Úvodní
slovo

Vážení přátelé,
těší mne, že Vás mohu přivítat
u druhé výroční zprávy vydané
střediskem Hiawatha. S rokem 2009
máme za sebou stovky schůzek,
desítky výprav a dalších zajímavých akcí, o kterých se dočtete
na následujících stránkách, kde se
Vám také představí naše oddíly.
Chtěli bychom touto formou
poděkovat všem, kteří nám v
minulém roce pomohli či nás jinak
podpořili.
Rád bych ještě za sebe poděkoval
všem vedoucím i dalším členům
našeho střediska, kteří s dětmi
celoročně pracují nebo se starají o fungování střediska. Díky za
všechnu jejich vloženou energii a
čas.
Věřím, že rok 2010 přinese celou řadu dalších krásných zážitků
a dětských úsměvů a přeji Vám
příjemné čtení.
Ing. Ladislav Pelcl
vedoucí střediska
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Něco málo o Junáku
Junák – svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení
ve smyslu zákona 83/1990 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti,
náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je, aby
dokázali žít svůj život s respektem k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství a také k hodnotám a principům stanoveným zakladateli
skautského hnutí. Počátky skautingu v českých zemích sahají do doby před první
světovou válkou, světový skauting oslavil sté výročí založení v roce 2007. Skautské
hnutí není ohraničené hranicemi a kontinenty – existuje téměř ve všech zemích
světa.
Junák má kolem 45 000 členů a patří tak k největším organizacím sdružujícím
děti a mládež u nás.
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Naše středisko
Středisko Hiawatha, organizační jednotka Junáka – svazu skautů a
skautek ČR, uskutečnilo nespočet schůzek, víkendových výprav i táborů
od obnovení Junáka v roce 1990.
Založeno bylo v roce 1968 v Praze 5, kdy navázalo na poválečnou tradici
smíchovského skautingu, obnoveno bylo v lednu 1990. V roce 2006 se
sloučilo se střediskem Stodůlky, působícím v Praze 13.
V roce 2009 mělo středisko a jeho oddíly celkem 183 členů, z toho 98
dětí (do 18 let), 70 dospělých a 15 hostujících. Středisko uspořádalo přes
30 víkendových a jednodenních výprav a 6 větších akcí. Z toho uspořádalo
3 letní tábory, jeden u Žárové v Jeseníkách (156. oddíl, RK Kobry), druhý
u Božího Daru v Krušných horách (Letorost, Paráda a Vlčáci, RK ERROR)
a třetí u Jindřichovic (MNHH).
Oddíly střediska se scházejí v několika klubovnách v Praze 5 a 13.
Klubovny máme v ulici Mohylová (Minnehaha), U Jezera (Paráda a Vlčáci),
Přecechtělova (ERROR), Kuncova (Letorost), Zoubkova (156. oddíl a Kobry).
Táborové vybavení je uskladněno ve skladu v Bronzové ulici a ve Velkých
Losinách.
Mnoho informací o činnosti a chodu oddílů a střediska lze najít na webových stránkách – www.hiawatha.cz. Zde také naleznete přehled našich
akcí, fotografie z nich a výběr ohlasů z médií.
Středisko se skládá ze sedmi oddílů, jejichž vedoucí prošli Vůdcovskou
zkouškou a Zdravotnickým kurzem. Získali tím základní vzdělání v oblasti pedagogiky, psychologie, schopnosti organizace a týmové práce, znalosti
práva, hospodaření, zdravovědy a bezpečnostních zásad.
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Středisková rada
Vedoucí střediska: Ing. Ladislav Pelcl
Zástupce vedoucího střediska: David Kolda
Volení členové střediskové rady:
• Miloslava Fousková
• Lukáš Pokorný
• Ladislav Balík
Vedoucí oddílů:
• Letorost:
Klára Břicháčková
• Paráda a Vlčáci:
Pavla Sýkorová
• Minnehaha:
Bc. Bohumila Sedlačíková
• Kobry:
Tomáš Pelcl
• 156. oddíl:
Ondřej Růžička
• Cantuta:
MUDr. Magdaléna Ježková
• ERROR:
Klára Tučková
Hospodář střediska: MUC. Zbyněk Kocman
Složení revizní komise:
• Předseda revizní komise: Bc. Václav Karban
• Členové revizní komise: Vladimír Uhlíř, Mgr. Hana Žáčková
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0ddíly se představují
Letorost:

