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Středisko 2016
Naše středisko patří počtem oddílů k menším
střediskům, počtem členů se však řadíme již k
těm středním. V uplynulém roce pokračovaly
ve své činnosti dva dětské oddíly, 148. oddíl
skautů a skautek Rys a 150. oddíl skautů a
skautek Stopaři. Tyto dva oddíly doplňuje ještě
oddíl dospělých skautů a skautek 113. klub OS.
Členská základna střediska je stabilní a v
posledních letech mírně roste. Největší
pozornost v naší činnosti věnujeme práci
našich dvou dětských oddílů, ale členové
našeho střediska jsou aktivní i v mnoha
dalších složkách Junáka, od okresní rady po
ústřední orgány, vzdělávací kurzy, rádcovské
kurzy a podobně.

Kdo jsme?
Středisko STOVKA Praha je součástí největší
skautské organizace v České republice s názvem
Junák - český skaut. Je to zároveň i největší česká
dětská a mládežnická organizace, která měla v
lednu 2016 registrováno 55 533 členů, z toho
43 401 členů do 18 let. Naše středisko je
registrováno při Obvodní radě Junáka v Praze 10,
která spadá do působnosti Pražské rady Junáka.
Skauting je celosvětové hnutí a naše organizace
je členem dvou hlavních mezinárodních
skautských organizací - WOSM (World
Organization of the Scout Movement) a
WAGGGS (World Association of Girl Guides and
Girl Scouts) - Junák je jejich zakládajícím členem.
Dospělí členové Junáka jsou též členy ISGF
(International Scout and Guide Fellowship).

Hospodaření střediska

Příjmy (v tisících Kč)

Výdaje (v tisících Kč)

prodej výrobků a služeb
dary
členské příspěvky
dotace a granty
ostatní

13
3
61
180
325

materiál
služby
ostatní

379
199
15

Celkem

582

Celkem

593

členská základna
Vývoj členské základny v posledních
pěti letech. Počet členů střediska
mírně roste. Členská základna
oddílu Stopaři je stabilní, počet dětí
v oddíle Rys mírně roste. A klub OS
je stálá parta.

l

Oddíl Rys
Náš oddíl se za poslední roky rozrostl tak, že
fungujeme ve čtyřech věkových kategoriích. Každá
má vlastní vedoucí a své dny či časy schůzek, všichni
jezdíme na jednodenní i vícedenní výpravy a na
tábory, které od loňského roku opět pořádáme dva.
Děti z Myšek přechází do Koťat, Koťata do Rysů

a ti, když odrostou z družiny, se
mohou připojit k roverům, a/nebo k
vedoucím. Nejstarší členové mají
možnost účastnit se mezinárodních
akcí, celý oddíl se účastní jak boje o
střediskovou vlajku, který poslední
roky úspěšně vyhráváme, tak
obvodních srazů a závodů. Ty
pomáháme z velké části organizovat,
a naše družiny z nich často postupují
do pražského kola. Účastníme se i
celonárodních akcí, jako je Zimní
přechod Brd. Během roku pořádáme
i několik akcí, kam jsou zváni rodiče
a přátelé oddílu, aby se každý, kdo
má zájem, mohl podívat, jak náš
oddíl funguje. Vedoucí se vzdělávají
na kvalifikačních i jiných akcích
Junáka i mimo něj, někteří na
vzdělávacích akcích i působí jako
vzdělavatelé.

Myšky
Kategorie Myšek se dále nedělí, máme kluky
i holky, předškoláky a prvňáky, a společně si
užíváme program. Jednou týdně se sejdeme
na schůzce plné her, vyrábění, škádlení,
dovádění a poznávání nových věcí. Jednou
nebo dvakrát za měsíc vyrazíme na výpravu,
a to jak na jednodenní výlety, tak na
vícedenní výjezdy mimo Prahu, kam si z
vlaku dojdeme s batůžky na zádech a
staráme se tam o sebe navzájem - vaříme,
uklízíme si, hrajeme si. V létě jsme vyrazili s
Koťaty na tábor a o podzimních
prázdninách na pět dní opět s nimi. Jsme
sice ještě docela malí, ale když se do něčeho
s vervou pustíme, výsledek stojí za to.

