.



Nebesky dobrá akce – Akce se uskutečnila 9. – 11. 11. v Nebeské Rybné a zúčastnili se jí
skauti z družin Divočáků a Chameleonů. V nádherné zrekonstruované chatě chlapci již jednou
byli, ale líbilo se jim tam tak moc, že na místo museli zavítat ještě jednou. Jelikož se dva týdny
po víkendovce konaly střediskové Svojsíkovy závody, byl celý víkend věnován předzávodové
přípravě. Probírala se tak zdravověda, orientaci na mapě, manuální zručnost, logické myšlení,
vaření a spoustu dalšího. Jako třešničku na dortu chlapci oslavili svátek sv. Martina. Zkusili si
upéct hned tři husy, uvařit domácí knedlíky a dva druhy zelí, tedy tradiční staročeský pokrm,
na který si netroufne ani leckterá hospodyňka. A výsledek byl nad všechna očekávání skvělý!
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Setkání vůdců Hostinné – O víkendu 9. – 11. 11. proběhlo krajské setkání vůdců v Hostinném,
kterého se za naše středisko zúčastnilo 8 převážně dospělých členů. Akce byla určena dospělým,
kteří se věnují práci s dětmi a mládeží, popř. organizačnímu zajištění jednotlivých středisek
v kraji a klade si za cíl formou přednášek a seminářů zvýšit jejich kvalifikaci a najít novou
motivaci do dalších let. Bylo znát, že to nebyl první ročník a akce se velice povedla. Účastníci
si vyslechli spoustu zajímavých přednášek, zúčastnili se workshopů a my - Rychnováci - jsme
si pro ostatní připravili dvě přednášky o putování na Roverway do Nizozemska a o mezinárodní
akci JOTA-JOTI, které se skauti a skautky z našeho střediska STETSON jako jedni z mála v ČR
v plném rozsahu účastní. Setkání proběhlo za podpory a přímé účasti starostky Hostinného paní
Ing. Dagmar Sahánkové a hejtmana královehradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D.



Střediskové kolo Svojsíkova závodu - Dne 24. 11. se uskutečnilo střediskové kolo Svojsíkova
závodu (pro skauty a skautky), které mělo sloužit jako průprava jednotlivých hlídek na okresní
kolo Svojsíkových závodů, které se budou konat na jaře 2019. Závodníci prošli kontrolou krojů
a KPZ, vyzkoušeli si krizové situace, přepalovali provázek napnutý 0,5 m nad ohništěm a stavěli
stan z celty. Nechybělo ani přezkoušení z historie, květin a uzlů. Večer proběhla noční hra,
kterou si všichni užili. Kdo chtěl, měl možnost na Dubince přespat. Celkem se závodu zúčastnilo
(ať už v roli rozhodčích, tak jako soutěžící) 34 členů střediska STETSON.
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První víkendovka Soviček - Na přelomu listopadu a prosince (30. 11. – 1. 12.) prožily Sovičky
(naše světlušky) první víkendovku. Sešly se v plném počtu a vydaly se na společný nákup
potravin. Následovala večeře a pohádka před spaním. Ráno dívky překvapil první sníh a tak byl
dopolední program jasný. Zimní radovánky. Na oběd si Sovičky zkusily uvařit bramboračku a
ovocné knedlíky a během toho zvládly nacvičit scénku na Mikulášskou besídku.



Ježíškova vnoučata - Během schůzky 6. 12. se Sovičky (naše světlušky) zapojily do programu
Českého rozhlasu – Ježíškova vnoučata a vyrobily vánoční přáníčka. Tato přáníčka putovala do
Prahy, odkud byla následně rozeslána do domovů pro seniory, kde jistě udělala radost nejedné
babičce či dědečkovi. Projekt Ježíškova vnoučata vznikl v roce 2016 z iniciativy novinářky
Olgy Štrejbarové a v roce 2017 se do organizace pustil Český rozhlas, který oslovil stovky
domovů pro seniory, zdravotnických zařízení a pečovatelských služeb. O projektu odvysílal
velkou informační kampaň a reakce byla nečekaná - několik tisíc drobných dárečků určených
pro seniory, kteří zůstávají o Vánocích často sami a vánoční svátky jsou tak pro ně psychicky
velmi náročné.
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Mikulášská besídka 8. 12. – V roce 2018 jsme se rozhodli obnovit tradici a opět pozvat děti i
s rodiči na Mikulášskou besídku. Družiny dostali již s předstihem důležitý úkol – naučit se
krátkou scénku, kterou následně rodičům předvedou, a tak se již s měsíčním předstihem na
pravidelných družinových schůzkách vymýšlelo, trénovalo a zdokonalovalo. Během samotné
besídky se dále zpívaly koledy a na závěr přišli Mikuláš, andělé a samozřejmě čerti a všem,
kteří byli v uplynulém roce hodní, přinesli sladkou nadílku.



