výroční zpráva
skautského
střediska

Hiawatha
Praha

2012

Milí čtenáři,
v roce 2012 oslavil český skauting již 100 let své existence. Pro naše středisko
znamenal tento rok další úspěšnou etapu jeho fungování.
Nabízíme hodnotný a zábavný volnočasový program pro děti, a to se odráží na
rostoucí členské základně. Děti mají příležitost vyzkoušet si nové dovednosti,
s kamarády vyrazit na dobrodružné výpravy do přírody, poznávat cizí země,
přijímat zkušenosti i se dělit s ostatními o svoje vlastní znalosti a ty dále rozvíjet.
Jsou vedeny k zodpovědnosti za sebe i za druhé, tvořivosti, samostatnosti, rozvíjení jejich vlastního názoru a schopnosti se rozhodovat. Dále se děti seznamují
například s humanitární, rozvojovou i ekologickou tématikou. Velký dík za to
patří zejména vedoucím našich oddílů, ale i všem činovníkům střediska, kteří
vytvářejí podmínky pro jejich bezproblémové fungování. Všichni výše jmenovaní
pracují dobrovolně ve svém volném čase s cílem být prospěšní společnosti
a tvořit „trochu lepší svět“. Odměnou nám všem je dobře fungující parta lidí,
opravdových kamarádů, a tou jsou naše jednotlivé oddíly respektive středisko
jako celek.
Velký dík patří také rodičům dětí a ostatním lidem, kteří se obětavě zapojují do
pomoci středisku a jeho oddílům, ať už finančně, tak i svou vlastní prací.
Doufám, že i v příštím roce bude středisko fungovat stejně dobře a jeho činnost
bude zdrojem radosti a spokojenosti jak dětí a jejich rodičů, tak i nás samotných,
vedoucích oddílů a činovníků střediska.
Zbyněk Kocman, vedoucí střediska

O Junáku
Počátky skautingu v českých zemích sahají do doby před první světovou válkou.
V roce 2012 vkročil skauting za doprovodu oslav do druhého století své existence.
Skautské hnutí existuje téměř ve všech zemích světa. K 1. lednu 2012 bylo
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2006, přičemž za poslední rok činil nárůst 1100 členů. Junák je největší organizací sdružující děti a
mládež v ČR.
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Naše středisko
Středisko Hiawatha Praha, organizační jednotka Junáka – svazu skautů a skautek
ČR na Praze 5. Středisko bylo založeno v roce 1946, kdy navázalo na předválečnou
tradici, avšak krátce nato byla jeho činnost zakázána komunisty. Obnoveno bylo
hned v lednu 1990 a od té doby se postupněrozrůstá. V roce 2006 se spojilo se
střediskem Stodůlky, působícím na Praze 13.
V roce 2012 mělo středisko 181 řádných (z toho 106 dětí do 18 let) a 12 hostujících
členů. Středisko pořádá akce pro všechny výchovné kategorie, tj. pro všechny od 5
let. V tomto roce bylo uskutečněno přibližně 30 víkendových akcí, nespočet schůzek
a 4 letní tábory po celé republice – jeden u Žárové u Velkých Losin v Jeseníkách,
druhý u Nové Bystřice v České Kanadě, třetí u Jindřichovic u Blatné a čtvrtý
u Tiché u Kaplice v jižních Čechách.
Dospělí členové se zapojují do činnosti hnutí na všech úrovních – oddílové,
střediskové, okresní, celopražské i celorepublikové. Součástí střediska je také
skautský pěvecký sbor Cantuta.
Oddíly střediska se pravidelně scházejí v klubovnách na Praze 5 v ulici Zoubkova
(156. oddíl) a na Praze 13 v ulicích Mohylová (Minnehaha), U Jezera (Paráda, Vlčáci
a Zlatý střed) a Kuncova (Letorost). Táborové a další vybavení je uskladněno ve
skladu v Kettnerově a také ve skladu ve Velkých Losinách.
Informace o činnosti střediska a jeho oddílů lze najít na webových stránkách
www.hiawatha.cz. Zde se také nachází přehled uskutečněných i budoucích akcí,
fotografie a vybrané články z médií o středisku.

