VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2013

Junák - svaz skautů a skautek ČR
Středisko Ruda nad Moravou

www.skautruda.cz

IČ 60341955

Rudské skautské středisko děkuje obci Ruda nad Moravou a Olšany za finanční
podporu v roce 2013 i v letech předchozích. Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy ČR za poskytnutí finanční podpory na naši činnost.
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Junák - svaz skautů a skautek ČR
Podle zákona č. 83/1990 Sb. je organizace Junák - svaz skautů a skautek
dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení, sdružující své členy a členky bez
rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.
Jeho posláním je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních,
intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k
sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.
Skauting do naší země přivezl z Anglie, kde byl založen v roce 1907, již v roce 1911
středoškolský profesor Antonín Benjamin Svojsík. I přesto, že třikrát byly myšlenky skautingu
umlčeny totalitními režimy (1940, 1950, 1970 – pokaždé se tento zákaz týkal i skautů z okolí Rudy),
má dnes Junák - svaz skautů a skautek ČR 45 000 členů a je největší výchovnou organizací mladých
lidí v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Svou činností
a výchovou mladých lidí si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí, respektovaných
organizací a významných osobností. Postupem času se rozšířil do 214 zemí světa a sdružuje téměř 40
milionů členů.
Skauting je určen pro všechny děti a lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na
sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich
specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje 26 hlavních a 80 dalších aktivit v oblastech jako je
sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další.
Junácká organizace se dělí do čtyř skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky
rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí. Jsou to:
- benjamínci (3 - 6 let)
- světlušky a vlčata (věk 6 - 10 let)
- skautky a skauti (věk 11 - 15 let)
- rangers a roveři (věk 15 - 24 let)
- oldskautky a oldskauti (věk nad 24 let)
Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám
daného věku.
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Skauting je založen na třech principech (povinnostech):

- povinnost k sobě – znamená odpovědnost za rozvoj sebe sama. Rozvoj jak po stránce fyzické
tak především po stránce duchovní (sebevzdělávání).
- povinnost k ostatním – odpovědnost člověka ke společnosti v těch nejrůznějších podobách.
Věrnost své zemi. Účast na rozvoji společnosti, při které je uznávána a respektována důstojnost jiných
lidí a není poškozována příroda.
- povinnost k bohu – pro věřící znamená oddanost k duchovním principům, věrnost
náboženství. Pro nevěřícího člověka znamená oddanost těm nejvyšším principům jako je pravda, láska,
přátelství, čest, věrnost.

Skautský slib
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe
- sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době;
- plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské;
- duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližnímu.
Věřící lidé mohou připojit: „K tomu mi dopomáhej Bůh“

Skautský zákon
1. Skaut je pravdomluvný
2. Skaut je věrný a oddaný
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
5. Skaut je zdvořilý
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
8. Skaut je veselé mysli
9. Skaut je hospodárný
10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích
Základní organizační jednotkou v Junáku je oddíl, který se skládá z několika družin. Oddíly
jsou pak sdruženy do střediska.
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Středisko
Organizační údaje:
Název:

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Ruda nad Moravou

Organizační číslo:

715.11

IČO:

60341955

DIČ:

CZ398-60341955

Číslo účtu:

243350988/0300

Adresa:

9. května, 789 63 Ruda nad Moravou

Web:

www.skautruda.cz

Kontaktní email:

junak.ruda@gmail.com

Nové složení orgánů skautského střediska od 15. 9. 2013

vůdce střediska (statutární orgán):

Mgr. Tomáš Pospíšil - Tuffy

zástupce vůdce střediska
a výchovná zpravodajka dívčího kmene:

Mgr. Marie Tanertová

výchovný zpravodaj chlapeckého kmene:

Bc. Jan Pospíšil - Kloučí

hospodář:

Michal Stránský - Mitch

pokladník:

Jitka Pospíšilová - Zoubek

předseda revizní komise:

Jiří Dokoupil Dis. - Šumi

tajemník:

Olívie Zezulová

členka rady:

MDDr. Monika Pospíšilová
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Členská základna
Počet členů k 31. 1. 2013:
30 členů

2. chlapecký oddíl Olšany:

22 členů

3. dívčí oddíl Ruda:

47 členek

4. roverský kmen

21 členů

634. klub oldskautů:

19 členů

Počet členů

1. chlapecký oddíl Ruda:
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letech
130 121
115

120

95

134 140139

86 81 85 85

81
70
2003
2005

2007

2009

2011

2013

Rok

Celkový počet: 139 registrovaných členů
Naše řady si již několik let udržují své počty, stále jsme 3. nejpočetnější středisko na okrese
(včetně jesenického okresu).
Členové v jednotlivých výchovných kategoriích:
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Vedení 1. chlapeckého oddílu Ruda:
vůdce oddílu: Jan Pospíšil - Kloučí
zástupce vůdce: Tomáš Pospíšil - Tuffy

Vedení 2. chlapeckého oddílu Olšany:
vůdce oddílu: Zdeněk Dokoupil - Jaffa
zástupce vůdce: Michal Mutina - Mamut

Vedení 3. dívčího oddílu Ruda:
vůdkyně oddílu: Marie Tanertová - Maruška
zástupce vůdkyně: Jana Brokešová

Vedení 634. klubu oldskautů:
vůdce klubu: Oldřich Tanert
zástupce vůdce: Josef Vénos - Sem

Vedení 4. Roverského kmene:
vůdce kmene: Petr Pospíšil - Pítrásek
zástupce vůdce: Zdeněk Dokoupil - Jaffa

Všichni vůdcové (střediska i oddílů) jsou kvalifikovaní pro práci s dětmi - mají složenou
dvoustupňovou vůdcovskou zkoušku, která je uznávána ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
jakožto dostačující kvalifikace pro práci s dětským kolektivem a která mj. umožňuje vést tábor
dotovaný ze státních prostředků.
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Činnost a akce pro veřejnost
Hlavní činnost junáků se odehrává v oddílech, které tvoří jednotlivé družiny. Družinu tvoří 5-8
dětí, které mají svého vedoucího tzv. šestníka (vlčata a světlušky) nebo rádce (skauti a skautky).
Družina se schází jednou za týden na družinových schůzkách, kde probíhá převážná část celoročního
programu. Schůzky se uskutečňují v klubovnách nebo venku v přírodě. V roce 2013 pracovalo pod
střediskem ve čtyřech oddílech 14 družin (10 v Rudě nad Moravou a 4 družiny v Olšanech). Oddíly se
dále schází jednou za měsíc na oddílových schůzkách, jednodenních výletech do okolí nebo
dvoudenních výpravách s přenocováním. V létě 2013 středisko uspořádalo čtyři letní stanové tábory.
Jeden byl určen pro světlušky a vlčata, druhý pro skautky a skauty, třetí byl oldskautský, čtvrtý měl
vzdělávací charakter, v rámci Jesenické lesní školy.
Činnost určená pro členy hnutí v roce 2013
Schůzky, výpravy
Základem naší činnosti jsou pravidelné každotýdenní schůzky. V týdnu se konají schůzky vlčat,
skautů, světlušek a skautek každé podle pohlaví a příslušné věkové kategorie. Nepravidelně se schází
kmen roverů a rangers. Život oddílu řídí oddílová rada, která se schází každý měsíc a každý měsíc se
schází i středisková rada, která plánuje a řídí život střediska.
Všechny schůzky se konají ve skautské klubovně ve dvoře za Záložnou. Za příznivého počasí
se převážná část jejich programu koná venku. Zhruba jednou za měsíc koná také každý oddíl
víkendovou akci. Výpravy se konají i v zimě. Na těchto výpravách se dětí učí žít v souladu s přírodou.
Všechny letošní akce výroční zpráva pojmout nemůže, ale podívejme se alespoň na některé,
včetně těch, které pořádáme pro veřejnost. (Zápisy jsou ponechány tak, jak byly psány přímými
účastníky z řad vedoucích.)
Hrátky na sněhu

