			Cesta rokem 2012
střediska ŠTIKA TURNOV

Skauting je cesta...
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Slovo úvodem
Milý čtenáři,
tento rok jsme stejně jako v celé naší republice i v Turnově oslavili 100 let skautingu v Čechách. Snad proto
jsem na úvod svého historického zamyšlení zvolil slova starosty Junáka, která vystihují odkaz skautingu
pro dnešní děti.
Děti se odjakživa rády nechávají zlákat dobrodružstvím a skauting jim to už sto let nabízí. Ale nejen to. K dobrodružství přidává cosi důležitého navíc. Prostřednictvím her a tvořivých programů se děti nenásilně učí, jak se chovat k ostatním i k sobě navzájem, jak se o sebe a své kamarády postarat v různých situacích a podmínkách a také
jak být prospěšný společnosti a místu, kde žiji. Mám pocit, že právě to je jedna z nejpotřebnějších vlastností dneška.
Věřím, že nejen rodiče „našich“ dětí seznají, že přínos skautů společnosti je významný.
Již dvacet dva let mohou turnovští skauti svobodně vykonávat svoji spolkovou činnost. Díky našim starším
bratrům a sestrám, kteří myšlenkám skautingu mnohdy obětovali své zaměstnání a společenské postavení,
jsme obnovili nejen naše oddíly, ale rovněž opětovně vystavěli základnu a obnovili táborový inventář.
V Turnově se skautingu věnuje okolo 300 skautů a skautek. Jejich činnost by se neobešla bez práce více
jak 50 dobrovolníků – rádců družin, vůdců oddílů a činovníků střediska. Ti všichni pracují s dětmi a pro
skauting především z přesvědčení o prospěšnosti skautingu. Kromě času a často i svých financí se vzdělávají
jak v pedagogických, tak zdravotních a dalších kompetencích. Právě práce a nadšení těchto dobrovolníků
je krví turnovského střediska. Jim patří poděkování za kvalitní činnost i počet dětí, které se ke skautingu
v Turnově hlásí.
Do dalšího století skautingu přeji skautům nejen v Turnově mnoho činovníků věrných skautským myšlenkám, neochvějné nadšení, umění udělat si čas pro věci junácké a zdravou hravost pro práci s dětmi.
Věřím, že význam turnovských skautů pro naše město byl a je významný.
											Tomáš Hocke
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Poslání skautingu
Junák – svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve
smyslu zákona 83/1990 Sb., sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Se svými 45 000 členy je největším občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Je členem světových organizací
skautek WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se k jejich poslání, zásadám a metodám. Je dále
členem organizace dospělých skautů ISFG.
Skauting, to jsou dvě zásadní věci – parta a příležitost. Parta lidí, která jedince podrží, která ho
posune dál, ve které se cítí dobře. Příležitost vzít život do svých rukou, prožít ho smysluplně a
dynamicky, prožít život naplno, rozvíjet nejenom sám sebe, ale také své okolí.
Skauting rozvíjí člověka po všech stránkách, přináší mu do života řadu schopností a dovedností, aby obstál ve světě. Ve skautingu se člověk naučí pracovat s GPS, slaňovat, zpracovávat
fotografie, psát příběhy…ale to není to hlavní. Důležité je, co všechno se naučí při těchto činostech mimochodem – že je potřeba o něco usilovat, někam směřovat, stanovovat si cíle. Že
je důlěžité být součástí společnosti a v rámci společnosti budovat svět uvnitř sebe i okolo sebe.
Skautská výchova ctí především tyto hodnoty: h
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O turnovském skautování
Rok 2012 v číslech
Středisko Štika Turnov je organizace, která sdružuje skauty v Turnově a je součástí Junáka – svazu skautů a skautek České republiky. Středisko Štika Turnov sídlí na „Ostrově“ poblíž Koňského
trhu.
Členská základna v roce 2012 čítala 334 členy. Největší skupinou jsou děti ve věku 6 – 15 let
(230). Dětí v předškolním věku navštěvovalo skaut 6, na přípravě programu se také podílelo 25
roverů a rangers (členů do 18 let). Skauting v Turnově sdružuje 73 dospělých – dobrovolníků,
kteří vedou jednotlivé oddíly či se na činnosti skautingu v Turnově nějakým způsobem podílejí.
Z čísel, která máme dostupná z minulých let, je vidět, že skauting je v Turnově na vzestupu a
zasahuje širokou masu lidí na Turnovsku. Stoupající trend počtu členů je důsledkem dlouhodobé
kvalitní práce v jednotlivých oddílech.