Koťata
Koťata jsou děti od druhé do páté třídy, které
spolu řádí jednou týdně na schůzkách a jednou
za čtrnáct dní na výpravě. Dělí se do čtyř šestek,
které šéfuje schopný šestník. Samozřejmě i ten
ale musí poslouchat tři velké kočky, kotěcí
vedoucí, kteří tuhle divokou smečku řídí.

Všichni si chceme naše společné akce
užívat a tak se snažíme kromě výprav do
přírody poznat i trochu kultury a nebo
sportu, proto občas jedeme na výpravu
do divadla a nebo do bazénu. Největší
akcí ale stejně zůstává tábor, kam
jezdíme na tři týdny a staráme se tam
opravdu o všechno. Vaříme, pereme, ale
hlavně si užíváme.

Rysové
Rysové jsou parta holek a kluků,
povětšinou druhého stupně základní
školy. Rozděleni do čtyř družin, tráví
schůzky pod vedením rádce, který
program pro družinu připravuje za
pomoci vedoucích. Každá družina tvoří
své vlastní projekty, které jsou odrazem
toho, co je zrovna zajímá a baví.

Jednou za čtrnáct dní vyrážíme do přírody
kde spíme pod širákem, vaříme si na ohni a
zpíváme u ohně dlouho do noci a
poznáváme přírodu skrz všechny naše
smysly. Na konci školního roku je
vyvrcholením celoroční činnosti třítýdenní
tábor, kde si jeho chod zajišťujeme za
pomoci vedoucích a aktivně se podílíme na
tvorbě programu.

Lynx
Družina odrostlých dětí, které již mají za sebou základní školu, nám za poslední léta
trochu zestárla a mnozí již mají za sebou střední i vysokou a aktivně vedou oddíl. Mají
plné ruce práce, ale ani to jim nezabrání se čas od času potkat v čajovně, na grilování,
kytarovém večeru. Akorát na víkendové akce už jim nezbývá moc času. Proto by mezi
sebou rádi přivítali mladší krev a těší se až jim dorostou rádci do věku s občankou.

Tábor Horosedly
Myšky a Koťata jezdí na tábor společně, a to
na louku nedaleko vesničky Horosedly u
Čkyně v krásném podhůří Šumavy. Myšky
tam tráví dva týdny, Koťata tři. Tábor si s
pomocí rodičů postavíme, o jeho chod se
sami staráme, a na konci opět zbouráme.
Zůstane po nás jen dřevěná kostra jídelny a
kuchyň plná táborového materiálu. Letos
jsme celý tábor společně s cestovateli a
objeviteli Afriky putovali černým
kontinentem, objevovali tamní floru a faunu a dozvídali se mnoho zajímavého o daleké části
světa. Jako každý rok jsme si užili spoustu legrace při běhacích i strategických a přemýšlecích
hrách, vyřádili jsme se v bazénu a protáhli nohy na výletě, trochu se báli na nočních hlídkách
a skoro vůbec ne na nočních hrách, famózně jsme vařili ve službě, a užívali si lehce tajemnou
atmosféru u slavnostních ohňů, povykovali jsme kvůli studené vodě ve sprše a dost se divili,
když se nám tam objevil padlý strom, těšili jsme se každý den na poštu a trnuli, jestli nám
dnes něco přišlo. Bylo nám tam spolu krásně a těšíme se tam znovu.

Tábor dub

Již se stalo tradicí, že Rysové vyráží na tábor do
divoké přírody nedaleko Vlašimi, kde máme
střediskovou základnu v podobě dřevěného srubu,
který jste nám i Vy pomáhali stavět. Louku obtéká
ze dvou stran řeka, která nám slouží jako koupelna
a v teplých dnech nás příjemně chladí, zkrátka na
ni nedáme dopustit. Děti se aktivně podílejí na
chodu tábora v podobě služeb v kuchyni, nočních
hlídek, čerpání pitné vody ze studně atd. Zkrátka
se všichni staráme jak o sebe, tak o ostatní.
Letošním táborem nás provázela etapová hra ve
stylu larpu na téma postapokalyptického
seriálu The 100, ze které jsme si odvezli opravdu
silné zážitky. Na táboře nechyběly rukodělky letos v podobě výroby hodin, sport a velké hry v
lese. Tábor si stavíme vlastními silami a zase jej
bouráme. Už teď se nemůžeme dočkat léta, až zase
budeme poslouchat bubnování kapek na stanové
plachtě, rozdělávat oheň za pomoci křesadla a v
noci brodit řeku.

