Výroční zpráva
skautského střediska

Watakí
za rok 2002

Členská základna střediska
Složení střediskové rady v roce 2002:
FUNKCE

JMÉNO

SKAUTSKÁ
PŘEDÍVKA KVALIFIKACE

Vedoucí střediska
Karel Opočenský
Zástupce vedoucího
střediska
Kateřina Hanajová

Bobr

VZ, MUŠKA

Ťapka

Výchovný zpravodaj
Výchovný zpravodaj
pro R+R
člen SR
člen SR
Vedoucí Cassippei
Vedoucí Světlušek
Vedoucí Kondorů
Vedoucí Vlčat
Hospodář
Tiskový zpravodaj

Radka Štěpánková

Řechtalka

VZ
VZ, ILŠ,
MUŠKA

Kateřina Rydvalová
Martin Kurka
Dana Karmazínová
Kateřina Hanajová
Monika Jiřičková
David Semerák
Jan Duchovič
David Semerák
Petr Polák

Potík
Ježek
Skipy
Ťapka
Sněhurka
Orel
Ducho
Orel
Piti

Duchovní zpravodaj
Předseda revizní
komise
člen revizní komise
člen revizní komise

Marcel Štěpánek

Fox

Josef Bém
Tomáš Hrbotický
Hanka Malinová

Kytka
Tom
Srnka

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

VZ, LŠ
VZ, LŠ
VZ
VZ
VZ
VZ, LŠ
VZ
ČZ
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 členů ve 4 oddílech:
oddíl číslo 2 VLČATA
členů
oddíl číslo 3 CASSIOPEA (dívky) členů
oddíl číslo 6 KONDOŘI (chlapci) členů
oddíl číslo 7 SVĚTLUŠKY
členů.
V oddíle CASSIOPEA bylo
registrováno:
36 dětí a dospělých

V oddíle KONDORŮ bylo
registrováno:
dětí a dospělých

V oddíle SVĚTLUŠEK bylo
V oddíle VLČAT bylo
registrováno:
registrováno:
dětí a dospělí
dětí a dospělí

CELKEM tedy bylo na jaře registrováno:
dětí a dospělých

Činnost střediska
V roce 2002 se život v družinkách rozeběhl na plné obrátky bez
větších problémů. Všechny oddíly se rozrostly o nové členy a
uspořádaly celou řadu zajímavých akcí.Také proběhly velké změny ve
složení střediskové rady, kde veškeré funkce převzala mladší
generace.
V průběhu roku 2002 proběhlo mnoho střediskových a oddílových
akcí, které by samy o sobě vyplnily tuto zprávu. Níže jsou uvedené
akce, které mají alespoň nadoddílový charakter (oddílové akce jsou
rozepsány dále).
Střediskové akce:
Střediskové akce, které byly pro všechny byly 4. Všechny akce se
již staly tradičními a jsou to: : Letní tábor, 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 střediskové akce pouze pro rádce, rádkyně a
jejich vedoucí. Tyto akce nejsou povinné, ale přesto je na nich solidní
účast. V roce 2002 to byly tyto akce: jarní rádcovská akce v Novém
Městě pod Smrkem, Velikonoce (Ústí nad Labem), test na puťák
(v Jizerských horách ), podzimní rádcovská akce – Botanická zahrada
v Praze, podzimní rádcovská akce na Tetřevích boudách v Jizerských
horách, přejezd Jizerských hor a Silvestr
Okresní akce:
Zde se uskutečnily tyto akce: Soutěž v akademickém debatování –
pořádalo středisko Křišťál, Finská stezka – pořádalo středisko
Tanvald, Čekatelské zkoušky na Hubertce a dodělávky čekatelských
zkoušek v Tanvaldě. Na těchto akcích se seznamujeme se skauty
z jiných středisek, a možná právě proto je na nich vysoká účast

Společné akce s rodiči
Akce byly pouze 4, přesto mají obrovský smysl a pomáhají hledat
cestičky mezi námi a rodiči. Byly to tyto akce: ples, Tandemy,
táborová brigáda a soutěž „O jizerskou sovu“ (naše dívčí skupina
složená z mladších členek oddílu Shobydůbáci obsadila 3. místo a
dívčí skupina Hostinec u Dvou berlí obsadila 1. místo!).
V roce 2002 se zvýšil počet členů, kteří si zvýšili osobní kvalifikaci. A
tady jsou:
Čekatelské zkoušky splnili: Štěně, Lvíče, Skřítek, Svištík, Sloníka,
Prskavka, Háta, Klíště a Beruška ( vedoucí v oddíle Světlušek)
Tyto osobní aktivity neutichají a příští rok přibudou jistě další úspěšní
členi. Zvyšování osobní kvalifikace vždy přináší zkvalitnění naší
společné práce.

