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ROK 2007
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva vrchlabského skautského střediska. Výroční
zpráva je rozdělena do dvou úseků. První část je určena zejména pro ty čtenáře, kteří toho
obecně o skautech vědí málo, popřípadě vůbec nic. Právě pro ně je určena první část, ve
které lze nalézt informace o skautském hnutí, jeho cílech, principech a poslání, o lidech ve
skautingu a o skautské činnosti. Druhá část se pak týká konkrétně vrchlabského střediska –
můžete se zde dozvědět o jeho organizaci a jednotlivých oddílech, o akcích pořádaných
v roce 2007, popřípadě nahlédnout do ekonomické situace střediska.
Je třeba říci, že rok 2007 byl významný pro skautky a skauty na celém světě. V tomto roce
totiž uplynulo právě 100 let od chvíle, kdy generál britské armády, Robert Baden-Powell of
Gilwell, zahájil na ostrůvku Brownsea zatroubením na roh antilopy kudu historicky první
skautský tábor na světě. Toto významné výročí si připomínaly skautské organizace na
celém světě po celý rok. Výjimkou nebyli ani skauti čeští, ba ani vrchlabští. O tom, jak jsme
toto společné jubileum oslavili, se dočtete dále.
Sedmý rok jednadvacátého století byl však pro vrchlabské skauty výjimečný i jinak.
V červnu se totiž uskutečnil volební sněm střediska, na kterém bylo zvoleno nové vedení.
Namísto dosavadního vedoucího střediska Martina Sováka byl do vedoucí funkce zvolen
Ondřej Bartoš. Dá se říci, že tato změna byla pro středisko zásadní. Zakončila jednu
významnou éru v historii střediska, a začala etapu novou. Zda bude lepší a úspěšnější, to
ukáže až čas. Já však pevně věřím, že ano.

Podařilo se nám také významně zlepšit naše materiální zázemí. Díky daru
Královéhradeckého kraje jsme do vlastnictví střediska zakoupili kvalitní hospodářskou
okružní pilu, díky které budeme konečně zcela soběstační, co se týče přípravy otopu na
zimu.
Rok 2007 však poznamenaly i některé méně příjemné mimořádné události - povětšinou
související se stavebními pracemi, probíhajícími na sousedních pozemcích. První takovou
událostí byl několikaměsíční výpadek proudu, způsobený pravděpodobně nesprávným
postupem stavební firmy při stavbě gabionové zdi. Druhým problémem byl samotný
špatný technický stav této zdi, která se v důsledku neodborného provedení stavebních
prací začala sesouvat a naklánět. Situaci jsme řešili stížností podanou stavebnímu úřadu,
který, sice po nestandardně dlouhé době, avšak nakonec přece, zjednal určitou nápravu
nebezpečné situace. Konečně třetím negativním důsledkem probíhající stavby je
zdevastovaný stav pozemku, přiléhajícího ke klubovně, a zcela zničené hřiště.
Přesto vnímám rok 2007 celkově pozitivně. Podařilo se nám uskutečnit mnoho zajímavých
a podařených akcí, ať už tradičních, či nových, experimentálních. Ostatně, posoudit to
můžete sami na následujících stranách.
Ondřej Bartoš
vedoucí střediska
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KDO JSME
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR
je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.
sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického
přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Se svými 44 000 členy je největším občanským
sdružením dětí a mládeže v České republice. Je členem světových organizací skautek
WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se k jejich poslání, zásadám a metodám. Je dále členem
organizace dospělých skautů ISGF.
POSLÁNÍ
Posláním Junáka 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 i celému lidskému
společenství v souladu se zásadami stanovenými zakladatelem světového skautského
hnutí, lordem R. Baden-Powellem, i zakladatelem českého skautingu, prof. Antonínem B.
Svojsíkem.

Jsme společenstvím, v němž ČEST,
PŘÁTELSTVÍ, UŠLECHTILOST,
ZDATNOST, NEZIŠTNOST a ODVAHA
patřily a patří k těm nejvýše
postaveným a respektovaným
hodnotám.

