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Slovo vedoucího
turnovských
skautů
Turnovské středisko Junáka má za sebou další
rok své činnosti, od obnovení skautingu v roce
1989 již čtyřiadvacátý. Jsme rádi, že se s Vámi
můžeme podělit o radost z naší celoroční činnosti.
Přes 300 turnovských skautů a skautek s dalšími
více jak 50 dospělými dobrovolníky je pro mě
jedním ze signálů, že skauting má stále co
nabídnout lidem různého věku a různých životních zkušeností.
Na dalších stránkách této výroční zprávy
poskytujeme přehled o rozsáhlém programu
zahrnujícím mnoho akcí. Od družinových a
oddílových schůzek, víkendových výprav,

táborů, přes akcí pro veřejnost, velkých
střediskových her, skautských závodů. Výčet akcí
však není tím nejdůležitějším. Nejdůležitějším je
skautské společenství - parta bezva kamarádů,
která táhne za jeden provaz a v níž se můžeme
spolehnout jeden na druhého.
Skauting se opírá nejen o výchovnou metodu, ale
má i své pevné morální zakotvení. Na společných
akcích si mladí lidé během her a soutěží osvojují
pravidla fair play, která si pak přenášejí do běžného
života. Zajímavý a pestrý program, zaměřený
na všestranný rozvoj osobnosti, dává každému
možnost vyniknout v tom, v čem je dobrý, a
příležitost zlepšovat se v tom ostatním. Přirozeně
a prostřednictvím hry se učí spolupracovat, vést,
spoléhat se sami na sebe i své kamarády.
Když se zamyslím, kolik lidí se podílí na této
společné práci, pociťuji nad tím radost a jistou
hrdost. Rád bych jim znovu na tomto místě
poděkoval za práci, kterou odvedli a odvádějí.
Právě díky nim byl rok 2013 pro turnovské skauty
dalším úspěšným rokem. Moc jim přeji, aby jim
jejich nadšení a energie k práci vydržela i do
let příštích. Děkuji rovněž všem partnerům a
donátorům za podporu turnovského skautingu.
Tomáš Hocke

úvod - obecně
Junák – svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé
a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb. Svým
počtem přes 48 000 členů je Junák největší organizací v České
republice, která sdružuje mládež. Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních,
mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností
tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě
samým, bližním, vlasti, přírodě a skutečnosti, která nás přesahuje, i celému lidskému společenství v souladu s principy a
metodami, jak je stanovili zakladatel skautského hnutí lord R.
Baden-Powell a zakladatel českého skautingu A. B. Svojsík.
Skautování vychází z přesvědčení, že svět může být lepší.
Cílem skautingu je zlepšovat svět prostřednictvím každého
jedince, kterého skauting vychovává a ve kterém se snaží probudit zájem o ty druhé, o svět a o dění kolem sebe. Skauting,
jehož výchova je platná již přes jedno století, používá unikátní
způsob výchovy. Využívá dětskou touhu být součástí party.
Děti si ve malých skupinkách pod vedením dospělých hrají a
právě hra je prostředkem neformálního rozvíjení. Pro děti hra,
pro dospělé výchovný prostředek.
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obsazení
Na sněmu střediska, který se uskutečnil v listopadu roku 2013 a který
se koná jednou za 3 roky, byla do vedení střediska znovuznolena dvojice Tomáš Hocke – vůdce střediska, Dita Veselá – zástupce vůdce střediska. Členy střediskové rady, kteří mají hlasovací právo a rozhodují o
chodu střediska, jsou vždy vůdci oddílů a volení členové. Dále vedení
střediska jmenuje zpravodaje, kteří se věnují konkrétním specifickým
oblastem v chodu střediska. V současnosti 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 - Zdenička, 1.dívčí oddíl
Tereza Mašková – Fréza, 2.dívčí oddíl
Lucie Kratochvílová - Lúca, 3.dívčí oddíl „Chobotnice“
Marek Fapšo – Bubla, 1.chlapecký oddíl „Habokawy“
Stanislav Šéfr – Standa, 2.chlapecký oddíl
Lukáš Tábořík – Luxor, 3.chlapecký oddíl
Jan Verich – Pirát, 4.chlapecký oddíl
Tomáš Špinka - Eman – 33. klub OS

