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Kdo jsme

•

INFORMACE O
PROJEKTU SLAMÁK
NALEZNETE NA POSLEDNÍ STRANĚ
VÝROČNÍ ZPRÁVY

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.
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Poslání
Posláním Junáka je
podporovat rozvoj osobností 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, příro-

dě i celému lidskému společenství v souladu se zásadami stanovenými zakladatelem světového skautského hnutí, lordem R. BadenPowellem, i zakladatelem
českého skautingu, prof.
Antonínem B. Svojsíkem.
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Středisko
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 suve-

„Nejvyšším orgánem
střediska je sněm,

rénní. 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.

Vedení střediska

který se schází zhruba
jednou za 3 roky a volí
vedoucího střediska
spolu s jeho zástupcem,
a nezávislý kontrolní
orgán—revizní komisi.“

Jan Janoch
tajemník
webmaster
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Zuzana Tomešová
mediální
zpravodajka

Ondřej Bartoš

Aleš Kalenský

Jakub Šimurda

Jan Wenzl

vedoucí střediska
vůdce 1. oddílu

zástupce
vedoucího
střediska

předseda
revizní komise

člen
revizní komise

Jiří Mašek

Petr Hamerle

Tomáš Hawel

Martina Teplá

správce klubovny
a chaty

vůdce
2. smečky vlčat

vůdce
4. kmene roverů

vůdkyně
5. roje světlušek

Pavel Zahradník
vedoucí
347. klubu
dospělých
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Střediskové akce
Sraz absolventů rádcovského kurzu „Zlatá stopa 2008“
Čtvrté, závěrečné setkání, nyní
už absolventů RK, bylo koncipováno
v méně formálním duchu než „řádné“
víkendy kurzu. Absolventi dostali možnost si prakticky vyzkoušet přípravu a
organizaci programu.

vali pár písní s kytarou. Jedním z cílů
akce bylo i zapojení rodičů – cyklovýpravy se však zúčastnili pouze dva.

Sbírka Světluška
V rámci sbírky Nadačního fondu
ČRo pod záštitou A. Langerové se nám
podařilo vybrat celkem 28 147 Kč.

Vánoční trhy
Akce byla realizována prvně, a
hned s velkým úspěchem. Dva stánky
na náměstí TGM, jeden s občerstvením
(bramboráky, krkonošské kyselo, horké
alkoholické i nealkoholické nápoje, koláče a jiné pečivo atd.), druhý
s výrobky dětí (vánoční přání, linecké
pečivo, perníčky atd.). Návštěvnost díky
svátku Sv. Mikuláše vysoká.

4. ročník tradiční cyklovýpravy
Již čtvrtý ročník tradiční cyklovýpravy se i přes nižší účast vydařil.
Absolvovali jsme trasu z Vrchlabí do
Fořtu,dále přes zemědělské letiště (kde
jsme krátce shlédli část motorkářské
exhibice) do D. Lánova, dále přes Kunčic n/L do Vrchlabí. Na klubovnách
jsme zapálili oheň, opekli buřty a zazpíLANOVÉ AKTIVITY JSOU
VÝZNAMNÝM ZPESTŘENÍM
PROGRAMU ZEJMÉNA STARŠÍCH SKAUTŮ—TEENAGERŮ
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Sbírka Postavme školu v Africe
V rámci sbírky Junáka a nadace
Člověk v tísni se nám podařilo vybrat
celkem 10 099 Kč.

POMOC PŘÍRODĚ JE DŮLEŽITÝM ÚKOLEM SKAUTŮ.
ZDE POMÁHÁME SÁZET
STROMKY V LESE ZNIČENÉM VICHŘICÍ

Betlémské světlo
Akce byla, stejně jako v roce
2008, uskutečněna ve dvou etapách –
v první etapě Šmudla s Jonášem objížděl domácnosti svých členů, kde rozdávali BS, druhá etapa se uskutečnila tradičně přímo na Štědrý den – skauti roznášeli BS po vchodech pod Liščím Kopcem, skautky vyrazili k oldskautům.

