
  
 

 

 

 

 

 

 



  Junácké středisko Holešov na začátku roku 2011 registrovalo 57 členů, z toho 20 členů v dívčím 

oddíle Slunečnice, 19 členů v chlapeckém oddíle Bílý Jednorožec a 18 členů v oddíle oldskautů. Chlapecký i 

dívčí oddíl se věnuje všem věkovým kategoriím mládeže, tedy od 6 do 18 let. 

 

 

První víkend v lednu jsme jako 

každým rokem pomáhali Charitě Holešov 

s realizací Tříkrálové sbírky. Malí koledníci 

s dospělým dozorem chodili od domu k 

domu nebo koledovali v ulicích a nosili lidem 

radostnou zvěst vánočních svátků. Současně 

koledníci prosili o finanční příspěvek určený 

na pomoc nemocným, handicapovaným, 

seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším 

jinak sociálně potřebným skupinám lidí.  

 

  Tříkrálová sbírka 

 

 

V sobotu 30. 4. jsme vyrazili na 

Ivančenu, kde jsme se rozhodli uctít 

památku skautů padlých při Službě Vlasti za 

2. světové války vynesením kamene o 

hmotnosti 75 kg až na mohylu pod Lysou 

horou. Mezi několika stovkami skautů, kteří 

tam každoročně v dubnu putují, to byl 

rozhodně jeden z největších kamenů. 

 

 

 

 Chlapecký oddíl u mohyly na Ivančeně 

 

 

 

 



Tento rok jsme v květnu pořádali okresní kolo Svojsíkova 

závodu, které se konalo v zámecké zahradě a přilehlé části města 

Holešova. Závodníky na stanovištích, kde se ověřovaly různé skautské, 

ale i neskautské vlastnosti vhodné pro život, provázela bohatá historie 

města. Závodu se zúčastnil také jeden dívčí a jeden chlapecký tým z 

Holešova. Kluci se umístili na druhém místě a holky na třetím, ale však 

ani jeden tým z Holešova nepostoupil do krajského kola.  

 

 

 

 

 

 

                                Chůze po laně 

 Vodní disciplína 

 

Po letních prázdninách jsme se rozhodli, že je potřeba restrukturalizovat oddíly a zvětšit členskou 

základnu. Proto skautky v červnu zrealizovali nábor ve školkách a skauti již druhým rokem na konci 

prázdnin roznesli letáky do schránek sídlišť. K tomu jsme ještě vylepili plakáty na veřejných místech a 

školách. Vše se vyplatilo, v září přišlo 26 nových dětí, z toho 16 kluků a 10 holek. Protože přišlo i 8 dětí 

předškolního věku, rozhodli jsme se založit koedukovanou družinu, kde si tyto děti chodí převážně hrát, ale 

pomalu se připravují na oddílovou zvyky a činnost.  

 

Každoročně pořádaná „drakiáda“ se konala v sobotu, dne 5. 11. 2011 na letišti LMK Čmelák 

v Holešově spolu s kroměřížskými skauty. Zajímavostí bylo pořízené video s modelu RC vrtulníku.  

 Cesta na drakiádu Drakiáda na Holešovském letišti 



Vzhledem k tomu, že se naše 

členská základna rozrostla o 27 členů, 

tak jsme naši tradiční Mikulášskou 

besídku uspořádali v „bývalém“ Drive 

klubu v Kině Svět. Program se skládal 

z různých divadelních hříček, které si 

jednotlivé oddíly připravili, tanečního 

vystoupení předškolních dětí a 

promítání fotek z uplynulého roku. Na 

závěr programu přišel Mikuláš s 

andělem a dvěma čerty, které nám 

ztvárnili oldskauti. Celá akce byla 

završena malým rautem. 

 

Světlušky – Včelka Mája Vlčata -O loupežníkovi Štiplístkovi 

Skauti – Kryštof Kolumbus Kulíšci – krokodýl Schnapi  

 

Před štědrým dnem náš nabitý program rozhodně nekončil.  Dne 22. 12. 2011 jsme navštívili 

seniory z domova důchodců s repertoárem vánočních koled a ručně vyrobenými přáníčky. Postupně jsme 

prošli všechny pokoje, na kterých jsme zazpívali, popřáli a předali přáníčka. Následující den jsme pak 

v kostele při večerní mši předaly betlémské světlo, které bylo dovezeno z Kroměříže. 

