Výroční zpráva
skautského střediska

Watakí
za rok 2001

Skautský ples uváděla tradiční sehraná dvojice: Řechtalka a Fox

1. Úvodní slovo vedoucího střediska:
Milí přátelé, rodiče, sestry a bratři,
rok utekl jako voda a vy dostáváte do rukou již druhou výroční
zprávu. V uplynulém roce došlo ke stabilizaci členské základny
střediska, zvláště vlčata se měla čile k světu. Činovníci našeho
střediska Watakí se navíc začali úspěšně zapojovat do vrcholových
funkcí Junáka – sestra Řechtalka získala na říjnovém ústředním sněmu
ve Vsetíně absolutně nejvíce hlasů ze všech kandidátů do ústřední
rady Junáka a v současné době vykonává funkci místopředsedy
ústřední revizní komise. Navíc se stala stálým lektorem prestižní
Moravské úřednické školy – Mušky, kde se vychovávají naši skautští
hospodáři a organizátoři. Baghéra s Ježkem jsou zase hnacím
motorem v kauze „Skautský dům v Jablonci“ a bez jejich nezměrné
mravenčí práce by bylo jeho získání pouze v oblasti teorie. Mohl bych
vypočítávat nasazení členů našeho střediska na mnoha dalších
stránkách, ale od toho je přece výroční zpráva. Přeji Vám příjemné
chvíle při jejím čtení a zároveň Vám chci touto cestou poděkovat za
Vaši podporu a porozumění.
Fox – vedoucí střediska

2. Poslání a cíle organizace.
Naší snahou je rozvíjet týmovou práci v malých skupinkách –
družinách, která má velký význam při výchově k odpovědnosti,
k vyzrálé osobnosti člověka. Na podzim roku 2000 proběhl půlroční
střediskový vzdělávací kurz, po jehož skončení účastnící převzali
vedení družin a současně rádcové družin přešli do vedení oddílu, kde
se nyní připravují na vůdcovskou zkoušku.
Spolupracujeme s městem, navazujeme kontakty s rodiči, snažíme
se přiblížit naši činnost veřejnosti pomocí internetu. Zapojujeme se do
humanitárních akcí (Květinový den, Tříkrálová sbírka), obnovy lesů
v Jizerských horách.
Snažíme se o sebevýchovu podnětnými programy, které jsou
založeny na zájmech účastníků, na individuálním přístupu i
spolupráci. Zahrnují hry, užitečné dovednosti, službu obci a převážně
se odbývají v úzkém styku s přírodou.
Potík – vedoucí dívčího oddílu

3. Členská základna střediska
Složení střediskové rady v roce 2001:
FUNKCE
Vedoucí střediska
Výchovný
zpravodaj pro
chlapce + zástupce
vedoucího střediska
Výchovná zpravod.
pro dívky
Hospodář
Zdravotník + člen
SR
Předseda revizní
komise
Člen revizní komise
Vedoucí Cassiopei
+ člen SR
Vedoucí Světlušek
Vedoucí Kondorů
Vedoucí Vlčat
Tajemník střediska
Technic. zpravodaj
Tiskový zpravodaj
člen SR
člen SR

JMÉNO
Marcel Štěpánek

PŘEZDÍVKA SKAUTSKÁ
KVALIFIK.
VZ, ILŠ,
Fox
MUŠKA

Petr Karmazín

Baghéra

Radka Štěpánková

Řechtalka

Vladimír Plátek ml.

Queen

VZ, ILŠ,
MUŠKA
VZ

Aleš Bartůněk

Hroch

VZ

Vladimír Plátek st.

Skukum

Tomáš Hrbotický

Tom

Kateřina Rydvalová

Potík

VZ, LŠ

Monika Jiřičková
David Semerák
Jan Duchovič
Karel Opočenský
Martin Kurka
Petr Polák
Martina
Karmazínová/Plátkov
á
Dana Karmazínová

Sněhurka
Orel
Ducho
Bobr
Ježek
Piti

VZ
VZ
VZ, LŠ
VZ

Baghérka

VZ

Skipy

VZ, LŠ

Vysvětlení zkratek:
ČZ – čekatelská zkouška
VZ – vůdcovská zkouška
ILŠ – instruktorská lesní škola
LŠ – lesní škola
MUŠKA – Moravská úřednická škola (manažerská zkouška)

VZ, CH

ČZ

CH – cvičitel horolezectví

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 141 členů ve 4 oddílech:
oddíl číslo 2 VLČATA
24 členů
oddíl číslo 3 CASSIOPEA (dívky) 59 členů
oddíl číslo 6 KONDOŘI (chlapci) 40 členů
oddíl číslo 7 SVĚTLUŠKY
18 členů.
V oddíle CASSIOPEA bylo
registrováno:
49 dětí a 10 dospělých

