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Úvodní	slovo	
Milý	čtenáři,	

turnovské	 středisko	 Junáka	 má	 za	
sebou	 25.	 rok	 nepřetržité	 činnosti.	 Jsme	
rádi,	 že	 se	 s	 vámi	 můžeme	 podělit	 o	
radostnou	 skutečnost,	 že	 jsme	 se	 opět	
rozrostli	 a	 výsledky	 letošní	 registrace	
potvrdili	 trend	 posledních	 let.	 V	 roce	
blížícího	 se	 100.	 výročí	 turnovského	
skautingu	je	to	pro	nás	jeden	ze	signálů,	že	
skauting	 má	 stále	 co	 nabídnout	 lidem	
různého	 věku	 a	 různých	 životních	
zkušeností.	 V	uplynulém	 roce	 jsme	 s	 více	než	 třemi	 sty	našich	 členů	podnikli	
mnoho	krásných,	pro	nás	všechny	obohacujících	akcí.		

Hned	po	novém	roce	bylo	výroční	setkání	našich	oldskautů,	každý	týden	
jsme	 sportovali	 v	 tělocvičně,	 bazénech,	 jezdili	 na	 lyžích	 v	 různých	 lokalitách,	
podnikli	zimní	táboření	na	Tetřevích	boudách.	V	březnu	jsme	měli	náš	Skaustký	
ples	 a	 připomněli	 jsme	 si	 25	 let	 od	 obnovení	 naší	 činnosti	 v	 Turnově,	 sbírali	
penízky	v	 rámci	Skautského	velikonočního	kuřátka,	připomněli	 si	 šátkový	den	
i	 svátek	 všech	 skautů	 -	 sv.	 Jiří	 krásnou	 terénní	 hrou	 v	 Žehrovských	 lesích.	
V	 květnu	 proběhla	 závodní	 kola	 Svojsíkova	 závodu	 v	 našem	 případě	 spojená	
s	plavbou	po	Jizeře,	či	koloběžkovým	sjezdem	z	Kozákova.	Pak	následovalo	velké	
celostátní	 setkání	 našich	 náctiletých	 v	 Liberci	 Obrok	 2015.	 Mezitím	 mnoho	
desítek	 každotýdenních	 schůzek,	 víkendových	 výprav,	 brigád	 na	 Ostrově	
a	 v	 táborovém	 inventáři.	 Pak	 přišla	 naše	 hlavní	 sezóna	 s	 letními	 skautskými	
tábory	 tentokrát	 na	 Farské	 louce	 a	 nově	 i	 na	 Chřibské.	 Kromě	 toho	 jsme	
zorganizovali	i	9	týdenních	příměstských	táborů	pro	veřejnost.	Někteří	vyrazili	
i	 na	 světové	 skautské	 jamboree	 do	 Japonska.	 V	 září	 někteří	 plachtili	 na	
jablonecké	regatě,	závodili	na	3	 jezech,	rozběhl	se	nábor	nových	dětí.	Poprvé	
jsme	 také	 participovali	 na	 lukostřeleckých	 závodech	 Knížecí	 lov	 na	 Sychrově.	

Vůdce	střediska	na	táboře	u	Radvance	
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Opět	 pracovali	 na	 našich	 klubovnách	 a	 areálu	 na	Ostrově.	 Pak	 již	 následoval	
Vyzvědač,	 skautské	 vánoční	 zpívání	 a	 roznášení	 Betlémského	 světla	 spojené	
s	živým	betlémem.		

	
	

Když	se	zamyslím,	kolik	lidí	se	podílí	na	této	společné	práci,	pociťuji	nad	
tím	radost	i	jistou	hrdost.	Rád	bych	jim	znovu	na	tomto	místě	poděkoval	za	práci,	

kterou	 odvedli,	 odvádějí	
nebo	 i	 v	 budoucnu	
odvedou.	Právě	díky	nim	
byl	 rok	 2015	 pro	 skauty	
dalším	úspěšným	 rokem.	
Moc	si	přeji,	aby	jim	jejich	
nadšení	a	energie	k	práci	
vydržela	i	do	dalších	let.	
Tomáš	Hocke	-	Podkovák	

Rozdávání	Betlémského	světla	na	náměstí	Českého	ráje	
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Skauting?!	
Skauting	 je	moderní!	 Skauting,	 jako	 největší	 dětská	 organizace	 v	 České	

republice,	staví	na	hodnotách,	které	nevycházejí	z	módy	už	mnoho	desítek	let	–	
hodnocen	 pozitivně	 je	 ten	 člověk,	 který	 má	 pevný	 morální	 základ,	 umí	 se	
rozhodnout	 ve	 správný	 okamžik	 pro	 správnou	 věc,	 dokáže	 spolupracovat	
s	ostatními,	zároveň	chápe	význam	okolního	prostředí	a	váží	si	přírody.			

	
V	minulém	roce	bylo	ve	skautské	organizaci,	v	dubnu	2015	přejmenované	

na	Junák	–	český	skaut,	z.s.,	registrováno	přes	50	000	členů,	z	toho	přes	12	000	
dobrovolníků,	kteří	svůj	čas	věnují	výchově	mládeže	a	s	tím	souvisejícímu	rozvoji	
sebe	sama.		

	
Skautské	středisko	Štika	Turnov	sídlí	na	„Ostrově“	v	Turnově	a	v	roce	2015	

sdružovalo	320	členů.	V	Turnově	 fungují	3	dívčí	oddíl,	4	oddíly	chlapecké	a	1	
oddíl	 starších	 skautů,	 kteří	 jsou	 stále	 aktivními	 pomocníky	 při	 pořádání	
střediskových	akcí.		

Graf,	který	ukazuje	počty	členů	a	věk	v	našem	středisku.	
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Žijeme	pro	sebe	–	akce	pro	nás	
Skautské	 středisko	 nežije	 pouze	 oddílovou	 činností,	 ale	 pořádá	 taktéž	

pestré	akce	pro	své	členy.	Akce	jsou	určeny	různým	věkovým	skupinám.		
	

Bílá	 příroda,	 zimní	 pohoda	u	 roztopených	 kamen…Zimní	 Tetřeví	 boudy	
v	Jizerských	horách	stojí	za	to!	Zážitků	nekonečné	množství,	pocit	přátelství	na	
vlastní	kůži	–	akce,	při	které	mrazí,	je	určená	pro	starší	skauty.	

