Výroční zpráva 2004

Junák – svaz skautů a skautek ČR
Středisko Krakonoš Vrchlabí
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Vážení přátelé a příznivci skautingu,
budu rád, pokud se nám pomocí této zprávy o činnosti za rok 2004 podaří informovat o
aktivitách a rozmanité činnosti naší organizace v našem městě.
Martin Sovák
Vůdce Junáckého střediska Krakonoš Vrchlabí
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1. Kdo jsme
Skauting do naší země přivezl z Anglie již v roce 1911 profesor Antonín Svojsík. I přesto, že třikrát byly
myšlenky skautingu umlčeny totalitními režimy, 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.
Junák-svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90
Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení,
rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi.
Sdružují jak chlapce, tak děvčata od šesti let, ve třech věkových kategoriích. O jejich program se stará
několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků. Hlavním posláním této organizace je výchova mladých
lidí k povinnosti k Bohu, chápaná jako povinnost hledat v životě vyšší hodnoty než materiální; k povinnosti
vůči ostatním, chápaná jako věrnost své vlasti, která je v souladu s úsilím o mír, o vzájemné pochopení a
spolupráci mezi lidmi, národy a různými sociálními skupinami; je pojata jako závazek účastnit se na
rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě; k povinnosti vůči sobě, chápaná jako
odpovědnost za rozvoj sebe sama. V dnešní době plné násilí, zla a brutality je Junák organizací, kterou stojí
za to podporovat. Junák vštěpuje dětem a mladým lidem zásady slušného chování, tolerance, demokracie a
pomoci bližním. Vhodně tak vyplňuje jejich volný čas a tím působí v oblasti prevence kriminality a
drogové závislosti mládeže.
...skauting připravuje své členy na řešení každodenních situací dneška a zítřka...
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2. Věkové kategorie v Junáku
Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky
rozdílného přístupu k různým věkovým stupňům.
Jsou to:

- světlušky (děvčata) a vlčata (chlapci), věk 6 – 10 let
- skautky (dívky) a skauti (chlapci), věk 11 – 15 let
- rangers a roveři, věk nad 15 let
- oldskauti a činovníci, věk nad 18 let

Podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých oddílech se scházejí chlapci a děvčata samostatně, jinde
probíhá program a jejich činnost společně.
I když je Junák převážně organizací zabývající se výchovou dětí a mládeže, sdružuje své dospělé členy
také v samostatných oddílech, takzvaných klubech oldskautů.
V roce 2004 bylo členy Junáka 33 722 mladých lidí, z toho 18 119 chlapců a 15 603 dívek.
Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku.
Světlušky a vlčata, kteří jsou velmi hraví a teprve poznávají svět kolem sebe, provází na jejich skautské
cestě vyprávění o Broučcích či příběh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky se učí týmové
spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Skauting jim
pomáhá orientovat se v dnešním těžce čitelném světě. Roveři a rangers si již většinou svůj program
připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem.
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3. Kdo se u nás o děti stará
Družina a oddíl
Družinový systém je jedním ze základních prvků a pilířů skautské výchovy. V systému "party" vede
skautskou družinu starší a zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce. Rádcové družin a jejich
zástupci, podrádcové, v čele s vedoucím oddílu tvoří oddílovou radu zajišťující chod oddílu. Každý z členů
má možnost podílet se na tvorbě programu a utvářet život oddílu.
...vedoucí oddílu musí být plnoletý a musí mít složenou vůdcovskou zkoušku zahrnující čtrnáct oborů...
Vedoucí
Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě
zkoušky - čekatelskou a vůdcovskou, zaměřenou nejen na klasické skautské disciplíny, ale především na
pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a
zásad bezpečnosti. Nutné je též lékařské doporučení o způsobilosti práce s dětmi a
absolvování zdravotnického kurzu.
Činovníci
Junák je mnohotvárnou formou spolužití a vedoucí na svůj úkol nejsou nikdy sami. Jsou zde ostatní
dospělí-činovníci, kteří se jim svými schopnostmi a dovednostmi snaží pomoci (např. zajišťování
technického a hospodářského zázemí oddílů) a kteří se též podílejí na předávání získaných znalostí a
organizují speciální a odborné vzdělávací programy. Mají však také možnost dále rozvíjet vlastní zájmy a
aktivity přizpůsobené jejich věku a schopnostem.
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4. Středisko Krakonoš Vrchlabí v roce 2004
Základními organizačními jednotkami s právní subjektivitou jsou v Junáku střediska.
Středisko sdružuje jednotlivé oddíly, poskytuje jim potřebné hospodářské, finanční, materiální a právní
zázemí nutné k jejich činnosti. Středisko vede vůdce střediska a středisková rada, která se schází
minimálně jednou měsíčně.
Počet registrovaných členů našeho střediska se v roce 2004 byl 63. Počet členů v průběhu roku ještě
narůstal.
V roce 2004 proběhlo 10 zasedání střediskové rady.

