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Slovo o středisku
	 Stejně	 jako	Vám	 i	 mně	 se	 dostává	 do	 ruky	 či	 asi	 spíše	 do	 počítače	 první	 výroční	
zpráva	střediska	PLATAN.	Pro	zkoncipování	tohoto	dokumentu	jsme	se	rozhodli	především	
z	důvodu	větší	otevřenosti	PLATANU	vůči	svým	členům,	jejich	rodičům,	našim	příznivcům	
a	veřejnosti	vůbec.	Pokud	toho	o	PLATANU	moc	nevíte,	tak	pak	ve	zkratce	vězte,	že	PLATAN	
je	 skautské	 středisko	 založené	 v	 roce	 1968	 a	 působící	 na	 Praze	 4.	 V	 současné	 době	 se	 v	
našich	dvou	klubovnách	nedaleko	Pražského	povstání	scházejí	čtyři	oddíly:	12.	dívčí	oddíl	
Dvanáctka,	140.	chlapecký	oddíl	CXL,	180.	chlapecký	oddíl	Veneta	a	klub	oldskautů.
	Historicky	prvním	rokem	našeho	střediska,	který	bude	shrnut	výroční	zprávou,	je	tedy	rok	
2006.

	 V	roce	2006,	v	podstatě	v	předvečer	oslav	stého	výročí	skautingu,	se	po	delší	době	
vedení	střediska	PLATAN	rozhodlo	oživit	často	 již	tradiční	akce.	Dá	se	říci,	že	situace	byla	
příznivá,	 jelikož	 finanční	 podpora	 zejména	 ze	 strany	 Magistrátu	 hl.	 m.	 Prahy	 a	 Městské	
části	Prahy	4	byla	poměrně	štědrá.	Díky	této	podpoře,	členským	příspěvkům,	darům	rodičů	
a	naším	příznivcům	se	podařilo	i	přes	často	náročné	akce	udržet	hospodaření	střediska	jako	
vyrovnané.

	 Během	 roku	 proběhla	 celá	 řada	 velkých	 a	 velice	 úspěšných	 střediskových	 akcí,	 o	
kterých	se	dočtete	na	dalších	stránkách	této	zprávy.	Aktivity	PLATANU	však	nelze	zužovat	
jen	na	akce	a	už	vůbec	ne	jen	na	akce	střediskové.	Během	roku	proběhla	celá	řada	skvělých	
oddílových	výprav	a	jiných	podniků	našich	oddílů.	Středisko	se	také	zaměřilo	na	úpravu	svých	
kluboven,	kde	si	samotní	členové	opravili	celou	řadu	věcí	v	klubovnách	a	na	táborech.

	 Rok	2006	bych	hodnotil	jako	jeden	z	úspěšnějších	roků	naší	činnosti.	Skutečností,	
která	nás	trápí,	je	početní	úbytek	dětských	členů	dílem	daný	populačním	vývojem	a	dílem	
daný	představě	o	skautském	programu	ve	veřejnosti.	Věřím,	že	takové	akce,	jaké	se	podařilo	
uspořádat	v	roce	2006	v	PLATANU,	povedou	ke	změně	zmíněného	trendu	a	podaří	se	nám	
rozšířit	řady	našich	dětí	–	„Plataňáků“	ať	už	v	kterémkoli	z	našich	tří	dětských	oddílů.

	 	 	 	 	 	 Adam Borgula



Informace o středisku
Členská základna v roce 2006

			OS	-	oldskauti

			180.	oddíl	VENETA

			12.	dívčí	oddíl

			140.	oddíl	CXL
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Činnost střediska
Jarní prázdniny

V	 prostředí	 zasněžených	 Krušných	 hor	 si	 děti	 užívaly	 zimních	 radovánek-	 sjezdování,	
běžkování,	snowboardingu...Velký	úspěch	měl	výlet	do	Karlových	Varů	stejně	jako	karaoke	
závěrečný	večer,	kdy	se	děti	proměnily	v	zářivé	hvězdy	pop-music.

Střediskový sraz

Letošní	střediskový	sraz	se	odehrával	v	rozbouřené	Paříži	roku	1789,	kterou	zmítala	velká	
revoluce.	Tato	akce	byla	poprvé	„otevřena“	rodičům	našich	dětí,	program	jim	byl	zčásti	
přizpůsoben	a	rodičové	byli	z	našeho	programu	vážně	nadšení.	

Tábory

Oddílová	činnost	vrcholí	na	táborech	pořádaných	v	době	letních	prázdnin.	Trvají	zpravidla	
3	týdny.	Veneta	tábořila	u	obce	Chýstovice	na	Vysočině	a	po	tři	týdny	následovala	husity.	
Dvanáctka	a	CXL	měla	opět	společný	tábor	u	obce	Hlasivo	v	jižních	Čechách.	Kluci	a	holky	
společně	organizovali	odboj	za	2.	světové	války	a	pomáhali	jim	k	tomu	postavy	ze	seriálu	
Haló,	haló.