	
Řečtí	bohové	sešli	z	Olympu	do	Žehrovských	 lesů,	kde	připravili	hru	pro	

všechny	 členy	 střediska…oslava	 patrona	 skautů,	 svatého	 Jiří,	 jak	 má	 být	 –	
s	 nadšením,	 odhodláním…a	 u	 večerního	 slavnostního	 ohně	 poslání	 stisku	
přátelství	všemi	příchozími.	
	

Bílá	příroda	v	Jizerských	horách	
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Raft	ujíždí	krajinou,	Jizera	se	vzpíná,	ale	
paže	 skautů	 jsou	 silnější.	 V	 roce	 2015	
uspořádalo	 naše	 středisko	 základní	 kolo	
Svojsíkova	 závodu,	 závodu,	 který	 se	 koná	
jednou	za	dva	roky.	Tohoto	klání	se	zúčastnili	
i	skauti	a	skautky	z	Jilemnice,	Semil,	Tatobit	či	
Železného	 Brodu	 a	 poměřili	 tak	 svoje	 síly	
v	 různých	 disciplínách,	 prokázali	 svoji	
soudržnost,	 schopnost	 rozhodování	
i	 připravenost	 k	 akci.	 Do	 krajského	 kola	
postoupily	 hned	 3	 turnovské	 hlídky!	Družina	
Medvědů	 z	 2.	 chlapeckého	 oddílu	 potom	
vyhrála	 krajské	 kolo	 a	 v	 celorepublikovém	 kole	 se	 umístila	 na	 krásném	 8.	
místě.		
	

Tma	se	plíží	turnovskými	tajemnými	uličkami.	A	úkolem	je	získat	co	nejvíce	
tajných	informací.	Tak	běž!	Listopadový	Vyzvědač	v	turnovských	ulicích	se	koná	
každým	rokem,	skauti	a	skautky	všech	věkových	kategorií	se	na	tuto	akci	velmi	
těší.	Pátrají	v	nočním	Turnově	a	poznávají	různá	jeho	zákoutí.	

	
Tanec,	 zábava,	 radost,	 rej	 masek.	 Prosincová	mikulášská	 taškařice	 se	

v	roce	2015	konala	v	Mašově	a	byla	na	téma	Mimoni	a	 jejich	svět.	Jednotlivé	
družiny	 oddílů	 si	 připravily	 scénky,	 zpívalo	 se,	 tancovalo,	 i	 Mikuláš	 se	 svými	
kumpány	čerty	a	krásným	andílkem	přišel.	

Družina	Medvědů	na	Svojsíkově	závode	

Fotografie	členů	střediska,	kteří	se	zůčastnili	střediskové	hry	Vyzvědač	
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Žijeme	s	ostatními	–	akce,	kterých	se	
účastníme,	do	kterých	se	zapojujeme		

Skauti	v	Turnově	se	snaží	citlivě	naslouchat	potřebám	veřejnosti,	zároveň	
podpořit	dobrovolnické	aktivity	v	okolí	města.	
	

Lidé	nosí	svoje	oblečení,	které	nestíhají	unosit.	Každý,	kdo	může,	provětrá	
svůj	 šatník	a	vybere	kousky,	které	nebude	používat.	Dívky	 z	1.	dívčího	oddílu	
uspořádaly	sbírku	pro	potřebné	prostřednictvím	charity	v	Liberci.	
	

Podzimní	plískanice	a	na	Sychrově	se	 loví.	Příchozí	navštěvují	 jednotlivá	
stanoviště,	 seznamují	 se	 s	 lukostřelbou.	Naše	 středisko	 zajišťovalo	dohled	na	
stanovištích,	 učilo	 návštěvníky	 akce	 Lovci	 na	 Sychrově	 držet	 správně	 luk,	
vystřelit	šíp.	
	

Předvánoční	 čas,	 doma	 se	 peče	 cukroví	 a	 matky	 setkávající	 se	 pod	
skautským	 střediskem	 prodávají	 ve	 stánku	 Pro	 dobrou	 věc	 na	 turnovských	
trzích	vlastnoručně	vyrobené	dárečky.	Nádherný	výtěžek	–	80	000	Kč	–	věnují	
rodině	 Honzíka	 Mohelského,	 který	 trpí	 svalovou	 atrofií	 a	 potřebuje	 nový	
elektrický	vozík.	
	

Vánoční	nálada	se	dostává	pod	kůži	každému	–	kostelem	na	Valdštejně,	
kapličkou	na	Bukovině	i	před	kapličkou	v	Ohrazenicích	zní	vánoční	koledy,	které	
si	 pro	 příchozí	 připravil	 sboreček	 střediska	 Štika.	 Lidé	 si	 odnášejí	 světýlko	
z	Betléma,	které	prozáří	jejích	domovy.	
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Na	náměstí	stojí	lidé	a	zpívají.	Zároveň	mají	možnost	spatřit	Josefa,	Marii	
a	malého	Ježíška.	Jako	každý	rok	i	letos	naše	středisko	připravilo	v	předvánoční	
den	nejenom	pásmo	vánočních	koled,	ale	také	živý	betlém.	Na	400	příchozích	
přivítalo	Vánoce	společně!		

	

	

	

	

	

Živý	betlém	na	náměstí	Českého	ráje	
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Žijeme	s	ostatními	–	akce,	kterých	se	
účastníme,	do	kterých	se	zapojujeme	

Akcí,	do	kterých	se	zapojují	členové	střediska	Štika	Turnov,	je	mnoho,	od	
těch	regionálních	(Žirafa	–	setkání	dospívajících,	MEETRO	–	na	70	roverů,	skautů	
ve	věku	14	–	22	let,	na	společném	celokrajném	setkání),	po	republikové	(Přes	3	
jezy	–	splutí	třech	pražských	jezů,	24	hodin	ve	vlaku	–	výzva	pro	dospívající,	splň	
úkoly	a	ujeď	co	největší	vzdálenost)	až	po	celosvětové	(již	zmiňované	světové	
setkání	v	Japonsku).	
	