21 členů
Vedení oddílu: Klára Břicháčková (Cvrček), Tereza Vrabcová (Terka), Petra
Čechmánková (Péťa)
Oddíl Letorost vznikl před sedmi lety znovuobnovením již dříve existujícího
stejnojmenného oddílu světlušek a vlčat. Oddíl prošel obdobím, kdy měl pouhých
8 členů, povětšinou kluky, až do dneška, kdy je tvořen devíti holkami a dvanácti
kluky ve věku 5–10 let.
Scházíme se každý týden v klubovně, kde je děsný binec, asi to bude tím, že
je nás spousta, jsme živí, máme dost zábavy a málo místa. Občas také zajdeme
za kulturou do divadla nebo na výstavu. Naposledy jsme byli ve Strahovském
klášteře na výstavě loutek.
Každý měsíc jezdíme na výpravu, například v prosinci jsme byli v Písku. Pořádně
jsme se vyřádili, setkali se s vrchním šamanem, kterého jsme uplatili vlastnoručně
pečeným koláčem a několika vlídnými slovy. Od něj jsme na oplátku získali další
díl mapy k pokladu, který hledáme už od zahajovací výpravy v září.
Na jaře se chystáme na vandr, možná se tam zase potkáme s PaV (starším
oddílem skautů a skautek), kde je spousta našich kamarádů, co byli už dost
staří na naše hry, a tak šli k nim. Snad nám bude počasí přát stejně jako loni
na táboře. Na táboře jsme byli už potřetí u Božího Daru, kde je skvělý potok na
stavění hrází a spoustu prostoru na zapalování ohně, který máme tak rádi.
Večer si jdeme lehnout do podsady, ale ještě předtím si venku čteme pohádky,
a když náhodou někdo usne, tak nás odnesou do stanu, dost často ne našeho,
takže ráno jsme překvapení, kde se probudíme.
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qMinnehaha

qLetorost
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156:

30 dětí
Vedení oddílu: Ondřej Růžička (Ondra), Daniel Svitavský (Mamut), Lucie
Křesťanová (Víla)

Oddíl jméno nemá, označuje se tedy číslem 156. Má tři družiny (malí, malé, velkévelcí), ve kterých sdružuje děti od 5 – 15 let. Oddíl má také patrona, jmenuje se Bedřich a
žije v levém horním rohu klubovny. Je to totiž pavouk.
156ka není nijak zvlášť výjimečná, chodí tam fajn děti, má přiměřeně pracovité vedoucí a uvolněnou atmosféru.
Děje se u nás mnoho zajímavého, ale vyprávění by buď bylo nesrozumitelné nebo
zdlouhavé, takže nám musíte věřit. Většina z nás hraje hry, zejména ty, při kterých se
hodně běhá a křičí, nicméně jsme přístupnější i aktuálnějším aktivitám.
Velkým našim snem je udělat něco, co jsme ještě nedělali, například jet plachtit na
Orlík nebo udělat expedici do zahraničí.
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MINNEHAHA:
28 členů
Vedení oddílu: Bohumila Sedlačíková (Ťap), Michaela Ligdová (Sysla)
V roce 2009 prožila Minnehaha, oddíl světlušek a
skautek, spoustu nevšedních
zážitků. To například když se
učila hrát diskgolf nebo stavěla
lanovou lávku a hlavně se ji
nebála přelézt. Skautky vyjely
na okresní kolo Svojsíkůva
závodu a světe, div se, dokázaly vyhrát. Jejich nadšení bylo
o to větší, když si uvědomily,
že před dvěma lety (poslední
závod) byly na místě sedmém.
Měly jsme z toho všechny velkou radost a je vidět, že v nás oddílová činnost přeci
jenom zanechává stopy :-).
Během roku jsme hledaly magický deník čaroděje Valestina, abychom v létě
mohly porazit zlého mága Meggara a zachránit naše království Larentie. Přivítaly
jsme také dvě nové světlušky, které se s námi nebály jet na tábor.
Už jste někdy zkoušeli hrát na kytaru ve dvou? Naše dvě skautky, Málí se
Sardinkou, když každé opuchla jedna ruka od bodnutí včelou, to zkusily.
Společně tak měly dvě použitelné ruce a výsledek byl od normálního hraní téměř
nerozeznatelný :-).
Vzpomínka na tento rok bude vždycky usměvavá, zvláště pak poté, co jsme
si po roce a půl nepsaní začaly opět psát oddílovou kroniku. Jaké to totiž bylo
překvapení, když nám vedoucím holky (děti) oznámily, že celý tábor, aniž bychom
si toho všimly, poctivě zapisovaly do nové kroniky a tím ji vlastně založily. Musíme
se Vám skromně přiznat, je nádherná! Že nevěříte, nic nechápete? Přijďte si z ní
něco přečíst a pochopíte :-).
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Paráda & Vlčáci:

