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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 2020. 
 
 

Přehled střediskové základny 
 

Jako každý rok i v roce 2020 proběhla celostátní registrace členů naší organizace. 
Registrace byla zpracovávána elektronickou formou přes internetový portál IS Skaut. 

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

školkového věku), světlušky - žabičky, vlčata, skautky a skauti (12-15 let), roveři a rangers 
(16-26 let). 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 2020 skládalo ze 

145 registrovaných členů.  
 
 

 
 



Středisková rada 
 
Fungování střediska je podmíněno fungováním střediskové rady. Protože v roce 2019 

proběhl řádný volební sněm, byla dne 31.8.2019 zvolená nová středisková rada 
 
Složení střediskové rady: 
 

Balner Lukáš vedoucí střediska 

Hrubý Marek (Maro) zástupce vedoucího střediska 

Dumbrovský Marek volený člen střediskové rady 

Habina Matěj volený člen střediskové rady 

Harazim Adam (Johny) volený člen střediskové rady 

Kaštovský Matěj (Kaštan) volený člen střediskové rady 

Kubesová Lenka (Orleans) volený člen střediskové rady 

Straková Silvie (Sisa) volený člen střediskové rady 

Střílka Jan (Hanys) volený člen střediskové rady 

Balnerová Hana volený člen střediskové rady 

Balnerová Hana hospodář střediska 

Galvasová Jana předseda revizní komise střediska 

Dědic Jiří (Děda) člen revizní komise střediska 

Střílka Jan (Hanys) člen revizní komise 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. 
 
Ekonomické okénko 
 
Od roku 2020 účtuje středisko Ostrá Hůrka v jednoduchém účetnictví prostřednictví 

účtovací programu Esoskeleton.  
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 a MSK, dotace 

MŠMT a členské příspěvky.  
 
Hospodář střediska vedl účetnictví jednotky v jednoduchém účetnictví. Do konce března 

bylo předáno finančnímu úřadu v Opavě přiznání k dani z příjmů právnických osob. 
K tomuto účelu byl zpracován přehled příjmů a výdajů. Podrobnější přehled hospodaření byl 
předán Finančnímu úřadu v Opavě a je uložen u hospodáře střediska. 

Daň z pronájmu táborové základny byla použita na nákup potravin na akce, opravu lodí 
po akci, papírnictví a na nákup antigenních testů. 

Z dotací Moravskoslezského kraje byly zakoupeny záchranné vesty. 
Z dotací obcí byly zakoupeny potraviny na akce, matrace, ocelové stánky, které budou 

sloužit jako koupelny na táboře a nezbytný materiál k zajištění činnosti. 

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=70406&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=182354&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720
https://is.skaut.cz/Junak/OrganizationUnit/PersonDetail.aspx?ID=70455&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=70513&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=70407&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=70404&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=70414&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=70530&ReturnUrl=https%3a%2f%2fis.skaut.cz%2fJunak%2fOrganizationUnit%2fUnit%2fFunction.aspx%3fID%3d24720


Od skautské nadace Jaroslava Foglara jsme získali celkem 53.000 na projekt klubovny 
a dokumenty s ní spojené. Rovněž nám v rámci projektu Bobří srub na DARUJME zaslala 
částku 132.939,- Kč, kterou jsme vybrali od dobrovolných dárců. Náklady spojené s 
potřebným vyřizováním dokumentů a nezbytných nákladů, včetně koupě kontejneru na 
uložení materiálu byly ve výši 124. 634,-Kč. 

Na transparentním účtu byly v roce 2020 příjmy ve výši 57. 827,- a platby nákladů ve výši 
54.855,-. 

Firma Holuša Montáže nám darovala částku 10.000,-. 
 
 
 
Přehled hospodaření v roce 2020: 
 

hospodářská
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0,00 Kč
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hospodářská
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0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
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0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

