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Úvodní slovo 

vůdce střediska

Každý rok přemýšlím, jak napsat úvod do výroční zprávy, aby to nebylo každý rok stejné. 

Chtěl bych napsat pokaždé jinak, že se skautování v Turnově daří. O to ale raději to píšu, protože tu v minulosti 

byly roky, kdy se skautování nejen v Turnově tolik nedařilo. 

 Mám radost, když přicházím na Ostrov a vidím desítky dětí, jak se smějí a baví se. I o tom je skauting, ale doufám, a troufám 

si říci, že se nám daří i lidi, které prošli skautskou výchovou ovlivňovat. Vychovávat být samostatnými, schopnými  se sami 

rozhodovat a nebát se za své názory postavit. 

Chtěl bych poděkovat všem našim dobrovolníkům , kteří věnují stovky hodin ze svého volného času, aby plnili skautské 

poslání. Dík patří i jejich přátelům a rodinám, které je ve skautování podporují ikdyž odjíždějí se svým oddílem na celý 

 víkend pryč, nebo se účastní několikadenních vzdělávacích akcí. Děkujeme i všem těm, kteří nás v letošním roce podpořili 

a nabídli nám pomoc. Velký dík, ale patří Ivaně Šonské - Kiwi, která mi ve vedení střediska obrovsky pomáhá a Ditě Veselé 

 a Tomáši Hockemu - Podkovákovi, tedy bývalému vedení střediska, od kterých si necháváme poradit, když si náhodou 

nevíme rady. 

Díky Vám všem za Vaši pomoc a podporu. Moc si ji vážíme. 

Díky Vám můžeme dělat práci, která má smysl. Standa Šéfr
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1. dívčí oddíl 

"dost"



V roce 2017 náš oddíl zaznamenal další nárůst členské základny. Celkový počet 54 členek se pravidelně schází v šesti družinách na 

družinových schůzkách i oddílových akcích. 

Z oddílových akcích můžeme vyjmenovat například výpravu na severní pól (výlet se sáňkami, boby i ježdíky), výlet po Stezce 

stromů v zámeckém parku na Sychrově, tradiční vánoční schůzka, podzimní a jarní brigády 

a víkendové akce na střediskové chatě v Krčkovicích a na Pecce.  A protože se nebojíme pohybu tak jsme navštívili například bazén, 

zimní stadion či tělocvičnu. Mimo těchto oddílových akcí si družiny tvoří i vlastní akce jak víkendové, tak i jednodenní. 

Vyvrcholením činnosti je samozřejmě tábor. I letos jsme ho měli společně se 3. chlapeckým oddílem na louce nedaleko Radvance u 

Nového. Tématem letošního tábora byla tajemná Transylvánie.      

  

Náš oddíl také nemohl chybět na střediskových akcích jako je Vyzvědač, Mikulášská nebo oslava svátku sv. Jiří. 

A i letos jsme se staly strážkyněmi Betlémského světla. 

Ani letos jsme nezahálely ani v oblasti dalšího vzdělávání. Marie Jiřičková získala oprávnění zdravotníka zotavovacích akcí, Eva 

Jiřičková úspěšně absolvovala víkendový vůdcovský kurz Oslí můstek. A tři rádkyně 

se zúčastnily rádcovského víkendu, pořádaného právě účastníky vůdcovského kurzu Oslí můstek. Od září 2017 došlo ke změně 

vedení oddílu, novou zástupkyní vedoucí oddílu je Eva Jiřičková. 



2. dívčí oddíl 

"pANOŽENKY"



Rok 2017 byl pro oddíl Panoženek opět plný nejen nově nabytých znalostí a dovedností z družinových schůzek, 

ale rovněž zážitků z oddílových i střediskových akcí. Oddíl podnikl výpravu na Ještěd a do Kryštofova údolí, utužil fyzičku svých 

členů na gymnastických trampolínách v Liberci, vypravil se poznat africkou faunu a flóru do ZOO ve Dvoře Králové n. Labem či 

pouštěl draky na Vrchhůře v Turnově. 