Počet členů - Středisko Štika Turnov
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V roce 2012 složil jeden člen vůdcovskou zkoušku, tedy dosáhl vzdělání, které ho
opravňuje vést oddíl či tábor.
V letošním roce bylo po době příprav a testování spuštěno v Junáku hodnocení kvality. Cílem hodnocení je „zjistit, jak na tom jsme“ a na základě výsledku
„ukázat, kam jít“. Do hodnocení se zapojily některé oddíly a také středisko. Výsledek hodnocení střediska byl dobrý. Jako cíle pro zkvalitnění činnosti z hodnocení vyplynula potřeby výchovného zpravodaje, splnění kvalifikace vedoucích
činovníků, podpora výchovného „nového“ programu, potřeba lepšího plánování akcí i činnosti včetně rozpočtů.
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Archiv
Písemné materiály týkající se dění ve skautském středisku Štika Turnov jsou ukládány do archivu. O ten se
stará Viktor Tomek a Marek Fapšo.
„Letošní rok byl ve znamení několika podstatných událostí. Tou první je zachycený rozhovor s nejstarším žijícím
turnovským skautem, Vojtou Nejedlem – Lengáčem (zemřel v roce 2012) , kdy tento vzpomíná na svoje skautská
léta. Dále se podařilo navázat spolupráci s potomky první generace horolezců ze Skaláku, v jejichž albech lze nalézt
některé zajímavé momentky ze skautského a horolezeckého života. Mnohem významnějším počinem je zpracování
starého filmového pásu z roku 1934, který zachycuje župní sraz v Turnově a skautské tábory na Zábrdce. Část z filmu se podařilo promítnout při podzimních oslavách 100 let českého skautingu (září 2012, Turnov - Střelnice). Celý
obrazový materiál byl posléze promítán na neveřejné projekci pro nejstarší turnovské skautky a skauty (prosinec
2012, Turnov - U Karla IV.). Díky tomuto projektu se podařilo identifikovat některé zde zachycené účastníky. Na
filmu se např. rozpoznala žijící Jiřinka Šulcová, které tehdy byly 4 roky.“
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Je nás vidět
Skauti v Turnově využívají ke svému zviditelnění média nejenom místní, ale i krajská. O naší
činnosti se dozvíte především v turnovském měsíčním periodiku Hlasy a ohlasy Turnovska,
dále v novinách Turnovsko v akci (webový portál www.turnovskovakci.cz). K propagaci našich
akcí využíváme taktéž web města Turnova a Bonus TV. Roli mediální zpravodajky zastává
Jana Pekařová.
Naše domovské stránky jsou www.scouting.turnov.org. Zde jsou zveřejněny všechny akce týkající se činnosti skautů v Turnově. Zároveň zde návštěvníci najdou odkazy na webové portály
jednotlivých oddílů. Současně sdružujeme příznivce skautování v Turnově na sociální síti Facebook, a to ve skupině Středisko Štika Turnov.
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Základní stavební kameny střediska
oddílová činnost
Skautská výchova je postavená oddílech, které vedou kvalifikovaní vedoucí – dobrovolníci. Ti procházejí ve skautingu
systematickým vzděláváním.
Turnovské středisko sdružuje 3 dívčí oddíly, 4 chlapecké oddíly a 1 oddíl starších skautů – tzv. old skautů. Jednotlivé
oddíly se poté dělí na družiny – nejmenší jednotky, jejichž členové (děti rozdělené do družin dle věku) se scházejí každý
týden.
Počet členů v oddílech
4.CHO; 22

33.OS; 13
Habokawy; 64

Chobotnice; 82
1.DO; 38

Paviáni; 13

2.CHO; 51
Panoženky; 50
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1.dívčí oddíl
vedoucí