Vedení střediska

Složení střediskové rady

Nejvyšším orgánem střediska je střediskový sněm konaný zpravidla jednou
za tři roky. Pravomoci sněmu jsou zejména volba střediskového vedoucího
a jeho zástupce, volených členů střediskové rady a revizní komise a také může
odhlasovat usnesení závazné pro další činnost střediska.
Na střediskovém sněmu mají hlasovací právo všichni činovníci střediska,
což jsou dospělí členové Junáka zvolení či jmenovaní do funkce v souladu
s vnitřními předpisy Junáka. Nejvyšším řídícím orgánem střediska mezi sněmy
je středisková rada. Středisková rada může přijímat závazná usnesení pro
činnost střediska, které si sněm nevyhradil do své pravomoci. Ze své činnosti
se zodpovídá právě střediskovému sněmu.
Členové střediskové rady jsou vedoucí střediska a jeho zástupce, vedoucí
oddílů a členové rady zvolení střediskovým sněmem. Středisková rada se
schází přibližně jednou měsíčně a řeší aktuální i budoucí záležitosti střediska
i jednotlivých oddílů.
Ke konci roku se změnilo provedení rad z převážně informačního na více
diskusní. Jednotlivé oddíly řídí vedoucí oddílů, kteří mají k ruce svého zástupce.
Vedoucí oddíl i jejich zástupci jsou jmenováni střediskovým vedoucím.

Vedoucí střediska: Zbyněk Kocman
Zástupce vedoucího střediska: Martin Kolda
Volení členové střediskové rady:
• Ing. Ladislav Pelcl
• Ing. Jakub Zubatý
• Mgr. Bohumila Sedlačíková
• Anna Raichlová
Vedoucí oddílů:
• Letorost: Klára Břicháčková
• Paráda, Vlčáci a Zlatý střed: Bc. et Bc. Pavla Sýkorová
• Minnehaha: Denisa Raichlová
• Kobry: MUDr. Tomáš Pelcl
• 156. oddíl: Dan Svitavský
• Cantuta: MUDr. Magdaléna Ježková
Hospodář střediska: Mgr. Hana Říhová
Pokladník střediska: Anna Raichlová
Revizní komise:
• Předsedkyně revizní komise: Ing. Marie Konečná
• Člen revizní komise: Vladimír Uhlíř
Správce majetku střediska: Ing. Jakub Zubatý

Oddíly se představují
Smíchov
156. smíšený oddíl – kluci a holky od 6 do 15 let
56. klub dospělých Kobry – kluci od 18 let výše
Stodůlky
97. oddíl Letorost – kluci a holky od 5 do 9 let
97. oddíl Paráda, Vlčáci a Zlatý střed – kluci a holky od 10 do 17 let
98. dívčí oddíl Minnehaha – holky od 6 let výše
klub dospělých Cantuta – skautský pěvecký sbor

Letorost
25 členů, holky a kluci od 5 do 12 let
vedení oddílu: Klára Břicháčková (Cvrček), Klára Tučková (Klárrrka)
kontakt: letorost97@seznam.cz
Jsme oddíl kluků a holek ve věku 5-10 let. Ačkoli jsme nejmladší, nechybí nám
hravost ani šikovnost. Na schůzkách, které máme každý týden, se učíme novým
dovednostem, vytváříme nejrůznější věci – od mapek okolí až po kamenné věže
– hrajeme hry (deskové, míčové i úplně vymyšlené vlastní) a hlavně si užíváme
spoustu legrace!
Podobně je tomu i na víkendových výpravách, jež máme zhruba jednou do měsíce.
To si sbalíme do batohů spacáky a karimatky a jedeme poznávat krásy českých
měst a přírody. Celým víkendem nás většinou provází jedna červená nit, do které
jsou situované všechny hry. Takhle jsme v březnu v Krkonoších sháněli a vařili
Trautenberkovi oběd nebo na Vánoční výpravě v Přelouči hledali zatoulané zlaté
prasátko.
Jednou za čas taky zajdeme společně do divadla, muzea, na výstavu nebo se
účastníme akcí společných pro více skautských oddílů, kde poznáváme nové
kamarády. Loni jsme tak přešli Brdy, kde jsme si vyměnili pamětní kartičky,
postoupili do druhého kola Závodu světlušek a vlčat a byli na tradiční ekologicky laděné skautské soutěži Alko.
K tomu všemu jezdíme o prázdninách, typicky začátkem července, na dvoutýdenní
tábor. Letos jsme byli už druhým rokem poblíž hranic s Rakouskem u obce Tiché.

