
 

výroční zpráva

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR

Skautské středisko PLATAN Praha 4



slovo vedoucího střediska

Rok 2008 byl pro středisko PLATAN důležitý hned z několika důvodů, a to ne jen v pozitivním 
smyslu. Naše středisko především oslavilo 40 let své existence. Ano, může se namítnout, 
že zhruba polovinu z této doby středisko PLATAN nevyvíjelo činnost kvůli zákazu v době 
komunismu. Na druhou stranu mohu potvrdit, že energie vložená do vzniku v roce 1968 a do 
znovuobnovení v roce 1990 je násobkem energií jinak vloženou do běžného skautské roku. 
Tímto bych rád ještě jednou za všechny, kteří jsou, byli členy PLATANU nebo kteří jsou jeho 
příznivci, poděkoval všem sestrám a bratřím, kteří se podíleli na založení a znovuobnovení 
našeho střediska. 40. narozeniny jsme oslavili tak, že jsme uspořádali pro PLATAN zahradní 
slavnost s velkou expozicí o středisku i jednotlivých oddílech, promítáním fotek a videí ze 
vzdálenější i blízké minulosti a dobrým jídlem. Počet návštěvníků z řad členů, bývalých členů, 
rodičů a dalších příznivců nám dodal další motivaci pro naší práci.

Druhým důležitým zlomem byl poměrně rapidní úbytek dětských členů s tím, že se v 
jednotlivých oddílech nedařilo efektivně pořádat oddílové výpravy a schůzky. Zásadními pak 
byly letní tábory s rekordně malým počtem dětských účastníků, přestože měly svou atmosféru 
a vedení těchto táborů patří velký dík, že i při malém počtu účastníků se jim podařilo udržet 
klasický běh táborového života. V říjnu došlo k poměrně přelomové diskuzi na jednoduché 
téma: Jak dál? Výsledkem bylo spojení schůzek jednotlivých věkových skupin členů a spojení 
výprav. Tento krok se z dnešního pohledu jeví jako správný. Výpravy a schůzky se staly opět 
místem setkávání dětí, i když ne vždy došlo k pochopení oddílových tradic u dětí z různých 
oddílů.

Přes všechno řečené proběhly všechny tradiční akce jakými jsou Vyzvědači, lyžařské jarní 
prázdniny, které proběhly ve Vítkovicích v Krkonoších. 180. oddíl VENETA tábořil na Kosím 
potoce nedaleko Mariánských Lázní a CXL s Dvanáctkou v Radonicích v jižních Čechách. 
Velkým úspěchem pak byl rádcovský kurz, který připravili instruktoři především z našeho 
střediska a pod záštitou PLATANU.

Závěrem musím konstatovat, že z obou zmíněných momentů vyplývá jasná velká energie, 
kterou lidé z PLATANU v sobě mají. Tváří v tvář klesající členské základně jsme si řekli, že to 
stojí za to. Pro řadu vedoucích to byla zkouška tolerance a patří jim za to velký dík. Energie 
před 40 lety vložená do entity zvané středisko PLATAN existuje a je jí pořád ještě dost.

       Adam Borgula,, vedoucí střediska PLATAN



nový výchovný program
Junák se rozhodl svůj nový program po stránce 
výchovné postavit na tzv. kompetencích. Stejně 
jako s nimi dnes pracuje škola nebo pracovní 
trh. Výsledkem práce byla sada kompetencí, tj. 
souboru znalostí, dovedností a postojů, které by 
měl mít skaut či skautka v různém věku svého 
členství v Junáku. Na kompetence pak navazuje 
sada nástrojů a metodických materiálů, které 
mají motivovat, pomoci a vést každého skauta 
či skautku co nejzajímavější cestou k získání 
kompetencí. Samozřejmě formou, která je 
skautinguvlastní – prostřednictvím vrstevníků, 
kooperace, aktivního učení, symbolického rámce 
a podobně. 

Výchovné nástroje pro děti mají různé podoby. 
Jedním z nich je tzv. Svojsíkův závod poměřující 
schopnosti týmů deseti- až patnáctiletých, 
na němž je dobře patrný programový posun. 
Zatímco v minulosti byl velký důraz kladen 
na ověřování znalostí a dovedností, jako byla 
například morseovka, uzlování, rostliny, dnes 
vidíme výrazný posun směrem k praktickým 
dovednostem a nikoli pouze znalostem. Důraz je 
tak kladen na první pomoc i schopnost chování 
v krizových situacích, přičemž se vše testuje v 
simulačních hrách. 

Zároveň je kladen důraz na ověřování schopností řešit problémy a týmově spolupracovat 
– tedy základní sociální dovednosti. To vše oblečené do hávu zajímavých legend spojených 
s outdoorovými aktivitami. “Cíl Nového programu je mimo jiné zvládnutí základních 
předpokladů moderní společnosti. Tedy schopnost komunikovat, vyhledávat informace, 
řešit problémy i krizové situace, spolupracovat s druhými,“ vysvětluje starosta Junáka Josef 
Výprachtický. 

