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Slovo vedoucího střediska
Vážení přátelé,

při psaní úvodu k výroční zprávě se každým rokem zamýšlím, 
čím byl uplynulý rok pro středisko PLATAN významný či charak-
teristický. Při psaní úvodních slov pro rok 2012 byla tato úvaha 
velmi krátká, neboť právě roce 2012 uběhlo 100 let od chvíle, 
kdy žižkovský středoškolský profesor Antonín Benjamín Svojsík 
s několika chlapci vyrazil na první skautský tábor do lesů u Vor-
lovské lesovny nedaleko Humpolce. I v našem středisku a oddí-
lech jsme 100 let českého skautingu náležitě oslavili. Dovolte mi 
tedy několik slov a osobních pocitů k akcím konaným u příleži-
tosti tohoto výročí.

Oddíly střediska PLATAN se zapojily do projektu Junáka 
Skautské století a uskutečnily rozhovory s osobnostmi našeho 
střediska, které se zapsaly nejen do historie PLATANU, ale 
i celého Junáka. 180. oddíl VENETA vyzpovídal br. Vladimíra 
Pechara – Pluta, původem příbramského skauta, dlouholetého 
člena PLATANU, malíře a grafika. 140. Oddíl CXL si během 
jedné ze schůzek povídal s br. Karlem Kuncou – Orlem, který 
byl dlouholetým vedoucím našeho střediska, vůdcem CXL 
a současně je Orel také významným českým architektem. I 
dívčí oddíl DVANÁCTKA v rozhovorech zabrousil nejen do své 



historie, když se setkal se sestrami Dagmar Houskovou – Dášou 
a Milenou Kuchařovou. Obě se podílely na znovuobnovení 
činnosti DVANÁCTKY po roce 1989 a Dáša se podílela po 
sametové revoluci také na činnosti zahraničního odboru Junáka. 
Rozhovory s uvedenými osobnostmi postupem času najdete na 
www.skautskestoleti.cz.

Hlavní oslavy pro členy celého střediska přišly na řadu v květ-
nu. Nejprve jsme se po schůzkách sešli v naší klubovně Wikto-
rince, kde jsme sfoukli 100 svíček na velkém dortu ozdobeném 
logem Junáka a platanovým listem. Za vydařený považuji také 
víkend, kdy se všichni členové PLATANU sešli v samotném srdci 
českého skautingu – ve Vorlovské myslivně. Víkend jsme proži-
li z části v oddílovém kruhu a hlavní část přímo ve „Vorlovně“ 
již byla středisková. Pozvání přijala i řada bývalých činovníků 
střediska. Mimo her proběhl i slavnostní oheň, u kterého každý 
zavzpomínal na svůj největší skautský den, tedy na den, kdy 
skládal skautský slib.

V roce 2012 neprobíhaly jen akce související se 100letým 
výročím českého skautingu. Tradiční Vyzvědači proběhli v Hrad-
ci Králové a v létě se konaly letní tábory. Velmi vydařený byl 
tábor VENETY konaný v Brdech nedaleko Dobříše. Tábor kluků 
z CXL byl poznamenán povodní, která se táborem prohnala hned 
na počátku. Ale nakonec si kluci tábor užili a především nepří-



jemnou situaci zvládli. Holky z DVANÁCTKY ve velmi malém počtu 
tábořily nedaleko Moravské Třebové společně s dívčím oddílem 
z Teplic. Určitě to byla pro DVANÁCTKU nová zkušenost.

Přestože na počátku školního roku neproběhl žádný velký ná-
bor, tak mezi vlčata z CXL i světlušky z DVANÁCTKY zavítali no-
váčci, což zejména život v dívčím oddíle oživilo. Za sebe doufám, 
že tento trend bude pokračovat ve všech našich dětských oddí-
lech.

