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ÚVODNÍ SLOVO

Přátelé Platanu,
držíte v rukou zmateriali-
zované pokračování osudu 
našeho střediska, drobné 
ohlédnutí za rokem 2013 
— výroční zprávu Platanu. 
Střediska, jež v tomto roce 
slavilo 45 let svého vzniku.
Stejně jako ostatní středis-
ka jsme nastoupili na cestu 
navyšování našeho počtu. 
Přispěl k tomu myslím nejen 
větší zájem o skautské hnutí, 
ale hlavně nově vzniklý oddíl 
Plšíků — dětí předškolního 
věku. Bývalí vedoucí oddílů 
— Petr a Miguel dali všanc 
své zkušenosti a započali 
nesnadnou cestu vedení tak-
to malých dětí.
To signalizuje pozitivní — 
společnost oceňuje naše 
hnutí jako smysluplné, pří-
nosné a pozitivní už od útlé-
ho věku.
Rok 2013 tak započal hned 
tradiční střediskovou akcí 
v Litoměřicích, kde děti puto-
vali s Willy Foggem kolem 
světa. Následoval Přechod 

Brd, doprovázený brigádou 
v klubovnách.
45 let našeho střediska jsme 
oslavili celodenním výle-
tem do Loděnice. Putování 
navštívili mnozí členové, 
včetně Plšíků s rodiči.
Tábor Dvanáctky se konal 
v severních Čechách, na 
Labské stráni spolu s hos-
ty, druhým dívčím oddílem 
z Jižního Města. CXL tábořila 
tradičně v Radonicích, zatím-
co Veneta zvolila nezvyklý 
putovní tábor po Jeseníkách.
Po letních prázdninách jsme 
vypomáhali v Terezínské 
pevnosti a pořádali vlčácký 
kurs Mauglí.
Na následujících stránkách 
naší výroční zprávy se setká-
te s příspěvky vůdců oddílů, 
malou ochutnávkou dobro-
družství, které oddíly zaží-
vají.
Přeji Vám proto bohaté 
počtení.

Rajče
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STŘEDISKOVÉ AKCE

Vyzvědači
Uskutečnit cestu kolem světa 
není jen tak. Natož stihnout 
jí během 80 dní. Ale jak se 
říká, nic není nemožné, a 
proto jsme se o to společně 
s Willy Fogem pokusili. Willy 
se v salónku gentlemanů 
zapojil do zajímavé debaty 
o cestování, slovo dalo slovo 
a na světě byla sázka, zda 
Willy zvládne objet celý svět 
za 80 dní. Willy k sobě potře-
boval nějaké pomocníky na 
cestu, oslovil proto děti ze 
skautského střediska Platan, 
aby mu při cestě pomohli. 
A tak se 19. 1. 2013 sjela 
celá posádka na startovním 
místě v Litoměřicích. Jelikož 
se pomocníků sjelo více než 
dost, Willy se rozhodl roz-
dělit je na tři skupinky, co 
budou soupeřit mezi sebou. 
Po krátkém vysvětlení pra-
videl se již skupinky vrhly 
do centra nočních Litoměřic 
a začaly zjišťovat odpovědi 
týkající se města a jeho ulic. 
Za správně zodpovězené 
otázky si mohly vylosovat 
jízdenku na vlak, lístek na 

loď či letenku. Ovšem nebylo 
to jen tak jednoduché, kaž-
dý lístek byl označen, jak 
dlouho cesta trvá. Proto bylo 
třeba trochu taktizovat, aby 
se celá cesta kolem světa 
stihla pod 80 dní, jinak by 
celá sázka byla neplatná. 
Skupinkám se velmi dařilo a 
podařilo procestovat většinu 
z města na trase, například 

Kalkatu, Káhiru nebo San 
Francisco. Odměnou jim bylo 
exotické ovoce, které Willy 
Fog nasbíral během své ces-
ty. V neděli jsme se šli projít 
po okolí Litoměřic a odjeli 
zpět do Prahy.

