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1 Členové střediskové rady
Jméno a příjemní
Ladislav Soukup

Přezdívka
Smích

Funkce
Vedoucí střediska

Vzdělání zkoušky
ČZ 2003
VZ 2005
ČZ 2007
ZK 2007
VZ 2010

Iva Naušová

Chechty

Vladislav Porsch
Jiří Mazanec

Mecháček
Balů

Zástupce vedoucího
střediska
Zástupce vedoucí dívčího
oddílu
Zpravodaj kmene OS
Zástupce vedoucího OS

Jiří Bremert

Ďuri

Vedoucí kmene OS

Anna Kuželková

Zoubek

Výchovný zpravodaj
dívčího kmene

Karel Kuželka

Rikki

Výchovný zpravodaj
chlapeckého kmene

Petra Rösslerová

Pampe

Zástupce vedoucí dívčího
oddílu

Petr Eštok

Piškot

Jaroš Rozmuš

Lovec

Zástupce vedoucího
chlapeckého oddílu

Petr Rössler

Zelí

Vedoucí chlapeckého
oddílu

Pavla Mazancová

Mája

Vedoucí dívčího oddílu

Petr Jungwirth

Kladivo

ČK 1991
ZK 1991
VZ 1993
ČZ 2004
ZK 2005
VZ 2005
ČZ 1990
VZ 1992
LŠ 1993
OČK 2007
ZK 2010
ČZ 2013

Veronika Polívková

Verča

ČZ 2013

ČZ 2000

ČZ 2006
ZK
VZ 2010
ČZ 2002
VZ 2004
LŠ 2006 (OČK
TVS, TAB)
LŠ 2009
ZK 2009
ČZ 2008
VZ 2012
ZK 2009
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Lucie Bremertová

Myška

ČZ

Šárka Prančlová

2 Stav členské základny
V rámci uplynulého volebního období se stav členské základny trochu proměnil, ale dle
mého patříme stále mezi střediska stabilní. Co se týče celkového počtu řádně registrovaných
členů za dané období, nejlépe jsme na tom byli v roce 2012, členská základna činila 60
registrovaných s rovnoměrným rozložením členů mladších 18 let a členů dospělých. Toto
číslo je velmi pěkné, vzhledem k tomu, že nás v roce 2011 bylo registrováno 49. Tomu
odpovídá rozšíření našich řad o 8 členů mladších 18 let. V roce 2013 bylo registrováno 54
členů, přičemž mladších dětí registrujeme 24 a dospělých 30, z toho je 8 ve skupině do 26 let.
Počty dospělých členů střediska jsou tedy poměrně stabilní.
V našem středisku pracují tři oddíly – dívčí, chlapecký, který vede činnost dle věkových
kategorií, a kmen dospělých. Jsem ráda, že se podařilo vytvořit silnou smečku vlčat, v níž
vidím kluky, kteří by časem doplnili i oddíl skautů, kterých momentálně není mnoho. Ráda
bych, kdyby se nám to samé podařilo také u děvčat, kterých za poslední dobu ubylo.
Prakticky nemáme oddíl skautek. Věřím, ale že i zde jsme nakročili k lepším zítřkům pro
dívčí oddíl, co se týká členské základny. Dále stojí za zmínku, že kruh kynšperského
skautingu není tvořen pouze řádně registrovanými členy, ale také našimi rodinami, partnery,
přáteli,