Bramboráky,
krkonošské kyselo,
horké alkoholické i
nealkoholické nápoje,
koláče – to vše
prodávali skauti na
svém Vánočním trhu.
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Oddíly

V roce 2009 působily na středisku
následující oddíly:

1. oddíl skautů „Jednička“
2. smečka vlčat „Permoník“
5. roj světlušek „Poštolky“
347. klub dospělých
Roverský kmen „Wapiti“

1. ODDÍL SKAUTŮ—JEDNIČKA
NA MÍSTĚ POZEMKU PRO BUDOUCÍ KLUBOVNY „SLAMÁK“
ZKOUMÁ VÝHODY A NEVÝHODY POZEMKU PRO STABU

Oddíly realizují svůj
program na pravidelných
každotýdenních
schůzkách, častých
víkendových výpravách a
samozřejmě na táboře,

1. oddíl skautů—JEDNIČKA
V roce 2009 se oddíl rozrostl o 6
nových členů, kteří odrostli vlčáckému
věku a ze smečky vlčat přešli do oddílu
skautů. Činnost probíhala formou pravidelných oddílových schůzek a občasných
vícedenních výprav. Celý rok byl ve znamení práce a sžívání se s novým výchovným nástrojem – novou skautskou
stezkou. Jde o nejdůležitější vodítko na
cestě osobního rozvoje každého skauta.
Stezka je uceleným a komplexním systémem výchovných kompetencí, rozdělených do mnoha oblastí a pokrývajících
všechny oblasti rozvoje lidské osobnosti,
přirozeně zpracovaný do formy, která je
pro děti atraktivní a přitažlivá. Oddíl využívá novou stezku a její motivační nástro-

je (např. skautskou karetní hru Sacculus)
již od podzimu 2008.
Na přelomu července a srpna 2009 vyrazil oddíl na letní tábor do západočeské
metropole. Členové oddílu se zabydleli
ve skautské základně na břehu Seneckého rybníka na severním okraji Plzně.
Během tábora navštívili mnoho zajímavých míst, například soukromé muzeum
letecké techniky ve Zruči, pozůstatky
starých Slovanů ve Starém Plzenci nebo
unikátní Hromnické jezírko, ve kterém je
místo vody slabý roztok kyseliny sírové.
Na táboře si tři členové oddílu splnili
skautský slib a některým se podařilo
splnit i odborné zkoušky.

který je vyvrcholením
celého skautského roku.

2. smečka vlčat—PERMONÍK

VLČATA JAKO VÍTĚZOVÉ
CELOSTÁTNÍ VÝTVARNÉ
SOUTĚŽE „ZAŽÍHÁME
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Vlčácká smečka Permoník měla v roce 2009 15
členů ve věku od 7 do 10 let
a 3 dospělé vedoucí.

vydali do Himálaje, aby vystoupali na střechu světa a
červnu na Novopacko, aby
zde dobili hrad Pecka.

Stejně jako už několik let se
smečka schází každý pátek
na skautských klubovnách,
kde se kluci učí spoustu nových věcí a hrají mnoho zajímavých her. Každý měsíc
smečka vyráží na výpravu do
okolí Vrchlabí.

Završením celého
skautského (školního) roku
je tábor. Letos si vlčata hrála
na indiány. Po návratu do
školy pokračoval program
zahajovací výpravou. Několik
týdnů na to se naše smečka
setkala v Mimoni se smečkou
vlčat z Ústí nad Labem, kde
objevovali krásu starého vojenského letiště.

V tomto roce se
smečka šla v lednu koupat
do bedřichovského bazénu,
v březnu si to rozdali proti
světluškám (děvčata téhož
věku) v Bowlingu. Z jara se

Na konci listopadu
proběhlo tradiční velké vytí
spojené s přijímáním nováč-

ků. Ke konci roku se vlčata
účastnila skautských vánočních trhů, kde zpívala koledy
a již tradiční akce Čapkovice
Open, neboli skautského
florbalového turnaje.
Těsně před štědrým dnem
donesl každému členu vůdcovský tým Betlémské světlo.
Stejně
jako
v každém roce i letos se vlčata pokoušela o splnění
nejrůznějších zkoušek.
Na táboře se jich plní nejvíce
a tak není divu, že Zlatohlávek, Jonda, Makak, Sopka a
Vali splnili vlčácký slib.
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4. kmen roverů—WAPITI
Roveři jsou poslední výchovnou
kategorií v rámci Junáka. Roverský kmen
je v podstatě oddíl určený všem mladým
lidem na středisku, kterým je přibližně
mezi 15 -26 lety. Na rozdíl od mladších
výchovných kategorií zde místo výchovy
jedince převažuje sebevýchova a kolektivní výchova v rámci kmene. Program
roverů je o poznání náročnější než program v oddílech skautských. Typickou
náplní jsou výpravy nebo půldenní schůzky. Heslem roverů je sloužím, a to se
taky snaží během svého programu naplňovat.
V roce 2009 měl kmen Wapitti
15 členů, z nichž někteří působili i v oddílech mladších členů jako vedoucí, či
obecně vypomáhali s přípravou programu. Mezi nejúspěšnější akce kmene Wapitti patří například společná květnová
výprava společně s rovery z Hostinného
na téma "Tenkrát na Západě", nebo první poprázdninová akce "Pád do ticha",
inspirovaná stejnojmenným filmem o
horolezcích. Na našich akcích často vyu-

