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- HESLO, KTERÉ ŘEKNE VŠE
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SKAUTOVÁNÍ JE MODERNÍ!
Výrazy jako hrát fér, žít
v souladu
s
přírodou,
spolupracovat s ostatními...
to všechno ke skautování
patří, to všechno jsou fráze,
které však už veřejnost zná.
Ale pravda o skautování je
ještě hlubší... Ranní opar nad
stany, bosé nohy v trávě při
ranní rozcvičce, večerní
ohně, sdílení zážitků, předávání zkušeností, získávání inspirace, čerpání
energie. A tyhle všechny drobné momenty jsou pro více jak 57 tisíc skautů
v celé České republice skauting.
Junák - český skaut, z.s. je organizace působící v téměř každém větším
městě, je otevřený všem od malých benjamínků (předškoláci) až po
nejstarší generace skautů (oldskauti). V Turnově potom naše středisko
sdružuje 329 skautů a skautek v 8 oddílech - 4 oddíly chlapecké, 3 dívčí a
jeden oddíl oldskautů.

KAM SMĚŘUJEME?
Skauting se bezpochyby
stává moderní organizací.
O tom svědčí i nárůst členů
za poslední rok o dalších
2500 členů. V Turnově náš
počet
spíše
stagnuje,
narazili jsme na pomyslný
strop v počtu vedoucích.
V roce 2016 zvolil sněm nové
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vedení našeho střediska. Rádi bychom pokračovali v započaté práci vedení
předchozího s tím, že bychom chtěli začít pracovat na věcech, které se nám
příliš nedařily.
Jsem rád, že se předchozímu vedení podařilo dotáhnout do konce jeden
velký cíl, a to koupi Ostrova, a my se v našem areálu po 25 letech můžeme
cítit opravdu jako doma a můžeme více a smysluplněji pracovat na jeho
rozvoji. S tím souvisí i projekt rekonstrukce jedné z našich kluboven na
prostory s odpovídajícím potřebným hygienickým zázemím, o kterém
aktuálně začínáme přemýšlet a do konce roku bychom chtěli získat stavební
povolení.
Začínáme více pracovat s rovery a rangers – tedy mladšími vedoucími,
jejichž generace nám začíná nastupovat - a byl bych rád, kdyby se nám jejich
nadšení a inspiraci ze vzdělávacích akcí, na které často vyráží, podařilo
zapracovat do naší činnosti.
Velkým, možná nesplnitelným cílem pro další období je přilákat zpět pro
činnost pro středisko další bývalé členy, kteří v minulosti prošli některým
z turnovských skautských oddílů a nyní v dospělosti by nám uměli s lecčím
pomoci.
Chtěli bychom postupnými kroky vytvářet kvalitní materiálové zázemí pro
činnost oddílů a především dále předávat zkušenosti a myšlenky skautingu
dalším, abychom se mohli i nadále potkávat s mladými lidmi, kteří jsou plni
optimismu a především odhodlání vzít svůj život do vlastních rukou.
Stanislav Šéfr, vedoucí střediska

JE NÁM 100...
Celý rok 2016 byl v našem městě ve znamení
skautingu a bylo nás hodně vidět. V průběhu
měsíce května jsme uspořádali hlavní část
velkolepých oslav. Výročí 100 let skautingu v
Turnově jsme oslavili na mnoha místech…
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V sále ZUŠ Turnov na promítání filmu
Ve středu 18. května
proběhla v sále Základní
umělecké školy projekce
skautského
historického
filmového dokumentu Sraz
župy Riegrovy - Svazu
junáků skautů a skautek
R.Č.S. z 19. - 21. května 1934
v Turnově. Jednalo se o
historické záběry na filmu Kodak 8 mm. Film se promítal za výborného
klavírního doprovodu Martina Hyblera.

Výstavě na radnici
Vernisáž výstavy Jamboree
2015 v Japonsku proběhla v
úterý 24. května na Radnici
v
Turnově.
Klavírní
doprovod obstaraly Bára
Nejezchlebová a Anča
Šteklová, o své zážitky
z Japonska se podělily dvě
účastnice z turnovského
střediska Evča Pernicová a
Sabina Roubičková. Účastníci se tak dozvěděli o mnohých zajímavostech.