Zúčastnil jsem se všech uvedených akcí a u všech jsem měl 
dobrý pocit, že se vedoucí snaží dětem předat něco ze skaut-
ské myšlenky. Jako problém současnosti vidím nízkou účast členů 
oddílů na akcích a bohužel někdy nezájem vede až ke zruše-
ní některých třeba i tradičních podniků. Dále jsem se poměrně 
hojně účastnil i akcí nás oldskautů. Na jaře jsme zřejmě pokořili 
jarních 100 km, přičemž jsme prošli Kokořínsko a Ašský výběžek. 
Proběhlo i několik akcí s našimi potomky, kterým zatím říkáme 
„kočárkovací“.

Z platanského života mám dobrý pocit. Do vedení dětí se za-
členili noví vedoucí a přišli i noví členové. Vedení PLATANU tvoří 
společenství a do budoucna si alespoň za sebe přeji, aby i děti 
v jednotlivých oddílech tvořily společenství vrstevníků, které se 
rádo vídá a podniká společné akce. Budu rád, když jim v tom 
všichni svým dílem pomůžeme.

vedoucí střediska PLATAN Adam Borgula



Vyzvědači
Vyzvědačům roku 2012 bylo do vínku dáno město Hradec Krá-

lové. Plánování této akce se ujalo CXL, konkrétně Jáma s Pájou, 
kteří měli na svědomí i Vyzvědače 2011 a akce se nesla ve vel-
mi podobném duchu. Večerní hra nesla jméno Za tajemstvím Pla-
tanu a provázela hráče velmi zjednodušeně obnovou skautských 
středisek na přelomu let 1989 a 1990. Ačkoliv byla hra dobře 
vymyšlená, její plný úspěch zhatilo silné sněžení, které hráčům 
poškozovalo papírové mapy a znesnadňovalo plnění úkolů.

Jáma

Oslavy 100 let skautingu
100 let je z hlediska vnímání lidského života dlouhá doba. Čes-

ký skauting sice není starší než nejstarší člověk v České republi-
ce, ale za chvíli mu určitě bude šlapat na paty. Středisko PLA-
TAN, i když mladší než český skauting, též slavilo - uspořádalo 
rozhovory se staršími členy, jako Karel Kunca - Orel, Vladimír 
Pechar - Pluto, Dáša Housková a Milena Kuchařová. V klubov-
ně CXL proběhlo natáčení pásma o skautingu do pořadu Čes-
ké televize. V květnu jsme nejprve sfoukli 100 svíček na dortě 
v klubovně ve Viktorinově ulici a poté na Vorlovech uspořádali 
střediskový sraz. Účast napříč generacemi byla víc než úspěšná.

Rajče

Rok 2012 v našem středisku



Skautská sobota v KRNAPu
I v roce 2012 jsme na samém počátku podzimu vyrazili pomá-

hat do Krkonoš sběrem odpadků podél frekventovaných stezek. 
Letos byl hlavní rozdíl od roku 2011 v tom, že nám počasí tolik 
nepřálo. Na akci vyrazila i řada nováčků – světlušek a vlčat, 
kterým patří velké uznání. Hned na své první akci absolvova-
li noc pod stanem, kdy byla v noci ve Špindlerově Mlýně už 
celkem zima a urazili v horském terénu slušnou dávku kilometrů. 
V sobotu jsme tedy našim nejvyšším horám pomohli alespoň od 
některých nevyžádaných pozorností neukázněných turistů. Nejzají-
mavějším „úlovek“ našla Alza, jednalo se o skluznici běžky pova-
lující se v lese.

Odměnou nám byl večerní program pracovníků KRNAPu, pří-
jemné prostředí kempu ve Špindlerově Mlýně a krásné nedělní 
počasí, za kterého jsme se nechali lanovkou vyvést na vrch Žalý 
a pak jsme se klesající stezkou dostali až k vlaku ve Vrchlabí. 
Pomoc Krkonoším se již podruhé stala příjemným a záslužným 
rozloučením s létem v našich velehorách.

