
Výroční zpráva
2014

Středisko 514.02 Štika Turnov

Junák – český skaut, z. s. 
Dříve Junák – svaz skautů a skautek ČR



2 3

Zpráva o činnosti 2014 Zpráva o činnosti 2014Středisko 514.02 Štika Turnov Středisko 514.02 Štika Turnov

 O čem skautování vlastně je a na jakých principech staví? Jednoduše – 
společenství lidí, kamarádi, kteří sdílejí společné hodnoty.  V roce 2014 překročila 
hodnota registrovaných členů v České republice magické číslo 50 000 a skaut-
ská výchova si nachází další zájemce. Je postavena na několika pilířích – hrát 
fér, spolupracovat s ostatními, být ohleduplný k okolnímu prostředí a mít vztah 
k přírodě. Prostřednictvím her, zážitků, společného soužití a aktivit se jedinec 
všestranně rozvíjí, není lhostejný, co se kolem něj děje, a dokáže se postupně 
včlenit do společnosti a nebýt v ní pasivním příjemcem, ale naopak se aktivně 
podílet na jejím rozvoji, na rozvoji sebe sama.

 Skautské středisko Štika Turnov sídlí na “Ostrově” v Turnově a v roce 2014 
sdružovalo 327 členů v různých věkových kategoriích. Skauti v Turnově jsou 
rozděleni do čtyřech chlapeckých oddílů a třech dívčích oddílů. Společně s 
nimi funguje také 33. oddíl oldskautů.

Skauting

Středisko Štika Turnov
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Úvodní slovo
Ohlédnutí za rokem 2014 je pro nás, 
turnovské skauty a skautky, ohléd-
nutím radostným. Máme za sebou 
další rok činnosti. Jsme rádi, že se s 
Vámi můžeme podělit o zážitky z naší 
celoroční činnosti. 
Po stránce formální prošla naše organi-
zace v návaznosti na nový občanský 
zákoník významnou změnou. Valný 
sněm přijal po rozsáhlé diskuzi v celém 
hnutí nové stanovy, spustil strategii 
rozvoje skautingu do dalších let a navenek, snad to nejdůležitější, změnil 
název na Junák - český skaut, z.s. Vracíme se tak k historickému názvu skautské 
organizace. Věřím, že v tom dobrém, aktuálním pro dnešní společnost, to bude 
i návrat ke kořenům. Je tu a tam dobré v naší bohaté činnosti, která je často 
ověnčena outdorovými aktivitami, výpočetní technikou, výpravami do bazénů, 
bruslišť, dinoparků a iqparků vzpomenout na podstatu skautské výchovné me-
tody spojenou především s přírodou a ryzím zálesáctvím.
Přes 300 turnovských skautů a skautek s dalšími více jak 50 dospělými dobro-
volníky je pro mě jedním ze signálů, že skauting má stále co nabídnout lidem 
různého věku a různých životních zkušeností.
Na dalších stránkách této výroční zprávy poskytujeme přehled o rozsáhlém 
programu zahrnujícím mnoho akcí. Od družinových a oddílových schůzek, 
víkendových výprav, táborů, přes akcí pro veřejnost, velkých střediskových her 
a skautských závodů. Výčet akcí však není tím nejdůležitějším. Nejdůležitějším 
je skautské společenství - parta bezva kamarádů, která táhne za jeden provaz 
a v níž se můžeme spolehnout jeden na druhého. 
Vnímáme, že skautské výchovné úsilí je ve společnosti oceňováno jako smys-
luplné a přínosné. Skauti a skautky jsou ze svých oddílů připraveni na práci 
v týmu a překonávání nepříznivých podmínek. Učí se vést své vrstevníky, být 
aktivní, nezaleknout se překážek, rychle se orientovat a získané dovednosti 
dokážou uplatňovat i mimo skauting v nejrůznějších situacích a reálných výz-
vách. Rád bych na tomto místě poděkoval partnerům a donátorům za podporu 
turnovského skautingu.     
            Tomáš Hocke