Radim

Pomoc v Terezíně
V pátek 11. října 2013 vyra-
zily více než dvě desítky 
pomocníků ze střediska 
PLATAN vlakem do Bohušo-
vic nad Ohří. Za ukázkově 
sychravého podzimního 
počasí došli účastníci kolem 
Malé terezínské pevnosti, 
která během druhé světové 
války sloužila jako nacistická 
trestnice, až k Velké pevnosti. 
Po takto poměrně depresivní 
cestě přišli účastníci již za 
doprovodu Jirky, člena klubu 
vojenské historie, který Vel-
kou pevnost zčásti spravuje, 
do stylové klubovny vybu-
dované v jednom z rave-
linů. Místnosti zbudované 
z typicky červených pálených 
cihel — jako celá pevnost — 
dříve sloužící jako skladiště 
byly vybaveny koutkem pro 
vaření, vestavěnými patry na 
spaní, velkými stoly a lavice-
mi. Ubytování to bylo stylové 
a romantické.
Sobotní den se nesl ve zna-
mení pokračujícího špatného 
počasí a práce ve prospěch 
Velké pevnosti — hrabala 
se posečená tráva, čistilo 
se okolí příjezdu od nále-
tových křovin a stavěla se 

konstrukce pro mobilní 
záchod tak, aby tento neru-
šil scenérii Velké pevnosti. 
Někteří pomocníci pak řezali 
a štípali dříví na otop. I když 
bylo deštivo, účastníkům šla 
práce docela od ruky. Nejvi-
ditelnější pokroky bylo mož-
né zaznamenat po skupince, 
která hrabala posečenou trá-
vu a po obsluze křovinořezu. 
Mimo odvedené práce se 
nám podařilo zneškodnit 
velkou sekeru a malotraktor, 
čímž jsme asi Jirkovi přidělali 
starosti.

Na konci dne byla pro všech-
ny pracanty připravena 
večerní hra, během níž se 
mohli s pevností seznámit 
skutečně zblízka. Z útulné 
klubovny za tmy dorazili 
účastníci hry ke vchodu do 
jednoho z ravelinů vybave-
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ni jen mapou a baterkou. 
V uzoučkých a místy i velmi 
nízkých chodbách sloužících 
původně jako jakési prvotní 
nášlapné miny – podzemní 
chodba procházející až pod 
případného nepřítele biva-

kujícího před pevností byla 
nacpána střelným prachem 
a vyhozena do povětří i 
s nepřítelem, přičemž tento 
proces se za opětovného 
proražení chodby mohl opa-
kovat i jednou za 24 hodin 
— hledali skupinky hráčů 
svíčky s otázkami a správ-
nými odpověďmi. Často 
se však u mihotající svíčky 
umístěné desítky metrů od 
páteřní chodby, která byla 
o poznání prostornější než 
ostatní, nenacházela ani 

otázka a ani odpověď. Ven 
z labyrintu mohla skupin-
ku hráčů dostat jen sada 
nejméně sedmi správných 
odpovědí. Celý herní prostor 
byl rozsáhlý a jeho temnota 
vzbuzovala v řadě účastníků 
takový respekt, že se sku-
pinky necítily bezpečně ani 
v trojici či čtveřici a při hle-
dání otázek a odpovědí se 
v podzemí raději spojovaly.
Odměnou statečným hrá-
čům po jejich návratu do 
vyhřáté klubovny byla horká 
čokoláda — stylový nápoj, 
který právě v době výstavby 
pevnosti dorazil do Českých 
zemí. Každý přeživší hráč 
také obdržel svíčku s nálep-
kou s logem terezínské akce.
Odměny letos asi o dost 
převýšily odvedenou práci, 
protože v neděli se pomoc-
níkům odvděčil i Jirka z klu-
bu vojenské historie, který 
Plataňáky nyní už za svitu 
podzimního slunce provedl 
po Velké pevnosti a centrem 
Terezína, a to vše doprovodil 
zasvěceným komentářem. Po 
obědě se všichni rozloučili 
s Jirkou a zamířili na vlak do 
Litoměřic.

Adam

Mauglí — Lidské tělo
Tento rok jsme pořádali 
zážitkový kurz pro vlčata 
jménem Mauglí na téma Lid-
ské tělo, kde děti poznávaly, 
jak lidské tělo funguje, co 
je to obranný mechanismus 
a jaké jsou prevence. Jakým 
způsobem si čistí zuby, do 
jakého počasí se mají jak 
obléknout a dobré stravová-
ní, aby nebyly nemocní.
Děti si vyzkoušely zavazovat 
tkaničky na různé způsoby, 

jednoduché vaření (smažení 
palačinek), výrobu mýdla, 
které se jim obzvlášť líbilo. 
Jeden z večerních program 
byl na téma smysly, kde si 
děti mohly vyzkoušet, jaké to 
je “jen slyšet” či “jen vidět”.
Ke konci pobytu jsem vyrazili 
do místního bazénu v Jab-
lonci nad Nisou, kde jsme se 
pořádně vyřádili.