A/ Oddíly střediska
Počet oddílů ve středisku se v roce 2004 nezměnil. Středisko Krakonoš Vrchlabí tvoří v současné době 4
samostatné oddíly.

Jsou to:
1. oddíl skautů–Jednička = chlapci 11–15 let
2. smečka vlčat–Permoník = chlapci 6-11 let
4. kmen roverů–Wapitti = dospělí členové střediska
5. roj světlušek–Poštolky = dívky 6– 15 let

Jednotlivé oddíly dále tvoří družiny či šestky, což jsou skupiny 6–10 dětí, tyto družiny či šestky vede rádce,
což je vždy nejzkušenější člen družiny. Oddíl vede vůdce oddílu.
Oddíly střediska mají ke své činnosti k dispozici klubovny v Sukově ulici v areálu bývalého autokempu
„Lágr“ ve Vrchlabí a chatu na Pecce.

B / C e l o r o čn í či n n o s t
Družinové schůzky
Během celého roku
Schůzky, při kterých se schází pouze několik chlapců či
dívek (většinou 6–10) dohromady tvoří družinu (u
mladších oddílů šestku). Několik družin či šestek poté
tvoří oddíl.
Družinu vede nejzkušenější chlapec či dívka – rádce
družiny, který si také na své schůzky připravuje
samostatně program.
Naše středisko má ve svých oddílech celkem 2 družiny
skautů a 4 šestky vlčat a světlušek.
Družinové schůzky se konají pravidelně každý týden.
Náplní jednotlivých schůzek je skautská praxe, hry,
příprava různého programu a prohlubování znalostí,
rukodělné práce (práce s korálky, pletení bavlnek) a
výtvarná činnost (batikování, kreslení na sklo) a sportovní
aktivity (ringo, fotbal, nejrůznější míčové hry, běh).
V roce 2004 proběhlo v našem středisku přes 80 družinových schůzek či schůzek šestek
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Oddílové schůzky
Během celého roku
To jsou schůzky na kterých se schází vždy celý oddíl. Konají se zpravidla jednou za 14 dní a jejich náplní
jsou především informace k činnosti oddílu, k nadcházejícím výpravám či vzájemné soutěžení mezi
družinami oddílu. Zde se rozvíjí přirozená touha dětí-jejich soutěživost a hravost. Oddílovou schůzku vede
a program si připravuje vedoucí oddílu.
V roce 2004 proběhlo v našem středisku přes 120 oddílových schůzek.

Výpravy
Během celého roku
Nedílnou součástí skautské oddílové činnosti jsou
pravidelné oddílové výpravy, kdy vyjíždíme do přírody
pod stan – v letních měsících, nebo do kluboven skautů
či jiných organizací působících v jiných městech
– v podzimních a zimních měsících.
Program takové výpravy je zaměřen z velké části na
poznávání navštíveného místa, je zde velký prostor na
delší hry a soutěže, prohlubování skautské praxe a více
prostoru je věnováno činnostem, které nelze uskutečnit
v klubovnách.
Výpravy pořádáme většinou jednou za dva měsíce a
jedná se z velké části o výpravy víkendové – vícedenní.
Někdy pořádáme i jednodenní vycházky do okolí našeho
města.