Akce - My pro nás
Mikulášská taškařice
Vyzvědač
Krajské klání
Putování za úsvitem
Svatý Jiří

 Mikulášská Taškařice 

 Oslavy sv. Jiří – patrona skautů a skautek 
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 Vyzvědač Krajské sportovní klání 

 Cesta za úsvitem 

Akce - My tam
24 hodin vlakem
Jablonecká regata
Explorer Belt
CEJ 2014
Tři jezy
Žirafa
MEETRO

 24 hodin vlakem  Jablonecká regata 
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 Explorer Belt – Ukrajina 

 Živý betlém na náměstí Českého ráje v Turnově 

Akce - My pro veřejnost
Živý betlém
Společně proti leukémii
Pomozte dětem
Hrajeme si s řemesly
Skautský ples

 Pomozte dětem  Hrajeme si s řemesly 

 Letní tábor 3. ch. o. a 2. d. o. 
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Vzdělávání
Rádcovský kurz Malý Strom
Pro nové vedoucí (rádce) probíhal v letošním roce vzdělávací kurz s 
kapacitou 33 frekventantů. Rádcovský kurz se skládal ze tří víken-
dových akcí a osmi dalších téměř tříhodinových nedělních setkání 
mezi víkendy. Kromě praktických úkolů na víkendových částech, které 
prověřovaly jejich schopnosti v krizových situacích, komunikaci s 
rodiči, nebo práci se skautskými časopisy nebo moderní technikou na 
schůzkách,  plnili frekventanti “Cestu malého stromu”.  Při plnění jed-

Aktivita rádcovského kurzu na chatě Seleška.

notlivých bodů cesty se snažili pochopit principy skautské výchovné 
metody a vyzkoušeli si prakticky množství skautských programových 
nástrojů.

Podařilo se nám dát dohromady velký tým instruktorů a servistýmu 
ze všech oddílů napříč střediskem. Na všech akcích se dohromady  
podílelo 29 členů servistýmu. Akce se jako přednášející zúčastnila i 
Zuzana Bobrovová, která prezentovala Rádcovský zápisník.

Letošní novinkou v kurzu byly i bazénové aktivity, kde jsme prakticky 
zkoušeli aktivity ve vodě s ukázkami bezpečného chování u vody 
včetně záchrany tonoucího.

Zahajovací rituál kurzu.
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Oddíly

1. dívčí oddíl
Rok 2014 byl pro nás dobrým rokem. Především náš oddíl narostl 
společně s nově vzniklou družinou Borůvky a poté rozšířením mladší 
družinky Duhovky. Náš počet činí přes krásných 35 členek a stále pod 
vedením Zdeňky Rysové.

Tento rok byl pro nás plný akcí, od jednodenních jako třeba bruslení, 
tělocvična, Den sesterství, po víkendové akce. Hned na začátku roku 
jsme se například podívaly do Jilemnice a zde prožily krásný zim-
ní víkend. Družiny se vydaly na samostatné výlety po okolí Českého 
ráje či na přespávání v jiných skautských klubovnách. Některé z nás 
navštívily v Hradci Králové skautskou hru Stínadla, v Praze skautský 
seminář Miquik a nebo po celé České republice hrály hru od Českých 
drah Křížem Krážem.  

1. d. o. na letním táboře.

Avšak ani tento rok jsme nezapomněly na tradiční akce jako Vánočka, 
Halloween, Závěrečné přespávání na Ostrově, které jsme si jako vždy 
užily. Také se zapojujeme do střediskových akcí například Vyzvědač, 
sv. Jiří a Mikulášská taškařice, nebo Betlémské světýlko, o které jsme 
se letos postaraly a zpříjemnily si tak Vánoce.
Školní rok 2013/2014 jsme ovšem zakončily jako vždy táborem s 
3.chlapeckým oddílem na louce v Radvanci, kde jsme procestovali 
celý svět, abychom našli vzácný artefakt Taok.
Vedení našeho oddílu se i nadále vzdělává v kurzech a zapojuje se do 
aktuálního dění. Lucie Flanderková získala za tento rok čekatelky. A tři 
členky zdárně splnily rádcovský kurz.
Do dalšího roku už máme spoustu naplánováno, a snad se vydaří a 
bude ještě více společných chvil. Ať už ve středisku, v oddíle nebo v 
družinách.

