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O Středisku
 

VEDOUCÍ STŘEDISKA:  Stanislav "Standa" Šéfr, ZÁSTUPKYNĚ VEDOUCÍHO:
Sabina "Róza" Cogan, ZPRAVODAJKA PRO HOSPODAŘENÍ: Kateřina

"Chamča" Zajgerová, 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: Markéta "Bagr" Zikudová, Eliška "Liška" Berndtová,
Viktorie "Vikča" Veselá, Marie "Káňa" Jiřičková, Jan "Hony" Budina, Tomáš

"Piškot" Veselý, Jan "Gepard" Pekař, Radek Horák  

Skautské středisko v Turnově bylo
založeno 

v roce 1916 a patří k jedněm z nejstarších 
v České republice. 

V současné době patří s 390 členy 
i k největším střediskům v zemi.

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

Nad rámec toho při něm funguje 
i kmen dospělých - 33. klub OS.

 



Střediskové 
akce

 

U příležitosti svátku sv. Jiří jsme uspořádali
hru pro všechny členy střediska. Po celý duben
byly zveřejňovány úkoly pro malé i velké, díky

kterým se hráči mohli seznámit s životem
skautského patrona a vyzkoušet netradičním

způsobem své dovednosti.

Svatý Jiří

Tábory
V roce 2021 jsme tábořili v Jizerských horách -

na Farské louce a v Jindřichovicích pod Smrkem.
Vedle toho jsme na Ostrově uspořádali 5 běhů

příměstských táborů pro veřejnost.

Výroční schůze střediska

Po roční pauze a za dodržování hygienických
opatření proběhla na podzim i výroční schůze,

tentokrát v budově ZŠ Skálova.

Mikulášská Taškařice

Betlémské světlo

Adventní podvečer s MIkulášem, čerty a andělem
 pro nás letos připravil 1. dívčí oddíl na skautském

Ostrově. 

Na konci roku skauti tradičně přivezli do Turnova
Betlémské světlo. Jeho rozdávání proběhlo 23. 12. 

na 6 místech ve městě a blízkém okolí.
Součástí akce byl i Betlémský průvod od nádraží k budově

Nové radnice.

Rok 2021 byl stejně jako ten minulý
značně poznamenán celosvětovou

pandemií covid-19. I přes to se nám
podařilo uspořádat většinu našich

tradičních akcí, i když často
 v netradiční podobě.

Vyzvědač
Téměř 200 hráčů se zapojilo do  napínavé hry v

turnovských ulicích. V letošním roce si pro nás Focik
připravil několik novinek (například modul Majáky),

kterým potěšil nejednoho IT nadšence.



1. chlapecký oddíl

Ve skautském roce 2020/2021 měl náš oddíl celkem 50 členů, 48 členů kmenových 
a 2 na hostování. Dalo by se říci, že oddíl si svoji členskou základnu drží stabilně a i nadále

pracujeme se třemi družinami, které jsou rozděleny dle věku. 
 

Celý rok byl poznamenán epidemií Covid-19. Po slibném začátku, kdy jsme absolvovali
zahajovací výpravu na Maloskalsko, byla činnost přerušena a my se spíše nescházeli, 

než scházeli online. Smutné období ještě podtrhla neradostná zpráva, když nás na podzim
opustila dobrá duše, čestná členka našeho oddílu Šamanka.

 
Činnost oddílu se pak rozeběhla na plné obrátky opět v květnu 2021, kdy jsme absolvovali

výpravu na Navarov. I družinové akce nabrali na obrátkách, Kamzíci absolvovali vodní
družinovku na Jizeře a i ostatní družiny se začali opět aktivně scházet.

 
Vše spělo k táboru, který se uskutečnil na našem oblíbeném tábořišti na Farské louce. 

Díky účasti činovníků, kteří často vzali na tábor svoji ratolest, se ve stanech celkem vystřídalo
70 účastníků. Tábor byl ve znamení stavby Transsibiřské magistrály, kdy tuto velmi

zajímavou a strategicky pojatou hru zpracoval Eman. Počasí nám přálo, pár větších dešťů sice
přišlo, ale to nám náladu nezkazilo. Přijali jsme do našeho kruhu nová vlčata, která složila
svůj vlčácký slib a Eifel úspěšně složil zkoušku třech vlčích tesáků. Tábor byl však protkán

řadou dalších her a různých dobrodružství, výprav (i vícedenních) do Jizerských hor a okolí
tábora.

 
Nezbývá než poděkovat všem činovníkům, rádcům ale i členům našeho oddílu, že nás

neveselá doba nerozdělila a na akcích se scházíme pořád v zajímavém počtu. 
 