Vánoční besídky
Prosinec 2004
Vánoční besídky jsou pro oddíly vyvrcholením jejich půlroční činnosti od září daného roku. Každoročně se
oddíly scházejí na tradiční vánoční besídce, aby vedoucí společně s dětmi oslavili Vánoce.

Letní tábory
Červenec-srpen 2004
Letní tábory jsou vždy vyvrcholením celoroční skautské činnosti. Nejinak tomu bylo i letos. Program
letního tábora většinou provází celotáborová hra, zaměřená na nějaké dobrodružné téma, dále na skautskou
praxi, kdy se využívá znalostí získaných při běžné celoroční činnosti oddílu a družin. Nechybějí zajímavé
noční hry a dobrodružství, výlety do okolí tábora, samozřejmě koupání, ale také samostatná práce při
řezání dřeva, mytí nádobí, noční hlídky, vaření v kuchyni.
Naše středisko pořádalo pro své oddíly společný tábor na naší základně na Pecce.
Letního tábora se zúčastnilo přes 30 dětí a 6 činovníků. Cena čtrnáctidenního tábora činila 1600,- Kč.

Putovní tábor
23.–29. srpna 2004
1. oddíl skautů-Jednička pořádal putovní tábor pro své vedení,
v letošním roce v krajině malebných Beskyd, Oderských vrchů a
dalších místech Moravskoslezského kraje. Celkem se putovního
tábora zúčastnilo 5 členů vedení oddílu.
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C/ Další akce střediska v roce 2004
Den sesterství
21.1. 2004
Již tradiční akce, kterou naše středisko každoročně pořádá, se uskutečnila v sobotu 21. ledna 2004. Členové
všech oddílů si důstojně připomněli výročí narození našich zakladatelů B. Powella a O. Powellové.
Akce se zúčastnilo přibližně 40 účastníků.

III. ročník skautského plesu-„U nás v Kocourkově“
28. února 2004
Poslední únorová sobota a neděle patřila již třetímu ročníku skautského plesu.
V kulturním domě Střelnice ve Vrchlabí se sešlo přibližně 100 lidí z blízkého i
vzdáleného okolí, členové Junáka, ale i široká veřejnost. Všichni se velice
bavili. Mimo jiné shlédli netradiční předtančení v podání vedení vrchlabského
střediska, přenesli se v hrané dramatice do města Kocourkova a cestovali spolu
s radními města ke knížeti pánovi apod.
Akce se zúčastnilo přibližně 100 účastníků ze všech koutů ČR.

IV. ročník rádcovského kurzu „Zlatá stopa“
Září-prosinec 2004
V září-prosinci pořádalo naše středisko vzdělávací kurz pro rádce a podrádce družin okresu Trutnov. Za cíl
si jeho realizátoři vytkli prohloubení skautských znalostí frekventantů, vzájemné poznání se v rámci okresu
Trutnov - navázání nových kontaktů, motivace frekventantů k další činnosti, příprava nových instruktorů.
Akce byla všemi hodnocena velmi kladně a vytyčených cílů se podařilo dosáhnout.
Akce se zúčastnilo 15 frekventantů a 10 instruktorů z celého okresu Trutnov.

Kurzy a školy na kterých byli naši činovníci
Léto-podzim 2004
Naši skautští činovníci se i letos o letních prázdninách
vzdělávali na několika vzdělávacích akcích Junáka po celé
České republice. Dva z našich vedoucích se zúčastnili
Vlčácké lesní školy a lesní školy Janinka v Jižních Čechách,
dalších pět činovníků se zúčastnilo zdravotnického kurzu
Českého červeného kříže. Osm rádců a rádkyň našich družin
se zúčastnili rádcovského kurzu Zlatá stopa, které pořádala
naše středisko.

Betlémské světlo
24. prosince 2004
Dnem, kdy se Betlémské světlo rozdávalo v ulicích města Vrchlabí, byl Štědrý den. Skupinky našich členů
od 14:00 do 16:00 hodin rozdávali Betlémské světlo na mnoha místech ve Vrchlabí. Naše světlušky a
skautky zašli s tímto symbolem dobra a pohody do vrchlabské nemocnice a domova důchodců a potěšili
tak lidi, kteří nemohli být o těchto svátkách se svými blízkými.