Zdeňka Rysová

Náš oddíl je nejmenší ze všech dívčích oddílů v našem středisku. Díky tomu se však naše členky dobře znají a tvoříme tak
společně jedinečnou partu. Jaký každý oddíl máme své zvyky
i tradice. Mezi naše tradiční akce patří například Halloween,
Vánoční schůzka či Závěrečné přespání na Ostrově s letním
kinem. Snažíme se držet krok se současnou dobou, a tak do
našich programů zapojujeme moderní technologie a nové programy. Náš oddíl se také účastní akcí střediskového, krajského
i republikového významu jako například Střediskový Sv. Jiří,
Mimoňské pádlo, M.I.S.E. Také díky podpoře našeho střediska
a kraje jsme mohli vyrazit na Středoevropské Jamboree. Vedení našeho oddílu a zejména naši rangers (starší 15ti let) vyhledávají stále nové možnosti vzdělání a neváhají se zapojit do
aktuálního dění. Nesmíme zapomenout na naše nejmenší, o
které se s veškerou pílí staráme a dáváme jim to nejlepší z nás.
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2.dívčí oddíl
vedoucí

Tereza Mašková

V našem oddíle jsou hojně zastoupeny všechny věkové kategorie. Oddíl se skládá z družin: Hrošice (7 - 9), Želvičky (9 13 let), Myši (12 - 15 let), Opice (15 -19 let) a Tušky. Členky
našich družin se vzájemně dobře znají a naší snahou je také
utužovat vztahy s okolními oddíly. Se 4. chlapeckým oddílem
trávíme nejen tábory, ale- i jiné společné akce. Během roku
proběhly tradiční akce jako zahajovací výlet, Vánočka, víkendovka atd. Novinkou pro nás byla zimní víkendovka na začátku roku, kterou jsme absolvovaly se 4. chlapeckým oddílem.
Děti si zalyžovaly a užily si zimního počasí. Další víkendovku
jsme trávili v Dědově u Adršpachu. V nádherné krajině jsme
měli spoustu nových zážitků. Také se účastníme střediskových
akcí jako Mikulášská taškařice, sbírka Pomozte dětem, krajské
skautské sportovní klání, Vyzvědač. Myšky se se svými rádkyněmi letos zúčastnily akce Křížem krážem. Jde o akci pořádanou Českými drahami. Doufáme, že i další roky budou plné
zajímavých akcí, a už teď se těšíme, co nám nový rok přinese.

3.dívčí oddíl
vedoucí

Pavla Emmerlingová

3. dívčí oddíl Chobotnice je největším oddílem střediska Štika. V roce 2012 registraci zaplatilo 82 skautek, což je náš rekord! Náš oddíl se skládá z 6 družin a jsou to Šmoulata, Veverky, Želvičky, Ještěrky, Myšky a Lasičky. Během roku jsme se
účastnily všech střediskových akcí - ojedinělé akce Neslyším...
Nevidím...Vnímám, oslav svátku sv. Jiří, sbírky Pomozte dětem, oslav 100 let českého skautingu, krajského skautského
sportovního klání, Vyzvědače, Mikulášské taškařice, vánočního zpívání a Betlémského světýlka. V mrazivém únoru se družina Ještěrek (2 hlídky) účastnila zimního skautského závodu
Chilkoot, který se každoročně koná v Lomnici nad Popelkou,
a jedna z hlídek si podle mapy došla pro krásné druhé místo.
V okresním kole ZVaS - Záhada věže a studny v Semilech vyhrála naše hlídka Chobotnic a postoupila do krajského kola v
Turnově, kde obsadila páté místo. Náš skautský rok vyvrcholil
v červenci Božím táborem v osadě bouřek, kde jsme dobývaly
řecký Olymp. Tábor si na týden vyzkoušely i naše nejmladší
světlušky ze Šmoulat. Příjemnou vánoční atmosféru jsme si
užily v Pilínkově na chatě Hluboká, kde jsme měly naši tradiční víkendovou ,,Vánočku“. I letos jsme finančně podpořily naši
adoptovanou Jennifer (adopce na dálku).
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1. chlapecký oddíl
vedoucí

Marek Fapšo

1. chlapecký oddíl HABOKAWY má svoje tradice, které sahají
až do počátků porevolučního skautingu. Jeho základní obrysy
načrtl už jeho první vůdce SÁSA, který mu tak vtiskl svéráznou podobu stojící někde na pomezí mezi „starým dobrým
skautováním“ a novými výzvami přelomu 20. a 21. století. I
když jsme se drželi vždycky skautských základů, místo v našem oddíle měly i inovace a novinky. To se ukázalo i v dalších
letech, kdy došlo k založení tradice každoročního zimního
sjezdového lyžování (expedice BOSNA), ale rovněž zavedení
nových technologií do každodenního života našeho oddílu.
Právě tato rozkročenost mezi Svojsíkovými ideály a moderním
světem 21. století je patrně největší devízou našeho oddílu.
Uvidíme, jak v této věci obstojí jeho třetí vůdce...
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2. chlapecký oddíl
vedoucí