Revizní komise
Pavla Emmerlingová
Kateřina Bradáčová
Zpravodajský tým
Stanislav Šéfr– Standa, výchovný zpravodaj
Jana Pekařová – Janina, mediální zpravodajka
Kateřina Zajgerová – Chamča, hospodářka střediska
David Kefurt – Bělásek, správce kluboven
Petr Pokorný – Sítr, správce kluboven
Jan Kos – Kosatka, správce táborového inventáře
Jiří Měkyna – Mety, zdravotní zpravodaj
Viktor Tomek – Tóma, správce archivu
Marek Fapšo – Bubla – správce archivu
Michaela Bradáčová – Míša – správce archivu
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Čtení knih 24 hodin
Skautská „čtecí“ 24 hodinovka se uskutečnila v rámci oslavy svátku Dne sesterství
v měsíci únoru. Nejen skauti, ale i lidé z řad
veřejnosti četli skautské knihy, předávali si
je, střídali se a to tak, aby se v kuse četlo 24
hodin. A povedlo se! Ze Žluté ponorky, ve
které se četlo celou noc, se akce přesunula
i s ozvučením na turnovské náměstí a tam
byla zdárně zakončena.
Skautský ples
Ve víru hudby, tance, netradičních vystoupení i soutěže o ceny se v březnu v sále
SUPŠ a VOŠ Turnov Turnov uskutečnil
další ročník skautského plesu. Kolem 200
návštěvníků protančilo celou noc a spousta
z nich si odnesla krásné zážitky.
Pomozte dětem – Velikonoční skautské
kuřátko
Na konci března se velikonoční skautské kuře s košíky plnými výrobků malých
skautů a skautek vydalo do turnovských
ulic. Lidé za příspěvek získávali perníčky
nebo velikonoční ozdoby. Turnovští občané
přispěli částkou 13 695 Kč.

Společné proti leukémii – Kapka
Charitativní akce, kterou pořádá Nadace
transplantace kostní dřeně, se snaží získat
nejenom prostředky na léčby lidí nemocných leukémií, ale taktéž se snaží vmísit
mezi lidi povědomí o registru dárců kostní
dřeně. Na benzinkách v okolí Turnova myli
skauti okna aut. Příspívající řidiči získali
pro sbírku 15 700 Kč.
Betlémské světlo
Betlémské světlo připutovalo do Turnova
21. prosince. To už měl za sebou skautský
sboreček vystoupení na Bukovině i na hradě
Valdštejně, se světýlkem potom vystoupil
v Ohrazenicích. Před Štědrým dnem se na
náměstí v Turnově konala veliká akce spojená s rozdáváním světýlka - lidé si přišli
nejenom vyzvednout světýlko, ale podívat
se na živý betlém, který vytvořili členové
našeho střediska.
A další akce

Tři jezy
Skauti divadelními herci
Křížem krážem
Obrok 2013
Chilkoot
Setkání oldskautů
Regionální roverská akce
Jablonecká regata

Skautské sportovní klání
Valná hromada 33. OS
Žirafa
Kotorský závod
Svojsíkův závod
Hunger games
Výroční setkání střediska
Poradní skála - Frýdek Místek

