
Zpráva o činnosti 
středisko 514.02 "Štika" Turnov 
kalendářní rok 2010

K D O  J S M E ?
Junák – svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve 

smyslu  zákona  83/1990  Sb.,  sdružující  své  členy  a  členky  bez  rozdílu  národnosti,  náboženského 
vyznání,  politického  přesvědčení,  rasy  nebo  jiných  rozdílů.  Se  svými  45  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 ISFG. 

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí stále něčemu novému učit a kteří 
chtějí  na  sobě  neustále  pracovat.  Skauting  staví  před  každého  jedince  možnou  cestu  osobního 
rozvoje,  pomáhá  a  pobízí  ke  zdokonalování  vlastních  schopností  a  dovedností  a  rozvíjí  jedince 
všestranně tak, aby uspěl v dnešní společnosti.

Oddílová činnost  se  zaměřuje na  hodnotovou výchovu dětí a  současně vychází  vstříc  jejich 
specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje celou řadu aktivit v oblastech jako je sport, věda, 
technika, kultura, přírodověda a další.
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Junácká  organizace  se  dělí  do  tří  skupin.  Tak  jsou  spolehlivě  respektovány  požadavky 
rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí a dospívajících. 

Tyto skupiny jsou:

• Světlušky a vlčat (věk 6 – 10 let)

• Skauti a skautky (věk 11 – 15 let)

• Rangers a roveři (věk nad 15 let)

Konkrétní  podoba  jednotlivých  oddílů  se  liší.  V některých  se  výchovná  činnost  uskutečňuje 
společně pro chlapce a děvčata, jinde je samostatná.

Program pro každou skupinu je připraven tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám 
dané skupiny. Světlušky a vlčata jsou hravou formou seznamováni se světem kolem sebe a na jejich 
cestě je provází vyprávění o Broučcích či příběh Mauglího z Knihy džunglí.  Skautky a skauti se učí 
týmové  spolupráci  ve  skupině  vrstevníků,  jsou  podporováni  v rozvoji,  důležitou  součástí  jejich 
výchovy  je  odpovědnost  nejenom  k sobě  samému,  ale  i  k okolnímu  světu.  Roveři  a  rangers si 
připravují  program sami a v jeho rámci  se snaží najít  své životní směřování,  své místo na světě a 
zařadit se do společnosti.

STŘEDISKO 514.02 "ŠTIKA" TURNOV

IČ 15045480, Koňský trh 200, 511 01 Turnov,

e-mail: stika@turnov.org

web: http://www.scouting.turnov.org/
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STŘEDISKOVÁ RADA

Střediskovou radu tvoří volené vedení střediska:

vůdce střediska Ing. Tomáš Hocke

zástupce vůdce střediska Dita Veselá

volený člen rady - guvernér Ing. Zdeněk Fišer

A spolu s ním dále vůdcové jednotlivých oddílů střediska:

„HABOKAWY“ (1.chlapecký oddíl) Ing. Jiří Šolc a Bc. Marek Fapšo

2.chlapecký oddíl Ing. Stanislav Šéfr

„Paviáni“ (3.chlapecký oddíl) Lukáš Tábořík a Mgr. Pavel Mašek

4.chlapecký oddíl Jan Verich

1.dívčí oddíl Radka Staňková

„Panoženky“ (2.dívčí oddíl) Tereza Mašková

„Chobotnice“ (3.dívčí oddíl) Bc. Pavla Emmerlingová

33. klub OS (kmene dospělých) Tomáš Štecher

Činnost střediskové rady podporuje jmenovaný tým specializovaných zpravodajů: zdravotního, 
pro vzdělávání činovníků (vedoucích), mediální...  Středisko je složeno ze  4 chlapeckých,  3 dívčích 
oddílů, které se skládají z družin (skupinky 6 – 12 dětí). Mimo dívčích a chlapeckých oddílů se působí 
ve středisku i „Klubík“, který  je součástí  33. Klubu OS (Kmene dospělých). Jedná se o společenství 
maminek a tatínků, členů našeho střediska nebo jeho příznivců s malými dětmi, kojenci a  batolaty. 
Klubík se schází pravidelně 2x týdně a pořádá celou řadu akcí, výletů,  víkendových akcí i letní tábor. 
Činnost Klubíku byla v roce 2010 finančně podpořena ze Sociálního fondu Města Turnova. Celkem je 
ve  středisku  zaregistrován  291 člen.  Středisko  je třetím  největším  skautským  střediskem  v České 
republice. Na podzim proběhl střediskový sněm, na kterém byli znovuzvoleni Ing. Tomáš Hocke jako 
vůdce střediska a Dita Veselá jako zástupce vůdce střediska.  Na střediskovém sněmu byli  zvoleni 
delegáti sněmu okresního, krajského a valného sněmu Junáka – Svazu skautů a skautek ČR.
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K D E  N Á S  N A J D E T E
Skautský „Ostrov“ na Koňském trhu v Turnově využívá skautské středisko od 90. let minulého 

století. Jedná se o areál v centru města u řeky Jizery. V minulosti  patřilo území k Maškově závodu 
zahradnickému, od této doby se zde zachoval ráz lesoparku. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví  
Tělocvičné jednoty SOKOL Turnov. 

Středisko vlastní:

• objekt kluboven - dřevostavba

• tzv. domeček - zděná klubovna

• samostatný objekt WC

Dále je ve spoluvlastnictví střediska objekt zázemí - saloon - budova se společenskou místností,  
sociálním zařízením v přízemí a prostorem pro správce ve 2. N.P. 

Z 80.  let  jsou  zde  zachovány  a  Městem  Turnov  opraveny  komunikace  pro  dopravní  hřiště. 
Dopravní hřiště je využíváno pro dopravní výchovu základních a mateřských škol. Je zde prostor pro  
míčové hry – volejbal, fotbal a košíkovou. 

Provoz našeho střediska byl podpořen dotací Města Turnova příspěvkem ze Sportovní komise.

V  L É T Ě  T Á B O Ř Í M E
Letní stálé stanové tábory patří k nejnáročnějším akcím střediska. V roce 2010 jsme tábořili na 

tábořištích  ve  Skokovech,  na  Farské  louce v Jizerských  horách  a  na Tomově  louce  –  Zábrdce  u 
Osečné. Konal se taktéž letní tábor Rádcovského kurzu Malý strom, který patřil k vyvrcholení celého 
rádcovského kurzu. Týden tábořil 33. Klub OS (Kmene dospělých). Jednalo se o nejmladší oldskauty, 
tedy maminky a tatínky s malými dětmi, kojenci a  batolaty.  

Středisko stále nevlastní stálé tábořiště ani nemá smlouvu o dlouhodobém pronájmu. 

Kromě letních táborů pravidelně pořádáme zimní táboření a lyžování v Jizerských horách (chata 
Tomka, Losák u Nové Louky, chata Bosna, chata v Desné v Jizerských horách) a v Krkonoších.

Filmy z táborů a naší činnosti jsme prezentovali při veřejném promítání v sále Hotelu Karel IV.
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A  B Ě H E M  R O K U ? . . .

...POŘÁDÁME AKCE PRO VELKÉ SKUPINY SKAUTŮ

Středisko se může pochlubit několika velmi úspěšnými akcemi: 

• Den sesterství – přibližně 100 dívek ze střediska oslavilo společný svátek skautek

• Oslava  20  let  obnovení  skautingu  v Turnově –  na  50  skautů  se  sešlo  na  Lukách,  aby  si 
připomnělo znovuobnovení skautingu po roce 1989

• Čekání na krále - celodenní akce ke svátku sv. Jiří, na 150 členů střediska se zúčastnilo této 
velké hry odehrávající se v Žehrovských lesích, tato akce byla finančně podpořena Krajskou 
radou Junáka v Liberci.