výdaje celkem 1 031 433,00 Kč 1 031 433,00 Kč

rozdíl příjmů a výdajů 151 067,00 Kč 151 067,00 Kč

Členský příspěvek 55 700,00 Kč 55 700,00 Kč

Ostatní výdaje 583 688,00 Kč 583 688,00 Kč

Bankovní poplatky 27,00 Kč 27,00 Kč

Ubytování, nájem 10 300,00 Kč 10 300,00 Kč

Služby 126 853,00 Kč 126 853,00 Kč

Drobný nehm. majetek 0,00 Kč 0,00 Kč

Opravy MTZ 11 134,00 Kč 11 134,00 Kč

Cestovní náhrady 25 431,00 Kč 25 431,00 Kč

Potraviny, strava 18 288,00 Kč 18 288,00 Kč

Spotřeba materiálu 14 694,00 Kč 14 694,00 Kč

Drobný hm. majetek 171 792,00 Kč 171 792,00 Kč

El. energie 5 176,00 Kč 5 176,00 Kč

Investiční hm. majetek 8 350,00 Kč 8 350,00 Kč

Investiční nehm. majetek 0,00 Kč 0,00 Kč

příjmy celkem 1 182 500,00 Kč 1 182 500,00 Kč

výdaje hlavní celkem

Účastnický poplatek na akci 215 893,00 Kč 215 893,00 Kč

Dotace z jiných než veřejných rozpočtů 260 549,00 Kč 260 549,00 Kč

Ostatní příjmy 435 138,00 Kč 435 138,00 Kč

Členský příspěvek 57 320,00 Kč 57 320,00 Kč

Dotace z veřejných rozpočtů 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč

Dar 138 600,00 Kč 138 600,00 Kč

příjmy hlavní celkem

 
 

 

Naše činnost 
 



Hlavní výchovná činnost probíhá v družinách oddílů. Pod vedením svého rádce 
(staršího a zkušenějšího chlapce či dívky) a dohledem dospělé osoby si družiny samy 
připravují svůj program. Během celého roku se konají dvouhodinové schůzky jedenkrát 
týdně. Samozřejmostí jsou i víkendové jedno i vícedenní výpravy do přírody i do kulturně 
zajímavých míst našeho regionu a celé republiky a letní stanový tábor. 

 

 

 



 

12. oddíl DOHODA 

  

Kapitán oddílu: Lenka Kubesová  

Zástupci vůdce oddílu: Jan Střílka, Matěj Kaštovký  

 

12. oddíl DOHODA je oddílem děvčat a chlapců zejména z Podvihova a Štítiny. Dále náš 

oddíl navštěvují i děti z Nových Sedlic, Lhoty u Opavy, Háje ve Slezsku - Smolkova, 

Mokrých Lazců, Suchých Lazců a Opavy - Komárov. Děti naplňují program vodních skautů, 

jsou rozděleny do vícečlenných posádek.  

 

Posádka Krevety: roveři 

a rangers z Podvihova a Štítiny 

ve věku 16 - 26 let.  

Posádka mladších roverů 

a rangers z Podvihova a Štítiny 

ve věku 15 - 17 let.   

Posádka Sasanky: 

světlušky a skautky 

z Podvihova.    

Posádka Kladivouni: 

vlčata a skauti z Podvihova.

   Posádka Piraně: vlčata 

a skauti ze Štítiny.   

 

Posádka Žraloci: vlčata ze Štítiny.  Posádka Delfíni: světlušky ze Štítiny a posádka 

Želvičky: skautky ze Štítiny.  

 

Děti se scházejí v klubovně, která je v prostorách ZŠ gen. Heliodora Píky ve Štítině 

a v zasedací místnosti OÚ v Podvihově.  Schůzky každé posádky byly pravidelné, jednou 

týdně. 

Od března, kdy začal nouzový stav, jsme začali mít schůzky on-line. 

 

Během roku oddíl uspořádal tyto akce:  

Leden  

● Večerní hra – Volby velkého Vonta  

Únor  

● Den sesterství – výprava 

a přespání v klubovně  

● Oddílová výprava 

Březen - Květen 

● Šití roušek pro nemocnici Opava 

i jiné organizace 

Duben: 

● Individuální focení a vytvoření 

 



společného tabla ke svátku sv. Jiří 

Květen  

● Virtuální táborák s Krevetama 

Červen  

● Stavění tábora   

Červenec  

● Putovní výprava pro starší skauty 

a R+R 2. - 4. 7. 2020 

● Oddílový stanový tábor na Slezské 

Hartě 4. - 18. 7. 2020 

Srpen  

● Bourání tábora  

 

Září  

● Tradiční střediskové zápolení – 5. ročník 

● Čištění studánek 

Říjen, Listopad, Prosinec 

● Velká úkolová on-line soutěž pro všechny členy oddílu 

● Domácí výroba přáníček a dárečků a následné předání v domově seniorů 

 

 Tábor  

Celý letošní tábor se odehrával v duchu Harryho Pottera.  

 

Jakmile děti daly rodičům 

poslední pusu na 

rozloučenou, ihned se 

pomocí přepážky 9 a 3/4 

přemístili do kouzelnického 

světa.  

