
Uspořádali jsme po 4 letech opět další střediskové jamboree, 
kterého se zúčastnilo téměř 100 účastníků mezi 6 a 33 lety.

Pořídili jsme louku u Proseče, na které začínáme budovat 
tábořiště pro naše letní tábory.

Vyslali jsme několik týmů i organizátorů na krajské kolo 
Svojsíkova závodu a na celookresní sportovní odpoledne 
HighFive, na kterém závodil i střediskový roverský tým.

Mnoho členů střediska se v létě zúčastnilo 23. světového 
skautského jamboree ve Spojených státech. 

V listopadu jsme na střediskovém sněmu zvolili nové vedení 
střediska.

O Vánocích roznášelo několik našich oddílů Betlémské světlo 
po Praze 13.

výroční zpráva 2019

Milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva za rok 2019. Jsme 
nesmírně rádi, že se nám toho v tomto roce tolik podařilo i 
přes četné překážky, které jsme museli překonat. V některých 
oddílech došlo ke změnám ve vedení, které se ale vždy své nové 
role ujalo nanejvýš zodpovědně a plné energie. Děkujeme 
všem naším dobrovolníkům, vedoucím, roverům i střediskové 
radě za všechen čas a energii, které věnovali našim oddílům a 
středisku, práci s dětmi.
Také bychom rádi poděkovali všem našim podporovatelům 
a sponzorům, bez jejichž pomoci by mnoho našich akcí a 
projektů nemohlo ani vzniknout. Děkujeme, že nám pomáháte 
na cestě k naplnění poslání skautingu – zanechat po sobě svět 
o trochu lepší, než jaký jsme jej našli.
Těšíme se s Vámi na letošní výzvy!

Josefína Nedbalová, vedoucí střediska 
a  Lukáš Karlíček, zástupce

středisko Hiawatha Praha 2019

Hospodaření v roce 2019
Rozvaha k 31.12. 2019
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Výnosy (tis. Kč.) 
členské příspěvky 
úč.poplatky na akcích 
dotace MŠMT 
dotace HMP 
dotace MČ Praha 5 
dotace MČ Praha 13* 
dary (od členů a rodičů)** 35
ostatní  (např., pronájmy,   181
služby na akcích...) 

Náklady (tis. Kč) 1 298
Tábory 524
Víkendové akce 198
PR akademie 204
Provoz a opravy kluboven 152
Vybavení 60
Ostatní 161

Aktiva (tis. Kč) 2 012
Dlouh. hmotný majetek 662
Dlouh. finanční majetek 400
Oprávky -5
Zásoby 15
Pohledávky 79
Krátk. finanční majetek 858
Jiná aktiva 3

Pasiva (tis. Kč) 2 012
Jmění 1591
Výsledek hospodaření 99
Krátkodobé závazky 85
Jiná pasiva 237

Výsledek hospodaření - zisk     99 tis. Kč

Výkaz zisku a ztráty 2019

Paráda a Vlčáci Minnehaha Letorost

156. oddíl

V březnu proběhl velký výlet nejen s dětmi našeho oddílu, ale 
i s jejich rodiči. 
V květnu jsme se na vandru dokázali poprat s nepřízní počasí 

a uvařit si oběd na ohni.
Na táboře došlo mimo jiné k předání vedení oddílu. Oddílové 
Vánoce jsme strávili v malebné klubovně v Zábřehu na 
Moravě.

Rok 2019 přinesl nové posily do vedení. V březnu jsme 
putovali na Říp, v červnu jsme zachraňovali Kukyho. 
Tábor nás obohatil o západy slunce, táborové ohně, zpět jsme 

si přivezli spoustu zážitků i propocených a zabahněných 
triček. 

Vyrazili jsme válčit na dřevárnu Mosty přes Jarugu a 
Moštovat. Vánočními přáníčky jsme potěšili pacienty hospice.

Na jaře jsme vyrazily na cyklovýlet do Prokopského údolí, kde 
jsme se v závěru odměnily odpočinkem u ohně a svačinkou v 
podobě grilovaných hermelínů.

Před prázdninami jsme se my i rodiče našich členek 
zdokonalili ve vodáckých dovednostech a již podruhé jsme 

sjely jednu z českých řek, tentokrát Lužnici.
Na táboře jsme navštívily Adršpašsko-teplické skály a  naučily 
se uvařit kopřivovou polévku nebo vyrobit poštovní schránku.

klubovna na Lukách
kluci a holky 10-15 let a 
roveři od 15 let, 48 členů

klubovna na Lužinách
holky od 6 let výše
58 členů

Letos jsme dokázali uspořádat nekolik výprav a další tábor v 
Lomech. Též se po delší době uskutečnily družinové výpravy.  

Účastnili jsme se HighFive i krajského kola Svojsíkova závodu. 
Naši členové se vzdělávali na kurzech a někteří byli na 

světovém jamboree v Americe. 

klubovna na Smíchově
kluci a holky 6-15 let 
38 členů

klubovna ve Stodůlkách
kluci a holky 5-10 let
56 členů

www.hiawatha.cz

Největší akcí roku 2019 klubu dospělých Kobry byla expedice 
do USA, kde jsme 3 týdny cestovali po západním pobřeží a 
navštívili několik národních parků (Yellowstone, Yosemity, 
Grand Canyon...).

Někteří z nás následně zůstali v USA o 2 týdny déle na 23. 
světové jamboree, konané v Západní Virginii.

Tam jsme v roli servis teamu obsluhovali programy pro 
účastníky, vydávali jídlo a ošetřovali zraněné účastníky.

Středisková rada
vedoucí střediska a jeho zástupce (do listopadu) – Ladislav Pelcl 
(Bilbo)  & Josefína Nedbalová (Joska) 
od listopadu – Josefína Nedbalová (Joska)  & Lukáš Karlíček
vedoucí 156. oddílu – Anna Klinkovská (Aňa) | vedoucí 56. KD Kobry 
– Tomáš Pelcl (Kulan) | vedoucí 97. oddílu Letorost – Kryštof Eckhardt 
(Štófi) | vedoucí 97. oddílu Paráda a Vlčáci – Vladimír Urban (Vláďa) | 
vedoucí 98. oddílu Minnehaha – Amálie Nedbalová (Málí)
volení členové střediskové rady – Jakub Zubatý, Zbyněk Kocman 
volení členové rady (od listopadu) - Hana Tomanová, Jan Hlaváč 

klub dospělých od 18 let
7 členůKobry

* MČ Praha 13 poskytla ještě další dotaci 50000 Kč, která není zahrnuta ve 
výsledku hospodaření -  bude využita v roce 2020, **dalších 110 tis. tvořily 
dary  na nákup tábořiště, které se vzhledem k investičnímu charakteru 
neprojevují ve výnosech

Kontakty
Junák – český skaut, středisko Hiawatha Praha, z. s. 
www.hiawatha.cz | e-mail info@hiawatha.cz
pobočný spolek zapsaný v rejstříku spolků u Městského 
soudu v Praze pod spisovou značkou L 38686 
Zoubkova 8, 150 00 Praha 5
bankovní spojení 2400237487/2010 Fio banka, a.s.
IČO 6138 8360 | ID datové schránky m53utbp
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