V městském parku
Hlavní oslavy proběhly o víkendu 27. - 29. 5. 2017 během Staročeských
trhů. Už od pátku jsme v parku uprostřed města Turnova postavili stanový
tábor se vším všudy – stany, tee-pee, polní kuchyně, jídelny… a tábořili jsme.
Příchozí se mohli podívat, jak to na takovém táboře chodí, vyzkoušeli si
různé disciplíny od lanových aktivit po střelbu ze vzduchovky, ochutnali
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tajemství našeho polního
vaření (guláš i výborná
bramboračka
–
jedna
báseň)…
Za splnění disciplín si odnesli
placku k výročí, případně si
mohli zakoupit další výroční
předměty – šátek, nášivku,
odznak či samolepku…

Na stadionu
Rekord v živých obrazcích
se povedl! Různé generace
skautů a skautek od těch
nejmenších
se
sešly
a společně vytvořily tři
obrazce,
které
naše
středisko
budou
ještě
dlouho reprezentovat. Bylo
opravdu teplo a formování
trvalo někdy neskutečně
dlouho, ale stálo to za to. Na prvním obrazci stáli účastníci podle věkových
skupin, dokonce byla zastoupena skupina 90 let a výše! Na dalším obrazci
jsme vytvořili letokruh či spirálu a v posledním jsme vytvořili živou stovku.
Vše bylo snímáno ze vzduchu dronem, tudíž vznikly krásné fotky, které naše
zážitky udrží ještě dlouho v paměti. Jako bonus vzniklo i malé video.

V letním kině
A potom už večer jedna velká párty…Turnovský Big Band zdejší ZUŠ, přes
120 upečených a následně snědených pizz, chutný stovkový dortík, tanec,
zábava a nakonec i repríza původního skautského turnovského filmu
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Skauťáci. Kolem půlnoci celý
den zakončilo světelné
vystoupení Chobotnic ze 3.
dívčího oddílu a potom
společné vytvoření skautské
lilie ze svíček. Očekávanou
událostí
byla
možnost
přespání zájemců v našem
táborovém
stanovém
městečku uprostřed parku,
kde probíhaly turnovské Staročeské řemeslnické trhy. Je na co vzpomínat!

Oldskauti na Ostrově
V našem krásném areálu na Ostrově se v hlavní den velkých oslav
sešli nejen turnovští oldskauti a oldskautky a společně zavzpomínali na
doby, které zná většina z nás již jen z historických filmů a kronik.

Výstava v muzeu
V Kamenářském domě
u Muzea Českého ráje
v Turnově proběhla za
účasti velké části členů
střediska
v
sobotu
28. května vernisáž výstavy
o turnovském skautování.
Bylo možné zhlédnout
různé historické materiály,
zároveň byl kladen důraz
na současné skautování. Výstava, kterou připravoval Marek Fapšo - Bubla,
trvala po celé letní prázdniny…
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DÍKY! OSTROV JE NÁŠ!
Skauting v Turnově byl za celou dobu svého fungování celkem třikrát
zakázán nacistickými a komunistickými režimy pro své demokratické
principy výchovy dětí a mládeže, a vždy tak o své klubovny a veškerý
majetek přišel. Díky pomoci turnovských sokolů mohli skauti postavit v 90.
letech své klubovny na pozemku obklopeném vodami Jizery na Ostrově.
Místo, i když v povodňové zóně, je skauty a skautkami pro svou přírodní
romantiku,
vlastnoručně
vybudované
klubovny
i udržovaný areál velmi
cenné. Ostrov neslouží
pouze skautům, ale i dětem
ze širokého okolí jako
dopravní hřiště a zároveň je
zázemím pro odchytové
zařízení pro psy. Díky
pochopení TJ Sokol Turnov,
která snad pro podobnou historickou zkušenost cítí význam vlastnictví
nemovitostí nutných pro samotnou činnost dětí a mládeže, byl v roce 2016
odsouhlasen prodej pozemků Ostrova turnovským skautům.

Všem turnovským skautům se v létě 2016 splnil dlouholetý sen,
o který bojovali více než 25 let. Pozemky Ostrova pod
základnou turnovských skautů jsou od 28. července 2016 ve
vlastnictví Junáka -českého skauta, střediska Štika Turnov, z.s.
V tento den provedl katastrální úřad v Semilech návrh vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí. Samotné podpisy smluv mezi turnovskými
skauty a turnovskými sokoly proběhly 1. července 2016. Úhrada částky
2 125 600,- Kč proběhla 18. července 2016. Na podzim 5. října 2016
proběhla platba daně z převodu nemovitostí ve výši cca 84 976,- Kč. Peníze
na koupi Ostrova byly ze třech zdrojů: dotace ústředí Junáka 550 tis. Kč,
dotace Města Turnov 800 tis. Kč, peníze vybrané mezi členy a příznivci
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Junáka – 872 tis. Kč. Přidala
se rovněž Nadace Bohuslava
Jana Horáčka a Nadace
Preciosy.
Touto cestou bychom velmi
rádi poděkovali všem, kteří
nám pomohli finanční i
morální podporou myšlenky
vlastního areálu turnovských
skautů na Ostrově. Teď je již
na nás, jak základnu budeme spravovat a rozvíjet.

