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Slovo vedoucího střediska
Vážení čtenáři,

tím, čím jsem Slovo vedoucího střediska o vývoji v Platanu v loňské výroční zprávě končil, tím nyní 
začínám. Rok 2009 byl rokem nové naděje. Vstoupili jsme do tohoto kalendářního roku se čtyřmi 
dětskými oddíly a s členskou základnou, která početně odpovídala spíše jednomu většímu oddílu. 
Konaly se tedy společné akce a i schůzky byly spojeny podle jednotlivých věkových kategoriích bez 
ohledu na oddílovou příslušnost. Tento program vyvrcholil a zároveň i skončil společným táborem 
v Radonicích v jižních Čechách, kterého se účastily všechny historické oddíly Platanu a o 200 metrů 
dále tábořil nepočetný 113. oddíl, který se k nám připojil  v roce 2008. Na společném táboře si 
vedoucí uvědomili, jak rozdílné jsou kultury v jednotlivých oddílech, a do nového školního roku již 
vstoupily oddíly jako samostatně fungující výchovné jednotky. Tomuto úspěšnému rozjezdu pomohly 
hlavně dvě věci. Zaprvé se etablovala nová motivovaná a schopná skupina vedoucích – Řebič, Jáma, 
Péťa, Pája, Radim, Pidi Midi, Sára a Žužu a zadruhé zejména tito lidé zahájili nový školní rok novým 
typem náborů ve spolupráci se ZŠ Táborská. Dětským oddílům – Veneta a Dvanáctka se podařilo na-
brat tolik nových členů, že oddílové akce opět probíhají s dostatečným počtem účastníků. CXL se vy-
dala cestou roverského kmene a po táborovém fiasku jsme se rozloučili se 113-tým oddílem, neboť 
vedení tohoto oddílu nesplnilo podmínky, které mu středisková rada uložila již v roce 2008 proto, aby 
mohl oddíl v rámci Platanu nějak slušně existovat. 

Z toho, co jsem popsal vyplývá, že se v Platanu rozjelo opět něco nového a funguje v něm řada mo-
tivovaných vedoucích, jímž patří velký dík. V roce 2009 jsme také uspořádali několik nových akcí, po 
řadě let se Vyzvědači vrátili do temných uliček pražských Stínadel, poprvé se konal střediskový sraz 
formou velké střediskové hry pod názvem Himalaya, při níž jsme zdolávali himalájské osmitisícovky a 
čelili nástrahám velehor, po 12 letech  se konal společný tábor Platanu, po 4 letech jsme změnili typ 
humanitární akce – v září jsme pomáhali na Horním hradě. I v roce 2009 nám finančně i jinak pomohl 
Magistrátu hl. m. Prahy, Městská část Prahy 4 a samozřejmě i rodiče našich členů.

Už teď se těším, jak bude činnost v Platanu pokračovat v roce 2010, doufám, že se těšíte také, že se 
přijdete mezi nás podívat a že nám budete držet palce…

         
         
         Adam Borgula
         vedoucí střediska PLATAN



Rok 2009 v našem středisku
Jarní prázdniny, Bublava, únor 2009
Na jarní prázdniny vyrazil Platan tradičně na lyže. Po několika letech 

jsme se opět vrátili do našich oblíbených Kuršných hor, konkrétně 

zimního střediska Bublava. S dětmi jsme během pobytu podnikli i 

zahraniční výlet do nedalekého německého aquaparku.

Středisková hra, Tyrolský srub, květen 2009
Místo klasického střediskového srazu jsme pořádali 
celostřediskovou hru pro dětské oddíly s názvem Himáláje. Cíl 
byl jasný - zdolání všech “osmitisícovek”. Koncept akce byl  
o to zajímavější, že děti nocovaly v pomyslném výškovém táboře 
ve stanech, zatím co organizátoři akce z řad vedení střediska  
a oddílů si užívalo komfort chaty. 