Vycházíme z těch nejlepších tradic,
které vytvořila devadesátiletá
historie Junáka v naší zemi. Chceme
vychovávat zdatné, všestranně
rozvinuté a vnímavé lidi s úctou
k tradičním hodnotám a mravním
zásadám.

V roce 2007 se uskutečnilo přes tisíc
táborů – stálých, putovních,
vodáckých i mezinárodních, na
domácích prériích i v zahraničí.
Podstatný kus svých prázdnin na
nich prožily 23 tisíce kluků a holek.

SKAUTSKÁ ČINNOST
Hlavní výchovná činnost se v Junáku soustřeďuje do oddílů – základních výchovných
jednotek. Oddíl se zpravidla dělí do družin – menších jednotek, v jejichž čele stojí
nejzkušenější člen. Během roku se oddíly i jednotlivé družiny scházejí na pravidelných
schůzkách a jedno/více-denních výpravách. Skautské akce jsou plné her a osvojování si
dovedností a vědomostí, které mladí lidé uplatní především v praktickém životě.
TÁBORY

Družinový systém je klíčovým
výchovným prvkem skautingu. Učí
mladé lidi přebírat zodpovědnost –
nejprve za vlastní zábavu, za
překonávání překážek a úkolů,
později za kamarády, nakonec za
vlastní život.

Vyvrcholením celoroční skautské činnosti jsou letní tábory. Trvají dva až tři týdny a skautky
a skauti se na nich především učí být platným členem týmu, osvojují si pravidla
spravedlivého soupeření, plní zkoušky z praktických dovedností i teoretických vědomostí.
Společné soužití v primitivních podmínkách dá plně vyniknout povaze každého táborníka a
jeho schopnostem postarat se o sebe i o kamarády, pěstuje vůli i sebezapření. Největším
lákadlem bývají dlouhodobé hry, které se jako červená niť táhnou celou dobu tábora.
Junák - středisko KRAKONOŠ Vrchlabí
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DOSPĚLÍ VE SKAUTINGU

MLADÍ LIDÉ VE SKAUTINGU
Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být
respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým
věkovým stupňům. Jsou to:
světlušky a vlčata (věk 6 – 10 let)
skauti a skautky (věk 11 – 15 let)
roveři a roverky (věk nad 15 let)
Podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých oddílech se
scházejí samostatně jen chlapci a děvčata, jinde je jejich
činnost společná.
V roce 2007 bylo členy
Junáka celkem 28 570
mladých a 15 419
dospělých lidí.

Úloha dospělých je ve skautingu
jen podpůrná – zajišťují bezpečné
prostředí pro to, aby mladí lidé
mohli experimentovat a
objevovat svět.

VŮDCI
Velká část dospělých členů Junáka pracuje přímo u oddílů jako
jejich vůdci či zástupci. Aby mohli děti vést, musí postupně složit
dvě zkoušky – čekatelskou a vůdcovskou, zaměřené nejen na
klasické skautské disciplíny, ale především na pedagogiku,
psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost
právních předpisů, zdravovědy (nutné je absolvování
akreditovaného zdravotnického kurzu) a zásad bezpečnosti. Vůdce
musí mít samozřejmě i lékařské osvědčení o způsobilosti k práci
s dětmi.
ČINOVNÍCI
Junák je mnohotvárnou formou spolužití a vůdci oddílů nejsou na
svůj úkol nikdy sami. Jsou zde ostatní dospělí – činovníci, kteří se
jim svými schopnostmi a dovednostmi snaží pomoci, například
zajišťováním technického a hospodářského zázemí oddílů, a kteří
se též podílejí na předávání získaných zkušeností a znalostí a
organizují různé speciální a odborné vzdělávací programy. Mají
samozřejmě také možnost dále rozvíjet vlastní zájmy a účastnit se
nejrůznějších aktivit přizpůsobených jejich věku a schopnostem.
OLDSKAUTI
Jsou další významnou skupinou dospělých členů Junáka, přestože
se do práce s mládeží aktivně nezapojují. Mají vlastní program
odpovídající jejich potřebám a pomáhají organizaci.