Přehled dárců:
Ústředí Junák-český skaut, z.s., Město Turnov, ses. Babincová, ses. Novotná,
MUDr. Štejfová, Jaromír Chmelík, Zikuda – vodohospodářské stavby, s.r.o.,
příspěvky všech členů roku 2016, rodina Horákova, rodina
Roubíčkova, Ing. Ondřej Mašek, Ing. Tomáš Drbohlav, MUDr. Jiří Měkyna,
Kateřina Záleská, Ing. Michal Kubánek, Mgr. Pavel Mašek, bývalí a současní
členové 1. oddílu skautů, Jan Kovář, Kateřina Zajgerová, Tomáš Kopecký,
Dana Kavalíková, Blanka Hájková, Tomáš Tábořík, Viktor Tomek, David
Zajger, rodina Hockeova, Jan Otmar, Mgr. Martina Pokorná, Ing. arch.
Zdeněk Bičík, Jiří Koreň, Jiří Záleský, Aleš Kopecký, br. Kordík, ACCT, s.r.o.,
Ing. Tomáš Špinka, Jana Chmelíková, Vašek Pekař, Vojta Pekař, Von
Seydlitz-Kurzbac, Jan Pekař, Věra Rymplerová, Lucie Trněná, René Mifka,
David Kefurt, Tomáš Trněný, Jiří Záleský, Miroslav Žák, Ing. Jiří Šolc,
Michaela Trněná, Michaela Bradáčová, Pavla Emmerlingová, Eliška
Krenková, Petr Ježek, rodina Budinova, Sabina Roubíčková, Lukáš Tábořík,
Ing. Vítězslav Sekanina, Jiří a Petra Horákovi, Lucie Kratochvílová, Blažena
Pavliščáková, Markéta Havlíčková, rodina Pekařova, Ing. Lenka Vélová,
rodina Doubravova, rodina Veselích, Martin Suchopárek, rodina Šéfrova, 1.
oddíl skautek-výdělek z trhů, Pavel Pěnička, Pavel Pokorný, Lukáš Koc, Jiří
Drahoňovský, Daniela Hlobilová, Jiří Rys, Ing. Pavel Paickrt, Karel Bugno, Ing.
David Pokorný, Helen Giang Phamová, Ing. Ondřej Peřina, David John,
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Kateřina Bradáčová, Mgr. Michal Loukota, Jaroslav Řezáč, Petr Šlinz, Martin
Samek, Ing. Bohumil Véle, Patrik Hlubuček, Martin Škoda, Bc. Petr Šabata,
Vojtěch a Barbora Nejezchlebovi, Roman Šantora, Ing. Petr Pokorný, Petr
Mikeš, Zdeňka Rysová, Šárka Roštejnská, Jan Jiří Tomek, Mgr. David Pešek,
Norbert Polách, Elena Poskočilová, Mgr. Marek Uličný, rodina Třešňákova,
Adriana Jirčáková, Jitka Kopalová, Skautské středisko-psinec, Lada
Kefurtová, Spolek rodáků a přátel Turnova, OLKNE, s.r.o., Bořek Hlaváč, Jiří
Jiránek – Securit, Ivan Veselý, Ing. Iva Ježková, LICOMA, s.r.o., Mgr. Alena
Malinová, Jiří Rys, Martina Kohoutová, Mgr. Jan Rytíř, Nadace B.J.Horáčka,
Nadace Preciosa, Berndt Dobroslav, JUDr. Vilém Zahrádka, odvody z táborů
členů střediska (stav k 31.12.2016).

Ještě jednou všem velké poděkování.

