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děkuJeme za PodPoru

Nebýt následujících institucí, obcí a společností nemohli bychom v roce 2007 učinit pro děti a mládež ani zlomek 
toho, co se nám podařilo. Proto jim a všem dalším, kteří podporují skautské středisko Blaník, patří velký dík.

Hlavní město Praha Městská část Praha 4Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy

Rybářství 
Nové Hrady, s.r.o.

Římskokatolická farnost 
u kostela Nejsvětějšího 
Srdce Páně

Dovozce reklamního 
zboží

www.pilamrazek.cz
ReguCon, s.r.o. 
www.regucon.cz 

Římskokatolická 
farnost Říčany

RWE Transgas, a.s.
www.rwe.cz 

František a Ludmila Reichelovi
Nestlé Česko, s.r.o.
www.nestle.cz

poděkování

www.blanik.info
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slovo úvodem

z deníku kaPitána 
lodi zvané skautské středisko Blaník

Vážení a milí, je mi ctí od kormidla skaut
ského střediska Blaník ohlásit, že jsme 
zdárně vpluli do vod roku 2009. Držíte pro
to v rukách výroční zprávu za rok 2008. 

Vrcholem naší celoroční činnosti jsou 
letní tábory. S tím, jaké byly, i s jejich vy
bavením, vás seznámí na následujících 
stránkách jednotlivé oddíly. V minulém 
roce se táborů pořádaných střediskem 
Blaník účastnilo 310 dětí.

Nezapomněli jsme ani na přípravu na
stupující generace vedoucích – na jaře 
jsme pro ně podobně jako v minulých 
letech uspořádali vzdělávací kurz ŘEM
ŘICH. 

Dařilo se nám i v oblasti obecně pro
spěšných aktivit: pomáhali jsme při sbír
ce Postavme školu v africe, podpořili jsme 
ligu Proti rakovině i charitativní projekt 
kaPka. Celková částka, kterou získali naši 
členové, značně přesahuje 100 000 Kč. 
Úspěšně proběhly také oblíbené středis
kové akce Blanické hry, výsadek, křížová 
cesta na Petříně a mnohé další.

V dobách, kdy většina skautských stře
disek bojuje s úbytkem členů, středisko 
Blaník – podobně jako v minulých le
tech – meziročně vyrostlo o 27 nových 
členů, především v řadách světlušek a vl
čat. Věřím, že za tím stojí jednak dobrá, 
poctivá a kvalifikovaná práce vedoucích 
našich oddílů, jednak že své plody nese 
roky budovaná důvěra rodičů našich 
mladších členů. 

Tím nejdůležitějším, co nás spojuje, je 
však přátelství a společné zážitky. Kvalit
ní program, oslovující zejména mladší 
členy, je zároveň branou k dosahování 
hlubších cílů skautingu, tedy výchově 
odpovědných občanů a v nejširším slova 
smyslu dobrých lidí.

Toto vše bychom nemohli uskutečňo
vat nebýt bezpočtu hodin obětavé práce 
vedoucích i mnoha dalších dobrovolníků 
a také bez podpory státních i soukromých 
subjektů. Všem patří náš velký dík. 

Co nás čeká v roce 2009? Doufáme, že 
v kurzu, kterým míří naše loď, se nám 
bude dařit pokračovat. Jednoznačně nej
větší výzvou pro středisko Blaník je po
dání pomocné ruky středisku Rosomáci, 
které se v roce 2009 s Blaníkem sloučí. 
Čeká nás mnoho administrativní práce 
a dalších činností směřujících k dokon
čení klubovny Rosomáků tak, aby mohla 
plnit dobře svůj účel – stát se pro děti 
z našich oddílů druhým domovem. 

Věřím, že Blaník bude i do budoucna 
vlajkovou lodí českého skautingu, a moc 
přeji všem našim členům i příznivcům 
zdařilý rok 2009!

Mgr. Jan Peroutka - Rocky
vedoucí 7. skautského střediska Blaník
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V letech 1936–39 naši předchůdci tábořili pod Blaníkem. Následoval tábor v Dobronicích u Bechyně v roce 1940, 
který byl po týdnu úředně zrušen v rámci nařízení okupačních orgánů o zákazu skautingu.
Po válce byl první tábor v roce 1945 v Kozojedech – tzv. žňový. Potom byly tábory v Rabštejně nad Střelou a u Litomyš
le. Přišel však komunistický převrat v roce 1948 a další zákaz skautingu. V letech 1968–70, kdy byla činnost střediska 
obnovena, Blaník tábořil v Podsoví u Bechyně.

Jak táBořil Blaník v dávné minulosti

www.blanik.info

historie

foTogRafIE zE STŘEDISKoVéHo aRCHIVu PoSKyTL RoBERT ŠTěPNIČKa
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současnost

souČasnost

Dnes středisko Blaník 
sdružuje pod svými křídly 
především oddíly z Pra
hy 4, ale také například 
oddíl Havrani z Prahy 1, 
Černý šíp a Modrý klíč ze 
Smíchova, Říčanský od
díl nebo oddíl Scarabeus 
z Prahy 3.

Členskou základnu na 
konci roku 2008 tvořilo 
464 členů, z toho 358 dětí 
do 18 let, kteří jsou členy 
patnácti oddílů. Blaník 
je tak největším středis
kem Junáka. Středisko 
je registrováno a svoji 
hlavní činnost provozu
je ve skautském areálu 
v Praze 4  Krči, který nám 
pronajímá Městská část 
Praha 4. Součástí areálu 
je velké hřiště, horolezec
ká stěna a další podmínky 
pro sportovní vyžití.

Středisko Blaník se hrdě 
hlásí ke svému historické
mu odkazu. Lze si jen přát, 
aby již nikdy nedošlo ke 
zrušení Junáka či jinému 
narušení jeho činnosti, 
a aby výchova mládeže ve 
skautském duchu mohla 
dále nerušeně pokračovat 
a vzkvétat.

Robert Štěpnička

Střediskové akce 2008
křížová cesta Postní setkání členů Blaníku, jejich přátel 
a rodinných příslušníků se opět konalo na Petříně, kde 
jsme společně procházeli tamní Křížovou cestu. Tradice, 
která trvá od obnovení činnosti střediska.

sázení lesa Jarní víkend blanických roverů a rangers při 
environmentální obnově krajiny.