ObRok	 –	 největší	 několikadenní	 republiková	 akce	 pro	 dospívají	 a	 dospělé	 se	
koná	jednou	za	dva	roky,	letos	se	uskutečnila	ve	Vesci	u	Liberce.		
Citace:	Dominik	Adam	-	Tinky,	4.	chlapecký	oddíl	

Letošní	OBROK15	nebyl	 jen	plný	slunce,	ale	byl	 také	plný	úsměvů	a	starých	či	
nových	přátelství.	Společně	
jsme	 pomohli	 opravit,	
uklidit	 a	 nebo	 jinak	
vypomoci	 na	 různých	
místech	Liberce,	a	tím	jsme	
šířili	 úsměv	 po	 celém	
městě.	Poté	jsme	navštívili	
významná	 místa	 Liberce,	
jako	 je	 třeba	 Technická	
Univerzita	 v	 Liberci,	
jeskyně,	 	 podzemí.	 Dále	
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jsme	hráli	velkou	hru,	poslechli	jsme	si	nejednu	přednášku	od	známých	osobností	
a	zahráli	jsme	si	spoustu	netradičních	her.	Každý	večer	hrály	fantastické	kapely	
a	byla	 i	možnost	navštívit	 čajovnu,	kavárnu	a	krčmu.	Společně	 jsme	čekali	na	
signál,	který	přišel	ve	fantastické	formě,	a	to	ve	formě	smíchu,	zážitků		a	hlavně	
v	tom	nejdůležitějším,	ve	zkušenostech.	OBROK15	budeme	vždy	vzpomínat	jen	
v	dobrém	a	s	úsměvem	na	tváři.	
	
Jamboree	–	největší	několikadenní	světová	akce	pro	dospívají	a	dospělé	se	koná	
jednou	za	čtyři	roky,	letos	se	uskutečnila	v	Japonsku	v	Kirarahama.		
Sabina	Roubičková,	3.	dívčí	oddíl.	

Člověk	 má	 na	 jamboree	 možnost	 poznat	 jiné	 kultury,	 náboženství,	 aktuální	
skautské	projekty	a	zažít	atmosféru	žití	ve	skautském	velkoměstě,	je	jenom	na	
něm,	jak	všechny	tyto	možnosti	využije.	Já	jsem	se	třeba	naučila	vyrábět	popcorn	
na	 slunci,	 plést	 turbánky,	 skládat	 origami,	 napsat	 čínsky	 své	 jméno,	 vyrobit	
růženec,	 malovat	 henou,	 zjistila	 jsem,	 jak	 Japonci	 připravují	 okonomiaki	
a	 mnoho	 dalšího.	 Zatancovala	 jsem	 si	 makarenu	 s	 další	 asi	 tisícovkou	 lidí,	
navštívila	 jsem	 památník	 v	 Hirošimě	 a	 během	 culture	 exchange	 ochutnala	
japonské,	taiwanské,	švýcarské,	ale	třeba	i	brazilské	dobroty.	
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Žijeme	s	přírodou	–	tábory	
Večery	 s	 ohněm,	 rána	 v	 rose.	 Zážitky	 na	 celý	 život,	 parta	 kamarádů,	

spolupráce,	nadšení	pro	věc.	I	v	letošním	roce	se	konaly	skautské	tábory.		Oddíly	
tábořily	 v	 Jizerských	 horách	 na	 Farské	 louce,	 v	 Lužických	 horách	 ve	 Chřibské	
a	potom	nedaleko	Dvora	Králové.	Uskutečnilo	se	5	oddílových	táborů	a	2	tábory	
rodin	s	dětmi.	
	
Dominika	Hübnerová	-	Skippy,	3.	Dívčí	oddíl.	

Asterix,	Obelix,	Idefix	a	galské	válečnice	Chobotnice	zažívali	prvních	14	dní	
(od	4.	července	do	18.	července)	různá	dobrodružství	v	Gálii,	kterou	může	najít	
normální	smrtelník	na	dálném	severu	 (kdybyste	 ji	 chtěli	hledat,	 tak	 ji	hledejte	
pod	krycím	jménem	Farská	louka	:)).	

Hned	 ze	 začátku	 tábora	 se	 stala	 velmi	 nemilá	 událost	 –	 Římané	 unesli	
druida	Panoramixe,	takže	naše	galské	vesnice	byly	bez	kouzelného	lektvaru.	To	
se	však	jednotlivým	galským	vesnicím	–	Alesii,	Tolosii,	Lutetii	i	Narbosii	povedlo	
velmi	brzo	vyřešit,	Římany	porazily	a	od	Panoramixe	získaly	instantní	kouzelný	
lektvar	 ;),	 který	 mohly	 kdykoliv	 využít.	 Když	 už	 měly	 dostatek	 kouzelného	
lektvaru,	tak	začaly	budovat	svou	galskou	vesnici.	

Dále	se	jednotlivé	vesnice	v	čele	s	Asterixem,	Obelixem	a	Idefixem	pokusily	
zvládnout	 12	 úkolů,	 aby	 dokázaly	 Římanům	 svou	 sílu	 a	 šikovnost.	 O	 víkendu	
zaplál	v	Gálii	olympijský	oheň	a	zároveň	nás	čekala	i	návštěva	rodičů.	

Po	 víkendu	 jsme	 se	 rozhodly	 zdolat	 skoro	 nejvyšší	 kopec	 v	 okolí	 –	 a	 to	
Poledník,	u	kterého	jsme	přespaly	v	chatě	Tomce.	Druhý	den	jsme	se	do	tábora	
vrátily	i	přes	déšť.	
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Zbytek	tábora	jsme	cestovaly	po	Egyptě	a	stavěly	palác	pro	Ceasara,	který	

byl	vskutku	velkolepý	:).	Tábor	jsme	zakončily	velkou	hostinou,	jež	byla	také	tak	
velkolepá,	že	každá	Chobotnice	snědla	alespoň	jednoho	divočáka	;).	Nebude	to	
jediné,	na	co	budeme	vzpomínat,	nesmím	zapomenout	na	největší	oheň	v	historii	
našeho	oddílu,	který	měl	přes	160	cm!	
	
