JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK
Středisko „KRAKONOŠ“ Vrchlabí

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

„SKAUTING – TO JSOU KAMARÁDI,
PŘÁTELÉ A SPOLEČENSTVÍ LIDÍ,
KTEŘÍ SDÍLEJÍ PODOBNÉ HODNOTY.“.

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.
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.
Naším cílem je přispět k výchově
generace vzdělané, sebevědomé,
citlivé, s ambicemi a schopnostmi
správně rozhodovat a řešit ty
nejsložitější, malé i velké úkoly
současnosti i budoucnosti.

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, 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

SKAUTSKÁ ČINNOST
Hlavní výchovná činnost v Junáku se 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 a vícedenních výpravách.
Skautské akce jsou plné her a osvojování si dovedností a vědomostí, které mladí lidé
uplatní především v praktickém životě.

„Léto se společnými kamarády.“

TÁBORY
Vyvrcholením celoroční skautské činnosti jsou letní
„Zážitky na celý
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
život“
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.

„Zážitky na celý
život.“

HLAVNÍ PRINCIPY
SKAUTSKÉHO PROGRAMU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

respektování mravních hodnot
týmová práce v malých skupinách
sebevýchova
motivace dětí pomocí příběhů
pobyt v přírodě
programy vedoucí k seberozvoji
průvodcovská role dospělých
služba společnosti
prostředí pro nové kamarádské vazby

„Skauting je parta a příležitost"

LIDÉ V JUNÁKU
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
• skauti a skautky
• roveři a roverky

(věk 6-10 let)
(věk 11-15 let)
(věk nad 15 let)

Podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých oddílech
se scházejí
samostatně jen chlapci nebo děvčata, jinde je jejich
činnost společná.

LIDÉ VE SKAUTINGU:
S více než 50 tisíci členy je Junák největší výchovnou
organizací mladých lidí v České republice.

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.

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
• benjamínci - Mravenečci jsou družinka
předškolních dětí, chlapců a dívek do 7 let
• 3. koedukovaný oddíl – tvoří družinu
chlapců (skauti) a družinu děvčat (skautek)
ve věku 11-15 let
• 2. smečka vlčat – Permoník, sdružující
chlapce ve věku 7-11 let
• 5. roj světlušek – Poštolky, zahrnující
dívky ve věku 7-15 let
• 347. kmen oldskautů – OSsika, který je
zázemím dospělých členů střediska
• kmen roverů - Wapitti, který je oficiálně
neregistrovaným oddílem, slouží však jako
zázemí teenagerům působícím ve vedení
jednotlivých oddílů

Vedení střediska
STATUTÁRNÍ ORGÁN A JEHO ZÁSTUPCE:
• vedoucí střediska: Aleš Kalenský
• zástupce vedoucího střediska: Martina Teplá

REVIZNÍ KOMISE:
• předseda revizní komise: Martin Starý
• člen: Pavel Zahradník

VŮDCI ODDÍLŮ:
•
•
•
•

2. smečka vlčat: Petr Hamerle
3. koedukovaný oddíl: Zuzana Tomešová
5. roj světlušek: Martina Teplá
347. klub dospělých: Pavel Zahradník

JMENOVANÍ ČLENOVÉ SRJ:
LIDÉ NA STŘEDISKU:
Benjamínek:
9
Světluška:
9
Vlče:
13
Skautka:
8
Skaut:
8
Rover:
9
Člen kmene dospělých: 11
-------------------------------------------------Celkem 67 osob

•
•
•
•
•

tajemník: Jan Janoch
mediální zpravodaj: Zuzana Tomešová
správce klubovny a chaty: Jiří Mašek
volený člen: Jan Mašek
kronikář: Dagmar Pohlová

SPRÁVCE OBJEKTŮ:
• klubovny Vrchlabí: Jiří Mašek
• chata Pecka: Jiří Mašek

„Skauting je příležitost rozvíjet se, žít naplno, zábavně a zajímavě.“

KALENDÁŘ STŘEDISKOVÝCH AKCÍ
LEDEN

KVĚTEN

SRPEN

- Rozjíždějí se nám schůzky
mladších roverů
- STŘEDISKOVÝ SNĚM –
volba členů střediskové rady

- Svojsíkův závod –Okresní kolo
(Hostinné)
- II. Víkend Rádcovského kurzu
„Zlatá stopa 2013“
- Snídaně pro Fair-traid
- Tradiční výstup na Žalý
- Cyklistická výprava

-TÁBORY-střediskové;oddílové
-v letošním roce se tábory
konaly na našem kmenovém
tábořišti městysu Pecka

ÚNOR
- OKRESNÍ SETKÁNÍ VŮDCŮ
- SKAUTSKÝ PLES „Zlatá
horečka“
- Oslavy DNE SESTERSTVÍ

BŘEZEN
- Umělecká šestka –
celorepublikové tvůrčí
setkání pro vlčata a
světlušky

ČERVEN
- III. A závěrečný víkend
Rádcovského kurzu „Zlatá stopa
2013“
- Svojsíkův závod – Krajské kolo
(Jinolice)
.

ZÁŘÍ
-zahájení nového skautského roku
-Sbírka SVĚTLUŠKA
-Křížem krážem republikou

LISTOPAD
-Vzpomínková akce
k připomenutí 17.11.1989

PROSINEC
- 23.-24.12.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
-tradiční vánoční akce
jednotlivých oddílů

DUBEN
- I. Víkend Rádcovského
kurzu „Zlatá stopa 2013“
- Oslavy Sv. Jiří

ČERVENEC
- 85.Narozeniny Josefa Šimona – Šedáka jeden
ze zakládajících skautů našeho střediska

SVOJSÍKŮV ZÁVOD

STŘEDISKOVÝ SNĚM

DEN ZAMYŠLENÍ THINKING DAY (22.2.)