Blanické hry Tradičního jarního setkání členů Blaníku 
v areálu kluboven V Podzámčí, které se odehrává v sou
těžení v různých netradičních sportovních disciplínách, 
se v květnu zúčastnilo 350 členů. Hry byly v duchu sta
rých řeckých bájí.

sraz vedoucích Neformální předtáborové setkání vedou
cích oddílů se konalo večer po Blanických hrách.

festival haBrovka Naši roveři a rangers se  již šestým 
rokem podíleli na organizaci hudebního festivalu Ha
brovka.

výsadek od roku 2003 Blaník na počátku podzimu při
pravuje pro své dospívající členy víkend plný nevšedních 
adrenalinových zážitků.

střediskový sraz Podzimní setkání blanických oddílů na 
Medníku. Účastníci při hře budovali město, skládali erb 
a bojovali papírovými koulemi.

vedení střediska

V roce 2008 pracovalo 
vedení střediska Blaník ve 
složení:
vedoucí: Jan Peroutka  
  Rocky
zástuPce vedoucího: Pavel 
Černoch  Škarabák
výchovný zPravodaj: 
ondřej Tesař  Bóža
výchovná zPravodajka: 
Marie Černá  Mumínek
tajemník: Robert Štěp
nička
hosPodář: Lukáš Teklý
tiskový mluvčí: Marek 
Bárta
šéfredaktorka časoPisu 
Blaník: anna Poesová  
 Áňa
vedoucí týmu www: Petr 
Pavlok  Vrána
revizní komise: Petr Pavlok  
 Vrána, Lenka Dobrovol
ná  Lessi, Petr Novotný  
 Kamil
inventarizační komise: 
Josef Cipra  Jose, Monika 
Macounová, zuzana Šmi
lauerová
sPrávci skautského areálu 
v Podzámčí: Marek Vachu
le, Mirek Váchal  Jerry

kontaktní informace

Junák  svaz skautů a skautek ČR, 7. středisko BLaNÍK Praha 4  
gončarenkova 15/628
ič 604 469 27
číslo účtu: 1928454389/0800 vedoucí střediska (statutární orgán): 
blanik@blanik.info, www.blanik.info Mgr. Jan Peroutka tel.: 777 304 820
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hledání hodnoty kousku železa 

Plný název 138. oddíl skautů Černý šíp rok založení 1990 vedení oddílu vůdce: Vojta Petr, 
zástupce: Tomáš gal  Bobíšek adresa kluBovny Janáčkovo nábřeží 47, Praha 5, 150 00 
usPořádání oddílu tři družiny: Psanci, Stínající (vlčata), Harceři (skauti) Počet členů: 25 
táBořiště 2008 na Prachaticku kontakt www.cernysip.blanik.info

Bývaly doby, kdy každý hřebík, či kus drá
tu měl svou hodnotu. Nálezce ohnutého 
hřebíku jej ukryl do kapsy s úmyslem jej 
doma srovnat a opět použít. Vesničtí ko
váři vykupovali staré železo k opětovné
mu zpracování. Možnost vytvořit z kusu 
starého drátu výrobek, který bude dále 
sloužit, je fascinující. Prožít tuto radost 
ze znovuzrození ušlechtilého materiálu 
nám umožní polní kovárna. 

od dětského bouchání do v ohni ohřá
tého hřebíku se kování liší především tím, 
že probíhá za přesně stanovené kovací 
teploty, při které je již železo tvárné a ne
dochází k porušení jeho vnitřní struktury. 
Mechanické vlastnosti se kováním naopak 
zlepšují. Kovací teplota se pohybuje v roz
mezí 900–1200 °C a její dosažení a udržo
vání je možné pouze ve výhni s přívodem 
vzduchu. Ve starých kovárnách byl do výh

ně vháněn měchy. To je dnes na táboře asi 
utopie, ale stejně dobře postačí starý ven
tilátor. K pohonu poslouží horské kolo po
stavené na kozlíku. Vzduch z ventilátoru je 
veden potrubím do kamenné pícky, která 
slouží jako výheň.

Na ohřátí malých kousků železa stačí 
drobně naštípané bukové nebo dubové 
špalíky. K dalšímu nezbytnému vybave
ní patří kovadlina, několik palic a kladiv, 
dlouhé kleště a sekáče. 

Ideální pro zpracování jsou staré hře
bíky „krováky“ a kusy silného vázacího 
drátu. za pomoci vedoucího vyrobí skauti 
a skautky z těchto zbytků ozdoby nečeka
ných tvarů, které jsou cennou táborovou 
trofejí. Naskáčou jim také na dlaních 
puchýře nečekaných rozměrů, které je 
poučí o tom, že všechny krásné věci nás 
něco stojí.                                                    Josef

„Skauting – 
to byl začátek 
velké lásky…“

Černý šíp
představuje Bobíšek
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Plný název 138. oddíl skautek Modrý klíč rok založení 1990 vedení oddílu vůdkyně: anna Poesová  Áňa, 
zástupkyně: Marie Poesová  Máňa, alena ondříčková  Ája, zuzana Šmilauerová  zuzka adresa kluBovny 
Janáčkovo nábřeží 47, Praha 5, 150 00 usPořádání oddílu 2 družiny skautek: Pěšáci a Draci, družina RS, družina 
světlušek: Svišti Počet členů 36 táBořiště 2008 frantoly u Prachatic kontakt www.modryklic.blanik.info

„Oddíl. Životní 
přátelství, 

nezapomenu-
telné zážitky, 

skvělá zábava, 
bez něj by to 

nešlo.“

velká Čínská zeď

Na našem posledním táboře se z čista 
jasna objevila Velká čínská zeď. Co to? 
Kde se tam vzala? Bylo to takhle:

otroci čínských pánů, kterým bylo ales
poň patnáct let, byli posláni na stavbu mo
hutné zdi. Někteří z nich byli dokonce slepí. 
a všichni byli nemilosrdně nuceni praco
vat: hloubili díry v zemi, aby tam mohly být 
zasazeny základy velkolepé stavby, tesali 
krásné typicky hradbové výčnělky, stavěli 
její mohutné stěny ... zabralo jim to spous
tu času. ale výsledek stál za to. 

ale jak je možné, že se v Čechách, ne
daleko vesnice frantoly, tak najednou ob
jevila typicky čínská památka? Jak jen se 
to mohlo stát? No, bude to asi tím, že se 
celý oddíl přenesl na dobu tábora kamsi 
daleko, do Číny. Pak se nedivte, že se zde 
objevila Velká čínská zeď! 

ale využily jsme jí opravdu pořádně. 
Veškerá čínská shromáždění se konala 

právě zde, u naší velkolepé zdi. zde se ko
nala velká lampionová slavnost, při které 
byla překrásná čínská zeď osvětlena stov
kami lampionů, a bylo to opět zde, kde 
byl zakončen hanebný život dvou darebů, 
kteří zavraždili císařova syna. zde také 
byly omilostněny dvě dvojice lidí, o kte
rých se říkalo, že jedna z oněch dvojic za
vraždila již zmíněného muže. Pro každou 
dvojici tvrdě pracoval celý její lid, protože 
nelítostný a rozezlený císař rozhodl, že ta 
dvojice, které se dříve podaří získat listi
nu, dokazující její nevinu, bude zachráně
na, ta druhá však propadne katu. Všichni 
obvinění však byli drženi ve vazbě, a tak 
to byli jejich služebníci a přátelé, kdo se 
snažili onu listinu získat. Když však byl 
nalezen skutečný viník, byly obě dvojice 
osvobozeny a císař sám se jim omluvil za 
utrpení jim uštědřené ...           