Tábory	 nenabízíme	 jenom	 našim	 členům,	 ale	 již	 5.	 rokem	 se	 uskutečnily	
příměstské	 tábory	 pro	 veřejnost.	 V	 letošním	 roce	 jsme	 tábory	 pokryli	 celé	
prázdniny,	 nabídli	 jsme	 9	 týdenních	 běhů.	 Účastníci	 zažili	 dobrodružství	
s	mušketýry,	putovali	s	Bilbem	nebo	navštívili	Harryho	Pottera	v	Bradavicích.		
	

Třetí	dívčí	oddíl	na	tábořišti	Farská	louka	
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1.	chlapecký	oddíl	-	HABOKAWY	
	 Uplynulý	rok	byl	ve	znamení	pokračující	generační	výměny	v	našem	oddíle.	
Již	 během	celoročního	působení	 se	postupně	 začali	 prosazovat	 kluci	 z	mladší	
generace,	 kteří	 se	nyní	 blíží	 k	 hranici	 dospělosti.	 Jejich	 činnost	 vyvrcholila	 na	
táboře,	na	němž	se	podíleli	obří	měrou	a	který	by	bez	nich	neproběhl.	
	 Tradiční	lyžovací	akce	v	Pasekách	nad	Jizerou	„Bosna“	měla	své	dvanácté	
pokračování,	které	bylo	sice	rozsahem	malé,	zato	však	duchem	a	náplní	patřilo	
k	těm	nejlepším,	jaké	jsme	za	celou	její	historii	zažili.	
	 Letní	tábor	proběhl	v	srpnu	na	Farské	louce	a	byl	ve	znamení	mafiánských	
intrik	poválečného	Los	Angeles.	Kluci	(a	jedna	dívka)	bojovali	proti	zlověstnému	
gangsterovi	 Cohenovi	 a	 jak	 se	 dá	 očekávat,	 vše	 dopadlo	 dobře.	 Za	 hrou	 stál	
organizačně	Bělásek	(David	Kefurt),	který	vytvořil	dílo	hodné	památky.	Celkem	
se	 nás	 zúčastnilo	 okolo	 třiceti.	 Kolem	 třiceti	 se	 také	 pohybovaly	 i	 průměrné	

První	chlapecký	na	Farské	louce	
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denní	 teploty,	 které	 byly	 rekordní	 a	 vytvořily	 nezapomenutelnou	 atmosféru.	
Vlčácký	slib	složili	dva	lidé,	skautský	potom	devět	táborníků.		
	 Ze	 zajímavých	 výletů	 stojí	 za	 zmínku	 krásná	 procházka	 na	 Drábské	
světničky,	které	jsou	trošku	popelkou	našich	luhů	a	hájů.	Krásné	počasí	doplnilo	
úžasné	scenérie,	na	místa,	která	nejsou	úplně	všem	dobře	známa,	protože	se	
nachází	vlastně	trošku	na	okraji	Českého	ráje.	

	 	
Velký	 dík	 za	 fungování	 našeho	 oddílu	 patří	 všem	 starším	 i	 mladším	

činovníkům,	kteří	věnovali	svůj	čas	a	energii	přípravě	našich	akcí.	
Marek	Fapšo	-	Bubla	

	
	
	

Oddílová	výprava	do	Drábských	světniček	
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2.	chlapecký	oddíl	
Náš	oddíl	za	uplynulý	rok	prodělal	několik	změn.	Tou,	která	mne	ovlivnila	

nejvíce,	byla	změna	ve	vedení,	kdy	 jsem	se	ze	zástupce	vedoucího	oddílu	stal	
přímo	oddílovým	vedoucím.	Původní	vedoucí	Standa,	který	vedl	oddíl	již	10	let,	
se	 tak	 stal	mým	zástupcem.	Tímto	krokem	se	potvrzuje	pozvolné	doplňování	
a	 fluktuace	 ve	 vedení	 našeho	 oddílu.	 Pociťuji	 tak	 větší	 zodpovědnost	 za	 celý	
chod	 skupiny	 lidí,	 který	 je	 založen	 na	 přátelství	 a	 dobrovolnosti.	 Beru	 tuto	
skutečnost	jako	výzvu	a	je	mým	osobním	cílem	se	s	ní	popasovat	a	samozřejmě	
úspěšně	 zvítězit	 ve	 formě	 dobře	 fungující	 party	 kamarádů,	 kteří	 společně	
táhnou	za	jeden	provaz	v	duchu	skautských	zásad	a	myšlenek.	

Další	změnou	byl	nábor	nové	družiny	předškoláků,	které	říkáme	Lvíčata.	
Věřím,	že	i	tato	družina,	stejně	tak,	jako	ostatní,	které	fungují	od	takto	raného	
věku,	vyroste	v	partu	kamarádů.	

Pojďme	se	dozvědět	krátce	něco	o	oddílové	činnosti.	Kromě	každotýdenní	
družinové	 schůzky	 se	 scházíme	 i	 několikrát	 do	měsíce	 všichni	 na	 oddílových	
akcích.	 Většina	 těchto	 akcí	má	 svůj	 historický	 základ	 již	mnoho	 a	mnoho	 let	
a	jsou	tedy	akcemi	tradičními.	Vyjmenuji	zde	například	akce	s	názvy	Podzimky,	
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Western,	Drakiáda,	Oddílová	vánočka,	Velikonoční	Robinsoniáda	a	další.	Právě	
během	těchto	akcí	se	snažíme	naplňovat	náš	cíl	správné	party	a	věnujeme	se	
nejen	různým	hrám,	ale	i	aktivitám	se	vzdělávacím	podtextem.	

Letošní	 „registrace“,	 jak	 nazýváme	 každoroční	 revizi	 členů	 v	 naší	
celorepublikové	organizaci,	přinesla	zajímavý	výsledek	a	to	takový,	že	náš	oddíl	
čítá	 přesně	 71	 registrovaných	 členů,	 čímž	 se	 stáváme	 největším	 oddílem	
v	turnovském	skautském	středisku.	Nechť	se	nám	do	budoucna	daří	společně	
s	kvantitou	zachovávat	i	kvalitu.	

Náš	 oddíl	 hledí	 samozřejmě	 i	 do	 budoucna,	 kdy	 je	 naplánováno	
samozřejmé	 zlepšování	 a	 tak	 se	 několik	 našich	 rádců	 zúčastní	 Rádcovského	
kurzu	Malý	Strom,	který	jim	dá	základní	informace	o	vedení	družin.	Dále	pak	se	
několik	 dalších	 rádců	 zúčastní	 čekatelského	 kurzu,	 jenž	 je	 pomyslným	dalším	
stupněm	skautského	vzdělávání	po	rádcovském	kurzu.	