• Uspořádání  základního kola Závodu vlčat  a světlušek –  přes 200 skautů z celého kraje se 
zúčastnilo tohoto závodu, který nesl název Ostrov pokladů, akce byla dvoudenní

• Oblíbená večerní bojová hra v ulicích města – Vyzvědač

• Mikulášská taškařice – akce pro děti i rodiče, tentokrát na téma Pravěk

...VYRÁŽÍME MEZI OSTATNÍ SKAUTY

• ConCordia – skupina dívek z 2. a 3. dívčího oddílu se zúčastnila Středoevropského skautského 
jamboree  (setkání skautů) v Maďarsku

• Skauťáci – Skauťáci vešli v povědomí nejenom turnovské, ale i široké skautské veřejnosti

• Mimoňské pádlo –  vodácké závody pořádané mimoňskými skauty,  kterého se zúčastnili  1. 
dívčí oddíl a 4. chlapecký oddíl

• Jablonecká regata – tradiční závod pramic, kterého se účastnil 4. chlapecký oddíl

• Křížem krážem republikou – dívky z 1. dívčího oddílu se zúčastnily soutěže, ve které je cílem 
ujet ve vlaku co nejvíce kilometrů za jeden den, dívky zdolaly za 36 hodin 1166 km

• Memoriál  Tomáše  Hübnera –  soutěž  pro  děti  ve  skautském  věku  pořádalo  středisko  v 
Železném Brodě – dívky z 1. dívčího oddílu obsadily 1. a 5. místo
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...ŽIJEME ODDÍLOVOU ČINNOSTÍ

• oddílové víkendové pobyty 
• antimony – výlet do Rovenska pod Troskami jako připomenutí osudů paradesantní skupiny
• zimní táboření v iglú
• bruslení
• návštěvy bazénů (Turnov, Jičín, Liberec) 
• oslava čarodějnic
• western – akce v kovbojských maskách
• drakiády
• fotografování
• návštěva bobové dráhy v Janově
• lezecká stěna
• návštěvy solné jeskyně
• cyklistický výlet k Máchově jezeru
• sjíždění Jizery
• návštěvy turnovských divadelních představení pro malé diváky
• oddílové předvánoční víkendy
• oddílové vánoční besídky
• oddílové soutěže – literární, výtvarné
• památka zesnulých – kladení květin na hroby zesnulých skautů 

V zimních  měsících  máme  každý  týden  pronajatou  tělocvičnu  Gymnázia  Turnov  a  městský 
bazén. Oddíly si tak zpestřují zimní činnost o sportovní akce. Letní sportování (sjíždění řeky apod.) 
bylo podpořeno z dotace Města Turnova. Zimní sportování bylo podpořeno z Grantového programu 
Libereckého kraje  (lezecké  stěny,  bruslení  apod.),  díky  tomuto  programu byly  taktéž  zakoupeny 
lakrosky a florbalové hole.

....JSME SOUČÁSTÍ TURNOVSKÉHO KULTURNÍHO ŽIVOTA

Dívčí pěvecký sbor pod vedením Martiny Černé vystupoval v kulturním programu na vánočních 
trzích a  pořádal tradiční vánoční koncerty – na hradě Valdštejně, v kapličce na Bukovině u Turnova a 
na náměstí Českého ráje v Turnově. Tento vánoční koncert byl spojený s rozdáváním Betlémského 
světýlka.  V sále Střední umělecko-průmyslové školy v Turnově  jsme v březnu pořádali již 9. skautský 
ples s účastí 190 tanečníků. 

Proběhl   4.  ročník  fotografické  soutěže  Conspectus   Soutěž  byla  rozdělena  do  kategorií 
Minimalis – do 13 let – téma „Fotím!“, Medialis – věk 13-20 let – téma „Smích a pláč“, Grandis – věk  
nad 20 let – téma „Dobří lidé kolem nás“. Společným tématem pro všechny kategorie bylo téma 
„Kraj,  kde žiju“. Fotky jsou k vidění na  www.scouting.turnov.org/conspectus. Následovala výstava 
fotek z Conspectu, kterou na náměstí Českého ráje v Turnově zhlédlo na 350 kolemjdoucích. Výstava 
byla  posléze  k vidění  v turnovské  radnici.   Conspectus  byl  podpořen  Kulturním  fondem  Města 
Turnova.

Velkým počinem bylo uvedení filmu Skauťáci, který vznikl po vedením režisérky Mgr. Venduly 
Staňkové.  Celovečerní film Skauťáci  dvakrát naplnil  turnovské kino,  premiéra proběhla 24.  dubna 
v podvečerních  hodinách,  další  představení  následovalo  v letním  kině  na  konci  června.  Uvedení 
Skauťáků  bylo  finančně  podpořeno  Krajskou  radou  Junáka  v Liberci,  Kulturním  fondem  Města 
Turnova a SČVAK, a. s.