Tábor Tichá
2. – 23. 7. 2012
Tichá u Dolního Dvořiště
25 účastníků
Pro veliký úspěch jsme letos vyrazili na tábor opět do Tiché v jižních Čechách.
V červnu nám profesorka McGonagallová a ředitel Albus Brumbál poslali zapečetěný dopis z Bradavic, Školy čar a kouzel. Po příjezdu nás čekal slavnostní
ceremoniál, kde nás skutečně mluvící Moudrý klobouk rozřadil do kolejí. Vždy
s námi chvíli rozmlouval a přemýšlel, kam nás pošle – někteří skončili v Krysožalu,
jiní v Žabozelu nebo Červozoru.
Během táborového školního roku jsme si pod vedením zkušených profesorů
osvojovali kouzelnické umění, postupně jsme se naučili létat na koštěti, vyráběli
si hůlky, se kterými se učili kouzlit a za úspěchy sbírali body pro své koleje. Po
každém večerním nástupu jsme chodili do Pamětní síně na rituál, kde byli Velkým
či Malým kouzlem (čarovnou prskavkou) oceňováni jednotlivci nebo celé koleje.
Z mimočarodějnických dovedností jsme si vyzkoušeli třeba střelbu ze vzduchovky
nebo indiánský lakros. Večer jsme chodili do sauny a pak usínali při čtení u ohýnku
v tee-pee. Vypravili jsme se i na výlet do Prasinek, vesničky kousek od Bradavic. Po
návratu nás čekal velkolepý ples, tančili jsme a popíjeli máslový ležák.
V posledních dnech tábora jsme se dozvěděli, že zlý Lord Voldemort se chce
zmocnit Kamene mudrců, což by ohrozilo celý kouzelnický svět. Naštěstí se
nám ho podařilo získat dřív. Domů jsme se mohli vydat bez obav o Bradavice.
Unavení, ale spokojení.

Paráda, Vlčáci a Zlatý střed
40 členů, holky a kluci od 10 do 17 let
vedení oddílu: Pavla Sýkorová (Gymi), Anna Daňková (Rapša)
kontakt: sykorova.pavla@gmail.com
Vídáme se každý měsíc několikrát. První středu celý oddíl v klubovně (tedy
spíše u klubovny, dovnitř se najednou nevejdeme). Každou sudou středu probíhají
družinové schůzky a roverská schůzka. Třetí středy pak společně trávíme mimo
klubovnu: návštěvami muzeí, sportovišť, na procházkách po Praze…
Také je klubovna svědkem rádcovských schůzek a schůzek oddílové rady, kde
se domlouvají akce a program na další měsíce. Jednou až dvakrát za měsíc
vyrážíme na víkend mimo město. Účastníme se také pražských (šifrovací hra
Prahou plnou strašidel) a celorepublikových soutěží (ekologická soutěž Alobalová
koule, Roverské klání), projektu Postavme školu v Africe a mezinárodních akcí
(německé Jamboree v Bonnu).
Za minulý rok se nám toho povedlo mnoho. Založit fungující roverskou družinu,
zefektivnit práci s rádci družin i s oddílovou radou, užít si tábor. V první půlce roku
jsme putovali časem, setkávali jsme se s různými osobnostmi a zažili na vlastní kůži
nejednu historickou událost. Od září se zase stáváme účastníky a herci jednotlivých
filmů – spolu s Jedi jsme zachránili princeznu ze Star Wars, zvolili Losnu Velkým Vontem, Saxáně sehnali Babské ucho, složili počítač z Vesmírné Odyssey, s Sherlockem
Holmesem zabránili smrtelnému spiknutí. Nejzajímavější akcí roverů byla jejich
zahajovací výprava, když za pomoc s chytáním koz a úpravou zvěřince z 18. století
spali dvě noci na zámku Stránov. Sem jsme se pak i s dětmi vrátili na prosincovou
výpravu v duchu Dickensovy povídky Vánoční koleda.

Tábor Nová Bystřice
30. 6. – 14. 7. 2012
Nová Bystřice, Česká Kanada
33 účastníků
Všechno začalo už na květnovém vandru. Dvě hodiny ráno, svítící petrolejka,
soundtrack z filmu, schody plné zapečetěných dopisů. Ředitel Albus Brumbál nás
očekával ve Škole čar a kouzel v Bradavicích – letos tedy bude celotáborová hra
v duchu příběhů Harryho Pottera, kouzelnického kluka, co se snaží zachránit svět.
Stavba tábora se trochu protáhla, a tak se v Bradavické škole učilo až od třetího
dne. Nicméně již v polovině tábora už byl zachráněn Kámen mudrců, otevřena
Tajemná komnata (tedy odehrány více jak tři ze sedmi knih J. K. Rowlingové)
a roveři se vrátili z výsadku do Rakouska. Následoval domluvený roverský přepad
spřáteleného oddílu, prohlídka Klášterního kostela, slibový oheň a první den
puťáku i s nouzovým přespáním v hangáru místní keramické dílny. Ráno vysvitlo
sluníčko a my pokračovali v cestě přes Slavonické podzemí až na Landštejn. Večeře
na ohni, spaní na hradě a nad ránem nejdůležitější zvrat v táborové hře – smrt
ředitele školy. I přes děsivou atmosféru dýmovnic, černých plášťů a spousty
barevných koulí létajících táborem však všechno dopadlo dobře. Přežili jsme
a kouzelnický svět s námi. A co nám to dalo?
Roveři si procvičili němčinu, naučili se stavět týpko podle matematických vzorečků
a zkusili si stavbu nízkých lanových překážek pod dohledem kvalifikovaného
instruktora. Mladší se například dozvěděli, z čeho se skládá notebook a jak jej
z dílů znovu sestavit. Všichni dohromady jsme poznali okolí České Kanady jak po
stránce místních příběhů, tak i krásné přírody.