FAQ – ČASTÉ DOTAZY
Jaký je rozdíl mezi skautem a junákem?
Oficiální název organizace je Junák – svaz skautů a skautek ČR. Junák je českým ekvivalentem pro slovo skaut.

Co je hlavní náplní činnosti skautů? Co dělají skauti na svých schůzkách a výpravách?
Činnost skautů je velmi pestrá a různorodá. Základním výchovným prvkem je hra, kterou vůdce do programu zařazuje nikoli
nahodile, nýbrž s nějakým konkrétním cílem. Hry jsou vždy přizpůsobené konkrétní věkové kategorii – od jednoduchých,
avšak velmi populárních her pro vlčata a světlušky po náročné bojové (a třeba i noční) hry se složitými pravidly pro skauty a
rovery. Skauti také tráví hodně času v přírodě. Cílem všech prostředků (her, výprav do přírody, besídek atd. atd.) je však
v důsledku jediné – výchova dětí v zodpovědné a uvědomělé lidi a občany.

Kde získávají skauti prostředky na svoji činnost?
V zásadě lze říci, že ze tří základních zdrojů – z členských příspěvků (např. výše členského příspěvku na středisku KRAKONOŠ
Vrchlabí pro rok 2007 byla stanovena na 350 Kč), ze státního rozpočtu (peníze, které dostává Junák jako celek např. od
ministerstva školství, jsou potom přerozdělovány krajům, okresům a střediskům) a z rozpočtů územních samosprávných celků
(dary měst a obcí, krajů – např. naše středisko má od Města Vrchlabí v bezplatné výpůjčce klubovny a chatu na Pecce, Město
se podílí také spolufinancováním projektů, v rámci nichž žádáme o prostředky Královéhradecký kraj; Královéhradecký kraj nás
v posledních letech podpořil už několika desítkami tisíc korun – takto získané prostředky jsou však přímo úměrné míře naší
aktivity).

Jak dítě přihlásit do skautu?
V závěru této výroční zprávy jsou uvedené kontakty na vůdce jednotlivých oddílů, proto pokud chcete, aby Vaše dítě chodilo
do skautu, neváhejte, a kontaktujte vůdce toho oddílu, do kterého Vaše dítě věkově spadá.
Junák - středisko KRAKONOŠ Vrchlabí
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STŘEDISKO KRAKONOŠ VRCHLABÍ
ORGANIZACE STŘEDISKA
Střediska jsou základními organizačními jednotkami
Junáka s právní subjektivitou. Středisko sdružuje
jednotlivé oddíly, kterým poskytuje potřebné
ekonomické, materiální a právní zázemí nutné k jejich
činnosti. Statutárním orgánem je vůdce střediska,
kterého kontroluje kolektivní výkonný orgán Středisková
rada (SRJ), která zasedá zpravidla jednou měsíčně.
Vůdce střediska spolu se svým zástupcem jsou voleni
Střediskovým sněmem, což je orgán v kontextu střediska
zcela suverénní. Schází se zpravidla jednou za 3 roky. Volí
kromě vedení střediska také SRJ nadřazený orgán –
revizní komisi, která následující období kontroluje
hospodaření s majetkem střediska a plnění úkolů SRJ.
Skautské středisko ve Vrchlabí bylo založeno již v roce
1945. Za dobu jeho existence se vrchlabskému středisku
podařilo vychovat mnoho zodpovědných vrchlabských
občanů. Ani trojí zákaz skautské organizace (1938, 1948 a
1970) nedal zaniknout skautské myšlence, která přežívala
v srdcích nejen vrchlabských skautů. Ti pak v duchu hesla
„Jednou skautem, navždy skautem“ vrchlabské středisko
v roce 1990, obnovili, snad už naposledy.