    Eva

Modrý klíč
představuje Káďa
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Plný název 137. oddíl světlušek Dobromysl rok založení 1990 vedení oddílu vůdkyně: Eva Budišová  Žluvka, 
zástupkyně: Lucie Michlová  Králík adresa kluBovny areál střediska Blaník V Podzámčí, Praha 4  Krč 
usPořádání oddílu 2 družiny světlušek: Světlušky, Bobři; 2 družiny skautek: Želvy, Ještěrky; družina rangers 
Vydry Počet členek 37 – světlušky (12), skautky (14), rangers (4), vedoucí (7) táBořiště 2008 Kožlany u Rakovníka  
kontakt www.dobromysl.blanik.info

Pirátská loď Černá Perla

„Díky oddílu 
jsem poznala 
spoustu skvělých 
lidí,  
se kterými se 
ráda vídám,  
a nejen to .“

Je večer. Měsíc a hvězdy již dávno vyrazi
ly na svou pouť. a já vstávám od ohně, ze 
svého vyhřátého místečka, abych se spolu 
s ostatními vydala kamsi do tmy. Na místo 
opředené tajemstvím, kam se dosud naše 
kroky nesměly přiblížit ani ve snu. zato 
v myšlenkách jsme stále pobíhaly okolo.

od chvíle, kdy jsme dorazily na tábo
řiště, jsme měly zapovězeno chodit ke 
studánce pro vodu a vůbec zdržovat se 
v této části lesa. Nevěděly jsme proč. 
Mohly jsme jen spekulovat, jestli to má 
nějakou souvislost s etapovou hrou či 
s jiným táborovým programem. Nezbý
valo než doufat, že u zahajovacího ohně 
se dozvíme víc. a tak naše zvědavost čím 
dál víc rostla.

Jako housátka teď pochodujeme jedna 
za druhou úzkou pěšinkou mezi stromy. 
Napjaté a plné očekávání. a jak se blíží

me, začínáme slyšet první údery rytmické 
melodie. Víření bubnů zní mocně temno
tou. Stále blíž, až najednou se před námi 
otevírá nečekaný pohled.

Loď. Pravá pirátská loď, stlučená z ně
kolika starých podsad a jiných kusů dřeva 
co les dal. Do plachty na stěžni jako by se 
opíral vítr a vlajka s lebkou a zkříženými 
hnáty se zlověstně tyčí na stožáru. Všude 
okolo hoří louče a vrhají stíny na pověst
nou bandu kapitána Jacka.

Kam se chystají plout? Kam nasměro
vat příď, jíž vévodí socha delfína s hlavou 
z pravé zvířecí lebky? Kotva už je vyta
žená. Na jedné z beden uprostřed leží 
mapa. Slibuje poklad ukrytý na ostrově 
v Karibských mořích, kupu dobrodružství 
a možná i nelítostný boj.

už tušíme, co nás čeká. Bude to jistě 
napínavá celotáborová hra.

Dobromysl
představuje Punča 
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„V oddíle to je 
fajn. Závody, 

soutěže, výpravy 
a bezva parta.“

Plný název 137. oddíl skautů Havrani rok založení 1990 vedení oddílu vůdce: Marek Bárta, 
zástupce: Josef Justián adresa kluBovny Panská 1, Praha 1 usPořádání oddílu 1 družina skautů 
Počet členů 11 dětí + 3 vedoucí táBořiště 2008 Paulina louka u Rejštejna 
kontakt www.havrani.blanik.info

Kamna by měla být umístěna tak, aby 
v prostoru pro komín nebyly žádné vět
ve. 
Pro stavbu si přichystáme rošt, litinové 
tály, komínové roury a mazlavou směs 
hlíny se šamotem na vyplňování mezer 
mezi kameny. 

Přípravu stavby kamen zahájíme 
vyznačením jejich půdorysu zapíchnu
tím kolíků do země. Mezi ně začneme 
skládat kameny. Nejlepší jsou větší 
a ploché, sem tam si můžeme pomo
ci kladívkem, kterým upravíme jejich 
tvar. Hned po začátku musíme myslet, 
do jaké výšky umístíme komín a rošt. 
Při dokončování kamen si musíme dát 
obzvláště pozor, aby obě zídky, na kte
ré položíme tály, byly stejně vysoké, 
pevné a rovné. Komín zajistíme proti 
pádu pomocí drátu, kterým jej při

pevníme k dobře ukotvené konstrukci 
z kulatiny. 

Když máme kamna postavená, za
čneme mazlavou směsí hlíny se šamo
tem spárovat mezery mezi kameny. Je 
velmi důležité pracovat pečlivě, jelikož 
čím méně otvorů v kamnech bude, tím 
lepší bude jejich tah a nebudou trpět 
unikem tepla. 

Při stavbě kamen jsem se docela ba
vil. Stavba i s přípravou nám zabrala 
cca 2–3 hodiny.

Kuba

9

kamna

www.havrani.blanik.info

Havrany
 představuje Šipka
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iglú – zimní táBor

Plný název 77. oddíl skautů Inků rok založení 2002 vedení oddílu vůdce: Vojtěch Hromek  Bubík, 
zástupci: Matouš Bořkovec  Malina, Kryštof Bořkovec  adresa kluBovny K Habrovce, Praha 4  Krč 
usPořádání oddílu 1 velká družina Počet členů 12 dětí + 3 vedoucích táBořiště 2008 Holostřevy
kontakt www.inkove.blanik.info

„Lepší pakostnice 
v hrnci, nežli 
žingor na střeše.“

pakostnice 
= nemoc kloubů

žingor 
= malý hubený člověk

místo Mařenice, Lužické hory, Peru

Pondělí teplota  -10  stupňů  pod  nulou, 
tlak 23 barů

udusáváme na běžkách parcelu vybra
nou pro zítřejší velkostavby.

úterý teplota -7 stupňů pod nulou, rosný 
bod 97 FM

Iglú jsme postavili přesně podle návo
du polárníka Jaroslava Pavlíčka. Krásně 
vykrojené tvárnice se blyští v ranním 
slunci a zapadají jedna do druhé. Ma
nufakturní výroba jede na plné obrátky, 
stroje chrčí a stavební materiál se kupí. 
Systémy valených kleneb tvaru průniku 
rotačních elipsoidů inspirované tvorbou 
mistra Diezenhofera povstávají z panen
ského ledu pod doteky našich zručných 
paží. Pracujeme neúnavně celý den syce
ni jen pemikanem, pára nám stoupá od 

úst, sněhové pily se zarývají stále hloubě
ji. Se západem slunce opouštíme parcelu 
zanechavše za sebou monumentální pa
láce hodné srovnání se stavbami starově
kého Egypta. 

středa teplota +12 stupňů nad nulou
Ráno přicházíme dokončit své mistrov

ské dílo, nejednomu z nás však vstoupí 
do očí slzy při pohledu na zkázu našich 
paláců, jež jest neúprosným důsledkem 
nekontrolované produkce skleníkových 
plynů nenasytnými národy světových 
velmocí. Dáváme se však ihned do práce 
a jemnou restaurátorskou prací obno
vujeme ruiny staveb ze všech sil. Večer 
uleháme vysíleni do našich částečně zre
konstruovaných paláců a trávíme v nich 
krásnou zimní noc plnou nerušeného 
spánku.

