Jsme tu 95 let.
A je nás 297.

Zpráva o innosti
st edisko 514.02 "Štika" Turnov
kalendá ní rok 2011
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KDO JSME?

Junák – svaz skaut a skautek R je dobrovolné, nezávislé a nepolitické ob anské
sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb., sdružující své leny a lenky bez rozdílu národnosti,
náboženského vyznání, politického p esv
ení, rasy nebo jiných rozdíl . Se svými 45 000 leny
je nejv tším ob anským sdružením d tí a mládeže v eské republice. Je lenem sv tových
organizací skautek WAGGGS a skaut WOSM a hlásí se k jejich poslání, zásadám a metodám. Je
dále lenem organizace dosp lých skaut ISFG.
Skauting, to jsou dv základní v ci – jednak skupina lidí, p átel a kamarád – jednak
íležitost žít život dynamicky a smyslupln . Skauting je celosv tov nejv tší výchovné hnutí
pro d ti a mladé lidi. Umož uje jim žít a d lat v ci spole
a staví p ed n p íležitosti, které
jsou zárove zábavou, hrou – a zárove zp sobem, jak poznávat nové v ci.
Skauting dává do života adu sociálních dovedností – schopnost mluvit p ed lidmi a
schopnost naslouchat, schopnost být otev ený v i druhým, schopnost spolupracovat. Skauting
í um t se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, p evzít
odpov dnost za to, co se se mnou a s mým životem d je. Ve skautingu se lidé u í hledat
smysluplnost toho, co d lají – kam nasm rovat sv j život a pro . Skauting je p íležitost vstoupit
do dosp losti jako lov k, který ví o svých kvalitách i o tom, pro nebýt sám, pro být sou ástí
týmu. lov k, který ví, co chce, a aktivn jde za tím. lov k, který m že být pilí em spole nosti.
Ve skautingu si lov k sáhne na GPSku, fo ák, u í se d lat reportáže, sla ovat skály, va it i
sjížd t vodu na raftech. Ale to není d ležité. D ležité je, co se lov k í mimochodem p itom –
že má cenu se o n co snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být
sou ástí v cí, ne pozorovatelem…
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ST EDISKO 514.02 "ŠTIKA" TURNOV
15045480, Ko ský trh 200, 511 01 Turnov,
e-mail: stika@turnov.org
web: http://www.scouting.turnov.org/

ST EDISKOVÁ RADA
St ediskovou radu tvo í volené vedení st ediska:
dce st ediska
zástupce v dce st ediska
volený len rady - guvernér

Ing. Tomáš Hocke
Dita Veselá
Ing. Zden k Fišer

Jmenovanými leny rady – zpravodaji jsou:
zahrani ní zpravodajka
zpravodajka pro rovery a rangers

Ing. Kate ina Bradá ová
Marie Brichová

mediální zpravodajka

Mgr. Jana Peka ová

hospodá ka st ediska

Kate ina Zajgerová Dis.

správce táborového inventá e
zdravotní zpravodaj
správci kluboven
správce archivu

Ing. Jan Kos
MUDr. Ji í M kyna
Ing. Petr Pokorný, David Kefurt
Bc. Viktor Tomek Dis.

KDE NÁS NAJDETE

Skautský „Ostrov“ na Ko ském trhu v Turnov využívá skautské st edisko od 90. let
minulého století. Jedná se o areál v centru m sta u eky Jizery. V minulosti pat ilo území
k Maškov závodu zahradnickému, od této doby se zde zachoval ráz lesoparku. Všechny
pozemky jsou ve vlastnictví T locvi né jednoty Sokol Turnov. St edisko vlastní: objekt kluboven
– d evostavba, tzv. dome ek - zd ná klubovna a samostatný objekt WC.
Dále je ve spoluvlastnictví st ediska „saloon“ - budova se spole enskou místností,
sociálním za ízením v p ízemí a prostorem pro správce ve 2. nadzemním podlaží. Nemovitosti
jsou pojišt ny.
Z let 80. jsou zde zachovány a M stem Turnov opraveny komunikace pro dopravní h išt .
Dopravní h išt je využíváno pro dopravní výchovu základních a mate ských škol ve spolupráci
se St ediskem pro volný as d tí a mládeže Turnov. Je zde rovn ž prostor pro mí ové hry –
volejbal, fotbal a basketbal.
Provoz našeho st ediska byl podpo en dotací M sta Turnova a Krajským ú adem
Libereckého kraje.
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SKAUTSKÝ PROGRAM

Skautský program nabízí pestrost – každý oddíl je jiný, každý má svá specifika, která
nabízí. Skautský program vede k volb a respektování vlastních životních hodnot, k charakteru a
morálním kvalitám, k zájmu o okolí, k respektu, toleranci, k aktivnímu p ístupu k životu.
Tyto základní hodnoty skautingu jsou vyjád eny ve skautském slibu:
Slibuji na svou est, jak dovedu nejlépe:
1. sloužit nejvyšší Pravd a Lásce v rn v každé dob ,
2. plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
3. duší i t lem být p ipraven pomáhat vlasti a bližním.