Oddíl stopaři
Stopaři jsou menší skautský oddíl. Mladší členové
jsou rozděleni do družin Jitřenek a Bobrů. Na
přípravě každotýdenních družinových schůzek se
podílí nastupující generace vedoucích spolu s rádci
družin. Každý měsíc jezdíme na výpravy a naše
činnost vrcholí třítýdenním táborem.

Členy oddílu vedeme k aktivnímu
občanství, sounáležitosti a zájmu o
okolí (například úklidem přírodní
rezervace Malá Amerika). V poslední
době mapujeme 35 letou historii oddílu.
Vedoucí kladou důraz na vnitřní
motivaci a seberealizaci členů oddílu,
nepoužíváme proto bodování. Stejně tak
se neuchylujeme k trestům, ale
pracujeme s přirozenými důsledky. Na
táboře je pro nás klíčové skutečné
táboření, soběstačnost a dobrodružství.
Proto nemáme celotáborovou hru, ale
symbolický rámec tábora tvoří samotné
táboření, činnosti a hry z něj přímo
vyplývající, pobyt v přírodě či večery u
ohně.

113. klub OS
113. klub OS nevyvíjí samostatnou činnost, ale jeho členové jsou aktivní v jiných složkách
Junáka. Pomáhají činnosti střediska, například prací ve střediskové revizní komisi, pomáhají
při organizaci střediskových akcí a odvádějí další práci, bez níž by se středisko neobešlo.
Kromě toho působí
v dalších orgánech
Junáka, ať jako
zaměstnanci nebo
dobrovolníci
například ve
vzdělávacích
jednotkách,
Rozhodčí a smírčí
radě Junáka nebo
ekologickém
odboru.

Základna a klubovny
Pro činnost střediska je důležité zázemí, které je
v současné době tvořeno dvěma klubovnami,
které má středisko v pronájmu, a táborovou
základnou v Dubu u Vlašimi, která je v majetku
střediska. Klubovna v Přípotoční ulici ve
Vršovicích je využívána 148. oddílem Rys a
zároveň slouží i jako oficiální sídlo střediska.
Klubovnu máme v pronájmu od obecního úřadu
Prahy 10. Klubovnu v Hořanské ulici na Žižkově
využívá oddíl Stopaři a máme ji pronajatou od
SVJ, které vlastní dům. Základnu v Dubu
využíváme pro pořádání táborů části 148. oddílu
Rys, pořádáme zde střediskové akce a ve volných
termínech ji též pronajímáme. V uplynulých
letech jsme provedli rekonstrukci tábořiště,
zejména jsme vybudovali novou jídelnu s
kuchyní, vyrobili nové podsady, vyřezali náletové
dřeviny a podobně.

Poděkování
Na závěr bychom chtěli poděkovat těm, kteří
naši činnost podporují:
Magistrátu hlavního města Prahy - za
grantovou podporu naší činnosti
Královi - za dopravu materiálu na tábor
do Horosedel a mnohou další pomoc
Dědouškovi a Kytlicům - za všestrannou
pomoc při pořádání tábora v Horosedlech
Rodičům našich dětí a přátelům oddílů za podporu naší činnosti a pomoc při
přípravách táborů
Sponzorovi oddílu Rys p. Daňkovi.

Užitečné odkazy
web ústředí Junáka https://www.skaut.cz/
http://stovka.skauting.cz/
web střediska

Vedení
střediska
vedoucí střediska - Kateřina Hřebíková
zástupce VS - Martin Zlatý Vlas Mašín
vedoucí oddílu - Michaela Sochorová
vedoucí oddílu - Daniel Pokorný
vedoucí oddílu - Alena Veverka Pudlovská
volený člen rady - David Čmelák Sochor
volený člen rady - Magdaléna Hřebíková
volený člen rady - Barbora Barbucha Kočovská
volený člen rady - Anna Holubová
předsedkyně RK - Marie Řeháková
člen RK - Veronika Brusinka Žáčková
člen RK - Jiří Jezevec Klíma
hospodářka - Anna Holubová