Mimo	oddílové	akce	a	organizační	záležitosti	plánujeme	také	letošní	tábor,	
který	se	uskuteční	na	louce	nedaleko	obce	Radvanec	u	Nového	Boru.	

	
	

Aleš	Kopecký	

Druhý	chlapecký	oddíl	na	louce	
Chřibská	



Zpráva	o	činnosti	2015	 	 Středisko	514.02	Štika	Turnov	
	

	

	

18 

3.	chlapecký	oddíl	-	PAVIÁNI	
V	 uplynulém	 roce	 se	 náš	 oddíl	 účastnil	 jak	 akcí	 střediskových,	 tak	 akcí	
oddílových,	a	celý	rok	probíhaly	družinové	i	oddílové	schůzky	a	v	létě	jsme	jako	
každý	 rok	 jeli	 na	 společný	 tábor	 s	 1.	 dívčím	 oddílem.	 Navíc	 lze	 označit	 za	
veleúspěšný	hned	první	měsíc	školního	roku,	ke	stávajícím	Tygrům	totiž	přibyla	
nová	družina	Orlů.	Velmi	povedená	byla	 i	úvodní	výprava	nové	družiny,	která	
směřovala	 do	 Českého	 ráje,	 starší	 členové	 se	 následně	 vydali	 na	 Tři	 jezy.	
Následovala	 superhrdinská	 výprava	 pro	 celý	 oddíl	 a	 zbytek	 podzimu	 byl	 ve	
znamení	 Halloweenského	 přespání.	 Do	 konce	 roku	 se	 ještě	 všichni	 členové	
zúčastnili	 Vyzvědače,	 Mikulášské	 a	 tradiční	 Vánoční	 výpravy	 spojené	
s	Betlémským	světélkem.	Oddíl	měl	své	zástupce	i	na	regionální	akci	pro	rovery	
Meetro	a	v	následujícím	roce	vyšle	některé	z	roverů	i	na	rádcovské	či	čekatelské	
kurzy.

	
	

Tomáš	Trněný	-	Delfín	

	

Turnovský	team	na	Třech	jezech	
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4.	chlapecký	oddíl	
Rok	 2015	 pro	 nás	 nebyl	 jen	 tak	 obyčejným	 rokem,	 byl	 to	 pro	 nás	 rok	

převratný,	a	to	hlavně	co	se	týče	vedení	oddílu.	Bývalý	zástupce	vůdce	oddílu	
Marek	Košek	–	Krab	povýšil	na	vůdce	oddílu,	tím	pádem	jeho	staré	místo	musel	
zastoupit	někdo	jiný	a	to	konkrétně	Dominik	Adam	–	Tinky	a	Ondřej	Malina	–	
Ufon.	Tito	tři	a	ještě	další	oddílový	rádcové	vedou	37	členný	oddíl	po	družinách	
Medvědů,	Vlků	a	Divočáků.	

Na	letošní	letní	tábor	jsme	vyrazili	již	tradičně	s	druhým	dívčím	oddílem.		

	
Letos	 jsme	 vyrazili	 trochu	dál,	 abychom	poznali	 kouzlo	 i	 jiných	 krajů,	 a	 to	 se	
povedlo.	Kouzlo	tohoto	kraje	jsme	poznali	a	samozřejmě	jsme	si	ho	i	zamilovali.	
Vyrazili	jsme	na	„Chřibskou	louku“	u	vesnice	Chřibská,	která	se	nachází	nedaleko	
Národního	parku	Českosaské	Švýcarsko,	kde	 jsme	strávili	druhých	čtrnáct	dní	
v	červenci.		

Čtvrtý	chlapecký	oddíl	na	louce	Chřibská	
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Naši	 roveři	
a	 rangers	 také	
reprezentovali	 náš	 oddíl	
a	 i	 celé	 středisko	 na	
celostátním	akcích	jako	je	
třeba	 setkání	 roverů	
a	rangers	–	Obrok	2015	ve	
Vesci	u	Liberce,	na	Třech	
jezech,	 Mimoňském	
pádle,	 Meetru,	
Stínadlech,	 ale	 také	 na	
střediskových	 akcích.	
Vyhráli	 jsme	 nejedno	
ocenění,	 a	 tím	 jsme	
potvrdili	 i	 svoji	 pověst	
vítězů.	

	

Dominik	Adam	–	Tinky	

	
	
	

Celý	čtvrtý	oddíl	na	bráně,	kterou	za	dobu	tábora	postavili	

Střediskové	teamy	na	závodech	3	jezy	
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1.	dívčí	oddíl	-	DOST	
Rok	2015	byl	pro	náš	oddíl	průlomový	změnou	názvu.	Nyní	náš	oficiální	

název	zní:	DOST	-	1.	dívčí	oddíl.	Společně	s	tím	vzniklo	i	nové	logo,	které	nyní	
zaštiťuje	42	členek	z	družin	Rosničky,	Dračice,	Borůvky	a	Duhovky.		

Během	 roku	 jsme	 se	 vydaly	 všemožně	 po	 Českém	 ráji	 –	 na	 Sychrov,	
Valdštejn	a	na	víkendové	akce	do	Jičína	na	začátku	roku,	na	začátku	školního	
roku	kempovat	do	Rovenska	pod	Troskami.	Společně	s	Paviány	-	3.	chlapecký	
oddíl,	 jsme	 zabrousili	 po	 Jizerkách,	 kde	 se	 také	 konal	 náš	 letní	 čtrnáctidenní	
tábor	 na	 Farské	 louce	 poblíž	 Raspenavy.	 Letošní	 tábor	 se	 odehrával	
v	podzemním	městě	Ember,	 které	potřebovalo	 zachránit	a	objevit	 cestu	ven.	

Svými	větrnými	bouřkami	
si	 vysloužil	 jméno	 Na	
větrné	louce.		