Mezinárodní akce

Nabídka	zúčastnit	se	nějaké	mezinárodní	akce	je	každoročně	vcelku	pestrá	a	letos	padla	
volba	na	Orbis-	Středoevropské	jamboree.	Konalo	se	v	Mariánském	údolí	poblíž	Brna.	 I	
když	 počasí	 si	 dělalo	 své	 a	 organizace	 místy	 vázla,	 účastníci	 jamboree	 navázali	 plno	
kontaktů,	seznámili	se	se	skauty	z	jiných	zemí	a	vyzkoušeli	si	plno	netradičních	aktivit.	



Činnost střediska
Sbírka “POSTAVME ŠKOLU V AFRICE”

Nadace	 Člověk	 v	 tísni	 a	 Junák	 každý	 rok	 organizuje	 v	 ulicích	 sbírku	 Postavme	 školu	 v	
Africe.	Do	3.	ročníku	„Afriky“	se	naše	středisko	zapojilo	po	loňském	úspěchu	s	ještě	větším	
zaujetím	a	na	výsledku	vybrané	částky	v	našem	infostánku	u	stanice	metra	Budějovická	
to	 bylo	 znát.	Vybrali	 jsme	 částku	 69	 179	 Kč	 a	 celkovou	 částkou	 3	 089	 951	 Kč	 pomohli	
postavit	v	Etiopii	již	3.	školu.

RAK 2006

Každý	rok	na	podzim	pořádá	naše	středisko	zážitkový	kurz	pro	světlušky	a	vlčata	nebo	
vzdělávací	kurz	pro	skautky	a	skauty.	Letošní	podzim	se	konal	Rádcovský	kurz	RAK	2006.	
Nejely	sem	pouze	skautky	a	skati	z	našeho	střediska,	tuto	akci	nabízíme	i	jiným	střediskům.	
Naše	řady	se	na	4	dny	rozšířily	o	holky	z	22.	oddílu	vodních	skautek	střediska	Šipka	na	
Praze	6.	Společně	se	vzdělávali	a	prožili	si	dobu	nedávno	minulou	se	všemi	radostmi	a	
strastmi.

MIXEM - Mikulášský víkend	 	 	 	 	

Zejména	 RS	 a	 několik	 vedoucích	 se	 podílelo	 na	 organizaci	 Tanečního	 večera	 v	 rámci	
Mikulášského	 víkendu	 v	 Praze.	 Večer	 byl	 po	 několika	 letech	 organizován	 zcela	 jinak	 a	
změnu	k	lepšímu	uvítali	nejen	tancechtiví	jedinci.	



Hospodaření

Příjmy

Stav k 31.12.2006  Kč
členské	příspěvky	(určené	této	jednotce)	 	 20	120,00
dotace	ze	státního	rozpočtu	(určené	této	jednotce)	 	 17	784,00
příspěvky	samosprávních	orgánů	(určené	této	jednotce)	 	 133	000,00
dary	(určené	této	jednotce)	 	 1	175,00
ostatní	příjmy	na	akce	 	 303	899,00
ostatní	příjmy	 	 6	313,69	

 
CELKEM  482 291,69

Výdaje
	

Stav k 31.12.2006	 	 	 Kč
opravy	a	údržba	 	 30	879,00
nákup	drobného	hmotného	majetku	 	 49	694,00
ostatní	provozní	výdaje	 	 48	578,00
ostatní	výdaje	na	akce	 	 380	687,00
ostatní	výdaje	 1	915,00	

	
CELKEM	 511 753,00

Majetek
 

Stav k 31.12.2006 Kč
Peněžní	prostředky	v	hotovosti	 1	846,50
Peněžní	prostředky	na	účtech	 10	930,83
Zásoby	-	drobný	hmotný	majetek	 59	588,00
Zásoby	-	ostatní	 97	559,00	

CELKEM 169 924,33



Kontakty
Vedoucí střediska
Robert	Oppelt
Nová	cesta	16
140	00	Praha	4

12. dívčí oddíl Dvanáctka
Vedoucí:	Zuzana	Martincová
Tel:	775	684	868
www.dvanactka.xf.cz

140. chlapecký oddíl CXL
Vedoucí:	Vojtěch	Zelenka
tel:	777	933	396
www.cxl.cz

180. chlapecký oddíl Veneta
Vedoucí:	Jakub	Rajšl
tel:	731	487	861
www.skaut.cz/veneta

Junák- svaz skautů a skautek ČR, středisko PLATAN Praha 4 
Nová	cesta	16,	140	00	Praha	4
IČO:	406	13	593
č.ú.:	71518309/0800
www.skaut.cz/platan
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