Pidi
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12.DÍVČÍ ODDÍL

DVANÁCTKA

V roce 2013 se novou vůd-
kyní oddílu stala Sarah a při 
vedení oddílu jí pomáhala 
Žužu. V druhé polovině roku 
se do oddílu z Francie opět 
vrátila i Petra.
Naše členská základna se 
pohybovala v první polovině 
roku kolem šesti holek a na 
začátku nového školního 
roku narostla až na deset.

S holkami jsme se během 
roku zúčastnily všech stře-
diskových akcí, jako byli 
Vyzvědači v Litoměřicích, 
střediskový sraz, pomoc 
v pevnosti Terezín či pod-
zimní prázdniny Mauglí.
Podnikly jsme však i plno 
oddílových akcí. Velké nad-
šení vyvolala třeba výpra-
va do IQ parku v Liberci. 
Nezapomněly jsme ani na 

naše mimořádné schůzky a 
absolvovaly jsme je v bazé-
nu nebo na bruslích. Až do 
tábora jsme se na schůzkách 
věnovaly příběhům sta-
tečného Čtyrlístku a jejich 
dobrodružství vyvrcholilo 
právě na táboře, kde se nám 
společně s Pinďou, Bobíkem, 
Myšpulínem a Fifinkou poda-
řilo vyřešit hromadu záhad a 
zažít neopakovatelné prázd-
niny. To vše jsme si užívaly 
spolu s holkami z oddílu 
sv. Jiří na táboře na Labské 
Stráni nedaleko Děčína.

S novým školním rokem jsme 
se vrhly do nového příběhu. 
Společně jsme se učily vařit 
s myšákem z pohádky Rata-
touille. Díky příchodu nových 
holek jsme mohly v oddíle 
rozdělit holky na světlušky, 
skautušky a skautky. Každá 
skupinka má na schůzce i na 
výpravě vlastní program, ale 
samozřejmě nejdůležitější 

je, že trávíme všechny čas 
spolu.
Možno jen říct, že rok 2013 
byl pro nás plný zážitků, 
nových věcí, prvních táborů, 
výprav, získaných světluš-
kovských slibů a skautkých 
šátku, ale zejména to byl 
rok, který si celá Dvanáctka 
výborně užila!

Petra & Žužu
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94. ODDÍL PŘEDŠKOLÁKŮ

PLŠÍCI

V únoru 2013 jsme s Petrem 
Kadeřávkem — bývalým 
vedoucím 180. oddílu Vene-
ta dostali stejný nápad, 
začít organizovat družinu 
předškoláků, hrát s nimi 
hry, tahat je do lesa, učit je 
samostatnosti a kamarád-
ství. Spojili jsme tedy svoje 
síly a řekli si, že to zkusíme a 
po 3 měsících uvidíme. Tře-
tím vedoucím našeho týmu 

je od počátku také Petrova 
manželka Pavla. Scházíme 
se v klubovně 180. oddílu 
Veneta v ulici Na Dolinách.
Začátky nebyly lehké, často 
se nám stávalo, že jsme si 
připravili hru, u které děti 
nepochopily jedno z pravidel 
a my pak museli improvi-
zovat. Problémů postupně 
ubývalo a náš tým je stále 
sehranější.

Z víkendových akcí jsme se 
v prvním roce naší činnos-
ti účastnili střediskového 
výletu, který se konal u pří-
ležitosti 45 let od založení 
střediska Platan a který byl 
určen také rodičům. Cílem 
byla skautská mohyla v brd-
ských lesích, nedaleko měs-
ta Loděnice. Cestou jsme 
hledali schovaná zvířátka a 
plnili drobné úkoly, u mohy-
ly jsme malovali na kameny, 
které se posléze staly její 
součástí. Cíl výpravy nebyl 
náhodný, začátkem 90. let 
(po 3. obnově skautingu 
v Čechách) se zde konal prv-
ní slibový oheň pro první čle-
ny střediska Platan. Zde jsme 
si upekli buřty a narozdíl od 
ostatních se vrátili zpět stej-
nou cestou.