Díky všem, kdo přijeli pomoci Krkonoším…

Adam

Mauglí
Na podzim jsme se vydali 

do Jičína na prázdniny,které 
se tentokrát nesly v duchu 
herního kurzu pro světluš-
ky a vlčata. Celou akcí nás 
provázeli různé hry a hříčky 
motivované českými příslovími. 
Atmosféra na akci byla rodin-
ného typu, ale i tak jsme si 
užili jak prázdniny,tak sníh,k-
terý nás trochu zaskočil den 
před odjezdem.

Sára



Oddíl Dvanáctka

Během tohoto roku si oddíl prošel značným úbytkem členek, což 
se však nepodepsalo na konaných akcích. V zimě jsme vyrazily 
na lyžařský víkend k Ještědu a zlepšily si své lyžařské doved-
nosti. Podnikly jsme několik výprav, kde jsme se poctivě snažili 
plnit cestičky. Naše schůzky byly zaměřené na světové dny. 
Měly jsme tedy schůzku na den vody, na den ptactva i na den 
čištění studánek.

Ve velkém stylu jsme oslavily i 100. výročí vzniku skautingu 
u nás. Kromě střediskové oslavy, jsme se zúčastnily i skvělého 
víkendu na Vorlovské základně. Kvůli menšímu počtu dětí jsme 
tábor uskutečnily v Moravské Třebové společně s Teplickým 
dívčím oddílem a na 14 dní jsme se přenesly do okouzlujícího 
Japonska.

Od září jsme zase o chlup rozšířily naší členskou základnu a 
začaly se zajímat o Čtyřlístek Zatím jdeme ve stopách Fifinky,Bo-
bíka, Piňdy a Myšpulína, ale kdo ví jak to bude dál…

Sára



Oddíl CXL
V roce 2012 pokračovala Stočtyřicítka po cestě, kterou se vy-

dala již v roce 2010. Vedení ve složení Pája, Woyczin, Aleš a 
Jáma v první polovině roku sledovalo kromě druhého místa na 
závodu vlčat a světlušek a účasti Soptíka s Woyczinem v  po-
řadu Sto let skautingu České televize také pomalé rozrůstání 
vlčácké družiny.



Na tábor se oddíl rozhodl jet tentokrát bez Dvanáctky, opět 
ke krásnému šumavskému potoku u Lhoty pod Kůstrým. Bohužel 
idylickou táborovou náladu překazil po několika dnech silný déšť, 
který rozvodnil potok a vyhnal všechny táborníky strávit noc 
mimo louku. Přestože voda nezpůsobila žádné materiální škody, 
narušila některé stavební práce a hlavně morálku vedení tábora. 
Přese všechny útrapy byl ale tábor příjemný a děti si jej užily.

Elán, který chyběl na táboře, se do vedení vlil hned po prázd-
ninách. Woyczin s Alešem na sebe vzali kompletní vedení schů-
zek, Jáma se pustil do tvorby elektronického oddílového účet-
nictví či online přihlášky na výpravu. Velkou radost nám udělal 
také podzimní příliv několika nováčků, kteří z CXL udělali početný 
oddíl ve středisku. Oddíl nezapomněl ani na tradiční akce jako 
jídelní párty, tentokrát zaměřená na brambory a vánoční výpra-
va, stejně jako v roce 2011 na krásné základně ve Vrcovicích.

Jáma a Pája



Oddíl VENETA
Devatenáctý rok naší existence 

byl krušný. Kluci začali dorůs-
tat do puberty a my jsme jim 
měli nabídnout program, který už 
neměl být pln her, ale naučit je 
hledat radost i v tom, že jsou 
spolu a dokáží spolu fungovat 
jako tým. Proto jsme zvolili téma 
celoroční hry na druhou světovou 
válku a kluci se stali členy odbo-
jových skupin. Během roku plnili 
různé diverzní úkoly a snažili se 
narušit fungování Říše. Vrcholem 
toho všeho snažení byl tábor.