Foto z akce Jizerská sova. Skupina Schobydůbáci obsadila vynikající
3. místo

Činnost jednotlivých oddílů

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

Kateřina Hanajová - Ťapka
Poštolky (rádkyně-Lvíče), Veverky (Skřítek),
Volavky (Štěně), Ještěrky (Liška) a Delfíni
(Kulička)
36(mladších 18 let) a dospělých

Dívčí oddíl uspořádal během jara 9 jednodenních výprav, 1 dvoudenní
výpravu a 2 páteční akce.
Průměrný počet členů na jarních akcích: 26
Během jara měly Poštolky 23 družinových schůzek, Ještěrky, Volavky
a Veverky 21 družinových schůzek.
Dívčí oddíl strávil šestidenní jarní prázdniny v na Hubertce
v Jizerských horách, kterých se účastnilo dětí a vedoucích.
Tábor měla Cassiopea na stejném místě jako Světlušky, Kondoři a
Vlčata – tedy na louce Vrbovně v Jizerských horách.
Tábor proběhl prvních 18 dní v červenci a účastnilo se ho skautek.
Na podzim měla děvčata 1 dvoudenní výpravu, 4 jednodenní výpravy,
1 páteční akci, Střediskové Vánoce a soutěž „O jizerskou sovu“
(vítězství a třetí místo v kategorii „Nejlepší skupina odborné poroty“).
Průměrný počet členů na podzimních akcích: 27
Během podzimu měla každá družina 15 družinovek.

Světlušky
Oddíl mladších skautek (do 9 let)
Vedoucí oddílu: Monika Jiřičková – Sněhurka
Zástupce vedoucí:
Rádkyně světlušek: Sojka, Čiperka, Beruška, Svištík
Počet členek:
Světlušky uspořádaly během jara 4 jednodenní výpravy.
Průměrný počet členek na jarních akcích: 9
Během jara měly Světlušky schůzek.
Tábor měly Světlušky také na louce Vrbovně v Jizerských horách.
Tábor proběhl v druhém červencovém týdnů a účastnilo se ho
10 světlušek.
Na podzim měly Světlušky 2 jednodenní výpravy, Střediskové Vánoce
a soutěž „O jizerskou sovu“.
Průměrný počet členů na podzimních akcích: 12
Během podzimu měly Světlušky družinových schůzek.

Družinová schůzka Světlušek
Naše oddílové schůzky se konají každé pondělí v době od 16,3018,00.
Nejinak tomu bylo i 25.11. Tradičně jsme začaly pokřikem a
bodovákem, tentokrát jme se zaměřily na znalost našich pěvců. Podle
obrázků se musí správně určit rodové i druhové jméno. Nejlépe uspěla
Špunt se 7 body a obdržela kartičku.
Aby děti měly také trochu pohybu, připravili jsme pro ně zábavné
soutěže po družinkách, které mezi sebou po celý rok soupeří a na
táboře jsou po zásluze odměněny. Tentokrát jsme pro světlušky
připravily opičí dráhu, kde si mohly vyzkoušet svoje dovednosti
v motorice , přesnosti a rychlosti.
Pro zklidnění jsme do programu zařadily plnění Nováčka a I.
Stupně. To jsou různé druhy všeobecných znalostí, které by správně
mělo každé dítě v tomto věku znát a ovládat (např. znát svoji adresu,
telefon, datum narození, vědět, kdo je náš prezident, umět základní
druhy uzlů, umět zapálit svíčku…)
Před odchodem domů nám zbyla ještě malá chvilka na zpívandu.
Vyhrály písničky Okoř a Severní vítr.
A je tu konec! Rodiče už venku čekají, my se loučíme pokřikem a
za týden opět nashledanou!

Vlčata na výletě na protržené přehradě

Kondoři
Oddíl starších skautů (od 9 let)
Vedoucí oddílu:
David Semerák – Orel
Zástupci vedoucího:
Oddílový rádce:
Bobr
Oddílový podrádce: Šotek
Družiny:
Rysové (Tučňák, Kiwi), Medvědi (Otazník,
Klokan)??????
Počet členů:
(mladších 18 let) a dospělých
Chlapecký oddíl uspořádal během jara 9 jednodenních výprav,
2 dvoudenní výpravy a 1 páteční akci.
Průměrný počet členů na jarních akcích: 10
Během jara měla každá družina družinových schůzek.
Kondoři strávili pětidenní jarní prázdniny na Horním Sedle.
Jarňas se účastnilo 14 skautů.
Tábor měli Kondoři taktéž na louce Vrbovně v Jizerských horách.
Tábor proběhl prvních 18 dní v červenci a účastnilo se ho 13+ skautů.
Na podzim měli Kondoři 2 dvoudenní výpravu, 2 jednodenní výpravy,
2 páteční akce, Střediskové Vánoce a soutěž „O jizerskou sovu“
(pořadatelé).
Průměrný počet členů na podzimních akcích: 8
Během podzimu měla každá družina družinovek.

Vlčata
Oddíl mladších skautů (do 9 let)
Vedoucí oddílu:
Jan Duchovič - Ducho
Zástupce vedoucího: Ježek
Počet členů:
(mladších 18 let) a 4 dospělí
Vlčata uspořádala během jara 5 jednodenních výprav.
Průměrný počet členů na jarních akcích: 12
Během jara měla Vlčata 17 schůzek
Tábor měla Vlčata také na louce Vrbovně v Jizerských horách,
proběhl v druhém červencovém týdnů a účastnilo se ho 17 vlčat.
Na podzim měla Vlčata 3 jednodenní výpravy a Střediskové Vánoce.
Průměrný počet členů na podzimních akcích: 15
Během podzimu měla Vlčata 13 oddílových schůzek.

Foto z tábora – vlčata dělala odlitky stop ze sádry

Vlčata na výletě na Skalní bránu

Vydal:
Junák – svaz skautů a skautek ČR
středisko 512.05 Watakí
Boženy Němcové 2, 46602, Jablonec nad Nisou
tel.: 605 579 527
www.wataki.stable.cz
Vydáno v květnu 2003
Zpracovali: Karel Opočenský – Bobr a Jindřiška Šmídová - Klíště