8/12

D/ Přehled příjmů a výdajů střediska Krakonoš Vrchlabí v roce 2004

Příjmy
Položka

Objem financí
za rok

Státní dotace

cca 15 000 Kč

Příjmy za ubytování

cca 10 000 Kč

Příspěvky členů
MÚ Vrchlabí

cca 6 000 Kč

Pozn.
zdaleka nepokryjí provoz
střediska
účelově vázané = nelze použít na
uhrazení provozní režie
250 Kč za rok jako registrace

granty cca 1 700 Kč
časopis Puls 2 500 Kč

za pravidelné dodávání
článků

cca 10 000 Kč

Rezerva

Celkem příjmy

cca 45 200 Kč

Výdaje
Položka
Spotřeba el. Energie

Objem financí
za rok
chata na Pecce
9 000 Kč
klubovna ve Vrchlabí
3 500 Kč

Odvoz odpadu

chata na Pecce 500 Kč

Odvoz fekálií

klubovna ve Vrchlabí
1 100 Kč
chata Pecka 1 200 Kč
klubovna ve Vrchlabí
1 300 Kč

Výpravy, akce pro veřejnost, tábory

cca 10 000 Kč

Vzdělávání činovníků (vedoucích)

cca 5 000 Kč

Nákup otopu na zimu

cca 8 500 Kč

Celkem výdaje

cca 40 100 Kč
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Pozn.

E/ Internetové stránky střediska
V roce 2004 změnilo středisko styl internetové prezentace. Na internetových stránkách
www.skuting.cz/vrchlabi můžou návštěvníci stránek najít mnoho informací z naší činnosti. Stránky
obsahují stručnou historii střediska, ale i aktuální informace z činnosti jednotlivých oddílů. Nechybí zde
diskuzní fórum nejen pro členy střediska, kontakty, fotogalerie z činnosti a mnoho dalšího.
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F/ Vedení střediska
Středisko vede vůdce střediska a středisková rada.
10. dubna 2004 proběhl střediskový volební sněm, který zvolil novou střediskovou radu a revizní
komisi střediska, nová středisková rada poté jmenovala do funkcí nové činovníky.













Složení střediskové rady:
Vůdce střediska
Zástupce vedoucího střediska
Hospodář
vedoucí 1. oddílu skautů
vedoucí 2. smečky vlčat
vedoucí 4. kmene roverů
Tajemník
Tiskový zpravodaj
Mediální zpravodaj
Předseda revizní komise
Člen revizní komise

Martin Sovák-Čajoch
Pavel Zahradník-Rýč (do 10.4. 2004)
Veronika Sováková (od 10.4. 2004)
Jakub Šimurda-Kolibřík
Martin Sovák-Čajoch
Pavel Zahradník-Rýč (do května 2004)
Jakub Šimurda-Kolibřík (od května 2004)
Tomáš Hawel
Jan Janoch-Veverka
Jiří Mašek-Tarzan
Veronika Sováková (do 10.4. 2004)
Ondřej Bartoš-Batole (od 10.4. 2004)
Martin Starý-Marty
Vilma Majerová-Stráša
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4. Kontakty
Klubovny

Josefa Suka 843 – objekt bývalého autokempu „Lágr“
Oddíly:
1.oddíl skautů (Jednička) - vůdce: Martin Sovák-Čajoch tel. 728 052 350
družiny skautů /chlapci, věk 11–15 let/, Jestřábi a Tygři
2. smečka vlčat (Permoník) – vedoucí: Jakub Šimurda-Kolibřík tel. 499 426 428
šestky vlčat /chlapci ve věku 6-11 let/, červená a zelená šestka
4. kmen roverů (Wapitti) - vůdce: Tomáš Hawel

tel: 607 633 153

5. roj světlušek (Poštolky) - vůdkyně: Veronika Sováková

Vůdce střediska:
Martin Sovák
U Nemocnice 603
543 01 – Vrchlabí 1
tel: 499 424 102
mobil: 728 052 350
e-mail: sovakmartin@seznam.cz
www.skauting.cz/vrchlabi
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tel: 607 148 778