Stanislav Šéfr

V roce 2012 pokračoval náš oddíl ve stoupající úrovni z předchozích let, čemuž odpovídal i posun v meziročním srovnání
v projektu hodnocení kvality, jehož jsme se jako zatím jediný
oddíl v Turnově účastnili. Náš oddíl má stabilní členskou základnu kolem 50 členů. Během roku jsme uspořádali tradiční
velké oddílové akce jako zimní lyžovací víkend v Janově nad
Nisou, Velikonoční robinsonáda (Dědov u Teplic nad Metují)
a Podzimky (Olomouc). S oddílem jsme také vyrazili do zahraničí na jednodenní výlet do městečka Oybin. Mladší členové
se účastnili Kotorského závodu na pramicích a závodů vlčat a
světlušek. V činnosti nechyběly ani plavecké aktivity v bazénu,
florbal v tělocvičně, splouvání Jizery, bruslení a lyžování. Letos se nám podařilo rozšířit akce pro rodiče, kdy poslední akcí
ve školním roce byl grilovací večer pro rodiče s možností přespání. S oddílem jsme se účastnili velikonoční sbírky Pomozte
dětem a část starších se podílela na sbírce Kapka. Ve výchovné činnosti se zaměřujeme spíše na mladší věkovou kategorii.
Pracujeme s novými stezkami, které jsou důležitým a praktickým nástrojem osobního rozvoje, na kterém staví skautská
výchova, a máme tak zajištěn kvalitní a smysluplný program.
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3. chlapecký oddíl
vedoucí

Lukáš Tábořík

Rok 2012 byl pro náš 3. chlapecký oddíl poměrně průlomový.
Primárním cílem pro nás bylo rozšířit členskou základnu na
alespoň dvě fungující družiny, což se nám podařilo. Pro nové
členy a samozřejmě ty stávající jsme v kalendářním roce 2012
připravili bohatý program rozšířený řadou výprav a výletů po
Českém ráji a zbytku republiky. Již mezi tradiční akce patří
jarní sjíždění řeky Kamenice, podzimní táboření v tee pee, stavění a přespávání v iglú. Minulý rok se několik našich členů
zúčastnilo dobrodružného závodu na kanoích napříč Vltavou
zvaného Tři jezy. Náš oddíl se také podílel na celostřediskových akcích jako jsou Vyzvědač, Sv. Jiří, Mikulášská taškařice
i Betlémské světýlko. Náš oddíl se v současné době zaměřuje
na výchovu kluků převážně ve věku 7 - 15 let. Snažíme se pro
ně připravovat zábavný a vzdělávací program, jak to jen dokážeme.
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4. chlapecký oddíl
vedoucí

Jan Verich

Letošní rok byl pro náš oddíl opravdu úspěšný. Nejenže jsme
zažili spoustu tradičních oddílových akcí, jako je poradní oheň
v rozumovském lomu (který se letos opravdu povedl), vánoční
schůzka spojená s česáním buřtovníku a další, ale zúčastnili
jsme se i mnoha dalších - Medvědi vyrazili například na extrémní závod Mise Survivor, Mimoňské pádlo, Meandry, byli
jsme pomáhat libereckým skautům s dřevem na Tomce a nový
rok jsme oslavili koupelí v Jizeře, jak se na otužilé skauty patří.
S družinou Medvědů jsme žili kulturně - vyrazili jsme společně
do kina. Navíc jsme se konečně naučili chodit v dostatečném
počtu na schůzky, což nám dává dostatek prostoru k tvorbě
dalšího programu.
Pravý úspěch ale tkví v založení nové družiny Divočáku. Její
činnost jsme odstartovali v září 2012 a má za sebou již první
akce, zúčastnila se poradního ohně a už několikráte se jí podařilo uspořádat minivýpravu s přespáním v klubovně.
Co tedy říci závěrem? Náš oddíl se utěšeně rozrůstá a to ve všech
věkových kategoriích. Pevně doufáme, že se nám do budoucna
bude dařit alespoň stejně, jako doposud.