A TO BYL ROK 2016
Zimní tábor Tetřevky na
samých
vrcholcích
Jizerkých
hor.
Teplo
u kamen, společné výlety
jak pěšky, tak na běžkách.
Skvělá parta, nečekaný
relax…
Rádcovský kurz Malý strom
proběhl na jaře a zúčastnili
se ho budoucí rádci našeho
střediska. Vědomosti, hry, zábava, zkušenosti... ať se ve vedení družinek
daří!
Skautský ples zakončil turnovskou plesovou sezónu. Sál SUPŠ v Turnově
plný tanečnic a tanečníků, tombola, předtančení, společenská zábava - i to
skauti umí!
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Jaké to bylo 100 let před
naším
letopočtem?
Symbolicky k oslavám 100
let skautingu v Turnově
v Žehrovských lesích pro
všechny členy střediska...
A hrálo se o co? Zkuste
hádat! O něco kulatého... O
kuličky!
Výroční schůze pro skauty a
skautky z našeho střediska, ale i pro jejich rodiče a přátele... Shrnutí všeho
podstatného z minulého roku, prezentace táborů a mimostřediskových
akcí... Souznění zažitého…
Skautské klání plné vynikajících sportovních výsledků ve sportech na dráze,
ale i v tělocvičně. Odhodlání, motivace, vyčerpání, satisfakce!
Mikulášská seriálová aneb plno masek ze všemožných seriálů. Barevné
kulisy, černí čerti, spravedlivý Mikuláš a milí andílci. Scénky oddílů
a potlesk!
Kupující a prodávají v atmosféře souznění. Stánek Cvrčků Pro dobrou věc.
Dobrovolnost, odhodlanost, obdarování.
Vánoční zpívání - mladé
hlasy, vánoční koledy,
atmosféra porozumění Bukovina,
Valdštejn,
Ohrazenice,
turnovské
náměstí.
Betlémské světlo a jím
prosvícený
Turnov.
Přivezeno z Betléma přes
Vídeň do všech domovů,
i těch turnovských. Setkání s živým betlémem na náměstí, hlasy sborečku,
předávání částky získané z akce Pro dobrou věc Adélce a Víťovi.
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KDE JSME BYLI?
Žirafa Krkonoše - akce pro naše rádce - skauty a skauty od 13 let. Spousta
inspirace a nových přátel! Nabíjející a nakopávající!
Intercamp Josefov, mezinárodní skautské setkání, přivítal v letošním roce
i skauty z našeho střediska. “Be a hero!” Proč ne?
Intercamp je mezinárodní skautské setkání, které se letos konalo 13. – 16. května 2016
v pevnosti Josefov u Jaroměře. Česká republika se již potřetí stává hostitelskou zemí
Intercampu. Každoročně se této velkolepé akce účastní děti se svými vedoucími z více než
10 států. Letošní motto bylo: BE A HERO. Proto účastníci během soboty a neděle plnili
různé aktivity, které jim pomohly stát se hrdinou. Na sobotním zahajovacím ceremoniálu
jsme se setkali se superhrdiny, kteří nás provázeli. Program byl rozdělen do dvou částí,
jeden den byly onside activity, které byly v pevnosti. Druhou částí byl hike. Krátký výlet
v okolí Jaroměře. Na všech aktivitách jsme byli rozděleni tak, aby zde bylo co nejvíc
národností. A za každou tuto aktivitu jsme dostali samolepku do svého handbooku.
V celém areálu byly i další
aktivity, které si člověk
mohl zkusit. Například
vyrobit
turbánek,
potisknout tričko nebo
také si vyrobit hrací kostku.
Celkové
ukončení
Intercampu bylo v pondělí
ráno. Celý ceremoniál
začal přivítáním hlavního
pořadatele Šlehyho, který
předával
vlajku
Intercampu následující hostící zemi Německu. Následně se na podiu objevili vyčerpaní
superhrdinové, ale nebyl nikdo, kdo by se stal dalšími… Celkové poslání bylo, že každý z nás
je hrdina už jen proto, že je skaut.
Celou akci bych všem doporučila a příští rok neváhejte a jeďte začít dobrodružství.
I see Intercamp, Intercamp is ok!

Každý v týmu něco umí aneb závody vlčat a světlušek... Hradčany, tým,
parta, jeden za všechny, všichni za jednoho! Holky skončily na 8. místě, kluci
skončili druzí a těsně jim unikl postup do celostátního kola...
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Jen jednou za rok otevřené
pražské jezy, jen jednou za
rok je Praha přeplněná
plavidly všeho druhu... Přes
tři jezy, adrenalin, zábava,
akce, společná podpora a
hecování!
I letos přálo počasí. Dvě
posádky. Medvědi – Krab,
Radek, Marek, Kráva,
Bambule (13.místo, kategorie OPEN, 0:42:27). Krokodýli – Luxor, Stark, Tygr,
Mýval, Aneta (14.místo, kategorie OPEN,0:42:28).

BEZ CIVILIZACE S NEJBLIŽŠÍMI
Tábory - jedno slovo, které řekne mnoho. I letos se uskutečnily tábory
oddílů, tábory rodičů s dětmi i jedna výprava do zahraničí. Několik oddílů
si zatábořilo uprostřed Jizerských hor na Farské louce, jiné na Radvanci
poblíž Nového Boru v Lužických horách. Tábor rodičů se staršími dětmi
proběhl u Strakonic, nejmladší Cvrčkové (malé děti s rodiči) zažili
dobrodružství v Nemojově u Dvora Králové. Vyvrcholením pro starší skauty
a skautky (rovery a rangers) byla výprava do rumunského pohoří Rodná.
Tábornické buňky skautů byly uspokojeny i v letošním roce!

