Letní stanový tábor v heslech

Výroční zpráva

•

délka trvání 15 dní (26.7. – 9.8.)

•

počet dětí 47, počet dospělých 4

•

pobyt v přírodě v zázemí stanových celt, bez jakýchkoliv vymožeností

•

ranní rozcvičky, otužování ve studené vodě, oddílové dlouhodobky,
výpravy do okolí, plnění zkoušek a úkolů, sebeovládání, samostatnost,
zodpovědnost a nespočet drobných i větších her a soutěží

Junák - svaz skautů a skautek ČR,
středisko ARAUKARIT Malé Svatoňovice

Poděkování
Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které podporuje naši
činnost finančně.
Děkujeme Základní škole Bratří Čapků a Církvi československé husitské, NO Úpice.
Díky nim se máme kde v Úpici scházet.
A děkujeme rodičům našich dětí. I oni nás mnohdy významně podporují a
pomáhají. Děkujeme!

Junák - svaz skautů a
skautek ČR,
středisko ARAUKARIT
Malé Svatoňovice
Náměstí Karla Čapka 147
542 34 Malé Svatoňovice
IČO 60153555
Číslo účtu:
245541702/0300
Kontaktní a doručovací
adresa:
Martin Křížek
Náměstí T.G.M. 38
542 32 Úpice

Slovo vůdce střediska
Rok 2014 byl pro naše skautské středisko velmi povzbudivý. Oproti předchozímu
roku jsme opět o maličko povyrostli ☺ (o 9 dětí a 1 dospělého). Zároveň se
podařilo uskutečnit poměrně velký počet víkendových akcí, a za to patří velký dík
obzvláště oddílovým vedoucím. Je to jejich zásluha, jejich nadšení, vlastní
iniciativa, obrovská chuť i zájem poznávat nová místa. A to vše v rámci jejich
soukromého času a bez jakéhokoliv finanční náhrady!
Poděkování rovněž patří i starším skautům, kteří se odhodlali vrhnout na
nelehkou práci a spolupodílí se ve vedení vlčat (mladších brášků). Jmenovitě se
jedná o Davida Suchánka, Petra Formánka a Tomáše Reicherta, kteří v létě krom
absolvování našeho tábora vyjeli i na vzdělávací akci pro budoucí činovníky –

Čekatelský lesní kurz MOA, který pořádal Plzeňský junácký kraj. Kurz se skládal z
letního a podzimní běhu. Všem se podařilo tento kurz úspěšně absolvovat,
z čehož plyne, že úspěšně složili Čekatelskou zkoušku, předstupeň zkoušky
vůdcovské. Následovali tak Helenu Melicharovou (dnes se spolupodílí ve vedení
světlušek (mladších sestřiček), která to stejné dokázala o rok dříve.
Všem zmíněným blahopřeji a děkuji!
Třetím bodem je další velmi pozitivní skutečnost. Stávající klubovna v suterénu
tělocvičny ZŠ Bratří Čapků nám už přestávala kapacitně stačit. Podařilo se nám
avšak domluvit možnost využívání části suterénu Husitského sboru. Dívčí družinky
si vzaly na starost drobné úpravy a jejich místem pro schůzky se staly právě tyto
prostory. Nevěřili byste, jak byly nadšené ☺ !
Martin Křížek - Komár
vůdce skautského střediska Araukarit
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1. smíšený oddíl
Dětí se nám podařilo získat tolik, že jsme se rozhodli smíšený oddíl rozdělit na dva
menší – vznikl tak 1. dívčí oddíl a úpičtí Krahujci.

1. dívčí oddíl – dívky 8-15 let, vedoucí Lenka Suchánková - Žabka
V každém týdnu dvě schůzky – jedna 2 hod pro světlušky (mladší dívky, říkající si
Fialky) a druhá 2,5 hod pro skautky (starší dívky, říkající si Borůvky). K největším
akcím patřily výpravy do Plzně a do Krkonoš, atraktivní byly přespávačky v nové,
dívčí klubovně.

úpičtí Krahujci – kluci 6-17 let, vedoucí Tomáš Mazáč – Ho-Jon
V každém týdnu tři schůzky – jedna pro Modrou šestku, druhá pro Žlutou šestku a
třetí pro šestku Nováčků, každá po 2 hod. K největším akcím patřila výprava o
jarních prázdninách, novým zážitkem byly závody vlčat a světlušek a velmi
povedené byly společné výpravy s Fialkami za Ejkem.

Komáři – kluci 11-13 let, vedoucí Martin Křížek - Komár
V každém týdnu jedna 2 hod schůzka. K nejvydařenějším akcím patřily závody
vlčat a světlušek, ve kterých se Komárům nebývale dařilo! Nejdříve postoupili ze
základního kola ve Dvoře Králové do kola krajského, z kterého se jim v Novém
Městě nad Metují podařilo postoupit do kola celostátního. A to se konalo
v úžasné Kutné Hoře s výsledným 3. místem!

(mimo oddíly + 3 dospělí)

Ingwivvvingwi – dospělí 22-33 let, vedoucí Ondřej Kult - Hombré
Věková struktura členů střediska

Roverský kmen vyvíjí spíše ojedinělou činnost, bez pravidelných každotýdenních
schůzek. Vymezuje se především sportovní aktivitou – florbalem.
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Pro aktuální přehled o tom, jak se daří skautům
v Úpici, navštivte naše webové stránky:
JUNAK.UPICE.CZ

Složení řídících a kontrolních orgánů
STŘEDISKOVÁ RADA
vůdce (statutár) střediska: Martin Křížek
zástupce vůdce střediska a hospodář: Tomáš Mazáč
volení členové nebo členové z titulu své funkce:

Zpráva o
hospodaření

o

Kateřina Kuťáková

o

David Jiřička

o

Ondřej Kult

Členské příspěvky

27 650, –- Kč

o

Lenka Suchánková

předseda: Aleš Jansa

Státní dotace (MŠMT)

20 936, –- Kč

o

Daniel Umlauf

členka: Lenka Kostelecká

Dotace st. samosprávy

0, –- Kč

Dary

0, –- Kč

PŘÍJMY
REVIZNÍ KOMISE

Ostatní
Příjmy na akce
S vlivem na daň
Celkem příjmy

36,12 Kč
99 000, –- Kč
0, –- Kč
147 622,–- Kč

VÝDAJE
Odvod čl. příspěvků

20 365, –- Kč

Materiál

27 002, –- Kč

Služby
Režie
Opravy

740, –- Kč
4 000, –- Kč
0, –- Kč

Výdaje na akce

77 733, –- Kč

S vlivem na daň

0, –- Kč

Celkem výdaje

129 840, –- Kč