26.1.2013

Nádherný zimní sobotní den byl ideální příležitostí pro řádění na
sněhu. Sešlo se nás okolo dvaceti účastníků všech věkových
kategorií. Pod Puntorem jsme každý zkontrolovali správné těsnění
rukavic, upravili čepice a hned na to už zdolávali kopec. Každý
měl samozřejmě svůj „jízdní prostředek“, na kterém zanedlouho
trhal rychlostní rekordy. A to doslova. Někteří zapomínali
používat brzdy, a tak se nejednou stalo, že zuřivou jízdu zastavil až
plot pod kopcem. A že byla kvalita sněhu opravdu perfektní,
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občas se dokonce stávalo, že jsme mohli vidět rychle jedoucí boby – ale bez majitele. Až jsme byli
dostatečně vyřádění, dopili jsme teplé čaje v termoskách a pak se rozloučili. (Janička)
Dětský karneval

17. 2. 2013

Tento dětský karneval proběhl v režii mladších
roverů (tedy ve věku 15 - 17let). O to více
musíme vyzvednout jejich divadelní talent a
um. Na Dětský karneval upravili známou
pohádku

z Mrazíka

playbackem.

a

Veliký kus

doprovodili

ji

práce v tomto

představení byl jasně vidět. (Jaffa)
Turnaj v kostkách

15. - 17. 3. 2013

Na tradiční klání junácké zručnosti jsme se tentokrát vypravili do nové klubovny v Lesnici. V pátek
jsme prozkoumali nejbližší okolí, hlavně v noci při nočních hrách. V sobotu jsme vyrazili o kousek dál
a došli jsme na hrad Brníčko, kde jsme si zahráli boj o čepice. Sluníčko svítilo a tak nám procházka
rychle utíkala. Odpoledne přišlo to nejdůležitější - turnaj. Boj byl urputný a těsný. Hranice 1000 bodů
byla pokořena za hodinu a půl. U vlčat vyhrál Don Chuan alias Ondra Kozák, putovní pohár skautů
přebral Georg - Jirka Kubíček a zlaté kostky letos získal Tuffy - Tomáš Pospíšil. Letošní turnaj však
byl ještě něčím výjimečný, poprvé se jej zúčastnily holky :-) (Pítrásek)

Oddílová schůzka ke Dni sesterství

22. 2. 2013

Jako každý rok, nezapomněly jsme ani letos oslavit svátek všech skautek a potažmo i skautů celého
světa. Tento svátek se nazývá Dnem sesterství nebo Dnem zamýšlení (Thinking Day) a slaví se na
počest narození zakladatele světového skautingu Roberta Baden – Powella a jeho ženy. V tento den se
především skauti na celém světě schází ve svých klubovnách a myslí na skauty z celého světa.
Uvědomujeme si tak sounáležitost se světovým hnutím, skautingem. Také dívčí oddíl se v tento den
sešel. Připomněly jsme si něco málo z historie, zahrály spoustu her a pátraly jsme po tom, kde všude,
ve kterých zemích světa se skautuje. (Maruška)
Výprava na Olešnici

22. – 24. 3. 2013

V tento neskutečně mrazivý a zasněžený víkend se vedení
dívčího oddílu vypravilo na Rejvíz a jeho okolí. Výpravy se
zúčastnilo 14 statečných rádkyň a vůdkyň. Nezalekly jsme se
více jak dvacetistupňového mrazu a řádně jsme vyrazily
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zdolat závěje sněhu a rozhlednu Zlatý chlum. Všechny studánky byly zamrzlé a tak jsme si na vaření
rozpouštěly sníh. Strávily jsme tak víkend v pohádkové zimě a krásné zimní přírodě. Promrzlé, ale
zároveň plné nevšedních zážitků jsme se rády vrátily do tepla našich domovů. (Maruška)
Stráž u Božího hrobu

30. 3. 2013

V sobotu 30. 3. jsme měli možnost udělat prospěšnou věc a hned jsme toho využili. Téměř dvě desítky
z nás se odhodlalo držet stráž u Božího hrobu v rudském kostele. Střídali jsme se po půl hodinách a
celá stráž trvala 10 hodin. (Pítrásek)
Svojsíkův závod 2013

18. 5. 2013

Svojsíkova závodu se zúčastnily hned tři družinky
z našeho střediska. Z dívčího oddílu to byly
Severky a Pastelky, z chlapeckého to byli Tygři.
Okresní

kolo

závodu

se

konalo

v Libině.