ODDÍLY STŘEDISKA
V roce 2007 působily na středisku následující oddíly:
1. oddíl skautů – Jednička, sdružující chlapce ve věku 11-15 let
2. smečka vlčat – Permoník, sdružující chlapce ve věku 6-11 let
5. roj světlušek – Poštolky, zahrnující dívky ve věku 6-15 let
347. kmen oldskautů – OSsika, který je zázemím dospělých
členů střediska

4. kmen roverů - Wapiti, který je oficiálně neregistrovaným
oddílem, slouží však jako zázemí teenagerům působícím ve vedení
jednotlivých oddílů

VEDENÍ STŘEDISKA
Jak již bylo řečeno, v roce 2007 proběhla důležitá událost – zasedání řádného sněmu střediska. V rámci tohoto volebního
sněmu, který se podle vnitřních předpisů Junáka koná zpravidla jedenkrát za 3 roky, bylo zvoleno zcela nové vedení střediska.
STATUTÁRNÍ ORGÁN A JEHO ZÁSTUPCE:
do 1. 7. 2007 Mgr. Martin Sovák (vůdce střediska) a Veronika Sováková (zástupkyně v. s.)
od 1. 7. 2007 Ondřej Bartoš (vedoucí střediska) a Aleš Kalenský (zástupce v. s.)

REVIZNÍ KOMISE:
do 1. 7. 2007 Martin Starý (předseda), Jan Wenzl (člen)
od 1. 7. 2007 Jakub Šimurda, DiS. (předseda), Jan Wenzl (člen)

VŮDCI ODDÍLŮ:
1. oddíl skautů: Ondřej Bartoš
2. smečka vlčat: Petr Hamerle
5. roj světlušek: Veronika Sováková (do 31. 8. 2007)
Martina Teplá (od 31. 8. 2007)
347. klub dospělých: Tomáš Hawel

JMENOVANÍ ČLENOVÉ SRJ:
tajemník: Jan Janoch
tiskový zpravodaj: Jiří Mašek
mediální zpravodaj: Ondřej Bartoš (do 17. 11. 2007)
Zuzana Tomešová (od 17. 11. 2007)
správce klubovny a chaty: Václav Šeps
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CELOROČNÍ ČINNOST
DRUŽINOVÉ SCHŮZKY (jednou týdně během celého roku)
Schůzky, při kterých se schází jednotlivé družiny, probíhají pod vedením nejzkušenějšího člena družiny – rádce, který si na tyto
schůzky samostatně či s pomocí vůdce připravuje program. Náplní schůzek je skautská praxe, hry, rukodělné práce, výtvarná činnost,
sportovní aktivity a mnoho dalšího.

ODDÍLOVÉ SCHŮZKY (během celého roku, jednou za týden nebo 14 dní)
Na těchto schůzkách se schází celý oddíl. Jednotliví členové družiny zde mohou formou zdravého soutěžení porovnávat svoji úroveň
v rozličných oblastech dovedností či znalostí, dozví se informace k programu oddílu – výpravám a dalším akcím apod. Některé oddíly
pořádají jednou za čas tématicky zaměřenou schůzku – věnují se na ní diskusím o nejrůznějších aktuálních tématech a problémech.

VÝPRAVY (nepravidelně během celého roku)
Jsou nedílnou součástí oddílového života. Jedná se o jedno- či vícedenní výlety do přírody, za památkami nebo kulturou, kdy nám
jako ubytovací zázemí slouží buď stany nebo skautské klubovny po celé republice. Program takové výpravy je zaměřen z velké částí
na poznání navštíveného místa, je zde velký prostor pro další soutěže a hry, zážitkové programy, noční a bojové hry a další aktivity,
které v klubovně na schůzce nelze uskutečnit.

SPORTOVNÍ AKCE (nepravidelně během celého roku)
Skautská výchova se již od počátku vyznačuje svou všestranností –
usiluje o rovnoměrný rozvoj ducha i těla. Sportovní aktivity proto
neodmyslitelně patří k naší činnosti. Naše oddíly se nejčastěji věnují
florbalu, lezení na umělé stěně, plavání nebo bowlingu.

