Výroční zpráva 2012
Středisko Leština – Šavani
Skaut – Český skauting ABS

O nás
„Středisko Leština - Šavani“ je tvořeno jedním oddílem a je součástí skautské organizace
„Skaut – český skauting ABS“ jako organizační jednotka tohoto občanského sdružení.
Oddíl je v současné době rozdělen do 5 družin, z nichž jsou 3 chlapecké a 2 dívčí. 2 družiny
jsou z obce Zvole, 2 z Leštiny a 1 ze Zábřehu. Každá družina má jednou týdně schůzku a jednou za
čtrnáct dní se členové celého oddílu sejdou na víkendových akcích, kdy některé jsou také realizovány
pro veřejnost.
Předchůcem „Středisko Leština - Šavani“ je skautsko-woodcrafterské společenství Shawnee,
které vzniklo v roce 1988 a v roce 1990 vstoupilo do organizace „Junák – svaz skautů a skautek ČR.“
V roce 2011 oddíl přestoupil do organizace „Skaut – český skauting ABS“ jako organizační jednotka
tohoto občanského sdružení, z důvodu získání samostatné právní subjektivity. „Středisko Leština –
Šavani“ staví na hodnotách a principech a přebírá tradice oddílu Trojka Shawnee Zábřeh.
Posláním oddílu je přímá práce s dětmi, mládeží a všemi ostatními členy, to znamená
cílevědomé působení podle skautských zásad s důrazem na nadřazenost hodnot duchovních nad
materiálními tak, aby byli schopni a připraveni plnit po celý svůj život své povinnosti v duchu
skautských principů, demokracie a humanismu.

Oddílový časopis
Oddíl vydává svůj vlastní oddílový časopis „Březová kůra“. V roce 2012 vyšlo celkem 6 čísel
v rámci 23. a 24. ročníku. Naleznete jej na oddílových webových stránkách nebo na webových
stránkách obce Leština.

V roce 2012 jsme uspořádali tyto akce:
7.1. TĚLOCVIČNA V LEŠTINĚ
Již tradiční zahájení nového roku v duchu sportovních her a plnění oddílových zkoušek ze zdatnosti.
21.-24.1. VÝSTAVA V LANŠKROUNĚ K PŘÍLEŽITOSTI 100 LET SKAUTINGU
V Lanškrouně se ve spolupráci
našeho kmene Shawnee a
junáckého střediska Zubr a
Dikobraz Lanškroun uskutečnila
největší výstava skautského tisku
v historii českého skautingu.
Z oddílového časopisu Březová
kůra:
Výstava probíhala v nově
otevřené
klubovně
lanškrounského střediska, která
je nově postavěná a je moc
hezká. V centrální místnosti na
tablech
visely
historické
časopisy,
v
dalších
dvou
místnostech byla náplň podobná.

Vystavované časopisy pocházely z Mičkinikwovy (Slavomír Václavsky) sbírky. V další místnosti měl
prezentaci náš oddíl, kde jsme měli vystavené kroniky, korálkované štíty, roucha… Musím říct, že
zájem o naši místnost byl docela velký a sklidili jsme mnoho obdivu za nádhernou výzdobu.
Hlavní náplní výstavy byly právě ony historické časopisy. Toto jsou slova vedoucího lanškrounského
střediska: „Nejzajímavější jsou nejstarší exponáty z počátků skautingu. Jsou tu jak časopisy vydané po
roce 1912, kdy vycházela první čísla, tak ty současné. Nechybí tu časopisy z doby, kdy byl skauting
zakázán, a časopisy musely vycházet pod jinými organizacemi, jsou tu zahraniční časopisy i oddílové.
Odhadem tři až pět tisíc časopisů“.
A kdo se všechno přišel podívat? Starostka města Lanškrouna paní Mgr. Stanislava Švarcová,
předseda Krajské rady Junáka Ing. Jan Stejskal a předseda Okresní rady Junáka Lukáš Nastoupil. Také
přišli redaktoři Orlického deníku a Českého rozhlasu, a dostavily se výpravy skautů a skautek z okresu
Ústí nad Orlicí, a dále ze Štítů, Mohelnice, Hrachovce, Valašského Meziříčí, Velkého Meziříčí, Zábřehu
na Moravě a Šumperka. Nejde také nezmínit účast místních skautů a skautek, kteří nám tvořili téměř
neustálou společnost.
Orlický deník:

lanskrounsko.cz:

28.1. DESKOVÉ HRY
Akce probíhala v aule zábřežského DDM a bylo na výběr z mnoha deskových her částečně oddílových
a částečně zapůjčených od spřáteleného občanského sdružení Thilisar, které se touto aktivitou
zabývá a pomáhá nám pořádat tuto již tradiční akci.

11.2. MISTR UZLAŘ
Tradiční kmenová akce, která má své základy již v prvním roce kmenové činnosti. Členové soutěží ve
vázání šesti základních uzlů a v uzlařské regatě. Akce probíhala opět v leštinské tělocvičně, kterou
nám obec půjčuje zdarma.

25.2. RODOVÉ VÝPRAVY
Družiny se vydali za doprovodu vedoucího a svého rádce, kam si sami zvolily. Sovy šli do přírody na
Nový hrad, Vlci a Medvědi do Šumperského muzea a Mývalové do Vitošova. To je vše, družiny ve
Zvoli přibyly až tento školní rok.

10.3. VÝPRAVA NA MARKOVICI
Výprava k vysílači nad leštinou, jedna z klasických výprav do přírody, kde si děti vařili sami jídlo na
ohni, pokoušeli se odlít sádrovou stopu a postavit správně stan z celt.