TURNOVŠTÍ SKAUTI A JEDNOTLIVÉ ODDÍLY
St edisko 514.02 „Štika“ Turnov je složeno ze 4 chlapeckých a 3 dív ích oddíl . Ve
st edisku p sobí i 33. klub OS, jehož sou ástí je klub pro maminky s malými d tmi. Celkem je
ve st edisku registrováno p es 290 len , z toho p es 250 mladších než 18 let, st edisko je tak
nejv tším v Libereckém kraji.
innost v oddílech sm uje k rozvoji d tí, rozvoji jejich duševních, morálních,
intelektuálních a sociálních schopností, které jsou podporovány dobrým kolektivem a
vhodným p íkladem vedoucích. Tyto oddíly se skládají z družin (skupinky 6 – 12 d tí).
Celkem je ve st edisku zaregistrováno 297 len . St edisko je
st ediskem v eské republice.

etím nejv tším skautským

Oddíly a jejich v dcové:
„HABOKAWY“ (1.chlapecký oddíl)
2.chlapecký oddíl
„Paviáni“ (3.chlapecký oddíl)
4.chlapecký oddíl
1.dív í oddíl

Bc. Marek Fapšo
Ing. Stanislav Šéfr
Lukáš Tábo ík
Jan Verich
Radka Sta ková a Zdenka Rysová

„Panoženky“ (2.dív í oddíl)

Tereza Mašková

„Chobotnice“ (3.dív í oddíl)

Bc. Pavla Emmerlingová

33. klub OS (kmene dosp lých)

Tomáš Štecher

Klubík je sou ástí 33. Klubu OS (Kmene dosp lých). Jedná se o spole enství maminek a
tatínk , len našeho st ediska nebo jeho p íznivc s malými d tmi, kojenci a batolaty. Klubík
se schází pravideln 1x týdn a po ádá celou adu akcí, výlet , víkendových akcí i letní tábor.
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ODDÍLOVÁ

INNOST

Mezi základní stavební kameny turnovského skautování pat í bohatá innost jednotlivých
oddíl , zde uvádíme n které akce:
oddílové víkendové pobyty – Jarom , Jilemnice, Železný Brod, tábo išt
Sedmihorky, Jedlová – Lužické hory apod.

Svita ka,

lyža ský pobyt - Bosna
Antimony – no ní pochod z Rovenska pod Troskami do Turnova jako p ipomínka osud
paradesantní skupiny
bruslení
návšt vy bazén (Turnov, Ji ín, Liberec)
oslava arod jnic
trampolíny v Liberci
návšt vy Prahy – ZOO, muzea
drakiády
fotografování
cyklistický výlet k Máchov jezeru
sjížd ní Jizery
návšt vy turnovských divadelních p edstavení pro malé diváky
oddílové

edváno ní víkendy

oddílové váno ní besídky
Památka zesnulých – kladení kv tin na hroby zesnulých skaut
V zimních m sících máme každý týden pronajatou t locvi nu Gymnázia Turnov a m stský
bazén. Oddíly si tak zpest ují zimní innost o sportovní akce. Letní a zimní sportování bylo
podpo eno M stem Turnovem a Krajským ú adem Libereckého kraje.

...TURNOVŠTÍ SKAUTI PRO TURNOVSKÉ SKAUTY
St edisko po ádalo n kolik velkých akcí pro svoje leny:
Den sesterství – p ibližn 120 dívek ze st ediska oslavilo spole ný svátek skautek, a to
spole ným sportováním – jak bruslením, tak sá kováním
Královská m sta - celodenní akce ke svátku sv. Ji í, na 150 len st ediska se zú astnilo
této velké hry odehrávající se v žehrovských lesích. Královská m sta byla podpo ena
Krajským ú adem Libereckého kraje.
Po stopách Vladimíra Krajiny – no ní pochod pro starší skauty a skautky s cílem
seznámit se s osudem Vladimíra Krajiny, odbojá em za 2. sv tové války
Vyzv da pro starší – bojová hra na motivy souboje tajných služeb Anglie a Francie
vytvo ená pro starší skauty a skautky
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Vyzv da pro mladší – bojová hra na motivy knih Jaroslava Foglara - v turnovských
uli kách se rozprost e tma a skauti a skautky vyrážejí zjiš ovat odpov di na otázky nejen
o historii Turnova
Mikulášská taška ice – tradi ní Mikulášská taška ice se uskute nila v Mašov , na 200
astník tancovalo a hrálo scénky v rytmu tématu Hurá do vesmíru. Mikulášská
taška ice byla podpo ena M stem Turnov.

