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sLoVo Vedoucího střediska

Vážení přátelé platanu,

jelikož se rok 2011 nesl z mého pohledu ve znamení změn, dozna-
lo menší změny i toto úvodní slovo vedoucího střediska. Význam-
ným střediskovým a oddílovým akcím budou patřit následující 
stránky výroční zprávy. Já bych se na tomto místě tedy rád 
zaměřil na hodnocení uvedených novinek s datem 2011.

ohledně akcí, které v roce 2011 proběhly, lze vyjádřit spo-
kojenost, a to jak co do počtu zúčastněných, tak co do přínosu. 
k velmi vydařeným patřili na počátku roku Vyzvědači, které 
zorganizoval poprvé oddíl cXL. užili jsme si zimní atmosféru 
večerního chebu a atraktivní program byl připraven nejen pro 
členy dětských oddílů, ale nově se aktivně zapojili i členové 
kmene dospělých. počasí nám přálo i na podzim, kdy jsme se jako 
celé středisko zúčastnili skautského dne organizovaného krko-
nošským národním parkem. odměnou za sběr odpadků kolem turi-
stických stezek nám nebylo jen skvělé počasí, nýbrž i zajímavý 
komentář našich průvodců, zaměstnanců krnapu. uvedené akce 
byly úspěšné i vzhledem k tomu, že se jich zúčastnili prakticky 
všichni aktivní členové střediska.

kladně lze hodnotit i letní tábory. oddíly cXL a dvanáctka se 
vypravily na společný tábor do pošumaví. tábor si všichni uži-
li a snad se i naučili vzájemné toleranci mezi oddíly, která na 
počátku někdy chyběla. na idylickém místě na Vysočině nedaleko 
městečka červená řečice přímo na břehu říčky trnavy proběhl 
tábor Venety. kluci tábor prožili v dobré „Venetí pohodě“, ale 
tábor měl vzhledem k přípravě i místu asi větší potenciál a ne-
podařilo se realizovat vše, co bylo naplánováno. tábory měly svá 

pozitiva i negativa, ale vzpomínky zůstávají pěkné.

novinky v akcích nebyly omezeny jen na změnu organizátora 
Vyzvědačů a výměnu pomoci na horním hradě za ekologický víkend 
v krkonoších. akcí v podobě jednodenních výletů a klasických 
vandrů přibylo v kruhu kmene dospělých, jak říkáme v platanu 
tlustofosilů. ke zvláště vydařeným patřila rozlučka se svobo-
dou, během níž tlustofosilové prošli kousek Vysočiny významný 
pro český skauting i pro platan. do tajů přípravy a vedení větší 
akce v podobě rádcovského kurzu rak 2011, kterého se účastnili 
členové i jiných skautských středisek, pronikli noví mladší ve-
doucí platanu a byla to určitě velká zkušenost. 

i přes značnou energii vloženou do řady náborových aktivit – 
spolupráce se základní školou k sídlišti, účast na dětském dni 
oc chodov se i nadále nedaří významně zvýšit členskou základnu 
dětských oddílů. Významný úbytek členek zaznamenala dvanáct-
ka, kde na konci roku 2011 zbyly jen nejvěrnější členky. Vedení 
dvanáctky muselo přehodnotit program tak, aby byl motivační 
pro nové členky oddílu. přestože ve Venetě je velmi aktivní a 
přátelská parta kluků, členská základna začala v roce 2011 stag-
novat především, co do počtu vlčat. naopak oddílu cXL se daří po 
rozhodnutí přejít od roverského kmene zpět k dětskému oddílu 
pomalu, ale jistě nabírat nová vlčata. tak jako stárne evropská 
populace i v platanu lze zaznamenat podobné jevy. Mezi tlusto-
fosily přibývá aktivních členů a přibývá i akcí.

parta skautů kolem platanu a akce, které v roce 2011 tato 
parta zorganizovala, potvrzuje, že práce pro naše skautské stře-
disko je inspirativní a naplňující. Je pravda, že někdy se vý-
sledky nedostavují tam, kde bychom si je úplně přáli, ale na 
druhou stranu nás vždy překvapí, že je řada důvodů, pro které 



máme z vykonané práce radost…těším se, že ji budete někdy sdílet 
s námi.