Minnehaha
42 členů, holky od 5 do 20 let
vedení oddílu: Denisa Raichlová (Motla), Žofie Nedbalová (Žika)
kontakt: motlade@seznam.cz
Předání oddílu po táboře minulého roku do rukou Motly a Žiky odstartovalo spoustu
nových věcí v oddíle. Náplň oddílové činnosti byla oživena také přechodem velké
skupiny skautek do roverského věku, tedy věku, který se zapojuje do vedení
oddílu. Po táboře nás bylo tolik, že musely vzniknout dvě úplně nové družiny.
Družina Včel, kam chodí mladší skautky (10-12) se teď schází v pondělí, družina
Mloků – starších světlušek (8-10) v úterý, družina Čmeláků (starší skautky 12-15)
ve středu a nejmladší členky oddílu Ještěrky (5-7) ve čtvrtek. Naše klubovna je
celý týden plná smíchu a zábavy. Kromě toho se jednou za měsíc sejdou i roverky
Piraně, které mají svou vlastní roverskou činnost.
Jednou za měsíc podnikneme nějakou akci buď jednodenní (v sobotu) nebo
celovíkendovou. Na takové akci se sejde celý oddíl dohromady a hrajeme
společně hry, při kterých se vzájemně sbližujeme, poznáváme, pomáháme si,
překonáváme se a máme se dobře.
Minulý školní rok jsme honily prohnaného zlodějíčka Johnyho Párátka,
kterého jsme na táboře dopadly. Tentokrát nás čeká nový úkol, objet svět za
80 dní. Už jsme projely Anglií, Francií, Nizozemím, Německem a Itálií. Musíme
si pospíšit, abychom to stihly. Můžete se k nám připojit, další stanicí je Česká
republika.

Tábor Jindřichovice
15. – 29. 7. 2012
Jindřichovice, Sokolov
32 členů
Letos jsme po třech letech opět zavítaly na tábořiště v Jindřichovicích. Hned
po příjezdu se strhl slejvák, ve kterém jsme zařizovaly tábořiště, vybalovaly
a stavěly tee-pee. Večer byla svolaná konference kvůli dohodnutí dalšího
postupu v honbě za bankovním lupičem Johny Párátkem, kterého chytáme
už celý rok. Nový velitel sesadil starého, rozdělil nás do čtyř speciálních týmů
a zahájil nový způsob vyšetřování. Všechny týmy postupně prošly celým
Texasem – zemí, odkud se Johny snažil prchnout mimo USA.
Nové vyšetřovací metody byly úspěšné. Johny byl dopaden, bylo vypátráno
místo, kam ukryl uloupené peníze a dokonce jsme objevily i jeho další skrýše,
které nebyly prázdné.
Kromě pátrání jsme si vyzkoušely nový sport – lakros, poznávaly jsme dřevo
podle jeho vůně, byly jsme tisíckrát pro vodu, plnily jsme nové oddílové stezky,
vyráběly jsme náušnice a lapače snů, zpívaly jsme nové i staré písničky, hrály
jsme na diamantové lištičky, zamýšlely jsme se nad zákonem a slibem, čtyřem
z nás se podařilo splnit 3 orlí pera a v největším vedru jsme se pořádně zlily při
velké vodní bitce.
Během slibového dne jsme se setkaly s osobnostmi českého a světového
skautingu a večer jsme si naplno užily atmosféru slibového ohně. Je jisté, že na
tento tábor budeme ještě dlouho v dobrém vzpomínat. A těšíme se, co nás čeká
v dalším roce.

