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Středisková výprava Hájeckými chodníčky 

 



Úvodní slovo 

 

Dostává se Vám do rukou výroční zpráva Junáckého střediska 815.05 Ostrá Hůrka, která by měla 

zpřehlednit činnost skautů a skautek v obcích Háj ve Slezsku, Štítina a v Opavě - Podvihov v roce 

2018. 

 

 

Přehled střediskové základny 

 

Jako každý rok i v roce 2018 proběhla celostátní registrace členů naší organizace. Registrace byla 

zpracovávána elektronickou formou přes internetový portál IS Skaut. 

 

V roce 2018 se středisko 815.05 Ostrá Hůrka skládalo ze dvou oddílů mladších členů a jednoho 

oddílu old skautů. 

V obou oddílech mladších členů je zastoupena věková kategorie benjamínci (děti školkového 

věku), světlušky - žabičky, vlčata, skautky a skauti, roveři a rangers. Oddíly působí ve třech obcích – 

Háj ve Slezsku, Štítina a Opava - Podvihov. Oddíly navštěvují i děti z obce Háj ve Slezsku – Lhota 

a Nové Sedlice. 

V obci Háj ve Slezsku působí smíšený oddíl děvčat a kluků pod názvem 2. oddíl Bobrů. Druhý 

oddíl působí ve zbylých dvou obcích a je také smíšený – koedukovaný. Oddíl nese jméno 12. oddíl 

DOHODA. 

Třetí oddíl střediska – kmen old skautů zahrnuje dospělé činovníky ze všech tří obcí. 

 

Ze zpracovaného přehledu registrace vyplývá, že se naše středisko v roce 2018 skládalo z 93 

členů; 59 členů věkové kategorie do 18 let registrovaných u oddílů a 34 osob starších 18 let 

registrovaných u kmene old skautů a ve vedení oddílů.  

 

Bližší složení oddílů bude uvedeno v části týkající se konkrétního oddílu. 

 

Středisková rada 

 

Fungování střediska je podmíněno fungováním střediskové rady. Středisková rada platná v roce 

2018 byla řádně zvolena na střediskovém sněmu dne 6.6.2016. 

 

Složení střediskové rady: 

 

Balner Lukáš 

vedoucí střediska 

Balnerová Hana hospodář střediska 

Dědic Jiří (Děda) člen revizní komise střediska 

Galvasová Jana předseda revizní komise střediska 

Glabazňa Jiří (Jura) volený člen střediskové rady 

Harazim Adam (Johny)  volený člen střediskové rady 

Kubesová Lenka (Orleans) volený člen střediskové rady 

Samek Jakub (Bugs) volený člen střediskové rady 

Střílka Jan (Hanys) člen revizní komise střediska 

Stuchlík Jan zástupce vedoucího střediska 
 

Středisková rada se na svých zasedáních zabývá otázkami ekonomickými a výchovnými. Schází 

se příležitostně dle okolností cca 1 x za dva až tři měsíce. 

https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=69834&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70404&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70418&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70414&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70465&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70432&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70535&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70430&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70530&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70416&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720


Ekonomické okénko 

 

Od roku 2005 účtuje středisko Ostrá Hůrka v účetnictví podvojném. Pro tento účel byl opatřen 

účetní program WINDuo, ve kterém hospodář střediska vede účetnictví celého střediska.  

Jednotlivé oddíly mají zavedeny oddílové pokladny, se kterými zacházejí v souladu se směrnicí 

č. 1/2005 o hospodaření a účetnictví střediska 815.05. 

Během celého roku jsou účelově využívány poskytnuté dary, dotace obcí, dotace MŠMT, grant 

MAS a členské příspěvky.  

 

Přehled hospodaření v roce 2018: 
 

ostatní služby  19200 11863 

poštovné 200 559 

vzdělání 7 000 7751 

jízdné 45 000 10658 

cestovné 12 350 11290 

potraviny (zápolení, vánoce) 9 500 10981 

účast. poplatky - soutěže 2 300 20400 

převod registrace 32560 32560 

web x 514 

poplatky bance 50 0 

správní a místní poplatky 300 194 

účastn. poplatek tábor  5000 0 

nájemné (včelín, VLS) 2 000 6080 

středisko 2018     

Příjmy: rozpočet skutečnost 

členské příspěvky - registrace 37 160 36760 

dotace OÚ Štítina 30 000 30000 

dar OÚ Nové Sedlice 2 000 0 

dotace OÚ Podvihov 10 000 10000 

dotace OÚ Háj ve Slezsku 36 000 20000 

nájemné tábořiště  50 000 61400 

MAS - tábor Štítina (pokr. Cesta vody) 5 000 4300 

MAS - Ivančena Háj 5 000 5000 

dotace KRJ (Navigamus, stř. zápolení) 52 000 15000 

dar fa Elektro Pavelek x 10000 

dar Bernardovi x 10000 

tržby za prodané zboží  x 5740 

účast. poplatky (Navigamus, RR) x 23100 

provozní dotace ORJ 25 000 31386 

příjmy celkem:  252 160 262686 

      