Strašidelná akce Halloween.
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2. dívčí oddíl

Tento skautský rok byl pro náš oddíl opravdu plný změn. Došlo k malé 
obměně ve vedení - Terezu “Frézu” Maškovou vystřídala se začátkem 
nového skautského roku Ivana “Kiwi” Šonská, které s hlavním ve-
dením i nadále pomáhají Tereza Matějcová a Tereza Bártová. Rovněž 
jsme celé září věnovaly náborům na školách, školkách a ve školních 
družinách, díky kterým jsme mohly náš oddíl rozšířit o novou družinku 
Pomněnek. Pevně doufáme, že se u nás bude novým sestřičkám líbit a 
prožijí s námi spoustu krásných skautských let.

Předávání zprávy pomocí praporků na letním táboře.

Celkem tak máme v oddíle již 
sedm družin - od nejstarších: 
Tušky, Opice a Myšky, které se 
podílí na vedení oddílu, dále 
Želvičky, Hrošice a již zmíněné 
Pomněnky.
Celý náš rok byl bohatý na 
spoustu společných akcí. Jsou 
mezi nimi jak ty klasické, mezi 
které patří nejrůznější výpra-
vy do bazénů, sportování v 
tělocvičně, účast na sbírce Po-
mozte dětem, i ty méně typické, 
avšak v našem oddíle pomalu 
už tradiční. Zde můžeme zmínit 
například účast na celorepub-
likové akci Křížem krážem. 

Vůbec poprvé se naše členky zúčastnily vodácké akce Napříč Prahou 
- přes tři jezy. Zde si ozkoušely své praktické zkušenosti, díky kterým 
zdolaly nástrahy řeky Vltavy.
Stejně jako v předchozích letech byl největším milníkem naší činnosti 
letní tábor. Společně se 4. chlapeckým oddílem jsme se opět podívali 
na Farskou louku. Počasí nám přálo a my si tak mohli naplno vychut-
nat naše celotáborové téma, kterým byla „Mafie“.
Už teď se těšíme na nadcházející skautský rok plný dalších společných 
zážitků.

Praktická zkouška přímé srdeční masáže.
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3. dívčí oddíl

Začátek skautského roku u Cho-
botnic jako již tradičně patřil 
nejrůznějším sportovním ak-
tivitám - bruslení, plavání a 
dovádění v tělocvičně. Na jaře 
jsme se oddílově zapojily do ce-
lorepublikové sbírky Pomozte 
dětem, pro kterou jsme vyrobily 
více než 500 perníčků a dalších 
výrobků. Před koncem školního 
roku nám velkou radost udělal 
úspěch našich světlušek, které 
v květnu předvedly své znalosti 
a dovednosti na okresním kole 
ZVaS a obsadily krásné první a 
druhé místo. Za zmínku stojí i 
výdrž několika Ještěrek, které 
úspěšně absolvovaly rádcovský 
kurz.
 
Začátek léta patřil táboru na Radvanci, který se povedl na výbornou 
především díky skvělé celotáborové hře Lovci Mamutů od naší nejstarší 
družiny Hlodavců. Na táboře jsme vyzkoušely nové výtvarné techniky 
jako quelling nebo skládání obrazců z čajových sáčků a samozřejmě i 
obligátní spaní pod širákem a plnění bobříků, což ocenily především 
naše nejmladší členky, které mnohdy byly na úplně prvním táboře. 
Část oddílu se po táboře vypravila ještě do Doks na Central European 
Jamboree, aby nasbírala novou inspiraci a elán do další činnosti.
 

