VÝROČNÍ ZPRÁVA
Junák - český skaut,
středisko Araukarit Malé Svatoňovice, z. s.
Shrnutí roku
2015 vůdcem
střediska
Radujeme se! Velmi se radujeme – neboť se nám v Úpici
daří! Přidalo se k nám několik nových tváří, díky nimž
družinky mladších vlčat a
světlušek opět povyrostly.
Rád bych tu zmínil úspěchy,
jež přesahují naši běžnou střediskovou činnost. V lichých létech se po celé republice
koná závod starších skautů a skautek, na počest pojmenovaný podle našeho zakladatele A. B. Svojsíka. V hlídkami nabitých základních kolech se dařilo Borůvkám
v Nové Pace i Komárům v Náchodě a obě hlídky postoupily do krajského kola
v Rychnově nad Kněžnou. Na postup do celostátního kola Svojsíkova závodu to sice
už nestačilo, ale i tak se podařilo Borůvkám vybojovat bramborové 4. místo a Komárům bronzové 3. místo. Obě družiny se účastnily Svojsíkova závodu poprvé, bylo
to tedy pro všechny nečekané a velmi krásné umístění. Jen tak dál!
Poprvé v rámci našeho skautování v Úpici jsme na MěÚ požádali o příspěvek na naši činnost. Po splnění předložených podmínek nám město poskytlo dotaci ve výši 16500,- Kč. Díky ní jsme pro naše světlušky a skautky
nakoupili pět nových stanů (kopulí), aby nebyly nuceny na výpravách stanovat ve starších vojenských stanech,
jako to mají kluci. A to se jim velmi zamlouvalo. Stany byly prakticky hned pokřtěné na propršelé výpravě
světlušek na Čerťáku a nezapomenutelné vodě (sjíždění Vltavy) Borůvek.
Dotaci jsme dále využili už jen na zaplacení režijních nákladů za chlapeckou
klubovnu ve školní tělocvičně, za dívčí klubovnu v Husově sboru a za skládek našeho vybavení. Tímto velmi děkujeme Městskému úřadu v Úpici,
který se tímto stal jedním z našich dvou hlavních donátorů. Tím druhým je Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, od něho pravidelně získáváme prostřednictvím naší vyšší organizační
jednotky – junáckého kraje – dotaci na naši hlavní činnost, i na tomto místě patří náš velký dík!
Poslední věcí, kterou bych tu zmínil, jsou letní tábory. Protože výjimečně mluvím opravdu v množném čísle – letos jsme uspořádali i
z důvodu velké členské základny tábory dva. Jeden na našem tradičním místě pronajatém od královédvorských skautů, na Kateřině,
kterého se účastnily dva oddíly (1. dívčí a Komáři). A druhý poprvé
pronajatý od jaroměřských a náchodských skautů, v Nesyté, kterého se účastnili
úpičtí
Krahujci.
Díky těmto táborům si tak 53 převážně úpických dětí
zažilo 15 dnů v přírodě, bez vymožeností, bez elektřiny a všech souvisejících moderních „nutností“.
Jen v plátěných stanech, s kamarády a rozličným programem šitým na míru konkrétním požadavkům a věku. A jestli se tábory vydařily? Jsem přesvědčený, že ano.
Ostatně to můžete zprostředkovaně „zažít“ společně s námi – stačí se podívat jen
na naší fotogalerii, kde krom táborů najdete i drtivou většinu uskutečněných akcí:

http://junak.upice.cz/fotogalerie/
Martin Křížek - Komár
vůdce skautského střediska Araukarit

ODDÍLY
Schůzky 2x každý týden 1,5 – 2,5 hod (záleží
na družině a na období,
v průběhu roku se to
párkrát změnilo).
26 akcí, výprav, podniků (mimo pravidelné
schůzky, včetně tábora).
Ke dni registrace 12
světlušek, 7 skautek a 1
dospělá vedoucí.

Schůzky
3x
každý týden 2
hod.
14 akcí, výprav, podniků
(mimo pravidelné schůzky,
včetně
tábora).
Ke dni registrace 24 vlčat,
3 skauti a 1 dospělý vedoucí.

Schůzky 1x každý týden 2 hod.
16 akcí, výprav, podniků (mimo pravidelné
schůzky, včetně tábora).
Ke dni registrace 12
skautů a 2 dospělí vedoucí.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Příjmy

Výdaje

Členské příspěvky

31 300, –- Kč

Odvod čl. příspěvků

23 710, –- Kč

Státní dotace (MŠMT)

27 639, –- Kč

Materiál

61 552, –- Kč

Dotace st. samosprávy 16 500, –- Kč

Služby

Dary

Režie

0, –- Kč

Ostatní

29,87 Kč

Příjmy na akce

14 294, –- Kč

Opravy

0, –- Kč

115 000, –- Kč

Výdaje na akce

91 434, –- Kč

0, –- Kč

S vlivem na daň

0, –- Kč

S vlivem na daň
Celkem příjmy

381, –- Kč

190 469,–- Kč

Celkem výdaje

191 371, –- Kč

SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH ORGÁNŮ
Středisková rada

Revizní komise
Martin Křížek

Aleš Jansa

(vůdce střediska a
statutární orgán)

(předseda revizní
komise)

Tomáš Mazáč

Lenka Kostelecká

(zástupce vůdce střediska
a zvolený hospodář)

(členka revizní
komise)

Kateřina Kuťáková

David Jiřička

Ondřej Kult

Lenka Suchánková

Daniel Umlauf

(členka rady)

(člen rady)

(člen rady)

(členka rady)

(člen rady)
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