LETNÍ TÁBORY (červenec – srpen)
Jsou dlouho očekávaným vyvrcholením celoroční skautské činnosti.
Program letního tábora je koncipován v duchu celotáborové etapové
hry, zaměřené na nějaké dobrodružné téma. Další náplní táborů je
samozřejmě skautská praxe, nejrůznější akční a dobrodružné hry,
výlety do okolí tábora, koupání, ale také samostatná práce při řezání
dřeva, mytí nádobí nebo pomoci při vaření. To nejdůležitější, co však
tábor dělá skutečně skautským, je přátelská a tvůrčí atmosféra, která
na něm vládne.

V roce 2007 bylo středisko KRAKONOŠ Vrchlabí
pořadatelem tří táborů.
První se konal na našem kmenovém tábořišti na Pecce a
zúčastnily se ho 1. oddíl skautů – Jednička, 2. smečka vlčat
– Permoník a 5. roj světlušek. Celkem měl 34 účastníků.
Program oddílů byl částečně oddělený a částečně společný.
Druhým táborem byl příměstský tábor „Putování
s Broučkem“. Tato akce byla určena nejen pro naše členy,
ale i pro „neskautské“ děti. Tento projekt byl podpořen
Královéhradeckým krajem.
Třetím táborem byl putovní tábor roverů (dospívajících
skautů). Konal se v malebné krajině severní Moravy a
Slezska.

VÁNOČNÍ BESÍDKY (prosinec)
Jsou pro oddíly slavnostním vyvrcholením půlroční činnosti, příležitostí
předávání dárků mezi členy oddílu a hlavně oslavou Vánoc.
Junák - středisko KRAKONOŠ Vrchlabí
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„Do nového skautského století vstupujeme s
důvěrou, že i v moderní společnosti bude
skauting nadále spojovat děti a mladé lidi
celého světa a skautské principy zůstanou
základním kamenem pro její rozvoj.“
(Josef Výprachtický, starosta Junáka)
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OSLAVY 100 LET SKAUTINGU
PRAHA – ŠÁTKOVÁ METROPOLE
Této jedinečné akce se zúčastnilo několik tisíc skautek a skautů z celé ČR. Ani
vrchlabští skauti nebyli výjimkou. Asi patnáctičlenná výprava Vrchlabáků se vydala do
našeho hlavního města, zapojit se do mohutných oslav 100. narozenin. V rámci akce,
během které se Praha skutečně doslova hemžila lidmi ve skautském šátku, jsme
navštívili mnoho památek a pozoruhodností našeho hlavního města (za všechny
Petřín, Staroměstskou radnici, Křižíkovu fontánu nebo ZOO) a zúčastnili se hlavní párty
na Staroměstském náměstí, během které se podařilo vytvořit největší skautský šátek
na světě, který byl zapsán i do Guinessovy knihy rekordů.

TÁBOR VELKÉHO VÝROČÍ
V létě vyjely všechny oddíly střediska na společný tábor, který byl celý prolnut duchem
oslav stého výročí. V rámci tábora jsme se zapojili i do celosvětové akce „Úsvit nového
skautského století“ (viz dále). V rámci hlavní oslavy nechyběl ani pravý narozeninový
dort a večerní ohňostroj s přípitkem rychlými špunty.

THE SCOUT SUNRISE – ÚSVIT NOVÉHO STOLETÍ SKAUTINGU
Zúčastnili jsme se i tohoto celosvětového happeningu, během kterého skauti na celém
světě 1. srpna vystoupali na různá vyvýšená místa, aby přivítali první východ slunce
v novém století skautingu. I my jsme vystoupali na vrcholek zvaný „Větrná hůrka“ nad
naším táborem a přivítali slunce, vycházející zpoza Černé hory.

DALŠÍ AKCE V ROCE 2007
DEN ZAMYŠLENÍ – THINKING DAY (22.2.)
Jde o tradiční, celosvětový svátek skautů, ustanovený na
počest výročí narození zakladatelů skautingu manželů Roberta
a Olave Baden-Powellových. Tento svátek si každoročně
připomínáme slavnostním ohněm, na kterém se sejdou všichni
členové střediska.