Výsledkem několikaletého snažení inovace programu bylo v roce 2008 představení 
modernizovaného metodického nástroje – Stezky pro skauty a skautky. Stezka jako jakýsi 
průvodce osobního růstu provází skauting od třicátých let a přejala ji od něj většina oddílů 
různých organizací. Její nová podoba je mnohem propracovanější
systém mapující všestranné schopnosti mladých lidí a přinášející nové motivační prvky 
posilující sebevýchovu.



oddíly střediska Platan

12. dívčí oddíl “Dvanáctka”
Základní informace o oddílu

Vedoucí oddílu: Zuzana Martinová
Vedení dětí: Zuzana Martinová (skautky), Jůlie Caldová a Markéta Jindrová (světlušky)
Obecné informace: paraleně schůzky pro světlušky a skautky každou středu, celoroční 
program motivován tématy Evoluce/Sluneční soustava, světluščí družina - 6 dětí, družina  
skautek Lasičky - 7 dětí
Klubovna: Viktorinova 1122, Praha 4 - Nusle

Zajímavosti z oddílové činnosti

 mimořádné schůzky na kolečkových bruslích ve Stromovce  návštěva bobové 
dráhy v Kobylisích  návštěva bazénu v Neratovicích  lezení na boulderovou stěnu 
v Holešovicích  listopadová výprava na Jupiter a všechny jeho měsíce  vydařená 
podzimní výprava s vařením a rituálem šátkování  nových světlušek  cesta do pravěku 
– jarní puťák na Kokořínsko  vítězka celoročního bodování získala lístky do ND na 
divadelní hru Dva vznešení příbuzní  paralelní prádninový tábor se 140. chlapeckým 
oddílem CXL v Radonicích  společná celotáborová hra Indiana Jones

Rok 2008

Rok 2008 byl pro Dvanáctku rokem změn. V první polovině roku převzala nová rádkyně Žužu 
družinu skautek Lasičky, kterou společně s Markétou úspěšně vedla po celý rok.  Tábor strávil 
12. dívčí oddíl v jižních Čechách poblíž obce Radonice, kde na vedlejší louce tábořili kluci ze 
140. oddílu  CXL s nimiž jsme měli společnou etapovou hru, abychom si užili velký kolektiv. 
Druhou polovinu léta strávilo několik stakutek  na vzdělávacím rádcovském kurzu, kde 
získaly cenné rady k vedení družiny. Začátek nového školního roku se pro Dvanáctku nejprve 
nevyvíjel dobře z důvodu poklesu členské základny, což se ale záhy změnilo a v listopadu 
jsme přijmuly hned několik nových světlušek Ale přes všechny peripetie jsme v oddíle zažily 
velice pestrý a zábavný skautský rok.



oddíly střediska Platan

140. chlapecký oddíl CXL
Základní informace o oddílu

Vedoucí oddílu: Vojtěch Zelenka / Jakub Lucký
Vedení dětí: Tereza Petráňová, Michal Dudáš, Jaroslav Tomaščin, Jakub Lucký, Tomáč Kovářík, 
Vojtěch Zelenka
Obecné informace: 1 skautská a 2 vlčácké družiny, výpravy motivovány filmy
Klubovna: Viktorinova 1122, Praha 4 - Nusle

Zajímavosti z oddílové činnosti

 výprava dle filmu Postřižiny do Nymburka, informace o Bohumilu Hrabalovi  výprava 
dle filmu Na hromcice o den více, během víkendu jsme dle filmu opakovali jeden a ten samý 
den 4x  výjezdní oddílová rada v Těptíně a wellnes procedury  paralelní prádninový 
tábor s 12. dívčím oddílem v Radonicích  společná celotáborová hra Indiana Jones

Rok 2008

Rok 2008 byl pro CXL plný změn. Akce celého roku probíhaly, jako několik let předtím, 
tématicky, v tomto roce bylo jako téma zvoleno téma filmy. Během roku 2008 byl záměr oddílu 
vytvořit tři fungující družiny. K vedení dětí měl oddíl dostatek nadšených i kvalifikovaných 
vedoucích. Úkolem vést schůzky svou vlčáckých družin a nabrat dostatek nových dětí byli 
zaúkolováni mladší vedoucí oddílu. Celý rok byl ve znamení výprav dle nejrůznějších filmů. Po 
táboře 2008 v Radonicích byl oddíl CXL předán z rukou Vojtěcha Zelenky mladším vedoucím. 
Během tábora probíhaly programy pro mladší vedoucí, které si kladly za cíl ulehčit první 
kroky nového vedení během nového školního roku.



oddíly střediska Platan

180. chlapecký oddíl VENETA
Základní informace o oddílu

Vedoucí oddílu: Jakub Rajšl
Vedení dětí: Jakub Rajšl, Martin Řeboun, Michal Frolík, 
Obecné informace: 1 vlčácká družiny
Klubovna: Na Dolinách 47, Praha 4 - Podolí

Zajímavosti z oddílové činnosti

Jarní prázdniny
Lyžařský kurs se konal v Krkonoších ve Vítkovicích, jen co by kamenem dohodil k areálu Horní 
Mísečky. Jako ubytovací zařízení nám posloužila ZŠ, která měla horní patro přestavěné na 
ubytovací jednotku. Akce byla zaměřená na poskytování první pomoci, setkali jsme se se 
zástupcem Horské služby a podnikli výlet do Jilemnice. I když zima nebyla ten rok příliš 
vyvedená, přesto mnozí pokročili ve svém lyžařském umu.

Tábor Venety
V roce 2008 jsme tábořili v malém počtu ve slavné oblasti u Kosího potoka nedaleko Plané u 
Stříbra. Vytvořili jsme novou tradici ježdění bez pořadových stanů, jen se zubříky (stany typu 
tee-pee), která se u všech shledala velmi oblíbenou. Ostrov vytvořený protékajícím potokem 
skvěle doplňuje atmosféru celotáborové hry Robinson Crusoet



střediskové hospodaření



střediskové hospodaření

zpracoval Jiří Benda, hospodář střediska



kontakty

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, adam.borgula@seznam.cz, 605 935 939