 

Začátek roku 2021 byl pro nás velmi jiný, než roky předtím. Neměli jsme schůzky, ale za to
jsme si doma vyzkoušeli a vyrobili různé věci během oddílových výzev a taky jsme

prozkoumali okolí při hledání oddílových kešek. Také jsme se zúčastnili střediskového
programu věnovanému svátku svatého Jiří.

 
Tábor s názvem „U slimáčích vrtulích“ jsme měli v Jindřichovicích pod Smrkem v blízkosti
větrné elektrárny, do které jsme se i podívali. Celý tábor nás provázela hra na téma knižní

série „Hunger Games“. Kromě her a činnostem v táboře jsme se vydali na dva výlety s
přespáním do Jizerských hor. Na konci tábora Škubis předal vedení oddílu Piškotovi a

Hoblikovi. 
 

První akce v novém školním roce byla dvoudenní Zahajovačka v Příšovicích, kde jsme si
vyzkoušeli plachtění na střediskové plachetnici. Kromě družinových schůzek jsme v Září stihli

i tradiční výlet Western a starší kluci podnikli puťák do Jestřebích hor. Věnovali jsme se i
přírodě a to zapojením do akce Čistá řeka Jizera, kde jsme sbírali odpadky na březích Jizery a

seznámili jsme se s PR Hruboskalsko, kterou chceme pomáhat spravovat. 
 

Do konce roku jsme ještě podnikli dvě vícedenní akce, jednu do okolí hory Říp a druhou na
střediskovou chatu Krčka v Českém ráji. Rok jsme zakončili netradiční putovní vánočkou

zakončenou rozdáváním Betlémského světýlka.
 
 
 

2. chlapecký oddíl
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Vůdce oddílu: Tomáš "Piškot" VeselýVůdce oddílu: Jan "Hony" Budina 
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3. chlapecký oddíl

Prvních pět měsíců roku 2021 se naše činnost kvůli pandemii nesla ve znamení aktivit v
online prostoru. Družiny Orlů, Mamutů a Vlků se pravidelně scházely na online družinovkách.

Každý měsíc proběhlo společné setkání, během nichž jsme například pátrali s Rychlými šípy
ve Stínadlech nebo se naučili pracovat s mapou. V červnu podnikla každá z družin výpravu 

do Českého ráje, kde jsme objevovali i ne tak známá zákoutí. 
 

Druhých 14 dní v červenci se uskutečnil společný tábor s 1. DO v Jindřichovicích pod Smrkem,
tentokrát s táborovou hrou ve znamení Zaklínače. Vlčácký nebo skautský slib zde složilo hned

dvanáct našich členů. V srpnu se část oddílové rady vypravila na puťák do Orlických hor, 
které během čtyř dní úspěšně přešla. 

 
V září vypukla oddílová činnost naplno. Podnikli jsme dvě výpravy a o podzimních

prázdninách se vydali s družinami Orlů a Mamutů tábořit do Skokov pod tee-pee, kde jsme
zahájili celoroční hru „Alvarez, ve stopách Cortéze”. V říjnu se také několik členů družiny Orlů

zúčastnilo Memoriálu Tomáše Hübnera v Železném Brodě, odkud přivezli krásné druhé
místo. V listopadu jsem mezi sebou přivítali novou družiua nováčků, která nese název Zubři.

Rok jsme pak zakončili Vánoční výpravou na Zdenčinu skálu a rozdáváním Betlémského
světla. 

 
Zapsal: Petr Koudela

 

Kvůli pandemii byla většina akcí v první polovině skautského roku realizována online. Místo
tradičních schůzek jsme se každý pátek sešli s 2. dívčím oddílem na meetu a promítali jsme

fotky z minulých táborů. Účastnili jsme se celorepublikového skautského turnaje 
v počítačových hrách pořádaný skauty z Ústí nad Labem a mimo to probíhali i menší offline

akce, kterých jsme se účastnili po menších skupinkách. Například jsme v únoru vyrazili bruslit
na Písečák u Příšovic.

 
Když se vše rozvolnilo začali jsme se znovu scházet každý týden na schůzkách na Ostrově.

Mezi rozvolněním a letními prázdninami jsme stihli už jen závěrečnou akci v červnu 
v loděnici na Písečáku. Pak následoval tábor na motivy divokého západu, který se konal 

v Jindřichovicích pod Smrkem již tradičně s 2. dívčím oddílem.
 

