Výroční zpráva
skautského střediska

Watakí
za rok 2000

1. Úvodní slovo vedoucího střediska:
Milí přátelé, sestry a bratři,
společně jsme svědky zrodu vpravdě průkopnické výroční
zprávy našeho střediska. Ačkoliv Watakí funguje již celých 10 let,
konečně nazrála doba k vydání tak důležitého dokumentu. Společné
úsilí „staříků“ a nastupující mladé generace činovníků umožnilo
vydání první výroční zprávy našeho střediska. Rádi bychom Vás touto
cestou informovali o všem podstatném, co se ve Watakí děje: stav
členské základny, činnost oddílů, hospodaření, růst kvalifikace
vedoucích, …
Kde nejsou stanovena jasná pravidla, vládne chaos a nedůvěra.
A právě do boje proti nim nasazujeme naši výroční zprávu. Doufám,
že se v ní dozvíte vše, co potřebujete, a co byste chtěli vědět
o organizaci, ve které naše děti tráví svůj volný čas.
Děkuji Vám jménem střediska a doufám, že s Vaším přispěním
bude příští výroční zpráva neméně dobrá.
Fox – vedoucí střediska

2. Poslání a cíle organizace.
Naše středisko si vytyčilo celou řadu cílů. Jedním z cílů je
podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí a ukázat jim svět skautským
pohledem. Každý vedoucí je vždy potěšen, když si všimne, jak se
z nováčků stávají osobnosti, u kterých je vidět pokrok v oblasti
tělesné, duševní, sociální,…
Také pro naše středisko je důležitá členská základna, kterou vede
řada zkušených vedoucích. Každý vedoucí si v průběhu let vychová
svého nástupce, který dál šíří poselství skautingu.
V dnešní době, která zahltila mládež spoustou filmů (kde se
prolévají potoky krve), počítačových her a pochybných skupin, se
mravní kredit mládeže velice snížil. Skauting je jednou z cest, jak si
postupně uvědomovat a nalézat jiné priority než polehávání před
televizí, vysedávání u počítače, zapojení do pouličních gangů…

Skautování je prolnuto hrami. A právě hry se svými vrstevníky
jsou pro mládež důležité. Hry, kde nezáleží na umístění mohou přejít
do krve, a potom se i skautování stane hrou, která se hraje celý život.

3. Členská základna střediska
Složení střediskové rady v roce 2000:
FUNKCE
Vedoucí střediska

Marcel Štěpánek

Výchovný zpravodaj
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pro dívky
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Tom
Baghérka

VZ

Sněhurka
Queen

VZ
VZ

David Semerák

Orel

VZ

Karel Opočenský

Bobr

VZ

Petr Polák

Piti

ČZ

Vedoucí Světlušek
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Vysvětlení zkratek:
ČZ – čekatelská zkouška
VZ – vůdcovská zkouška
ILŠ – instruktorská lesní škola
MUŠKA – Moravská úřednická škola (manažerská zkouška)
CH – cvičitel horolezectví

VZ, ILŠ,
MUŠKA
VZ
VZ

Středisková rada se schází jednou do měsíce a řídí operativně chod
střediska. Každý z výše jmenovaných členů má 1 hlas při hlasování.
Střediskové rady se mohou účastnit i další členové střediska.
Na jaře byly registrovány tyto oddíly s počtem členů:
Celkem bylo registrováno 100 členů ve 3 oddílech:
oddíl číslo 3 CASSIOPEA 47 členů
oddíl číslo 6 KONDOŘI
36 členů
oddíl číslo 7 SVĚTLUŠKY 17 členů.
V oddíle CASSIOPEA bylo registrováno:
39 dětí (z toho 13 sourozenců)
8 dospělých
V oddíle KONDORŮ bylo registrováno:
23 dětí (z toho 4 sourozenci)
13 dospělých
V oddíle SVĚTLUŠEK bylo registrováno:
15 dětí (z toho 1 sourozenec)
2 dospělý
CELKEM tedy bylo na jaře registrováno:
77 dětí (z toho 18 sourozenců)
23 dospělých
Od září přibyli VLČATA, kde je:
22 dětí (z toho 6 sourozenců)
2 dospělý