V ranních hodinách jsme se sešli na rudském
vlakovém nádraží a společně vyrazili odhodlaní změřit síly s ostatními skautskými družinami z našeho
okolí. Organizace závodu libinskými skauty byla perfektní. Hned jak jsme přijeli, ujali se nás a ukázali
nám co a jak. Při úvodním nástupu jsme kromě přivítání (i libinským panem starostou), mohli
zhlédnout scénku na motivy Rychlých šípů, kterou
si pro nás tamější skauti připravili. Zanedlouho
poté vyrazily družinky na trať. Postupně prošly
všemi stanovišti, jako byly např.: Vyhledávání
informací, Dopravní pravidla, Krizové situace,
Znalost přírodnin, Logické myšlení, Rozdělávání
ohně, Zdravověda, Schopnost řídit družinu a
další… Po závodu všechny čekal výborný guláš. K příjemné
atmosféře přispěly (mimo krásné počasí) i prezentace družin, které si děti již před závodem připravily
a které byly také součástí hodnocení. A výsledky dopadly takto: z dvanácti dívčích družin se umístily
Severky na krásném 5. místě a Pastelky dokonce na 1.
místě s postupem do krajského kola! Naši kluci pak
z šestnácti chlapeckých družin obsadili úctyhodné 6.
místo. Navíc každá družinka si kromě pěkných zážitků
odvezla i parádní deskové hry, které díky sponzorům
libinští skauti pro děti připravili. (Janička)
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Dobývání hradu

4. 5. 2013

Čtvrtého dne, pátého měsíce, léta páně 2014 se sešli rytíři a rytířky z rudského a bludovského střediska
na Novém hradě nad Raškovem. Úkol byl tentokrát jasný - loupeživí rytíři zajali princeznu a zakopali
poklad. Když jsme se to dozvěděli, vyrazili jsme k útoku a snažili se princeznu vysvobodit, což se nám
podařilo. Poklad byl dobře ukrytý v hradní zdi a na dně studny. Celé odpoledne bylo protkáno
udatnými činy téměř stovky hrdinů a jistě nebudou zapomenuty. (Pítrásek)