24.-25.3. 87. SNĚM KMENE SHAWNEE
Slavnostní akce která se koná 4x do roka a udělují se na ní splněné kmenové zkoušky, sedí se okolo
ohně v rouchách po vzoru indiánů a zvou se hosté.

14.4. HLEDÁNÍ POKLADŮ V ZANIKLÉ VESNICI
Jedna z klasických výprav na které si mohli všichni vyzkoušet hledat kovové předměty po zaniklé
vesnici pomocí zapůjčených detektorů kovů od jednoho z rodičů, který se touto činností zabývá.

V květnu proběhlo druhé kolo rodových výprav a 88. Sněm. V červnu výprava na pohraniční
pevnosti a předtáborové brigády.

30.6.-14.7. 25. LETNÍ TÁBOR KMENE SHAWNEE
25. letní tábor Šavanů se uskutečnil nedaleko města Štíty ve spolupráci s kmenem Ksigudan - město
Žatec. Tábor byl tentokrát malebně laděn nově malovanými stany týpí, které si pomalovali samotní
členové oddílu. Celkem 24 dětí a 12 vedoucích prožilo pěkných 14 dní táborového života. I tentokrát
se dostalo na všestranný rozvoj táborníků. Táboru vládla táborová hra na stavbu vesnice, která
nečekaně zaujala všechny mladší členy tábora. Vrcholem tábora byla mezitáborová 24 hodinová hra,
která byla zkouškou vytrvalosti, bojovnosti, odvahy jednotlivých hráčů. Poděkování zaslouží
instruktoři - vedoucí společneství Midewiwin ČR, kteří výrazně působili ve vedení tábora.

22.9. BRANNÝ ZÁVOD
Byl pořádán i pro děti z Leštiny a celkově se této akce účastnilo 70 lidí. Děti si zde mohli vyzkoušet
disciplíny na 9 stanovištích (1. Pevnost Torra Borra, 2. Vzduchovky, 3. Paintball, 4. Airsoft, 5.
Lukostřelba, 6. Prak, 7. Lanové centrum, 8. Střelba z kuše, 9. Hod granátem) a poté byli vyhodnoceni
ve třech věkových kategoriích. Od těch nejmenších co běželi s rodiči až po 15-leté.

12.-13.10. AKCE NA KLUBOVNĚ
Přespávali jsme na naší klubovně v Zábřeze.
25.10. VÝPRAVA ZA DRAHOKAMEM
Vydali jsme se nad obec Sobotín hledat do místních nalezišť Epidot.
2.-4.11. SRAZ MIDEWIWINU
Midewiwin je společenství několika woodcrafterských kmenů z celé republiky a tento rok slavilo 30
let od založení. Udělovali se i ceny Midewiwinu za přínos společenství o čemž vyšel článek v
Zábřežských novinách. Akce byla určená pro starší členy a vedoucí.

10.11. BITVA U KANAWHY
Tradiční akce na motivy skutečné bitvy mezi indiány a kolonizátory. Bojuje se v lese s papírovými
koulemi a vyrobenými malovanými štíty.

Na konci Listopadu se uskutečnila klasická výprava do přírody, tentokrát nad Zvolí, kde se
zformovali 2 nové družiny, a na začátku prosince proběhl 90. Sněm.
A před vánocemi tradiční Vánoční nadílka.

Děkujeme obci Leština za jejich dar, za který jsme mohli koupit toto
vybavení:
Tábornické věci ( deky, šípy duralové a dřevěné, plynové vařiče, nafukovací matrace, sekery, soubor
her, vypalovací sada do dřeva a kůže, 2x sada petang koule, turistický atlas, horolezecká šňůra na
uzlovačky, sada štěrchacích hudebních nástrojů)
Vybavení táborové kuchyně ( 2 ks. nerez várnic s kohoutem, plastové boxi )
Oddílová trička

Členové oddílu v roce 2012:
Vedení:
Slavomír Václavský
Mičkinikwa
tel.: 773 640 264 e-mail: mickinikwa@seznam.cz
Zdeněk Šebesta
Wyoming
tel.: 777 552 918 e-mail: wyomingo@seznam.cz
Tomáš Stoklasa
Ječmen
tel.: 739 280 794 e-mail: tomstoklasa@gmail.com
Michal Kunrt
Ohiysa
Petr Brzobohatý
Ajagu
David Hons
Dračák
Josef Keprt
Unkas
Jana Šebestová
Janyta
Monika Šebestová
Mondyna
Vlci:
Milan Smítal
Upír
Vojta Topitsch
Top
Josef Grund
Javor
Marek Švub
Burák
Vojtěch Diviš
Očko
Tomáš Smítal
Hobit
Daniel Opravil
Nad
David Křenek
David
Sovy:
Amálie Svádová
Mája
Adéla Svádová
Áďa
Nikola Ruprechtová
Nika
Kristýna Ruprechtová
Kika
Leona Lukasová
Viky
Mývalové:
Petr Novák
Piedro
Michal Kotrle
Ičigo
Martin Kučera
Kutil
Hadi:
Ondra Najman
Luk
Ondra Fiedler
Fidli
Jiří Jaroš
Bizon
Franta Vymětal
Ohníček
David Haberland
Martin Jílek
Ledňáčci:
Zuzana Stryková
Blesk
Nikol Pechová
Edita Rifflorová
Eddie
Bára Prucková
Rose
Sára Smékalová
Pírko