28 členů
Vedení oddílu: Pavla Sýkorová (Gymi), Miloslava Fousková (Míla),
Zbyněk Kocman (Zbýňa)
Jsme oddílem skautů a skautek ze Stodůlek, za poslední rok nám opět mírně
stoupla členská základna i přesto, že nám“odrostlé“ děti odcházejí do RK ERROR.
Zprávu o našem oddíle vám podáváme prostřednictvím „fiktivních“ dopisů našich
členů.
Milá maminko a tatínku,
posílám vám pozdrav z tábora „Na kraji světa“ u hranic s Německem, pár kilometrů
od Božího Daru. Včera pršelo, ale dneska už svítí sluníčko. Ráno byly k snídani rohlíky
s marmeládou a zbytek vánočky s kakaem. Kakao bylo dokonce i teplé, protože se
mi povedlo úplně samotné prvně rozdělat oheň. Dopoledne jsme hráli soft, taková
hra s pálkou na louce, byla to legrace. Taky se nám podařilo získat novou zprávu do
celotáborovky. Už víme, kam máme jít hledat další drahokam do kouzelného pásu
Deltory. Piko říkal, že to bude hodně daleko, ale Zbýňa říkal, že Piko přehání, že to tak
daleko nebude. Taky budu muset najít plavky, protože odpoledne jdeme do Německa
do akvaparku. Nevím, jestli je najdu, Míla při bodování stanu říkala, že jsem strašnej
bordelář. zatvářila se hrozně přísně. Zítra jí udělám radost a zkusím uklidit. Taky jsem
včera splnila nováčkovskou zkoušku a dostala jsem od Gymi hnědej šátek. Holky
říkaly, že mi moc sluší. Jééé a ještě jsem zapomněla říct, že jsme byli na puťáku, na
4 dny! Došli jsme až do kláštera v Teplé. Nesla jsem si batoh celou cestu a vůbec
si nestěžovala, i když mě trochu bolely nohy. Vydra mě pochválila, tak jsem jí dala
kytičku. Jejda, Šárka už našla plavky, musím je jít taky hledat. Tak ahoj, přijeďte za
mnou na bourání tábora a přivezte nějaký bonbóny.
Barborka
Čau Dave,
jak se vede? Sem slyšel, že už sis tam taky našel nějakej oddíl, tam u vás v tom
Maďarsku. Ale tady to taky není špatný. Ve středu na schůzce byla docela sranda.
Gymi nám dala za úkol na hřišti naházet co nejvíc košů, tak Matěj vylezl na koš a my
jsme mu podávali baskeťák. Měls vidět Gymi :-). Jináč o víkendu jsme byli hrát squash,
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sem to ještě nehrál, docela jsem si zaběhal. Ztratili jsme Zbýňovi 2 míčky, ale sám taky
nějakej ztratil, tak se ani moc nezlobil. Holky zase byly bruslit na ledě, prý už jim to
docela jde. Příští týden jdeme na exkurzi na letiště, nesmím zapomenout dát Rapše
přihlášku… by asi nebyla moc ráda. V červnu se zase chystáme na vodu, tak abych
nezapomněl vzít foťák, až se Piko s klarrrkou cvaknou na voleji. A těš se! O prázdninách
se chystáme za Tebou! V Maďarsku bude mezinárodní setkání skautů ConCordia!
Tak se měj! A pozdravuj Maďary v krojích!
Slávek
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RK error:

14 členů
Vedení roverů: Klára Tučková (Klarrrka), Ivo Stružinský

Jsme RK ERROR, jsme kmen roverů
a roverek ze Stodůlek. Jsme mladí,
studující a kreativní, a tak není divu,
že je občas trochu složité najít společný
volný termín. Ale…
Třikrát jsme se sešli s válečky a
štětci, než byla celá naše klubovna
kompletně žlutá. Kyky a Motla se vydaly na obchůzku obchodů s koberci,
aby našly ten správný, tmavě zelený.
Bára slíbila, že přinese krásný věšák,
který má doma a nepoužívá ho. Objevily se hrnečky a polštářky. A tak se
naše nová klubovna postupně trochu
zútulnila.
Navštívili jsme několik maturitních
plesů našich členů, oslavili jsme Silvestra společně s Kobrami, v září 2009
jsme tradičně jeli na zahajovací výpravu do srubu na Šumavě, sem tam zajdeme
na povídání do čajovny nebo do kavárny.
Kromě toho jsme byli s Letorostem a Parádou a Vlčáky na táboře u Božího
Daru, pár z nás potom ještě na skautských vzdělávacích a zážitkových kurzech.
V poměrně velkém počtu jsme se zúčastnili Obroku a jeli jsme se střediskem na
vodu.
Samozřejmě jsme nezapomněli ani na humanitární akce, jako jsou Kapka nebo
Postavme školu v Africe.
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Cantuta:
37 členů
Vedení klubu dospělých: Magdalena Ježková (Magda), Veronika Strnadová
(Brusinka), Miloslava Fousková (Míla)
Cantuta je „zpívající“ klub
dospělých skautů a skautek,
nebo také, jak rádi říkáme,
nejlepší (protože jediný) skautský pěvecký sbor v republice.
Rok 2009 byl pro nás vydařený.
Zkoušky probíhaly pravidelně
každý týden, repertoár jsme
rozšířili např. o Lužanskou
mši D-dur Antonína Dvořáka,
kterou jsme vloni 2× úspěšně
prezentovali. Dále se členem
našeho sboru stal Jan Kyjovský – student sbormistrovství
na Pedagogické fakultě University Karlovy a také kompozice
na Ježkově konzervatoři – který
postupně obohacuje náš repertoár o originální skladby, nebo nové úpravy známých
hudebních děl.
V souhrnu jsme uspořádali celkem dvanáct koncertů. Z nejvýznamnějších – uvedení
Dvořákovy mše D-dur v Jablonném nad Orlicí, zpívání na svatbách našich přátel ze
sboru, tedy i na svatbě starosty Junáka. Vystupovali jsme při příležitosti předávání
Betlémského světla panu kardinálovi v katedrále sv. Víta, dále jsme uskutečnili tři
samostatné koncerty, vystupovali jsem na skautských akcích. Návštěvnost našich
koncertů se pravidelně pohybuje mezi 50–120 posluchači.
Z „nezpívacích“ aktivit jsme uspořádali 2 kulturně-sportovní víkendy, při kterých
jsme navštívili zajímavé přírodní lokality ČR.
Stran účastníků jsme v loňském roce zaznamenali mírný nárůst členské základny,
registrujeme 37 členů, pravidelných zkoušek se účastní 28–32 zpěváků.
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Kobry:

10 členů
Vedení roverů: Tomáš Pelcl (Kulan), Ladislav Balík (Bajt)
Roverský kmen Kobry sdružuje některé odrostlejší členy střediska. Vídáme se spíše
nepravidelně, většinou na různých střediskových akcích. Na tábor tradičně jezdíme
do Jeseníků spolu se 156. oddílem. Zapojili jsme se do dobročinných sbírek Kapka a
Postavme školu v Africe. Za trochou akce a bojů jsme jeli na bitvy s dřevěnými meči na
Bitvu pěti armád a na Válku o Cintru. O Velikonocích nás několik jelo na Slovensko
na Malou Fatru. Jsme rádi spolu, chodíme si na plesy a slavíme dohromady své narozeniny, občas se někde sejdeme a vzpomínáme na zašlou slávu. Od roku 2010 budeme
registrováni jako klub Kmene dospělých.
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Největší akce roku
Akce jsou hlavním těžištěm fungování střediska a jeho oddílů. Kromě schůzek v
klubovnách, které probíhají každý týden, jednodenních výletů do okolí a víkendových
výprav mimo Prahu se středisku v roce 2009 podařilo uskutečnit i řadu dalších akcí,
které stojí za to blíže představit. Výběr z nich najdete na následujících stránkách.
V roce 2009 středisko uspořádalo tři letní tábory, jedny podzimní prázdniny, vodáckou
výpravu - sjíždění Sázavy a bitvu se dřevěnými meči – Válku o Cintru. Po šesté jsme se
účastnili sbírky Postavme školu v Africe, kterou pořádá Junák ve spolupráci s Člověkem
v tísni.
Roveři z ERRORu a Kober se zapojili do celostátní humanitární akce KAPKA, při které
myli na čerpacích stanicích skla aut ve prospěch Nadace pro transplantaci kostní dřeně,
zúčastnili se celorepublikového setkání roverů u Jaroměře - Obrok 2009 a o Velikonocích
putovali po slovenských horách.
Středisko uspořádalo také vzdělávací akci GENS 2009, zaměřenou na mladé skautské
rodiny s dětmi.

Obrok
29.4. - 3.5. 2009
Jaroměř
1500 účastníků
Okolo 1500 skautů z České republiky, Slovenska, ale i dalších zemí Evropské unie, úžasná atmosféra mezi červenými zdmi bastionové pevnosti, setkání
se starými známými i poznání nových, geocaching, velká hra mezi nic netušícími
lidmi v Josefově, večerní posezení v čajovně, obědy v krčmě a všude spousta
písku. Tak by se dal několika slovy popsat OBROK 2009.
Jedná se o celostátní setkání roverů a rangers konané pravidelně jednou za
dva roky, v roce 2009 od 29. dubna do 3. května, kterého se zúčastnilo osm
roverů z našeho střediska. Program této akce je velmi různorodý, zahrnuje

-15-

spoustu workshopů, službu veřejnosti, besedy, sportovní aktivity, večerní koncerty a mnoho dalšího. Speciálním článkem letošního programu bylo vytvoření
světového rekordu v netradičním tanci Algorithm March. Na velkém prostranství
se sešlo celkem 1088 lidí, kteří vytvořili řady, chvíli trénovali a potom tanec spustili na ostro. Byl tak překonán dřívější rekord 967 filipínských vězňů.
Díky místu konání zde také byla možnost jít na prohlídku pevnosti a podzemních chodeb nebo se zúčastnit napínavé hry v kasematech. Zkrátka a dobře, programu bylo habaděj, sluníčko svítilo, všichni se usmívali a kromě stále a všude
poletujícího písku nás nic nemohlo rozhodit. A i s ním to stálo za to.

Voda 2009
19. – 21. 6. 2009
Kácov – Sázava
42 účastníků
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Již počtvrté v řadě pořádalo naše středisko vodáckou výpravu. Tentokrát se v
pátek u vlaku sešlo čtyřicet dva účastníků. 21 dospělých a 21 dětí. Vlak nás dovezl
do Kácova na řece Sázavě, kam nám následující ráno přivezli lodě a my vypluli.
Vody nebylo mnoho, a tak jsme se v líném proudu museli trochu opírat do pádel.
K poledni nás přepadl silný liják, který jsme společně přečkali pod střechou zahradního altánku u občerstvení na břehu řeky. Když naše flotila čítající 22 lodí
proplouvala Českým Šternberkem, připojila se k nám na chvíli nutrie, což bylo
vítaným zpestřením na téměř stojaté vodě pod Šternberským hradem. Sobotní
úsek byl relativně dlouhý a díky pomalému proudu řeky jsme dorazili do kempu
pozdě, až téměř před setměním. Ráno jsme se probudili znovu plni síly a mohli
jsme se vydat na poslední část cesty vedoucí do města Sázava. Cestou nás čekalo
několik překážek v podobě mělčin a několika jezů, přesto jsme v časném odpoledni
dorazili do Sázavy, právě včas, abychom stihli vlak zpět do Prahy. Vodácká výprava se opět vydařila a doufáme, že i příští rok se společně sejdeme na některé z
českých řek.
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Sázava 2009q