CYKLOVÝPRAVA
Nově se rodící tradice na našem středisku – to je
Cyklovýprava. Koná se vždy v květnu a účastní se jí všechny
oddíly střediska. Bývá spojena s večerním posezením u ohně a
opékáním buřtů.

VI. ROČNÍK SKAUTSKÉHO PLESU – PRVNÍ REPUBLIKA
Již šestý úspěšný ročník skautského plesu si v KD Střelnice ve
Vrchlabí nenechala ujít asi stovka lidí z Vrchlabí i blízkého či
vzdáleného okolí – skauti, přátelé vrchlabského skautingu i
široká veřejnost. Jako každý ročník plesu probíhal i tento
v duchu jednotného tématu – tentokrát byla zvolena první
republika. Na plese bylo možné potkat pořadatele v dobových
kostýmech, návštěvníci plesu shlédli několik stylových
předtančení (například ve stylu Moulin Rouge). Byla
připravena bohatá tombola i tradičně atraktivní půlnoční hry.

SKAUTSKÝ SVÁTEK SV. JIŘÍ (24.4.)
Svatý Jiří podle legendy bojoval se zlým drakem a porazil jej.
Jako symbol bojovníka proti zlu je Sv. Jiří patronem všech
skautů a skautek na celém světě. Jeho svátek si proto
připomněli i vrchlabští skauti, kteří k jeho příležitosti
uspořádali již tradiční slavnostní oheň.

ZAŽÍHÁME SVĚTÝLKO
Celorepublikové soutěže mladých skautů – umělců se
zúčastnilo i několik vrchlabských vlčat, která v silné konkurenci
obstála – v celostátním finále v Mostě obsadila se svými
výtvory přední příčky.
Junák - středisko KRAKONOŠ Vrchlabí
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DEN DĚTÍ
Zábavná akce ke Dni dětí proběhla ve spolupráci s DDM
Pelíšek a společností ProParent. Pro děti byly na vrchlabském
náměstí připravené nejrůznější zábavné hry a aktivity.
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OSLAVA SVÁTKU SV. VÁCLAVA
Jeden z nejvýznamnějších českých státních svátků – svátek
patrona naší země oslavili vrchlabští skauti slavnostním ohněm
s tematickým doprovodným programem.

ZA KRKONOŠEMI ČISTĚJŠÍMI
Několikátý ročník ekologické a poznávací akce, pořádaný
Správou KRNAP pro skautské oddíly z celé republiky. Během
této akce jsme uklízeli nejfrekventovanější turistické trasy
Krkonoš. Pro skauty jde o jedinečnou příležitost k naplnění
hned několika cílů – služba ostatním, pobyt v přírodě a získání
nových informací o ekologii Krkonoš (každou skupinu
doprovází pracovník KRNAPu).

DEN, KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKA
V roce 2007 se naše středisko poprvé zapojilo do veřejně
prospěšné sbírky Nadačního fondu Českého rozhlasu –
Světluška. Výtěžek této sbírky, nad kterou má patronát
zpěvačka Aneta Langerová, je věnován na podporu projektů
na pomoc nevidomým a slabozrakým.

POSTAVME ŠKOLU V AFRICE IV.
Další ročník veřejně prospěšné sbírky pořádaný ve spolupráci
s o.p.s. Člověk v tísni při ČT. Z výtěžku minulých ročníků bylo
postaveno již několik škol v Etiopii, kde ani základní vzdělání
není pro drtivou většinu lidí samozřejmostí.

V rámci sbírky „Postavme školu v Africe“ jsme vybrali kolem
5 000 Kč, což je sice méně než v roce 2006, ale přesto patří
všem přispěvatelům veliký dík.