Puťák R+R NA RODNOU 27.8.-4.9.2016
Nechť tento článek je pozvánkou do rumunských hor, všem romantikům
a milovníkům dalekých rozhledů.
Expedice do rumunského pohoří Rodná se zúčastnilo 10 poutníků: Barča
Nejezchlebová, Bambule, Termixa, Malina, Domča Halamková, Ufon,
Radek, Krab, Šamot a Podkovák.
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Ochutnávka cestovního deníku:
Středa 31.8.2016 /19 km ↑
1436 m ↓ 1449 m/
Vstáváme v 7.30. Je mlha a
zima, ale sluníčko se snaží.
Vaříme krupicovou kaši s
kafem a kafe. Balíme a
valíme dál. Počasí se začíná
zlepšovat – huráá!
Obědváme u pramene na
loukách mezi Saua Galatului
a Saua Gargalau. Nabíráme
vodu, vaříme čínskou polívku, sušíme stany i sebe. Před námi je vidět celý centrální
hřeben od Vf.Gargalau (2159) až k druhé nejvyšší hoře Rodné Vf.Ineu (2279).
Zakusujeme se po červené do kopce, je to nádherná hřebenovka s dalekým výhledem,
místy lehounce exponovaná ve 2000. Tu a tam zastavíme – hledíme do kraje, pijeme,
mlsáme tyčinky, krásné hory.
V Saua Bila je skalní přelez. Ztrácím Bářin foťák, Radek ho zachytává – kupodivu
funguje. Zastavujeme pod Vf.Ineu (2279) druhou nejvyšší horou Rodnei. Šamot s Bárou
ustupují od úmyslu vzdát výstup, kvůli sestupům (na kolena, na kolena – jé,jé,jé).
Vysíláme Kraba – hlavního
fotografa výpravy na vrchol,
aby
byl
výstup
zdokumentován.
Lezeme nahoru, vrcholové
foto, něco tyčinek, rodinná
fota a šupeme dolů, abychom
nezatměli. Sestupujeme do
sedla k Lala Mica (1920).
Jsme tu první, stavíme stany.
Vaříme bramborovou kaši se
špekem. Dochází další skupiny poutníků. Je to moc romantické místo. Trochu zima, ale i
tak Bublina hraje na ukulele. Uléháme k spánku a Domča začíná zvracet. Pár vtípků o
zatajeném těhotenství, Krab se koupe v plese, Podkovák, Šamot a Ufon si pro jistotu
dávají pár hltů slivovice. Prostě zábavička před spaním…
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ZE ŽIVOTA ODDÍLŮ
1. chlapecký oddíl - HABOKAWY
V roce 2016 jsme organicky navázali na trendy z předchozího roku. Tento
rok zahájily svou činnost 4 družiny – 1 vlčácká a 3 skautské. Nejmladší
Bobři pod vedením zkušeného Jiřího Měkyny - Metyho jsou stabilní a
jádrovou součástí našeho oddílu. Družiny starší si postupně našly vlastní
charakter a začaly fungovat trošku nezávisle – některé s větším úspěchem,
jiné s menším. Vedení oddílu se podstatně obměnilo, takže k vůdci Marku
Fapšovi (Bubla) přidali jeho noví dva zástupci Jan Sedláček (Johnny)
a Matěj Kroupa (Bambíno). Činovnický aparát se příliš neobměnil.
Z akcí, které stojí za konkrétnější zmínku, je třeba jmenovat nesčetné
družinové výpravy Bobrů (ze všech jmenujme tu na Protrženou přehradu),
hledání pokladu v jeskyni Amerika, návštěvu Drábských světniček,
prohlídku mladoboleslavského muzea Škoda Auto, ale i zmrzlý zámek
Loučeň nebo veleúspěšné Krajské klání na podzim uplynulého roku.
Tábor, který se uskutečnil
v srpnu na Farské louce, se
nesl ve znamení příběhu Tří
mušketýrů. Táborová hra,
jež nás provázela celé dva
týdny,
nesla
název
„Kardinálova
zrada“.
Jednotlivci
i
družiny
bojovali o královu přízeň
a snažili se odhalit proradné
plány
zlého
kardinála.
Mnozí z táborníků příběh
vlastně ani moc neznali,
takže pro ně byl i něčím
zcela novým. Ze všech etap
stojí za bližší připomenutí
noční přespání s úkoly, které
přineslo
nejedno
dobrodružství a napětí. Vedle toho proběhly i hry menší, logické, silové atd.

16

Zpráva o činnosti 2016

Středisko 514.02 Štika Turnov

Na programu letošního tábora se už z obrovské části podíleli kluci
z nastupující generace, za což jim patří velký dík. Vytvořili kvalitní program
a každodenně utvářeli chod tábora. Na jeho konci byli pak přijati do družiny
Duchů, tedy do družiny nejstarších členů, ze které se rekrutují noví činovníci.
Rok 2016 se zdá být předzvěstí změn, které nás čekají. Snad povedou k ještě
lepší činnosti 1. chlapeckého oddílu.