“spálená večeře ze skauta”
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I. DÍVČÍ ODDÍL
Náš oddíl je sice jeden z nejmenších, ale zato se všechny dobře známe a pořádáme
spoustu akcí. Jedním z největších úspěchů letošního roku bylo založení nové
družiny Duhovek, která se od září aktivně zapojuje jak do akcí střediskových, tak
do akcí v oddíle.
Rok 2013 byl pro nás zdařilý nejen díky spoustě tradičních akcí jako Vánočka,
Halloween, závěrečné promítání filmů pod tmavě modrou oblohou na konci
roku, ale také díky pestrobarevnosti ostatních akcí, které se nám moc líbily. Od
menších akcí jako Bazén, Tělocvična, přes zimní výpravu do Jiřetína pod Bukovou
(muzeum hraček) a výlet po Českém ráji, až po velkou, podzimní víkendovku v
Semilech, jsme se dostaly na konec roku 2013.
Před letními prázdninami se některé z nás zapojily v červeném triku do charitativní
akce Kapka (Společně proti leukemii!). Ovšem náš školní rok jsme zakončily
především táborem na zelené louce v Radvanci, kde se svedla velká Bitva o Galii
v kůži pomocníků Asterixe a Obelixe.
Naše samotné družiny se pouštějí na své vlastní výpravy a akce jako Jablonecká
regata pod bílými plachtami nebo růžový Obrok či Stínadla v Hradci Králové.Také
se zapojujeme do střediskových akcí například Vyzvědač, sv. Jiří a Mikulášská
taškařice, kterou jsme letos i pořádaly. Letos jsme i přinesly do šedého počasí
také trochu žlutého, teplého světla až z Betléma na turnovské náměstí, kde jsme
společně se střediskem a veřejností zpívaly vánoční koledy a přitom Betlémské
světýlko rozdávaly dál.
Vedení našeho oddílu, zejména naše rangers (starší 15ti let), se i nadále vzdělává
v kurzech a zapojuje se do aktuálního dění. Do příštího roku toho máme už
spoustu naplánovaného a tak doufejme, že se povede minimálně tak, jako tento.

II. DÍVČÍ ODDÍL
U druhého dívčího proběhl rok 2013 v poklidu a bez velkých změn. Dále se dělíme
do pěti družin od nejmenších Hrošic, po už větší, ale stále nezvladatelné Želvičky,
přes “vlastně už dámy” Myšky, po vedení oddílu zastoupené Opicemi a Tuškami.
Ve vedení oddílu máme stále tři Terezky (Mašková, Matějcová, Bártová) a ani
počet dětí se výrazně neměnil. Dá se tedy říct, že jsme se měly skvěle.
Na táboře jsme byly poprvé na Farské louce (opět s našimi chlapci z 4.CHO - bez
nich už to snad ani nejde) a stalo se něco naprosto nevídaného - celých 14 dní
nepršelo. V Jizerkách. Opravdu. Nádhera...Tématem táborové hry byli Indiáni a
krásně jsme si tábor užili-proběhlo koupání, saunování, mnoho her a vyrábění.
Během roku jsme kromě každotýdenních schůzek uspořádaly mnoho tradičních
akcí jako bobování, bazény, tělocvičny a samozřejmě jsme se účastnily akcí střediskových jako Vyzvědač či Mikulášská. V květnu družina Myšek vyrazila na
okresní kolo Svojsíkova závodu do Tatobit, kde bohužel neocenili jejich novátorský přístup, takže akce skončila bez postupu. Navíc Myšky už druhý rok po sobě
vyrazily na celonárodní vlakové šílenství Křížem Krážem Republikou, jezdily na
lodičkách, pekly pizzu a zmalovaly se na Halloween. A protože jsme sportovkyně,
tak jsme taky jezdily na kole a skákaly na trampolínách v Liberci.
Všeobecně se dá říct, že se našemu oddílu daří dobře a těšíme se na další skvělé
roky.

