
JEŠTĚ JSTE O NÁS NESLYŠELI?

PŘEDSTAVUJEME SE VÁM!

VÝROČNÍ
 ZPRÁVA 2019 

  Středisko Štika Turnov

Stanislav Šéfr

vedoucí střediska

Pojďte se s námi na chvíli ohlédnout za

rokem 2019. Byl to čas plný skautování,

nezapomenutelných zážitků a

významných událostí. Můžeme si hrdě

přiznat, že to byl vydařený rok. Opět

máme na co navazovat. Děkujeme

Vám za přízeň!

Skautské středisko v Turnově bylo založeno v roce 1916 a patří

 k jedněm z nejstarších v České republice. V současné době patří se

335 členy i k největším střediskům v zemi.

 

Sdružuje celkem 8 skautských oddílů - čtyři chlapecké a čtyři dívčí,

ve kterých funguje 21 družin. Nad rámec toho při něm funguje 

i kmen dospělých - 33. klub OS

 

Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s.

Koňský trh 200, 511 01 Turnov

IČO 15045480    



Střediskové 

akce
 

U příležitosti svátku sv. Jiří, patrona všech

skautů, jsme uspořádali tradiční bojovou akci

poblíž našeho tábořiště ve Skokovech. 

Na podzim proběhla po roční pauze i oblíbená

hra Vyzvědač v ulicích Turnova. 

Zimní sportování

Velké hry

Od ledna do března jsme měli 2x  pronajatou

ledovou plochu na městském stadionu a také

několik hodin v městském bazénu.

Skautský ples

Dominika Hübnerová "Skippy" a její tým

uspořádali 18. ročník skautského plesu. Večer

se nesl v duchu "Ozvěn budoucnosti".

Tábory

V roce 2019 jsme tábořili na Ploučnici a Farské

louce. Vedle toho jsme uspořádali 5 běhů

příměstských táborů pro veřejnost na Ostrově. 

Závody

Na začátku května jsme uspořádali základní kolo

Svojsíkova závodu s tématem "Kdo přežije". 

Za zmínku stojí úspěch družiny Svišťů, která se

probojovala do celostátního kola.. 

Mikulášská Taškařice

Betlémské světlo

Zábavné odpoledne s MIkulášem, čerty a andělem

pro nás letos připravi 2. dívčí a 4. chlapecký oddíl.

Program se nesl v duchu udělování prestižních

Oscarů za nejrůznější výkony. 

Na konci roku skauti tradičně přivezli do Turnova

Betlémské světlo. Jeho rozdávání proběhlo 23. 12. 

na náměstí při vystoupení živého betlému a za zpěvu

skautského sborečku.

 

Během této akce byl také předán výtěžek ze Stánku Pro

Dobrou Věc.   



VEDENÍ
STŘEDISKA 

V ROCE 2019
 

VEDOUCÍ STŘEDISKA:  Stanislav "Standa" Šéfr, ZÁSTUPKYNĚ VEDOUCÍHO:

Sabina "Róza" Cogan, ZPRAVODAJKA PRO HOSPODAŘENÍ: Kateřina

"Chamča" Mašková, ORGANIZAČNÍ ZPRAVODAJKA: Dita Veselá,

VÝCHOVNÁ ZPRAVODAJKA: Eva "Evča" Jiřičková, MEDIÁLNÍ ZPRAVODAJ:

Tomáš "Delfín" Trněný, ZDRAVOTNÍ ZPRAVODAJ: Jiří "Mety" Měkyna,

SPRÁVCE VYBAVENÍ: Tomáš "Podkovák" Hocke, SPRÁVCE KLUBOVEN:

Martin "Hoblik" Fišar, SPRÁVCE AREÁLU: Zdeněk "Motejl" Fišer, SPRÁVCE

TÁBOROVÉHO INVENTÁŘE: Marek "Krab" Košek, ZPRAVODAJ PRO IT: Jiří

"Focik" Šolc, SPRÁVCI TÁBOŘIŠŤ: Jan "Kosák" Kos, Lukáš "Luxor" Tábořík,

SPRÁVCE CHATY KRČKA: Michal "Škubis" Kubánek

 