 

 

 

 

 

 

 Zpívání v domově důchodců 



Dívčí oddíl Slunečnic 

Tábor se konal v době od 20. do 28. 8. na základně Líheň, 

poblíž Olomouce. Prožili jsme osm dnů ve světě Narnie, kde věci 

nemožné se stávají možnými. 

     Táborová činnost   

Skupinová fotka před táborovým srubem 

 

 

Zúčastnili jsme se zajímavé akce Křížem krážem republikou. 

Během dne (a noci) 23. 9., jsme ujely vlakem celkem 969,6 km. To 

vše za 200 Kč na osobu. Podmínkou bylo, že jsme museli navštívit 

jednu kulturní památku, my jsme si vybrali muzeum v Chebu. 

 

 

 

 

 

 

 

Přestupování Náměstí v Chebu 

 

 

 

 



 

Nové světlušky vyrazily na svou první výpravu dne 8. 10. 2011, 

a to na Hostýn. I přes deštivé dopolední počasí jsme si akci skvěle užily. 

 

 

 

 

 

 

 

Před kostelem na Sv. Hostýně Hra na potopu 

 

Se staršími skautkami jsme 18. 11. přespávaly 

v klubovně, kde jsme si udělali dívčí skautskou 

párty.  

 

 

 

 

 

 Dívčí skautská párty 

 

Poslední schůzka v tomto roce byla, jak jinak, než 

Vánoční. Všechny jsme přespaly v klubovně a 

druhý den jsme si nazdobily vlastní vánoční 

stromeček. 

 

 

 

 

 Vánoční program 
 



Chlapecký oddíl Bílý Jednorožec 

Rok 2011 byl pro náš oddíl rokem velkých změn a nových zkušeností. Poprvé v historii našeho oddílu 

jsme jeli na 3 týdenní tábor, počet členů se téměř zdvojnásobil a vznikla nová roverská družina.  Také jsme 

přispěli k založení družiny předškolních dětí. 

 

Tento rok jsme tábor prožili v údolí řeky Březná kousek od Hoštejna. 

Celým táborem nás provázela etapová hra Výstup na Mt. Everest, tvořivá 

tábornická činnost a spousta dalších aktivit a her. Podařila se nám 

například postavit asi 8 m vysoká, vázaná věž nebo brána do tábora.   

 

 

 

 

 

 
Věž, kterou jsme si sami  

vybudovali bez jediného hřebíku Závěrečný oheň 

 

Po dlouhém plánovaní, jsme se po prázdninách rozhodli ke změnám ve struktuře oddílu a 

rozhodli se primárně zaměřit na skupinu mladších dětí tj. 1. -4. třída ZŠ. Naše družina skautů (5. -9. třída), 

ale funguje normálně dál. 

 

Dne 28. 9. se nová vlčata vydala na pouť za svatým Václavem. Po cestě ke „staré Boleslavi“ plnili 

několik úkolů, a na závěr se pokusili uchránit Václavova před jeho bratrem Boleslavem.  

 

 

 

 

 

 

Družina Svatého Václava 



První víkend v říjnu jsme se společně se skauty s Chropyně vydali do lesů u Chvalčova. Zde se kluci 

vrátili do roku 1944. Celým víkendem nás provázela doba odboje na Valašsku, plnění různých úkolů, včetně 

improvizovaného vaření za bojových podmínek. Vrcholem byl sobotní večer, kdy kluci měli za úkol splnit 

odbojovou činnost na území obce Chvalčov. Poté u ohně následovala diskuze na téma:  „Skauti v odboji.“ 

Všichni účastníci společně v lomu Trénink střelby 

 

S naší početnou vlčáckou smečkou (děti ve věku 

od 7. do 11. let) jsme se v říjnu vydali na oficiální 

zahajovací akci. Na symbolické „Poradní skále “ 

byli všichni přivítáni a obdrželi své vlčácké stezky – 

brožurky, jejichž plnění je bude provázet po celý 

následující rok. 

 

 

 

 

 Hra před poradní skálou 

 

V listopadu se pak starší kluci a vedoucí (roveři) 

rozhodli pod naším oddílem založit Roverskou 

družinu (skupinu chlapců od 16 -ti let). A jako první 

zahajovací akci se vydali na noční pochod 

z Radhoště, přes Lysou horu a Ivančenu až do 

Frýdlantu, aneb Roverway. 

