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Junák – středisko KRAKONOŠ Vrchlabí

Vážený čtenáři,
do rukou se Vám dostala výroční zpráva vrchlabského skautského střediska
Krakonoš. První část je věnována informacím o skautském hnutí, jeho cílech,
principech a poslání, o lidech ve skautingu a o skautské činnosti. Druhá část je pak o
našem středisku – můžete se zde dozvědět o jeho organizaci a jednotlivých
oddílech, o akcích pořádaných v roce 2008, popřípadě nahlédnout do ekonomické
situace střediska.
Nejvýznamnější událostí roku 2008 pro skauty a skautky celé republiky byl
bezpochyby Valný sněm Junáka. Ten proběhl 11.-13. dubna v Havířově.
Kromě volby nového složení ústředních orgánů Junáka zde 500 delegátů z celé ČR
schvalovalo priority organizace na období let 2008-2011 a projednávalo Nový
program. Ten má za úkol nahradit ten tradiční, který již nevyhovuje potřebám
dnešních dětí. Jak velkým krokem vpřed bude, a zda se mu podaří nalákat do řad
skautů ještě více dětí, to ukáže až čas.
Aleš Kalenský
zástupce vedoucího 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.
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LIDÉ VE SKAUTINGU
Junácká organizace se dělí skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky
rozdílného přístupu k různým věkovým stupňům. Jsou to:
světlušky a vlčata (věk 6 – 10 let)
mladší skauti a skautky (věk 11 – 13 let)
starší skauti a skautky (věk 14 – 16 let)
roveři a roverky (věk nad 16 let).
Podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých oddílech se scházejí samostatně jen
chlapci a děvčata, jinde je jejich činnost společná.

Dospělí ve skautingu:
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.
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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, jednodenních výletech a vícedenních výpravách. Skautské
akce jsou plné her a osvojování si dovedností a vědomostí, které mladí lidé uplatní
především v praktickém životě.
TÁBORY
Vyvrcholením celoroční skautské činnosti jsou letní tábory. Trvají dva až tři týdny a
děti se na nich především učí být platným členem týmu, osvojují si pravidla fair-play,
plní zkoušky z praktických dovedností i teoretických vědomostí. Společné soužití v
relativně náročných podmínkám 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.

STŘEDISKO NA INTERNETU
http://vrchlabi.skauting.cz
Stránky odpovídají trendům moderních internetových prezentací jak po stránce
obsahové, tak po stránce designové. Návštěvník stránek zde najde veškeré
informace o středisku, o činnosti jednotlivých oddílů, samozřejmě fotogalerii z akcí a
v neposlední řadě zde funguje i hojně využívané diskuzní fórum „Středisková
drbárna“.
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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.

VŮDCE
STŘEDISKA
ZÁSTUPCE
VŮDCE
STŘEDISKA
VOLENÝ ČLEN SR
TAJEMNÍK

SPRÁVCE
KLUBOVNY A
CHATY

MEDIÁLNÍ
ZPRAVODAJ

VOLENÝ ČLEN SR
WEBMASTER

VŮDCE 1. OS

ZÁSTUPCE

VŮDCE 2. SV

ZÁSTUPCE

VŮDKYNĚ 5. RS

ZÁSTUPCE

VŮDCE 347. KD

ZÁSTUPCE
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Komentář a záměry:
1.

2.
a.

v.
b.

c.

d.

e.

f.