Centrální oheň v místě
činovnického slibu při zakončení
vůdcovských zkoušek

4. Činnost střediska:
Rok 2000 byl pro středisko úspěšný a ke stávajícím oddílům:
Cassiopea, Světlušky a Kondoři přibyl od září oddíl Vlčat. Také
středisková rada, která drží v rukou opratě střediska se v září obměnila
a rozšířila. Do některých funkcí se tak dostala mladá krev, která
převzala povinnosti od starších a zkušených bratrů a sester.
Během roku 2000 proběhlo mnoho akcí střediskových a
oddílových. Činnost jednotlivých oddílů a skupin je rozvedena
v následujících článcích.
Střediskové akce:
Všechny střediskové akce jsou rozděleny do čtyř skupin podle
účastníků:
1. pro všechny členy střediska
2. pro starší členy (od rádců a podrádců výš)
3. pro děti i rodiče
4. vzdělávací akce pro zvýšení kvalifikace
Do první skupiny můžeme zařadit akce:

Živá příroda (zkoušení oborů jako jsou: savci, ptáci, houby,..),
Vyzvědači (středisková podzimní hra v temných uličkách města),
Jelení běh (střediskový závod od kokonínské klubovny na
Dobrou vodu a zpět), Střediskové Vánoce, Zdobení stromečku
(vždy 23.12. v lese zdobení stromků pro zvířátka a zpívání koled)
Druhá skupina akcí obsahuje:
a) akce v rámci střediska:
Přejezd Jizerských hor (zimní lyžařský přejezd), Velikonoce,
akce 4R (rádkyně, rádcové, roveři – starší chlapci, rangers – starší
dívky – skupina, která se vydává poznávat nové kraje), Puťák

(letní týdenní putování – Puťák 2000 byl do Podyjí a České
Kanady), Silvestr (sportovní kládí v netradičních disciplínách)
b) akce při kterých se setkáváme se skauty z jiných středisek:
Mimoňské pádlo (závod lodí na Ploučnici), Okresní akce
(proběhl Dromedár Trophy – závod skupin v bývalém vojenském
území Ralsko a Brigáda v Jizerských horách)
Ve třetí skupině jsou akce, kterých se mohli účastnit rodiče

Soutěž o Jizerskou Sovu (soutěž ve zpívání), Táborová brigáda,
Tandemy (soutěže pro děti a rodiče), Skautský ples
Čtvrtá skupina obsahuje akce pro zvýšení kvalifikace:
a) Čekatelské zkoušky úspěšně složily: Rákosníček, Ťapka,
Cvrček, Pírko, Kulička, Sojka, Čiperka a Šotek
b) Vůdcovské zkoušky úspěšně složily: Mařenka, Srnka,
Pastelka, Kytka, Orel a Bobr
c) Vodáckou lesní školu úspěšně složily: Skipy a Potík
d) Moravskou úřednickou školu úspěšně složily: Řechtalka a Fox
Na podzim probíhal rádcovský kurz (opět po třech letech). Budoucí
rádcové a rádkyně strávili dohromady šest víkendů, kde se
připravovali na svoji budoucí funkci v družině. Na přípravě
rádcovského kurzu se podíleli všichni odchovanci střediska od
založení v roce 1991.
Účastníci rádcovského kurzu: Lvíče, Štěně, Skřítek, Liška, Sloníka,
Klíště, Háta, Prskavka, Svištík, Veverka, Srnka, Gedžitka, Culík,
Pištorka, Křeček, Veverčák, Otazník, Bagr, Tučňák
Skautský ples pořádaný naším
střediskem

Činnost jednotlivých oddílů

Cassiopea
Oddíl starších dívek (od 9 let)
Vedoucí oddílu:
Zástupci vedoucí:
Družiny:
Počet členek:

Martina Karmazínová – Baghérka
Potík, Skipy, Šipka, Bamba, Srnka
Poštolky (rádkyně-Pírko), Veverky (Ťapka),
Volavky (Rákosníček) a Ještěrky (Heidi)
39 (mladších 18 let) a 8 dospělých