2. chlapecký oddíl
Náš oddíl v roce 2016 zažil
neméně dobrodružství jako
v letech předešlých. Složení
členů našeho oddílu začíná
nejmladší družinou Lvíčat,
jejíž členové jsou od září již
v
první
třídě.
Dále
pokračujeme přes družiny
Mravenců - 3. třída, Orlů 4. třída, Svišťů - 6. třída až k
družině Medvědů, která už nemá pravidelné schůzky, ale její aktivní členové
se již podílejí na vedení a organizaci oddílové činnosti, za což bych jim zde
rád poděkoval.
Věřím, že činnost těchto energických a spolehlivých kluků neustane
i v následujícím roce a že se jejich nové nápady brzy stanou realitou. Mou
důvěru podporuje snaha o skautské vzdělávání našich rádců - Tomáš Veselý
- Piškot a Milan Pišl - Netopýr si v minulém roce udělali čekatelský kurz a
zakončili jej úspěšným složením zkoušky a dále Martin Fišar - Hoblík se
chystá také na čekatelský kurz v roce tomto.
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Každoročním mezníkem naší
oddílové
činnosti
byl
samozřejmě letní tábor - 14
dní pod stanem nabitých
přátelstvím,
zážitky
a přírodou. Tábořili jsme
nedaleko obce Radvanec
v blízkosti Nového Boru.
Táborová hra nás zavedla k
Hvězdné bráně a mimo jiné
jsme také lezli po skalách, vařili na vodě a vedli dramatické bitvy
papírovými koulemi. Abych připomenul některé naše oddílové akce,
vypíchnul bych tyto - jarní Velikonoční robinsoniáda v Trutnově, Oslavy 100
let skautingu, Víkendovka v džungli pro naše mladší členy či Podzimky
v Králíkách.
Rok 2016 byl pro turnovské skauty zlomovým, nejen protože se nám
podařilo odkoupit pozemek Ostrova, ale i pro oslavy 100 let skautingu
v Turnově.
Na našem kulatém výročí se potvrzuje, že hodnoty, na kterých je skauting
postaven, jsou hluboce zakotveny v civilizované společnosti. Je
obohacujícím pocitem být skautem, a byť to může být někdy nepohodlné,
chceme bojovat za tyto
naše společné skautské
hodnoty a stát tak alespoň
metaforicky po boku těch,
kteří se nevzdali skautingu
i za dob nejtěžších - za
2. světové války či za dob
komunismu.
Bojujme dále, zanechme
svět lepším!

3. chlapecký oddíl - PAVIÁNI
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V uplynulém roce se náš oddíl zúčastnil jak akcí střediskových, tak akcí
oddílových, doplněných pravidelnými družinovými schůzkami. V jarních
měsících se všichni členové oddílu sešli na celodenní výpravě do hvozdů
Českého ráje, kde si v roli superhrdinů zahráli několik bojovek a podařilo se
jim dobýt i Hrubou Skálu. Následně jsme se již tradičně utkali s ostatními
členy střediska ve hře pořádané ke svátku sv. Jiří, tentokrát si všichni
účastníci zkusili, jaké by to bylo žít 100 let před naším letopočtem.
Ve znamení stovky byla
i další středisková akce,
oslava 100 let skautingu
v Turnově, kde starší členové
vypomohli s organizací a celý
oddíl se účastnil rekordního
obrazce
na
městském
stadionu. Ještě před touto
velkou akcí jsme všichni
strávili víkend na střediskové
chatě Krčce, kam jsme se vydali v souvislosti s celovíkendovou hrou jako
záchranná vysokohorská expedice. Školní rok jsme pak zakončili schůzkou
s rodiči, kde si mohli po boku svých dětí zkusit netradiční sportovní hry. Po
tradičně vydařeném a užitém táboře s 1. dívčím oddílem směřovaly naše
první kroky v novém školním roce do Šťastné země, výpravu navíc doplnil
pro mnohé premiérový geocaching, který si hned všichni oblíbili. Na podzim
jsme ještě změřili síly s ostatními skauty z kraje na Krajském klání, objevili
všechna zákoutí při Vyzvědači a společně oslavili Halloween. V prosinci pak
náš oddíl společně s pomocí holek z prvního dívčího oddílu uspořádal
Mikulášskou taškařici, tentokrát na téma “seriály”, těsně před Vánoci jsme
se ještě vydali obdivovat krásy okolí hradu Rotštejn a celý rok pak zakončili
na turnovském náměstí při rozdávání Betlémského světla.