...VYRÁŽÍME MEZI OSTATNÍ SKAUTY
Memoriál Tomáše Hübnera – sout ž pro d ti ve skautském v ku po ádalo st edisko v
Železném Brod – ú astnily se ho dívky ze 3. dív ího oddílu
Turnovští skauti po ádali Sportovní klání pro ú astníky z celého Libereckého kraje –
jednotlivé sout žní týmy si vyzkoušely florbal, softbal, lakros, ale i orienta ní b h.
Sportovní klání bylo podpo eno Krajským ú adem Libereckého kraje.
Družina Hlodavc z 3. dív ího oddílu a družina Medv
ze 4.chlapeckého oddílu
postoupili p es krajské kolo až do celorepublikového kola Svojsíkova závodu, které se
konalo v Mladé Boleslavi. V disciplínách, které prov ily jejich schopnost spolupráce,
rozhodnost, orientaci v terénu apod., obsadily Hlodavci 6. a Medv di 5. místo.
Družina Medv
ze 4. chlapeckého oddílu se vypravila na atraktivní závod P es t i jezy,
který se konal na svátek sv. Václava v Praze
Fotografická sout ž Conspectus byla letos vyhlášena v celém Libereckém kraji, st edisko
Štika Turnov bylo jejím po adatelem. Conspectus byl podpo en Krajským ú adem
Libereckého kraje, Krajskou radou Junáka a M stem Turnov. Kompletní výsledky,
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ehlídka p ihlášených snímk je k nahlédnutí na www.conspectus.cz. Sout žilo se ve
ty ech kategoriích:
Minimalis – kategorie do 12 let – téma Fotím
Medialis - kategorie 13 – 19 let – téma Tak tohle je tábor
Grandis – kategorie od 20 let – téma Nad je
Commune – kategorie pro všechny spole ná – téma Tvá í v tvá

...TÁBO ÍME V LÉT
Tábo ení pat í mezi vyvrcholení naší skautské innosti. Jednotlivé oddíly 14 dní tábo í a
pronajatých tábo ištích. V letošním roce jsme navštívili tábo išt ve Skokovech, dále na ervené
kazateln (Hrad any) na ece Plou nici a na Farské louce v Jizerských horách.
Letošní léto bylo deštivé a našim tábor m se povodn nevyhnuly. P es tyto obtíže turnovští
skauti prokázali schopnost rychlé reakce a p ipravenosti. Sv j tábor na ervené kazateln
dokázali jako jedni z mála p est hovat a tábo ení oddíl tak nebylo ohroženo. Tábo ilo se jako za
dob zakladatele skautingu A. B. Svojsíka p ímo v lese pod stromy.
Letošní rok za ali turnovští skauti po ádat p ím stské tábory pro d ti na Turnovsku. Více
o tomto po inu v kapitole Turnovští skauti a spole nost.
Filmy z tábor a naší innosti jsme prezentovali na podzim p i ve ejném promítání v sále
Hotelu Karel IV.
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...ŽIJEME VE SPOLE NOSTI, SE SPOLE NOSTÍ A PRO SPOLE NOST
V sále St ední um lecko-pr myslové školy v Turnov
10. skautský ples s rekordní ú astí p es 200 tane ník .