Dívčí oddíl uspořádal během jara 8 jednodenních výprav, 1 dvoudenní
a 1 páteční akci.
Průměrný počet členů na jarních akcích byl: 24,5
Během jara měla každá družina 22 družinových schůzek
Dívčí oddíl strávil pětidenní jarní prázdniny v Nové Pace. Jarňas se
účastnilo 35 dětí a 5 vedoucích.
Tábor měla Cassiopea na stejném místě jako Světlušky a Kondoři –
tedy u říčky Žehrovky v Českém ráji.
Tábor proběhl prvních 15 dní v červenci a zúčastnilo se ho 38 skautek
Na podzim měla děvčata 1 dvoudenní výpravu, 3 jednodenní výpravy,
střediskové Vánoce, Tandemy a Soutěž o Jizerskou Sovu (2. místo)
Průměrný počet členů na podzimních akcích byl: 24
Během podzimu měla každá družina 14 družinovek
Ze skautské výstavy „80 let skautingu
v Jablonci na Nisou“

Světlušky
Oddíl mladších dívek (do 9 let)
Vedoucí oddílu:
Zástupci vedoucí:
Počet členek:

Monika Jiřičková - Sněhurka
Pastelka, Sojka, Čiperka, Beruška
15 (mladších 18 let) a 2 dospělé

Světlušky uspořádaly během jara 6 jednodenních výprav
Průměrný počet členek na jarních akcích byl: 10
Během jara měly Světlušky 22 schůzek
Světlušky strávily třídenní jarní prázdniny v Železném Brodě.
Jarňas se účastnilo 8 dětí a 2 vedoucích.
Tábor měly Světlušky také u říčky Žehrovky v Českém ráji.
Tábor proběhl v druhém červencovém týdnů a zúčastnilo se ho
9 skautek
Po táboře přešlo několik členek do dívčího oddílu
Na podzim měly Světlušky 1 jednodenní výpravy, střediskové
Vánoce, Tandemy a Soutěž o Jizerskou Sovu (4. místo).
Průměrný počet členů na podzimních akcích byl: 6,5
Během podzimu měly Světlušky 14 družinových schůzek.

Jedna z částí vůdcovské zkoušky
je zdravověda

Kondoři
Oddíl starších chlapců (od 9 let)
Vedoucí oddílu:
Vladimír Plátek – Queen (do srpna)
David Semerák – Orel (od září)
Zástupci vedoucího: Piti, Ledňáček, Hroch
Družiny:
Ostříži (Bobr), Medvědi (Čita a Šotek),
Rysové (Ježek – družina fungovala do června)
Počet členů:
23 (mladších 18 let) a 13 dospělých
Chlapecký oddíl uspořádal během jara 7 jednodenních výprav,
2 dvoudenní a 1 páteční akci.
Průměrný počet členů na jarních akcích byl: 16
Během jara měla každá družina 23 družinových schůzek
Kondoři trávili pětidenní jarní prázdniny v Líšném u Železného
Brodu. Jarňas se účastnilo 18 dětí a 6 vedoucích.
Tábor měli Kondoři taktéž u říčky Žehrovky v Českém ráji.
Tábor proběhl prvních 15 dní v červenci a zúčastnilo se ho 24 skautů
Na podzim měli Kondoři 1 dvoudenní výpravu, 3 jednodenní výpravy,
střediskové Vánoce, Tandemy a Soutěž o Jizerskou Sovu (pořadatelé).
Průměrný počet členů na podzimních akcích byl: 15,5
Během podzimu měla každá družina 15 družinovek
Vlčata
Oddíl mladších chlapců (do 9 let) založen v září 2000
Vedoucí oddílu:
Jan Duchovič – Ducho
Zástupce vedoucího: Ježek
Počet členů:
21 vlčat a 2 dospělý
Na podzim měli Kondoři 1 dvoudenní výpravu, 3 jednodenní výpravy,
střediskové Vánoce, Tandemy a Soutěž o Jizerskou Sovu (hosté).
Průměrný počet členů na podzimních akcích byl: 15,5
Během podzimu měli Vlčata 16 družinových schůzek.