Jak je patrné z diagramu, na vrcholu organizační struktury stojí vůdce střediska spolu se svým zástupcem.
Zástupce vůdce střediska je řídícím členem „Kolegia vůdce střediska“, tvořeného zpravodaji jmenovanými
vůdcem střediska v souladu s OŘJ.
Kolegium vůdce střediska tvoří:
zástupce vůdce střediska, který má kromě pravomocí, vyplývajících ze Stanov Junáka a OŘJ, v rámci této
svojí úlohy za úkol:
i. koordinovat činnost kolegia
ii. řídit samostatná zasedání kolegia
iii. rozdělovat práci jednotlivým členům kolegia
iv. informovat vůdce střediska o činnosti kolegia
metodicky vést jednotlivé členy kolegia.
tajemník, jehož pracovní náplní je:
i. pořizování zápisů z jednání SR
ii. pořizování zápisů z jednání kolegia
iii. zajištění provedení registrace podle pokynů vůdce střediska
iv. vedení střediskové příruční spisovny v souladu se Spisovým a skartačním řádem
v. vyřizovat a evidovat přijatou korespondenci, případně tuto předávat k vyřízení příslušným
činovníkům
vi. zajištění publikace řídících aktů střediska ve formě, kterou stanoví SR svým usnesením
správce klubovny a chaty, který má za úkol
i. dbát o perfektní stav objektů klubovny a chaty a jejich zařízení
ii. iniciovat brigády za účelem úklidu, přípravy zásob dřeva apod.
iii. zastupovat středisko v právních úkonech ohledně pronájmu objektů klubovny a chaty
iv. ve své činnost se řídit vyhláškou SR č. 1/2008, o provozním řádu chaty Pecka
mediální zpravodaj má za úkol:
i. neustále usilovat o pozitivní obraz střediska u veřejnosti
ii. pravidelně prezentovat činnost střediska v městském časopisu Puls a na vývěsce na náměstí TGM
iii. aktivně vyhledávat nové informační a komunikační kanály, na kterých by se středisko mohlo
prezentovat
iv. komunikovat s médii
v. zajišťovat prezentaci akcí střediska (ples, tábor atd.) na maximu komunikačních kanálů (Puls,
vývěska, web, plakáty, pozvánky)
vi. dohlížet na činnost webmastera, spravujícího střediskové webové stránky
vii. do ročníku časopisů 2009/2010 zajišťovat náplň činnosti zaniknuvšího tiskového zpravodaje.
zpravodajové pracovní skupiny pro nový program, kteří:
i. monitorují dění v Junáku ohledně nového výchovného programu
ii. jsou „odborníky“ na stezku a nový program a fungují na středisku jako poradci pro oblast nového
programu a nových stezek
iii. hlídají důležité informace a operativně je předávají vůdcům oddílů
iv. pořádají metodické semináře pro vedení oddílů a rádce družin, kde se snaží interaktivní formou
implementovat metody nového programu a nové stezky do činnosti oddílů
v. zajišťují zpětnou vazbu ohledně nových stezek a programu na ústředí.
funkce tiskového zpravodaje bude, s ohledem na reformu časopisů, schválenou XII. VSJ v Havířově,
zrušena.
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VEDENÍ STŘEDISKA
Statutární orgán a jeho zástupce: Ondřej Bartoš (vedoucí střediska) a Aleš Kalenský
(zástupce v. s.)

Revizní komise: Jakub Šimurda, DiS. (předseda), Jan Wenzl (člen)

Vůdci oddílů:
-

1. oddíl skautů: Ondřej Bartoš
2. smečka vlčat: Petr Hamerle
5. roj světlušek: Martina Teplá
347. klub dospělých: Bc. Tomáš Hawel

Vrchlabské středisko skautů
mělo v roce 2008 64 řádně
registrovaných
členů
ve
věkovém rozpětí 7 – 80 let.

Jmenovaní členové SRJ:
-

tajemník: Jan Janoch
tiskový zpravodaj: Jiří Mašek (do 25. 1. 2008), Jan Mašek (od 25. 1. 2008)
mediální zpravodaj: Zuzana Tomešová
správce klubovny a chaty: Václav Šeps (do 25. 1. 2008), Jiří Mašek (od 25. 1.
2008)