žíváme zážitkové pedagogiky, tyto první
velké programy byly zaměřené na teambuilding, do svého programu jsme začali
zapojovat nejrůznější druhy lanových
aktivit.
Kromě těchto akcí "zážitkových"
se členové roverského kmene podílí i na
organizačním a servisním zajištění celostřediskových akcí a akcí pro veřejnost.
Za všechny pro rok 2009 jmenujme například náborovou akci, kdy zástupci ze
střediska obcházeli vrchlabské školy,
nebo Mikulášské trhy, při kterých jsme
na náměstí T.G.M. ve Vrchlabí prodávali
bramboráky, občerstvení a vánoční ozdoby.

ROVEŘI PŘI PRAKTICKÉM NÁCVIKU PRVNÍ
POMOCI

Roverský kmen se jako první
zapojil do vzdělávání o ekostavitelství a
odzkoušeli se na něm poprvé participační metody při navrhování objektu nových skautských kluboven.
„Roverský kmen se jako
první zapojil do
vzdělávání o
ekostavitelství a
odzkoušeli se na něm

5. roj světlušek—POŠTOLKY

poprvé participační
metody při navrhování
objektu nových

5. roj světlušek sdružuje mladší dívky (světlušky) ve věku přibližně 7— 11 let. V
rámci oddílu se začíná rodit i družina starších dívek—skautek ve věku 11—16 let.

skautských kluboven.“

347. klub dospělých
Kluby dospělých tvoří v Junáku samostatnou organizační síť, nezávislou na hlavní řídící struktuře hnutí. Jejich
posláním je sdružovat dospělé členy Junáka a poskytovat
zázemí pro jejich činnost.
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SVĚTLUŠKY SI ROZDÁVAJÍ DÁRKY V
RÁMCI TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKY
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Klubovna a chata

SKAUTSKÁ CHATA NA PECCE

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.

Obě skautské základny
tvoří nezbytné zázemí pro
naši činnost. Klubovny ve
Vrchlabí slouží k
pravidelnému setkávání,
chata Pecka zase k častým
výpravám a jako zázemí
při pořádání letních
táborů.

INTERIÉR VRCHLABSKÝCH KLUBOVEN

ROZVAHA (BILANCE)

VÝSLEDOVKA

v celých tisících Kč

v celých tisících Kč

AKTIVA
B.
Dlouhodobý majetek celkem
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
B. II. 6.
Oprávky k dlouhodob. majetku
C.
Oběžná aktiva
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek
C. IV. 1. Peníze
C. IV. 2. Účty v bankách
AKTIVA CELKEM
PASIVA
A.
Vlastní kapitál
A. I.
Základní kapitál
A. I. 1. Základní kapitál
A. IV.
Výsledek hospodaření minulých let
A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let
A. V.
Výsl. hospodaření běžného úč. období
PASIVA CELKEM
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POHLED NA TÁBOŘIŠTĚ NA PECCE

0
0
314
-314
127
127
47
80
127

127
21
21
41
41
65
127

I.
Tržby za prodej zboží
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
+
Obchodní marže
II.
Výkony
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
B.
Výkonová spotřeba
B. 1. Spotřeba materiálu a energie
B. 2. Služby
+
Přidaná hodnota
III. Tržby z prodeje dlouhod. maj. a mater.
III. 2. Tržby z prodeje materiálu
IV.
Ostatní provozní výnosy
H.
Ostatní provozní náklady
*
Provozní výsledek hospodaření
O.
Ostatní finanční náklady
*
Finanční výsledek hospodaření
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
*** Výsledek hospodaření za účetní období
**** Výsledek hospodaření před zdaněním

11
5
6
55
55
86
71
15
-25
2
2
186
96
67
2
-2
65
65
65

Časté otázky
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 pře-
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vážnou) 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.