Kromě toho byla činnost oddílu podpořena akcemi a výpravami, kterých se účastnily jednotlivé družiny samostatně – za zmínku 

stojí podzimní moštování roverů a rangers, účast na závodu Tři Jezy v Praze, krajském roverském setkání Meetro v Sedmihorkách 

nebo závodu Křížem krážem, či účast družiny Hrošic na Svojsíkově závodě v Semilech. 

Vrcholem sezóny byl opět letní tábor – v tomto roce na Farské louce, která se proměnila na školu čar a kouzel 

v Bradavicích. Kalendářní rok oddíl uzavřel již tradiční Vánočkou, během které jsme prošli Český ráj a během naší cesty se 

seznámili s vánočními zvyky a tradicemi. 

Zásadní byl rok 2017 zejména pro členskou základnu oddílu. Ta se rozrostla o zhruba 10 nových členek ve věku 

1. – 2. třídy ZŠ. V oddíle tak přibyla nová družina Soviček pod vedením nových rádkyň. Začátkem roku 2017 zaznamenalo změnu 

i samotné vedení oddílu - zástupkyní vedoucí oddílu byla pro nový školní rok jmenována sestra Barbora „Bára“ Nejezchlebová. 





3. dívčí oddíl 

"cHOBOTNICE"



Rok 2017 jsme začali naplno odhodláni trochu se hýbat, a proto nesměla chybět tělocvična, bazén, trampolíny 

 i bruslení. 

Nechyběla jarní víkendovka, Sv. Jiří a pak jsme se všichni těšily na tábor. 

Termín tábora se ani pro tento rok nezměnil, a tak jsme prvních čtrnáct dní strávili na radvanecké louce poblíž Nového Boru. Náš 

tábor se stal takovou westernskou vesničkou, která bojovala s desperády, bandity apod., 

ale také se naučila chytat krávy a rýžovat zlato. Mnoho členek si na táboře složila slib, ať už světlušácký, 

 tak ten skautský. 

Do nového školního roku jsme se vrhly jak jinak než po hlavě. Jako každoročně jsme začaly první oddílovou schůzkou. Následovala 

podzimní výprava s libereckými skauty, brigáda, výroba věnců, vánočka a mnoho dalších akcí. Nabitý kalendář akcemi se spoustou 

zážitků. 

I v roce 2017 jsme fungovaly ve složení družin nejmladších Housenek, Tučňáků, Lišek a Veverek. Nejstarší družina Veverek se 

pomalu a jistě začíná zapojovat do fungování oddílu a pomáháním a schůzkách mladších družin. Za to jim patří velký dík 

a doufáme, že jim to dlouho vydrží. 





1. cHLAPECKÝ oddíl 

"haBOKAWI"





Rok 2017 byl v mnoha ohledech běžným rokem našeho oddílu. Přesto se ale zapsal do jeho dějin důležitou změnou, a to změnou 

na pozici vedení oddílu, která proběhla v měsíci září. 

V plánu 1. chlapeckého oddílu pro tento rok najdeme hned několik výprav do bližšího i vzdálenějšího okolí. 

Vše začalo výpravou do zasněženého Rovenska, kde jsme se brodili hlubokým sněhem ve snaze vystopovat příběh paradesantní 

skupiny Antimony, která skončila své působení právě v tomto městečku roku 1943. 

Za zmínku určitě stojí víkendová výprava do Nového Boru, při které jsme prozkoumali i naše letošní tábořiště 

v Radvanci. Zároveň jsme navštívili i místa spojená s tzv. Rumburskou vzpourou. Neotřelý víkend, musíme říci. 