ODDÍLY STŘEDISKA
V roce 2008 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 tvořen dospělými členy střediska,
4. kmen roverů - Wapiti, slouží jako zázemí teenagerům působícím ve vedení
jednotlivých oddílů.
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Šedákův medailonek
V roce 2008 oslavil významné životní jubileum nejstarší člen našeho střediska, bratr Josef
Šimon – Šedák. Šedák se narodil 14. 7. 1928 v Poděbradech. Ještě jako kluk se s rodiči
odstěhoval do Železnice u Jičína, kde také v roce 1939 vstoupil do Junáka. V dubnu 1940 byl
Junák zakázán a k jeho obnově došlo až v květnu 1945. Přesto však Šedák pokračoval ve
skautské činnosti, a to pod hlavičkou Klubu mladého hlasatele. Zde vedl, za využití skautské
výchovné metody a družinového systému, skupinu asi patnácti kluků. Z toho klubu po
znovuobnovení Junáka vznikl skautský oddíl.
Prvního tábora se Šedák zúčastnil v srpnu 1945 na Máchově jezeře. V říjnu téhož roku se
přestěhoval do Vrchlabí, kde ihned vstoupil do 1. oddílu skautů a založil zde družinu Vlků.
V září 1947 s několika vodními skauty, kteří se do Vrchlabí přistěhovali z Prahy, zakládal 5.
oddíl vodních skautů, kde od začátku působil jako zástupce vedoucího. S oddílem sjeli v roce
1947 Labe ze Dvora Králové až do Poděbrad, v roce 1948 Lužnici, Nežárku a Vltavu až do
Prahy.
Po zákazu Junáka komunistickým režimem v roce 1948 se jako vedoucí účastnil táborů ROH,
kde se snažil vést děti ve skautském duchu. Skautskou výchovu se snažil uplatňovat i během
svého působení v oddíle TOM. V letech 1968 – 69 vedl 3. oddíl skautů, který vznikl právě
z oddílu TOM. V roce 1970 byl skauting potřetí zakázán.
V roce 1990 pak Bohuslav Adamec – Bob vylepil po Vrchlabí letáky, ve kterých vyzval
všechny skauty, aby se zúčastnili ustavující schůze v gymnáziu. Šedák se stal vůdcem 1.
oddílu skautů, který vedl až do roku 1996.
Během svého skautského působení byl Šedák několikrát vyznamenán. V roce 1991 mu
Náčelnictvo Junáka udělilo Medaili díků jako výraz uznání za zásluhy o výchovu dětí a
mládeže. V roce 2002 ho pak Sbor nositelů ocenil nejvyšším vyznamenáním, Řádem čestné
lilie v trojlístku, které se uděluje za vynikající zásluhy o skautské hnutí a službu skautské
myšlence a ideálům.
Co se týče skautské kvalifikace, v roce 1946 složil Šedák 1. a o rok později i 2. stupeň
skautské zdatnosti. V roce 1991 složil čekatelskou a v roce 1993 vůdcovskou zkoušku. Jako
skaut získal mnoho odborek (kronikář, tři orlí pera, kamnář, redaktor, malíř pokojů, kreslíř,
knihovník, táborník).
Šedák je pro středisko stále i v současnosti nepostradatelný – s velkým nasazením udržuje a
pečuje o střediskové kroniky.
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CELOROČNÍ ČINNOST
DRUŽINOVÉ SCHŮZKY (jednou týdně během celého roku)
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.
V roce 2008 proběhlo na našem středisku okolo 100 družinových schůzek.

ODDÍLOVÉ SCHŮZKY (během celého roku, jednou za týden nebo 14 dní)
Na těchto schůzkách se schází celý oddíl. Jednotliví členové družiny zde formou
zdravého soutěžení porovnávají svoji úroveň v rozličných oblastech dovedností či
znalostí, dozví se informace k programu oddílu – výpravám a dalším akcím. Některé
oddíly pořádají jednou za čas tématicky zaměřenou schůzku – věnují se na ní diskusím o
nejrůznějších aktuálních tématech která děti daného věku zajímají nebo se jich týkají.
VÝPRAVY (přibližně jednou měsíčně)
Jsou nedílnou součástí oddílového života. Jedná se o zpravidla víkendové výlety do
přírody, za památkami nebo kulturou. Jako ubytovací zázemí nám 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
děti se nejraději 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, koupání, ale také samostatná práce při zajišťování plynulého
chodu tábora.
VÁNOČNÍ BESÍDKY (prosinec)
Jsou pro oddíly slavnostním vyvrcholením půlroční činnosti, příležitostí předávání dárků
mezi členy oddílu a hlavně oslavou Vánoc.
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V roce 2008 bylo středisko KRAKONOŠ Vrchlabí pořadatelem tří táborů.
První se konal na našem kmenovém tábořišti na Pecce a zúčastnily se ho 1. oddíl skautů –
Jednička a 5. roj světlušek. Program oddílů byl částečně oddělený a částečně společný.
Druhým táborem byl tábor 2. smečky vlčat – Permoníku. Uskutečnil se rovněž na tábořišti na
Pecce.
Třetím táborem byl společný putovní tábor roverů (dospívajících skautů) a oldskautů po
Lužických horách.

DALŠÍ AKCE V ROCE 2008
DEN ZAMYŠLENÍ – THINKING DAY (22.2.)
Jde celosvětový svátek skautů, ustanovený na počest výročí narození zakladatelů
skautingu manželů Baden – Powellových. Tento svátek si každoročně připomínáme
tradičním ohněm, na kterém se sejdou všichni členové střediska.
VII. ROČNÍK SKAUTSKÉHO PLESU – "MADE IN CHINA"