MTZ 80 000 72649 

kancelářské potřeby x 2565 

energie x 3098 

opravy 10 000 12856 



reprezentace - almanach, video, 

nášivky 

21000 31528 

ubytování 5000 0 

vodácká desetikoruna 700 460 

výdaje celkem: 252 160 236006 

Hospodář střediska vedl účetnictví jednotky v podvojném účetnictví. Do konce března bylo 

předáno finančnímu úřadu v Opavě přiznání k dani z příjmů právnických osob. K tomuto účelu byl 

zpracován výkaz zisku a ztrát pro účetní jednotku. Podrobnější přehled hospodaření byl předán 

Finančnímu úřadu v Opavě formou přehledu výkazu zisku a ztrát střediska a je uložen u hospodáře 

střediska. 

Daň z pronájmu táborové základny byla použita na nákup drogerie, zapůjčení přívěsného vozíku 

na akci Navigamus, na doplatek autobusu na Ivančenu, na uhrazení nájmu klubovny Včelín, 

zaplacení účastnického poplatku na roverský kurz, na zakoupení krojové vybavení k oslavám 100 

let republiky - opasky, lilie, náramky, doplatily se vzdělávací materiály (stezky) a zakoupili 

potraviny na střediskové zápolení.  

 

 

 

Naše činnost 

 

Hlavní výchovná činnost probíhá v družinkách oddílů. Pod vedením svého rádce (staršího 

a zkušenějšího chlapce či dívky) a dohledem dospělé osoby si družinky sami připravují svůj 

program. Během roku se konají 2 hodinové schůzky jedenkrát týdně. Samozřejmostí jsou 

i víkendové jedno i vícedenní výpravy do přírody i do kulturně zajímavých míst našeho regionu 

a celé republiky. 

 

 

 

 

Kmen Oldskautů 
 

Celkový počet oldskautů byl v tomto roce 26 osob. Členové se pravidelně nescházejí, ale jsou 

nápomocni při organizaci a realizacích akcí konaných střediskem. V letošním roce se například 

podíleli na zajištění průběhu a přípravách akce střediskové zápolení. Do tohoto oddílu jsou 

zaregistrovaní všichni činovníci starší 18-ti let, kteří se nepodílejí na pravidelných oddílových 

činnostech. Jsou zde členové z Háje ve Slezsku, Štítiny, Nových Sedlic a z Podvihova. 

 

 

 

 

 

12. oddíl DOHODA 

  

12. oddíl DOHODA je oddílem děvčat a chlapců z Podvihova, Štítiny, Nových Sedlic a Háje ve 

Slezsku - Lhota. Děti naplňují program vodních skautů a jsou rozděleny do 5 posádek.  

1. posádka (Krevety) jsou roveři a rangers z Podvihova a Štítiny ve věku 15 - 19 let, 2. posádka 

(Sasanky) jsou vodní skautky a světlušky z Podvihova, 3. posádku (Kladivouni) tvoří vodní skauti 

a vlčata z Podvihova, 4. posádkou jsou Vodnáři vodní skauti ze Štítiny a 5. posádka (Piraně) se 

skládá z vodních skautů a vlčat ze Štítiny.  



  

Kapitán oddílu: Jiří Glabazňa, od srpna Lenka Kubesová  

Zástupce vůdce oddílu: Jan Střílka, Matěj Kaštovský  

  

V roce 2018 bylo ve 12. oddílu DOHODA zaregistrováno celkem 39 dětí a 7 dospělých. 

V prvním pololetí roku 2018 bylo hlavní náplní oddílové činnosti příprava na celostátní setkání 

skautů “Navigamus”. Během celého roku jsme s dětmi rozšiřovali znalosti a dovednosti v oblasti 

ekologie, ochrany přírody, trénovali skautské znalosti jako je uzlování, morseovka, přežití 

v přírodě.  

V roce 2018 splnila další členka čekatelskou zkoušku, kterou plnila a skládala na velice náročné 

skautské vodácké akci - Námořní akademii. Tři starší skauti úspěšně dokončili vzdělávací akci - 

rádcovský kurz Modrá řeka.  