Rituál při skládání světluškovského slibu.

Chobotnice - oddílový maskot složený z čajových sáčků

Po letních prázdninách Dominika “Skippy” Hübnerová oficiálně převzala 
vedení oddílu a také byla otevřena nová družina pro předškolní děti, 
která dostala jméno Tučňáci. Na podzim se nám podařilo navázat   
spolupráci s libereckým oddílem Mustangů a po první víkendové akci 
v Mařenicích jsme domluvili i společný tábor v roce 2015.
 
Mimo účasti na střediskových akcích typu Vyzvědač a Mikulášská jsme 
před koncem roku uspořádaly v rámci rozsvěcení vánočního stromu 
na náměstí i vlastní akci pro naši na dálku adoptovanou indickou 
slečnu Jennifer, které jsme prodejem svařáku a nejrůznějších sladko-
stí zajistily minimálně další rok studia.
 
Na závěr snad už jen připomínka toho, že všechny informace o up-
lynulých i budoucích oddílových akcích jsou k nahlédnutí v archivu 
našich webových stránek www.chobotnice.blog.cz.
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1. chlapecký oddíl

Náš oddíl již poněkud zestárnul, a tak se nejmladšími členy stala 
družina Havranů, která se sestává z kluků chodících do třetí třídy. Na 
druhé straně věkového spektra pak máme družinu Bobrů, kteří se 
dostali do takřka roverského věku a mezi nimi jsou družiny Kamzíků 
a Výrů. Tento věkový posun otevírá nové možnosti skautské programu, 
určeného spíše pro starší kluky. Více dobrodružství, více napětí. Letní 
tábor tak byl ve znamení objevných plaveb Jamese Cooka, anglického 
dobrodruha plujícího mezi světovými kontinenty. Obvyklé oddílové 
akce se uskutečnily jako každý rok – patří mezi ně zimní tábor Bosna 
v Pasekách nad Jizerou, dušičková výprava po hrobech našich skaut-
ských bratrů a sester (a padlých vojáků), ale i vánoční besídka, při níž 
se k nám připojí i starší členové. Současní rádcové již dorůstají do 
pozice aktivních činovníků oddílu a tím rozšiřují základnu našich ve-
doucích. Věřme, že jim to vydrží. Rok 2014 byl v některých ohledech 
přechodný a rozpačitý, o to lepší ale bude ten následující.
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2. chlapecký oddíl

V roce 2014 pokračovala členská základna našeho oddílu v mírném 
nárůstu. Počet členů během roku překročil 60. V oddíle nyní fungují 
čtyři družiny ve všech věkových kategoriích. Máme družinu benjamínků 
(5-7 let), dvě družiny vlčat (8-10 let) a jednu družinu skautů (12-13 let). 

Oddíl se začal potýkat s nedostatkem vedoucích, ale snažíme se stále 
pracovat na vzdělávání vedoucích nových. Tři členové se zúčastnili 
rádcovského kurzu Malý Strom, který pořádalo turnovské středisko.
Oddíl uspořádal během roku kromě každotýdenních družinových 
schůzek několik větších akcí. Během akcí zaměřených na sport jsme 
byli bruslit, sportovali jsme v tělocvičně, v bazénu, uspořádali jsme 
cyklistický a horolezecký výlet a účastnili jsme se Krajského spor-

tovního klání se třemi družinami. Pro starší skauty a rovery jsme 
společně se ZO ČSOP Jizerské hory uspořádali akci na Velké jizerské 
louce. Tato věková kategorie se rovněž účastnila Cesty za úsvitem, 
které pořádalo turnovské středisko pro rovery semilské oblasti. Jed-
nodenní výlety proběhly do okolí Chrastavy, Kalicha, Prahy a blízkého 
okolí Turnova. Během celovíkendových akcí jsme vyrazili lyžovat na 
Černou říčku, na Májovku jsme využili pohostinnosti krajské chaty 
Seleška a Podzimky jsme strávili na čtyřdenní akci ve Frýdku-Místku. 