Některé	 z	 nás	
navštívily	v	Hradci	Králové	
skautskou	 hru	 Stínadla,	
celostátní	 setkání	 roverů	
a	rangers	Obrok,	roverské	
setkání	 libereckého	 kraje	
Meetro	 a	 nebo	 po	 celé	
České	republice	hrály	hru	
od	 Českých	 drah	 Křížem	
Krážem.			

Nechyběly	 ani	
tradiční	 akce:	 návštěva	
bazénu,	 Halloween,	
brigády,	 Vánočka	
a	závěrečné	přespávání	na	
Ostrově.	A	akce	pořádané	
střediskem,	 kde	 naše	
účast	 samozřejmě	
nemohla	 chybět.	 Užily	
jsme	 si	 tak	 společně	 Sv.	
Jiří,	 Vyzvědače	
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a	Mikulášskou	taškařici,	kde	Rosničky	zvítězily	se	svou	scénkou	Mrtvá	nevěsta.	
Na	 Betlémské	 světýlko	 jsme	 světlo	 donesly	 ve	 vlastnoručně	 vyrobených	
lucerničkách,	které	si	mohl	vzít	kdokoliv,	kdo	zapomněl.		

Velký	 úspěch	 slavila	 družina	 Dračic,	 která	 postoupila	 po	 druhém	místě	
v	 okresním	 kole	 do	 krajského	 kolo	 v	 Svojsíkově	 závodě.	 Také	 se	 zapojila	 na	
celorepublikové	akce	Dobrý	skutek	a	vybírala	po	dobu	dvou	týdnů	oblečení	pro	
oblastní	charitu	v	Liberci.	
	 Dále	splnily	čekatelskou	zkoušku,	na	čekatelském	lesním	kurzu	Pračolek,	
členky	našeho	oddílu	Róza	-	Rozálie	Poslušná	a	Káňa	-	Marie	Jiřičková.	

	

Marie	Jiřičková	–	Káňa	

	

Foto	ze	schůzky	družiny	Duhovek	
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2.	dívčí	oddíl	-	Panoženky	
Další	kalendářní	rok	je	za	námi	a	pro	oddíl	Panoženek	to	byl	poměrně	rok	

rozmanitý.	Oddílovou	vedoucí	 je	nadále	 Ivana	„Kiwi“	Šonská	a	má	pod	sebou	
celkem	5	družin	od	malinkých	holčiček	po	velké	slečny.		

Zúčastnily	 jsme	 se	 spousty	 krásných	 střediskových	 akcí	 i	 každoročních	
tradic	jako	Vánočka	nebo	Den	sesterství.		Co	se	od	ostatních	let	odlišovalo	bylo,	
že	naše	roverky	se	vydaly	na	celostátní	akci	jménem	Obrok,	kde	se	seznámily	se	
spoustou	stejně	starých	R&R	a	přijely	celé	vysmáté	a	od	sluníčka	sežehlé.	Naše	
nejodvážnější	 „rangerska“	 Evča	 „Perník“	 Pernicová	 se	 dokonce	 vydala	 až	 do	
dalekého	 Japonska	 na	 celosvětové	 jamboree	 a	 nepochybně	 skvěle	

Družina	Hrošic	na	táboře		
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reprezentovala	náš	oddíl	až	na	druhé	straně	zeměkoule.	Družina	Želv	se	zase	
vrhla	 do	 Svojsíkových	 závodů,	 které	 letos	 naše	 středisko	 pojalo	 netradičně	
lodně,	což	se	shledalo	s	velkým	ohlasem.	 Jedním	ze	specifických	rysů	našeho	
oddílu	 je	 také	soužití	 s	4.CH.O.,	se	kterým	 jsme	 letos	opět	 jeli	mimo	 jiné	 i	na	
zimní	víkendovou	do	Desné		a	samozřejmě	na	tábor.	Letošní	téma	tábora	bylo		

	
Stopařův	průvodce	po	galaxii	a	tábořili	jsme	na	přenádherném	tábořišti	Chřibská	
v	 Národním	 parku	 Českosaské	 Švýcarsko.	 Bylo	 to	 dalších	 skvělých	 14	 dní	 na	
táboře,	další	skvělý	rok	a	všichni	už	se	těšíme	na	další	zážitky.	

Tereza	Bártová	-	Termixa	

	

Členky	PANOŽENEK	pří	pozoru	na	táborovém	nástupu	
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3.	dívčí	oddíl	-	CHOBOTNICE	
63	 aneb	 přesně	 tolik	 nás	 ve	 3.	 dívčím	 oddíle	 je.	 Scházíme	 se	 týdně	 po	

družinkách,	 kterých	 máme	 celkem	 6,	 a	 jednou	 měsíčně	 i	 na	 oddílových	 či	
střediskových	akcích.	Našimi	družinami	jsou	(od	nejmladší	po	nejstarší)	Tučňáci,	
Lišky,	Veverky,	Želvičky,	Ještěrky	a	Myši.	

Rok	 2015	 pro	 nás	 byl	 významný	 hlavně	 zahájením	 spolupráce	
s	libereckými	Mustangy.	Kluci	z	tohoto	oddílu	se	stali	našimi	dobrými	parťáky	na	
nejrůznějších	akcích	typu	Meetro,	Stínadla	či	OBROK	a	přinesli	vítané	rozptýlení	
i	do	naší	další	činnosti,	když	s	námi	vyrazili	na	Farskou	louku	na	tábor	nebo	do	
Jablonce	na	podzimní	víkendovku.		

A	 protože	 se	 snažíme	 našim	 členkám	 nabízet	 každý	 rok	 spoustu	
nevšedních	 zážitků,	 mohli	 jste	 nás,	 vedle	 všech	 tradičních	 akcí,	 potkat	
i	v	Dinoparku	a	na	obřích	trampolínách,	na	 jilemnických	Hrách	bez	hranic,	na		
cyklostezce	 mezi	 Turnovem	 a	 Malou	 Skálou,	 na	 rozhledně	 Smrk	 nebo	 při	
malování	křídami	po	náměstí.		

Sabina	Roubičková	-	Róza	



Zpráva	o	činnosti	2015	 	 Středisko	514.02	Štika	Turnov	
	

	

	

26 

33.	oddíl	oldskautů	
33.	 oddíl	 oldskautů	 je	 určený	 pro	 dospělé	 skautky	 a	 skauty,	 kteří	 se	 již	

aktivně	nezabývají	 činností	 svého	 „mateřského“	oddílu.	V	 roce	2015	měl	náš	
oddíl	celkem	19	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	 kategorií.	 Nejstarší	 oldskauti	 si	 tradičně	 pořádají	
Tříkrálové	 setkání	 a	 setkání	 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.