Již sedmý úspěšný ročník skautského plesu si v KD Střelnice ve Vrchlabí nenechala
ujít více než stovka lidí z Vrchlabí i bližšího či vzdálenějšího okolí – skauti, rodiče,
přátelé vrchlabského skautingu i široká veřejnost.
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 slavnostní
oheň, tentokrát poprvé v Měsíčním údolí.
CYKLOVÝPRAVA
Koná se vždy na přelomu května a června a účastní se jí členové všech oddílů
střediska. Je spojena s večerním posezením u ohně a opékáním buřtů.
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SVĚTLUŠKA
Letos se naše středisko zúčastnilo již 6. ročníku charitativní sbírky ,,Světluška“.
Světluška je dlouhodobý, stěžejní projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu
založený na pomoci nevidomým lidem. Účast byla velmi hojná, přibližně 25 dětí
z našich oddílů ,,podalo pomocnou ruku“ těm co to potřebují. Děti byly oblečeny
v černých tričkách s logem světlušky, nechyběla ani tykadla, křídla a také
pokladničky byly ve tvaru lucerniček. Zkrátka děti vypadaly roztomile a to nejspíš
nemalou měrou na dárce ve Vrchlabských uličkách zapůsobilo.
Naše středisko v tomto ročníku na sebe může
být hrdé, protože se nám podařilo vybrat
částku 23.518,- Kč, což je znatelně více než
v roce předešlém. Doufáme, že naše peníze
přišly do správných rukou a příští rok se určitě
také zúčastníme.

POSTAVME ŠKOLU V AFRICE V.
Další ročník veřejně prospěšné sbírky pořádaný ve spolupráci s o.p.s. Člověk v tísni
při ČT. Z výtěžku minulých ročníků bylo postaveny již několik škol v Etiopii, kde ani
základní vzdělání není pro drtivou většinu lidí samozřejmostí. V rámci sbírky
Postavme školu v Africe jsme vybrali přes 8000 Kč, což je více, než v roce 2007.
Všem přispěvatelům patří velký dík. Celkem se za pět let sbírky podařilo na účet
sbírky shromáždit 12 223 747 Kč.
RÁDCOVSKÝ KURZ "ZLATÁ STOPA 2008"
V roce 2008 se uskutečnil již pátý ročník této tradiční akce. Jedná se o vzdělávací
kurz pro nejmladší skautské vedoucí, tedy třinácti- až čtrnáctileté rádkyně a rádce
skautských družin. Kurz již tradičně probíhá na podzim během tří víkendů. Účastníci
zde mohou mimo jiné rozvinout své znalosti a dovednosti v oborech zdravovědy,
metodiky, psychologie, bezpečnosti atd. Samozřejmě také načerpají inspiraci
v podobě nových her, rukodělných činností, písniček apod. Účastníky se také
snažíme pozitivně motivovat pro další činnost v Junáku a pro další sebevzdělávání.

Výroční zpráva 2008
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OSLAVA SVÁTKU SV. VÁCLAVA
Jeden z nejvýznamnějších českých státních svátků – svátek patrona naší země
oslavili vrchlabští skauti ohněm s tematickým doprovodným programem.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2008
Opět jsme se na Štědrý den 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.

KLUBOVNA A CHATA

V součastné době spravuje naše středisko dva objekty. Jedná se o klubovnu ve
Vrchlabí a chatu na Pecce. Tyto skautské základny jsou během celého roku
hojně využívány k naší celoroční činnosti.Po domluvě se správcem objektů se
zde mohou ubytovat i skautské oddíly z jiných středisek.Tuto možnost využívají
skauti z celé republiky.Obě základny se na vlastní náklady snažíme udržovat
v provozuschopném stavu.Poblíž chaty na Pecce se také nachází naše tábořiště
na kterém se každoročně pořádají tábory.Toto tábořiště zároveň příležitostně
pronajímáme zájemcům z řad skautské veřejnosti.
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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

VÝSLEDOVKA

ROZVAHA

HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA
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
62 464,00
B. I.
Zásoby celkem
0,00
B. II.
Pohledávky celkem
0,00
B. III.
Krátkodobý finanční majetek celkem 62 464,00
B. IV.
Jiná aktiva
0,00
AKTIVA CELKEM
62 464,00

62 464,00
21 338,00
41 126,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62 464,00

Je zřejmé, že středisko
v roce 2008 skončilo
s mírně záporným
výsledkem hospodaření.
Získávání prostředků na
činnost střediska není
jednoduché a středisko
ani nebylo schopné
pokrýt veškeré náklady.
Středisko by nemohlo
fungovat bez dotací ze
strany MŠMT ,
Královéhradeckého kraje
a Města Vrchlabí.