156. oddíl
26 členů, holky a kluci od 6 do 18 let
vedení oddílu: Dan Svitavský (Mamut), Klára Křesťanová
kontakt: dan.svitavsky@seznam.cz
Číslo našeho oddílu může vypadat jako naprosto náhodné číslo, ale je symbolické,
protože v pětkové soustavě se píše čtyřmi jedničkami za sebou. Takový je i náš
oddíl. Člověku zvenčí může připadat podobný všem jiným, ale pro nás je něčím
důležitý.
A proč je pro nás důležitý? Inu, třeba proto, že se tam všichni dobře známe.
Jezdíme spolu přibližně jednou za měsíc na výpravy za Prahu a o letních
prázdninách na tábor do malebných Jeseníků. A co my tam toho spolu zažíváme!
Letos jsme cestovali po celém světě a na táboře jsme objevili Ameriku. Naše
tradičně nejoblíbenější výprava je podzimní moštování, kde si vlastnoručně
sbíráme jablka, drtíme je a lisujeme z nich onen lahodný nápoj. Dá to sice
dost práce, ale všem to stojí za to. Na naší poslední výpravě jsme přijeli do
chaty, kde strašilo, takže jsme se snažili celý víkend příšer zbavit. Zjistili jsme
ale, že silou se vyhnat nedají, a tak jsme se s nimi raději usmířili a pozvali je
na oběd. To zabralo.
Během roku se scházíme pravidělně každý týden v naší klubovně, kterou jsme
si letos vymalovali a trochu přestavěli, aby nám tam bylo tepleji a útulněji.
V neposlední řadě se nám rozrostlo vedení o dva lidi, takže máme zase o něco
víc nápadů a elánu, třeba na přípravy dalšího tábora...

Tábor Žárová
1. – 22. 7. 2012
Žárová, Šumperk
28 účastníků
Každý náš tábor je v něčem stejný. Již dvanáctým rokem přijíždíme na stejnou zelenou louku v krásném jesenickém předhůří. Podvanácté nás znovu čeká spousta
práce – je potřeba postavit stany, aby měl každý kde spát; je potřeba postavit
kuchyň, stožár, latríny, dojít do lesa na dříví... Není toho málo, ale když se všichni
zapojí, dokážeme to. A když už tábor stojí, čekají nás tři týdny dobrodružství,
a to je zase pokaždé jiné.
Letos jsme s naší posádkou objevili Ameriku a postupně ji kolonizovali. Setkávali
jsme se s přátelskými i nepřátelskými domorodci. Soutěžili jsme o území. Někdy
jsme zase spolupracovali. Třeba když na nás zlý šaman uvrhl kletbu a my museli
odnést střepy z posvátného talíře na tři různé hory v Jeseníkách. U toho jsme
se ale zase rozhlédli po kraji. A úplně na konci tábora se nám podařilo vyhlásit
nezávislost a vytvořili jsme si nový stát.
Během tábora jsme čelili i opravdovým nástrahám. Stihl nás tak nečekaný a prudký déšť, že jsme nestíhali kopat odtokové kanály, aby nám voda nevyplavila stany
a kuchyň. Ale vyšlo slunce a zase jsme všechno usušili.
Co dodat? Tábor byl zážitek. Každý měl jistě chvíle, které pro něj nebyly lehké
– někomu se stýskalo, někomu se nechtělo na dříví, někdo se bál na hlídce...
Ale společně jsme to zvládli a příští rok snad budeme zase o něco nebojácnější
a zkušenější.

Cantuta
Smíšený pěvecký sbor, 24 členů
Vedení klubu dospělých: sbormistryně Miloslava Vítková
vedoucí klbu: Magdaléna Ježková, zástupce vedoucí Veronika Strnadová
a Dagmar Antošíková.
V roce 2012 jsme opět pilně zpívali. Kromě tradičních pondělních zkoušek jsme
vyrazili na jaře a na konci letních prázdnin na malé soustředění. Zazpívali jsme na
mnoha skautských akcích: vernisáž skautské výstavy v muzeu hl. m. Prahy „Trochu lepší svět“, skautská mše ke 100 letům (výročí založení českého skautingu),
koncert pro ISGF (organizaci sdružující dospělé skauty), předávání Betlémského
světla ve svatovítské katedrále na Pražském hradě.
Uspořádali jsme dva letní koncerty a tři vánoční koncerty ve spolupráci s pěveckými
sbory Bubureza a Dech. Účastnili jsme se Mezinárodního festivalu pěveckých
sborů v Bašce a Festivalu sborového umění v Jihlavě. Na žádost městské části
Prahy 5 jsme zazpívali také v kostele Sacré Coeur u příležitosti Dnů evropského dědictví.
Klub dospělých Cantuta završil rokem 2012 již desátý rok své činnosti, takže v
roce 2013 nás čeká narozeninová oslava v podobě výročního koncertu ;-)
Více na našich stránkách www.cantuta.cz.