Druhou akcí byl víken-
dový výlet do Nymburka 
z 28.—29. 9., do skautské 

základny Tortuga přes noc, 
poprvé. Nejvíce se Plšíkům 
líbily masivní městské hrad-
by, které jsme společně 
dobíjeli jako rytíři či Galové, 
kluci si je pamatují dodnes, 
byl to pro ně silný zážitek.
Třetí akcí byl výlet do Krč-
ského lesa. Hlavním cílem 
výletu byla zřícenina hrádku 
z doby Václava IV., která 
byla obléhána také husity. 
Cestou jsme hráli hru, při 
které z vedoucích odpadá-
valy papírky symbolizující 
odpadky, které Plšíci sbírali, 
stopovali jsme také lišku, 
která nám v lese schovala 
žvýkací bonbóny a v hra-
dě Václava IV. jsme našli 
poklad (tatranky), který tam 
zapomněli husité při svém 
obléhání. I přes sychravé a 
chladnější počasí byl výlet 
moc pěkný a všem se líbil.
Vzhledem k menší velikosti 
naší klubovny je počet Plší-
ků omezen na 10 dětí, což 
bohužel neodpovídá zájmu 
dětí i rodičů. V průběhu roku 
nám s vedením začal pomá-
hat Pavel Večeřa, bývalý 
vedoucí turistického oddílu. 
Počínaje rokem 2014 jsme 
se již registrovali jako čle-

94. PLŠÍCI
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140.CHLAPECKÝ ODDÍL

CXL

Rok 2013 znamenal pro 140.
oddíl CXL velký pokrok, a to 
nejen v nárůstu počtu dětí, 
ale také v nové generaci 
skautských vedoucích. Oddí-
lu se s definitivní platností 
ujali Aleš a Vojta, kterým 
významnou měrou pomáhali 
Johny (nový vedoucí) a Týna. 
Zároveň se oddíl těšil velké 
podpoře od bývalých oddílo-
vých vedoucích. Oddíl CXL se 

po několika letech vrátil do 
dobré kondice. V roce 2013 
měl dvě družiny starších a 
mladších vlčat (Medvědy a 
Jezevce).
Od začátku roku jsme se 
účastnili několika výprav, 
o prázdninách následoval 
úspěšný tábor, na kterém 
bohužel kvůli velkému počtu 
omluvených, bylo pouze pět 
dětí. I přesto se tábor velmi 

nové Junáka a naše činnost 
se tak stala oficiální. Pro 
označení oddílu Plšíků jsme 
zvolili číslo 94, pod kterým 
kdysi fungoval jeden z oddí-
lů Platanu.

Miguel
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vyvedl a všichni se těší na 
ten v roce 2014. Po táboře 
jsme pomáhali v malé pev-
nosti Terezín, o podzimních 
prázdninách se děti vzdělá-
valy a poznávaly nové věci 
na vícedenní akci jménem 
Mauglí. V neposlední řadě 

proběhla tradiční oddílová 
vařící výprava. Tentokrát se 
celý víkend vařilo z ananasu. 
Vánoční výprava se konala 
v Holicích, kde některé děti 
dostaly příležitost složit 
vlčácký slib.

180. CHLAPECKÝ ODDÍL

VENETA

Roku dvoutisíctéhotřinác-
tého se svět, jak už je jeho 
dobrým zvykem, otřásal 
v základech. Arabské revolu-
ce požíraly své děti, do čela 
státu se dostal egocentrický 
důchodce z Vysočiny a letní 
zprávy plnila strastiplná ces-
ta Džambulky na dovolenou 
v Itálii. Nicméně ani jedna 
z těchto historických udá-
lostí se nás nedotkla a my 