A. NÁKLADY
A. I.
Spotřebované nákupy
176 811,00
A. II. Služby
67 355,00
A. III. Osobní náklady
0,00
A. IV. Daně a poplatky
0,00
A. V. Ostatní náklady
2 361,00
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
246 527,00
B. VÝNOSY
B. I.
Tržby za vlastní výkony a za zboží
52 399,00
B. II. Změny stavu vnitro-organizačních zásob
0,00
B. III. Aktivace
0,00
B.IV
Ostatní výnosy
93 307,00
B. V. Tržby z prodeje majetku, zúčtovaných rezerv
0,00
B. VI. Přijaté příspěvky
90 231,00
B. VII. Provozní dotace
8 100,00
VÝNOSY CELKEM
244 037,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
34. DAŇ Z PŘÍJMŮ

-2 490,00
0,00

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

-2 490,00

Výroční zpráva 2008
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří nám v minulém roce poskytli pomocnou ruku. Peněžní a
materiální podpora, pochopení či rada nám pomáhají lépe pracovat ve prospěch
dětí a mladých lidí.
-

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,
paní Ing. Soně Maškové za nezištné a trpělivé vedení účetnictví,
bratru Josefu Šimonovi – Šedákovi za nezastupitelnou pomoc ve formě
tvorby kronik a dokumentace střediskové historie,
panu Františku Wolfovi za zapůjčení pozemku po dobu konání táborů na
Pecce a za materiální podporu,
sestře Nině Kodydkové z Jičína za materiální podporu,
panu Aleši Kafkovi za možnost využívat příležitostně k našim aktivitám
trampskou osadu v Měsíčním údolí,
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,

zkrátka všem, kteří v roce 2008 jakkoli přispěli k bezproblémovému fungování
střediska.
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FAQ – ČASTÉ DOTAZY
Jaký je rozdíl mezi skautem a junákem?
Oficiální název organizace je Junák – svaz skautů a skautek České republiky. Junák je českým
ekvivalentem pro slovo skaut.

Co přinese dítěti členství v Junáku?
Junák je především výchovná organizace, jejímž cílem je všestranná výchova mladých lidí ve
spolupráci s rodiči. Junák není zájmový kroužek – na rozdíl od takových kroužků pracují
vedoucí s dětmi systematicky během několika let za sebou. Cílem skautské výchovy je osobní
rozvoj každého člena po stránce osobnostní, sociální, dovednostní i tělesné. Výsledkem
skautské výchovy je zodpovědný člověk a občan jakožto platný člen demokratické společnosti,
který je věrný morálním hodnotám.
Vedle aspektu výchovného je zde i aspekt volnočasový – výchova v Junáku probíhá v rámci
volného času dětí, který je tak smysluplně a atraktivně vyplněn zajímavými aktivitami.

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,
sportovních aktivit besídek atd. atd.) je však v důsledku jediné – výchova dětí v zodpovědné,
uvědomělé a schopné lidi a občany.

Kde získávají skauti prostředky na svoji činnost?
Zdrojů je více a snažíme se stále aktivně hledat zdroje nové. Určitou (nikoli převážnou) část
prostředků získáváme z členských příspěvků (např. výše členského příspěvku na středisku
KRAKONOŠ Vrchlabí pro rok 2008 byla stanovena na 400 Kč). Dalším zdrojem jsou obecně
veřejné prostředky, jednak státní rozpočet (peníze, které dostává Junák jako celek např. od
ministerstva školství, jsou potom přerozdělovány krajům, okresům a střediskům) a jednak
rozpočty 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). Velmi významným zdrojem
prostředků pro naši činnost jsou pronájmy základen (kluboven, chaty na Pecce) a pronájem
táborového vybavení během letních prázdnin.

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. Další informace najdete na
našem webu
http://vrchlabi.skauting.cz.
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KONTAKT
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko KRAKONOŠ Vrchlabí
Jos. Suka 843, 543 01 Vrchlabí
(sídlo a korespondenční a fakturační adresa)
IČ 15038467, DIČ CZ15038467
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Vrchlabí
číslo účtu: 164 786 222 / 0300
http://vrchlabi.skauting.cz

Vůdce střediska – statutární orgán:
Ondřej Bartoš
Škroupova 715, 543 01 Vrchlabí
602 306 344, ondrej_bartos@seznam.cz
KONTAKTY NA VŮDCE ODDÍLŮ
1. oddíl skautů – Jednička

5. roj světlušek – Poštolky

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

Martina Teplá
Českých bratří 128, Vrchlabí
724 560 037, madmaid@tiscali.cz

2. smečka vlčat – Permoník

347. kmen oldskautů – oSSika
a 4. kmen roverů - Wapitti

Petr Hamerle
chata Gall, Dolní Dvůr
731 803 132, smudla.ul@post.cz

Bc. Tomáš Hawel
Nerudova 1590, 543 01 Vrchlabí
607 633 153, hawelto@centrum.cz

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