III. DÍVČÍ ODDÍL
Náš chobotnicový rok začal změnou. A to změnou ve vedení oddílu. Pavlu vystřídala Lúca! A dostala velký úkol: připravit svoji družinu Myšek (interně Hlodavců) na přebrání vedoucích pozic v našem oddíle. Jak Lúca uspěla, se dočtete
za rok :) . Ale už teď věříme jen v ten nejlepší výsledek!
Náš oddíl se skládá z 5 družin: nejmladší jsou Šmoulata, následují Veverky,
Ještěrky a nejstarší Myšky. Bohužel během roku ukončila pravidelnou družinovou činnost naše nejstarší družina Lasic, ale i přesto Lasičky podnikly několik
výletů a účastnily se aktivně tábora.
Letos jsme se také ve velkém vrhly na vzdělávání. Lúca získala vůdcovský dekret
a 7 Myšek absolvovalo čekatelský kurz. Starší holky z Ješterek a Želviček se přihlásily do rádcovského kurzu. Jenom zdravotního kurzu jsem se nedočkaly, tak
uvidíme, snad už příští rok budeme mít naši novou oddílovou zdravotnici na
táboře...
Co se týká akcí, byl náš skautský rok opravdu pestrobarevný. Zasportovaly
jsme si v tělocvičně, bazénu a na krajském sportovním klání. Své znalosti jsme
prověřily na zimním závodě Chilkoot, kde naše družiny obsadily 1. a 4. místo,
dále na Svojsíkově závodě v Tatobitech. Spolupráci jsme si vyzkoušely při oslavě
Dne sesterství - čteme 24 hodin, část družiny Ješterek a Želviček se účastnila
Krkonošské žirafy. Starší skautky si užily krajské roverské setkání Meetro. Jako
každý rok jsme se organizačně i aktivně účastnily charitativních sbírek Pomozte
dětem (velikonoční kuře) a Kapka - Společně proti leukémii. V červnu jsme vycestovaly do Polska na divadelní představení projektu Židovská kultura v česko-polském příhraničí, které půlroku nacvičovali turnovští skauti s polskými kolegy.
Na podzim jsme odvážně plnily úkoly v ulicích Turnova při Vyzvědači. Zazpívaly
jsme si vánoční koledy se skautským sborem, uvázaly adventní věnce, zakřepčily
na Mikulášské a vyrazily na každoroční vánoční víkendovku zvanou Vánočka.
Tentokrát do Jilemnice, kde jsme si užily i bazén.
Zážitkem roku byl náš tábor na Malé Mohelce, kde jsme společně tábořily s
libereckými skauty. Táborem nás provázel Harry Potter. Společně jsme prožily 14
dní plných čar a kouzel.

I. chlapecký ODDÍL
Rok 2013 byl ve znamení značného omlazení našeho oddílu, neboť do něj přišlo
hned několik nováčků, kteří snížili věkový průměr. Celý rok stabilně fungovaly
čtyři družiny, které se scházely jednou týdně a v pátek vždy proběhla oddílová
schůzka se všemi členy oddílu. Jako každý rok jsme navštívili lednové Rovensko pod Troskami k uctění památky parašutistů Antimony a zamrzlé stráně v
Pasekách nad Jizerou při našem zimním táboření na chatě Bosna. Společně jsme
opět oslavili Vánoce v naší ostrovní klubovně.
Ze zmínku stojí akce, kterou 16. března připravili starší členové oddílu.
Vydali jsme se do obvyklých míst českorajského skaláku, avšak kluci obohatili
celou výpravu sérií několika her. Ty měly přiblížit zvlášť mladším členům naši
činnost v minulých dobách. Kluci se seznámili například s místy, kde jsme
mívali klubovny, nebo místy, kde bydlí někteří starší bratři z oddílu. Rovněž si
utvořili představu o tom, jaké táborové hry jsme v průběhu dvacetileté historie
oddílu odehráli a kam všude jsme na tábory zavítali. Výprava do historie našeho oddílu byla výjimečnou akcí, která se často neopakuje. Nejrůznější generace
skautů, které od sebe dělí třeba i více jak 30 let, se potkaly na jednom místě
a v jeden čas. Mohly si vyměnit své zkušenosti a hlavně získaly příležitost si
uvědomit, co znamená 1. chlapecký oddíl. Jsou to dějiny dvaceti let přátelství,
dobrodružství a zážitků.