V oddíle KONDORŮ bylo
registrováno:
30 dětí a 10 dospělých

V oddíle SVĚTLUŠEK bylo
registrováno:
15 dětí a 3 dospělí

V oddíle VLČAT bylo
registrováno:
22 dětí a 2 dospělí

CELKEM tedy bylo na jaře registrováno:
116 dětí a 25 dospělých

Foto z tábora – právě probíhá den „Otazník“

4. Činnost střediska:
V roce 2001 se na vedoucí posty v družinkách dostali členi a
členky, kteří prošli rádcovským kurzem na podzim roku 2000. Přes
počáteční problémy se však běžný družinový život rozeběhl správným
směrem.
Během roku 2001 proběhlo mnoho akcí, které by samy o sobě
vyplnily tuto zprávu. Rád bych zde vypíchl pouze akce, které měly
alespoň nadoddílový charakter (oddílové akce jsou rozepsány dále).
Střediskové akce:
Střediskových akcí, které byly pro všechny, bylo 5. Všechny
akce se již staly tradičními a jsou to: Letní tábor, Jelení běh, Vyzvědači, Střediskové Vánoce a Zdobení stromečku. Tyto akce jsou velmi
významné pro všechny oddíly a účast se na nich rok od roku zvyšuje.
Dále jsme uspořádali 7 střediskových akcí pouze pro rádce,
rádkyně a jejich vedoucí. Tyto akce nejsou povinné, ale přesto je na
nich solidní účast. V roce 2001 to byly akce: 3-denní přejezd
Jizerských hor, Velikonoce (zde byly dvě party: 1. byla v Orlických
horách a 2. na Náchodsku), test na puťák (v Lužických horách),
podzimní rádcovská akce (Tatobity v Českém Ráji), 1-denní přejezd
Jizerských hor a Silvestr.
Okresní akce:
Zde se uskutečnila jen jedna akce – KPS (Krev, pot a slzy),
která proběhla na podzim v Jizerských horách v okolí Bílého Potoka.
Na této akci se mohli účastníci rádcovského kurzu seznámit i se
skauty z jiných středisek. Tuto akci zajišťovalo naše středisko.

Společné akce s rodiči:
Akce byly pouze 3, přesto mají obrovský smysl a pomáhají
hledat cestičky mezi rodiči a námi. Byly to tyto akce: ples, táborová
brigáda a soutěž „O jizerskou sovu“ (zde byli všichni svědky 1. místa
naší dívčí skupiny Sekáči). Bohužel nám vypadla již tradiční akce
Tandemy, ale již s ní počítáme do dalších let.
V roce 2001 se v našem středisku zvýšil počet členů, kteří si zvýšili
osobní kvalifikaci. A tady jsou:
Čekatelské zkoušky splnili: Liška a Koala
Lesní školu absolvoval: Ducho
Tyto osobní aktivity neutichají a příští rok přibudou jistě další úspěšní
členi. Zvyšování osobní kvalifikace vždy přináší zkvalitnění naší
společné práce.

Foto z akce KPS, kde měl Ducho na starost kontrolu, na které měly
hlídky upéct hada.

Činnost jednotlivých oddílů

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

Kateřina Rydvalová – Potík
Baghérka, Skipy, Šipka, Bamba, Srnka, Heidi
Poštolky (rádkyně-Lvíče), Veverky (Skřítek),
Volavky (Štěně), Ještěrky (Liška) a Delfíni
(Kulička)
49 (mladších 18 let) a 10 dospělých

Dívčí oddíl uspořádal během jara 7 jednodenních výprav, 1 dvoudenní
výpravu a 3 páteční akce.
Průměrný počet členů na jarních akcích: 25
Během jara měla každá družina 23 družinových schůzek.
Na Svojsíkově závodě skončilo družstvo skautek na 2. místě
v krajském kole.
Dívčí oddíl strávil pětidenní jarní prázdniny v Raspenavě. Jarňas se
účastnilo 32 dětí a 8 vedoucích.
Tábor měla Cassiopea na stejném místě jako Světlušky, Kondoři a
Vlčata – tedy na louce Vrbovně v Jizerských horách.
Tábor proběhl prvních 14 dní v červenci a účastnilo se ho 42 skautek.
Na podzim měla děvčata 1 dvoudenní výpravu, 4 jednodenní výpravy,
3 páteční akce, Střediskové Vánoce a soutěž „O jizerskou sovu“
(vítězství v kategorii „Nejlepší skupina odborné poroty“).
Průměrný počet členů na podzimních akcích: 25
Během podzimu měla každá družina 14 družinovek.