adam Borgula

vedoucí střediska pLatan

rok 2011 V našeM středisku

VyzVědači

Vyzvědače roku 2011 si po dlouhé době organizace Venety vzala 
na starost stočtyřicítka. Jako místo byl ve středisku dohodnut 
dopravou dosti vzdálený cheb. už na schůzce předcházející Vy-
zvědačům se začalo něco dít, vlčata dostali speciální jízdenky. 
další překvapení je čekalo ve vlaku, kdy děti navštívil milio-
nář, který zkontroloval jejich lístky a nabídl části chebu pro 
ty, kteří se v nadcházející soutěži prokážou největší schopností.  
Milionáře nám zahrál pájův kamarád, kterého nikdo z dětí ne-
znal. změn doznala i samotná hra, děti přestaly bránit svá úze-
mí, všechen čas věnovaly získávání informací a nakupování ulic, 
obranu území převzali dospělí. V neděli pak došlo na prohlídku 
města a dlouhou cestu domů.

Jáma

Lyžák VítkoVice

tento rok se uskutečnily jen komorní Jp (jarní prázdniny) pro 
kluky z Venety a holky z 12ky. Jeli jsme jako minule na chatu 
pana cikrta do Vítkovic v krkonoších. i přes pozdní březnový 
termín se počasí vydařilo a my mohli chodit jak na sjezdovky, 
tak i na běžky. sjezdovali jsme na sjezdovce pod chatou. Běžkaři 
měli celodenní výlet na  dvoračky, ten byl dosti adreanalinový. 
když už nám počasí nedovolilo lyžovat, šli jsme na výlet do Ji-
lemnice, kde jsme navštívili bazén.

chio



BronzoVá sekera

aby se vlčata neválela doma, během svojsíkova závodu, přihlá-
sili jsme se na hru Bronzová sekera. hra se konala na krásném 
tábořišti na kopci plešivec v Brdech. soutěžilo se v několika 
disciplínách, jako bylo stavění pyramid, hlavolamy a hlavní 
disciplinou bylo vaření buřtguláše. Všechny tyto nástrahy naše 
vlčata a světlušky bravůrně zvládla a oprávněně si zasloužila 
vítězství. Večer jsme společně opekli buřty a zpívali. kolem půl-
noci přišla strašlivá bouřka, která promočila všem přístřešky, 
jen my jsme zůstali v suchu, protože jsme měli dobře postavené 
stany.

chio

kráLoVstVí neBeské

tak se letos jmenoval rádcovský kurz pořádaný naším středis-
kem. společně se skautkami z Velké Medvědice a skauty z havranů 
jsme vyrazili na základnu kovářov u Lipna, kde jsme strávili 
5 dní plných příprav skautů na funkci rádců. i když počasí ne-
přálo, podařilo se nám ochránit Jeruzalémské království (jinak 
také zvané království nebeské) a zároveň si na mladších skau-
tech vyzkoušet nově nabyté znalosti. Během ranního výsadku 
účastníky nevyvedla z míry ani informace ukrytá v pet lahvi, 
která byla pár metrů od břehu v rybníku. pro některé odvážlivce 
nebyl problém pro ní v ledové vodě doplavat.

radim

12. díVčí oddíL dVanáctka

počet čLenek: 10
pokřik: přírodu, kdo v lásce máš, najdi cestu mezi nás, při spo-
lečném díle, prožij šťastné chvíle. V kruhu sester k cíli míří, 
oddíl 12, praha 4.
kLuBoVna: Viktorinova 1
Vedení oddíLu: petra Müllerová, sarah hubačová, zuzana toma-
ščinová