10

Inky
představují ufoni
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Plný název 138. oddíl Keya rok založení 1992 vedení oddílu vůdce: Václav Sixta  Kosťa
adresa kluBovny areál střediska Blaník V Podzámčí, Praha 4  Krč usPořádání oddílu 7 družin Počet členů 64
táBořiště 2008 Srlín kontakt www.keya.blanik.info

„Měl jsem 
spoustu času 

a chtěl jsem 
ho smysluplně 

využít.“

latra

Kolikrát se člověk, vykonávající potřebu 
na oné dřevěné stolici, nazývané latra, 
zamyslel nad tím, jak by bylo nádher
né, kdyby měl na onom místě alespoň 
trochu soukromí. Tak by to přeci na kaž
dém správném místě tohoto typu mělo 
být. Kolikrát se tentýž člověk zamyslel 
nad tím, jak by bylo krásné, kdyby se na 
tu dřevěnou stolici vešlo víc lidí, nežli 
klasický průměr, který je 4 děti. Na kon
ci tábora napadá tohoto nebožáka, na 
kterého náhodou padl úkol zasypat lat
ru, proč nemůže být latra poněkud více 
hygienická. Po složitých útrapách s kla
sickou hranatou latrou, přichází kdosi, 
který situaci zachraňuje svým spásným 
nápadem, Latrou kulatou. Celý systém je 
založen na kulaté díře o průměru cca 1,2 
metru. Hloubka díry (podle počtu členů) 
se odhaduje na 1 až 1,5 metru. uprostřed 
této díry je vztyčen nosný sloup, který tak 
o metr a půl přesahuje. z tohoto nosní

ku jsou vedeny opěrné kůly do země, pod 
úhlem 45° (zde záleží na velikosti členů.). 
Těchto kůlů bude dohromady 6. Na závěr 
se mezi tyto opěrné kůly vloží do pohodl
né výšky sedátka, pro zajištění komfortní 
úlevy. Tato latra pojme až 6 lidí, kteří mají 
dokonalé soukromí. Větší soukromí by 
našli snad jen hluboko v lese, s toaletním 
papírem zavěšeným na polní lopatce, ale 
to postrádá onu pohodlnost. Velká výho
da nastává při bourání, kdy stačí opěrné 
kůly sbouchat do díry, tu zasypat, a pře
sahující kůl jednoduše odříznout. 

Tato stavba byla postavena na táboře 
oddílu KEya v roce 2006. Byla postavena 
pouze z přírodních materiálů – bez hřebí
ků. Jednotlivé spoje byly provedeny meto
dou zádlabů a dřevěných kolíků a úspěš
ně sloužila po celý tábor. Podle postupu 
předávaného v oddíle KEya z generace na 
generaci stavěli Mýval a Bóža.

Mýval

Keyu
představuje Humr
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stavBa táBorové kuchyně – „sruBu“ 

www.kunratice.blanik.info

Plný název 172. koedukovaný oddíl Protěže a Kormoráni rok založení 1968 (Protěže), 1990 (Kormoráni) 
vedení oddílu vůdkyně: alena Váchalová  ali, zástupce: Miroslav Váchal  Jerry adresa kluBovny areál střediska 
Blaník V Podzámčí, Praha 4  Krč Počet členů 19 táBořiště 2008 Janova Ves 
kontakt www.kunratice.blanik.info

První den bylo horko jako v pekle, potili 
jsme se, i když jsme leželi.

Druhý den se počasí úplně otočilo: zima 
a neúnavný déšť. Nejprve jsme se schová
vali před deštěm, ale další den když se 
počasí nelepšilo, jsme to vzdali a vyrazili 
jsme vybírat vhodné dřevo na stavbu. Na
šli jsme pár krásných soušek, ale ty byly 
uprostřed bažiny pod tábořištěm. začali 
jsme dostávat klády z bažiny, bořili jsme 
se u toho po pás do bahna, po třech hodi
nách jsme měli první kládu v táboře, byli 
jsme mokří a špinaví jako „prasata“, do 
večera jsme vytáhli ještě jednu. Další den 
jsme se probudili, nepršelo, měli jsme 
radost, ale než jsme snědli snídani, přišel 
další déšť, lilo jako z konve. Nezbylo, než 
počkat, až se déšť zklidní. odpoledne se 
déšť zmírnil a mohli jsme konečně zase 
začít stavět. začali jsme stavět rám sru

bu. Nejtěžší bylo dostat nahoru vrcho
lovou vaznici, balancovali jsme u toho 
na barelech na vodu. Připadali jsme si, 
jako bychom stavěli pyramidu z lidí.Na 
vrcholu jsme balancovali s dvěstěkilovou 
kládou, když jsi na to dnes vzpomenu, 
nechápu, jak jsme jí tam mohli dostat. 
Další den jsme udělali střechu, nejhorší 
bylo za námi. Ráno jsme začali se stavbou 
táborových kamen, když jsme v nich večer 
zapálili, kouřila tak, že jsme byli rádi, že 
budoucí kuchyň nemá stěny. Tím končí 
tento příběh, na který nikdy nezapome
neme.

Jerry, Chůdy, Králík 
Dominik, Pavla a Iva

„No, protože 
mě skaut baví 
scházím se, se 
super lidičkama 
no prostě je to 
tam bezva! 
A hlavně abych 
se ulil z dělání 
úkolů…“ 

Kunratice
představuje Štěpnička 
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houPaČka nad Přehradou

www.mayove.blanik.info

Plný název 168. oddíl skautů Mayové rok založení 1986 vedení oddílu vůdce: filip foglar  Vopičák, zástupci: 
Vojtěch Tošovský  forest, filip zindulka  Třesk, Václav Šika  Krtek adresa kluBovny areál střediska Blaník 
V Podzámčí, Praha 4  Krč usPořádání oddílu 1 družina Počet členů 22  
táBořiště 2008 Malonty v Novohradských horách kontakt www.mayove.blanik.cz

„Mě to prostě 
baví!“

asi většina oddílů má na táboře zátoku 
nebo přehradu, ve které se člověk může 
koupat, do které může skákat a ve které, 
pokud je dostatečně velká, může udělat 
i pár temp. už ale ne každý má na táboře 
to, co jsme měli my.

