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Slovo vedoucího střediska

Vítám Vás při čtení další výroční zprávy střediska Junáka PLATAN. Tato je 
věnována roku, ve kterém jsme si připomněli 20 let od znovuobnovení čin-
nosti PLATANU, roku 2010. Do tohoto roku vstoupily oddíly již s členskou 
základnou, ne sice dramaticky větší, ale o to aktivnější. Oddíl CXL pokraču-
je v roverském programu a již oficiálně začíná fungovat kmen dospělých 
pod vedením Roberta Oppelta, který doposud organizoval spíše neformál-
ní akce pro vedení oddílů a střediska.

Rok 2010 se nesl v duchu jak tradičních akcí – Zimní přechod Brd, Vyzvě-
dači v Plzni, pomoc na Horním hradě, výjezdní středisková rada – WŘSR 
nebo vánoční úklid s putováním po starých klubovnách platanských od-
dílů, tak i v duchu akcí zcela nových. Středisko PLATAN  bylo jediným pořa-
datelem okresního kola Závodu vlčat a světlušek, jehož červenou nití byla 
legenda o svatém Jiří, neboť závod na sv. Jiří i proběhl, a to ve Velkém háji 
nedaleko Novodvorské. Středisko může tuto organizaci právem považo-
vat za úspěšnou, neboť ohlasy byly pozitivní. Několik týdnů po závodu se 
nám podařilo zorganizovat zahradní slavnost u příležitosti 20 let od zno-
vuobnovení PLATANU. Po dvou letech se na Habrovce sešli staří kamarádi 
z PLATANU, členové, jejich rodiče a další jeho příznivci. Během podzimních 
prázdnin proběhl tradiční platanský kurz, tradičně společně s oddílem Vel-
ká Medvědice, avšak netradičně pro obě věkové skupiny, tedy i pro vlčata a 
světlušky i pro skauty a skautky. Kurz se nesl v atmosféře odkazu Leonarda 
da Vinci a konal se v Tyrolském srubu u Slatiňan. Za nové lze označit asi 
všechny akce klubu dospělých, ale mezi nejvýznamnějšími by se dalo upo-
zornit na velikonoční putování Českým lesem, popovodňovou pomoc ve 
Vísce nebo podzimní výlet za vínem a Pálavou.

Dětské letní tábory proběhly dva – tábor kluků z Venety, kteří zakotvi-
li v romantickém meandru říčky Chotýšanky nedaleko obce Libež napůl 
cesty mezi Vlašimí a Českým Šternberkem. Holky z Dvanáctky se po třech 
letech utábořili opět nad obcí Víska ve Frýdlantském výběžku netušíc věcí 
příštích, kdy byla obec dramaticky zasažena srpnovými povodněmi. V této 
souvislosti patří dík nejen klubu dospělých, který se vydal na víkendovou 
pomoc do Vísky, ale i Woytovi, Chiovi a Radimovi, kteří pomáhali ve Frý-
dlantu bezprostředně po opadnutí vody. Historicky poprvé se v rámci od-
dílu střediska uskutečnil čistě putovní tábor. Roveři z CXL se vydali na třítý-
denní pouť Českou republikou, na které pomohli nejen na našich dětských 
táborech, ale navštívili i tábory dalších spřátelených oddílů. Během cesty 
padlo i rozhodnutí nabrat po prázdninách do CXL opět mladší členy a stát 
se zpět dětským oddílem.

V neposlední řadě je nutné připomenout i sněm střediska, který pro-
běhl v březnu. Vedoucím střediska byl znovuzvolen Adam Borgula, avšak 
tentokráte v tandemu s novou zástupkyní vedoucí střediska Zuzanou Mar-
tincovou. Mimo funkce hospodářského zpravodaje, kterým zůstal Jiří Ben-
da – Hurón, byl zvolen výchovným zpravodajem Vojtěch Zelenka – Woyta, 
zpravodajem pro komunikaci pak Radim Bureš.