	
	 		

Tomáš	Špinka	-	Eman	

Jarní	splouváni	Kamenice	a	Jízery	
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Žijeme	a	jsme	vidět	–	kde	se	o	nás	píše	
Snažíme	se	být	vidět,	a	proto	využíváme	
různé	 možné	 komunikační	 kanály,	 díky	
kterým	 informujeme	 veřejnost	 o	 našich	
akcích.	 V	 místním	 tisku	 využíváme	
především	Turnovsko	v	akci	a	Turnovsko.	
Naše	příspěvky	si	mohou	zájemci	přečíst	
i	 na	 internetových	 serverech,	 a	 to	
www.turnovskovakci.cz,	
www.nasepojizeri.cz	 a	 potom	 na	
stránkách	Města	Turnov	www.turnov.cz.	
Každý	 oddíl	 udržuje	 svoje	 internetové	
stránky,	 společně	 potom	 spravujeme	
stránky	 www.scouting.turnov.org	 .	 Na	
sociální	 síti	 facebook	 nás	 čtenáři	 najdou	
v	 několika	 podobách	 –	 středisko	 Štika	
informuje	 veřejnost	 na	 stránce	 Středisko	 Štika	 Turnov,	 informace	

o	příměstských	táborech	
lze	 najít	 na	 stránce	
Příměstské	 tábory	 –	
Turnov.	 A	 informace	
o	sbírce,	kterou	pořádají	
matky	 ze	 střediska,	 si	 je	
možné	přečíst	na	stránce	
Pro	dobrou	věc.	
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Historie		
	

Co	obsahuje	skautský	archív?	
Turnovský	 skautský	 archív	

nedisponuje	 příliš	 obsáhlými	 sbírkami.	
Převažují	 především	 novodobější	
materiály	 (skautské	 časopisy,	 tiskopisy	
z	 ústředí,	 hlášení	 a	 rozkazy	 apod.).	
Mnoho	 cenných	 podkladů	 zmizelo	 při	
požáru	 klubovny	 pod	 spodními	
kasárnami	 (uvádí	 se	 rok	 1948),	 další	
zmizely	roztroušením	pozůstalostí	a	část	
neunikla	smrtonosné	zkáze	při	povodních	
a	 zaplavení	 skautského	 Ostrova	 na	
počátku	nového	tisíciletí.	
	 Přesto	 se	 nám	 podařilo	 soustředit	
další	 fotografické	materiály	 a	 rukopisné	
poznámky.	 Některé	 z	 nich	můžete	 vidět	
v	 této	 výroční	 zprávě,	 jiné	 budou	
podkladem	pro	následující	výročí	100	let	
turnovského	skautingu.	
	

Bezejmenného	čtvrtstoletí	
Interní	časopis	2.	chlapeckého	oddílu	vychází	již	25	let!	Kde	je	dávná	sláva	

střediskového	 plátku	 "Teepee",	 kde	 je	 krátká	 historie	 oddílového	 "Výra".	Měl	
snad	také	vycházet	"Totem"...	

I	když	se	v	rámci	našeho	novodobého	turnovského	střediska	objevují	další	
pokusy	 s	 oddílovými	 časopisy,	 "Bezejmenný"	 je	 zatím	 nejdéle	 vycházejícím	
oběžníkem.	

Členstvo	2.	chlapeckého	oddílu	na	počátku	30.	
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První	jeho	čísla	-	tehdy	ještě	mimo	
2.	 ch.	 o.	 -	 vyšla	 na	 střediskovém	
táboře	 v	 Benešově	 v	 roce	 1990.	
Byla	 ručně	 malovaná	 na	 formátu	
A3	a	vyšlo	6	čísel	(přesněji	řečeno	-	
bývalo	 vyvěšováno	 na	 táborový	
oznamovatel).	 Později	 jsem	 tuží	
a	 perkem	 připravoval	 jednotlivá	
čísla	 -	 mohli	 jsme	 si	 nechat	 zdát	
o	 tiskárnách	 a	 počítačích...	 Kopie	
jedné	 strany	 stávala	 až	 3	 Kčs!	
V	 hlavičce	 zpočátku	 stávalo,	 že	 se	
jedná	 o	 nástěnné	 noviny	 a	 pod	
názvem	 bylo	 takové	 zvláštní	
otazníkové	logo.	

Časem	se	dostalo	na	"sázení"	
textu	 přes	mechanický	 psací	 stroj,	
nakonec	 jsme	 po	 letech	 přešli	 na	
sken	fotografií	a	počítačovou	sazbu	
(tisk)	a	občas	i	na	barevné	provedení.		

Nakonec	nás	dostala	doba	počítačového	skautingu	a	Bezejmenný	se	začal	
objevovat	především	v	online	pdf	podobě,	aby	si	ho	zájemci	mohli	sami	stáhnout	
a	přečíst.	V	roce	2015	jsme	měli	na	kontě	již	162.	čísel	tohoto	plátku.	Ale	to	už	se	
doba	 vydávání	 prodlužovala,	 přípravu	 převzala	 další	 a	 pak	 další	 generace	 -	
přesto	zatím	tento	časopis	stále	žije.	A	jenom	doufejme,	že	čtvrt	století	vydávaný	
oddílový	 časopis	 nezanikne	 a	 zbytečně	 nepřijdeme	 -	 dnešním	 pohledem	 už	
můžeme	říci	-	o	jednu	z	mála	místních	skautských	tradic	a	jedinečností...	

Různá	 novější	 čísla	 si	 můžete	 prohlédnout	 na	
webu	 http://www.skauti.org	 v	 sekci	 "Bezejmenný".	 Jako	 lahůdku	 přinášíme	
první	číslo	(po	6i	táborových	se	objevilo	nejdříve	nulté	číslo	a	posléze	toto	první),	
které	nezastře	dobový	koloryt	a	invenci.	