Ii. chlapecký ODDÍL
Jak pestrobarevný byl skautský rok u nás?
Skautský rok 2013 v našem druhém chlapeckém oddíle rozhodně pestrobarevný
byl a stejně jako každý náš společně prožitý rok byl něčím zajímavý a
charakteristický.
Na jeho začátku jsme totiž odmítli zimní lenošení a vydali jsme se do
turnovského bazénu. V boji proti zimním chmurám pokračovala zimní
víkendovka do Desné do chaty pražských skautů Černá Říčka. Samozřejmě
nechybělo ani bruslení.
Velice zajímavou jarní akcí byla exkurze na letiště Václava Havla v Praze, poté
následovala tradiční oddílová víkendová výprava Velikonoční robinzonáda do
nedaleké Jilemnice.
Již od jara se každý těšil na nejlepší a nejočekávanější akci roku – tábor. Roku
2013 to bylo poprvé v historii oddílu, co jsme tábořili na Radvanci nedaleko
Nového Boru. Zpočátku panovaly menší obavy ze sklonu louky, ale nakonec
nám to vůbec nevadilo a tábor se celkově velice vydařil. Čtrnácti dny se
prolínala táborová hra na téma Hobit, po níž také tábor dostal jméno – Hobit
pod skalou. Z oné skály, která dala jméno táboru, jsme vlastními silami postavili
lanovku, jež nám dala možnost dostat se na louku za táborem velice rychle.
V září se náš oddíl rozjel pěkně zostra a hned 10. září proběhla historicky první
družinová schůzka úplně nové družiny předškoláků s názvem Mravenci.
V rámci generační výměny vedení oddílu došlo také na začátku školního roku
ke jmenování nového zástupce vůdce oddílu.
Z tradičních akcí, kterých má náš oddíl požehnaně, je třeba ještě zmínit
Podzimky a Western, který bohužel proběhl netradičně v klubovně.
Mezi úspěchy roku se také počítá spuštění online přihlašování na akce a
obnovení oddílového časopisu Bezejmenný, který má bezmála dvacetiletou
tradici.

Iii. chlapecký ODDÍL
V roce 2013 jsme pokračovali v úspěšném rozšiřování nejmladší družiny a stejně
úspěšně jsme udrželi i členy stávající. Noví členové se ihned zapojili do oddílových akcí, ať již v blízkém okolí Ostrova, tak na akcích po celé naší republice. Stejně jako minulý rok se i tento, vydalo několik našich členů na vodácký
závod Napříč Prahou - přes tři jezy a celý oddíl se tradičně účastnil střediskových
akcí Vyzvědač, Krajské klání, Mikulášská taškařice a Betlémské světlo. Mezi
oddílové akce se tento rok zařadily obvyklé výpravy po Českém ráji, přespání v
naší klubovně, ale i projížďky na pramicích po Jizeře. Mezi vrcholné akce patřil
samozřejmě letní tábor, již tradičně společně s 1. dívčím oddílem. Doufáme, že i
další rok bude alespoň stejně úspěšný jako tento, a již teď se těšíme, co nám nový

IV. chlapecký ODDÍL
Uplynulý rok 2013 jsme zejména se staršími členy oddílu zahájili novoročním
koupáním - kde jinde než v Jizeře. Tím jsme se pro další činnost dostatečně
osvěžili, nabrali jsme nové síly a spláchli starou špínu. Následně jsme absolvovali
mnoho tradičních i několik nových akcí, jakými bylo například oddílové lyžování
na Kozákově, bruslení, zimní plavání v bazénu, jarní pletení pomlázek, letní
plavání v Jizeře nebo její splouvání z Turnova po proudu, táboření a přespávání
v klubovně i v divoké přírodě, slaňování z mostů i skal, soutěž v pečení pizzy s
děvčaty z 2.D.O, nebo také Kotorský závod absolvovaný s naší nejmladší družinou
Divočáků. S Divočáky jsme se také vypravili na rybářskou výpravu na Písečák,
zatímco se staršími jsme na víkend vyjeli na kolech tábořit do divočiny. O letních prázdninách jsme absolvovali vydařený tábor na Farské louce s indiánskou
tématikou (zejména z hlediska počasí jsme si po mnoha letech útrap tentokrát
skutečně neměli na co stěžovat). Podzim se pak nesl ve sportovním duchu, absolvovali jsme tradiční vodácký závod Prahou přes Tři jezy a také jsme dokončili
oplachtění střediskové pramice, se kterou jsme se ten samý den vypravili na regatu do Jablonce nad Nisou, načež jedna z našich posádek na této lodi vybojovala
2. místo v celkovém pořadí! Starší Medvědi se také utkali v souboji na život a na
smrt na paintballovém hřišti v Milovicích. Před zimou jsme ještě s oddílem poklidili na ostrově a připravili si dřevo na topení. Následně jsme v pohodě a teple
naší klubovny oslavili Halloween s děvčaty z 2.D.O., s nimi také napekli cukroví
(slané se moc nepovedlo, ale sladké vyšlo tradičně dobře), uvařili vánoční chilli
marmeládu a pak už přivítali Vánoce, jak se patří. Doufejme, že i následující rok
bude stejně vydařený.