Světlušky
Oddíl mladších skautek (do 9 let)
Vedoucí oddílu:
Zástupce vedoucí:
Rádkyně světlušek:
Počet členek:

Monika Jiřičková - Sněhurka
Pastelka
Sojka, Čiperka, Beruška, od září Svištík
15 (mladších 18 let) a 3 dospělé

Světlušky uspořádaly během jara 5 jednodenních výprav.
Průměrný počet členek na jarních akcích: 8
Během jara měly Světlušky 20 schůzek.
Tábor měly Světlušky také na louce Vrbovně v Jizerských horách.
Tábor proběhl v druhém červencovém týdnů a účastnilo se ho
11 světlušek.
Po táboře přešlo několik členek do dívčího oddílu
Na podzim měly Světlušky 2 jednodenní výpravy, Střediskové Vánoce
a soutěž „O jizerskou sovu“ (4. místo).
Průměrný počet členů na podzimních akcích: 7
Během podzimu měly Světlušky 14 družinových schůzek.

Foto z tábora, kde
probíhala soutěž ve
vaření jednotlivců –
každý musel v co
nejkratším čase uvařit
ešus plný vody

Kondoři
Oddíl starších skautů (od 9 let)
Vedoucí oddílu:
David Semerák – Orel
Zástupci vedoucího: Piti, Ledňáček, Hroch, Queen
Oddílový rádce:
Bobr
Oddílový podrádce: Šotek
Družiny:
do tábora:
Ostříži (Bobr), Medvědi (Šotek)
na a po táboře: Ostříži (Veverčák), Medvědi (Křeček), Rysové
(Otazník)
Počet členů:
30 (mladších 18 let) a 10 dospělých
Chlapecký oddíl uspořádal během jara 8 jednodenních výprav,
1 dvoudenní výpravu a 2 páteční akce.
Průměrný počet členů na jarních akcích: 14
Během jara měla každá družina 24 družinových schůzek.
Na Svojsíkově závodě skončilo družstvo skautů na 5. místě
v krajském kole.
Kondoři strávili pětidenní jarní prázdniny v Bílém Potoce.
Jarňas se účastnilo 19 skautů.
Tábor měli Kondoři taktéž na louce Vrbovně v Jizerských horách.
Tábor proběhl prvních 14 dní v červenci a účastnilo se ho 22 skautů.
Na podzim měli Kondoři 1 dvoudenní výpravu, 5 jednodenních
výprav, 3 páteční akce, Střediskové Vánoce a soutěž „O jizerskou
sovu“ (pořadatelé).
Průměrný počet členů na podzimních akcích: 15
Během podzimu měla každá družina 14 družinovek.

Vlčata
Oddíl mladších skautů (do 9 let)
Vedoucí oddílu:
Jan Duchovič - Ducho
Zástupce vedoucího: Ježek
Počet členů:
22 (mladších 18 let) a 2 dospělý
Vlčata uspořádala během jara 6 jednodenních výprav.
Průměrný počet členů na jarních akcích: 14
Během jara měla Vlčata 16 schůzek
Tábor měla Vlčata také na louce Vrbovně v Jizerských horách,
proběhl v druhém červencovém týdnů a účastnilo se ho 20 vlčat.
Na podzim měla Vlčata 5 jednodenních výprav, 1 páteční akci a
Střediskové Vánoce.
Průměrný počet členů na podzimních akcích: 15
Během podzimu měla Vlčata 13 oddílových schůzek.

Zakončení skautského pochodu
bylo v parčíku (křižovatka ulic
Mánesova a Palackého), kde
došlo k odhalení skautského
pomníku u lípy svobody.

Všechny oddíly se zúčastnily 26. října skautského průvodu.