4. chlapecký oddíl
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Rok 2016 pro nás nebyl jen
plný
nezapomenutelných
zážitků, ale také plný velmi
kvalitních aktivit. Začátek
skautského roku jsme zahájili
výpravou na horolezeckou
stěnu, dále jsme vyrazili na
víkendové
lyžování
do
Reichenbergu do Hanychova
a nebo jsme společně vylezli
na nejvyšší horu Jizerských
hor, a to na Smrk. Jako již
každý rok jsme vyrazili na
letní tábor, a to na tábořiště
v Radvanci. Tento tábor byl
provázen naučným příběhem
„Putování časem“, kdy jsme
se společně podívali, jak se vyvíjela lidská civilizace a člověk samotný, nebo
jsme se například podívali, jaké temné chvíle doprovázely naši organizaci a
náš stát. Na konci letních prázdnin se roverská a rangerská část oddílu
společně podívala do rumunských hor, kde jsme objevovali krásy zdejší
přírody. Nový školní rok jsme zahájili společnou oddílovou víkendovou akcí,
a to i s novou oddílovou družinou Pulců. Tímto jsme odstartovali naši
poprázdninovou aktivitu.
Ke konci roku jsme zašli do
rozumovského lomu, kde
jsme zavzpomínali na
založení našeho oddílu.
V prosinci jsme již tradičně
ukončili naší oddílovou
činnost „Vánočkou“, zašli
jsme na náměstí, odkud
jsme si odnesli Betlémské
světlo a společně jsme si tak zpříjemnili konec roku u živého betléma a
zpěvu našeho střediskového sboru.
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1. dívčí oddíl - DOST
Jako každý rok i tento rok jsme naplnily nejen pravidelnými schůzkami
a táborem, ale i víkendovkami, výlety a dalšími akcemi. Z kraje roku jsme se
zapojily do Tříkrálové sbírky. Ze sportovních aktivit jsme využily bazén na
Výšince a trampolíny v Liberci. Na víkendovkách jsme byly
v
Sedmihorkách
a v Jilemnici. Nemohly jsme
samozřejmě chybět ani na
oslavách 100 let skautingu v
Turnově. Pro tuto akci jsme
vytvořily
kulisy
na
fotografování, aby se každý
alespoň na chvíli mohl stát
skautem
či
skautkou.
Družina Rosniček na tuto
akci vytvořila množství
předmětů
k prodeji. Výtěžek z jejich
prodeje ve výši přes čtyři
tisíce korun byl věnován na nákup Ostrova. Letošní tábor jsme strávily na
Farské louce společně se 3. chlapeckým oddílem. Táborová hra byla
inspirována knihou Silmarillion, nebyla nouze o elfy ani zlé skřety. Začátkem
školního roku se zformovaly dvě nové družiny. Nyní tedy máme Rosničky,
Dračice, Duhovky, Borůvky, Netopýrky a Koaly. Celkový počet členek se tak
vyšplhal na padesát čtyři. I letošní rok jsme převzaly funkci strážkyň
Betlémského světla, vyrobily jsme lucerničky ze skleniček pro ty, kteří tu
svou zapomněli. Zdravotnický kurz absolvovala a získala tak kvalifikaci
zdravotníka zotavovacích akcí Aneta Ječná. Náš oddíl samozřejmě nechyběl
ani na střediskových akcích jako jsou Mikulášská, sv. Jiří, zpívání u
Betlémského světla či Vyzvědač.

2. dívčí oddíl - PANOŽENKY
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K počátku roku 2016 čítal
oddíl 45 registrovaných
členů v různých věkových
kategoriích (od dětí ve
věku 1. třídy až po
dospělé). Všem dětem je
kromě
pravidelných
družinových
schůzek
nabízena i velká škála akcí,
na kterých se všechny
věkové kategorie potkávají a mohou se tak lépe poznat. Kromě velkých
střediskových akcí jako jsou např. oslavy svátku sv. Jiří, Mikulášská či
skautské závody, se oddíl věnuje i svým vlastním akcím. Zde stojí za zmínku
především již tradiční jarní vícedenní lyžařská výprava, na kterou oddíl jezdí
společně se 4. chlapeckým oddílem, zimní bobování, výpravy do Českého
ráje apod. Oddíl se snaží udržovat i vzájemné vztahy s rodiči dětí. Proto
zařadil do své činnosti i pravidelná novoroční setkání s rodiči, na kterých
jsou promítány a komentovány fotografie a videa z aktivit, které děti
absolvovaly během minulého roku.
Vrcholem skautského roku byl jako v jiných letech skautský letní tábor.
V roce 2016 oddíl zavítal společně se 4. chlapeckým oddílem na tábořiště
v Radvanci. Hlavním tématem tohoto tábora bylo cestování časem. Děti
byly v průběhu 14 táborových dní seznámeny se zásadními mezníky
především české historie
a společnými
silami
napravovaly škody, které
v historických událostech
napáchala hlavní postava Evžen Mourek.
Koncem letních prázdnin
proběhl pod taktovkou
Terezy „Termixe“ Bártové
a Marka „Kraba“ Koška
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puťák do rumunských hor, kde si mohli starší členové ověřit svou zdatnost
ve vyšších nadmořských výškách.
Začátkem školního roku 2016/2017 došlo k menším změnám ve vedení
oddílu Panoženek. Vedoucí oddílu je Ivana „Kiwi“ Šonská, zástupkyněmi
pak Tereza „Brko“ Kozelková a Kristýna „Kríša“ Trnková. Tereza
„Termix“ Bártová, která funkci zástupkyně vykonávala v předchozích letech,
této funkce zanechala z důvodu zintenzivnění své práce s roverskou částí
našeho oddílu (dívky ve věku 17-19 let).