Družiny vlčat se účastnily základního kola Závodu vlčat a světlušek. 
Nevynechali jsme ani velké střediskové akce Vyzvědač (letos jsme 
vyhráli) a Den sv. Jiří. Z celostátních akcí jsme se účastnili Jamboree 
on the Internet (JOTI).
Vyvrcholením oddílové činnosti byl tábor na Farské louce v Jizerských 
horách, který nese název Tábor Na Zlatém potoce.
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3. chlapecký oddíl

V uplynulém roce se náš oddíl účastnil jak akcí střediskových, tak akcí 
oddílových a celý rok probíhaly družinové i oddílové schůzky. Celý 
oddíl  se po vydařeném táboře spolu s holkami z 1. dívčího oddílu 
vydal  i na společnou výpravu s tématem Výprava do budoucnos-
ti. Následoval střediskový Vyzvědač, Mikulášská, Vánoční schůzka či 
výprava na Laser game. Někteří starší členové  splnili rádcovský kurz 
Malý strom a oddíl měl svého zástupce i na Středoevropském Jambo-
ree v Doksech.
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4. chlapecký oddíl
Rok 2014 jsme odstartovali tradičním novoročním koupáním v Jizeře, 
kterého se zúčastnili hlavně starší členové oddílu. Po tomto osvěžení 
jsme byli dostatečně připraveni na další aktivity v celém roce 2014. Na 
začátku roku jsme vyrazili na řeku Sázavu s 2. dívčím oddílem. Dalším 
úkolem bylo zdolání samotného vrcholu Ještědu, nejvyšší hory v našem 
okolí. Pro nové zkušenosti jsme vyrazili do Lestkova, poznat bitvu v 

duchu historického šermu, která se zde konala. O letních prázdninách 
jsme vyrazili už podruhé na tábořiště Farská louka a to společně s 2. 
dívčím oddílem. Nevysvětlitelnou náhodou jsme měli opět úžasné 
štěstí na počasí, které by nám mohl závidět snad každý. Tento tábor se 
nesl v duchu Mafie. Toto téma, program a designové prvky připravili 
nejen zkušení členové našeho táborového týmu, ale i nové a čerstvé 
síly z družiny Medvědů. Tímto jsme je zapojili i do   aktivity v oddílu 
tak, aby se odstranily případné chyby a nedostatky v jinak bezchybně 

pracujícím a prosperujícím oddílu. Jako první věc jsme si dali za úkol 
vytvořit nové web stránky a zlepšit rychlost v informování členů o 
akcích. Nový školní rok 2014/2015 jsme odstartovali oddílovou hrou 
softball. Další naše kroky směřovaly opět k vodě, a to přímo na skaut-
skou soutěž „Tři jezy“, která se koná každoročně v Praze. Naše účast zde 
byla opět s 2. dívčím oddílem. Dále jsme jeli na Jabloneckou regatu, 
kde jsme vpustili vítr do plachet nové střediskové plachetnici „Alcor“. 
Před víkendem v Hořicích, opět s 2. dívčím oddílem, jsme si šli zastřílet 
airsoft pistolemi, abychom si obnovili rány po střelách od paintballu. 
Na výročí založení naše oddílu jsme vyrazili na naše výroční místo v 
Rozumovském lomu a poté jsme společně s děvčaty oslavili Hallow-
een. Následovala celostředisková hra „Vyzvědač“ a Mikulášská. Protože 
jsme přeci i nadšenci do techniky, tak jsme pořádali už téměř tradiční 
LAN párty. Pro rodiče jsme připravili i promítání fotek, aby viděli naši 
činnost. Třešničkou na dortu s číslovkou 2014 byla oslava Vánoc, tak 
jako již tradičně, živý betlém na náměstí Českého ráje a rozdávání 
Betlémského světla.
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33. Oddíl oldskautů