Viktor	Tomeš	–	Tóma	

první	vydání	časopisu	Bezejmenný	
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Vedení	střediska	
Středisko	 vede	 středisková	 rada	 a	 pomáhá	 jí	 specializovaný	 tým	 zpravodajů.	
Střediskovou	radu,	která	organizuje	dění	ve	středisku,	tvoří	její	volení	členové	
a	vůdcové	oddílů.	V	současné	době	je	složení	střediskové	rady	následující:	

Vůdce	střediska	
Tomáš	Hocke	–	Podkovák		

Zástupce	vůdce	střediska	a	tajemník	střediska	
Dita	Veselá	

Předseda	revizní	komise	střediska	
Pavla	Emmerlingová		

Člen	revizní	komise	střediska	
Kateřina	Bradáčová	–	Katu		

Hospodář	
Kateřina	Zajgerová	–	Chamča		

Fundraiser	střediska	
Lucie	Kratochvílová	

Výchovný	zpravodaj	SJD	
Stanislav	Šéfr	

Volený	člen	střediskové	rady	
Zdeněk	Fišer	–	Motejl		

Správce	majetku	(skladník)	střediska	
Jan	Kos	–	Kosatka		

Správci	objektu/klubovny	
Zdeněk	Fišer–	Motejl	&	David	Kefurt–	Bělásek		
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Správci	archivu	
Viktor	Tomek	–	Tóma	&	Marek	Fapšo	–	Bubla		

Mediální	zpravodaj	střediska	
Jana	Pekařová	–	Janina	

Zahraniční	zpravodaj	střediska	
Sabina	Roubičková	–	Róza		

Zdravotní	zpravodaj	střediska	
Jiří	Měkyna	–	Mety		

Vůdci	chlapeckých	oddílů	
1.	Marek	Fapšo	–	Bubla		
2.	Aleš	Kopecký		
3.	Lukáš	Tábořík	–	Luxor		
4.	Marek	Košek	–	Krab		

Vůdci	dívčích	oddílů		
1.	Zdena	Rysová	–	Zdenča		
2.	Ivana	Šonská	–	Kiwi		
3.	Dominika	Hübnerová	–	Skippy	

Vůdce	33.	klub	OS	
Tomáš	Špinka	–	Eman	
	
Volení	 členové	 rady	 jsou	 voleni	 jednou	 za	 3	 roky	 na	 střediskovém	 sněmu.	
Vůdcové	oddílů	žádají	o	vedení	oddílů	vůdce	střediska	každý	rok,	svoji	činnost	
však	zpravidla	vykonávají	několik	let.	Zpravodajský	tým	jmenuje	vůdce	střediska.	
Poslední	sněm	střediska	byl	v	roce	2013.	
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Hospodaření	střediska	
JUNÁK-stř. 514.02 "ŠTIKA"                    DNE: 25.01.2016     STRANA:   1

               VÝSLEDOVKA PROSINEC 2015             
                     BEZ ANALYTIKY = 8..

SYN ANA NÁZEV ÚČTU                               MĚSÍC     LEDEN- PROSINEC

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

501 100 Spotř.mat.- otop                          0.00             1500.00

501 120 Spotř.mat.- drobný spotř.mat.         28455.00            80249.30

501 400 Spotřeba drobného DHM                -73987.00           -17835.00

501 700 Spotřeba mat.-daň-tábor                   0.00           362175.00

501 740 Spotř.dr.DHM-tábor (stany atd.            0.00            92517.00

502 100 Spotřeba energie-elektřina             6500.00            27263.98

502 200 Spotřeba energie-voda                 12000.00            43600.00

502 300 Spotřeba energie-plyn                  6500.00            22690.10

504 100 Prodané zboží                             0.00            21073.00

511 000 Opravy a udržování                        0.00            50450.00

513 900 Odměny děti - repre                     359.00              359.00

513 910 repre ostatní                          1193.00             1193.00

518 100 Ostatní služby - nájemné               8000.00            25002.00

518 210 Ostatní služby - spoje                  200.00              200.00

518 220 Ostatní služby - přepravné                0.00             3773.00

518 500 Ostatní služby                         1754.00            15355.00

518 700 Ost.služby - tábor                        0.00           104311.00

521 000 Mzdové náklady                         7089.00             8325.00

538 000 Ostatní daně a poplatky                 150.00              690.00

546 900 Dary                                      0.00            10000.00

548 000 Manka a škody z provozní čin.             0.00                0.02

548 100 Ost.prov.nákl.-pojištění                  0.00            12554.50

551 100 Odpisy DNaHM                          59495.00            59495.00

551 200 Odpisy drobného DNaHM                 83221.00            83221.00

568 000 Ostatní finanční náklady               1359.47             4911.45

580 000 Poskytnuté příspěvky                      0.00           112467.00

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5      NÁKLADY                               142288.47          1125540.35
604 100 Tržby za zboží                       -10387.00           -25113.00

648 000 Ostatní provozní výnosy                   0.00           -13497.30

648 700 Ost.prov.výn.-tábor                       0.00          -566300.00

668 000 Ostatní finanční výnosy                  -2.52              -31.60

682 100 Dary                                  -6000.00            -6000.00

684 100 Členské příspěvky                         0.00          -207750.00

688 000 Ostatní mimořádné výnosy                  0.00               -0.23

691 100 Dotace MÚ                                 0.00          -120201.00

691 150 Dotace KÚ                                 0.00           -40000.00

691 400 Dotace - Junák                            0.00          -134760.00

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6      VÝNOSY                                -16389.52         -1113653.13
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ZISK/ZTRÁTA:                                -125898.95           -11887.22
ROK: 2015 ČAS:17:13:31 LICENCE:SW.365 Acct.TU
ProServis.RTF
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Tímto	děkujeme..	

	
Preciosa, a.s. 

www.preciosa.com 
 
 
 
 

Město Turnov 
www.turnov.cz 

	
Liberecký kraj 

www.kraj-lbc.cz	
	

	
Junák - český skaut, Liberecký kraj, z. s. 

Krajská rada Junáka 
www.krj.skautlib.cz	
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Junák	–	český	skaut,	středisko	Štika	Turnov,	z.	s.		
Koňský	trh	200		
Turnov	51101	

stika@turnov.org		
www.scouting.turnov.org	

www.facebook.com/SkautiTurnov	

Dominik	Adam	–	Tinky;	Jana	Pekařová	-	Janina	