16

33. oddíl OS
vedoucí

Vendula Bičíková
Starší skauti – oldskauti - se pravidelně schází 2krát ročně, a to na Tři krále a na
svátek svatého Jiří. Programem jejich setkání je seznámení s činností střediska,
promítnutí fotografií, zpívání s kytarou.
Mladší část kmene dospělých, do které patří většinou rodiny s dětmi, provozují
pestrou činnost, mezi jejíž vrcholy patří letní stanový tábor rodin s dětmi.
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Kalendář akcí
Malý strom
V roce 2012 probíhal rádcovský kurz Malý strom. Vedení kurzu se ujal Stanislav Šéfr a úspěšně jej zakončilo 21. absolventů.Společně prošli přednáškami, které obohatily jejich nejenom
skautské znalosti, se kterými se na své skautské cestě budou setkávat. Jejich společným
setkáváním byly také víkendy, na kterých došlo k prohloubení vztahů. Každý frekventant
obdržel knížku, ve které si nechával podepisovat či podepisoval sám výzvy, které již splnil.
Záleželo tedy na každém, jakou cestou bude postupovat, jak k zadaným úkolům přistoupí.
Do příprav byli zapojeni i absolventi minulého rádcovského kurzu, čímž došlo k propojení
skupiny roverů na středisku. Rovněž došlo k milému propojení dospělých činovníků napříč
všemi oddíly střediska.

Neslyšet…nevidět - ale vnímat a žít
Tato ojedinělá akce se uskutečnila v prostorách Základní školy v ul. 28. října v Turnově.
Návštěvníci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak se žije lidem se zrakovým či sluchovým
postižením. Bývalá členka střediska Veronika Tichá připravila s naší podporou stanoviště, na
kterých si lidé zahráli poslepu Člověče, nezlob se, vyzkoušeli si, jak vypadají různé zrakové
vady, vyslechli si zajímavé přednášky apod.

Že jsem skautka?
Den sesterství oslavily v letošním roce skautky tak, že si vyrobily kartičky, které se potom
mezi skautkami vyměňovaly. Vždy, když skautka dostala novou kartičku, podepsala se na
ni. A následně ji předala další skautce. Skautky na středisku se tak lépe poznaly nejenom na
skautském Ostrově, ale i v běžném dni.

Naše akce
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Kuře
Pro skauty v Turnově je tradicí účastnit se charitativní sbírky Pomozte dětem. Letos se jí
zúčastnily 3 oddíly a společnými silami mohly na konto sbírky poslat 12 229 Kč.

Ples
V letošním roce se konal 11. ročník skautského plesu, opět v prostorách Střední umělecko
-průmyslové školy v Turnově. K poslechu i tanci hrála skupina Veselí pozůstalí. Ples navštívilo na 200 tanečníků.

Otevření kuchyně
V letošním roce byla slavnostně uvedena do chodu venkovní kuchyně, která bude sloužit
nejen oddílovému vaření, ale také návštěvám, které na Ostrově přespí, a v neposlední řadě
příměstským táborům.

Bitva na králově poli – sv. Jiří
Jako oslava svátku svatého Jiří, patrona skautů, se v lesích nedaleko Kosti uskutečnila velká
celostředisková hra, které se účastnilo na 150 členů střediska. Po skončení byl zapálen slavnostní oheň.

Šátkový den
Pomalu se stává tradicí, že skauti na svátek sv. Jiří vyrážejí do ulic v kroji či skautském tričku
a se šátkem kolem krku. Chtějí tak upozornit na to, že jich není ve městě málo a zároveň
propojit myšlenku skautování napříč všemi oddíly.

Skauti ochutnali dalších 100 let
Na náměstí v Turnově proběhlo před prázdninami ochutnání dalších skautské stovky –
nakrojili jsme dort, ze kterého mohl každý ochutnat kousek. Jaká ta další stovka bude? Asi
sladká…

ZVAS Turnov
Pevnost Boyard vydala svůj poklad vítězným hlídkám krajského kola Závodu vlčat a světlušek v Turnově. Ve všech disciplínách bylo potřeba věřit v sílu týmového ducha. Nejprve
v pátek bojovaly hlídky, které přijely z celého Libereckého kraje, o klíče. V sobotu potom
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získávaly heslo a také čas, který potom mohly využít u otevření brány s pokladem. Hlídka 1.
chlapeckého oddílu postoupila do celorepublikového kola, které následně vyhrála.

