
Zpráva o činnosti střediska 514.02 "Štika" Turnov

za kalendářní rok 2009



Junák - svaz skautů a skautek ČR

je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti

mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit

povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem

skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem. Skautské hnutí je založeno na třech

základních principech:

• povinnost k Bohu, chápaná jako povinnost hledat v životě vyšší hodnoty než materiální;

• povinnost vůči ostatním, chápaná jako věrnost své vlasti, která je v souladu s úsilím o mír, o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi,

národy a různými sociálními skupinami; je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a

přírodě;

• povinnost vůči sobě, chápaná jako odpovědnost za rozvoj sebe sama.

Tyto základní principy jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákonu.



Středisko 514.02 "Štika" Turnov
IČ 15045480, Koňský trh 200, 511 01 Turnov, e-mail: stika@turnov.org,, web: http://www.scouting.turnov.org/

Středisková rada
vůdce střediska     Ing. Tomáš Hocke – Podkovák

zástupce vůdce střediska     Dita Veselá

volený člen rady - guvernér     Ing. Zdeněk Fišer – Moteyl

33. klub OS (Kmene dospělých) vede  Tomáš Štecher – Alcor

Jmenovanými členy rady – zpravodaji jsou:

Hospodářka      Kateřina Mašková – Chamča

mediální zpravodaj    Jana Vélová  – Janina

správce kluboven     David Kefurt – Bělas

zpravodaj pro zdravovědu   MUDr. Jiří Měkyna –  Mety

Středisko je složeno ze 4 chlapeckých, 3 dívčích oddílů, které se skládají z družin (skupinky 6 – 12 dětí).  Celkem je ve středisku zaregistrováno

304 členů. Středisko patří k jedněm z největších v Libereckém kraji.

Chlapecké oddíly a jejich vůdcové:

1.oddíl - "Habokawy" - Focman (Jiří Šolc)

2.oddíl - Standa (Stanislav Šéfr)

3.oddíl - "Paviáni" - Luxor (Lukáš Tábořík), Svišť (Pavel Mašek)

4.oddíl - Pirát (Jan Verich)

Dívčí oddíly a jejich vůdkyně:

1.oddíl - Radka (Radka Staňková)

2.oddíl - "Panoženky" - Offce (Barbora Šimůnková)

3.oddíl - "Chobotnice" - Jana (Jana Pekařová)



Areál „Ostrov“ Turnov
využívá skautské středisko od 90-tých let minulého století. Jedná se o areál v centru města u řeky Jizery. V minulosti patřilo území k Maškova

závodu zahradnického, od této doby se zde zachoval ráz lesoparku. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví Tělocvičné jednoty SOKOL Turnov.

Nájemní smlouva je uzavřena do roku 2016.

 Středisko vlastní objekt kluboven - dřevostavba

    tzv. domeček - zděná klubovna

    samostatný objekt WC

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

N.P. Nemovitosti jsou pojištěny u pojišťovny Triglav.

Z let 80-tých 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.

 V roce 2009 byla z finančních prostředků střediska a za sponzorské pomoci podnikatele ve stavebnictví pana Františka Zikudy  zrealizována

velké prolézačka.



Tábory
Letní stálé stanové tábory patří k nejnáročnějším akcím střediska. V roce 2009 jsme tábořili na tábořištích ve Skokovech, na Farské louce

v Jizerských horách a v Radvanci . Konal se putovní tábor roverů a rangem do Nízkých Tater. Týden tábořil  33. Klub OS (Kmene dospělých).

Jednalo se o nejmladší odlskauty, 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) a

v Krkonoších.

Filmy z táborů jsme prezentovali při veřejném promítání v sále Hotelu Karel IV.

Velké akce
Středisko se může pochlubit několika velmi úspěšnými akcemi:

· střediskové mikulášské setkání v roce 2009 v rytmu filmových muzikálů

· akce ke Dni sesterství



· celodenní akce k svátku svatého Jiří s již tradiční velkou střediskovou hrou „ Čekání na krále“  -  Křížovany, Kopcovany, Srázovany,

Drahovany

· Putování  za Golemem  -   hra byla uvedena pátečním promítáním filmu  Marahal  v areálu Ostrov v improvizovaném letním kině. Starší

členové se zúčastnili přednášky v turnovské synagoze „Židovská mystika“ – při zahájení novoluní, roš chodeš a zároveň při  příležitosti

začátku nového židovského roku 5770 roš hašana.  Sobotní hra probíhala v ulicích historického centra města, v židovské čtvrti, celkem 13

stanovišť. Cílem hry bylo seznámit děti s odlišnou kulturou, náboženstvím i s historií židovství v Turnově, tolerancí jiného životního

stylu a víry i procvičení skautských dovedností.   Závěrečná část hry probíhala v synagoze a jejím bezprostředním okolí. Díky ochotě

správkyně synagogy paní Mgr. Dubinové se všichni hráči účastnili prohlídky synagogy spojené s výkladem o židovské kultuře,

náboženství i o samotné synagoze. Hra byla organizačně hodně náročná, podařilo se několik výjimečných efektů osvícení pokladu

v židovské zahradě, oživení sochy golema apod. Akce byla spolufinancována z dotace Krajské rady Junáka LK.