Pomoc na Horním Hradě, září 2009
V roce 2009 jsme se rozhodli změnit zaměření akce, při které 
pomáháme v některá z charitativních sbírek. Tentokrát jsme 
nevybírali peníze na africké školy, ale vyrazili jsme na soukromou 
památku Horní Hrad, kde jsme majiteli p. Palackému pomohli se 
záchranou hradu. Půldenní hra pro děti byla motivovaná detektivní 
zápletkou kolem smrti sv. Václava, kterou děti musely vyřešit.

Mauglí, Česká u Brna, říjen 2009
Tradiční akce v tradičním termínu jarních prázdnin. Akce pro vlčata 
a světlušky byla v roce 2009 motivována úspěšným animovaným 
vzdělávacím seriálem “Byl jednou jeden život”. Kromě dětí z našeho 
střediska se této akce účastliny i děti z oddílu Tygříci střediska 
Dvojka, Praha 2.
     



12. dívčí oddíl Dvanáctka
Počet členů/členek:   13 / z toho nad 18 let 9
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, Jůlie Caldová, Zuzana Tomaščinová Petra Mullerová a  
   Sára Hubáčová

Družiny:   1 – světlušky, 1 –  skautky
Schůzky:   středa od 16:00 - 17:30 světlušky, středa od 17:00 - 19:00 Lasičky
 
Oddíl pokračuje ve své činnosti se snahou udržovat kontinuitu tradicí. Mimo běžné každotýdenní 
schůzky se pořádají i tzv. Mimořádné schůzky do pražské Stromovky na kolečkových bruslích, 
do bazénu na Barrandově na tobogány, do lanového centra v 
Holešovicích či do klubu deskových her Paluba. Oddíl přijímá 
nové posily do vedení Petru Mullerovou a Sáru Hubáčovou. 
Druhá polovina školního roku se nese ve znamení užší 
spolupráce s ostatními chlapeckými oddíly střediska a i tábor v 
jihočeských Radonicích je společný.
Zajímavé činnosti a akce v roce 2009: Divadlo pro skautky – 
návštěva Stavovského divadla, hra Dva vznešení příbuzní od W. 
Shakespeara, kterou získala rádkyně Žužu jako cenu za 1. místo 
v celoročním bodování.

Vánoční výprava – celoddílová výprava s cílem obdarovat nejen 
sebe navzájem, ale uspořádat malou hostinu i pro zvířata v lese.
Klub deskových her Paluba – Návštěva klubu her, kde si děti celé 
odpoledne mohly hrát zajímavé a netradiční hry.

Zuzana Martincová
vůdkyně oddílu
        



140. chlapecký oddíl CXL
Počet členů:    7 
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, Praha 4
Vedení oddílu:  Jakub Lucký – Jáma, Pavel Murár - Pája
Družiny:   roveři
Schůzky:   středa 17:30 - 19:30

Stočtyřicítka se v roce 2009 potýkala s nedostatkem dětí i vedení, podobně 
jako ostatní oddíly ve středisku. A také proto se na počátku roku zapojila 
do dočasného spojení oddílů napříč střediskem. Na táboře, společném s 
Dvanáctkou i Venetou, ale roveři podnítili jiné směřování oddílu. Oddíl CXL se 
tak stal roverským kmenem.
Podzim k nám přivál Páju, který se velmi rychle stal platným členem CXL a 
velkou posilou v té době již téměř rok jednočlenného vedení. Přes všechny 
dílčí úspěchy se ale oddíl celý podzim rozpačitě pohyboval v nejistotě „kam 
dál?“. Přelom roku přinesl rozuzlení, vrátit CXL její bývalou slávu a vytvořit z 
ní opět dětský oddíl. Držme palce, ať se to podaří.