Vrcholem našeho celoročního snažení je vždycky letní tábor, který proběhl v prvních dvou týdnech srpna 

v Radvanci nedaleko Lužických hor. Celým táborem nás provázel příběh několika trosečníků inspirovaný skvělou knihou Julese 

Vernea „Tajuplný ostrov“. Skautské tábornictví má k trosečnictví v něčem docela blízko, takže se kluci po celou dobu potýkali s 

úskalími života v přírodě, učili se vynalézavosti a odvaze. Díky menšímu počtu táborníků jsme přistoupili k rozdělení všech do 

čtyř družin napříč věkovými kategoriemi, takže se někteří ze starších skautů dostali poprvé do role rádců a podrádců. V těchto 

rolích se poté osvědčili. Každý den byl protkán jedním trosečnickým úkolem, od kterého se pak odvozoval denní program. Večer 

docházelo k vyhodnocení výsledků jejich snažení. Na táboře se také podíleli i starší skauti z počátků našeho oddílu, kteří přijeli 

na první týden se svými vlastními dětmi. 

V září proběhla změna ve vedení oddílu. Dosavadního vůdce Marka Fapša – Bublu, nahradil dlouholetý člen oddílu Jan Budina – 

Hony. Změna proběhla i na pozicích zástupců vůdce oddílu, zástupci byli vůdcem střediska jmenováni Marek Fapšo – Bubla, Jan 

Sedláček – Johny a Jan Otmar – Muty. Vzhledem k očekávané generační obměně v oddíle jsme září také zahájili náborem nové 

družiny, na jehož základě začala od září fungovat družina Výrů, která byla postupně doplňována novými členy.  





Začala také fungovat družina Bubáků – starších skautů – pod vedením Jana Otmara – Mutyho. Velkou výzvou pro členy této 

družiny bude absolvování rádcovského kurzu v příštím roce a následné převzetí nových, 

či stávajících družin. 

V podzimním období proběhlo hned několik akcí, kromě již tradičního Vyzvědače či podzimní brigády na skautském Ostrově či 

krajského klání proběhlo několik výprav. Jeden z hlediska počasí nejistých víkendů podzimu nabídl příležitost navštívit na delší čas 

naše hlavní město – Prahu. Celkem 15 kluků vyrazilo do ulic velkoměsta. Místo k pobytu nám nabídli skauti z Vinohrad, konkrétně 

legendární klubovna pražské Foglarovy „Dvojky“. Odtud jsme vyráželi k plánovaným cílům. V sobotu nás čekal skutečný velký 

okruh, který započal cestou na nedaleký Vyšehrad – konkrétně k hrobu zakladatele českého skautingu A. B. Svojsíka. Následně nás 

metro převezlo blíže k Letné, kde nás čekalo Národní technické muzeum plné letadel, vlaků, automobilů 

a dalších výdobytků techniky. Oběd jsme strávili v parku Letná nad centrem města. Po průchodu samotným centrem 

(Staroměstské náměstí, Václavské náměstí) jsme zamířili směrem k Muzeu Police ČR. 

V tomto roce na nás také připadla milá povinnost, ve které se střídají jednotlivé oddíly, a to organizace tradiční Mikulášské 

taškařice. Po několika letech pořádání akce v prostorách sokolovny Mašov jsme zvolili místo nové, netradiční – zimní stadion 

Ludvíka Koška a na téma Ledové království. Byla to výzva, ale díky úžasnému organizačnímu týmu jsme to zvládli. Výzva to byla i 

pro účastníky mikulášské, neboť samo prostředí vybízelo ke zcela novému konceptu vystoupení. Náš oddíl reprezentovali Bobři 

pod vedením Metyho na téma tučňáci na ledu (na bruslích!!!) za hudebního doprovodu písničky od Maxim Turbulenc. Vše zvládli 

na jedničku a vybojovali vynikající 2. místo. Na závěr se konalo střediskové bruslení, které bylo zakončeno rozdáním nadílky. 

Několik členů našeho oddílu se přidalo ke střediskového pěveckého sboru, který vystupoval v předvánočním čase hned na několika 

akcích, včetně rozdávání betlémského světla na turnovském náměstí. Jako již každoročně, jsme roční činnost oddílu zakončili 

tradiční vánoční besídkou, která je vždy spojena s krátkým výletem do okolí Turnova. 