Když jsme postavili všechna týpka, zby
lo nám několik nepoužitých týpiovek. Ně
kolik dní ležely bez povšimnutí na okraji 
tábořiště, až někdo přišel na skvělý ná
pad – totiž udělat z nich houpačku nad 
přehradu. 

Nejdříve jsme vzali tři týpiovky a sváza
li je u konců k sobě. Pak přišla na řadu in
stalace nad přehradu. Ta už byla složitější 
a dala nám trochu zabrat, ale po chvíli 
už nad přehradou stála hezká trojnožka. 
Shora visel konec provazu, který jsme při 
svazování týpiovek nechali volný. Na něj 
jsme přivázali kus dřeva, aby se člověk 

mohl při houpání držet oběma rukama, 
a hlavní část byla hotova. Po několika 
zkouškách jsme houpačku museli ještě 
upravit, protože se pořád nahýbala na 
jednu stranu, ale pak už bylo dílo dotvo
řeno. Stačilo dodělat pár drobností, jako 
odrazový můstek nebo žebřík, po kterém 
se lezlo z přehrady ven.

z naší skvělé houpačky jsme mohli ská
kat do vody jak je libo, nebo se jen tak, 
třeba i odvážně v oblečení, zhoupnout 
tam a zase zpátky. Popřípadě mohl člověk 
„přeletět“ celou přehradu velkým oblou
kem a zakončit buď efektním skokem do 
vody, nebo bezpečným přistáním na dru
hém břehu. Naše houpačka nad přehra
dou byla prostě úžasná věc a byli jsme na 
ni náležitě pyšní.

Maye
 představuje franta
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kuchyně

Plný název 168. oddíl skautů orli rok založení 1999 vedení oddílu vůdce: Jan Manek  Čenda, 
zástupci: Saša Hauserová  Celestýna, Martin Kotmel  Bedla, Jakub Jirsa  gogo adresa kluBovny areál střediska 
Blaník V Podzámčí, Praha 4  Krč usPořádání oddílu 1 družina Počet členů 10 
táBořiště 2008 Tichá u Dolního Dvořiště kontakt www.orli.blanik.info

„Oddíl je pro 
mě inspirací, 
zdrojem 
zkušeností, 
místem, kde se 
potkám s přáteli 
a kde cítím, že 
něco tvořím.“

orlové stáli zase jednou před těžkým úko
lem. Majitelé „našeho“ tábořiště si nepřá
li, abychom na louce cokoliv zanechávali. 
Bylo tudíž nutné vymyslet přenosnou 
kuchyň. Párkrát jsme se sešli, přemýšleli, 
a na stavěčce se pustili s vervou do prá
ce. Napřed jsme řezali dřevo. Motorovka 
řvala celé odpoledne, kluci nadávali jako 
špačci, když kolem improvizovaného pří
stěnku nosili kládu za kládou a nebralo to 
konce. Kulatiny byly různě dlouhé a zdálo 
se, že by se z nich dala postavit solidní pa
lisáda. Pili jsme litry kávy černé jako arab
ská ropa a jedli za tři. Konečně jsme začali 
vázat. z klubek ubývaly metry provazu, 
pomocné síly v jednom kuse vyžadovaly 
další prádelní šňůry a monstrum pomalu 
rostlo. Pohvizdovali jsme si, občas zakleli, 
když se něco nedařilo, a vázali a vázali.

Po pár dnech stála konstrukce. Přivazo
vali jsme balvan za balvanem a nikdo už 
pro únavu nemluvil. Když začalo zapadat 
sluníčko, řekli jsme si, že dnes kuchyň 
doděláme, i kdyby to mělo být o půlnoci 
a s baterkami. Tma nám ležela na rame
nou, ale natahovali jsme plachtu. K práci 
nám svítily dvě čelovky a petrolejka, špl
hali jsme po konstrukci jako námořníci 
po ráhnech a i poslední nevěřící začínali 
v díle vidět kuchyň.

Ráno jsme vylezli ze stanů na zarose
nou louku. Stála tam kuchyň. Nádherná 
kuchyň, bez jediného hřebíku. Byli jsme 
na ni pyšní, prožili v ní prima tábor a za 
rok ji bez problémů zbudujeme znova.

Orly
představuje Čenda 
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Plný název 27. a 44. oddíl Protěž rok založení 1963  vedení vůdce: Jiří fait  george, zástupce: Marek Vachule
adresa kluBovny areál střediska Blaník V Podzámčí, Praha 4  Krč usPořádání 6 družin (Bobři, Tučňáci, Vydry, Sojky, 
guará, Sardinky) Počet členů 81: skauti (13), skautky (18), světlušky (15), vlčata (15), vedení (20) 
táBořiště 2008 kousek od Vletic u Krásné Hory nad Vltavou kontakt www.protez.blanik.info

„Chodím do 
oddílu, abych 

se něco nového 
naučil, abych 

poznal nové 
kamarády, 

přírodu, památky, 
zahrál si zajímavé 

hry, naučil 
se pracovat 
ve skupině 

a pomáhat.“ 

vikingská loď

To víte, tábor byl už postavený, téma
tem tábora byla země Venden u skautů 
a skautek a Viking Vik u guará a Sardi
nek – tedy Vikingové. Tak jsme se rozhod
li pro účely etapové hry postavit takovou 
„malou“ napodobeninu vikingské lodi, ve 
které se doopravdy dalo sedět. Již předem 
jsme věděli, že bohužel plout nikdy nebu
de, ačkoliv počasí a následně tvořící se 
bahno tomu mnohdy velmi nahrávalo.

Práce to nebyla zas tak složitá. Čtyřčlen
ná parta zručných chlapů to měla hotové 
během „chvilky“. Pár pokácených soušek 
v okolí, trochu vypoceného potu při řezá
ní kůlů a materiál byl skoro hotov. Pár ran 
palicí a už bylo hotové torzo lodi. Pár me
trů lana pomohlo k doladění tvaru lodi, 
aby zabité kůly v zemi vypadaly opravdu 
jako loď. ale stále tomu ještě něco chy
bí. Samozřejmě plachta! V době Vikingů 

spalovací motory ještě neexistovaly a my 
se chtěli vézt, nechtěli jsme pádlovat, tak 
plachta byla náš jediný způsob „pohonu“. 
Jak můžete vidět i na fotce nebyl to zas 
tak velký problém, jak by si někdo mohl 
představit. Nyní už vypadá, že loď je ho
tova. Máme trup, plachtu a lavičky, ale 
stále něco ještě chybí. Samozřejmě, co 
kdyby se přihnala velká voda, loď musí 
být přivázána, aby „neodplula“. Další 
pevný kůl v zemi a lano s lodním uzlem 
veškeré problémy vyřešilo. 

a k čemu nám loď vlastně byla? Posky
tovala příjemné posezení v době poled
ňáků, ale také třeba místo každodenního 
společného putování po stopách vikingů. 
Díky ní jsme mohli přeplouvat od příbě
hu k příběhu.