V září jsme nabrali novou družinu Lišáků a hned jsme se vydali na zahajovací akci v podobě
cyklovýletu na Bezděz. Následovala víkendovka na chatě Krčce v Krčkovicích a hned další den

jsme se účastnili závodu napříč Prahou přes Tři Jezy, což je vodácký závod v Praze na řece
Vltavě. Dva týdny na to probíhala další vodácká akce, Jablonecká Regata, tentokrát závod 

na plachetnicích v Jablonci nad Nisou na přehradě.
 

V říjnu a v listopadu jsme s 50% úspěšností zrekonstruovali klubovnu, v naprostém bezvětří
pořádali drakiádu, vydali jsme se připomenout založení oddílu do lomu v Rozumově 
a obdivovali jsme Svartovy garáže spolu s 2. dívčím oddílem na víkendovce v Hořicích.

 
Závěrem roku byla vánoční schůzka, která netradičně proběhla venku ve skalním městě

kolem Valdštejna. Do nového roku skáčeme s radostí a doufáme že se vše vrátí do normálu 
a nebudeme muset čelit dalším vlnám viru.

 
Zapsal: Wojcek

 
 

4. chlapecký oddíl
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Vůdce oddílu: Radek HorákVůdce oddílu: Jan "Gepard" Pekař 



1. dívčí oddíl

Tento rok jsme opět zahájily s online schůzkami, které jsme se pokoušeli ozvláštnit například
online pečením. Na naší první online schůzce jsme dělali nepečený dort s ovocem, na další

schůzce jsme zkoušeli péct pizza taštičky zároveň jsme si procvičily i zdravovědu.
Přes počítačovou obrazovku jsme poznali Nymburské skauty, kteří nám představili jejich

město. Nejstarší družina (Borůvky) se snažila být spolu v kontaktu a každý týden se pravidelně
scházely na online schůzkách.

 
Jakožto každoročně byl vrcholem našeho roku tábor, který byl tentokrát v Jindřichovicích 

pod Smrkem. Našimi parťáky byli opět kluci z 3. chlapeckého oddílu a s kterými jsme si užili
táborovku Zaklínač.

 
Nový školní rok jsme zahájily tím, že jsme zavzpomínaly na tábor přespáním ve stanech 

a opékáním buřtů. V říjnu jsme vyrazily na zrenovovanou Krčku na které jsme si svůj pobyt
odpracovaly.

 
Dále následovalo Halloweenské přespání s kostýmy a druhý den jsme vyrazili na střediskový

palouček u Radostína, kde jsme odvedly kus práce a k obědu jsme si uvařily buřtguláš 
na ohni. 

 
V listopadu jsme se zúčastnily Vyzvědače, který proběhl ve tmou zahaleném Turnově.

 
Letošní Mikulášskou uspořádal náš oddíl na Ostrově s pomocí ostatních oddílů. Připravily
jsme zde procházku peklem, na jejímž konci na účastníky čekal Mikuláš se svojí nadílkou.“

 
1DO – družina Borůvky 

 

Rok 2021 byl opět covidový a začátky byly velmi náročné. Prvních pár měsíců jsme fungovaly
on-line formou (jak schůzky, tak i oddílové činnosti). V lednu jsme začaly celooddílovou hrou

O poklad draka Šmaka, spočívajíc v hledání kešek po Českém ráji. 
 

Po rozvolňování jsme neotálely a uspořádaly společně se 4.CH.O. plachtění na Písečáku.
 

Po tomto náročném covidovém období se naše činnost vrátila do normálu, a proto jsme
mohli jako každý rok vyrazit na tábor se 4.CH.O. do Jindřichovic pod Smrkem, letošním

tématem byl western – Na větrném západě. 
 

Roveři jako obvykle vyrazili na konci prázdnin na přechod chorvatských hor.
 

Jako první akce v září nás čekal zahajovací výlet na Krčku, následoval závod Napříč Prahou –
přes tři jezy, s účastí tří lodí. 

 
Náš oddíl se zapojil do programu patronátů přírodní rezervace Hruboskalsko. V listopadu

jsme na víkend navštívili s 4.CH.O. město Hořice a historicky jsme měli největší účast.
 

Rozhodly jsme se, že v čase Vánoc, období klidu a míru, uděláme radost lidem, kteří to
potřebují. Proto jsme pekly cukroví pro libereckou a turnovskou nemocnici (cca 150 krabiček)
a udělaly adventní dobrý skutek – věnování hraček dětem do rodin, kde nemají takové štěstí.

 
I přes covidovou situaci jsme za tento rok opět zvládly prožít spousty nových zážitků 

a doufáme, že následující rok bude celý offline a bude o chlup lepší.
 