V našich Hartských 

Bradavicích nechybělo ani 

řádné rozřazování studentů 

moudrým kloboukem, 

bohatá hostina a samozřejmě 

ani nelehké kouzelnické 

souboje. Během čtrnácti dnů 

byla pro děti přichystána výuka předmětů, které by budoucí čarodějové a čarodějky určitě 

měli ovládat, jako například studie mudlů, bylinkářství, létání na koštěti, dějiny čar 

a kouzel, jasnovidectví nebo lektvary. 

 

Výuka však nebyla jen jediným úkolem, který se podařilo všem studentům skvěle 

zvládnout v podobě závěrečných zkoušek NKÚ (náležité kouzelnické úrovně), měli totiž 

ještě jedno mnohem náročnější poslání a to, postavit se Pánovi zla a jeho stoupencům. 

V každém dni musely děti prokázat, že jsou zběhlé v umění čar a kouzel a zvládnout 

 

 



nelehké situace, do kterých se díky svojí odvaze a odhodlání zachránit Bradavice dostaly. 

Aby tohle všechno mohly zvládnout, cvičili studenti s profesory obranu proti černé magii, 

kde si všechna potřebná kouzla vyzkoušeli. 

 

Během prvních dnů se museli žáci vypořádat třeba s tříhlavým psem, který hlídal Kámen 

mudrců, oslepit ďáblovo osidlo, nebo vyhrát kouzelnické šachy.  

Jít do zapovězeného lesa za pavouky, získat baziliščí zub a zachránit Klofana a Siriuse 

Blacka.  

Poté vyhrát turnaj tři kouzelníků a naučit se základní taneční kroky na školní ples.  

Další den pak obelstít Dolores Umbridgeovou a uchránit věštbu. 

A nakonec sesbírat kouzelnické bajky a s obrovskou odvahou a vytrvalostí zničit všechny 

viteály a postavit se Voldemortovi. 

 

Na úplný závěr tábora proběhlo vyhlášení o umístění kolejí ve školním poháru, kde se 

s nejvyšším počtem bodů umístil na prvním místě Mrzimor. Následovala závěrečná 

hostina, kde si studenti i profesoři se slzami v očích a klidem na srdci pochutnali na 

poslední bradavické večeři. 

 

Avšak nejen ti nejmenší z řad kouzelníků budou mít na tenhle rok v Bradavicích proč 

vzpomínat. Starší a zkušenější studenti, kteří již měli nějaké to kouzlení za sebou, byli 

učiteli požádáni o pomoc v boji proti Pánovi zla, a tento školní rok tak z většiny vyměnili 

pohodlí školních lavic a roztodivných předmětů za hledání a ničení viteálů.  

 

Pro naše rovery a rangers vše začalo o něco dříve než pro zbytek účastníků. Do Bradavic 

jsme vyrazili o tři dny spíš, abychom se přes území, které přestalo býti bezpečným, mohli 

do školy dostat nepozorovaně. A jak jinak se lépe maskovat, než jít neviděni a neslyšeni - 

pěšky a lesem! Někteří zakusili své síly, podívali se směrem ke dnu, jiní povečeřeli na ohni 

opečeného pstruha s kopřivami, přestože ryby obvykle nejí. Někteří si vychodili pár 

puchýřů, propotili několik trik, další zmokli a bylo jim zima. Ale nakonec jsme opravdu 

dorazili s batohy na zádech až do cíle a dokázali si, že výzvy jsou od toho, aby se 

překonávaly! 

 

V průběhu tábora však na rovery nečekalo pouze vžívání se do rolí zkušených studentů 

a pátrání po viteálech. Poprvé si také vyzkoušeli, jaké to je podívat se na program i z druhé 

strany, tedy pozice toho, kdo zná část pointy. Ve hrách pro mladší občas pomáhali 

vedoucím, například ztvárněním smrtijedů či obzvláště oblíbených nezbedných rarachů. 

S  tím se skvěle vypořádali a krom zásoby smíchu si odnesli také nové zkušenosti do 

vytváření skautských programů. 

 

V závěru tábora se dějové linky starších a mladších kouzelníků definitivně potkaly, Pán 

zla byl společnými silami poražen. Přestože je tento bradavický rok už dávno za námi, 

věřím, že některé vzpomínky nás jen tak neopustí. 