Protěž
představuje Lumťa
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stan

Plný název 165. oddíl Rosomáci rok založení 1968 vedení oddílu vůdce: Jan Pelikán  Chobot, 
zástupce: Petr Soukup  Plachták adresa kluBovny u školního hřiště zŠ Rakovského na konci Botevovy ulice, 
Modřany usPořádání oddílu 1 družina Počet členů 10 
táBořiště 2008 Benátky u Pelhřimova kontakt www.rosomaci.blanik.info

„Mám tu hodně 
kamarádů, baví 
mě hry, co tu 
hrajeme a taky 
rád jezdím na 
výpravy do 
přírody, kde se 
dá zažít spousta 
legrace.“

Stan je nejzákladnější a nejpočetnější 
stavba na každém táboře. No, a jelikož 
jsme skauti, využíváme jedinečný a do
sud nepřekonaný skautský vynález – sta
ny s podsadou. Mohlo by se zdát, že jde 
o stavbu obyčejnou a nenáročnou, ale 
pod nenápadným zevnějškem se skrývá 
řada záludných prací a úprav a možnos
tí, jak si stan uzpůsobit svým náročným 
potřebám. 

Na začátku tábora přijedeme na holou 
louku. Je potřeba vyprojektovat „složi
tý“ návrh, do jakého obrazce letos stany 
uspořádáme a každý už si v duchu před
stavuje, kde bude jeho stan stát. Pak už 
začíná vlastní stavba stanů. Pěkně sbít 
podsadu dohromady, nasadit stanovou 
konstrukci, na ní natáhnout stan, stlouct 
si postýlku, na které budeš spát, přidat 
nějakou tu poličku a další vylepšení pro 
větší komfort, ale hlavně ať je to do sou

mraku hotové, aby měl jeden kde hlavu 
složit. Postavit postýlku se zdá ze začát
ku jednoduché, čtyři kůly do země, na ně 
jednoduchou postýlku z kulatinek, přesní 
pár prkýnek, na to něco měkkého a hurá 
do hajan, ale ouha. Jeden kůl je výš než 
druhý, postýlka je křivá a vlče malé, celou 
noc se z postele dolů koulí. Někdo v jiném 
stanu, zapomněl si poličku přibít a ta mu 
pak při každém převalení na nohy padá 
i s jejím obsahem. Nejhůře však dopadl 
ten, kdo zapomněl připevnit stanovou 
plachtu pečlivě k podsadě. Ranní vánek 
plachtu shodil a oblohu nad naším ne
šťastníkem odkryl. Nu co, žádný učený 
z nebe nespadl a komu aspoň jednou stan 
na hlavu nespadl, ochudil se o zajímavou 
stránku táboření. Trubka už troubí večer
ku a každému se dobře usíná, s vědomím, 
že svoje obydlí si postavil sám.

16

Rosomáky
představuje Sebastián 
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Plný název 167. oddíl skautů a skautek rok založení 1988 vedení oddílu vůdkyně: anička Semelová  Bapča,  
další vedoucí Šárka oraská, anička Remešová  Kecka, Maruška Černá  Mumin (Šprt), Tomáš Kroupa,  
Jenda Thümmel, Janek Vlček, Honza Semela  Bořek adresa kluBovny Masarykovo nám. 70 (farní zahrada), Říčany 
usPořádání oddílu 2 dívčí družiny „Benjamínci“ (5–6 let) a Ventové (8–12 let), 2 chlapecké družiny Ryšipové 
(8–10 let) a skauti (10–13 let) Počet členů 37 dětí (22 světlušek, 10 vlčat a 5 skautů) ve věku 7–14 let, 7 vedoucích 
táBořiště 2008 Horní Čermná u Ústí nad orlicí kontakt www.ricany.blanik.info

„V oddíle mám 
kamarády 

a prima vedoucí-
-kamarády. 

Baví mě jezdit 
na výpravy 

a tábory, vždycky 
podnikáme něco 

zajímavého.“

komfortní sPrcha

I na táboře je možné dopřát si luxus spr
chování. Co k tomu potřebujeme? asi 7 
kůlů, palici, Bořka stavitele (viz ilustra
tivní foto), plachtovinu, podlážku, vo
jenskou sprchu s kamny a pochopitelně 
blízkou vodu (z potoka či studny). Kůly 
zatlučeme tak, aby okolo nich natažená 
plachtovina utvořila šneka kolem vojen
ské sprchy s tryskou. V místě sprchování 
přidáme podlážku. Pokud nemáme sběr
nou vaničku s odpadovým vyústěním, je 
více než vhodné vykopat od místa sprcho
vání odtokový žlábek. Tím je dílo hotovo. 
Pak už jen stačí obstarat si topiče a pum
povače (může to být jedna osoba). V ka

mínkách rozděláme oheň, posečkáme, 
až se nám voda ohřeje na požadovanou 
teplotu a pak již nic nebrání vrhnout se 
do příjemného gejzíru. Mezi mydlením 
a drhnutím pobízíme pumpovače k větší
mu výkonu a ověřujeme si, že neopustil 
místo činu. Také je potřeba hlídat topiče, 
aby do kamen neládoval, ale pouze dosa
ženou teplotu udržoval. Jinak hrozí ne
příjemnost, že než se stačíme namydlit, 
voda dosáhne takové teploty, že již není 
možné pod ní vydržet a opláchnout se. 
Když se toto vše podaří ohlídat, můžeme 
si říci: „Tak se myjí borci!“ 

Bapča

Říčany
představuje Králík
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chalouPka na kuří nožce

www.scarabeus.blanik.info

Plný název 20. oddíl skautů a skautek Scarabeus rok založení 1990 vedení oddílu vůdkyně: Klára Herdová  
 Houska, zástupci Jaromír Mareček  Lev, Barbora Herdová  Beruška adresa kluBovny Náměstí Jiřího z Poděbrad, 
Praha 3, Vinohrady (suterén kostela) usPořádání oddílu 4 družiny Počet členů 32 
táBořiště 2008 Myslkov (Středočeský kraj) kontakt www.scarabeus.blanik.info

„Když jsem 
šla poprvé na 
schůzku, ve snu 
by mě nenapadlo, 
kolik bezvadných 
lidí poznám 
a kolik si užiju 
legrace! Proto 
mám svůj oddíl 
ráda! Nenudím 
se!“