VÝSTAVA FOTEK Z TÁBORŮ V ČAJOVNĚ
V klubu Čajovna při DDM Pelíšek Vrchlabí se nám podařilo
uskutečnit malou výstavu fotografií z táborů střediska od roku
1991. Výstava byla zahájena vernisáží s kulturním programem
a občerstvením mj. ve formě tradičních krkonošských sejkor a
pravého táborového čaje z várnice. Pozvání na vernisáž přijala
místostarostka Vrchlabí paní Blanka Paulů.

ČAPKOVICE OPEN
Již několik let se na našem středisku rozvíjí populární sport –
florbal. V roce 2006 jsme díky grantu Královéhradeckého kraje
mohli pořídit kompletní florbalové vybavení a od té doby se
florbalu věnujeme. Vyvrcholením našeho celoročního
tréninkového úsilí je pak vždy již tradiční skautský florbalový
turnaj ČAPKOVICE OPEN v Malých Svatoňovicích. Naše
středisko letos reprezentovaly 4 týmy – roverský, oldskautský,
skautský a vlčácký.

Jak je vidět, činnost oddílů na středisku je velmi pestrá a rozmanitá.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2007 (23. a 24. 12. 2007)
Opět jsme se vypravili do ulic, abychom lidem na mnoha
místech rozdávali Betlémské světlo – symbol dobra, naděje a
vánoční pohody. S tímto světýlkem jsme navštívili i místní
nemocnici, domov důchodců, policejní a hasičskou stanici a
potěšili tak lidi, kteří o Vánocích nemohou být se svými
blízkými. Vedení oddílu vlčat světýlko rozváželo i po
domácnostech svých členů.
Betlémské světlo je skutečně zapálené v izraelském Betlémě – rodišti
Ježíše Nazaretského, odkud je pak letecky a vlakem „distribuováno“
do celého křesťanského světa.
Junák - středisko KRAKONOŠ Vrchlabí
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HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA
ROZVAHA

VÝSLEDOVKA

AKTIVA
A.
Dlouhodobý majetek celkem
0,00
A. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
0,00
A. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
314 500,00
A. III.
Dlouhodobý finanční majetek
0,00
A. IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku -314 500,00
B.
Krátkodobý majetek celkem
67 092,90
B. I.
Zásoby celkem
0,00
B. II.
Pohledávky celkem
3 000,00
B. III.
Krátkodobý finanční majetek celkem 64 092,90
B. IV.
Jiná aktiva
0,00
AKTIVA CELKEM
67 092,90

A. NÁKLADY
A. I.
Spotřebované nákupy
113 611,50
A. II. Služby
45 074,50
A. III. Osobní náklady
0,00
A. IV. Daně a poplatky
0,00
A. V. Ostatní náklady
2 086,00
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav 0,00
A. VII. Poskytnuté příspěvky
0,00
A. VIII. Daň z příjmů
0,00
NÁKLADY CELKEM
160 772,00

PASIVA
A.
Vlastní zdroje celkem
A. I.
Jmění celkem
A. II.
Výsledek hospodaření celkem
B.
Cizí zdroje celkem
B. I.
Rezervy celkem
B. II.
Dlouhodobé závazky celkem
B. III.
Krátkodobé závazky celkem
B. IV.
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

64 954,40
21 338,33
43 616,07
2 138,50
0,00
0,00
2 138,50
0,00
67 092,90

Středisko by nemohlo fungovat bez dotací ze strany
MŠMT, Královéhradeckého kraje a Města Vrchlabí.