2. cHLAPECKÝ  

oddíl 



 Rok 2017 byl pro náš oddíl opět úspěšným, ale také zlomovým. V oddíle máme stále pět družin. Dvě vlčácké, Lvíčata a Mravence, 

dvě skautské, Sviště a od tábora i Orly a roverskou družinu Medvědů, kteří se podílí 

na vedení ostatních družin a přípravě programu. 

Během roku jsme podnikli plno tradičních akcí, jako např. zimní tábor na Tetřevkách, Velikonoční Robinsoniádu a Western, 

některé akce jsme uskutečnili po delší odmlce a některé jsme zkusili úplně poprvé. V květnu jsme se vydali do blízkého okolí na 

kolech a v říjnu jsme se, s částečným úspěchem, premiérově zúčastnili Jablonecké regaty. Ke startu na jachetních závodech nás 

inspirovala účast 3 činovníků na jachetním kurzu na Lipně, který pořádal HKVS. K dalším úspěchům určitě patří postup Svišťů do 

krajského kola Svojsíkova závodu, kde se umístili na 7. místě. 

V oblasti vzdělávání jsme byli také celkem úspěšní. Kromě již zmíněného jachetního kurzu se naši členové zúčastnili Poradní skály 

a čekatelského kurzu. Martin Fišar (Hoblik) úspěšně absolvoval čekatelský kurz a zakončil jej složením čekatelské zkoušky. 

K vrcholům naší činnosti bezesporu patří letní tábor. V roce 2017 jsme tábořili na Farské louce v Jizerských horách. Táborová hra, 

připravená Medvědy, byla tentokrát inspirována televizní soutěží „Kdo přežije“. Na táboře jsme se také vydali na několik výletů do 

blízkého i vzdálenějšího okolí, zahráli se hry, na které není během roku dostatek prostoru, a s částečným úspěchem se nám 

podařilo upéct chleba ve vlastnoručně postavených pecích. Členové družiny Orlů přestali být vlčaty a složením slibu se stali skauty. 

Na táboře se také stal novým vůdcem našeho oddílu Michal Kubánek (Škubis). Symbolické žezlo v podobě oddílové vlajky mu 

předal Aleš Kopecký. Touto cestou bychom chtěli Alešovi poděkovat za jeho činnost 

a doufáme, že se některých našich akcí v budoucnu zúčastní. 





3. cHLAPECKÝ  

oddíl 



 V uplynulém roce se náš oddíl zúčastnil jak akcí střediskových, tak akcí oddílových, doplněných pravidelnými družinovými 

schůzkami. V jarních měsících se celý oddíl vydal na víkendovou indiánskou výpravu do hvozdů Českého ráje, kde se kluci dostali 

do všech koutů Skalního města, zkusili si, jak (ne)lehké je připravit si něco k jídlu a mohli okusit spaní pod širákem. 

Následně jsme se již tradičně utkali s ostatními členy střediska ve hře pořádané ke svátku sv. Jiří, tentokrát si všichni účastníci 

zkusili, jaké to bylo být letci na začátku minulého století. Ve stejném měsíci, tedy v dubnu, vyrazili naši dva roveři spolu s ostatními 

rovery ze střediska na tajnou výpravu, pořádanou holkami ze třetího dívčího oddílu. Jejím doslovným vrcholem byla pak rozhledna 

Žalý, kde nás všechny čekala zasloužená odměna v podobě skautských perníků. Do konce skautského roku nás čekala ještě jedna 

výprava, spolu s Malým princem jsme se vydali do skautské klubovny v Semilech, odkud jsme zamířili na Riegerovu stezku. 

Po tradičně vydařeném a užitém táboře s 1. dívčím oddílem, tento rok ve znamení pletich knížete Drákuly a potom, co se dva 

členové našeho oddílu vrátili z celosvětového setkání roverů na Islandu, nesměřovaly naše první kroky v novém školním roce 

nikam jinam, než na skautskou základnu Ostrov, kam dorazili jak stávající členové, tak ti, které jsme zaujali na náboru. A že jich 

nebylo málo! 