Výprava na horský srub v Orlických Horách - V prosinci 2018 proběhla výprava družiny
Vačic (naši roveři a rangers) na horský srub v Orlických horách, který se nachází poblíž rozcestí
Pod Homolí. Výprava začala výstupem Čertovým dolem. Cesty byly zasypané sněhem a
proviant se tak vezl na sáňkách a pekáčích. Po 3 hodinách a 2 zdolaných kilometrech byli
účastníci konečně u cíle. Program se nesl v duchu hraní na kytaru, přípravy lahodných horských
pokrmů a hraní deskových her. Aktivnější část účastníků jela na výlet na běžkách na nedaleké
Pěticestí. Vrcholem umělecké dovednosti bylo vytvoření velké sněhové housenky na rozcestí
Pod Homolí. Zakončení akce bylo spojeno s jízdou na lyžích a pekáčích Čertovým dolem.



Vánoční bowling – Družina Poštolek (naše světlušky) se za odměnu vypravila na společný
vánoční bowling, který nejenže se celý nesl ve svátečním duchu, ale navíc zde dívky přivítaly
novou členku družiny. Hezká tečka za uplynulým rokem, během kterého družina obsadila 3.
místo na jarních závodech vlčat a světlušek a 5. místo na střediskovém kole Svojsíkova závodu,
zúčastnila se Setkání dívčího kmene a v neposlední řadě i velkého zájezdu do hlavního města
Prahy.



Vánoční „přespávačka“ - Na závěr roku 2018 (konkrétně ve dnech 21. – 22. 12.) si skauti
z družin Divočáků a Chameleonů udělali malou vánoční sešlost. Z pátka na sobotu přespali na
naši základně Dubinka v Rychnově nad Kněžnou. Zahráli si spoustu deskových i pohybových
her, předali si vánoční dárky, uvařili si „štědrovečerní večeři“, podívali se na pohádky a
zazpívali si koledy.
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V letošním roce jsme založili 3 nové družiny:


Slůňata - „My jsme malá slůňata, máme silný chobot – túúú ! Když dupeme v kalužích, neteče
nám do bot!“ Tak pokud někdy zaslechnete tento pokřik, pak vězte, že se jedná o nejmladší
družinku – Slůňata. Schází se od října 2018 a počet dětí se ustálil na sedmi. Děti ve věku 2 – 4
roky přichází se svými rodiči, a protože se ještě neumí učit morseovku, uzly a to, co se budou
učit, až přijde ten správný čas, tak hrají různé hry, aby se vyřádili, ale i naučili pracovat v
kolektivu. Dále také hodně využívají kartičky – ať už se zvířátky, přírodou, rokem…, což děti
velmi baví, protože je na kartičkách hodně věcí, které znají a co neznají, to se naučí. A v
neposlední řadě také tvoří – malují, lepí, zdobí perníčky.



Sovičky - nová družina světlušek, která vznikla v září 2018. Celkem je Soviček sedm ve věku
od pěti do osmi let. První schůzky byly věnovány seznamování, aby se holky navzájem
poznaly a skamarádily se. Následně se ponořily do celoroční hry s patronkou Elvírou, což je
sova, která jim nechávala vzkazy s úkoly. Pro děvčata přišla již na začátku zkouška jejich
týmového ducha, kdy jedna ze Soviček byla dlouhodobě nemocná a pobyla i nějaký čas v
nemocnici. Holky neváhaly a vyrobily jejich kamarádce velkou koláž z vlastnoručně
vyrobených soviček, kterou jí poslaly do nemocnice, aby věděla, že na ni kamarádky myslí.
Následně se Sovičky začaly seznamovat se skautingem. Učily se uzly, zákon světlušek a také
si povídaly o dobrých skutcích.



Tygři - V září 2018 vznikla vlčácká družina Tygrů, která má celkem 7 dětí ve věku 5 - 7 let.
Děti se setkávají každý týden na schůzkách trvajících hodinu a půl. Náplní schůzek je
především rozvíjení dětí v oblasti přírody, zvyšování jejich fyzické kondice, zlepšování
motorických dovedností a manuální zručnosti a podporování jejich představivosti. Za dobrého
počasí je většina činností prováděna převážně ve venkovním prostředí. Celý roční program je
propojen hrou na motivy Rychlých šípů. Hra se odehrává především na významných místech
Rychnova nad Kněžnou (zámek, zvonice, chaloupky…) a snaží se dětem dát zakusit
dobrodružství podobná těm z knih Jaroslava Foglara.