B. VÝNOSY
B. I.
Tržby za vlastní výkony a za zboží
30 515,00
B. II. Změny stavu vnitro-organizačních zásob
0,00
B. III. Aktivace
0,00
B.IV
Ostatní výnosy
79 046,07
B. V. Tržby z prodeje majetku, zúčtovaných rezerv
0,00
B. VI. Přijaté příspěvky
49 543,00
B. VII. Provozní dotace
43 000,00
VÝNOSY CELKEM
202 104,07
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
34. DAŇ Z PŘÍJMŮ

41 332,07
0,00

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

41 332,07

STŘEDISKO NA INTERNETU
Letošní významné skautské jubileum jsme přivítali zbrusu novými střediskovými webovými stránkami. Stránky odpovídají
trendům moderních internetových prezentací jak po stránce obsahové, tak po stránce designové. Návštěvník stránek zde
může najít mnoho informací o středisku, o činnosti jednotlivých oddílů, samozřejmě fotogalerii z akcí a v neposlední řadě
zde funguje i hojně využívané diskusní fórum „Středisková drbárna“.
Naši internetovou prezentaci najdete na adrese: http://vrchlabi.skauting.cz
Velké poděkování patří webmasterovi Janu Janochovi.

Na našich stránkách najdete sekce:
Nowinky
Galerie
Historie střediska
Akce
Středisko dnes
Ubytování
Oddíly
Tábořiště
Drbárna
Odkazy

Junák - středisko KRAKONOŠ Vrchlabí
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PODĚKOVÁNÍ
Naše středisko by se nemohlo obejít bez vydatné pomoci svých příznivců a sponzorů. Naše poděkování tak patří především:
Královéhradeckému kraji za finanční podporu projektů z krajského dotačního programu,
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR za finanční podporu formou dotace přerozdělované vyššími
organizačními jednotkami Junáka,
Městu Vrchlabí za poskytnutí prostor pro naši činnost a dále za finanční podporu z grantového programu a
dary,
Službám města Vrchlabí a zejména panu řediteli Jiřímu Prokopcovi za významnou a nezištnou podporu a
pomoc,
paní Soně Maškové za nezištné a trpělivé vedení účetnictví,
bratru Josefu Šimonovi – Šedákovi za nezastupitelnou pomoc ve formě tvorby kronik,
panu Františku Wolfovi za bezúplatné zapůjčení pozemku po dobu konání táborů na Pecce,
sponzorům z řad vrchlabských živnostníků, kteří nám ochotně věnovali ceny do tomboly skautského plesu,
všem rodičům našich členů za stálou morální i materiální podporu,
všem činovníkům střediska za stálé a nezištné nasazení.

Děkujeme zkrátka všem, kteří v roce 2007 jakkoli přispěli k bezproblémovému materiálnímu i výchovnému chodu střediska!

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Junák – svaz skautů a skautek ČR,
středisko KRAKONOŠ Vrchlabí

KONTAKTY NA VŮDCE ODDÍLŮ
1. oddíl skautů – Jednička

Sídlo a korespondenční adresa:
Josefa Suka 843, 543 01 Vrchlabí

Ondřej Bartoš
Škroupova 715, 543 01 Vrchlabí
602 306 344, ondrej_bartos@seznam.cz

Identifikační čísla:
IČ: 15038467
DIČ: CZ15038467
Evidenční číslo: 525.05

2. smečka vlčat – Permoník
Petr Hamerle
chata Gall, Dolní Dvůr
731 803 132, smudla.ul@post.cz

Bankovní spojení:
164786222/0300 (ČSOB Vrchlabí)

Internetové stránky:
http://vrchlabi.skauting.cz

Vůdce střediska – statutární orgán:
Ondřej Bartoš
Škroupova 715, 543 01 Vrchlabí
602 306 344, ondrej_bartos@seznam.cz

5. roj světlušek – Poštolky
Martina Teplá
Českých Bratří 128, 543 01 Vrchlabí
724 560 037, madmaid@tiscali.cz

347. klub dospělých – OSsika (kmen oldskautů)
Tomáš Hawel
Školní 1394, 543 01 Vrchlabí
607 633 153, hawelto@centrum.cz

Junák - středisko KRAKONOŠ Vrchlabí

●

Výroční zpráva za rok 2007 ● 19

Junák – svaz skautů a skautek ČR
Středisko KRAKONOŠ Vrchlabí
Výroční zpráva za rok 2007
Text: Ondřej Bartoš a Výroční zpráva Junáka
Grafický návrh a realizace: Jan Janoch
http://vrchlabi.skauting.cz