Kobry
8 členů, kluci 18+
vedení oddílu: Tomáš Pelcl (Kulan), Ladislav Balík (Bajt)
kontakt: tom@pelcl.cz
Kobry jsou oddíl dospělých členů našeho střediska. Členové dříve působili ve
stejnojmenném roverském kmeni a postupně spolu dorostli až k dospělosti.
Oficiálně nás je šest, ale neodmyslitelně k nám patří i někteří další členové
a přátelé střediska, kteří už nejsou v klubu dospělých nebo ve středisku tak aktivní.
Na rozdíl od ostatních oddílů našeho střediska nemáme pravidelný celoroční
program. Většina naší skautské činnosti je pevně svázána s chodem střediska.
Řadu pozic vedení střediska zastávají právě členové Kober. Protože kromě
střediskových pozic zastáváme rozličné funkce v pracovním a vzdělávacím
procesu nebo v rodině, tak jsme vždy rádi, když se spolu po delší době vidíme
a pokaždé v sobě najdeme chuť potrápit si naše mozky trochou strategického
myšlení na hrách, se kterými jsme ve středisku vyrůstali.
V létě jezdíme na tábor do Jeseníků společně se 156. oddílem, podílíme se tam na
stavbě tábora a podle našich časových možností méně či více i na jeho hladkém
chodu. V uplynulém roce jeli před táborem někteří z nás na brigádu do Jeseníků
k majiteli tábořiště, odpracovat si louku na tábor. Po létě jsme se podíleli na
organizaci velké terénní hry Válka o Cintru a na chodu její skautské krčmy. Mnozí
z nás se během roku činili také jako instruktoři na skautských vzdělávacích
a zážitkových kurzech či závodech (Fonticulus, Závod vlčat a světlušek okresu
Praha 5) pořádaných pro skauty nejen z našeho střediska.

Střediskové akce
I přes relativně značnou velikost našeho střediska
považujeme za důležité udržovat týmového a kamarádského ducha napříč celým střediskem tak, abychom
i nadále mohli fungovat jako co možná nejvíc jednolitá parta
kamarádů. Z toho důvodu pořádáme během roku několik
celostřediskových, nebo alespoň mezioddílových akcí. Tyto akce
jsou díky velkému počtu účastníků náročné jak organizačně
a personálně, tak také určité obtíže mnohdy činí i nalezení
dostatečně velkých prostor potřebných pro konání těchto akcí.

Středisková
voda
15.–17. 6. 2012

Velikonoce
5. - 9. 4. 2012
Velikonoce jsou tradiční středisková akce určená pro rovery a dospělé. Akce má
ryze turistický charakter se spaním v přírodě pod stanem. Každý rok vybíráme
zajímavou trasu v některé kopcovité lokalitě a užíváme si pobyt v jarní přírodě.
Velikonoční putování nebývají přespříliš fyzicky náročná, ale vzhledem k tomu,
že se spí venku a někdy bývá ještě sníh, leckoho to může odradit.
V roce 2012 jsme se o velikonočních prázdninách vydali v počtu šesti lidí do polského národního parku Stolové hory, který se nachází v blízkosti Náchoda. Během
pěti dní jsme prošli trasu z města Polanica-Zdrój do Broumova. Po cestě jsme
viděli spoustu zajímavých skalních útvarů včetně stolové hory Szczeliniec Wielki (česky Velká Hejšovina), na které je pískovcové skalní bludiště. Na české straně
jsme pak navštívili část Broumovských stěn.

Na vodu v roce 2012 nás vyrazilo přes třicet. Tentokrát jsme se se střediskem
v rámci této akce vydali na splutí Vltavy z Vyššího Brodu do Českého Krumlova.
Cesty se zúčastnily děti ze 156ky, Minnehahy a Parády a Vlčáků, podporu jim
dělali dospělí z řad členů a přátel střediska.
V pátek jsem dojeli vlakem do kempu ve Vyšším Brodě a hned v sobotu ráno
jsme se v půjčených lodích vydali na cestu. Bylo krásně jasno a teplo a tak nikoho
moc nemrzelo, když se občas namočil. Po cestě bylo několik jezů, na kterých jsme
všichni procvičili své vodácké schopnosti. Cesta příjemně utekla a i přes odpolední
koupání jsme dorazili do cíle v kempu Branná docela brzo a tak nám zbyl ještě
čas na vodácký trénink. Po večeři, kterou si většinou účastníci připravují sami ze
svých zásob, jsme hráli hry, které připravily holky z Minnehahy.
Druhý den plavby už nás čekala jen cesta pod Český Krumlov. Cesta ubíhala
podle plánu a nebýt fronty vodáků na posledním jezu, stihli bychom naplánovaný
vlak. Nakonec jsme tedy dorazili domů s menším zpožděním.