VŮDCI ODDÍLŮ: Zdeňka "Zdeňička" Rysová, Barbora "Barča" Nejezchlebová,

Zdena "Boule" Kutilová, Marie "Káňa" Jiřičková, Jan "Hony" Budina, Michal

"Škubis" Kubánek, Jan "Gepard" Pekař, Dominik "Tinky" Adam  

Středisková rada se scházela pravidelně

každý druhý pátek v měsíci, aby zajistila

vše, co je k běžnému provozu třeba.

 

V pátek 8. listopadu navíc po třech letech

proběhl v Kamenářském domě střediskový

sněm.

 

Na něm celkem osmadvacet delegátů

zvolilo nové vedení střediska a zástupce 

na krajské a celostátní sněmy. 

 

Vůdcem střediska zůstává Stanislav Šéfr

(Standa), Ivanu Šonskou (Kiwi) v roli

zástupce vůdce střediska střídá Sabina

Cogan (Róza). 

 

 Tématem toho střediskového nebyla jen

budoucnost turnovského střediska, ale

také novinky ve skautské výchově a změny

v organizaci.



1. chlapecký oddíl

Ve skautském roce 2018/19 v 1. chlapeckém oddíle Habokawy fungovaly celkem tři 

družiny: již skoro skautská družina Bobrů, vlčácká družina Výrů a roverská družina Duchů.

Celkový počet registrovaných členů byl 42, nadále však i vypomáhali někteří ze starších 

členů, kteří jsou registrováni v rámci 33.oddílu oldskautů Turnov.

 

V zimním období se uskutečnil již dnes tradiční vícedenní zimní tábor na Tetřevích 

boudách v Jizerských horách. Kromě tradičních akcí (brigády, vánoční schůzky, apod.) jsme

vyrazili na jarní vícedenní výpravu na Selešku a na podzimní výpravu na Dřevomorku. Tyto

akce jsme absolvovali společně s 2. chlapeckým oddílem. 

 

Velice povedenou výpravou byla výprava pro družinu Bobrů do Polských Sudet (Krkonoš),

která byla po delší době jednou z výprav za hranice České republiky.

 

Tradičním vyvrcholením skautské činnosti pro nás byl skautský tábor, který se uskutečnil 

na přelomu května a června na Farské louce v Jizerských horách. Celotáborová hra Calverova

banda byla inspirována slavným filmem Sedm Statečných a zavedla nás do doby drsného

Divokého Západu. Nebyla nouze o mnoho střetů mezi Indiány, bělochy a zákeřným Calverou,

který se chtěl zmocnit osad jednotlivých družin. 

 

Na táboře se našim dvěma členům podařilo splnit náročnou zkoušku Třech

Orlích per. Do naší oddílové rodiny jsme přijali 5 vlčáckých slibů a dva sliby skautské.

Rok 2019 byl pro náš oddíl úspěšný. V oddíle máme stále pět družin. Dvě vlčácké, Lvíčata a

novoudružinu Káňat, dvě skautské, Sviště a Orly, a roverskou družinu Medvědů, kteří se podílí

na vedeníostatních družin a přípravě programu. Bohužel se nám do vedení družin nedaří

zapojit Sviště, kteří serozutekli do středních škol v okolních městech a družinové schůzky

nestíhají.

 

Během roku jsme podnikli plno tradičních akcí, jako např. Western, zimní tábor 

na Tetřevkách aspolečně s 1. chlapeckým oddílem Velikonoční Robinsoniádu na Selešce.

V červnu jsme se skauty vyrazili na putovní víkendovou výpravu do Broumovských stěn 

a výchovný rok jsme ukončili tradiční generálkou. Tentokrát v nedalekém Pěnčíně.Koncem

srpna se část vedení oddílu a Medvědi vydali na Zakarpatskou Ukrajinu. Na podzim se náš

oddíl zúčastnil akce Čistá Jizera a během podzimních prázdnin jsme

navštívili Kolín a Kutnou Horu.  