Oslavy 100 let
Oslavy proběhly v našem středisku velkolepě – alegorickým průvodem jsme se přesunuli
z našeho domovského Ostrově do kulturního domu Střelnice, kde byly promítnuty filmy z
táborů, historické filmy. Bylo rozkrájeno přes 120 dortů, které upekli naši členové s pomocí
maminek. Nakonec byla uzamčena truhla se vzkazy, která bude slavnostně otevřena v roce
2026.

Sportovní klání
2. ročníku sportovní klání se zúčastnily i hlídky z Liberce. Účastníci soutěžili v disciplínách
jako lakros, florbal, vybíjená, kin-ball, softbal a dalších. Pro hry ve vnitřních prostorách byla
využita tělocvična za ZŠ Žižkova, pro venkovní zápolení turnovský stadion.

Mikulášská
Mikulášská taškařice se letos uskutečnila v tělocvičně v Mašově. Tématem byly zimní pohádky, červenou nití byla pohádka Mrazík. Děti si užily vystoupení kamarádů z jiných oddílů,
tancovačku i tradiční nadílku Mikuláše a jeho pomocníků, tentokrát v exteriéru zahrady MŠ.

Betlémské světlo
Turnovští skauti se připojili k tradiční skautské předvánoční akci, kdy bylo do České republiky přivezeno světýlko až z Betléma. Skauti ho potom roznášeli do domovů všech lidí jako
symbol přátelství. Našemu středisku se zároveň na této akci podařila věc, která v novodobé
historii nemá v Turnově obdoby. U příležitosti rozdávání Betlémského světýlka a vánočního vystoupení sborečku vytvořili členové střediska živý betlém, který zaujal stylizovanými
převleky především mladší návštěvníky této akce.

Zpívání
Malý sboreček svými vánočními vystoupeními potěšil návštěvníky kapličky na Bukovině, na
hradě Valdštejně. Vyvrcholením příprav bylo potom ozvučené vystoupení na náměstí Českého ráje v předvečer Štědrého dne.
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Ostatní akce s naší účastí
Chilkoot
Dívky z 3. dívčího oddílu jely vyzkoušet zimní závod dvojic do Lomnice nad Popelkou. Závod
prověřil jejich připravenost ve všech tradičních i netradičních disciplínách. Nedílnou součástí
této akce bylo seznámení se skauty z celého okresu.

ZVAS Semily
Závod Věže a Studny, jak byl okresní závod vlčat a světlušek nazván, připravil pro soutěžící
spoustu podezřelých, kteří mohli být tím hledaným zlodějem, jenž ukradl totem pro vítěznou hlídku. Všechny disciplíny vyzkoušely připravenost, odvahu, spolupráci a schopnosti
týmů. Do krajského kola postoupily hlídky z 3. dívčího a 1. chlapeckého oddílu.

MISE SURVIVOR
Dívky z 1. dívčího oddílu a chlapci ze 4. chlapeckého oddílu se zúčastnili akce, ve které jde o
přežití. Na 30 kilometrech trasy kolem Ještědu prošli disciplínami, ve kterých museli spolupracovat, soustředit se, být aktivní…

Mimoňské pádlo
Trojboje, ve kterém si týmy musí zvolit, kdo půjde jakou disciplínu, se zúčastnily 3 týmy ze
střediska. Čekala je jízda na silničním a horském kole, plavba po vodě a také běh. Štafetový
souboj, při kterém si řada účastníků sáhla na svoje fyzické i psychické dno, byl oceněn 1.
místem roverů (mix 2.ch.o., 3.ch.o., 4.ch.o.).

Středoevropské jamboree
Skautky z 1. dívčího oddílu se vydaly načerpat spousty skautské energie na Středoevropské
jamboree – sraz skatů a skautek – na Slovensko. Akce je uchvátila svou velikostí. Vyzkoušely
si adrenalinové sporty, zkusily si dobrovolnou práci, seznámily se s netradičními hrami z
celého světa a zpět do Turnova si přivezly mnoho zážitků.
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ZVAS – 1. místo
Hlídka Bobrů z 1. chlapeckého oddílu se svou pílí probojovala až do Ústředního kola Závodu
vlčat a světlušek v Litvínově. Motivačním rámcem celého kola bylo podzemní Město Ember,
jehož obyvatelé se po dlouhé době rozhodli vyjít na povrch země. Hlídka našeho střediska
celé závody vyhrála a přivezla tak do Turnova významnou trofej.

3 jezy
Nádhernou atmosféru projetí třemi pražskými jezy jeli načerpat i roveři ze střediska. Kdy
jindy má totiž člověk možnost těmito jezy projet za kulisy spousty přihlížejících návštěníků
akce.