5. Hospodaření
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v Kč)
VÝNOSY

1. - 12. 2000

Členské příspěvky

28 850,00

Dary

55 000,00
Jarní prázdniny

Účastnické poplatky a výnosy
z akcí pořádaných střediskem

26 900,00

Ples

28 000,00

Tábor

117 510,00

Vánoce
Dotace ze státního rozpočtu

5 250,00
18 990,00

Úroky z BÚ

76,37

Ostatní výnosy (viz př. č. 3)

82 150,00

CELKEM

362 726,37

NÁKLADY

1. - 12. 2000

Registrační poplatky ORJ
Náklady na akce
pořádané střediskem

20 800,00
Jarní prázdniny

24 032,50

Ples

25 660,90

Tábor

137 029,00

Vánoce
Vrácení dotací

1 314,50
464,00

Poplatky za vedení BÚ

1 409,00

Provozní režie (kopírování, korespondence)

8 504,80

Knihy, časopisy, mapy

15 200,00

Ostatní náklady

121 272,70

Výdaje př. Období
CELKEM
Zisk běžného roku

Vánoce - ubyt.

4 324,00

Čepice

1 500,00
361 511,40
+ 1 214,97

Výše členského příspěvku člena střediska byla 350,- Kč za člena nebo
200,- Kč za každého dalšího sourozence nebo činovníka s vůdcovskou
zkouškou.
Queen – hospodář střediska

6. Skautský dům
přispěním zastupitelů a Městského úřadu v Jablonci může být poskytnut
skautům k užívání objekt bývalé školní družiny a výměníku na rohu ulic
Švédské a
Vysoké
blízko školy
Na Šumavě.
Objekt
je
tak veliký,
že
v něm
mohou mít
všichni pěší
jablonečtí
skauti svoje
klubovny,
sklady
materiálu a zbude místo i pro další nové činnosti. O dlouhodobém pronájmu
tohoto objektu se právě vážně jedná.
Tato radostná zpráva má však i svůj rub, neboť je potřeba nejprve tento
objekt zprovoznit, abychom jej mohli co nejlépe a co nejekonomičtěji
využívat a budeme si muset hradit náklady na běžný provoz.
Obě „naše“ místnosti v kulturním domě Kokonín nejsou plnohodnotnými
klubovnami. Vzhledem k mnohostrannému využívání těchto místností i
jinými občany, musí místnosti zůstávat stále otevřené a jejich vybavení musí
být neměnné. Pro účely skautů je vybavení místností nevhodné (koberec,
čalouněné židle, záclony, dýhované stoly). Znemožňuje provádět tvořivou
rukodělnou výchovu. Malování barvami, vyřezávání dřeva, lepení, práce se
sádrou a jiné podobné činnosti jsou zde tabu. Při hlučnějších hrách a
schůzkách zde vznikají třecí plochy mezi skauty a ostatními uživateli
kulturního domu. To je příčinou, která neustále ohrožuje naše setrvávání v
Kokoníně. Prostor je vzhledem k počtu dětí málo - musíme odmítat i nové
zájemce o skauting a schůzky dělat i v pondělí a pátek, nehledě na
víkendové výpravy. Některé oddíly se musejí scházet v prostorách, které jim
zapůjčují soukromé firmy či fyzické osoby.

Ve skautském domě tyto problémy nebudeme mít, navíc je zde možné
jej zařídit si o kuchyňku pro výuku vaření, dílnu na výuku rukodělných
prací, skladové prostory pro vybavení letních táborů, a výhledově o
netradiční tělocvičnu. Lze zde instalovat stojany na kola.. Ta budou po dobu
schůzky uzamčena a tím chráněna před ukradením. To umožní jezdit na
schůzky i na kolech.
Ježek – technický zpravodaj

7. Poděkování sponzorům a rodičům
Jménem střediska děkuji rodičům a sponzorům, kteří v roce 2000
přispěli na činnost. Každý dar, ať finanční, materiální nebo např.
pomoc při stavbě tábora, je pro naše středisko dost důležitý (vždyť jen
finanční dary tvořily 15,2% všech příjmů během celého roku).

Z historie střediska: letní tábor 1998 – Velký Štolpich

Z výpravy chlapeckého oddílu – přechod přes Bílou Desnou nedaleko
Protržené přehrady

Na začátku výstavy „80 let skautingu v Jablonci nad Nisou“ zazpívala
skupina z našeho střediska – Zlatý holky
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