33. oddíl oldskautů je určený pro dospělé skautky a skauty, kteří se již 
aktivně nezabývají činností svého „mateřského“ oddílu. V roce 2013 
měl náš oddíl celkem 17 členů a 2 hosty. Naší činností se maximálně 
snažíme podporovat středisko Štika Turnov.  Ať už se jedná o přípravu a 
realizaci akcí střediskových či kulturně – sportovního vyžití dospělých 
členů střediska. Oddíl oldskautů je rozložen do čtyř věkových katego-
rií. Nejstarší oldskauti si tradičně pořádají Tříkrálové setkání a set-
kání na svátek svatého Jiří. Rodiče se staršími dětmi pořádají tábor 
a nepravidelnou činnost pro své ratolesti. Rodiče s menšími dětmi 
se scházejí pravidelně a vychovávají naše nejmenší členy. Nejmladší 
(bezdětní) pořádají různé sportovní či společenské programy pro     
ostatní. Svojí činností přibližujeme skautské aktivity veřejnosti, neboť 
na jednotlivé akce zveme nejen naše členy, ale i další z řad veřejnosti.

Skautské letní tábory
V České republice se skautských táborů účastni každý rok přes                     
20 000 dětí. Naše tábory jsou specifické tím, že se jich účastní děti, 
které spolu pracují i během školního roku. Zároveň vedoucí připravují 
na základě zkušeností nasbíraných během roku vhodný program pro 
danou skupinu s důrazem na rozvoj každého jedince. Děti se na chodu 
tábora podílejí, na základě věku pomáhají s přípravou jídla, stav-
bou tábora nebo programu.  Tábory řídí kvalifikovaní vedoucí, kteří 
procházejí systematickým vzděláváním.
V letošním roce tábořily oddíly našeho střediska na Farské louce v 
Jizerských horách, dále na Radvanci nedalo Sloupu v Čechách. Tábory 
rodin s dětmi se  uskutečnily ve Sloupu v Moravské krasu a v Zásadě 
nedaleko rozhledny Černá Studnice.
Pro veřejnost nabízí skautské středisko letní příměstské tábory, v 
letošním roce se uskutečnilo 9 běhů, které pokryly celé prázdniny. 
Zajímavostí bylo uspořádání dvou speciálních táborů, a to hudebního 
tábora a tábora s angličtinou. Příměstských táborů se zúčastnilo na 
230 dětí z Turnova a okolí.

Změna názvu naší organizace
Od 1. dubna roku 2015 se naše organizace přejmenovala z původního 
názvu Junák – svaz skautů a skautek ČR na název nový Junák – český 
skaut, z. s.
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Vedení
Vůdce střediska
Tomáš “Podkovák“ Hocke

Zástupce vůdce střediska
Dita Veselá

Hospodář
Kateřina “Chamča” Zajgerová

Mediální zpravodaj
Jana “Janina” Pekařová

Výchovný zpravodaj
Stanislav Šéfr

Vůdci oddílů
Chlapecké
1. Marek “Bubla“ Fapšo
2. Stanislav Šéfr
3. Lukáš “Luxor” Tábořík
4. Jan “Pirát” Verich

Dívčí
1. Zdena “Zdenča“ Rysová
2. Ivana “Kiwi” Šonská (1/2 roku Tereza “Fréza” Mašková)
3. Dominika “Skippy” Hübnerová (1/2 roku Lucie Kratochvílová)

Sponzoři
Srdečně děkujeme našim sponzorům, příznivcům a všeobecně všem, 
kteří nám různými způsoby pomáhají v naší činnosti.

Hlavní sponzoři

Město Turnov

Krajský úřad Libereckého kraje

Krajská rada Junáka Libereckého kraje

Mudr. Zuzana Špetlíková
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Hospodaření
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Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s.
Koňský trh 200
Turnov 51101

www.scouting.turnov.org
www.facebook.com/SkautiTurnov