OBJEVOVÁNÍ PŘÍRODY JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SKAUTSKÉHO PRO-

Cílem skautské výchovy je
osobní rozvoj každého člena po
stránce osobnostní, sociální,
dovednostní i tělesné.
Výsledkem skautské výchovy je
zodpovědný šlověk a občan
jakožto platný člen
demokratické společnosti, který
je věrný morálním hodnotám.

JUNÁK - STŘEDISKO KRAKONOŠ VRCHLABÍ

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko
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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.
Zvláštní poděkování tak patří: Královéhradeckému kraji, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Městu Vrchlabí, Službám města Vrchlabí a panu řediteli Jiřímu Prokopcovi, paní Pavlíně Nedomlelové, panu Františku Wolfovi, br. Josefu Šimonovi, ses. Nině Kodydkové, panu Aleši Kafkovi, panu Martinu Teplému, panu Ladislavu Riegrovi, všem rodičům našich členů a samozřejmě činovníkům, bez jejichž obětavé práce by středisko nemohlo fungovat.

JSME NA WEBU!
http://vrchlabi.skauting.cz

PROJEKT SLAMÁK
V dubnu 2009 se pomalu rozběhl
projekt nových skautských kluboven, který
vycházel s potřeby střediska Krakonoš najít
nový vhodný a důstojný prostor pro výchovu
a vzdělávání dětí a mládeže.
Po dlouhých jednáních s městem, které trvaly
přibližně od roku 2003, nám město nabídlo
zaplacení studie projektu a pozemek v areálu
bývalého autokempu Vejsplachy.
Vedení střediska hledalo způsob,
kterým by promítnulo do návrhu nového
objektu všechny současné potřeby a zajistilo
vhodné, zdravé a důstojné zázemí pro další
rozvoj střediska. Zároveň jsme cítili potřebu,
aby dům, který vznikne v blízkosti cenného
ekosystému, přírodu příliš nezatěžoval ba
naopak, aby s ní byl v co největším souladu.
Proto jsme květnu 2009 oslovili architekty a
skauty v jedné osobě - Jana Mártona a Petra
Klápštěho. S jejich pomocí jsme se seznámili
s přírodním stavitelstvím a metodami projektování staveb s aktivní účastí jejich budoucích
uživatelů.
Ke zpracování studie nových kluboven tedy jsme použili metodu participace, při
které byli do projektu zapojeni všichni členové střediska Krakonoš. V procesu participace
jsme společně hodnotili možnosti nabídnutého pozemku, hledali všechny naše potřeby,
ujasnili si svá očekávání a navrhli aktivity,
které v novém domě chceme dělat, vytvářeli
makety svých představ. Postupně docházelo
ke zpřesňování a upravování návrhu a dokreslování jednotlivých detailů. V září 2010

byla studie úspěšně dokončena.
Navržený dům bude energeticky
pasivní a ekologicky šetrný. K jeho výstavbě
bude v co největší míře použito lokálních
přírodních materiálů. Konstrukce bude dřevěná, vyplněná slaměnými balíky na kterých
budou hliněné omítky. Ozeleněné střechy
budovy napomohou ke zlepšení hydrického
režimu lokality. Stavba je založena nad terénem na pilířích, aby nenarušovala vláhovou
bilanci nedaleké louky s chráněnými vstavači.

Vejsplachy jsou velice významnou ptačí lokalitou Krkonoš. Usilujeme též o získání o patronátu nad přírodní památkou, ke které bychom
rádi vytvořili infocentrum a naučnou stezku.
Současným nejpalčivějším problémem projektu je vyřešení majetkového vztahu k pozemku.

Na počátku léta 2010 byl osloven
grafický designér Michal Kukačka z uskupení
Mančaft. Toho myšlenka záměru velice oslovila a zdarma vytvořil jednotný vizuální styl
celého projektu.
V současné době se rozbíhají benefiční a propagační akce k projektu. Připravují
se přednášky a vzdělávací workshopy na
téma ekostavitelství. Jejich cílem je získání
podpory projektu ze strany veřejnosti a osvěta v ekologickém stavitelství.
Naší snahou není vytvořit pouze
skautský dům, proto se snažíme navázat
spolupráci s vrchlabskými ornitology, jelikož
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