Po táboře jsme se rozhodli 
zrekonstruovat klubovnu Na Doli-
nách 47. Klubovně jsme udělali 
novou omítku, obložení a pracnou 
dřevotřískovou podlahu, kterou 
jsme zvedli nad původní podlahu, 
ze které jsme odstranili hliněnou 
stěrku, která se působením času, 
tlaku a spodní vody změnila spíše 
v bahno. Nově jsme vymalovali a 
přidali i vestavěnou lavici s úlož-
ným prostorem.

V takto upravené klubovně jsme 
začali nový školní rok.  Jeli jsme 
na střediskovou akci v KRNAPu, 
kde jsme se neoficiálně rozloučili 
s Harrym. Ale na jeho místo ve 
vedení jsme obratem přijali dva 
naše skauty a to Kwakiho a Hon-
zu, kteří se do konce roku osvěd-



čili při vedení schůzek a přípravě výprav.  Červená niť v druhé 
půlce roku byla zaměřena na následující oslavu 20 let vzniku 
Venety a my se v ní pokusili definovat jaký by měl být správný 
Veneťák. A začali jsme dvěma body a to Veneťák si umí uvařit, 
kdy jsme na výpravě do Čáslavi plnili svoje žaludky jen výhrad-
ně pochutinami z naší produkce. Vrcholem roku se pak stalo zim-
ní stanování kousek od Staré Huti na louce, na které jsme měli 
letní tábor. To je vše, co se stalo v roce 2012.

Tábor Kozí hory 2012
Tábor 40 km od Prahy, ale přesto ztracen v Brdských lesích. 

Takto by šlo pojmenovat letošní tábor, který jsme strávili na 
krásné louce poblíž Dobříše, u obce Kozí Hory. Už během roku 
si kluci vyzkoušeli, jaké to je být odbojářem a na táboře se do 
toho vrhli naplno. Celým táborem nás provázel válečný deník 
skauta Jendy Kosíka, díky kterému jsme se vžívali do jednotli-
vých etap československého odboje a velkých bitev Druhé světo-
vé války. Od mobilizace k výcviku v Anglii, následný seskok zpět 
na československé území a podíl na operacích jak na našem 
území, tak i v Normandii. Kromě celotáborovky jsme se zaměřili 
na skautské dovednosti, spolupráci a mimo jiné si kluci vyzkou-
šeli, jak se připravit k jídlu rybu. Celý tábor se velmi povedl 
díky propracované celotáborovce, ale i díky staršímu věku účast-
níků.



Retro akce ke 100 letům skautingu
Letos se celorepublikově slavilo 100 let skautingu u nás. Stře-

disko pro nás k této příležitosti připravilo akci na Vorlovské 
myslivně. Abychom klukům co nejlépe přiblížili skautování před 
tolika lety, pojali jsme akci jako hec a vyhlásili soutěž o nejlepší 
dobové vybavení. Veškeré moderní vymoženosti znamenaly body 
dolů, ovšem staré rybičky, kompletní kroj s kloboukem, batohy 
Usárna nebo tele zase přispěly bonusem. U některých bylo slo-
žité vzdát se všeho pohodlí a tak jsme byli na nádraží svědky 
přelívání Cocacoly do čutory, nebo balení koupených baget do 
novin. Celou soutěž vyhrál Vandas, který byl od Svojsíka k ne-
poznání.

Radim a Chio



ODDÍL OS
Oldskautský rok začíná pomalu ale jistě plynout pravidelným 

tempem, ale nám se doufám daří dělat stále zajímavější.

Zvlášť, když se občas “tlustofosilové” dokáží vybičovat k té-
měř heroickým výkonům. Loni vyrazili hned na tři akce familiárně 
označované jako vandr či čundr. Nejdříve o Velikonocích do za-
sněženého Českolipska a na revizi severočeských dominií rodiny 
šéfa střediska, na počátku května pak po hradech rozkvetlého 
Ašska a na konci prázdnin na Rozlučku na Třemšínsko. Rozlučka 
byla věnovaná Zuzce, na jejíž svatbě jsme nemohli chybět.