PLATAN  v roce 2010 ukázal svou životaschopnost, a to do určité míry 
v novém personálním složení. K vedení dětí se definitivně dostávají mladší 
ročníky vedoucích. Nyní nastává čas hledání identity oddílů pod novým 
vedením, nových akcí a nových příležitostí pro naše členy, pro PLATAN i pro 
skautskou myšlenku…

Adam Borgula
vedoucí střediska PLATAN



Rok 2010 v našem středisku

Horní hrad

Třetí bod skautského zákona zní: Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. 
Nejen z tohoto důvodu se Junák jako organizace, ale samozřejmě také jed-
notlivá střediska, zapojují do nejrůznějších akcí, které mají za úkol pomoci 
tam, kde je třeba. Skauti se pravidelně účastní nejrůznějších charitativ-
ních akcí jako např. Květinový den, Postavme školu v Africe, KAPKA atd. 
Pro děti však tyto akce nemají příliš hmatatelný výsledek. A právě proto 
se skautské středisko PLATAN rozhodlo také v roce 2011 pomoci zcela kon-
krétně a lokálně.

Třetí víkend v září jsme vyrazili opět na zchátralou památku Horní Hrad, 
kde jsme soukromému majiteli panu Palackému pomáhali s obnovou hra-
du a jeho okolí.  V letošním roce jsme opět zvelebovali sad nedaleko hra-
du, kde děti pálily chroští, a starší členové vozili rozřezané klády ke hradu, 
z nichž je v zimě vytápěn.

Součástí pobytu nebyla samozřejmě jenom práce. Pro děti byla připra-
vená i napínavá hra, kterou pro ně přichystali roveři z oddílu CXL. Hlavním 
úkolem bylo zničit šílený vynález zlého vědce splněním nejrůznějších úko-
lů. Děti se tak například ocitly v tajemné laboratoři, kde prováděly nejrůz-
nější pokusy. Vynález se nakonec podařilo zničit, což bylo doprovázeno i 
efektem ohňostroje.

Celá tato akce měla za smysl ukázat, že pomoci se dá také lokálně v Čes-
ké republice. I když se celý víkend pouze pálilo a vozilo dřevo, děti si uvě-
domily, že nebýt této práce, v zimě by na hradě nebylo čím topit a sad nad 
hradem by byl stále pouze zarostlým a nepřístupným kusem pozemku.

Povodně 

Povodně začínají být v posledních několika letech nemilou událostí, na 
kterou si všichni neradi zvykáme. Bohužel i v roce 2010 se územím ČR pro-
hnalo několik povodní, z níž nejničivější byla ta srpnová ve Frýdlantském 
výběžku. Po několika dnech, kdy se Frýdlantem a okolními vesnicemi pro-
hnala několikametrová povodňová vlna, nastal čas pomoci postiženým. 
V rámci střediska PLATAN vznikly dvě skupiny, které jely pomoci při od-
straňování povodňových škod. První skupina pomáhala přímo ve Frýdlan-
tu bezprostředně po povodních, druhá skupina se vydala o měsíc později 
do vesnice Višňová, která byla povodní zasažena asi nejvíce. K této vesni-
ci chová středisko PLATAN velké sympatie, jelikož jsme zde dvakrát trávili 
společný konec roku a 12. dívčí oddíl zde v roce 2007 a 2010 tábořil.

První skupina, která pomáhala s následky povodní, byla organizována 
přes humanitární organizaci ADRA. Ta naprosto perfektně koordinovala 
pomoc ve všech zasažených oblastech. Druhá skupina se na pomoci do-
mluvila přímo se starostkou obce Višňová.

Jako středisko si velmi zakládáme na dobrovolné službě potřebným. 
Dobrovolnická služba tvoří jednu z nedílných součástí činnosti skautského 
hnutí. Pomoci při odklízení následků srpnové povodně z roku 2010 jsme se 
účastnili samozřejmě bez jakéhokoliv rozhodování. Věříme však, že v bu-
doucnu budeme moci pomáhat spíše jinak, než při odklízení živelných ka-
tastrof.