· stále oblíbenou je večerní bojová hra v ulicích města – Vyzvědač

· Mikulášské setkání se v roce 2009 konalo v sále SUPŠ v Turnově v rytmu filmových muzikálů



Reprezentace

Skvělého   úspěchu dosáhla družina Kamzíiků  z 2. d. o., která se přes okresní a krajské kolo probojovala do celostátního kola  Svojsíkova
závodu 2009 – Rok nula umístili se na solidním 10.místem.

Team ve složení: David Koudelka, Adam Cogan, Josef Brich, Pavel Verich a Jan Kořínek., pod vedením Stanislava Šéfra, Jana Kosa

·

Účast hlídky v ústředním kole byla dotována KRJ LK.

Vzdělávání
V roce 2009 proběhl pod vedením MUDr. Jiřího Měkyny – Metyho – střediskový zdravotnický  kurz, z přihlášených XX úspěšně dokončilo XX.

Na podzim 2009 byl zahájen tradiční střediskový Rádcovský kurz, vedení se opět ujal Pavel Mašek – Svišť.



Za zmínku stojí i větší akce některých oddílů:

· Oddílové i společné víkendové pobyty

· zimní táboření

· bruslení

· zimní táboření v tee-pee

· návštěvy bazénů (Turnov, Jičín, Liberec) nebo trampolíny v Liberci

· návštěvy IQparku v Liberci

· Čarodějnice

· Halloweenparty

· oddílové vánočky a silvestry

· výsadba stromků v Jizerských horách

· oddílové soutěže – literární, výtvarné, čajovny

· Památka zesnulých – kytička na hrob zesnulých skautů

· Výprava za východem slunce na Sněžku

· 3.dívčí oddíl je adoptivním rodičem Jennifer z indické oblasti Bangladore.

V zimních měsících máme každý pátek pronajatu tělocvičnu Gymnázia Turnov, od roku 2009 i městský bazén. Oddíly si tak mohou zpestřit

zimní činnost o sportovní akce. Zimní sportování bylo podpořeno z dotace Města Turnova.



Klubík
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 2 x týdně a pořádá celou řadu akcí, výletů,  víkendových akcí i letní tábor. Činnost

Klubíku v roce 2009 byla finančně podpořena z Grantového fondu Libereckého kraje.

Kultura
Dívčí pěvecký sbor pod vedením Šárky Maškové vystupoval v kulturním programu na vánočních trzích a  pořádal tradiční vánoční koncerty  -

hradě Valdštejně a  na náměstí Českého ráje v Turnově spojený s rozdáváním Betlémského světýlka. Vánoční zpívání bylo podpořeno z dotace

Města Turnova.

V Příšovicích  jsme v březnu pořádali již 8. skautský ples s účasti 180 tanečníků.



Proběhl  3. ročník fotografické soutěže Conspectus Soutěž je rozdělena do kategorií Minimalis – do 15 let – téma „Fotím!“, Medialis –

věk 15-20 let, Grandis – věk nad 20 let – obě téma „Koření života“, a „Nevšední zážitek“. Fotky jsou k vidění na

www.scouting.turnov.org/conspectus

Conspectus  byl podpořen z dotace  Města Turnova.



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.

Další akcí zviditelňující skautské hnutí byl Den v kroji, resp. v triku.

 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:  Turnově jsme vybrali přes 10 000 Kč.

S veřejností – především rodiči našich členů se snažíme spolupracovat. Oddíly pořádají schůzky pro rodiče s promítáním filmů ze svých akcí,

společnou vánoční čajovnu, návštěvní dny na táborech. 2.ch.o. oddíl vydává oddílový časopis.

Informace
Veškeré informace i dokumenty střediska jsou dostupné na internetových stránkách http://scouting.turnov.org a v měsíčníku Hlasy a ohlasy

Turnovska. Své stránky, kroniky, filmy i periodika mají i jednotlivé oddíly. Funkce archiváře se zodpovědně vykonává bratr Viktor Tomek –

Tóma.

Ostatní



Z ostatních informaci stojí za zmínku inovace webových stránek střediska, zavedení internetového bankovnictví, vznik nového logotypu

střediska (br. Focman), pořízení dětských pádel  a plovacích vest. Nákup vest byl pořízen díky finanční dotaci z Grantového fondu Libereckého

kraje.

Spolupráce
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 elektrárny "Shořelý mlýn", TJ Sokola Turnov,Oddílu kanoistiky Turnov, Preciosy, a.s., ČSAD Semily, Správy CHKO Český ráj,

Městské nemocnice a Turnovského obchodního podniku, Hobby Sportu, Profes Projektu, s.r.o., Muzea českého ráje  i dalších přispěvatelů.