 



Plán na rok 2021 

• scházet se na pravidelných týdenních schůzkách on-line 

• pořádat oddílové on-line schůzky 

• uspořádat letní stanový tábor  

• rozšířit členskou základnu  

• trénovat skautskou praxi  

• pokračovat v projektu “Skautská cesta vody”  

• realizovat projekty z dotací MŠSV  

 

Vše o nás, o akcích, které již proběhly a i o těch, na které se teprve těšíme, najdete na 

našich oddílových stránkách   http://www.12dohoda.cz  

  

 



2. oddíl Bobrů 

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

4 družiny dětí v různých věkových kategoriích a roverský kmen. 
   
Vůdce oddílu: Marek Dumbrovský 
Zástupce vůdce oddílu: Matěj Habina 
 
Rok 2020 byl skutečně rokem velice nestandardním. Dopady koronavirové pandemie 

ovlivnily téměř na všechny aspekty našeho života. To se projevilo i na letošní činnosti. Ta 
byla opatřeními ze strany státu či interními instrukcemi z ústředí Junáka několikrát 
zakázána a obnovena. Běžná činnost byla zakázána v obdobích od 11.3. do 11. 5., poté od 
9. 10 do 3. 12.  a následně od 18. 12., jenž k 1. 1. 2021 stále trvá. V těchto obdobích jsme 
přešli k alternativním formám skautského programu, zejména ke schůzkám online. 

Tento rok však přinesl i pozitiva. Členská základna oddílu se po loňském úspěšném 
náboru značně rozšířila o mladší členy. V roce 2020 bylo v oddíle registrováno 42 členů, 
z toho 32 členů mladších 18 let. Zároveň v létě bylo možné konat tábor. Během roku, když 
to opatření umožňovala, probíhaly třikrát týdně družinové schůzky, jejichž náplní je 
převážně učení se skautská praxi a skautskému myšlení, vycházky do okolí a hry. Pro děti 
jsou během roku připravovány další akce a soutěže nad rámec schůzek, v roce tomto jich je 
však značně méně ze dvou hlavních důvodů – větší opatrnosti, a zároveň nešťastného 
vydávání vládních opatření téměř bez legisvakační doby. Počet odložených akcí je letos 
téměř větší než počet akcí vykonaných.  

Zároveň skauti nejen z našeho oddílu byli mezi prvními, kteří nabídli své služby pro 
pomoc při zvládání této pandemie. Rovněž byl tento rok ve znamení získávání financí. 
Podařilo se nám dosáhnout stanoveného cíle vybrat 150 000 Kč pro stavbu nové klubovny 
na portálu Darujme.cz. Stavba začne v roce 2021. Více informací o oddílu naleznete zde: 
www.hajeckyskaut.cz.  
 

 
Během roku oddíl uskutečnil tyto 

akce: 
Leden 

 večerní hra Volba Velkého 
Vonta 

Únor 

 Výprava po námi zrenovované 
stezce hájeckými chodníčky 

Březen až červen  
x 
Červenec 

 letní tábor na Hrbaté louce 
Srpen 

 prázdniny 
 
 

 

http://www.hajeckyskaut.cz/


Září 

 Úklidová akce v okolí Háje 

 Střediskové zápolení 
Říjen 

 Přespání v klubovně 

 Setkání střediskových roverů 
Listopad 
x 
Prosinec 

 Dračí doupě 

 Výprava do Rychlebských hor 

 Turnaj ve hře Bang 
 
 

Zrušené či odložené byly akce tyto: 
 
Oddílové schůzky 
2 vojenské akce pro skauty 
Výprava na Ivančenu 
Drakiáda 
Několik výprav u každé věkové skupiny 
Laser game 
Oddílová chata 
 

Tábor: 
Letošní tábor znovu proběhl na tábořišti Hrbatá louka. Letos byla účast vysoká, tábor byl 

úplně prvním pro naše mladé nováčky v oddíle. Tábor trval 14 dní od 5. do 19. července, 
účastnilo se jej 30 dětí. Vedoucím tábora byl Ondřej Stuchlík, programovým vedoucím 
Matěj Habina a zdravotníkem Marek Dumbrovský.  

 
Na táboře děti zejména používali znalosti nabyté na schůzkách během roku a také 

soutěžili v celotáborové hře na téma Cesta kolem světa. 
 
 

 



Cíle na rok 2021: 

 Postavit klubovnu 

 Vyjet se skauty na výpravu do zahraničí a poznat skauting i odjinud (předpokladem 
je dobrý vývoj epidemické situace. 

 Získat dostatek členů pro vytvoření více šestek vlčat. 

 Rozšířit samosprávu u družiny skautů, navýšit počet vlastních akcí družiny skautů 
o tři. 

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

stránce Hájecký skaut či na webových stránkách www.hajeckyskaut.cz. 

http://www.hajeckyskaut.cz/