mohli začít rok tradičně jako 
vždy vyzvědači, povedenou 
hrou v Litoměřicích na téma 
Willyho Foga a jeho slavné 
cesty kolem světa. Hra byla 
napínavá a Litoměřice krás-
né se svými parky a ulicemi. 
Další akcí, na kterou jsme 
vyjeli byl Přechod Brd, který 
jsme spojili s brigádou. Brdy 
byly na sněhu a byla zima, 
nicméně při úklidu skladů a 
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burger párty jsme si spravili 
chuť.
Poslední zimní akcí byl výlet 
do Bubenečské čistírny, které 
se s oddílem účastnil i Adam 
se svým novorozeným synem 
Albertem (Bubáčkem). Výlet 
jsme završili cestou na Babu 
a stavbou obřího sněhuláka. 
Další akce už byly mimo Pra-
hu a kluci navštívili Točník, 
Peklo a jiná zajímavá místa. 
Cíl roku 2013 byl jednodu-
chý — vyhrát Svojsíkův závod 
a postoupit do krajského 
kola. Skauti tomu věnovali 
velkou část schůzek a snažili 
se seč mohli, ale i přesto do 
krajského kola postoupili 
z druhého místa. Takže cíl 
byl splněn jen částečně.
Protože se začalo blížit léto 
a my museli připravovat 
tábor, rozhodli jsme se po 
dlouhé době připravit putov-
ní tábor. Proto jsme vyrazili 
na desetidenní putovní tábor 
do Jeseníků. Hned první 
den jsme si sáhli na dno, 
když jsme s plnými batohy 
vystoupali z Kout nad Des-
nou na vrch Kamzík. Tam 
jsme přežili chladnou noc 
s krásnou hvězdnou oblohou 
nad hlavou. K tomuto heroic-

kému výkonu nás dozajista 
inspirovala ranní návštěva 
muzea čarodějnických pro-
cesů ve městě Šumperku 
a touha spatřit co nejdříve 
Petrovy kameny. Druhý den 
jsme pokračovali na Praděd, 
ze kterého jsme sjeli na 
koloběžkách až na Ovčárnu. 
Další dny jsme pokračova-
li do kempu ve Vrbně pod 
Pradědem, ve kterém jsme 
strávili dvě noci. Tam jsme 
se rozloučili s Woodym, 
který měl zraněnou nohu a 
nemohl pokračovat. Po další 
noci strávené pod širákem 
jsme dorazili do Zlatých Hor, 
ve kterých jsme také strávili 
noc a ráno navštívili hamr 
na těžbu zlata. Další naše 
cesta vedla do města Jese-
níku. Cestou jsme narazili 
na krásné vetešnictví, i když 
majitel říkal, že je to muze-
um, protáhli jsme svoje těla 
v lanovém centru a následně 
relaxovali v bazénu. Předpo-
slední noc na krásné vyhlídce 
jménem Čertovy Skály mlad-
ší skauti složili svůj skaut-
ský slib a pobavili jsme 
se o budoucnosti oddílu, 
převedli Vandase s Kwakim 
do vedení a získali pamětní 
známky. Celá poslední noc 

putovního tábora propršela. 
Tento nemilý fakt však vedl 
k milému rodinnému setká-
ní. Když jsme po ránu celí 
zmoklí dorazili na železnič-
ní stanici Jeseník, Vandas 
potkal svoji milující tetičku, 
která nejenže nám všem 
dala teplý čaj buchtu a kou-
sek melounu, ale dovolila 
klukům (Radimovi ne) nabít 
mobilní telefony. Ty se na 
dlouhou cestu zpět do Prahy 
opravdu hodily. Na táboře 
jsme ušli kolem 130 km a 
nastoupali jsme přes 5 km 
a prakticky stejnou výšku i 
sestoupali. Tábor byl krasný 
a povedený, ale stejně jsme 
si všichni řekli, že příští rok 
bude klasický tábor.
Po táboře nás v oddíle čekaly 
změny. Jednou z nich bylo, 
že jsme přišli o Woodyho 
s Dandýsem. I když Dandýs 
nás byl v září reprezentovat 
na krajském kole Svojsíkova 
závodu. Na něm již klukům 
chyběla předtáborová moti-
vace, aby ze sebe vydali to 
nejlepší, ale i tak jim jejich 
um a sehraná spolupráce 
pomohla k dobrému umístě-
ní. V září jsme zase po letech 
otevřeli družinu vlčat, která 
k nám přešla z plšíků a začal 

je vést Kwakin jako Akéla a 
Chio. O skautské schůzky 
se začal starat Radim a Pidi 
si vzal na starost přípravu 
podzimního Mauglího, který 
proběhl v Jilemnici a všechny 
děti nadchl. Honza si vzal na 
starost svoji první výpravu 
do Stříbrné Skalice a Vánoce 

jsme oslavili v Hradci Králo-
vé. Během podzimu proběh-
ly i další akce, zejména pro 
skauty Výprava k Hajnému, 
středisková pomoc v Terezí-
ně a pochopitelně i podzimní 
Brigáda, kde tekla Kofola 
proudem a projektor dostal 
pořádnou čočku při celonoč-
ním sledování filmů.
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Celkem vzato byl pro nás 
dvoutisíctýtřinácty dobrým 
rokem, prožili jsme spoustu 
nevšedních dobrodružství, 
získali jsme do oddílu malé 
děti a parta skautů je při-
pravena vkročit do rover-
ského věku. A i když o tom 
rozhodne až rok následující, 
nezbývá než doufat, že bude 
stejně dobrý, jako tento.