xxxiii. oddíl skautů
33. oddíl oldskautů je určený pro dospělé skautky a skauty, kteří se již aktivně
nezabývají činností svého „mateřského“ oddílu. V roce 2013 měl náš oddíl celkem
15 členů a 3 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.
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tábory
K vyvrcholením činnosti každého oddílu patří určitě tábory. Stanové tábory
našeho střediska trvají vždy 14 dní a jsou jedinečné tím, že děti, které na tábor
jedou, se již znají, jelikož spolupracují během celého školního roku. Na tábor jede
tedy již utvořená parta, takže vedoucí mají možnost rozvíjet vztahy ve skupině
a zároveň pracovat s každým jedincem velmi individuálně tak, aby byl podpořen
jeho seberozvoj. Odtržení od civilizace se děti učí fungovat v týmu, věřit ve své
schopnosti, spoléhat na své okolí. Každý tábor je orámován celotáborovou hrou,
ve které vedoucí tábora projeví svou kreativitu a skrz kterou se účastníci naučí
mnohým věcem.
V letošním roce tábořily naše oddíly na Malé Mohelce nedaleko Hlavice. Dále na
Farské louce v Jizerských horách nedaleko Raspenavy a na Radvanci u Sloupu v
Čechách, kde také tábořil TRD – tedy tábor rodičů s dětmi. Nejmladší Cvrčkové
– rodiny s dětmi předškolkového věku – se vydali do chalupy v Rejdicích.
Celotáborové hry, které se jako červená niť proplétají celými tábory, nás zavedly
do světa indiánů, Asterixe a Obelixe či za Harrym Potterem.
Skautských táborů se zúčastnilo na 250 táborníků do 18 let.

REPORT Z TÁBORA I. CHLAPECKÉHO ODDÍLU

Náš tábor - Farin 2013 ( 27.7.-10.8.)
„V jisté podzemní noře bydlel jeden hobit.“ Těmito slovy začíná jeden
z nejslavnější dětských knížek všech dob, která se stala naším průvodcem po
letošním táboře. Na dva týdny jsme se dostali do Středozemě, stali se s z nás
trpaslíci a hobiti. Prožili jsme příběh Hobita umocněný krásným prostředím
Jizerských hor.Táborová hra, jak bylo již uvedeno na začátku, sledovala osudy
hobita Bilba, čaroděje Gandalfa a jeho trpasličích kamarádů, kteří se vydali k
Osamělé hoře, aby přemohli zlomyslného draka Šmaka. Kluci tak v průběhu
tábora stavěli vodní mlýnky, navštívili hlavní město vznešených elfů, utkali se
s jedovatými pavouky nebo prchali ve vodních sudech ze zajetí. Souběžně s tím
si také osvojovali runové písmo a jeho tajemství. V závěrečné bitvě pak uštědřili
drakovi tvrdé rány, jež ukončily jeho hrůzovládu v Osamělé hoře. Letošní tábor
byl z hlediska počasí jeden z nejvydařenějších za poslední roky. Sice nás zastihly
kruté přívalové bouřky, nicméně všechny přišly a odešly v průběhu noci. Díky
dobrému postavení našeho tábora voda rychle přitekla a rychle odtekla, takže
nezpůsobila (na rozdíl od několika okolních táborů) velké škody. Obecně lze říci,
že se letošní tábor velmi podařil. Souhra dobrého počasí a skvělé party, do které
zapadli i naši noví spolutáborníci z řad nejmenších kluků, vytvořila příhodné
prostředí pro táboření. Nezbývá než poděkovat všem činovníkům i účastníkům
za dva krásně strávené týdny.