V září se Paviáni rozšířili o novou družinu. Nejmladší kluci si vybrali jméno Mamuti a s plnou chutí se zapojili do fungování oddílu. 

Na podzim jsme ještě změřili síly s ostatními skauty z kraje na Krajském klání, které všechny přeneslo do časů krále Artuše a jeho 

rytířů. Těm se díky šikovnosti ve všech možných sportech povedlo porazit všechny zlé síly. 

V listopadu jsme objevili tajemná zákoutí Turnova při Vyzvědači a společně oslavili Halloween. Celý rok jsme pak zakončili tradiční 

vánoční schůzkou plnou cukroví a zpívání, po které jsme zamířili na turnovské náměstí pro Betlémské světýlko. Na rok 2018 už 

máme připraveno několik výprav a víkendovek a ani se nezapomínáme chystat na tábor, kam se vydáme v ještě větším počtu než 

na minulý.  



4. cHLAPECKÝ  

oddíl 



Hospodaření 

Střediska



Vybrané údaje z Výkazu zisků a ztrát a rozvahy pro účely registrace
ev. č.:

právní forma:

výkaz za rok:

514.02
pobočný spolek

2017

jednotka: Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z. s.
sídlo: Koňský Trh 200, 51101, Turnov

15045480
typ výkazu: podvojné účetnictví

podpora rozvoje osobnosti mladých lidíúčel zřízení:IČ:

Aktiva
Položka výkazu Částka
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 Kč
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 890 627,95 Kč
z toho: A.II.1 Pozemky 2 232 776,00 Kč
z toho: A.II.3 Stavby 1 097 477,90 Kč
A.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 Kč
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku -903 494,05 Kč
z toho: A.IV.6 Oprávky ke stavbám 393 120,00 Kč
B.I. Zásoby 0,00 Kč
B.II. Pohledávky 40 576,00 Kč
B.III. Krátkodobý finanční majetek 838 322,92 Kč
z toho: B.III.1 Peněžní prostředky v pokladně 766,00 Kč
z toho: B.III.3 Peněžní prostředky na účtech 837 556,00 Kč
B.IV. Jiná aktiva 1 402,10 Kč

3 867 434,92 KčAktiva celkem:

Pasiva
Položka výkazu Částka
A.I. Jmění 3 543 119,59 Kč
A.II. Výsledek hospodaření 126 541,33 Kč
B.I. Rezervy 0,00 Kč
B.II. Dlouhodobé závazky 0,00 Kč
B.III. Krátkodobé závazky 18 000,00 Kč
B.IV. Jiná pasiva 179 774,00 Kč

3 867 434,92 KčPasiva celkem:

Výnosy
Položka výkazu Částka
B.I. Provozní dotace 211 548,42 Kč
B.II. Přijaté příspěvky 240 650,00 Kč
z toho B.II.2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0,00 Kč
z toho B.II.3.: Přijaté příspěvky (dary) 0,00 Kč
z toho B.II.4.: Přijaté členské příspěvky 240 650,00 Kč
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 897 148,00 Kč
B.IV. Ostatní výnosy 2 403,00 Kč
B.V. Tržby z prodeje majetku 0,00 Kč

1 351 749,42 KčVýnosy celkem:

Náklady
Položka výkazu Částka
A.I. Spotřebované nákupy a nakupované položky 847 444,95 Kč
A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0,00 Kč
A.III. Osobní náklady 142 383,00 Kč
A.IV. Daně a poplatky 38,00 Kč
A.V. Ostatní náklady 112 842,77 Kč
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 144 910,00 Kč
A.VII. Poskytnuté příspěvky 112 936,00 Kč
z toho A.VII.28.: Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
org. složkami 112 936,00 Kč

A.VIII. Daň z příjmů 0,00 Kč
1 360 554,72 KčNáklady celkem:

Výnosy celkem
Souhrn Částka
C. Výsledek hospodaření před zdaněním -8 805,30 Kč
59. Daň z příjmů 0,00 Kč
D. Výsledek hospodaření po zdanění -8 805,30 Kč

Poznámky a další informace:



Děkujeme 

za podporu!