Chaloupka na kuří nožce je původně oby
čejný stan, kterou si dva skauti již několik 
let za sebou staví z normálního podsa
dového stanu. Stavba jim trvá poměrně 
dlouho, tak část tábora bydlí jako nor
mální smrtelníci na zemi. Na konstruk
ci postavenou ze dřeva prostě postaví 
celý stan tak, jako kdyby stál na zemi 
a uvnitř se ubytují. Nahoru lezou žebří
kem a ostatní jejich stavbě nevěří, tak za 
nimi nechodí. Nikdo nechce riskovat to, 
že s ním „Kuří nožka“ spadne. Nikdo jí ale 
neřekne jinak než takhle, i když stan ne
stojí jen na jedné nožce. Problém nastane 
tehdy, kdy je ve stanu nepořádek a věci 
začnou padat na zem, takže propadávají 
zkrz podlážky, na kterých stan stojí až na 
zem, na trávu. Kluci si pak stěžují, jak je 
život ve stanu těžký. Chaloupku si kluci 
také náležitě vyzdobí, vyvěsí na ni státní 

vlajku, ozdobí výstražnými znameními 
a varují všechny, aby se k ní moc blízko 
nepřibližovali. Jeden rok přišlo vylepšení 
v podobě „místnosti“ pod tímto stanem, 
která výborně posloužila jako nářaďák, 
ve kterém bylo nářadí perfektně srovná
no, lépe, než jakýkoliv jiný rok. Vyniká ale 
nad celým táborem, takže zároveň slouží 
jako pozorovatelna a je to jeden z orien
tačních bodů tábora – je opravdu vidět 
odkudkoliv. Někteří, zejména mladší tá
borníci, jako třeba vlčata, by tuto stavbu 
chtěli také. Kdo ví, třeba se jednoho krás
ného dne naše tábořiště promění v malé 
Benátky a žádné záplavy nás nebudou 
moci ohrozit. Snad jen můžeme skautům 
popřát, aby chaloupka i další roky stála 
na svém místě a nezřítila se a můžeme se 
těšit na další a další vylepšování.

Scarabea
představuje Sušenka 
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Plný název 137. oddíl skautek Statečná srdce rok založení 1968 vedení oddílu vůdkyně: Markéta Vachulová  
 Minitú, zástupkyně: Klára Kochová  Miramis adresa kluBovny areál střediska Blaník V Podzámčí, Praha 4  Krč 
usPořádání oddílu vedoucí = Raraši (dvě družinky, starší Červenky a mladší Stonožky), Vlíčata, Lišverky, Krokoně 
Počet členů 39, z toho 28 dětí a 11 vedoucích táBořiště 2008 Křeč u Tábora kontakt www.statecnasrdce.blanik.info

„Do oddílu jsem 
začala chodit, 

protože tam chodily 
starší sestry a byly 
tam spokojené. To 

já taky! V oddíle 
mám spoustu 

kamarádek, 
se kterýma 

podnikáme 
nejrůznější 
skopičiny.“

nosítka ramesse i i. velikého

„Ó faraón, ó faraón…“ za doprovodu 
oslavných nástrojů, loutny, bubínků, 
dřívek, chrastítek a všelijakých dalších 
cinkátek, vychází z týpka vedoucích prů
vod nesoucí největšího a nejslavnějšího 
faraona, co Egypt pamatuje  Ramesse II. 
Velikého. Vpředu jde pár egyptských žen, 
zpívají, cinkají a tančí na oslavu velkého 
panovníka, jehož čtyři zmužilí Egypťané 
nesou na překrásných nosítkách zhotove
ných z borovicového dřeva a potažených 
hrubou pruhovanou tkaninou. Trošku 
přeháním. ale ne zas tak moc. Nosítka vy
padala asi jako prkenná postel, které na 
obou koncích několik těch prken chybí. 
Byla zhotovena z borovicového dřeva – ze 
dvou malých klád a pár prken. a něja
ké pruhované prostěradlo na nich taky 
bylo (alespoň si faraón nezadřel třísku do 
svého urozeného pozadí). Jednou „čtyři 

zmužilí Egypťané“ našeho faraóna neu
nesli či co, zkrátka místo „Ó faraón“ se od 
toho dne zpívalo „Ó padaón“…

Někdy během dne se z týpka vedoucích 
vynořoval takovýhle průvod a my jsme 
se shromáždili, abychom shlédli krátkou 
scénku z egyptského prostředí. Táborová 
hra byla letos o dvou asi dvanáctiletých 
dětech – Wennuferovi a Ipuie, které se 
ztratily při cestě za obchodem po Nilu, 
na kterou je vzali jejich rodiče. Při cestě 
zpět zachránily Merenptaha – unesené
ho syna Ramesse II. Velikého a následní
ka trůnu. Nakonec se děti po tom velkém 
dobrodružství šťastně setkaly se svými 
rodiči a dokonce i se samotným faraó
nem a měly v životě zase o zkušenost víc.

Statečná srdce
představuje Meki
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„Oddíl je jedno 
z mála míst kde 
ještě skutečně 
platí: 
»Jeden za 
všechny, všichni 
za jednoho.« 
Bohudík…“

Plný název 262. oddíl vlčat utahové rok založení 2005 vedení oddílu vůdce: Josef Cipra  José, zástupci: 
Jan Basík  Jenys, Vojtěch Šika  Kapitán, Dominik Kolář  Patey adresa kluBovny areál střediska Blaník V Podzámčí, 
Praha 4  Krč usPořádání oddílu 1 družina Počet členů 16 táBořiště 2008 Malonty u Kaplice
kontakt www.utahove.blanik.info

Přehrada utahů na rio de malonty

V létě 2008 jsme jeli jako každý rok na tá
bor do Malont v Novohradských horách. 
asi po třech dnech jsme se rozhodli, že 
postavíme velikou přehradu. Ten nápad 
jsme dostali už předchozí rok, ale to jsme 
vystavěli jen malou pokusnou přehradu.
V potoce bylo vody asi po kolena, ale my 
jsme si chtěli pořádně zaplavat a zařádit. 
Co s tím? Museli jsme potok přehradit, 
aby vznikla hlubší vodní nádrž.
Vytvořit přehradu nám trvalo asi čtyři 
dny a obětovali jsme na ni pár poledňá
ků. Postavili jsme ji z kamenů a bláta. 
Veliké kameny jsme položili jako základy, 
malými kameny jsme utěsnili díry a bah
nem jsme ucpali nejmenší skuliny. Pak 
jsme přehodili přes kamenný val celtu a 
koupání mohlo začít. Vody bylo totiž rá
zem až po bradu – zkušení borci odhadli 
výšku vodního sloupce na 1,30m.

Napadlo nás, že by bylo bezva mít u vody 
skákací houpačku (píší o ní Mayové). 
Vedoucí ještě postavili dřevěné skákací 
molo. občas se změnilo i v místo vykoná
vání rozsudků nad nejhoršími hříšníky. 
To když třeba nasbírali málo borůvek na 
knedlíky (a přitom byli fialoví až za uši
ma...).
V ledové vodě potoka se skvěle koupalo. 
Bylo to výborné osvěžení v horkých dnech. 
Pak ale nastal devátý den tábora a s ním 
přišla tak velká bouřka, že vedoucím 
spadlo teepee. utekli jsme do kuchyně, 
kde jsme tu hroznou noc přečkali. Po noč
ním slejváku hrozilo nebezpečí záplavy, a 
tak jsme museli přehradu zbořit.
Moc dlouho jsme si ji sice neužili, ale i tak 
nám přehrada posloužila. Letos si ji urči
tě postavíme zase.