5. Hospodaření

Příjmy
Členské příspěvky
Dary
Účastnické poplatky a příjmy
z akcí pořádaných střediskem
Dotace ze státního rozpočtu

Jarní prázdniny
Ples
Tábor
- na tábor
- na pořízení DHIM
- na pořízení DHIM

Dotace ORJ
Příspěvky na klubovnu 2002
Připsané úroky na BÚ
Příjmy z prodeje krojových doplňků
CELKEM
Výdaje
Registrační poplatky ORJ
Výdaje na akce pořádané
střediskem

Jarní prázdniny
Ples
Tábor

Vrácení dotací
Poplatky za vedení BÚ
Výdaje na DHIM
Vrácení táborových poplatků (brigáda na táboře)
Předplatné časopisů
Úhrada závazků z roku 2001 (ubytování Vánoce + kroje)
Režie + ostatní výdaje
Úprava o položky zahrnuté v položkách „tábor“ i „DHIM“
CELKEM
Zisk / Ztráta běžného roku

1.–12. 2001
86 650,00
1 000,00
26 870,00
29 900,00
94 520,00
20 844,00
10 000,00
3 000,00
12 400,00
49,03
2 710,00
287 943,03
1.–12. 2001
29 610,00
26 643,90
24 862,00
123 136,40
1 746,00
2 006,00
48 747,00
1 500,00
7 660,00
5 824,60
12 486,30
-30 537,00
253 685,20
34 257,83

Queen – hospodář střediska

6. Skautský dům

Rada města Jablonec nad Nisou svým usnesením 10/2001/4a
odsouhlasila patnáctiletý pronájem bývalého výměníku skautům s ročním
nájemným 1000Kč. Realitní kancelář dostala za úkol uvést objekt do
provozuschopného stavu a předat ho jabloneckým skautům. Na podzim se
rozběhla rozsáhlá oprava střechy, která byla rychlým příchodem zimy
přerušena. Po dokončení oprav na jaře (dokončení střechy, oprava a
zprovoznění topení a rozvodů) a podepsání nájemní smlouvy bude skautský
dům konečně v našich rukou.
Do jednoho měsíce po převzetí skautského domu a sepsání
dlouhodobé nájemní smlouvy jsme povinni se odstěhovat ze současně
užívaných prostor v kulturním domě Kokonín. Proto budou první dny a
týdny po obdržení objektu vyplněny velkou dřinou, než se podaří celý objekt
vybavit a připravit na každodenní skautský život. Přesto se na tento okamžik
těšíme, protože pak budeme konečně ve vlastních prostorách.
Od této doby budeme hradit náklady spojené s běžným užíváním
objektu. Nejvyšší částkou budou náklady na otop.
Vlastními silami a nepostradatelnými silami i Vás rodičů si budeme
muset zajistit tyto práce
- sepsání dobré nájemní smlouvy (nejlépe s možností
přednostního práva odprodeje)
- drobné opravy a zprovoznění
- WC, zejména splachovačů
- elektroinstalace (rozbité zásuvky a vypínače)
- vodovodních kohoutů a odpadů
- zámků, klíčů, klik
- drobné zednické práce (otlučené rohy)
- úklid
- malování
- stěhováni a převozy materiálu na opravy
- oprava nábytku, drobná truhlařina (věšáky…)
- zpracování požárních a jiných bezpečnostních předpisů budovy
- vybavení úklidovými prostředky
- pro skladování táborového materiálu si budeme muset vytvořit
nové kóje a police. V dolní části objektu je rampa pro nákladní
auta. Pokud někdo z rodičů může poskytnout jednorázové lehké
palety, vyřazený paletizační vozík a staré bedny a regály, ušetří
nové uspořádání skladovaného materiálu mnoho dřiny a sníží
opotřebení táborového „haraburdí“ dosud skladovaného i pod
otevřeným nebem.

Mnoho rodičů již nabízelo vyřazený nábytek. Jelikož stoly a židle
v kulturním domě Kokonín nejsou v našem vlastnictví, budou nám
v začátcích chybět z nábytku nejvíce. Oslovujeme proto rodiče, kteří nám již
dříve nabízeli nábytek do nových prostor a sdělujeme jim, že počítáme s jeho
použitím a nastěhováním přibližně ve druhé polovině května 2002 (okamžitě
po malování).

Postupně nás v uvolňování svých kluboven a ve stěhování do
nového skautského domu budou následovat oddíly ostatních jabloneckých
pěších skautů ze střediska Křišťál. Počítáme, že po prázdninách na zahájení
nového skautského roku se již všichni jablonečtí pěší skauti sejdou pod
jednou společnou (a opravenou) střechou.
Ježek – technický zpravodaj

7. Poděkování sponzorům a rodičům
V roce 2001 se našemu středisku podařilo opět přiblížit se
o kousek blíž k rodičům a společnosti. Rodiče nám ve skautské práci
pomáhali nejen finančními ale i materiálními dary či třeba jen
dopravou, což je však pro nás nesmírně důležité.
A všichni rodiče a příznivci za to zaslouží naše velké DÍKY.

Soutěž o nejvyšší stavbu ze dřeva vyhrála družina Ostřížů.
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