 

K dalším úspěchům určitě patří postup Svišťů do celostátního kola Svojsíkova závodu, kde se,

bohužel díky své neaktivitě během léta, umístili na předposledním místě. V oblasti vzdělávání

jsme byli také úspěšní. Tomáš Veselý (Piškot) složil vůdcovskou zkoušku a Jiří Rys

(Rysík) s Janem Sahajem (Jar Jarem) čekatelskou.

 

K vrcholům naší činnosti bezesporu patří letní tábor. V roce 2019 jsme tábořili v meandrech

Ploučnice poblíž Hradčan u Mimoně. Táborová hra, připravená Medvědy, byla tentokrát

inspirována známou Mayovkou „Poklad na Stříbrném jezeře“. Na táboře jsme se také vydali

na několik výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí, zahráli se hry, na které není během roku

dostatek prostoru, splnili jsme spoustu vlčků a odborek a několik výzev. Jedním z hlavních

výchovných cílů tábora bylo naučit členy oddílu ovládat kanoi. To se prakticky u všech

podařilo.

2. chlapecký oddíl
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Vůdce oddílu: Michal "Škubis" Kubánek Vůdce oddílu: Jan "Hony" Budina 



3. chlapecký oddíl

V uplynulém roce náš oddíl pokračoval v úspěšné spolupráci s 1. dívčím oddílem, 

se kterým už delší dobu společně jezdíme na tábory. 

 

Rok jsme mimo družinových schůzek zahájili únorovou výpravou pro starší členy. 

Na Expedici Igloo si tak pár z nás mohlo zkusit, že postavit igloo není jen tak. 

V březnu igloo nahradila tee-pee, tentokrát se už celý oddíl vydal na víkendovku ke Třtí u

Sychrova, kde jsme pomohli zvelebit střediskový palouček.

 

Těsně před prázdninami jsme pak my a holky z 1. dívčího oddílu uspořádali závěrečné

přespání na Ostrově a druhý den zamířili na výpravu na Malou Skálu. Následoval očekávaný

tábor na Farské louce, táborová hra tentokrát táborníky zavedla do Stínadel, kde pátrali 

po slavném talismanu, ježku v kleci. Na slavnostní slibový oheň za námi dorazili bývalí vůdci 

a členové Paviánů, kteří přihlíželi křtu dohromady tří úspěšných plnitelů Tří orlích per z obou

oddílů.

 

Jak starý skautský rok skončil, tak ten nový začal, tedy společnou výpravou s 1. dívčím.

Tentokrát jsme se vydali na trampolíny u libereckého nádraží. Mezitím se nám podařilo

nabrat novou družinu. Nejmladší členy, družinu Vlků, vede od září bratr Wolf. 

 

Na podzim jsme pak kromě Vyzvědače stihli výpravu na kolech na už dobře známou Malou

Skálu, opět s 1. dívčím oddílem.

 

Rok uzavřela společná vánoční schůzka, kde proběhl první ročník soutěže ve výrobě

bramborových salátů. Odtud jsme se vydali na náměstí, kde jsem pomohli s distribucí

Betlémského světýlka. 

 

Aktuálně u nás v oddíle fungují tři družiny, které se pravidelně setkávají na družinových

schůzkách.

Rok 2019 byl pro náš oddíl úspěšným rokem. Na jaře 2019 se podařilo úspěšně dokončit

vůdcovské zkoušky vůdcovi oddílu, po několika letech jsme se vrátili na naše oblíbené

tábořiště a opět jsme se rozrostli o pár členů.

 

Jako každý rok, začátek roku byl pro nás lehce kritický. Nový rok jsme sice zahájili již tradičním

Novoročním koupáním v Jizeře, ale až do jara naše oddílová aktivita bohužel probíhala

výhradně v klubovně. I tak ale proběhla tradiční zabíjačka či sportovní vyžití v městském

bazéně. V dubnu jsme společně s druhým dívčím oddílem vyrazili na asi největší víkendovou

výpravu za celý rok a to přímo do centra dění, do Prahy. Navštívili jsme Národní technické

muzeum a prošli si centrum města. Školní rok jsme zahájili menší výpravou na Trosky.