jsme v b eznu po ádali již

Dív í oddíly se pravideln ú astní Skautského velikono ního ku átka – akce, která
probíhá v desítkách m st R jako sou ást celorepublikové sbírkové akce Pomozte d tem.
V p edvelikono ním ase vyrábí ku átka, která potom prodávají. Do akce se zapojují i nejmenší
dívky. V roce 2011 vybraly p es 10 100 K . Zážitkem se pro vybrané skautky stala ú ast
v p ímém p enosu po adu Letem sv tem s Ku etem eské televize, kde za celou skautskou
organizaci p edaly šek s vybraným obnosem.
Starší lenové st ediska (roverky a rove i) se pravideln zapojují do celostátní humanitární
akce Kapka – humanitární akce Nadace pro transplantaci kostní d en a Junáka – svazu
skaut a skautek R: v Turnov na benzinových pumpách jsme vybrali 9 166 K .
Turnovští skauti se taktéž ú astnili pr vodu a organizace emeslných dílen na zahájení
tradi ních Staro eských trh v Turnov .
St edisko Štika Turnov se stalo spolupo adatelem akce Cesta za Golemem, kterou po ádal
Odbor cestovního ruchu Turnov. Žáci ZŠ Skálova a žáci z polského Jaworu se netradi ní a
zábavnou formou seznámili s židovským pov stmi, svátky a kulturou.
Zajímavou akcí bylo darování dárk d tem z D tského domova v Semilech. Vít zná
družina 3. dív ího oddílu získala v rámci letní táborové hry finan ní prost edky na nákup dárku
pro d ti z tohoto domova. Dárky byly p edány v p edváno ní as. Dívky si spole
s d tmi
zazpívaly a zahrály r zné hry.
Dív í p vecký sbor vystupoval v kulturním programu na váno ních trzích a po ádal
tradi ní váno ní koncerty – na hrad Valdštejn , v kapli ce na Bukovin u Turnova a na nám stí
eského ráje v Turnov . Tento váno ní koncert byl spojený s rozdáváním Betlémského sv týlka.
i rozdávání sv týlka na turnovském nám stí si p vecké vystoupení poslechlo p es 250
návšt vník . Váno ní zpívání bylo podpo eno Krajskou radou Junáka.
Letošní novinkou turnovských skaut byly ím stské tábory. Tým zkušených vedoucích a
instruktor po ádal 3 týdenní b hy p ím stských tábor pro d ti ze širokého okolí. D ti se
scházely na Ostrov , kde také probíhaly celotáborové hry na nám ty Harry Pottera, Cestománie a
Tajemství pyramid. P ím stských tábor se ú astnilo 72 ú astník z Turnova a okolí. P ím stské
tábory byly podpo eny M stem Turnovem.

...VZD LÁVÁNÍ SE NEBOJÍME
V sobotu 4. ervna 2011 byl na nám stí eského ráje vytvo en rekord v po tu
postavených stan za jednu hodiny na jednom míst , a to celkem 197 stan . Turnovské
st edisko Štika bylo založeno v roce 1916 a tento den si jeho lenové a p íznivci p ipomn li
95 let od založení.

...OSLAVY 95 LET
Oslavy 95 let skautování probíhaly již od pátku, kdy bylo na turnovském nám stí
postaveno tee-pee a kolemjdoucí mohli zhlédnout výstavu fotografií. V sobotu po ádali skauti
herní odpoledne pro d ti. Program pokra oval divadelními p edstaveními, rekordem v po tu
postavených stan a vyvrcholením potom byla Benátská plavba po Jize e, kdy až po setm ní
ti s lampióny sledovaly oh ostroj p ímo z lodí, se kterými jsme vypluli na Jizeru.
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Program Oslav 95 let skautování v Turnov byl podpo en M stem Turnov, Nadací Preciosa
a Krajským ú adem Libereckého kraje.

...VZD LÁVÁNÍ SE NEBOJÍME
Lidé p sobící v Junáku procházejí systematickým vzd láváním již od v ku 13 let.
4 mladší vedoucí složili ekatelské zkoušky a 3 dcovské zkoušky, které je oprav ují vést
oddíl a letní tábor. 5 vedoucích úsp šn absolvovalo kurz vodáckého minima Kapka.

KDE O NÁS USLYŠÍTE, KDE NÁS UVIDÍTE
S ve ejností – p edevším rodi i našich len - se snažíme spolupracovat. Oddíly po ádají
sch zky pro rodi e s promítáním film ze svých akcí a spole ná setkávání. Oblíbené jsou taktéž
návšt vní dny rodi na táborech. N které z oddíl vydávají asopis pro rodi e a své leny,
s rodi i probíhá e-mailová komunikace o oddílových a st ediskových akcích.
Veškeré informace i dokumenty st ediska jsou dostupné na internetových stránkách
www.scouting.turnov.org a v m sí níku Hlasy a ohlasy Turnovska. Zprávy o skautské innosti
v Turnov se objevují i na internetovém portálu www.turnovskovakci.cz, taktéž v jeho tišt né
podob distribuované na území Turnovska. Spolupracujeme také s eským rozhlasem, jehož
reportéry pravideln zveme na naše akce. St edisko Štika Turnov má z ízený profil na sociální
síti Facebook. Své stránky, kroniky, filmy i periodika mají i jednotlivé oddíly.

NÁŠ DÍK PAT Í

Velice si ceníme spolupráce a podpory ze strany
sta Turnova, Libereckého kraje,
v neposlední ad i organizací a místních firem, a to p edevším, TJ Sokola Turnov, Oddílu
kanoistiky Turnov, Preciosy, a.s., Bus Line Semily, Správy CHKO eský ráj,
stské
nemocnice, Turnovského obchodního podniku, Hobby Sportu, Roko moto a dalších subjekt
a p isp vatel .

auto i fotografií: Stanislav Šéfr, Eva Ji

ková, Ond ej Malina, Davd Kefurt
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