Stále více akcí je limitováno tím, co čas a těhotenství dovolí. 
Tradiční Zimní přechod Brd proto patřil kočárkům a rodinný byl i 
výlet do Prosečnice a na Zbořený Kostelec nebo oslavy Silvest-
ra na Červeném hrádku. Poprvé se nám o prázdninách podařilo 
uspořádat rodinnou vícedeňku, byl nás plný penzion patřící rodi-
ně Kamilina manžela v Horních Němčicích na Šumavě.

Generační proměnou prošlo kultovní listopadové víno u Jámova 
bratrance, které se s přibývajícími roky změnilo z bujarého večír-
ku v akci v penzionu, kde otcové od rodin poklimbávají unaveni 
po výletě a těhotné manželky počítají své slábnoucí střiky a 



sledují zvuky vycházející z chůviček.

Za přelomovou akci, pořádanou “dvaatřicítkou”, považuji Oslavy 
založení skautingu. V autentickém prostředí na Vorlovech se totiž 
potkaly všechny generace Platanu, od “old old skautů” Miloň 
s Orlem, přes bývalé členy jako byly, například Sušenka s Kat-
kou, po tři oddíly střediska, které dorazily ze tří stran s přespá-
ním v přírodě. Vše v režii členů OS.

Samozřejmostí je i účast členů OS na střediskových akcích a 
plnění našich povinností vůči středisku. Tuhle část našeho progra-
mu reprezentuje inspekční jízda po střediskových táborech, Wý-
jezdní středisková rada nebo ekoakce v Krkonoších. Zapomenout 
nesmíme ani na dvě setkání s “old oldskauty” spojená s promí-
táním fotek z naší činnosti.

Robert



Slovo hospodÁŘE
V roce 2012 jsme oproti předchozímu roku skončili s mírnou 

ztrátou, zejména z důvodu investice do našich kluboven. Vzhle-
dem k charakteru Junáka, coby neziskové organizace, vynakládá-
me případné volné prostředky na udržení stavu naší materiální 
základny na dobré úrovni a na činnost dětských oddílů. 

I v tomto roce se nám podařilo získat peníze z grantových pro-
gramů Magistrátu hl. m. Prahy a Úřadu Městské části Praha 4.

Díky oběma zmíněným dárcům jsme získali prostředky určené 
jednak na podporu pořádaní víkendových akcí s dětmi mimo 
území hl. m. Prahy, tedy naši hlavní výchovnou činnost, a také 
na úhradu provozních nákladů spojených s našimi dvěma klu-
bovnami - té v ulici Na Dolinách i v ul. Viktorinova. Náklady na 
provoz kluboven každoročně tvoří největší část provozních výdajů 
střediska.

Peněžní prostředky nám umožnily poměrně zásadnější rekon-
strukci zejména klubovny Na Dolinách, kde se již léta potýkáme 
s nekončícím problémem vlhké podlahy a stěn. Vedení 180. od-
dílu zde odvedlo obrovský kus práce.

Naše činnost je rovněž podporována dotačními prostředky Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tyto peníze jsou 
přerozdělovány z Ústředí Junáka jako celku a napomáhají reali-
zovat naši činnost - tj. výchovu dětí a mládeže. 

Poděkování za finanční dary v roce 2012 míří i soukromým dár-
cům, konkrétně panu Ing. Ondřeji Kučerovi.

Všem, kteří středisko PLATAN podpořili v roce 2012 ještě jed-
nou děkujeme a věříme, že i v roce 2013 se nám podaří získat 
dostatek finančních prostředků pro naši činnost.