 

Během roku oddíl uspořádal tyto akce:  

 Leden až Únor  

 Běžné týdenní schůzky, na kterých jsme se připravovali a plnili úkoly na Navigamus  

 

Březen   

 Středisková výprava - tradiční výstup k mohyle na Ivančeně a na Lysou Horu  

Květen   

 Oddílová výprava - Májový sjezd Moravice  

Červen   

 Celorepublikový sraz vodních skautů - “Navigamus” na Lipně  

 Slavnostní středisková výprava “Hájeckými chodníčky”  

Červenec  

 Stavění táborové základny  

 Letní stanový tábor na Slezské Hartě - V letošním roce děti navštívily filmové studio 

Universal studios, kde si jako typičtí čeští turisté měli užít vysněnou dovolenou snů 

u hartského moře. Hned ale první noc začaly komplikace... Děti se ocitly v pohádce 

Rebelka, kde se dozvěděly, že nějaká nadpřirozená bytost magickým kouzlem propojila 

lidský svět s filmovým. Avšak díky indíciím, které za sebou viník zanechával ve filmech 

a pohádkách, kterými děti postupem tábora děti procházely, se turistům nakonec Arielu 

podařilo dopadnout a usmířením a dohodou o přátelství tak napravit chaos. Děti si během 

svého pobytu prošly známými filmy a pohádkami, jako byly například Piráti z Karibiku, 

Shrek, Alenka v říši divů, Harry Potter, anebo Mrtvá nevěsta. V celém programu byly 

zakomponovány různé skautské a vodácké dovednosti, jako zdravověda, spolupráce v týmu, 

rozdělání ohně a uvaření svého jídla, práce s šiframi, atd. Taky si vyzkoušeli pár zajímavých 

workshopů, jako rukodělky, střílení z luku, sportovní aktivity, Aqua dance a něco ze 

skautské historie.  

 Opava v rytmu 1. republiky - účast na okresní skautské akci “Dolňák s vůni dálek” - 

prezentace skautské činnosti  

Srpen   

 2. ročník táboření pro starší skauty, který měl za cíl prohloubit skautské dovednosti 

a významně zvýšit připravenost jednotlivců na mimořádné události na vodě. Specifické 

věkové složení účastníků akce (děti 12-15 let) umožňuje jedinečným způsobem klást důraz 

na kreativitu a samostatnost dětí.  

 Účast starších skautů na rádcovském kurzu Modrá řeka  



 
výprava v Příboře  

 

 

 Bourání táborové základny  

Záři   

 Dožínky a Den české státnosti v Nových Sedlicích.  

 Roverská akce “Copak je to za vojáka”  

Říjen   

 Účast na oslavách 100. let republiky v Komárově  

 Účast na oslavách 100. let republiky v Opavě  

 Kladení věnců při příležitosti oslav 100. let republiky v Podvihově  

Listopad   

 Večerní oddílová výprava k hájeckýcm skautům (premiéra dokumentu Stopy hájeckého 

skauta)  

 Přespávání v klubovně a filmový maraton Pán prstenů  

 Roverský kvíz Pán prstenů  

 Víkendová oddílová výprava v Příboru  

Prosinec   

 Vánoční středisková výprava  

 Vánoční turnaj ve hrách v Opavě  

 Městská večerní bojovka v Opavě  

 Vánoční oddílová schůzka  

 

    

Plán na rok 2019  

 scházet se na pravidelných týdenních schůzkách  

 pořádat oddílové i střediskové výlety a výpravy, vícedenní pobyty, sjíždět řeky  

 uspořádat letní stanový tábor  

 zúčastnit se závodů Skare na Slezské Hartě a Přes tři jezy v Praze  

 rozšířit členskou základnu ve Štítině, Nových Sedlicích i v Podvihově  

 trénovat skautskou praxi a zdokonalit se v přežití v přírodě  

 vylepšit a zpestřit program pro starší skauty a rovery  

 pod záštitou kmene oldskautů uspořádat i v následujícím roce „roverský tábor“ 

 

 

Fotodokumentace 

 

 
den české státnosti Nové Sedlice  

 



 
Navigamus  

 

 
májový sjezd Moravice  

 

 
vánoční středisková výprava  

 

 

 

 

 

  

 
úklid pomníku v Podvihově  

 

 
sázení lípy ke 100 letům republiky  

 



2. oddíl Bobrů 
 

 

2. oddíl Bobrů je koedukovaný oddíl v obci Háj ve Slezsku, který má 2 družiny. 

   

Vůdce oddílu: Adam Harazim 

 

V roce 2018 bylo pod hlavičkou 2. oddílu Bobrů zaregistrováno celkem 19 mladších členů a 2 

dospělí. Během roku probíhají jednou týdně družinové schůzky, jejichž náplní je převážně skautská 

praxe, vycházky do okolí a hry. V průběhu roku také mimo běžné schůzky dětí dobře fungoval 

roverský kmen, který starším chlapcům nabízel zajímavé aktivity přiměřené jejich věku 

a schopnostem. Zároveň je snahou tyto chlapce rozvíjet v kompetencích, které jsou potřebné pro 

roli skautského vedoucího. Rovněž se stále snažíme o součinnost našeho oddílu s obcí Háj ve 

Slezsku v rámci akcí pro veřejnost. Tento rok se náš oddíl zúčastnil několika akcí k letošnímu 

výročí 100 let republiky. Oddíl v tomto roce slavil 70 let své existence a sto let od narození 

zakladatele hájeckého skautingu Františka Broďáka. K tomuto výročí oddíl natočil dokument 

s názvem Stopy hájeckého skauta a sepsal nový Almanach hájeckého skautingu. Vše bylo 

prezentováno na premiéře dokumentu a dvoudenní výstavě. Veškeré informace o oddílu je možné 

naleznout na webových stránkách www.hajeckyskaut.cz.  