Sázava 2009q
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Berounka
2008:
Válka o Cintru
25.–28. 9.
Šiškovice u Slatiňan
350 účastníků
Už pojedenácté se setkali
skauti a skautky z celé republiky, tentokrát v Šiškovicích u
Slatiňan, aby se utkali v bitvě
na motivy knih polského fantasy spisovatele Andrzeje Sapkowského.
Akce, kterou od prvního
ročníku pořádají lidé z našeho
střediska, se letos zúčastnili
i bojovníci ze 156. oddílu a
Parády a Vlčáků. V takzvané
„dřevárně“ proti sobě stojí hráči
několika středověkých armád,
které spolu bojují dřevěnými zbraněmi, obalenými z bezpečnostních důvodů
molitanem. Ve hře plné nebezpečných úkolů, mágů, zaklínačů či kostlivců
a dalších tajemných postav hraje hlavní roli dodržování pravidel, které je na
každém hráči.
V jedenáctém ročníku zvítězilo císařství Nilfgaard, když v závěrečné bitvě
porazilo šiky koalice království Temerie, Redanie a Kaedwenu.
Když bylo po boji, hráči si mohli dát Kofolu nebo něco k jídlu v krčmě
provozované rovery z ERRORu a Kober. Naše středisko bude s největší
pravděpodobností pořadatelem i příštího, dvanáctého ročníku.
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Berounka
2008:
Střediskové
podzimní prázdniny
30.
6.
28.5.–1.
října-2.
listopadu 2009
43
účastníků
Hostinné
52 účastníků

Stalo se již střediskovou tradicí, že o jednom z červnových víkendů vyjíždíme na nějakou
z českých
řek. V rocejsme
2008 jsme
vyjeli
Již tradičně
podzimní
na dolní tok řeky Berounky, záměrně
prázdniny trávili společně v
vybrané tak, aby řeka nebyla náročná
rámci střediska. Pět mrazivých
pro děti. Tento výběr se ukázal jako
dní
se neslo
v duchu
přínosný
a na Vodě
2008 byloFantoma
celkem
opery
a
o
zábavu
rozhodně
43 lidí, z toho 6 hostů, 19 dospělých
nebyla
nouze.
Členové
a 18 dětí ze všech
oddílů střediska
(až

Berounka 2008q

Letorostu, Parády a Vlčáků,
a 156. oddílu ve skupinkách
pátrali po mizejících hercích
nikdy nedohraného představení
Sněhurky a sedmi trpaslíků a
roveři z Kober a ERRORu se
starali o zázemí a program.
Děti si tak mimo jiné vyzkoušely výrobu draků (a jejich následné pouštění),
orientaci v terénu pomocí map a GPS, secvičily strašidelné scénky a
zúčastnily se mnoha pohybových a rukodělných her a hříček. Zlatými hřeby
programu byly tematické večery, jeden „myší“ a druhý „halloweenský“. Myší
přinesl spoustu komických úkolů (například zábavný myší kvíz, pohybové
týmové aktivity a chystání romantické večeře pro pár zamilovaných myšek),
oslava Halloweenu děti zavedla do zešeřelých uliček Hostinného na setkání
se strašidly. Na závěr večera získaly skupinky otrávené buchty, kterými
otrávily zlou čarodějnici a vysvobodily tak ztracené herce.
Ačkoli nám akci komplikovala zima, bylo nečekaně velmi chladné počasí,
odjížděli jsme všichni domů s dobrým pocitem ze zdárného průběhu.