Závod,kterého se účastní
skauti a skautky (11-15 let)
z celé republiky. Svojsíkův
závod staví hlavně na pilířích
spolupráce a týmové práce
družiny.

Střediskový sněm je nejvyšším orgánem
střediska, který se koná každé tři měsíce.

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.
STŘEDISKOVÁ

Hlavní cíle Svojsíkova závodu
tedy jsou:
•

•

•

•

podpořit fungování
družin a jejich
spolupráci,
vést skauty ke skautské
praxi pro život a
k praktickému využití,
poskytnout družinám a
vedoucím zpětnou
vazbu,
motivovat k osobnímu
rozvoji a obohatit
oddílový program
o nové prvky.

Naše skautky se zúčastnily
nejprve okresního kola
v Hostinném, kde se umístily
na druhém místě a díky tomu
mohly postoupit na krajské
kolo, které se konalo
v Jinolicích u Jičína.

Volí se vedoucí střediska a jeho zástupce,
případní řadoví členové SR a min. dva
členové revizní komise.

CYKLOVÝPRAVA
DEN, KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKA

UMĚLECKÁ ŠESTKA

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

Umělecká šestka je celostátní akcí
pro vlčata světlušky, která spadá
do nové koncepce celostátních
akcí pro tuto výchovnou věkovou
kategorii. Je zaměřená na podporu
rozvoje dětského uměleckého
cítění a vyjádření.

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.

Květnová středisková
výprava se nesla i letos ve
sportovním duchu. Mladí
cyklisté a cyklistky se
vydali na svých kolech do
nedalekého Dolního
dvora, kde na ně čekala
paní kronikářka, která je
seznámila s tamní historií.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO (23. a 24. 12.)
Opět jsme se vypravili do ulic, abychom
lidem na mnoha
místech rozdávali Betlémské světlo –
symbol dobra, naděje a vánoční pohody.
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.

RÁDCOVSKÉHO KURZU „ZLATÁ STOPA 2013“
V dubnu-červnu pořádalo naše středisko vzdělávací
kurz pro rádce a podrádce družin v rámci střediska Krakonoš Vrchlabí a
střediska Dobráček Hostinné.
Za cíl si jeho realizátoři vytkli prohloubení skautských znalostí
frekventantů a vzájemné poznání se v rámci středisek.
V neposlední řadě nám jde o motivaci pro další činnost a navázání
kontaktů mezi rádci – vrstevníky.

SKAUTSKÝ PLES
Na letošní skautský ples ve Vrchlabí, který se nesl v duchu „Zlaté horečky“
dorazilo okolo 140 návštěvníků, což bylo skromnými pořadateli pokládáno za
úspěch. V tanečním sále se setkali skauti z celého kraje, nadšení rodiče členů
našich oddílů a v neposlední řadě příznivci skautů z řad veřejnosti. Nejmenší
členové střediska nás dostali do nálady americké zlaté horečky svým
předtančením a kapela Futrál roztančila naše boky.

NAŠE ZÁZEMÍ

V současné 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 objektu 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 táboru.

HOSPODAŘENÍ
SKAUTSKÉHO
STŘEDISKA „KRAKONOŠ“
VRCHLABÍ V ROCE 2013

„Během roku spolupracují v menších skupinkách (tzv. šestkách), kde se poznávají s ostatními, učí se pomáhat si navzájem a společně zvládají úkoly.“

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,
• bratru Josefu Šimonovi –Šedákovi za nezastupitelnou pomoc ve formě tvorby kronik a sborníku
k nadcházejícímu výročí našeho střediska,
• 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.

Junák –svaz skautů a skautek ČR,
středisko KRAKONOŠ Vrchlabí
Sídlo a korespondenční adresa:
Josefa Suka 843, 543 01 Vrchlabí
Identifikační čísla:
IČ: 15038467
DIČ: CZ15038467

KONTAKTY

KONTAKTY NA VŮDCE
ODDÍLŮ

3. koedukovaný oddíl
Zuzana Tomešová
Dukelská 1385,
543 01 Vrchlabí
+420 737 535 296,
z.tomesova@centrum.cz

Evidenční číslo: 525.05
Bankovní spojení:
5255255251/5500
(Raiffeisenbank Trutnov)
Internetové stránky:
http://vrchlabi.skauting.cz

Vůdce střediska – statutární orgán:
Aleš Kalenský
Vančurova 364,
543 01 Vrchlabí
+420 732 848 425
ales.kalensky@gmail.com

2. smečka vlčat – Permoník
Petr Hamerle
Družstevní 1294
543 01 Vrchlabí
+420 731 803 132,
smudla.ul@post.cz
5. roj světlušek – Poštolky
Martina Teplá
Českých Bratří 128,
543 01 Vrchlabí
+420 724 560 037
martinatepla@gmail.com

„Skauti prožívají život naplno.“

Junák –svaz skautů a skautek ČR
Středisko KRAKONOŠ Vrchlabí
Výroční zpráva za rok 2013
Text: Martina Teplá; Aleš Kalenský a Výroční zpráva Junáka
Grafický návrh a realizace: Martina Teplá