K prověření zdatnosti a skautských dovedností slouží Závod vlčat a světlušek (ZVaS, pro věkovou
kategorii 6 - 11 let) a Svojsíkův závod (pro věkovou kategorii 11-15 let), které se konají střídavě.
V letošním roce se konal závod pro mladší (Závod vlčat a světlušek) a okresní kolo se odehrálo
12. května v Mělčanech u Dobrušky. Z našeho střediska závodily dvě chlapecké družiny a dvě dívčí.
Chlapeci obsadili 5. (Dikobrazi) a 7. (Vlci) místo, dívky obsadily 3. (Poštolky) a 8. (Lasičky) místo.
Vrcholem společné střediskové činnosti je každoroční dvoutýdenní tábor v údolí řeky Kněžné u
Lukavice na základně v Benátkách. Letošní tábor se odehrál v termínu 1. 7. - 14. 7. a zúčastnilo se jej
75 dětí. Pro děti je tábor jedinečnou příležitostí strávit dva týdny mimo civilizaci bez elektrické energie
a internetového připojení uprostřed přírody s partou kamarádů. Táborovou náplní jsou aktivity v přírodě,
sportovní aktivity, výlety a praktická činnost. Díky tomu, že se děti zapojují do činností spojených se
zajištěním chodu tábora, si osvojují řadu praktických dovedností. Běh tábora zajišťovala třicítka
dospělých bez nároku na jakoukoli finanční odměnu ve svém volném čase a v rámci čerpání své
dovolené. Táboru předchází víc jak dvouměsíční příprava spojená s vyřízením všech povolení a
přípravou táborové základny i táborového vybavení (sekáním louky, opravami srubu, stavbou stanů a
ostatních táborových staveb).
Protože nedílnou součástí skautského programu je služba bližním, skauti poskytli pomoc a spolupráci v
následujících aktivitách:


Tříkrálová sbírka – členové naší organizace se zapojili jako koledníci i jako dozor skupinek
při této charitativní akci Charity ČR.



Květinový den 2018 – naši členové se tradičně zapojili do veřejné sbírky Ligy proti rakovině.
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Betlémské světlo – skauti již tradičně dováží Betlémské světlo z Vídně do ČR a zajišťují jeho
distribuci. Zájemci o Betlémské světlo si jej mohli převzít 22. 12. od 8 do 16 hod na výdejním
místě v průjezdu vedle lékárny na Starém náměstí.

Nedílnou součástí skautské činnosti je péče o areál a klubovnu Dubinka. Tuto péči zajišťují svépomocí
převážně dospělí členové střediska, ale v rámci praktické výchovy jsou do těchto aktivit zapojováni také
mladší členové střediska. Do této péče spadá sekání trávy a údržba zeleně, údržba hřiště, malování a
pravidelný úklid interiéru klubovny.
V roce 2018 pokračovala naše spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK). Do
ochrany přírody v evropsky významné lokalitě Uhřínov - Benátky se nově zapojil i krajský úřad, který
zahájil péči o nejcennější část lokality na louce na protější straně skautského tábora. Pracovnice AOPK
navštívily v červenci tábor a připravily pro děti vycházky do přírody s cílem poznat místní druhy
živočichů a rostlin. Dále děti tvořily papírové motýlky, kteří představovali na lokalitě chráněného
modráska. Završením návštěvy pracovnic byla hra na motivy životního cyklu modráska. V současné
době se na táborové louce nachází místo, které se ponechává přírodě více prostoru pro přirozený vývoj
z důvodu možnosti pozorování živočichů a rostlin přímo v centru tábora.
Během příprav na oslavy výročí 100 let od vzniku samostatného Československa jsme dále navázali
spolupráci se Místní akční skupinou (MAS) Sdružení SPLAV, z.s.,, která nám poskytla letáky,
brožury, stužky a placky připomínající toto významné výročí. Děti si tak během měsíce října mohly
vyrobit trikolóry a dozvědět se zajímavosti z naší historie.

Vzdělávací akce
Naše organizace disponuje propracovaným systémem kurzů a vzdělávacích akcí, které poskytují členům
vzdělání v oblasti komunikačních dovedností, pedagogiky, týmové práce, vedení lidí, hospodaření a
poskytování první pomoci na úrovni srovnatelné s mnohem nákladnějšími školeními a specializovanými
kurzy. Kvalitní a bezplatné vzdělávání je také důležitým motivačním prvkem pro získávání nových
vedoucích a udržení těch stávajících. Díky dotacím můžeme našim členům snížit náklady spojené s
dalším vzděláváním. V letošním roce jsme naše členy vyslali na následující vzdělávací akce:


Mikulášský seminář Miquik – Naši starší členové se již tradičně účastní akce „Miquik“
v Praze. Jedná se o sérii přednášek a seminářů, které probíhají v jednotlivých blocích
v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Letos se účastníci dozvěděli např. jak se
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vyrovnat se smrtí blízké osoby, jak by měli skauti přistupovat k politice a veřejnému dění a jak
udržet v polarizovaném světě apolitičnost Junáka. Vzdělávací blok byl završen skautským
plesem. Z našeho střediska se Miquiku zúčastnilo 9 členů.