2. dívčí oddíl
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3. dívčí oddíl

Rok 2021 započal velmi netradičně. Bohužel nám šířící se vir přinesl opatření, kvůli kterým
jsme se nemohly sejít všechny pospolu. S tím si ale náš oddíl hravě poradil. Schůzky týdně

pořádala každá družina online a zahájily jsme hru X-Challenge, do které se děti s nadšením
zapojily, a plněním různých úkolů bojovaly o výhru volitelných cen, které zahrnovaly

například snídani do postele. 
 

Podobně proběhla i každoroční akce Svatý Jiří, kde se nám pochlubily s krásnými obrázky a
starší se vydaly na dobrodružný výlet. 

 
Konečně jsme se na jaře všechny sešly a vydaly se na oddílový výlet. 

 
Následoval tábor, na který se každá z nás nejvíc těšila s tématem Madagascar. Tábořily jsme

na Farské louce, hodně jsme toho zažily, užily si táborové snídaně so postele, mnohé se
naučily a taky si pořádně zatrsaly! 

 
Ve druhé polovině roku už jsme společně mohly trávit více času. Vyšly jsme na výlety 

po družinách, i jako celý oddíl a dočkaly se i víkendové výpravy do Lomnice nad Popelkou.
 

 Hodně se nás sešlo i na všemi oblíbeného Vyzvědače a zasoutěžily jsme si společně s třetím
chlapeckým oddílem proti oddílům ostatním. 

 
Další společný rok plný dobrodružství a radosti jsme zakončily vánočním výletem a tradičním

předáváním Betlémského světýlka za zpěvu krásného živého Betlému. 
 

Moc se těšíme, co spolu všechno prožijeme další rok!
 

3DO - družina Tučňáci

Po náročném roce 2020 jsme se těšily na plné obnovení činnosti,  bohužel na to jsme si musely
počkat ještě do léta. Alespoň jsme se však už za tu dobu naučily pořádně s technikou, a tak naše

tradiční akce na Den sesterství v únoru mohla proběhnout skrze obrazovky. Hned jak to bylo
možné, tak jsme vyrazily na výlety po Českém ráji, kde jsme prolézaly skály a dělaly landart. Také
byly obnoveny znovu schůzky na Ostrově, abychom se před prázdninami viděly alespoň trochu

na živo. 
 

Před táborem jsme se ještě rozhodly se staršími členkami vyrazit na puťák do Jizerských hor -
vyjít na Holubník na východ i západ slunce a po dlouhé době být plně v přírodě. Jizerské hory se
staly místem, kam se jako oddíl velmi rády vracíme, a tak jsme měly velkou radost, že se letošní
tábor konal právě tam: na Farské louce. Ač bylo občas velmi deštivo, náladu nám to nezkazilo 
a kromě běžných táborových činností jsme postavily potní chýši, lezly po žulové skále, vyráběly
bubny, křesaly oheň a zazpívaly jsme si s kapelou Jizerských hor Fox a Zlatý holky. Znovu nám 

s vařením pomohly naše úžasné maminky, které nám připravovaly každý den všemožné dobroty.
Tématem tábora bylo letos detektivní pátrání Scoobyho Doo a jeho party, kdy jsme musely

zachránit archeologické pátrání a zastavit zlého ducha, který vědeckému bádání bránil. Většina
dalších programů byla plna přírody, zálesáctví, tvoření a sportu. Svůj skautský slib na táboře

složily 3 světlušky a 5 skautek, také byla splněna zkouška Tři orlí pera.
 

 Pro zahájení školního roku jsme se přespávaly na Ostrově, vařily si a starší holky vyrazily 
do Prahy za bazénem a lezení. Zajímavou akcí se také stal výlet, kdy o našich plánech

rozhodovala kostka. Kostka tak rozhodla jak o tom, kterým autobusem jsme odjely z Turnova, 
tak také zda se dále vydáme doprava nebo doleva. Skončily jsme proto v lesích za Sychrovem,

kam bychom se bez zásahu osudu v podobě kostky pravděpodobně jen tak nevydaly. 
 

Samozřejmě jsme se také rády zúčastnily střediskového Mikulášského odpoledne na Ostrově
nebo tradiční městské hry Vyzvědač. Doufejme, že další rok už bude moci probíhat bez větších

přerušení a my se budeme ještě více setkávat a smysluplně naplňovat čas.
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Hospodaření Střediska
 



DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM A PODPOROVATELŮM

VÝROČNÍ
 ZPRÁVA 2021

Středisko Štika Turnov

www.scouting.turnov.org