rok pro nás, holky z 12ky, začal napínavou hrou „hledání 
duhy“, která nás provázela celým oddílovým rokem na všech vý-
pravách. na každé výpravě jsme se seznámily s pohádkovou bytos-
tí, jako byl jednorožec, víla nebo robot, a s jejich pomocí jsme 
získávaly jednu barvu duhy. tato duha nás na konci přivedla le-
prechaunovi s pokladem. pochopitelně jsme se krom této napínavé 
hry účastnily i střediskových akcí jako byla brigáda v krnapu, 
či povedený lyžák s Venetou, který jsme pro kluky připravily, 
a tak jsme si splnily naše přání z minulého roku, aby se k nám 
na lyžařský kurz přidali i kluci. V létě nás čekal tábor, na 
který jsme jeli spolu s chlapci z cXL na jejich tábořiště na šu-
mavě. táborový program byl zaměřen na spolupráci a na tento cíl 
byla zaměřena i celotáborová hra, která se inspirovala románem 
J.r.r. tolkiena - hobit. na podzim jsme dokončili naší hru s du-
hou, a na vánoční výpravě jsme v klubovně pojedly trošku vý-
borného bramborového salátu z naší produkce a připravily se na 
nová dobrodružství. Jejichž symbolem se měly stát dvě rybičky, 
které se vydaly na náročnou cestu do pidiho akvárka.

petra



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, prav-
du a čest.
kLuBoVna: Viktorinova 1
Vedení oddíLu: pája, Jáma, Woyczin,
družiny: roveři, vlčata (po táboře)
schůzky: vlčata 16:30-18:30

rok 2011 byl ve stočtyřicítce ve znamení postupného vývoje. 
Vše začalo už v roce 2010, kdy se z cXL stal zase dětský oddíl. 
pod vedením páji, Jámy a roverů se konali vlčácké schůzky, na 
začátku roku se čtyřmi až pěti dětmi. roverské vedení odstarto-
valo hned na přelomu, když Woyczin s alešem úspěšně získali če-
katelské zkoušky. čtyři vlčata jela také na tábor, který s námi 
absolvovala dvanáctka se stejným počtem světlušek. po táboře 
si vzal maturitní pauzu jeden z roverů, dejw. smutný odchod   
vyvážil radostný fakt příchodu několika nových vlčat, jejichž 
příchod rozproudil ve vlčácké družině novou energii, která se 
přehoupla i do roku 2012. nebylo zapomenuto ani na tradiční od-
dílové akce, pro výpravu zaměřenou na jednu surovinu jsme si 
vybrali cibuli. nezbývá než popřát, aby optimistický vývoj roku 
2011 pokračoval i v dalších letech.

Jáma

180.chLapecký oddíL Veneta

počet čLenů: 18
kLuBoVna: na dolinách 47, praha 4
pokřik: nad hlavou s modrou oblohou, příběh, co nikdy neskončí, 
s naší skautskou ideou neztratíš se ve zmatcích.
Vedení oddíLu: Martin řeboun, Jakub rajšl, Michal Frolík, ra-
dim Bureš, ondřej šinágl
družiny: vlčata, skauti
schůzky: pondělí, středa 17:00 - 19:00

rok 2011 byl plný zážitků, proto tady připomenu jen ty nejdů-
ležitější z nich. hned začátkem roku jsme se ze skautského oddí-
lu proměnili v cech zaklínačů, kteří s nasazením života bojují 
proti upírům, strigám a démonům. zaklínači v boji s nestvůrami 
používaji různé elixíry a jedy, které jsme se naučili připravo-
vat na první výpravě do Měsíčního údolí. na dalších výpravách 
jsme se zlepšovali v boji s mečem. tábor jsme měli na řece trnavě 
u červené řečice, kde se naše hra přiblížila sáze andrzeje sap-
kowského a my se vydali zachránit princeznu ciri před nilfga-
arďany. celý tábor se měnily bouřky a vytrvalý déšť se spalují-
cím sluncem a my zažili jeden z nejtěžších táborů posledních let. 
nevlídné počasí doprovázely nemoci a zranění. nicméně vše dobře 
skončilo a my byli v září opět připraveni na program. tentokrát 
v barvách odboje, kde jsme se zapletli do průběhu druhé světové 
války. kousek našeho snažení jsme uchovali ve filmu z dolánek, 
který si můžete stáhnout na našich stránkách.