Vyzvědači

Vyzvědače jsme letos pořádali v Plzni. A tomuto městu jsme podřídi-
li i jejich téma. Děti se přenesly do doby, kdy se starý kníže Gambrinus, 



po dlouhém a spokojeném životě hlavního sládka rozhodl najít vhodného 
dědice, kterému odevzdá přísně střežené tajemství vaření piva. Ale o toto 
tajemství se hlásí nejen poctiví pracovníci pivovaru (děti), tak i nadnárod-
ní korporace (vedoucí). Proto moudrý kníže vyhlásí, že pivovar dostane ta 
skupina, která o Plzni, matičce piva, zjistí nejvíce, a proto se všechny pro-
fese našeho pivovaru pustily do shánění informací. A přes lstivé nástrahy 
zlých nadnárodních korporací si došly pro svou hořkou odměnu.

Za přípravný tým vedoucí akce Chio

Mauglí

Mauglího, tedy vlastně Rauglího, protože byl připraven i pro skauty a 
pořádal se v sudém roce, v roce určeném pro Rádcovský kurz, jsme proži-
li o podzimních prázdninách na kouzelném Tyrolském srubu u Slatiňan. 
Celý týden podzimních prázdnin bylo nádherné teplé počasí a už to před-
povídalo, že kurz bude úspěšný. A opravdu všech 16 dětí se výborně ba-
vilo, když podle tajného deníku Leonarda da Vinciho postupovalo krok za 
krokem k tomu, aby objevilo největší mystérium světa, které bychom Vám 
rádi sdělili, ale musí být i na dále utajeno, protože svět na něj stále ještě 
není připraven. Děti se při získávaní tajemství dozvěděly mnohé zajíma-
vosti ze světa fyziky, hudby, kuchyně a všeho, co renesančního člověka, jako 
byl da Vinci, zajímalo. Za vedoucí nás potěšilo, že i nadále jsme schopni 
připravit akci, o kterou mají zájem i jiná střediska. Důkazem toho bylo, že 
naše řady rozšířily holčičky z Velké medvědice.

Za přípravný tým vedoucí akce Chio

12. dívčí oddíl Dvanáctka
Počet členek: 10
Pokřik: Přírodu, kdo v lásce máš, najdi cestu mezi nás, při společném díle, 
prožij šťastné chvíle. V kruhu sester k cíli míří, oddíl 12, Praha 4.
Klubovna: Viktorinova 1
Vedení oddílu: Zuzana Martincová, Petra Müllerová, Sarah Hubačová, Zu-
zana Tomaščinová

Oddíl se věnuje své dlouholeté činnosti a snaží se navazovat na tradice, 
které jsou postupně předávány nové generaci vedoucích. Každý týden se 
schází na schůzkách družina světlušek a minimálně jednou měsíčně vyrá-
žíme na víkendovou výpravu.

Tento rok jsme kromě tradičních akcí také zorganizovaly oddílové jarní 
prázdniny na lyžích. Dále jsme se zúčastnily Závodu vlčat a světlušek, kde 
jsme postoupily do krajského kola. Podařilo se nám obnovit tradici samo-
statného holčičího tábora, který se konal nedaleko Liberce. Taktéž jsme již 
tradičně na začátku školního roku zahájily novou celoroční hru a konec 
roku jsme oslavily společně na Vánoční výpravě.

Tento rok jsme první týden v březnu strávily na lyžích v menší sestavě, 
jenom Dvanáctka, bez chlapeckých oddílů. Prázdniny jsme strávily ve Vít-
kovicích v Krkonoších. I když v čistě holčičím složení, jsme si nově napada-
né dva metry sněhu užívaly jak na lyžích, tak prostřednictvím her, které 
měly v dětech rozvíjet zejména spolupráci. Věříme, že příští rok se k nám 
přidají i chlapecké oddíly.