Závěrečný oheň dívčího oddílu

24. 6. 2013

Sešli jsme se u klubovny v Rudě nad Moravou, abychom zakončily náš skautský rok 2012/2013. Od
klubovny jsme vyšly cestou kolem Puntoru až k chatě Bumbálce. U chaty jsme zahájily oddílovým
pokřikem. Potom jsme začaly nosit dřevo na oheň. Po chvíli ho bylo dost, tak si každý, nebo do
dvojice, hledal klacík na opékání párku. Starší holky mezitím chystaly oheň.
Začalo rozdávání cen. Nejmenší byli nedočkaví, tak se začalo od nich. Pro každého měla rádkyně
nějakou pěknou cenu. Skončilo se u nejstarších Pastelek, které poté měly za úkol se projít s Maruškou.
Starší holky pro ni zatím přichystaly překvapení... Když se Maruška s Pastelkami vrátila, dostala velké
perníkové srdce a malé dárečky s bonbony. Následně jsme si opekly párky, najedly se, uklidily ohniště
a vrátily se zpět ke klubovně. (Nikča)
Závěrečný oheň chlapeckých oddílů
Měsíc červen je obdobím, kdy se děti těší na prázdniny, na dovolenou, na letní skautské tábory. Končí
školní rok a s ním také ten skautský. Proto jsme se sešli, jako již každoročně společně s 2. olšanským
oddílem, abychom uplynulý skautský rok patřičně zakončili. Tentokrát na místě zvaném „Drtič“ za
olšanským dvorem. Sešlo se nás požehnaně, od nejmladších vlčat až po starší ostřílené skauty, kteří
byli na místě již o chvíli dříve, aby postavili oheň. U něj jsme hráli na kytary, zpívali, vzpomínali na
zážitky z uplynulých výprav a poté především vyhlásili výsledky bodování celoročního snažení dětí,
které bylo cenami spravedlivě odměněno. Úspěchy, ale i malá zklamání nechť jsou nám motivací do
nového skautského roku. Po táboře zase naviděnou! :-) (Kloučí)
TÁBOR 30.6. - 13. 7. 2013, MINITÁBOR 27.7. -31. 7. 2013
Bylo nebylo…
V prvním prázdninovém nedělním dopoledni 30.
června se sešlo u rudské skautské klubovny 42 táborníků
odhodlaných vyrazit vstříc nevšedním dobrodružstvím na
tábořiště do Horních Studének. Z úvodního dopisu od
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Robinsona Crusoa poznali, že je čeká opět čtrnáct netradičních dní… a opravdu. Každý den měl svůj
řád. Pravidelné budíčky, rozcvičky, prohlídky stanů, nástupy, zpívání s kytarou, vycházky, zamyšlení a
pohádky na dobrou noc, to vše k táborovému dni neodmyslitelně patřilo. A nejen to. Děti plnily
odborky, a tak získaly nové nášivky na svůj kroj, vyzkoušely si quilling a namalovaly hrníčky, zahrály
lakros a díky slunečnému počasí mohly řádit ve vodě, plavily se na raftu atd. Co by to bylo za tábor
bez večerního posezení u ohně? Kromě zahajovacího a
závěrečného ohně byl letos dokonce i oheň slibový!
Podobně se potkali o tři týdny později v sobotním
dopoledni 27. července u olšanské skautské klubovny Asterix a
Obelix s jedenácti malými táborníky. Nejmladšímu z nich bylo
teprve šest let a nejstaršímu jen o tři roky víc. Byly to však děti
statečné a odvážné, proto je Asterix a Obelix pozvali do své
„galské vesnice“ (opět v Horních Studénkách). Během pěti dní
se staly děti kamarády nejen samy sobě navzájem, ale poznaly i další postavy z dob Asterixe a Obého.
Byli to Numerobis, Druid Panoramix,Trubadurix a další. S nimi prožily nevšední zážitky… bojovaly
s Římany,

účastnily

se

olympijských

her,

vařily

kouzelný

nápoj,

a když pak pomohly Nuberobisovi na přání Kleopatry postavit palác, odměnou jim byl slavnostní raut.
Zní to jako pohádka? Věřte nebo ne, opravdu se tak stalo… zeptejte se dětí, ty Vám to určitě
potvrdí (Janička)

Pochod OBR Ruda

19. 10. 2013

Dne 19. října se uskutečnil již XIV. ročník skautského pochodu OBR Ruda.
Návštěvníkům byly připraveny nejen pěší trasy od 5 do 35 km,
vedoucí po místních kopečcích Žďáru a okolí, ale také fantastické
slunečné počasí, které přímo vybízelo k procházce v podzimní krajině. V cíli
navíc na všechny čekalo zasloužené občerstvení a především vyhlášené
speciality polní kuchyně. (Kloučí)
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Drakiáda

13. 10. 2013

Tradiční akce pořádaná skautským střediskem Ruda nad Moravou je Drakiáda. Přibližně 50 dětí se
dopoledne sešlo v Rudě u klubovny a společně se přemístily pod Puntor, kde se celá akce odehrávala.
Po nástupu se děti vrhly do přípravy ohniště, na kterém měly za úkol uvařit guláš na libovolný způsob.
Součástí soutěže bylo i po sobě ohniště zahladit. Všichni to bez problému zvládli. Na prvním místě se
umístila družina Veverek. Od 14 hodin probíhala drakiáda, které se zúčastnila i široká veřejnost. Lidé
přišli v hojném počtu, přestože vítr nefoukal. Proto účastníci neměli možnost předvést, jak jejich
vyrobení draci létají. Po dvou hodinách marného snažení jsme se s vidinou dujivého počasí napřesrok
rozešli domů. (Mamut)
Vánoční vyrábění

