Úvodní zamyšlení …
Co je to vlastně skauting? Odpovědět na tuto otázku
dle mého názoru není vůbec jednoduché. Pro každého
může dokonce skauting znamenat něco jiného. Pro
světlušky a vlčata hry a zábavné učení, pro skauty
a skautky netradiční zážitky, pro rovery a rangers
snahu o sebezdokonalení. A pro nás vedoucí?
Když se z člena či z rádce stane vůdce, dolehne na něj
nejprve asi tíha obrovské zodpovědnosti – za život
a zdraví dětí, částečně za jejich výchovu a dokonce
i zodpovědnost za sebe samého, která často bývá ta
nejsložitější. Ani dál to není růžovější – spousta práce a
nutnost řešit problémy, komunikovat a neustále
odstraňovat překážky.
Avšak je třeba si zapamatovat, že to všechno z nás činí
lepší lidi. Zodpovědnost, práce i problémy a překážky
nás zdokonalují a vedou nás životem. Kdo před nimi
utíká, toho život brzy překvapí.
Každá mince má dvě strany, a když člověk přemýšlí
nad úlohou vůdce ve skautské organizaci víc, přicházejí
pozvolna i mnohem pozitivnější myšlenky. Mezi tou vší
prací a odpovědností totiž nalézáme nezapomenutelné
prožitky, které nám mohou dát pouze děti. Radost,
nadšení v dětských tvářích boří i ty největší překážky.
To je na tom to nejlepší – od dětí se vždycky dočkáme
této nádherné odměny a motivace do dalšího zápolení.
Navíc kolem sebe máme lidi, kteří s námi sdílí stejné
hodnoty, mají podobné zájmy a se kterými
spolupracujeme třeba již celá léta. Také přicházejí noví,
mladí a plní elánu, třeba i ti, které jsme sami pomáhali
vychovávat. Pokud my všichni budeme pracovat jako
tým, překážky půjdou překonat snadněji, problémy se

budou řešit rychleji a odpovědnost si rozdělíme. ☺
Pokud potáhneme za jeden provaz, pak vše půjde snáz!
S díky všem, kteří se nebojí postavit se zodpovědnosti,
práci a překážkám!
Gabriela Šilhánová – Beruška, vůdkyně Světlušek

Členská základna střediska
Složení střediskové rady v roce 2009:
Funkce

Jméno
Přezdívka
Voleni střediskovým sněmem
Vedoucí střediska
Karel Opočenský
Bobr
Zástupce vedoucího stř. Radka Honzejková
Řechtalka
Člen SR
Martin Kurka
Ježek
Člen SR (do 31. 8.)
Lucie Šilhánová
Čiperka
Člen SR
Jindřiška Šmídová
Klíště
Člen SR
Marcel Štěpánek
Fox
Hospodář
David Semerák
Orel
Jmenováni volenými členy SR (vedoucí oddílů)
Vedoucí Kondorů
Jiří Lešák
Tučňák
Vedoucí Cassiopei
Michaela Šolcová
Copánek
Vedoucí Vlčat (do 31. 8.)
Jan Duchovič
Ducho
Vedoucí Vlčat (od 1. 9.)
David Škorpík
Otazník
Vedoucí Světlušek
Gabriela Šilhánová
Beruška

Složení revizní komise v roce 2009:
Funkce
Vedoucí RK
Člen RK
Člen RK

Jméno
Volení střediskovým sněmem
Vladimír Ledecký
Jana Pešková
(Ledecká)
David Škorpík

Přezdívka
Ledňáček
Kulička
Otazník

K 31. lednu 2009 bylo ve středisku registrováno 128 členů.

Podle věku:
do 6 let do 15 let do 18 let do 26 let nad 26 let
3
67
16
29
13

Podle výchovné kategorie:
Světluška Vlče Skautka Skaut Ranger
17
13
23
20
19

Rover
2

Ostatní
34

Podle oddílů:

nad 18 let
pod 18 let

registrovaní
Světlušky Vlčata Cassiopea Kondoři
pod
střediskem
8
6
14
7
7
19
15
32
20
0

V roce 2009 si svou skautskou kvalifikaci zvýšili Beruška
(ze Světlušek) a Ducho, kteří úspěšně absolvovali lesní školu
(Vlčácká lesní škola a Lesní škola Janinka).