Rádcovské kurz Vamberk – Rychnovští skauti a skautky se ve dnech 16. – 19. 3. zúčastnili
rádcovského setkání ve Vamberku, zaměřeného na přežití v extrémních podmínkách. Účastníci
si kromě přespání v zasněženém stanu vyzkoušeli i provazochodectví, střílení z luku či základní
zdravovědu v terénu. Byla to skvělá příležitost pro seznámení se s dalšími skauty
z rychnovského okresu. Celý kurz byl vzhledem k počasí pojat jako "Ledový" a všichni skauti
a skautky tak byli vystaveni nočním teplotám až -8 °C, se kterými se ale zdárně popasovali a
domů tak odjížděli plni neobyčejných zážitků.



VLK (Vlčácký lesní kurz) – Dva naši členové si zvýšili kvalifikaci pro práci se světluškami a
vlčaty na Vlčáckém lesním kurzu.
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Krajský rádcovský kurz Filia – jeden náš člen se zúčastnil kurzu a zvýšil si tak kvalifikaci a
nabral inspiraci pro práci s mladšími členy.



Jak na rovery a rangers? – Tři naši dospělí členové se 16. 9. v Náchodě zúčastnili
vzdělávacího semináře o tom, jak pracovat s rovery, tedy s dospívajícími chlapci a muži ve věku
16 – 26 let.

Údržba objektu klubovny a investiční akce
V letošním roce byl z dotace Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou ve výši 33.000 Kč zakoupen nový
nábytek do jedné z kluboven, konkrétně dřevěné stoly a židle. V průběhu letních prázdnin byla
vybudována nová vstupní branka.

Hospodaření
 V letošním roce jsme obdrželi účelový dar ve výši 30.000,- Kč na režijní náklady tábora.
 Díky účelové dotaci na materiálové vybavení poskytnuté Městem Rychnov nad Kněžnou jsme
mohli pořídit nový nábytek do klubovny – stoly, židle, malý stolek a malé židličky.
 Díky provozní dotaci Města Rychnova nad Kněžnou jsme mohli nejen zajistit běžný provoz
klubovny – zejména úhrady za elektrickou energii, ale také umožnit skautům zúčastnit se
různých seminářů, školení, zážitkových kurzů i mezinárodních skautských akcí.
Přebytek hospodaření v částce 5.795 Kč je tvořen členskými příspěvky roku 2018.
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VÝDAJE

PŘÍJMY

Hlavní činnost

Hlavní činnost

Materiál a služby

46 901,00 Kč

Grant Škoda Auto

30 000,00 Kč

El. energie

84 512,00 Kč

Členské příspěvky

46 735,00 Kč

Výchova, vzdělávání

93 456,00 Kč

Dotace Město RK –
provoz

120 000,00 Kč

Drobný dl. majetek

33 000,00 Kč

Dotace Město RK –
materiálové vybavení

33 000,00 Kč

Ostatní výdaje

24 747,00 Kč

Dotace MŠMT

41 555,00 Kč

Ostatní příjmy

77 458,00 Kč

celkem

282 616,00 Kč

Celkem

348 748,00 Kč

výdaje akce

284 362,00 Kč

příjmy akce

224 025,00 Kč

Celkové výdaje
z hlavní činnosti

566 978,00 Kč

Celkové příjmy
z hlavní činnosti

572 773,00 Kč

Celkem

566 978,00 Kč

Celkem

572 773,00 Kč

Poděkování
Děkujeme všem státním a samosprávným institucím, organizacím i jednotlivým osobám za jejich
spolupráci, podporu a pomoc, jež nám pomáhají při naplnění poslání naší organizace.
Zároveň chceme poděkovat všem dospělým členům našeho střediska, kteří jsou ochotni investovat svůj
volný čas i dovolenou čas bez nároku na jakoukoli odměnu pro naplnění našeho skautského poslání.

Za finanční podporu děkujeme následujícím organizacím a jednotlivcům:




Město Rychnov nad Kněžnou
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Škoda-Auto, a.s.

V Rychnově nad Kněžnou, 29. 1. 2019
Zdeněk Kheil v.r.,
vedoucí střediska

Lucie Neupauerová v.r.,
zástupce vedoucího střediska

Ing. Věra Horníčková v.r.,
hospodář střediska
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