3. dívčí oddíl - CHOBOTNICE
Pročtením
našeho
oddílového blogu jsme
dospěly k závěru, že letošní
rok byl ve znamení
víkendovek!
Spousta
starších Chobotnic si totiž v
loňském
roce
plnila
čekatelskou
zkoušku
a uspořádání
víkendové
akce pro družinu/oddíl bylo
jednou
z
podmínek
úspěšného
absolvování
kurzu.
K tradičním akcím tak přibyla i velká spousta dalších, za což patří všem
našim roverkám velikánský dík!
Velká pochvala patří i družině Lišek, která si přivezla z okresního kola
Závodu vlčat a světlušek krásné první místo!
V létě jsme se vypravily na Farskou louku v Jizerských horách, kde jsme si
užily tábor plný dobrodružství od začátku do konce. Vše začalo stromem na
kolejích, pokračovalo 2 nočními přepady spřátelených chlapeckých oddílů
a skončilo evakuací celého tábora. Každopádně jako správné skautky jsme
si se vším na výbornou poradily a každou krizovou situaci jsme s přehledem
zvládly.
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V září jsme otevřely novou družinu pro předškolačky, kterou vede Liduš
a Makak. V oddíle tak máme celkem 4 aktivní družinky – Veverky, Lišky,
Tučňáky a nejmladší Housenky.

VEDENÍ STŘEDISKA
Středisko vede středisková rada a pomáhá jí specializovaný tým zpravodajů.
Střediskovou radu, která organizuje dění ve středisku tvoří její volení
členové a vedoucí oddílů.
Volené členy volí sněm střediska, který se konal 11. 11. 2016 a zvolil nové
vedení střediska pro následující tříleté funkční období. Vedoucím střediska
se stal bývalý dlouholetý vedoucí druhého oddílu skautů Stanislav Šéfr Standa. Jeho zástupkyní byla zvolena vedoucí druhého dívčího oddílu Ivana
Šonská - Kiwi.
Vedoucí oddílů žádají o vedení oddílů vedoucího střediska každý rok, svoji
činnost však zpravidla vykonávají několik let. Zpravodajský tým jmenuje
středisková rada na návrh vedoucího střediska.

Vedení střediska
Stanislav Šéfr (Standa), vedoucí střediska
Ivana Šonská (Kiwi), zástupkyně vedoucího střediska
Vedoucí oddílů, členové střediskové rady
Zdeňka Rysová, 1.dívčí oddíl "DOST"
Ivana Šonská (Kiwi), 2.dívčí oddíl „Panoženky“
Dominika Hübnerová (Skippy), 3.dívčí oddíl „Chobotnice“
Marek Fapšo (Bubla), 1.chlapecký oddíl „Habokawy“
Aleš Kopecký (Aleš), 2.chlapecký oddíl
Lukáš Tábořík (Luxor), 3.chlapecký oddíl „Paviáni“
Marek Košek (Krab), 4.chlapecký oddíl
Tomáš Špinka (Eman), 33. klub OS
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Revizní komise:
Pavla Emmerlingová, předsedkyně
Kateřina Bradáčová (Katu)
Lucie Kratochvílová (Lúca)

Zpravodajský tým:
Sabina Roubičková (Róza), výchovná zpravodajka
Jana Pekařová (Janina), mediální zpravodajka
Dita Veselá, organizační zpravodajka
Jiří Měkyna (Mety), zdravotní zpravodaj
Jiří Šolc (Focman), zpravodaj velkých akcí
Zdeněk Fišer (Moteyl), zprávce Ostrova
Martin Fišar (Hoblik), David Kefurt (Bělásek), správci kluboven
Jan Kos (Kosatka), správce táborového inventáře
Tomáš Hocke (Podkovák), správce střediskového majetku
Viktor Tomek (Tóma), Marek Fapšo (Bubla), správci archivu
Kateřina Zajgerová (Chamča), hospodářka střediska

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
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Tímto děkujeme...

Město Turnov
www.turnov.cz

MUDr. Jiří Trněný

Junák - český skaut,
Liberecký kraj, z. s.
Krajská rada Junáka
http://krj.skautlib.cz
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Junák – český skaut, středisko Štika Turnov, z. s.
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