Prokop 

www.utahove.blanik.info 20

Utahy
představuje José 
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řemřich je vzdělávací akce, jejímž cílem je rozvinout 
v začínajících vedoucích (15+ let) základní kompetence, 
které jsou pro vedoucího dětského oddílu klíčové – z hle
diska požadavků Junáka, ale hlavně z hlediska praxe. 

řemřich jsou dva víkendy nabité přednáškami i hrami 
a hrátkami… 

Dá se tu zažít kousíček dobrodružství, nastudovat 
kdeco ze sedmi oborů, získat za to čekatelský dekret i po
znat povětšinou fajn lidi, kteří žijí ve svých oddílech po
dobnými starostmi a radostmi, případně kteří už s jejich 
řešením mají o pár (několik málo) let delší zkušenost. 

řemřich – jako asi celorepublikový unikát – je pořádán 
týmem instruktorů z řad jednoho střediska. Jsme ale 

rádi, že můžeme nabízet možnost absolvovat kurz nejen 
našim členům, ale i zájemcům z jiných středisek.

řemřich 
> prostor pro vzájemnou inspiraci 
> nezvyklé hříčky a zážitky 
> bourání skautských mýtů 
> taháky pro činnost oddílů a družin 
> příležitost získat čekatelský dekret
> během let 2006–2008 jej absolvovalo 80 nových ve

doucích 

Vůdcem kurzu je ondřej Tesař  Bóža, jeho zástupcem 
je Jan Peroutka  Rocky 

vzdělávací akce
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hospodaření

www.blanik.info

Přehled výdajů střediska 2007 2008

Vybavení pro hlavní činnost 172 075 216 007
Investice 0 0
opravy a údržba kluboven v nájmu 50 500 52 200
Režie (kancelář, propagace aj.) 21 877 22 310
Vzdělávání a kvalifikace vedoucích 34 140 48 504
Hlavní činnost (včetně akcí*) 626 283 653 279
celkem 904 875 992 300

Přehled Příjmů střediska 2007 2008

Členské příspěvky* 22 140 19 350
Státní dotace (MŠMT) – provozní výdaje 141 812 151 581
Státní dotace (MŠMT) – vzdělávání vedoucích 16 800 24 800
Krajské dotace (Hl. m. Praha) 100 000 100 000
ostatní (včetně účast. poplatků na akcích**) 624 123 717 916
celkem 904 875 1 013 647

Středisko Blaník v roce 2008

složení nákladů na akci**

 materiál 
 doprava
 služby
 potraviny
 ostatní

* položka členské příspěvky nezahrnuje 
složku členských příspěvků v části odvádě-
né vyšším složkám organizace; tato činila 
vždy na straně příjmů i na straně výdajů: 
v r. 2007: 98880 Kč , v r. 2008: 109250 Kč.

** akcí se rozumí střediskem organizovaná 
výchovná akce, určená zejména jeho mlad-
ším členům v mezích našeho poslání (tábo-
ry, soutěže, kurzy apod.)

zPráva revizní komise 
střediska za r. 2008 
(výňatek)

Středisko hospodaří v souladu se 
svým posláním. Účetnictví je vede
no v souladu s platnými právními 
předpisy, tedy zejména podává věrný, 
úplný a poctivý obraz o hospodaření 
střediska. 
          V Praze 12. 3. 2009

Petr Pavlok 
předseda revizní komise střediska

základní náklady na Provoz areálu kluBoven 
„Podzámčí“ (v kč) 2007 2008

nájemné 8 016 8 208

el.energie 9 646 11 608

pojištění objektů u Hasičské pojišťovny 4 215 4 215
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statistika

www.blanik.info

účast na letních táBorech 2007 2008

dětí do 18 let 292 310

vedoucích 53 64

Počet členů střediska

V protikladu k obecnému trendu snižování počtu členů Junáka 
jako celku středisko Blaník, podobně jako v minulých letech, i v roce 
2008 vykázalo nárůst počtu členů. Na konci roku všech čtrnáct od
dílů sdružovalo 358 mladších členů (děti a mládež do 18 let) a 106 
dospělých. To představuje přibližně jedno procento celkového po
čtu členů Junáka.

 počet všech členů střediska   počet členů do 18 let

PoČty Členů v Jednotlivých věkových kategoriích

31. 12. 2005 31. 12. 2006 31. 12. 2007 31. 12. 2008

358358349319

464437
412

401

      
rok celkem vč. 

dosPělých světlušky vlčata skautky skauti rangers roveři

2005 401 57 84 77 42 19 40
2006 412 62 85 66 53 23 28
2007 437 86 114 57 51 19 31
2008 464 87 106 70 57 23 15



7. skautské středisko Blaník 
je organizační složkou Junáka s právní subjektivitou, tedy 
v právních vztazích vystupuje vlastním jménem – plný ná
zev střediska je:

Junák  svaz skautů a skautek ČR, 7. středisko Blaník 
 Praha 4.

Junák - svaz skautů a skautek Čr
je dobrovolným a nepolitickým občanským sdružením ve 
smyslu zákona 83/90 Sb. o sdružování občanů; sdružuje 
své členy a členky bez rozdílu národnosti, pohlaví, vyznání, 
politického přesvědčení nebo jiných rozdílů.

Se svými 50 000 členy je Junák největší organizací dětí 
a mládeže v České republice, je součástí světového skaut
ského hnutí založeného lordem BadenPowellem a je zaklá
dajícím členem světových organizací skautů WoSM, Wag
ggS a ISgf.    

Poslání
Posláním Junáka je podporovat všestranný rozvoj osobnos
ti mladých lidí. I když od vzniku skautského hnutí uplynulo 
v roce 2007 sto let a činnost v oddílech drží krok s dobou, 
přece základní metoda a zejména hodnoty, k nimž skau
ting mladé lidi vede, jako nadčasové zůstaly.  

Skauting usiluje – prostřednictvím hry a celé řady dalších 
aktivit podnikaných v rámci malé skupiny vrstevníků (ve 
skautském oddíle či družině) vychovávat soběstačné, od
povědné, schopné členy společnosti, kteří budou ve svém 
životě naplňovat základní principy skautingu: 
> Povinnost k soBě – tedy odpovědnost za svůj život a svůj 

osobní rozvoj 
> služBa ostatním – připravenost být po všech stránkách 

platným a odpovědným členem společnosti v duchu ide
álů občanské společnosti 

> duchovní rozvoj – chápaný jako poslání hledat v životě 
hodnoty vyšší než materiální – pravdu, lásku, krásu…  

vydalo v roce 2009 7. středisko Blaník pro vnitřní potřebu. 
grafická úPrava a dtP Marek Bárta tisk Sprint, s.r.o., Jesenice
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