 

Během roku oddíl uskutečnil mimo jiné tyto akce: 

Leden 

 večer deskových her  

Únor 

 Escape game 

Březen 

 účast na roverské akci Kuřín 

Duben 

 akce Ukliďme Česko ve spolupráci s obcí Háj ve Slezsku 

 oddílová výprava na skautskou mohylu Ivančena na úbočí Lysé hory 

 účast na oslavách 73. výročí osvobození 

Květen 

 Střediskové zápolení 

Červen 

 spoluúčast na obecní akci Den obce 

 středisková výprava Hájeckými chodníčky  

Červenec 

 středisková akce Přepad tábora 

 stavění táborové základny 

 letní tábor na Hrbaté louce 

Srpen 

 bourání táborové základny 

 středisková roverská chata 

 skládání slibu na Těškovici 

Září 

 oslavy 100 let republiky na Ostré hůrce 

Říjen 

 roverská akce Copak je to za vojáka 

http://www.hajeckyskaut.cz/


 předávání skautských vyznamenání v Opavě 

Listopad 

 premiéra dokumentu Stopy hájeckého skauta 

 dvoudenní výstava Historie hájeckého skautingu 

 turnaj v karetní hře Bang! 

 akce Stalker a přespání v klubovně 

Prosinec 

 Vánoční středisková výprava v Háji 

 Vánoční turnaj v Opavě 

 Vánoční posezení s oldskauty 

 

 

Tábor: 

 

Letní stanový tábor proběhl ve dnech 22. 7. – 5. 8. 2018 v údolí něčínského potoka na tábořišti 

Hrbatá louka. Vrátili jsme se tak opět do známého prostředí, kde háječtí skauti uskutečnili celou 

řadu táborů.  

Tábora se zúčastnilo celkem 36 dětí a 10 dospělých. Hlavním vedoucím tábora byl Marek 

Hrubý, zástupcem vedoucího tábora Jiří Jaroš, hlavním programovým vedoucím Adam Harazim 

a zdravotníkem Tereza Suchánková. 

Provoz kuchyně skvěle zvládal po celý tábor Michal Jurša.  

Na tomto táboře jsme hráli celotáborovou hru na téma Divoký západ, která měla u dětí velmi 

kladný ohlas. Taktéž byl kladen velký důraz na tábornickou praxi. Pro starší rovery, kteří letos 

aktivně pomáhali s etapovou hrou a doprovodným programem, byl nachystán zajímavý survival 

program, který byl zaměřen na sebepoznání a týmovou spolupráci. Na toto tábořiště máme jako 

oddíl v plánu jezdit i do budoucích let. 

 

Plán na rok 2019: 

 

 máme v plánu i nadále provádět oddílové víkendové akce a výlety, 

 v létě se tradičně uskuteční stanový tábor, 

 ve větší míře trénovat skautskou praxi a zálesácké dovednosti v našem okolí, 

 dále rozšiřovat členskou základnu o další děti, 

 nadále připravovat skauty a rovery na jejich budoucí role rádců a vedoucích, 

 vykonat nutné opravy naší klubovny, 

 doplnit či opravit táborové vybavení, 

 nadále spolupracovat v rámci střediska v organizování společných akcí,  

 nadále spolupracovat s obcí a dalšími projekty, které podporují dění v Háji ve Slezsku 

a okolí. 

 

V případě zájmu je možnost nás navštívit ve facebookové skupině Hájecký skauting či na 

webových stránkách www.hajeckyskaut.cz. 

 

V naší činnosti jsme i nadále rozhodnutí pokračovat, protože zájem o skauting v Háji ve Slezsku 

je ze strany dětí rok od roku stále větší, což nás motivuje k stále většímu úsilí a snaze nabízet dětem 

netradiční a zajímavé trávení jejich volného času, který kladně působí na jejich rozvoj 

a sebepoznání. 

 



 
oslavy 100 republiky na Ostré Hůrce  

 

Fotodokumentace: 

                       

 

 

 

 

 
Almanach hájecského skautingu  

 

 
výstava historie hájeckého skautingu  

 

 
premiéra dokumenty Stopy hájeckého skauta 

 

 
slibový táborák  

 