Světlušky
Rok 2009 uběhl jako voda a na mě zůstává
zavzpomínat a připomenout důležité okamžiky, které se
odehrály v našem oddíle. A že jich nebylo málo!
Začnu v půlce roku – v září – které pro nás značí nový
rok, protože s ním přichází nejvíc nových dětí. Dokonce
mám nyní v oddíle dvojčata, což není žádná legrace,
protože je téměř nadlidský úkol je od sebe rozeznat ☺.
Naštěstí to už obě znají a snaží se nám to usnadnit.
Celkem letos přišli čtyři nováčci, kteří brzy zapadli
do našeho veselého kolektivu. Samozřejmě jsme
musely nějaké staré mazáky poslat do Cassiopei, kde je
jistě čekají další výzvy.
A teď už zpátky na počátek roku. První významnou akcí
se už tradičně staly Jarňasy. Letos jsme se vydaly
do Lužických hor, na skautskou chatu Selešku. Závěje
napadaného sněhu a neustálé chumelenice jen podtrhly
atmosféru hry na téma Sněhová královna. Naštěstí se
nám podařilo zachránit malého Kaje a získat zasloužený
poklad!
Další akcí, na kterou se Světlušky každoročně mohou
těšit, je tábor. Po dvouroční přestávce jsme se opět
vrátili na stará dobrá známá místa v srdci Jizerských
hor. Naše oblíbená louka Vrbovna, v naší hantýrce
nazývaná Prasečák, se opět rozezněla dětskými hlasy
a pracovní náladou. Ranní rozcvičky, lovení bobříků,
spousta her a výletů a samozřejmě i pokladovka,
tentokrát na téma Robin Hood, v nás jistě zanechali
spoustu zážitků.
No a konečně již dlouhá léta zavedené skautské
Vánoce! Slavnostní zpívání kolek na symbolickém
cintorínu na Hrboskalsku a hlavně krásné dárečky.

Tato akce znamenala pro náš oddíl ještě další změny.
K vedení Světlušek se připojilo 5 mladých rádkyň, které
od té doby pomáhají starším (a trochu opotřebovaným)
vedoucím. Tímto mezi námi vítám Sedmikrásku,
Breptu, Bludičku, Terku a Zrzečku a přeji jim mnoho
nezapomenutelných chvil ve společnosti našich malých
rošťáckých světluch ☺ …
Tak a teď již pravou nohou vykročit do dalšího roku!
Tak zvesela a žádné chmury!

Gabriela Šilhánová – Beruška, vůdkyně Světlušek

Cassiopea
Rok 2009 začal netradičně dvoudenním výletem
na lyžích. Vyrazily jsme na Mariánské boudy, kde Trúdi
se Slonem předaly vedení oddílu Copánkovi.
V únoru nás čekaly Jarňasy ve Sloupu v Čechách.
Výlety do podmořského světa, noční trénink pingpongu, točení se na židlích a rozbíjení přebytečná skla:)..nic z toho nemohlo chybět.
A také si letos Ještěrky doběhly ve Svojsíkově závodu
pro postup do krajského kola.
Na tábor se vracíme opět na „Prasečák“. Vedení nás
mile překvapuje zahájením pokladovky v letním kině za
latrínou, kde se lehce přenášíme do Sherwoodského

lesa za Robinem Hoodem. Členové si oddychují, když
rádkyně odchází na dvoudenní akci s Křišťálem.
U závěrečného ohně se družinky rozloučily s nejstaršími
členy, které od září čekal rádcovský kurz.
Na začátku nového školního roku mezi nás přibyly nové
Světlušky. S nimi jsme podnikaly oddílové družinovky
a mnoho výprav, například do liberecké ZOO.
Na střediskových Vánocích, opět v Sedmihorkách
s tématem závody psích spřežení, se konalo slavnostní
předání družinek novým rádkyním.
Tuto povedenou a krásnou zprávu pro Vás
sesmolila Pískle s Rybou :-)

