výroční zpráva 2018

Milí čtenáři,

na papíře všude kolem se dočtete, co vše se nám v roce
2018 podařilo. Rádi bychom tu zdůraznili, že nic z toho
nepokládáme za samozřejmé – za každým táborem, výpravou
či úspěchem je spousta práce řady dobrovolníků. Leckdy
to nebylo jednoduché. Tábory Letorostu a Parády a Vlčáků
připravovalo zcela nové vedení oddílů, ve 156. oddíle zase
během roku ve vedení oddílů došlo k výrazným změnám i díky
posilám z vnějšku.
Děkujeme všem našim dobrovolníkům za čas a energii, které
věnovali našim oddílům a středisku, práci s dětmi. Jsme vděčni
také našim podporovatelům, že nám pomáhají naplňovat
poslání skautingu – zlepšovat svět skrze rozvoj dětí a mladých
lidí.
Těšíme se s Vámi na letošní výzvy!
Ladislav Pelcl, vedoucí střediska
a Josefína Nedbalová, zástupkyně

středisko Hiawatha Praha 2018
Uspořádali jsme historicky první střediskový
roverský závod Hiawatha56.
V září jsme spustili nový pěkný střediskový web.
Věra Ondřichová uspořádala pro další
neziskové organizace PR akademii.
Děti z našich oddílů vyrazily na Středoevropské
jamboree v Maďarsku.
Na dvacátý a poslední ročník Války o Cintru
přijelo téměř 500 účastníků.
Díky pomoci dvou tatínků se nám podařilo vybudovat
kuchyňku a sprchový kout v klubovně Mohylová.

Paráda a Vlčáci

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

Pomáhali jsme na Slunném mlýně ve Vědlicích,
kde jsme se už vloni podíleli na rekonstrukci kaple.
Jako každý rok jsme byli na vodě,
letos jsme jeli Ohři.
Uspořádali jsme tábor na holé louce
a vše si vlastnoručně postavili.

Minnehaha

klubovna na Lužinách
holky od 6 let výše
52 členů

Společně s rodiči jsme vyrazili na vodu, sjeli jsme Ohři
a nezmrzli ani v nestudenějším víkendu před létem.
V rámci celostátní akce Dobrý skutek jsme pomohly
vyčistit od odpadků Prokopské údolí.
V prosinci jsme donesly Betlémské světlo
do kostela sv. Jakuba staršího ve Stodůlkách.

Letorost

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

Na vánoční výpravě v Nové Pace jsme odehráli
divadlo lidem z domova důchodců.
Společně s rodiči jsme si připomněli 17. listopad.
Přes všemožné komplikace ale s dopomocí rodičů jsme
ve Vědlicích postavili tábořiště s pěti tee-pee,
na kterém jsme si užili letní tábor.

156. oddíl

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

Na začátku července jsme na táboře s Sherlockem Holmesem
chytili Moriartiho a všichni si užili puťák po Jeseníkách
ve skupinkách rozdělených podle sil každého účastníka.
Na víkendové výpravě Moštování jsme nasbírali přes 100 l
moštu a taky ho hned na místě museli hodně vypít.
Začali jsme pracovat podle nových stezek a děti
se nemůžou dočkat od schůzky ke schůzce.

www.hiawatha.cz

Kobry

klub dospělých od 18 let
7 členů

V roce 2018 jsme se začali intenzivně připravovat na světové
Jamboree, které proběhne v roce 2019 v USA, a do jehož
příprav jsme zapojeni.
Na táboře 156. oddílu v Jeseníkách jsme postavili ještě
luxusnější cihlová kamna.
Na dvoutýdenním výletu do Gruzie jsme
objevovali hory i půvaby hlavního města Tbilisi.

Středisková rada
vedoucí střediska – Ladislav Pelcl (Bilbo)
zástupkyně vedoucího střediska – Josefína Nedbalová (Joska)
vedoucí 156. oddílu – Lenka Cejhonová (Drobek) | vedoucí 56. KD
Kobry – Tomáš Pelcl (Kulan) | vedoucí 97. oddílu Letorost – Klára
Poláková (Čiči) | vedoucí 97. oddílu Paráda a Vlčáci – Vladimír Urban
(Vláďa) | vedoucí 98. oddílu Minnehaha – Amálie Nedbalová (Málí)
volení členové střediskové rady – Jakub Zubatý, Zbyněk Kocman

Hospodaření v roce 2018
Rozvaha k 31.12. 2018
Aktiva (tis. Kč)
Dlouh. hmotný majetek
Dlouh. finanční majetek
Oprávky
Zásoby
Pohledávky
Krátk. finanční majetek
Jiná aktiva

Výkaz zisku a ztráty 2018
1 860
353
387
-5
20
116
988
1

Výnosy (tis. Kč.)

1 509

členské příspěvky
úč.poplatky na akcích
dotace MŠMT
dotace HMP
dotace MČ Praha 5
dary
ostatní (např., pronájmy,
služby na akcích...)

Pasiva (tis. Kč)

1 860

Náklady (tis. Kč)

Jmění
Výsledek hospodaření
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva

1297
184
131
248

Tábory
Víkendové akce
PR akademie
Provoz a opravy kluboven
Vybavení
Ostatní

Výsledek hospodaření - zisk				

133
772
55
384
45
17
103

1 325
660
296
118
139
64
48

184 tis. Kč

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