 

 Po několika letech jsme se vrátili společně s druhým dívčím oddílem na naše oblíbené

tábořiště uprostřed meandrů Ploučnice. Sice to byl risk, jelikož náš tábor právě tato řeka před

několika lety vyplavila, ale to se naštěstí opět nenaplnilo, jelikož jsme takřka celý tábor měli

krásné slunečné počasí. Letošní tábor jsme měli hned dvě táborové hry. Pro mladší členy

Asterixe a Obelixe, pro starší potom Vodní svět (inspirováno filmem Waterworld). Na táboře

jsme plně využili možnosti řeky a okolí. Několikrát jsme ji spluli a prošli křížem krážem okolní

krajinu. Ke konci tábora nám slibovalo několik členů družiny Divočáků na skauty a tak se o

krok přiblížili do řad vedení. 

 

Podzim poté probíhal v duchu několika již tradičních akcích, jako třeba 3 jezy či Mikulášská,

kterou jsme mimo jiné letos organizovali. Snažili jsme se přinést do Mikulášské novou energii

a díky novému konceptu se nám to podle mě podařilo. Během podzimu proběhlo také několik

výprav, jako například výprava do Jizerek. Konec roku jsme nemohli zakončit jinak, než

Vánočkou a následným živým betlémem na náměstí Českého ráje.

 

Doufám, že rok 2020 bude pro náš oddíl alespoň z části tak úspěšný, jako byl rok 2019.

Doufám, že se dalším členům našeho oddílu podaří složit rádcové, čekatelské či dokonce

vůdcovské zkoušky, a tak zaručíme nástupce ve vedení oddílu.

4. chlapecký oddíl
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Vůdce oddílu: Dominik "Tinky" Adam Vůdce oddílu: Jan "Gepard" Pekař 



1. dívčí oddíl

První dívčí oddíl i v roce 2019 navázal na úspěšnou spolupráci se třetím 

chlapeckým oddílem. Za celý rok jsme se společně vydali na víkendovky, jednodenní

 výpravy ale hlavně také na tábor. 

 

Jako každý rok, tak i loni byl tábor vyvrcholením výchovného roku 2018/ 2019. 

Spolu se třetí chlapeckým oddílem jsme se vydali do malebné krajiny Jizerských hor, 

kde na ně čekalo dobrodružství s Rychlými šípy. 

 

Pro vedoucí a některé dětské dobrovolníky 

se však stala největší akcí loňského roku rekonstrukce klubovny, která probíhal před novým

školním rokem na konci prázdnin. Klubovna dostala nejen novou výmalbu a laťování, 

ale hlavně (po mnoho letech plánování a diskuzí) také novou podlahu z borovicového dřeva.

Obnovy se také dočkal veškerý dřevěný nábytek. 

 

Akce pro děti byly doplněny také setkáními pouze pro vedení, jejíž cílem bylo utužení

kolektivu a načerpání nových sil pro činnosti v oddílu. 

 

I v loňském roce jsme si rozšiřovaly vzdělání. Jedna členka splnila vůdcovskou zkoušku 

a jedna Čekatelskou zkoušku.

Top of 2019 z pohledu Panoženek: Dalo by se toho vypočítat dost - květnová víkendovka v

Praze s maxiúčastí, která se zvládla nacpat do nejmenšího možnýho prostoru, kam jsme

zatím na víkendovku vyrazili. Zahajovací výlet na Zvířetice, pořádání Mikulášské nebo víkend

na chatě pod Lysou horou se skvělými ranními výhedy...

 

Mimo to stále rosteme v kvantitě, tak snad se to odráží i na kvalitě. Tři družiny holek 

od světlušek po skautky a jedna družina rangers, by nešlo udržet bez každotýdenní péče 

a entuziasmu. Díky všem rádkyním, nejspíš přes rok málo chválím, tak teď to napravím - jsem

ráda, že vás mám!