Turnovští skauti se taktéž účastnili průvodu na zahájení tradičních Staročeských trhů v Turnově.
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...ŽIJEME VE SPOLEČNOSTI, SE SPOLEČNOSTÍ A PRO SPOLEČNOST

Veřejnosti  je  středisko  známo  i  díky  provozování 
městského psího útulku. 

Dívčí  oddíly  se  pravidelně  účastní Skautského 
velikonočního kuřátka – akce, která probíhá  v desítkách měst 
ČR  jako  součást  celorepublikové  sbírkové  akce  Pomozte 
dětem. V předvelikonočním čase vyrábí kuřátka, která potom 
prodávají.  Do akce se zapojují  i  nejmenší  dívky. V  roce 2010 
vybraly přes 10 000 Kč. 

Starší členové střediska (roverky a roveři) se pravidelně 
zapojují  do celostátní  humanitární  akce  Kapka –  humanitární 
akce Nadace pro transplantaci kostní dřeně a Junáka – svazu 
skautů a skautek ČR:  v Turnově na benzinových pumpách jsme 
vybrali přes 6 000 Kč.

Dívky ze 3. dívčího oddílu se zúčastnili  sbírky  Postavme 
školu  v Africe,  kterou  pořádá  Člověk  v tísni  a  Junák.  Akcí 
Bubnování  pro  Afriku vytvořili  krátké  video,  kterým 
vybubnovaly 500 Kč pro výstavbu další školy v Africe. Zároveň 
jsou dívky ze 3. dívčího oddílu adoptivními rodiči dívky Jennifer 
z Indie.

S veřejností – především rodiči našich členů se snažíme spolupracovat. Oddíly pořádají schůzky 
pro rodiče s promítáním filmů ze svých akcí a  společná setkávání. Oblíbené jsou taktéž návštěvní dny 
rodičů na táborech. 2. chlapecký oddíl taktéž vydává časopis pro své členy a jejich rodiče. Všechny 
oddíly s veřejností komunikují taktéž prostřednictvím svých webových stránek.

...VZDĚLÁVÁNÍ SE NEBOJÍME 

Lidé působící v Junáku procházejí systematickým vzděláváním již od věku 13 let.

V létě  16 rádců a rádkyň ukončilo Rádcovský kurz Malý strom, který vedl Mgr. Pavel Mašek. 
Noví rádci a rádkyně se zúčastnili několika společných víkendů, vyvrcholením byl týdenní letní tábor, 
na kterém složili závěrečné zkoušky. Činovníci složili 7 čekatelských zkoušek a 4 vůdcovské zkoušky, 
které je opravňují vést oddíl a letní tábor.

V Í T E  O  N Á S ?
Veškeré  informace  i  dokumenty  střediska  jsou  dostupné  na  internetových  stránkách 

www.scouting.turnov.org a  v měsíčníku  Hlasy  a  ohlasy  Turnovska.  Zprávy  o  skautské  činnosti 
v Turnově se objeví i na internetovém portále www.turnovskovakci.cz, taktéž v jeho tištěné podobě 
distrubuované na území Turnovska. Své stránky, kroniky, filmy i periodika mají  i  jednotlivé oddíly. 
Funkci  archiváře zodpovědně vykonává bratr Bc.  Viktor Tomek, funkci  mediální  zpravodajky Mgr.  
Jana Pekařová.

D Ě K U J E M E
Velice si ceníme spolupráce a podpory ze strany Města Turnova,  Libereckého kraje, Lesů ČR a 

v neposlední řadě i organizací a místních firem, a to především Sokola Turnov, TJ Turnov - oddílu 
kanoistiky, Preciosy, a. s., Bus Line Semily, Správy CHKO Český ráj, Turnovského obchodního podniku, 
Muzea Českého ráje, Městské knihovny A. Marka,  elektrárny „Shořelý mlýn“ a dalších subjektů a 
přispěvatelů. 
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