Vlčata
Očima Otazníka od září 2009

Na začátku nového školního roku přišla drobná změna
ve vedení Vlčat.
Z mladické nerozvážnosti, ale s o to větším zápalem,
jsem přijal nabídku stát se vedoucím Vlčat. V prvé řadě
je potřeba poděkovat Duchovi, který šéfoval Vlčatům
přes osm let a odvedl veliký kus práce. Ducho nadále
zůstává ve vedení Vlčat a výrazně se podílí na přípravě
a realizaci programu. Byl jsem si vědom, do čeho jdu,
jelikož jsem měl možnost minulý rok si práci s Vlčaty
vyzkoušet. Přes prázdniny jsem si od skautování
dokonale odpočinul, nabral síly a poté jsem naskočil do
rozjetého vlčáckého vlaku.
Už po měsíci se mi podařilo zapamatovat si všechny
přezdívky kluků a nemotat je. Schůzky jsem zdárně
přežil jak já, tak hlavně i kluci. Co se podzimních výletů
týče, tak byly zaměřeny na jizerskohorské rozhledny.
Na Prosečské rozhledně byli kluci s Duchem a Ježkem.
Se mnou dobyli Černou studnici a Žirafa vytáhla Vlčata
na Bramberk. Ještě nesmím zapomenout výlet do
Srnčího dolu, který proběhl se starším oddílem. Zahrálo
se pár her, a pak jsme si uvařili v tamějším lomu jídlo.
Pokud jste u kluků náhodou našli lžíci, na které bylo
vyryto Cora Capullo, tak mi, prosím, dejte vědět.
Je možné, že jsem ji tam nechal. (Ale také se mohlo
stát, že jsem ji s sebou vůbec neměl...)
Skautské Vánoce proběhly v Sedmihorkách. Tématem
Vánoc se staly závody psích spřežení. Nikdo neumrzl,
nikoho jsme nesnědli a všichni dorazili do cíle.

Na závěr roku nás čekalo zdobení stromečku s rodiči.
Měli jsme dokonalé štěstí na počasí... Jenom pro
ilustraci: v noci teplota klesá na - 20 °C, rychle
zdobíme stromeček, zpíváme pár koled, přejeme si
hodně štěstí do nového roku a pádíme domů..
Na konec bych rád ještě připomněl, že od Nového roku
náš oddíl posilnil Puchýř, Bubu a Pizizubka.
Za oddíl Vlčat napsal Otazník (vůdce Vlčat)

Kondoři
Rok se sešel s rokem a my vám opět můžeme podat
zprávy o naší činnosti. Takže směle do toho!
Leden
jsme
zahájili
pravidelnými
družinovými
schůzkami a dnes již legendární lyžařskou výpravou
„Za volatým Pepkem“. Tato nesmírně povedená, byť
poměrně náročná akce, vedla po stopách tohoto
známého jizerského pašeráka z dob už dávno minulých.
Ve finálním urputném boji jsme my (jako družina
hraběte Clam-Gallase) hrdinně zvítězili, jelikož přece
nejsme žádné poseroutky, či třasořitky, nebo snad
dokonce uřvané bábovky ☺.
Zkusili jsme si i bruslení na přehradě a další velkou
a očekávanou akcí byly Jarňasy. Ty letos proběhly na
Horním Sedle a v naší chatě se po těchto pět dní
usadila hrdinná armáda plnící úkoly podle válečného
seriálu Bratrstvo Neohrožených. Toto téma pokladovky
lze i přisoudit tomu, že chata na Horním sedle se
nachází těsně před československou opevňovací linií
z let 1936-1938. Tudíž prostředí nepřístupného terénu
s nenápadně
posázenými
řopíky
přímo
vybízí
k aktivitám typu „vojenský výcvik“, jež jsme skutečně
absolvovali. Hned první večer si zkoušíme noční
výsadek – Orel nás naházel do auta po malých
skupinkách a se zavázanýma očima odvezl neznámo
kam ☺. Z tohoto neznáma nakonec všichni úspěšně
nalézáme cestu zpět. Též jsme se „zaškolili“ do plnění
nových stezek a skautské karetní hry Sacculus. Nadšení
do plnění nám vydrželo i chvíli po Jarňasech (nemyslete
si, nic vážného to nebylo☺).
Akce se ustálily na pravidelné jednodenní výpravy
(s výjimkou Svojsíkova závodu) v radostném očekávání

největší akce roku, tábora, který se letos uskutečnil
(s jednoroční přestávkou) na Prasečí louce v Jizerských
Horách. Tématem se stala Dobrodružství Robina Hooda.
Nelze
opomenout
nezapomenutelnou
dvoudenní
závěrečnou pokladovku s přenocováním na Jizeře,
druhém nejvyšším vrcholu Jizerek ☺. Táborovou
pokladovku, tedy cestu Robina Hooda, nejlépe zvládla
družina Rysů.
Po prázdninové přestávce odešli starší členové
do rádcovského kurzu a naše činnost pokračovala
s jejich občasnými návštěvami. Staří rádcové byli tak
hodní, že s námi ještě vydrželi ty čtyři měsíce do
Vánoc, kdy noví rádcové přebírali své družinky. Naše
činnost se tedy od Nového roku odebere zřejmě
poněkud jiným směrem, uvidíme, co si na nás noví
rádcové připraví ☺. Tak tě pic a zase za rok…
Vaši Kondoři