140. chlapecký oddíl CXL
Počet členů: 9
Pokřik: Lilie ve znaku, jak střelka kompasu, vede nás cestou cest. Po ní vždy 
půjde vpřed, oddíl stočtyřicet, pro krásu, pravdu a čest.
Klubovna: Viktorinova 1
Vedení oddílu: Pája, Jáma, po táboře Aleš, Woyczin, Dawe
Družiny: roveři, vlčata (po táboře)
Schůzky: vlčata 16:30-18:30

První polovinu roku CXL pokračuje jako roverský kmen, s plánem vrátit 
se po táboře k formě dětského oddílu. Po vydařeném putovním táboře se 
podařilo nabrat několik dětí a vytvořit alespoň malou vlčáckou družinu, 
která se časem rozroste.

Tábor se nám velmi vydařil. Třítýdenní puťák jsme naplánovali tak, aby-
chom navštívili ostatní tábory našeho střediska, ale také několik dalších 
skautských táborů. Některé jsme úspěšně přepadli, na dalších jsme vypo-
mohli a cestovali dál. Z naší cesty vznikl deník, který se zatím nepodařilo 
vydat.

Před Vánoci jsme se vydali do zasněžených Holic. Roveři sice přijeli až 
v noci na sobotu, ale celou Vánoční výpravu jsme si parádně užili.

180.chlapecký oddíl VENETA
Počet členů: 17
Klubovna: Na Dolinách 47, Praha 4
Pokřik: Nad hlavou s modrou oblohou, příběh, co nikdy nekončí, s naší 
skautskou ideou neztratíš se ve zmatcích.
Vedení oddílu: Martin Řeboun, Jakub Rajšl, Michal Frolík, Radim Bureš, 
Ondřej Šinágl
Družiny: vlčata, skauti
Schůzky: úterý, středa 17:00 - 19:00

V roce 2010 se 180. oddíl zúčastnil tajné akce amerického letectva. Pro-
jektu Hvězdná brána, kde se dá pomocí systému bran cestovat mezi pla-
netami. První ostré nasazení bylo na planetě Čach‘nov na Vysočině, kde 
jsme potkali příslušníky jiné rasy - goa‘uldy, kteří chtěli ovládnout planetu 
Zemi.

Práce pro americké letectvo nás zocelila, a proto jsme se překonávali ne-
jen na výpravách pod stan (heroická výprava po Brdech), ale i na vlčáckých 
závodech, kde jsme postoupili do celopražského kola.

Práce pro United States Air Force (USAF) pro nás vyvrcholila, když jsme 
byli vybráni, abychom v létě vytvořili základnu na planetě Libež u Vlašimi, 
která se vlastně změnila v boj o přežití, když nás všemocný antický přístroj 
s tajemným názvem „Tlačítko“ přenesl do jiné reality. A my jsme museli 
najít cestu zpět.

Po táboře jsme se při výpravě na mlýn bratrů Čechů seznámili se zaklí-
načem - vědmákem, který chrání lidi před nejrůznějšími stvůrami, a hned 
jsme se začali ucházet o toto šlechetné řemeslo.



Táboru se účastnilo 13 dětí, pořádal se v krásném údolí u obce Libež 
mezi Vlašimí a Českým Šternberkem. Na táboře jsme pokračovali v celoroč-
ní hře na Hvězdnou bránu. Pořádali výlety a celkově se snažili rozvíjet svoje 
dovednosti. Důležitou věcí bylo, že příprava tábora záležela hlavně na Chi-
ovi, Radimovi, Pidim a Harrym, a že se na celý tábor vrátil Přemek s Kubou.

OS oddíl

Husákovy děti našeho střediska dospěly do Kristových let a v roce 2010 
nastal čas oživit nejstarší oddíl našeho střediska. Kmen dospělých totiž 
dlouhá léta fungoval jen jako prázdná schránka, ve které jsou jen regist-
rováni starší bratři a sestry, většinou členové Svojsíkova oddílu. Samostat-
nou činnost, vyjma příležitostných schůzek, kmen už dlouhá léta nevyvíjel.