-19-

Zeptali jsme se
členů střediska
“Proč rád/a chodím do skauta?“
Protože mě to tady baví, kvůli kamarádům, a abych se něco naučila.
Andrea, 11 let
Abych se naučila žít v přírodě, protože jsem moc chtěla.
Šárka, 8 let
Protože jsem musela na nějaký kroužek a skaut se zdál nejlepší.
Julie, 9 let
Abych si dokázala poradit v nouzových situacích a abych si poradila v přírodě.
Gabča, 9 let
Ráda si hraji a baví mě nosit skautské oblečení.
Klára, 10 let
Pro zábavu, mám tu kamarádky, odpočinu si od školy.
Markéta, 11 let
Jezdím na tábory, pomáhám ostatním a smysluplně využívám volný čas.
Josefína, 13 let
Protože se učím být samostatná a děláme super věci.
Kačka, 9 let
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“Čeho si vážím na našem středisku?“
Líbí se mi, že nic není nemožné, všechny nápady jsou brány v potaz, středisko
je oddílům oporou.
Lukáš, 24 let
Středisko je dobře fungující mašinka, která umožňuje realizovat svoje ideje a
tím obohacovat ostatní.
Ivo, 20 let
Vážím si lidí, co dělají všechny možný věci. Líbí se mi, že středisko dokáže
zorganizovat velký věci a všichni jsme velký kámoši, dost lidí nás zná a jsme
mocný.
Tomáš, 23 let
Oceňuju různorodý kolektiv, který funguje, možnost realizace čehokoliv, že
jsme velký kamarádi, který si pomáhají.
Zbýňa, 24 let
Vážím si toho, že je tu na lidi spolehnutí.
Péťa, 17 let
Mám radost z naší komunikace a přátelství.
Anička, 16 let
Líbí se mi, že máme smysl pro humor, že jsme parta lidí, která si chodí na
maturitní plesy a svatby a posléze pohřby, že lidi u střediska zůstávají, i když
nejsou aktivní.
Jsou tu skvělí lidé, kteří svůj volný čas věnují středisku místo něčemu jinému.
Markéta, 19 let
Je skvělé, že je tu tolik lidí, kteří jsou schopni pro dobrou věc obětovat svůj čas.
Jakub, 27 let
Je bezva, že dokážeme vytvářet pestrý program.
Michaela, 20 let
Líbí se mi kolektiv, obětování vlastního času pro dobrou věc a to, že nás vede
úžasný Bilbo.
Hana, 21 let
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Poděkování

Děkujeme všem, kteří nás jakkoliv podpořili - ať formou sponzorského členského
příspěvku či jinak.
Děkujeme firmě FABRICOM.CZ, a. s. za finanční dar na podporu činnosti
střediska.
Děkujeme subjektům, které nám v roce 2009 poskytly dotaci či grant:
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dotační prostředky použité
na úhradu nákladů akcí a provozní náklady): 81 101 Kč
• Hlavní město Praha (grantové projekty určené na akce ve volném čase a
provozní náklady kluboven): 133 000 Kč
• MČ Praha 5 (grantové projekty určené na akce ve volném čase a aktivity sboru
Cantuta): 45 000 Kč
• MČ Praha 13 (grantový projekt na obnovu vybavení): 7 000 Kč
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Hospodaření
Vzhledem k možnému prodeji jedné klubovny a nejisté situaci dalších sleduje
středisko i nadále strategii vytváření rezerv pro pokrytí nákladů spojených s
těmito ohroženími.
Možnosti podpory střediska najdete na našem webu: www.hiawatha.cz

Chart Title
Přehled nákladů
a rozvaha:

Aktiva
Střediskové mikiny
Ostatní služby aj.
20%

Potraviny a stravné
22%

Zálohy

81 605,57 Kč

Hotovost

27 866,00 Kč

Bankovní účty
Jiná aktiva
Nájemné a elektřina
13%

Celkem
Doprava
16%

Výsledek hospodaření
Dodavatelé
Dohadné účty pasivní

Ubytování
6%

Celkem
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435 532,19 Kč
-3 320,00 Kč
547 000,76 Kč

Pasiva
Vlastní jmění

Materiál a vybavení
23%

5 317,00 Kč

416 781,28 Kč
70 814,25 Kč
174,23 Kč
59 231,00 Kč
547 000,76 Kč