Chio

32. ODDÍL OLDSKAUTŮ

OS

Občas mám pocit, že by 
někteří z Platanu mohli 
OS závidět. Plšíci, vlčata a 
světlušky, skauti a skaut-
ky, prostě nikdo nemá tolik 
svobody jako my. Třikrát, 
čtyřikrát do roka totiž jeho 
členové nechají město a 
povinnosti za hlavou a vyrazí 
za svobodou. Spí tam, kam 
dojdou (třeba na opuštěném 
hřbitově) a dostanou se na 

místa, kam se dřív neměli 
nejmenší šanci dostat, pro-
tože s povinnostmi u oddí-
lu na to prostě nějak nebyl 
čas. Loni vedly naše kroky o 
Velikonocích na zasněžené 
Úštěcko, o teplém víkendu 
do broumovských kostelů a 
skal a o podzimní rozlučce do 
Orlických hor, kde nechyběla 
zastávka v legendární liber-
ské bažině. A pak ten pocit 

kmen dospělých



20 21

skončí, když kromě těchto 
okének svobody nezapomí-
nají ani na své povinnosti. 
Pomáhají na táborech, podí-
lejí se na všech aktivitách 
střediska, na „kočárkovacích“ 
akcích, připravují středisku 
další generaci členů a samo-
zřejmě pracují, dle svých 
možností, i mimo středis-
ko — od ústředních orgánů 
po vzdělávací akce, třeba 
na obvodu. A pro středisko 
i akce pořádáme — letos 
například pomoc v pevnos-
ti Josefov. Nezapomínáme 
ani na naše starší bratry a 
sestry, kteří se už třeba ze 

zdravotních důvodů běžných 
akcí střediska nezúčastňují a 
na příležitostných schůzkách 
se jim snažíme děti v Platanu 
přibližovat. A jedno číslo na 
závěr, loni uplynulo 45 let od 
založení našeho OS kmene.

Robert

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Středisko Platan registruje k 31. 1. 2014 celkem 78 řádných 
členů, dále 4 osoby v kategorii Čestný člen (člen Svojsíkova 
oddílu) a jednu osobu hostující. Nicméně společenství lidí 
kolem střediska Platan je mnohem větší. Celkově se počet 
lidí v Platanu zvedl o 27 osob oproti loňsku, kdy jsme regis-
trovali 52 řádných členů a 4 čestné! To je velká zásluha 
nejen nově vniklého oddílu „Plšíků“, ale i ostatních oddílů a 
zejména jejich vedoucích, kteří přijali nové členy a umožnili 
tak dalším dětem zažít skautské společenství. Bohužel však 
došlo především z formálních důvodů k registraci dívčí-
ho oddílu 12tky pod bratrským oddílem Veneta, kdy kluci 
galantně nabídli dívkám zázemí a pomocnou ruku…

do 6 let do 15 let do 18 let do 26 let nad 26 let celkem
180. 
Veneta

2 22 3 8 3 38

140. CXL 1 12 0 4 1 18
94. Plšíci 10 0 0 0 4 14
32. OS 0 0 0 0 8 8

13 34 3 12 16 78

OS

Plšíci

CXL

Veneta a 
Dvanáctka
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HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA

Středisko Platan uzavřelo 
hospodaření za rok 2013 
s velmi mírnou ztrátou. Hlav-
ními zdroji našich financí 
zůstávají nadále hlavně člen-
ské příspěvky a zejména též 
peníze z grantových progra-
mů Magistrátu hl. m. Prahy. 
V roce 2013 jsme však neu-
spěli v žádosti o grant od 
Městské části Prahy 4.
Finanční podpora Magistrátu 
hl. m. Prahy nám umožnila 
podpořit pořádání víken-
dových akcí s dětmi mimo 
území hl. m. Prahy, tedy naši 
hlavní výchovnou činnost, 
ale též uspořádat tři tábory 
a také snížit finanční zátěž 
tvořenou provozem našich 
dvou kluboven — té v ulici 
Na Dolinách i v ul. Vikto-
rinova. Náklady na provoz 
kluboven každoročně tvoří 
největší část provozních 
výdajů střediska. Bohužel 
nás čeká řešení stavu našich 
podsadových stanů, které již 
po více jak 20 letech nesou 
známky opotřebení, leč to je 
velká investice, na níž bude-

me muset nějak najít finanč-
ní prostředky.
Naše činnost je rovněž pod-
porována dotačními pro-
středky Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. 
Tyto peníze jsou přerozdě-
lovány z Ústředí Junáka jako 
celku a napomáhají realizo-
vat naši činnost — tj. výcho-
vu dětí a mládeže.
Uvítáme jakoukoli formu 
podpory naší činnosti pří-
padnými sponzory.
Všem, kteří středisko PLA-
TAN podpořili v roce 2013 
ještě jednou děkujeme a 
věříme, že se i v roce 2014 
se nám podaří získat dosta-
tek finančních prostředků 
pro naši činnost.

Hurón

Oblast Závěrková položka Částka
Příjmy Členské příspěvky (určené této jednotce) 69 300,00 Kč
Příjmy Dotace ze státního rozpočtu (určené této jednotce) 14 291,00 Kč
Příjmy Příspěvky samosprávních orgánů (určené této jed-

notce)
75 700,00 Kč

Příjmy Dary (určené této jednotce) 0,00 Kč
Příjmy Ostatní příjmy na akce 129 552,00 Kč
Příjmy Ostatní příjmy 5,31 Kč
Příjmy Doplňková činnost — příjmy
Příjmy celkem 288 848,31 Kč

Výdaje Nákup a zhodnocení nemovitostí 0,00 Kč
Výdaje Nákup a zhodnocení ostatního dlouhodobého majet-

ku
0,00 Kč

Výdaje Opravy a údržba 7 347,00 Kč
Výdaje Nákup drobného hmotného majetku 0,00 Kč
Výdaje Ostatní provozní výdaje 52 061,00 Kč
Výdaje Ostatní výdaje na akce 221 729,00 Kč
Výdaje Ostatní výdaje 9 520,00 Kč
Výdaje Doplňková činnost — výdaje 0,00 Kč
Výdaje celkem 290 657,00 Kč

Hospodářský výsledek celkem (příjmy — výdaje) -1 808,69 Kč

Majetek Nemovitosti 0,00 Kč
Majetek Ostatní dlouhodobý majetek 0,00 Kč
Majetek Peněžní prostředky v hotovosti 8 885,00 Kč
Majetek Peněžní prostředky na účtech 24 712,85 Kč
Majetek Finanční majetek 0,00 Kč
Majetek Pohledávky 0,00 Kč
Majetek Zásoby — drobný hmotný majetek 104 809,00 Kč
Majetek Zásoby — ostatní 62 321,00 Kč
Majetek Ostatní majetek 0,00 Kč
Majetek celkem 200 727,85 Kč

Závazky Souhrn závazků 0 tis. Kč
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KONTAKTY

VEDOUCÍ STŘEDISKA
Jakub Rajšl
jakub@rajsl.cz
+420 731 487 861
ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO 
STŘEDISKA
Adam Borgula
adam.borgula@seznam.cz
+420 605 935 939
HOSPODÁŘ STŘEDISKA
Jiří Benda
+420 605 930 244
jayb@seznam.cz
VÝCHOVNÝ ZPRAVODAJ
Vojtěch Zelenka
+420 777 933 396
woyta@cxl.cz
ZPRAVODAJ PRO KOMUNIKACI
Radim Bureš
+420 776192525
radim.bures@gmail.com

12. DÍVČÍ ODDÍL DVANÁCTKA
dvanactka.webnode.cz
Petra Müllerová
+420 776 101 259
petra.mullerova89@gmail.com
94. ODDÍL PLŠÍCI
plsici.skauting.cz
Petr Kadeřávek
+420 605386200
petr.kaderavek@atlas.cz
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

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování střediska PLATAN patří výše zmíněným institu-
cím 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.
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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 
Jakub Rajšl





platan.skauting.cz


