
Malá 194
Nové Město na Moravě
592 31

tel.: 607 832 624
email: bily.stit@skaut.cz
web: www.okenko.org
datová schránka i75n8dg

kontakt

Všem našim členům, rodičům, přátelům
novoměstského skautingu, panu Kociánovi a
našim sponzorům!

439 115 Kč
175 056 Kč

72 593 Kč
16 958 Kč

106 367 Kč
 810 089 Kč

výroční 
zpráva 2021

STŘEDISKO Bílý štít 
Nové město na moravě

LIDÉ

děkujeme!

ZAJÍMAVÁ ČÍSLA

101 970 Kč
 306 347 Kč

50 000 Kč
218 680 Kč

92 545 Kč
 769 542 Kč

Členské příspěvky
Dotace ze státního rozpočtu 
Příšpěvky samosprávních orgánů
Příjmy na akce 
Příjmy z pronájmů základen 
CELKEM 

PŘÍJMY STŘEDISKA

Opravy a údržba 
Materiál a potraviny 
Služby 
Poplatky a pojištění 
Ostatní výdaje 
CELKEM

VÝDAJE STŘEDISKA

hospodaření

157 členů střediska 

nových oken 
v klubovně5

 oslavili bratři 
Šerif Jiří Janíček a

Antonín Špinar 

počet táborů 3

80

VEDOUCÍ STŘEDISKA: Kristýna Koutenská
kristyna.finkeova@gmail.com / 607 832 624

ZÁSTUPCE VEDOUCÍ: Veronika Horová
veronika.horova@skaut.cz / 777 311 585

HOSPODÁŘKA STŘEDISKA: Tereza Orosová
tereza.wolkerova@gmail.com / 739 410 118

VEDOUCÍ BERUŠEK: Kateřina Horváthová
horvathova.kacka@seznam.cz / 602 501 628

VEDOUCÍ VLČAT: Pavel Němec
vlcata.nmnm@skaut.cz / 739 991 271
VEDOUCÍ NADĚJE: Kateřina Nečasová

katerina.necasova99@gmail.com / 602 392 505
VEDOUCÍ RS NORNO: David Chalupa

david3chalupa@gmail.com  / 728 522 839
VEDOUCÍ RS NOCON: Pavla Buršíková

pavla.havlickova@gmail.com / 777 705 391
SPRÁVCE NEMOVISTOSTÍ: Martin Drápalík
martin.drapalik@tiscali.cz / 721 537 236

 

mailto:vlcata.nmnm@skaut.cz
mailto:vlcata.nmnm@skaut.cz


ÚVODNÍ SLOVO Berušky jsou malé skautky
ve věku 7-11 let. Pracují ve
třech družinkách –
Červená, Oranžová a Žlutá.
Rok 2021 začal netradičně
v online prostředí. Schůzky
se odehrávaly v našich
domovech u monitorů.
Uspořádali jsme  dokonce
on-line výpravu, byla to
také první výpravu, na
kterou jsme vzali i rodiče.
Při on-line dílničkách jsme
si vyzkoušeli výrobu
dekorací, pečení i šití. V létě
jsme si užili 14 dní na
táboře, tentokrát všichni
osobně na tábořišti u
Hodíškova. Po prázdninách
jsme konečně mohli začít
pořádně, přivítali jsme 11
nových Berušek a i přes
protiepidemická opatření
jsme si užívali téměř
klasický skautský program.

Vlčata charakterizuje
jejich oddílový pokřik:
"Mezi lesy, mezi stromy,
odvážní i mezi hromy.
Stojí vlčata, uši bystří, 
jsou malí, přesto chytří. 
Po hraní nechají jen stopy,
před vlkem však uši sklopí.
Přírodu tu dobře znají a po
dobrodružství jsou draví. A
když hodně smutní jsou,
pro radost si zavyjou!"
V roce 2021 jsme
poznávali přírodu v
blízkém i vzdálenějším
okolí, zapojili se do
charitativního projektu
Krabice od bot a čistili les,
uspořádali jsme setkání s
válečným veteránem,
sportovali a rozvíjeli
schopnosti a dovednosti
malých kluků po všech
stránkách. V létě jsme
prožili tábor na divokém
západě.

Naděje je oddíl pro
děvčata i chlapce na
druhém školním stupni. V
Naději se postupně naučí
větší samostatnosti,
protože řadu věcí už za ně
nedělají vedoucí. Také se
podílejí na tvorbě
programu svých družin,
čímž se učí aktivnímu
přístupu k životu. Rok
2021 nám stejně jako rok
předchozí komplikovala
pandemická situace.
Velkou část roku jsme se
tedy vídali online formou.
Nicméně nejlepší akcí
roku bývá letní tábor a ten
již proběhl standardně,
takže jsme se všichni
mohli konečně vidět. Oddíl
si čas strávený v přírodě
na tábořišti Zubík moc užil
a nezbývá tedy nic jiného,
než se začít těšit na tábor
další.

Roverský kmen Norno je
skupina skautů a skautek
od 15 let, tedy v
roverském věku. Název
Norno vychází z tradice
nazývání družin na "No"
v našem středisku a
znamená v elfštine dub,
proto je dub i ve znaku
Norna. Norno funguje
celoročně, pomáhá
oddílům ve středisku s
fungováním, chystá pro
sebe navzájem akce,
vzdělává se, jezdí na
celostátní skautské akce
a kurzy. V roce 2021
společně vyrazili
poznávat Kokořínsko a
Moravský kras a užít si
putování krajinou a
spaní v přírodě. Také se
vydali do Rakouských Alp.
V prosinci donesli ze
Žďáru nad Sázavou do
NMNM Betlémské světlo.

BERUŠKY VLČATA NADĚJE NORNO

JSME ONLINE
Online program je něco, co máme po

letošním roce opravdu v malíčku.
Umíme online vyrábět, vařit, plnit

nováčka, zpívat, hrát hry a dokonce
prožít celou výpravu.

Při ohlédnutí za rokem 2021 mi naskakuje
husí kůže a to hned ze dvou důvodů: co

všechno jsme museli tento rok prožít a na
druhé straně z toho, jak jsme to zvládli, ustáli a

vyšli z toho silnější a lepší. Pandemie
koronaviru nás na jaře zavřela na dlouhé

týdny doma a poté s námi na podzim hrála
ping pong v podobě střídajících se karantén a
rušených výprav a akcí. V okolí našich tábořišť
mizely stromy kvůli kůrovci ne po desítkách,

ale spíš po stovkách a tisících. Přesto je z čeho
se radovat, opravy v klubovně, nové vedení

vlčat, fungující roverský kmen, tábor
postavený kluky a holkami z Naděje a 11

nových světlušek v Beruškách. 
 

Kristýna Koutenská - Vilík
vedoucí střediska
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OPRAVY V KLUBOVNĚ
Naše klubovna v Malé ulici je zase o něco krásnější.
Máme nově vyměněná okna a ve dvou klubovnách
jsme vyměnili letitou podlahu za krásnou novou.
Atmosféra se tam úplně změnila, je tam tepleji a

vlídněji, skoro jako doma.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ A BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Pastýř s ovcemi a Betlém bandem letos

putoval po Novém Městě. Vždy na 20 minut se
objevil na jednom za čtyřech míst a rozdal

Betlémské světlo a vánoční náladu všem, kdo
se přišli podívat a poslechnout si koledy.
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