chaty
Díky daru pana Pišla jsme v roce 2012 získali chatu, resp. zbořeniště chaty, v
lese nedaleko osady Střeleč, v obci Mladějov. Jedná se sice o neobyvatelný stav,
ale místo stavby v Českém ráji blízko Prachovských skal a Jinolických rybníků
je velkým plusem. Navázali jsme bezproblémový kontakt s Lesy ČR, s.p. ve věci
pronájmu pozemku pod stavbou. Rekonstrukce chaty v budoucnu pro nás bude
velkou investicí.
Za přispění pana JUDr. Jiřího Stránského, který nám nabídl ke koupi chatu svých
klientů, jsme v roce uzavřeli kupní smlouvu na chatu v obci Hrubá Skála, osada
Krčkovice. Jedná se o menší srub na skalním ostrohu vybudovaný na konci 60. let
minulého století. Po vyklizení chaty jsme započali na konci roku s rekonstrukcí
podkroví. Srub bude sloužit ke krátkodobým pobytům pro družiny nebo menší
skupiny. Věříme, že chata díky svému umístění v přitažlivé části Českého ráje
bude vyhledávaná.

ostrov
Středisko působí v areálu Ostrov, v ulici Koňský trh v centru města. Pozemky
jsou ve vlastnictví TJ Sokol Turnov. Stavby jsou ve vlastnictví Junáka. Jedná se o
tři samostatné objekty – hlavní budovu, ve které má každý oddíl svoji klubovnu,
a dále je tu sklad, menší původní budovu "domeček”, ve kterém je klubovna
33. klubu dospělých, budovu sociálního zařízení s přistavěnou plně vybavenou
a zařízenou venkovní kuchyní. Ve spoluvlastnictví střediska je objekt s bytem
správce a velkou společenskou místností. Díky historické parkové výsadbě a vybudovanému dopravnímu hřišti nabízí Ostrov ideální prostředí pro hry a pobyt v
přírodě. Velkým problémem je pro nás přístup na Ostrov, který je na pozemcích
jiného vlastníka.

Příměstské tábory
Jednou z činností pro veřejnost jsou příměstské tábory, které v roce 2013 pořádalo středisko Štika Turnov již potřetí. V letošním roce jsme nabídkou pokryli celé
letní prázdniny, celkově se obsadilo 166 dětmi z Turnova a okolí 216 míst. Témata, která si pro letošek vedoucí vybrali, byla pestrá a různorodá – putovalo se s
Willy Fogem, děti zažily Shrekova dobrodružství, či několik dní v tajemné Narnii.
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SPONZOŘI
Seznam sponzorů a dárců, kteří podpořili skautské středisko:

Preciosa, a.s.
přispěla na inventář táborů
více než 40.000 Kč.
www.preciosa.com

Pamico Czech, s.r.o.
poskytuje internet v areálu kluboven
v hodnotě 5.000 Kč
www.pamico-czech.cz

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.
poskytlo prostory na RK Malý strom 2014
v hodnotě 6.000 Kč.
www.vctu.cz

MW spol. s r. o. (prosinec 2013)
darovala promítací plátno do kluboven
v hodnotě přes 5.000 Kč.
www.mw-screens.cz
Za poskytnutí finančních příspěvků děkujeme také Městu
Turnov a Krajskému úřadu Libereckého kraje, MŠMT
a Krajské radě Junáka Libereckého kraje.

www.scouting.turnov.org
e-mail: stika@turnov.org
Facebook: Středisko Štika Turnov
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Štika Turnov
Koňský Trh 200, Turnov, 511 01