nebo

již

neregistrovanými

členy,

kteří

jsou

stále

s námi

v kontaktu. Tito lidé, protože nejsou registrovaní, nemohou se zařadit do žádných oficiálních
statistických údajů, které zahrnují počty členů střediska či celého kraje. Přesto jsou ale pro nás
velice důležití a s nimi by číslo lidí, kteří jsou spojeni svými aktivitami s naším střediskem,
bylo cca 100.
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3 Činnost střediska v letech 2011 - 2013
Oddíly pro svou činnost využívají jako základnu naši klubovnu. Pravidelnou oddílovou
činnost tvoří schůzky, konané obvykle jednou týdně. Snažíme se s dětmi alespoň jednou
měsíčně vyrazit na společnou výpravu, ať už do přírody, za kulturou, nebo na akci pořádanou
jiným střediskem. Zároveň je naší snahou potkávat se na akcích jako celé středisko, abychom
navázali mezigenerační vztahy, ale také aby se děti učily spolupracovat s dalšími oddíly,
poznávaly se i během roku a neviděly se poprvé až na táboře.
Během roku organizujeme i několik akcí směrem k veřejnosti s cílem prezentovat skauting
a naše středisko nebo rozšířit naši členskou základnu. Některé akce jsou již tradiční a lidé
z města se na ně těší, dokladem toho je Kynšperské strašení, některé akce organizujeme
ve spolupráci s městem – tradičně nás město oslovuje k držení čestné stráže při pietním aktu
u příležitosti oslav osvobození města, podílíme se na organizaci dne dětí, kde se prezentují
všechny městské organizace. Též tradičně pomáháme na začátku adventního času s přípravou
betléma v kostele Nanebevzetí Panny Marie, i jeho následným sklízením. Je to vždy neklamné
znamení blížících se Vánoc, kdy navíc těsně před Vánoci přivezeme prostřednictvím dalších
skautů i k nám Betlémské světlo, které si obyvatelé Kynšperka mohou pro sebe připálit právě
v kostele. Letos se nám podařilo za souhlasu vlastníka betlému, Rytířského řádu křižovníků
s červenou hvězdou, a za finanční podpory Skautské nadace Jaroslava Foglara opravit kulisy
betléma, jejichž části byly opotřebeny přenášením při stavění a sklízení betléma. Jsme rádi,
že tak kulisy budou nyní důstojnou součástí celého betléma, jehož figurky byly uznány
kulturní památkou a prošly odborným zrestaurováním. Čas Vánoc bývá završen příchodem
Tří králů, s nímž souvisí tradiční Tříkrálová sbírka – té jsme se již podruhé zúčastnili
a pomohli tak dobré věci.
Naše středisko se dále účastní i akcí pořádaných jinými středisky, jako je Foot Cup (fotbalový
turnaj skautských středisek Karlovarského kraje), ples v Habartově nebo Znáš Cheb? (jedná
se o soutěžní hru o znalostech města Chebu s různými úkoly na trase závodu). Pro ostatní
střediska jsme letos například uspořádali „Pohni kostrou“, kde měli děti možnost splnit si
některé body z odborky „atlet“. Pokud je to možné, pomáháme při organizaci akcí pořádaných
jinými – např. Svojsíkovy závody, Obrok (Pampe byla v organizačním týmu), Český pohár
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turistického závodu (jeden z pohárů se konal i v Kynšperku nad Ohří, někteří pomáhali
na trati).
V letošním roce jsme se mimo jiné pustili do výroby nových podsad, podle Chrobákova
návrhu, neboť řada ze stávajících podsad je již poznamenána letitým užíváním. Zaměřili jsme
se také na úpravy a drobné opravy naší klubovny i jejího okolí, aby nám poskytovala příjemné
zázemí

pro

naše

setkávání.
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4 Získávání nových členů
Snažíme se rozšiřovat naše řady o mladší členy, ale zároveň je naší snahou, aby ti
stávající prošli pokud možno všemi výchovnými kategoriemi a vychovali jsme si naše
nástupce

a

schopné

jedince

obstát

ve

všech

ohledech

v dnešním

světě.

Pravidelně v září pořádáme náborové akce i s využitím připravených náborových balíčků,
abychom na sebe upozornili na začátku školního roku. Při každé naší činnosti, která je
směřována nejen dovnitř našeho střediska, nebo hnutí, se snažíme o prezentaci naší činnosti,
abychom se dostali do povědomí našich spoluobčanů a dali jim najevo, že skauting je stále
aktuální a má smysl.

5 Vzdělávání členů
Cílem je, abychom u oddílů měli jedince s chutí pro práci s dětmi a s patřičným
skautským vzděláním. Z uplynulé období se podařilo Kladivovi a Verče, kteří pracují u vlčat
získat čekatelské zkoušky. Pampe absolvovala vůdcovský kurz se zaměřením na práci
s rovery a následně úspěšně složila vůdcovskou zkoušku. Beruška si doplnila vzdělání
o obnovený zdravotnický kurz.

6 Sponzoři
Naše středisko spolupracuje s městem, které nás finančně podporuje. Dále čerpáme
dotace MŠMT a rovněž velice dobře spolupracujeme s Mgr. Moravčíkovou, která nám každý
rok prostřednictvím své lékárny vybaví lékárnu na tábor, a to zcela zdarma. Podpořil nás také
pan Švagera se svou autodopravou, jenž nám zajistil odvoz táborového vybavení. Čas od času
nás podpoří firma NAPPE s.r.o. Všem našim podporovatelům srdečně děkujeme.

7 Závěr
Za uplynulé volební období jsme se posunuli opět o něco dál, ale již nyní máme před sebou
do dalšího období stanoveny nové cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout, abychom se opět
mohli zpětně podívat na to, co se nám podařilo. Věříme, že skauting má své místo i v našem
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městě a v dnešní době. Naším prvotním cílem je snaha o zkvalitnění života našich členů,
ale nejen jich. Naše aktivity, které směřují i k široké veřejnosti v našem městě, přispívají
k barevnějšímu životu v Kynšperku nad Ohří.
Iva Naušová,
Zástupce vedoucího střediska
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