24 hodin ve vlaku – Křížem krážem republikou
Výzvou pro účastníky této akce je nasbírat co nejvíce bodů za 24 hodin strávených ve vlaku.
Body se získávají ujetými kilometry, projetými určitými stanicemi, navštívenými danými
místy. Týmy ujely přes 1000 km a navštívily Českou republiku netradičním způsobem.

MEETRO
Mnoho roverů ze střediska se zúčastnilo roverské akce pořádané Krajskou rada Junáka
Libereckého kraje. Akce byla plna her, sportovních aktivit a přednášek, cílem bylo podpořit
stmelování roverů v Libereckém kraji.

Jablonecká regata
Skauti ze 4. chlapeckého oddílu se zúčastnili závodu plachetnic na Jablonecké přehradě.

Miquik
Víkendu určeného pro skauty a skautky starší 15 let plného zábavy, nových přátel a informací se letos zúčastnily i dívky ze střediska. Nejvíce je zaujala přednáška o mezinárodním
rozměru skautingu.
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Vyvrcholení činnosti - tábory
Tábory patří k celoročnímu vyvrcholení činnosti. Skautské tábory jsou specifické tím, že se
na nich setkají děti, které spolupracují během roku. Vedoucí proto mohou připravit tábor na
míru dětem, které spolehlivě znají, při přípravě tábora berou ohled na zájmy a potřeby svých
členů.
V letošním roce se uskutečnilo 5 letních stanových 14ti denních táborů, kterých se účastnilo
256 členů, kteří tábořili celkem 3101 dnů. Tábory se v letošním roce uskutečnily v Radvanci
u Nového Boru a na tábořišti Malá Mohelka u Hlavice. Roverský tábor se konal na tábořišti Pod Klamornou u Sychrova, tábor rodičů s dětmi proběhl na Farské louce v Jizerských
horách.
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Příměstské tábory pro veřejnost

Středisko Štika Turnov pořádalo v roce 2012 již 2.
ročník příměstských táborů. Vzhledem k pracovní vytíženosti rodičů je o tento druh táborů veliký zájem,
v letošním roce proběhlo 6 týdenních běhů, kterých
se zúčastnilo 131 dítě. Každý týden byl orámován
tématem, které účastníky provázelo po dobu trvání
tábora. Děti se tak vypravily do Egypta, objevovaly
příběh Indiana Jonese, putovaly po světě. Turnovští
skauti využívají toho, že procházejí systematickým
vzděláváním, které obsahuje pedagogiku, zdravotnický kurz apod., zároveň pracují s dětmi během celého
roku, mají tak pro vedení tábora pro veřejnost vynikající předpoklady
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Vedení střediska

Středisko vede středisková rada a pomáhá 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:

Volení členové střediskové rady
Tomáš Hocke, vůdce střediska
Dita Veselá, zástupkyně vůdce střediska
Zdeněk Fišer – Moteyl, volený člen rady, guvernér Ostrova

Vůdcové oddílů, členové střediskové rady
Zdeňka Rysová, 1.dívčí oddíl
Tereza Mašková – Fréza, 2.dívčí oddíl
Pavla Emmerlingová, 3.dívčí oddíl „Chobotnice“
Marek Fapšo – Bubla, 1.chlapecký oddíl „Habokawy“, správce archivu
Stanislav Šéfr – Standa, 2.chlapecký oddíl
Lukáš Tábořík – Luxor, 3.chlapecký oddíl
Jan Verich – Pirát, 4.chlapecký oddíl
Vendula Bičíková – 33. klub OS
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Revizní komise
Jan Budina – Hony, předseda komise, fundraiser
Michal Kubánek – Škubis

Zpravodajský tým
Kateřina Bradáčová – Káťa, zahraniční zpravodajka
Marie Brichová – Mája, zpravodajka pro rovery a rangers
Jana Pekařová – Janina, mediální zpravodajka
Kateřina Zajgerová – Chamča, hospodářka střediska
David Kefurt – Bělásek, správce kluboven
Jan Kos – Kosatka, správce táborového inventáře
Jiří Měkyna – Mety, zdravotní zpravodaj
Petr Pokorný – Sítr, správce kluboven
Viktor Tomek – Tóma, správce archivu
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 a středisková rada. Poslední sněm střediska byl v prosinci 2010.
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