Oživení mělo dvě části – formální a neformální. Při té formální se se-
šli na sněmu počátkem roku 2010 stávající členové OS a zvolili Roberta 
Oppelta novým vedoucím kmene dospělých.

Naopak neformální část je jen pokračování už existující činnosti členů 
Platanu, pro které se vžilo označení Tlustofosilové, kteří už nemají povin-
nosti u oddílů , ale rádi se čas od času vidí i jinak než na střediskové radě.

Letošní program kmene začal Silvestrem u Rajčete v Dolánkách a skončil 
Silvestrem u Josefíny na Božím Daru. Mezi tím se nám podařilo vyjet na 
Velikonoce do Českého lesa, navštívit tábory, už podruhé strávit jeden lis-
topadový víkend ve Valticích a na Pálavě nebo pomoct na Juliině chalupě 
s úklidem po povodních a pokračovat v  zajímavých výletech.

Dvakrát jsme se také sešli na společné schůzce mladších a starších old-
skautů nad fotografiemi z našich a střediskových akcí.

Nezaháleli ani starší členové kmene dospělých a bratr Pavel Husník - 
Kennedy byl zvolen novým šéfem oldskautského okresu.

Příští rok bych byl rád, kdyby se podařilo zvýšit počet členů OS, udržet 
počet akcí a vyjít vstříc střediskovému baby-boomu a připravit akce pro 
členy i bývalé členy s dětmi. Robert



Hospodaření střediska za rok 2010

Oblast Závěrková položka Částka

Příjmy Členské příspěvky (určené této jed-
notce)

12 800 Kč

Příjmy Dotace ze státního rozpočtu (určené 
této jednotce)

16 553 Kč

Příjmy Příspěvky samosprávních orgánů (ur-
čené této jednotce)

77 000 Kč

Příjmy Dary (určené této jednotce) 5 000 Kč

Příjmy Ostatní příjmy na akce 171 244 Kč

Příjmy Ostatní příjmy 5 963 Kč

Příjmy Doplňková činnost - příjmy 0 Kč

Příjmy celkem 288 560 Kč

Výdaje Nákup a zhodnocení nemovitostí 0 Kč

Výdaje Nákup a zhodnocení ostatního dlou-
hodobého majetku

0 Kč

Výdaje Opravy a údržba 3 793 Kč

Výdaje Nákup drobného hmotného majetku 4 900 Kč

Výdaje Ostatní provozní výdaje 59 957 Kč

Výdaje Ostatní výdaje na akce 216 173 Kč

Výdaje Ostatní výdaje 4 925 Kč

Výdaje Doplňková činnost - výdaje 0 Kč

Výdaje celkem 289 748 Kč

Majetek Nemovitosti 0 Kč

Majetek Ostatní dlouhodobý majetek 0 Kč

Majetek Peněžní prostředky v hotovosti 3 714 Kč

Majetek Peněžní prostředky na účtech 4 517 Kč

Majetek Finanční majetek 0 Kč

Majetek Pohledávky 0 Kč

Majetek Zásoby - drobný hmotný majetek 122 829 Kč

Majetek Zásoby - ostatní 82 241 Kč

Majetek Ostatní majetek 0 tis. Kč

Majetek celkem 213 300 Kč

Závazky Souhrn závazků 0 tis. Kč



Kontakty

 Vedoucí střediska
Adam Borgula
adam.borgula@seznam.cz
+420 605 935 939

Zástupce vedoucího střediska
Zuzana Martincová

Hospodář střediska
Jiří Benda

Výchovný zpravodaj
Vojtěch Zelenka

Zpravodaj pro komunikaci
Radim Bureš

12. dívčí oddíl DVANÁCTKA
dvanactka.webnode.cz
Petra Müllerová
+420 776 101 259
petusa89za@zoznam.sk

140. chlapeckýho oddílu 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@seznam.cz

Vůdce oddílu 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

http://dvanactka.webnode.cz
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