chio



os oddíL

počet čLenů: 12

32. odskautský kmen se postupně stává domovem pro všechny, 
kteří už nepracují s oddíly. „tlustofosilové“ nechybí na všech 
střediskových akcích. chodí na Brdy, jezdí na Vyzvědače, pomá-
hali v krnapu. kromě toho se příležitostně schází se zakladateli 
střediska z roku 1968, aby jim ukázali, jak jejich dílo pokračuje.

nejvydařenější loňskou akcí byla výprava nazvaná adamo-
va rozlučka, při které jsme symbolicky vyrazili na tábořiště 
v údolíčku u Lhotky. táboření ukázalo, že v os bublá pod povr-
chem hluboké rozdělení podle toho, z kterého oddílu kdo pochází. 
zatímco odchovanci 180 řešili při táboření primárně jídlo, dele-
gace cXL se nejdříve dala do budování přístřešků.

stále více jejich akcí začíná mít dospělácký rozměr. další 
velkou akcí byla svatba vedoucího střediska adama nebo naroze-
ní dvou nových střediskových potomků toníka a Bětky.

robert

hospodaření střediska za rok 2011

V roce 2011 se nám opět podařilo získat grant z programů vy-
pisovaných Magistrátem hl. m. prahy a díky tomu pokrýt velkou 
část nákladů na provoz střediska, tedy zejména naše dvě klu-
bovny. současně jsme získali další peněžní prostředky, které 
učinily pořádané akce finančně dostupnější. též jsme získali od 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čr grant, který 
nám umožňuje financovat již zmíněné nezbytné náklady na provoz 
střediska.

současně jsme díky soukromým dárcům získali finanční dary 
v celkové výši 15.000,- kč, za což patří velké poděkování zejména 
panu ing. radku Luckému.

hospodářský výsledek skončeného roku byl kladný, neboť se 
snažíme šetřit a počítáme s tím, že grantové programy vypiso-
vané samosprávou a získávané od státu budou vysychat. než se 
nám podaří nalézt nové zdroje, budeme tyto rezervy potřebo-
vat k uhrazení nezbytných nákladů na naši činnost- především 
úhradu služeb a nájemného v klubovnách.

hurón



oblast závěrková položka částka

příjmy členské příspěvky (určené této 
jednotce)

67 050kč

příjmy dotace ze státního rozpočtu (ur-
čené této jednotce)

20 092 kč

příjmy příspěvky samosprávních orgánů 
(určené této jednotce)

55 000 kč

příjmy dary (určené této jednotce) 15 000 kč

příjmy ostatní příjmy na akce 132 256 kč

příjmy ostatní příjmy 7 408,50 kč

příjmy doplňková činnost - příjmy 0 kč

příjmy celkem 296 806,50 kč

Výdaje nákup a zhodnocení nemovitostí 0 kč

Výdaje nákup a zhodnocení ostatního 
dlouhodobého majetku

0 kč

Výdaje opravy a údržba 3 441 kč

Výdaje nákup drobného hmotného majetku 0 kč

Výdaje ostatní provozní výdaje 54 863 kč

Výdaje ostatní výdaje na akce 199 880 kč

Výdaje ostatní výdaje 2 253 kč

Výdaje doplňková činnost - výdaje 0 kč

Výdaje celkem 260 437 kč

Majetek nemovitosti 0 kč

Majetek ostatní dlouhodobý majetek 0 kč

Majetek peněžní prostředky v hotovosti 785 kč

Majetek peněžní prostředky na účtech 43 814 kč

Majetek Finanční majetek 0 kč

Majetek pohledávky 0 kč

Majetek zásoby - drobný hmotný majetek 114 123 kč

Majetek zásoby - ostatní 64 321 kč

Majetek ostatní majetek 0 tis. kč

Majetek cel-
kem

223 043 kč

závazky souhrn závazků 0 kč

hospodářský výsledek celkem 36 369,50 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
petra.mullerova89@gmail.com

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@gmail.com

Vůdce oddíLu os
robert oppelt
+420 777 900 230
robert32@volny.cz
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 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
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