Hurón



Oblast Závěrková položka Částka

Příjmy Členské příspěvky (určené 
této jednotce)

81 560,00 Kč

Příjmy Dotace ze státního rozpoč-
tu (určené této jednotce)

17 266,00 Kč

Příjmy Příspěvky samosprávných 
celků (určené této jednot-
ce)

82 500,00 Kč

Příjmy Dary (určené této jednot-
ce)

1 000,00 Kč

Příjmy Ostatní příjmy na akce 97 259,00 Kč

Příjmy Ostatní příjmy 1 626,19 Kč

Příjmy Doplňková činnost - příjmy

Příjmy celkem 281 211,19 Kč

Výdaje Nákup a zhodnocení nemo-
vitostí

0,00 Kč

Výdaje Nákup a zhodnocení ostat-
ního dlouhodobého majet-
ku

0,00 Kč

Výdaje Opravy a údržba 14 563,00 Kč

Výdaje Nákup drobného hmotného 
majetku

3 211,00 Kč

Výdaje Ostatní provozní výdaje 74 505,00 Kč

Výdaje Ostatní výdaje na akce 196 376,00 Kč

Výdaje Ostatní výdaje 1 749,00 Kč

Výdaje Doplňková činnost - výdaje 0,00 Kč

Výdaje celkem 290 404,00 Kč

Hospodářský výsledek celkem 
(příjmy - výdaje)

-9 192,81 Kč



Oblast Závěrková položka Částka

Majetek Nemovitosti 0,00 Kč

Majetek Ostatní dlouhodobý 
majetek

0,00 Kč

Majetek Peněžní prostředky v 
hotovosti

11 619,00 Kč

Majetek Peněžní prostředky 
na účtech

23 787,54 Kč

Majetek Finanční majetek 0,00 Kč

Majetek Pohledávky 0,00 Kč

Majetek Zásoby - drobný 
hmotný majetek

104 809,00 Kč

Majetek Zásoby - ostatní 64 321,00 Kč

Majetek Ostatní majetek 0,00 Kč

Majetek celkem 204 536,54 Kč

Závazky Souhrn závazků 0 tis. Kč

do 15 let do 18 let do 26 let nad 26 let Celkem

Dvanáctka 2 0 3 0 5

CXL 7 0 4 1 12

Veneta 11 2 6 3 22

OS 0 0 0 13 13

Celkem 20 2 13 17 52

Členská základna



Kontakty
VEDOUCí STŘEDISKA
Adam Borgula
adam.borgula@seznam.cz
+420 605 935 939

ZÁSTUPCE VEDOUCíHO STŘEDISKA
Zuzana Martincová
zuzana.mar@centrum.cz

HOSPODÁŘ STŘEDISKA
Jiří Benda
jayb@seznam.cz

VýCHOVNý ZPRAVODAJ
Vojtěch Zelenka
woyta@cxl.cz

ZPRAVODAJ PRO KOMUNIKACI
Radim Bureš
radim.bures@gmail.com

12. DíVČí ODDíL DVANÁCTKA
dvanactka.webnode.cz
Sarah Hubačová
+420 777 696 928
hubacova.sarah@gmail.com

140. CHLAPECKý ODDíL CXL
www.cxl.cz
Pavel Murár
+420 608 511 196
paja@cxl.cz

180. CHLAPECKý ODDíL VENETA
veneta.skauting.cz
Martin Řeboun
+420 731 055 340
martin.reboun@gmail.com

32. ODDíL OS
Robert Oppelt
+420 777 900 230
robert32@volny.cz

Junák – svaz skautů a 
skautek ČR 
středisko PLATAN Praha 4 
Viktorinova 1

140 00 Praha 4 – Nusle

ev.číslo: 114.32 
č.ú.: 221495908/0300 
IČO: 40613593

statutární orgán 
JUDr. Adam Borgula



Poděkování

Poděkování střediska PLATAN patří výše zmíněným institucím 
zejména v oblasti finanční a v poskytování nájemních prostor ve 
formě kluboven Viktorinova 1 a Na Dolinách 47, které jsou v 
majetku Městské části Praha 4.



Platan.skauting.cz

Junák – svaz skautů a skautek ČR 
středisko PLATAN Praha 4

Viktorinova 1 
140 00 Praha 4 – Nusle