Jamboree Mi Mundo
13. – 20. 8. 2012
Kolín nad Rýnem, Bonn
Kdo: Hiawatha Praha na pozvání DPSG Stamm Phönix Bonn, další účastníci:
Německo, Irsko, Island, Čína, Uganda, Británie, Francie, Rusko, Lotyšsko, Ghana.
Počet našich účastníků: 10, z toho 3 vedoucí
Jamboree mělo heslo: „We have mixed it up!“ Každá země během čtyřdenní akce
uvařila nějakou specialitu, připravila workshop s tradiční činností, rukodělkou
apod. Na výběr jsme měli každý také exkurzi na zajímavé místo dle výběru a jeden
z workshopů organizovaných vedením akce.
Po skončení akce jsme se na poslední dva dny přesunuli do Bonnu, kde mají Němci
klubovnu, a strávili s nimi příjemné dva dny plné fantastických programů. Akce
se všem účastníkům velmi líbila a chceme naše vzájemné návštěvy s Německými
skauty zachovat i v následujících letech.

Válka
o Cintru 2012
27.-30. 9. 2012
Na skautské základně v Šiškovicích se uskutečnil čtrnáctý ročník skautské dřevárny
– bojové hry s dřevěnými meči. Její název i základní legenda hry pochází z díla A.
Sapkowského – jeho Ságy o Zaklínači; hra je tak kromě střetů středověkých armád plná magie, zvláštních postav a nestvůr.
Akci pořádá naše středisko spolu s dalšími přáteli a letos se jí zúčastnilo opět
kolem tří set hráčů. Většina z nich byla ve věku 10–15 let, kterým je určena;
zejména na straně nestvůr, králů či velitelů nicméně byli i zkušenější bojovníci.
Letos byla hra v lecčem odlišná – trvala díky svátku o den déle a hráči narazili na
herní ploše na velký labyrint, postavený ze sítí, ve kterém mnozí dobrodruzi našli
bohatství i smrt. V neděli se armády střetly v závěrečné velké bitvě – letos v ní
triumfovala koalice severních království. Vice na www.cintra.cz

Střediskové podzimní prázdniny

24.10.-28.10. 2012
Dobruška, 54 osob

Postavme
školu v Africe
1.–4. 10. 2012
Začátkem října jsme se se střediskem Hiawatha opět zapojili do sbírky Postavme školu
v Africe. V našem informačním stánku na Andělu u metra jsme po čtyři odpoledne
nabízeli kolemjdoucím africké placky a příležitost přispět do sbírkových kasiček nebo
si zakoupit fotografie z afrických škol. Kromě starších roverů a vedoucích se zapojilo
hned několik oddílů: Minnehaha, Paráda a Vlčáci, 156. oddíl. Celou akci nám pomáhali
realizovat také skauti z oddílu Ignis z Barrandova.
Sbírku Postavme školu v Africe pořádá nezisková organizace Člověk v tísni ve
spolupráci s Junákem. Vybrané peníze slouží k financování staveb školních budov
v Etiopii. Přestože již proběhl 9. ročník sbírky a bylo postaveno 12 škol pro více
než 3000 dětí, zdaleka ne všechny děti v Etiopii mají kam chodit do školy.
Více informací: www.skolavafrice.cz.

Střediskové podzimky jsou tradičním setkáním dětí ze střediska, ale letos byly
docela netradiční. Zúčastnily se totiž jen dva dětské oddíly ze čtyř – Minnehaha
a Paráda a Vlčáci. I tak však bylo dětí dost. Celými prázdninami provázely děti
Rychlé šípy, s nimiž se nám podařilo ukořistit Vontům ježka v kleci. Při hrách nám
zákoutí Stínadel nahradilo městečko Dobruška, které teď mnozí z nás znají jako
(nebo možná i lépe než) rodné město.
Kromě této společné celopodzimkové hry jsme ale letos měli převážně dělené
programy, z nichž si každý mohl zvolit podle svého gusta. A tak zatímco někteří vybíjeli svou energii všemožným sportováním, jiní např. vyráběli marcipán a ozdobné
kolíčky nebo zpívali. Skupinky dětí se při aktivitách různě měnily, a tak jsme měli
možnost se spolu zase trochu víc poznat. Na tyto podzimky a uličky Dobrušky asi
jen tak nikdo z nás nezapomene.
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Aktiva
Střediskové mikiny
Hotovost
Bankovní účty
Zaplacené zálohy
Pohledávky
Jiná aktiva
Celkem aktiva