21. 12. 2013

Čas před Vánocemi je vždycky časem vyrábění dárků pro
nejbližší a časem setkávání. Neváhaly jsme tedy ani my a
svolaly jsme vánoční schůzku dívčího oddílu. Sešly jsme se na
místní faře. Vyráběly jsme dárky pro rodiče, ozdobily
vánoční stromek a pekly perníčky. Nezapomněly jsme také
uspořádat soutěž v lahodnosti cukroví, které jsme si přinesly
z domu. Za zpěvu koled jsme se vzájemně obdarovaly dárky
a popřály si krásné Vánoce. (Maruška)
VáBes chlapeckých oddílů

20. – 21. 12. 2013

Vánoce, čas klidu a pokoje a také vánočních besídek. Celý program byl zaměřen na vánoční zvyky
nejen v České republice, ale i ve světě. Samozřejmě jsme nastrojili vánoční stromeček, a to
vlastnoručně vyrobenými ozdobami, obdarovali jsme se navzájem vánočními dárky, ale také jsme
nezapomněli na lesní zvířátka a naaranžovali jsme jim u krmelce před-štědrovečerní baštu u krmelce.
Před spaním nesměla chybět filmová pohádka a ráno jsme se pak vydali na vlakové nádraží převzít
Betlémské světlo. (Kloučí)
Rozdávání Betlémského světla
21. 12. 2013 Olšany a 23. 12. 2013 Ruda
Letošní betlémské světlo jsme se rozhodli v Olšanech pojmout
netradičně. Do této akce jsme zapojili místní školu v čele s paní
ředitelkou, která přichystala koledy a s obecním úřadem, který zajistil
výzdobu Vánočního stromu. Za což jim patří dík. Pítrásek potom
oprášil své kytarové umění a tak se mohly koledy nésti celým
Olšanským parkem. Snad v každém z nás těchto pár koled s pomocí

13

betlémského světla probudilo ducha Vánoc. V Rudě proběhlo rozdávání betlémského světla
v podobném, komornějším duchu. (Jaffa)

RS Cup

27. 12. 2013

Již 3. ročník roverského klání ve florbale se uskutečnil v rudské školní tělocvičně. Letos byla účast
opravdu velká a kromě 12 týmů z našeho okresu přijely týmy i z dalekých končin Olomouce
a Kroměříže. Turnaj to byl napínavý a viděli jsme jak vynikající zákroky brankářů, tak velmi pěkné
akce hráčů. K přátelské i akční atmosféře přispívala hudba v pauzách či vynikající občerstvení. Po
urputných bojích putující pohár vyhrál domácí tým z řad rudských roverů následovaný v těsném
závěsu šumperáky. Už teď se těšíme na další ročník. (Pítrásek)

Jesenická lesní škola (JeLŠ)

31. 5. – 2. 6., 16. – 25. 8., 4. – 6. 10. 2013

Skautské středisko Ruda je zřizovatelem Jesenické lesní školy, která jediná v olomouckém kraji
zajišťuje aktivní vzdělávání skautských činovníků – nových skautských vůdců a vůdkyň. Instruktoři
JeLŠ, mezi něž patří i několik vedoucích našeho střediska, pořádají zdravotnické kurzy, čekatelské
lesní kurzy, vůdcovské lesní kurzy a lesní školy. V roce 2013 proběhl vůdcovský lesní kurz. Výuka
probíhá zásadně v přírodě, a to skautskou metodou, má své zákonitosti, principy a zažité formy.
Dlouhodobým zázemím je osada Olšanská hora. Každoročně JeLŠ připravuje a atestuje průměrně 30
nových absolventů. Pro více informací slouží samostatný kontaktní web:
http://jels.skauting.cz/

Znak Jesenické lesní školy
O podstatné části své činnosti pro členy i veřejnost informujeme v obecním zpravodaji, dále ve
vlastním střediskovém občasníku Rozrazil a na internetových stránkách www.skautruda.cz.
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