Hospodaření
Příjmy v Kč
Členské příspěvky na rok 2009
(placeno 2. pololetí 2008)
Členské příspěvky na rok 2009
(placeno 1. pololetí 2008)
Penále z pozdních plateb členských příspěvků
Účastnické poplatky z akcí pořádaných střediskem:
Tábor
Jarňasy
Pololetní rádcák
Střediskové Vánoce
Dotace od Junáka
Úroky z bankovního účtu
CELKEM
Výdaje v Kč
Odvod z člen. příspěvků vyšším složkám Junáka
Odvod z člen. přísp. ORJ* (výdaje na Skaut. dům)
Výdaje na akce pořádané střediskem
Tábor
Jarňasy
Pastelkový víkend
Střediskové Vánoce
Pololetní rádcák
Rádcovský kurz
Výdaje na další vzdělávání vedoucích
Vedení bankovních účtů
Režie
Ostatní výdaje
CELKEM
Zisk / Ztráta běžného roku v Kč

81 550
36 510
850
161 600
43 620
2 250
13 200
3 600
1 622
344 802

31 750
0
145 679
45 235
1 509
12 650
7 298
6 780
1 600
2 693
14 531
1 947
271 672
+ 73 130

*/ ORJ = Okresní rada Jablonec, tj. vyšší organizační jednotka Junáka,
u které je naše středisko registrované.

Tohoto „zisku“ jsme dosáhli jenom „díky“ tomu, že
jsme nemuseli přispět plánovaných 44 550 Kč na
provoz skautského domu, protože ORJ (která skautský
dům obhospodařuje) získala tyto prostředky z jiných
zdrojů. Tábor je dlouhodobě ziskový kvůli výhledové
investici do studny, kterou chceme zřídit u tábořiště
nedaleko Raspenavy.
A jak to bude s výdaji na skautskou činnost pro Vaše
děti v příštím roce? Jako loni zde uvádíme „platební
kalendář“ pro skautský rok 2010/2011, ve kterém jsou
zahrnuty předpokládané náklady související s aktivitami
našeho střediska pro děti. Údaje vycházejí z odhadu
podle skautského roku 2009/2010.
Měsíc

Poplatek za

Listopad 2010
Prosinec 2010
Leden 2011
Únor 2011
Květen 2011

Členské příspěvky – 1. splátka
Vánoce
Jarňasy
Členské příspěvky – 2. splátka
Tábor

Očekávaná
částka
700 Kč
250 Kč
700 Kč
700 Kč
2 800 Kč

Výše členských příspěvků neplatí pro vstupující
nováčky, kde je částka z rozhodnutí střediskové rady
jednorázově navýšena o 300 Kč. Z této částky budou
každému přicházejícímu nováčkovi pořízeny krojové
doplňky, skautské tričko s potiskem a jiné potřebné
vybavení pro jeho budoucí skautskou činnost (skautský
zápisník, uzlovačka…). Toto vybavení si určí každý oddíl
sám.
Karel Opočenský – Bobr
vůdce střediska

Děkujeme
všem rodičům, sponzorům a dobrovolníkům, kteří nám
pomáhají během roku, na stavbě tábora, při úpravách
kluboven a mnoha dalších činnostech. Bez Vás by to
nešlo a každá pomoc nás potěší a pomůže nám.

Webové stránky střediska
Naše středisko je vidět na internetu už devátým rokem.
Na stránkách najdete přes 11 tisíc fotek, videa,
informace k táboru, prezentace oddílů, termíny akcí,
písničky z Jizerské sovy a mnoho dalšího. Stačí zadat
do prohlížeče http://wataki.skaut.org a můžete vesele
brouzdat. Aby vám nic neuniklo, podporujeme i zdroje
RSS. Můžete si tak aktuální zprávy ze střediska přidat
třeba na titulní stránku Seznamu.

Junák – svaz skautů a skautek ČR
středisko 512.05 Watakí Jablonec nad Nisou
Mšenská 4017/13, 466 04, Jablonec nad Nisou
IČO: 602 52 961

http://wataki.skaut.org

Díky všem podílejícím se na této výroční zprávě!