 

 

  Ráno po východu slunce u Ivančeny 



Činnost kmene dospělých – oldskautů 2011 

Kmen oldskautů zahájil v letošním roce svou činnost 15. dubna již 8. ročníkem vzpomínkového 

pochodu Clay-Eva. Vzpomínkový pochod je pod vedením organizátorů  

Ing. Marka Bartoška, Mgr. Ondřeje Machálka a Bc. Jiřího Machálka a dále obce Hostišová.  

U pomníku v obci Hostišová se sešlo na 100 účastníků pochodu. Novinkou letošního roku byly dvě 

vzpomínkové trasy, a to jedna krátká pro málo zdatné z obce Hostišové do obce Racková a druhá již dlouhá 

z obce Hostišová, do města Bystřice pod Hostýnem. Dlouhá trasa jako každoročně kopíruje trasu 

parašutistické odbojové skupiny Clay-Eva.  

               Účastníci pochodu u pomníku                      Stanoviště pochodu 

Dne 7. května jsme přijali pozvání od skautů z Hulína na 90. výročí založení Junáka v Hulíně. 

Zúčastnili jsme se mše svaté, která byla sloužena za účelem vzpomínky na všechny zemřelé skauty. 

Následně jsme poseděli a pobavili se u malého občerstvení na faře v Hulíně. 

 

Třetí sobotu v květnu jsme se sešli na Sv. Hostýně u vzpomínkového pomníku při příležitosti  

22. ročníku Memoriálu RnDr. Plajnera. 

 

Memorial RnDr. Rudolfa Plajnera 



V letošním roce jsme u nás v Holešově, jako organizátoři a rozhodčí, pracovali na Svojsíkově 

závodě, dále 11. června pomáhali při organizaci krajských závodů v v Kostelanech na pozici rozhodčích. 

  

                          Pamětní list              Slavnostní zahájení 

Dopřáli jsme si i kulturní akci, kde více jak polovina našeho kmene navštívila výstavu s názvem 

„Odkaz Michaela Thoneta“, která se konala na zámku v Bystřici pod Hostýnem. Shlédli jsme zde spoustu 

nábytku převážně židlí, které byly vyrobeny nejen zmíněným panem Thonetem, ale také dnes vyráběné 

židle i jiný nábytek oceněný řadou prestižních cen. 

 

 

Vstupenka Zátiší ohýbaného dřeva 

Bohužel nás v letošním roce potkali i smutné události. Rozloučili jsme se, se dvěma bratry 

Plajnerovy družiny Svojsíkova oddílu. 

Dne 12. května nás opustil bratr Stanislav Štěpán ve věku nedožitých 80 let. Bratr byl nositelem 

řady vyznamenání a to Řád čestné lilie v trojlístku, Stříbrnou medaili Syrinx, Skautská láska, Medaile díků, 

Rozvoj na Zlínsku. Po bratru Baronovi se stal hlavním organizátorem Memoriálu RnDr. Rudolfa Plajnera. 



 

                     Bratr Stanislav Štěpán                                                               Bratr Ing. Ludvík Schindler 

Dne 12. Července, ve věku nedožitých 79 let, nás opustil bratr Ing. Ludvík Schindler. Působil mnoho 

let jako vedoucí střediska v Bystřici pod Hostýnem, kde vychovával mladé skauty. Bratr organizoval a vedl 

tábory, pro mnohé skauty zde byl oporou a záštitou. 

 

 Další smutnou událostí bylo 

rozloučení se s bývalým prezidentem a 

bratrem Václavem Havlem. Kde nás mezi 

ostatními skauty reprezentovali Ing. Marek 

Bartošek, Mgr. Ondřej Machálek a Bc. Jiří 

Machálek. Toto rozloučení zasáhlo nejen nás, 

jako jeho skautské bratry, ale i celou českou 

a světovou veřejnost. 

 

 

Václav Havel 

 

 

Smuteční průvod 

 Praha zahalená do smutku 



 

 

 

 V Holešově 12. 2. 2012 

 

 

  

  

 Alois Reimer  Pavel Šťastný 

 vedoucí střediska zástupce vedoucího střediska 