1 100
26 964
784 825
70 254
3 514
-4 108,
882 550

Pasiva
Vlastní jmění
Výsledek hospodaření
Dodavatelé
Závazky
Účty časového rozlišení

690 667
66 264
-251
28 265
97 605

Celkem pasiva

882 550

Výhody pro členy střediska
Desítky lidí v našem středisku se rozhodli dělat něco zadarmo pro ostatní. Nejen,
že investují svůj čas do prospěšné činnosti bez nároku na honorář, ale mnohdy
je tato činnost pro ně spojena i s finančními náklady, např. vyšší náklady na
telefon, outdoorové vybavení, investice do vzdělání atp. Junák i samo středisko
tak nabízí všem těmto lidem, respektive všem členům střediska, mnoho výhod.
Vybrané výhody zprostředkované Ústředím Junáka:
STS (skautské telefonní síť) – firemní síť s velmi výhodnými tarify pro všechny
členy Junáka starší 15 let s možností zapojení i členů rodiny a společné domácnosti.
Členské karty – je zároveň evropskou kartou mládeže (EYCA), přináší tak veškeré
slevy spojené s kartou EYCA a zároveň další slevy vázané na členství v Junáku.
Levné počítače – ve spolupráci s dellpoint.cz (firma OSIT s.r.o.) nabízí Junák svým
členům 20 – 40% slevy na vybrané notebooky značky Dell.
Výhody zprostředkované střediskem Hiawatha Praha pouze pro své členy:
V roce 2012 se jednalo o jednorázové slevy 15% na veškerý sortiment v prodejně
HUDYsport Praha Lidická a 10% v e-shopu VybaveniProZahradu.cz.
Dále středisko umožňuje svým členům výhodné zapůjčení veškerého
střediskového vybavení.

Plány střediska
Středisko má v současné chvíli dostatečné personální, materiální i finanční zázemí,
aby mohlo plnit všechny úkoly a povinnosti plynoucí pro něj z Organizačního řádu
Junáka. Nicméně, zvláště vzhledem k narůstající členské základně, se v některých
oblastech dostáváme na hranice našich současných možností.
V prvé řadě se jedná o prostorové zajištění činnosti. Některé naše oddíly, které
mají již téměř 50 členů, se scházejí v prostorách o velikosti cca 30m2, které již
velmi omezují možnosti dětského programu. Zvláště pokud bude růst členské
základny i nadále pokračovat, bude potřeba zcela nevyhnutelně najít prostory
větší. Prostorového zajištění činnosti se týká také potřeba větších skladových
prostor střediska. Současný prostor o rozměru cca 20m2 je na hranici svých
možností. Mimo to je pro nás překážkou komplikovaná přístupnost celého
prostoru, která velmi prodlužuje a znesnadňuje jakýkoliv přesun materiálu
a vybavení v něm uloženém. V nejbližší době tak bude potřeba najít prostory
větší a lépe přístupné. Ideálním řešením je pro nás pak získání vlastního objektu
na území Prahy 13, který by poskytoval jednak dostatečné zázemí pro činnost
každého z našich oddílů, jednak odpovídající skladové prostory, a to jak velikostí,
tak i jejich přístupností.
S dalším růstem střediska pak bude nutností doplnění činovnické základny
střediska. Hlavně pak funkce střediskového personalisty, tajemníka
a výchovného zpravodaje, který koordinuje a dohlíží na kvalitu výchovné
činnosti střediska.

Poděkování
Velice děkujeme subjektům, které podpořily naši činnost v roce 2012:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dotační prostředy použité na
úhradu nákladů akcí a provozní náklady)
Hlavní město Praha (grantové projekty určené na tábory, výpravy a provozní
náklady kluboven)
MČ Praha 5 (grantové projekty určené na akce ve volném čase, provozní náklady,
pronájem skladu a aktivity sboru Cantuta)
MČ Praha 13 (grantový projekt na obnovu vybavení)
Věra Ondřichová (finanční dar)
Děkujeme prodejně HUDYsport Praha Lidická a e-shopu VybaveniProZahradu.cz
za jednorázové slevy pro naše členy.

Také velký dík patří našim členům a rodičům, kteří zaplatili sponzorský členský
příspěvek ve výši 1 500 Kč.
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