Zajímavé činnosti a akce v roce 2009: 
Meat párty – Je velkou tradicí CXL každý podzim zaměřit jednu výpravu na 
určitou surovinu a důsledně se věnovat jen jí (a také jen jí konzumovat). 
Letošní ročník byl zaměřen na téma „maso a masné výrobky“, kterých 
jsme si užili opravdu dosyta.
Noční geocaching – Roveři si jako součást svého programu vyzkoušeli 
moderní zábavu založenou na technologii GPS. Během jedné noci se 
nám podařilo najít téměř patnáct schránek ukrytých v centru města.
        

Jakub Lucký
vůdce oddílu
         



180. chlapecký oddíl VENETA
Počet členů:    10
Klubovna:   Na Dolinách 47, Praha 4
Vedení oddílu:  Jakub Rajšl, Martin Řeboun, Michal Rousek, Michal Jokeš a Michal Frolík
Družiny:   vlčata
Schůzky:   středa 17:00 - 10:00

Oddíl
Rok oddílu je poznamenán nízkou členskou základnou, kterou tvoří cca 7 vlčat, přesto se pravidelně 
scházím na schůzkách a pořádáme výpravy. Vedení je tvořeno Chiem, Harrym, Hobitem a Rajčetem.

Tábor Venety
Letos táboříme v malém počtu ve slavné oblasti u Kosího potoka nedaleko Plané u Stříbra. Vytváříme 
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 Crusoe.

        
Jakub Rajšl
vůdce oddílu
       
  



Hospodaření střediska 1/2

OBlaST ZáVěrKOVá POlOžKa ČáSTKa
Příjmy Členské příspěvky (určené této jednotce) 26 350 Kč
Příjmy Dotace ze státního rozpočtu (určené této jednotce) 20 043 Kč
Příjmy Příspěvky samosprávních orgánů (určené této jednotce) 142 000 Kč
Příjmy Dary (určené této jednotce) 0 Kč
Příjmy Ostatní příjmy na akce 199 266 Kč
Příjmy Ostatní příjmy 325 Kč
Příjmy Doplňková činnost - příjmy 0 Kč
PříjMy celKeM 387 984 Kč

Výdaje Nákup a zhodnocení nemovitostí 0 Kč
Výdaje Nákup a zhodnocení ostatního dlouhodobého majetku 0 Kč
Výdaje Opravy a údržba 19 628 Kč
Výdaje Nákup drobného hmotného majetku 8 462 Kč
Výdaje Ostatní provozní výdaje 98 583 Kč
Výdaje Ostatní výdaje na akce 257 906 Kč
Výdaje Ostatní výdaje 15 120 Kč
Výdaje Doplňková činnost - výdaje 0 Kč
VýDaje celKeM 399 699 Kč



Hospodaření střediska 2/2

Majetek Nemovitosti 0 Kč
Majetek Ostatní dlouhodobý majetek 0 Kč
Majetek Peněžní prostředky v hotovosti 3 515 Kč
Majetek Peněžní prostředky na účtech 16 551 Kč
Majetek Finanční majetek 0 Kč
Majetek Pohledávky 0 Kč
Majetek Zásoby - drobný hmotný majetek 125 909 Kč
Majetek Zásoby - ostatní 82 541 Kč
Majetek Ostatní majetek 0 tis. Kč
MajeTeK celKeM 228 516 Kč

Závazky Souhrn závazků 0 tis. Kč



Vedení střediska, kontakt

Vedoucí střediska 
Adam Borgula

Zástupce vedoucího střediska 
Robert Oppelt

Hospodář střediska 
Jiří Benda

Výchovný zpravodaj 
Tereza Petráňová

Zpravodaj pro komunikaci 
Vojtěch Zelenka

Zpravodaj pro rS kmen 
Martin Řeboun

Vůdkyně 12. dívčího oddílu 
Zuzana Martincová

Vůdce 140. chlapeckého oddílu 
Jakub Lucký

Vůdce 180. chlapeckého oddlu
Jakub Rajšl

Kontakt: 
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

http://platan.skauting.cz
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