 

Vrcholem skautského snažení je tábor. Minulý rok jsme se snažili dost a tak jse se mohli

podívat i do chráněného území meandrů Ploučnice. Stálo to za to.

 

Nicméně můj tajný tip na nejlepší akci roku 2019 je podzimní brigáda s vyzvědačem. Bylo

neskutečně hnusně a myslela jsem si, že nikdo nepřijde - jsem se spletla! Dorazilo nás, i přes

déšť, víc než normálně a stihli jsme spoustu práce. To mi zlepšilo dost náladu a vrátil se zas

pocit, že v tom nejsem sama a to snažení má smysl. Scout is waterproof!

2. dívčí oddíl
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Vůdkyně oddílu: Barbora "Barča" Nejezchlebová Vůdkyně oddílu: Zdeňka "Zdeňička" Rysová 



3. dívčí oddíl

Rok 2019 byl pro náš oddíl více než úspěšný, plný výletů, akcí a dobrodružství.

  

Na začátku roku jsme zažily opravdu zimní výpravu v Tanvaldu, které se účastnily i ty

nejmenší. Další měsíce jsme proplouvaly na vlně schůzek a výletů a byl tu květen. 

V květnu se družiny Lišek a Veverek zúčastnily i okresního kola SZ, kde se pořádně 

zapotily. Veverky postoupily dokonce i do kola krajského.

 

V létě jsme strávily krásných 14 dní na táboře na Ploučnici, a jednohlasně jsme se shodly, že

tento tábor byl velmi podařený a za nás opravdu užitý. Některé roverky si dokonce splnily

výzvu 24 hodin na stromě a Vikča splnila 3 orlí pera.

 

S novým školním rokem se změnilo v našem oddíle spoustu věcí. Skippy předala vedení

oddílu Bouli a Vikče a v neposlední řadě jsme otevřely novou družinu Vlčic, kterou nyní vede

Slinta a Druid. Nyní máme 6 družin – Vlčice, Borůvky, Housenky, Tučňáci, Veverky a Lišky.

Skoro odrostlé družiny Veverek a Lišek se nyní podílejí větší měrou na fungování oddílu, a

také proto vedení po pár letech obnovilo NOPOČERÁJ – noční pochod Českým Rájem a utužily

tak kolektiv.

Náš dívčí oddíl má za sebou první rok své existence a nyní nás je okolo 30, z toho 7 vedoucích.

 

V létě jsme si užily spoustu teplých dní uprostřed přírody okolo Dolního Bousova. Tábor byl

pro nás zásadní pro stmelení celého oddílu. V září se nám pak podařilo především rozšířit

počet družin, za což jsme vděčné a jsme si vědomy, že je to především důsledek naší

spolupráce s rodiči členek. Abychom rozvoj oddílu ještě více podpořily, rozhodly jsme se 

s vedoucími na podzim podniknout víkendové soustředění v rámci akce pro oddílové rady v

Libereckém kraji. Zde jsme načerpaly mnoho inspirace a naplánovaly do hloubky naši činnost.

V zimě jsme ještě stihly oddílový bazárek: v rámci něho si členky mohou vyměnit mezi sebou

oblíbené kousky oblečení a všechno, co zbývá, posíláme do místní charity.

 

Těšíme se na další rozvoj a dobrodružství, která spolu budeme moci podniknout!

4. dívčí oddíl
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Vůdkyně oddílu: Marie "Káňa" Jiřičková Vůdkyně oddílu: Zdena "Boule" Kutilová 



STATISTIKY 

A HOSPODAŘENÍ 
 

DOBŘÍ HOSPODÁŘI

Středisko hospodaří v souladu se svým posláním.

Učetnictví je vedeno v souladu s platnými právními

předpisy. 
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V Turnově, 22. 1. 2020

Lucie Kratochvílová

předsedkyně revizní komise střediska
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DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM A PODPOROVATELŮM

VÝROČNÍ
 ZPRÁVA 2019

 
Středisko Štika Turnov

www.scouting.turnov.org


