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Milé členky a členové, vážení podporovatelé a přátelé,

vítám vás u výroční zprávy skautského střediska Hiawatha Praha. Na úvod bych 
rád poděkoval našim dobrovolníkům, kteří týden co týden věnují množství svého 
volného času práci s dětmi. Potvrzením, že se jim tato práce daří, je další nárůst 
členské základny.
A co hlavního se ve středisku v roce 2013 událo? V první řadě dobře fungoval 
“běžný” oddílový program - každotýdenní schůzky v klubovnách, desítky výprav, 
letní tábory. Děti se opět účastnily skautské zahraniční akce, tentokrát setkání 
skautů z členských zemí NATO v Holandsku.
I přes nenadálou ztrátu objednaného ubytování se našim vedoucím podařilo 
v rekordním čase nalézt alternativu a přes 30 dětí mohlo opět strávit pololetní 
prázdniny se svými kamarády ze střediska na horách. Tradiční vodáckou výpravu 
bohužel zrušila kulminující Ohře při červnových povodních. Místo toho se desítky 
našich členů podílely na skautském projektu “Povodňová pomoc” - ať již v koordi-
načním centru, nebo přímo v postižených lokalitách.
Středisku velmi chybí vlastní tábořiště. Během léta jsme tak navštívili více než 50 
lokalit a ke konci roku měli již přislíbeno, že jednu z nejlepších nalezených luk 
můžeme vyzkoušet. Ke konci roku nám zastupitelstvo MČ Praha 5 schválilo pronájem 
prostor, kterými zdvojnásobíme velikost klubovny na Smíchově.
Pomyslným vrcholem roku bylo první celostřediskové víkendové setkání, kterého 
se zúčastnilo více než 100 dětí a vedoucích. Akce si kladla za cíl stmelení neustále 
se rozrůstajícího střediskového kolektivu. Nejen dle nadšených ohlasů se ho 
podařilo naplnit.
Věřím, že i pro příští roky budeme nalézat dostatek ochotných a schopných 
dobrovolníků tak, abychom mohli dále rozvíjet naši pestrou činnost, která vede 
děti mimo jiné k demokracii a aktivnímu vytváření občanské společnosti.

Zbyněk Kocman, vedoucí střediska





O Junáku
Skautské hnutí existuje ve 216 zemích světa a čeští skauti jsou jeho součástí. 
S počtem přes 50 tisíc členů se řadí mezi největší výchovnou organizaci v ČR. 
Organizace setrvale roste od roku 2006, nárůst zaznamenáváme i v našem 
skautském středisku. 

Smyslem skautingu je skrze rozvoj jednotlivce tvořit lepší svět. Tomu pomáhá hlavně 
činnost dobrovolníků, kteří zajišťují fungování oddílů, spravují skautské základny, 
zabývají se výchovnou metodikou, vzdělávají další dobrovolníky aj. Vedoucí oddílu 
je pouze jedna z mnoha dobrovolnických pozic, kterou může dospělý ve skautingu 
zastávat. Je to člověk, který je zodpovědný za fungování oddílu a plnění jeho 
výchovných úkolů. Tato pozice vyžaduje náležitou kvalifikaci. Junák má propra-
covaný vzdělávací systém a dospělí dobrovolníci mají povinnost absolvovat navíc 
zdravotnický kurz. 

Skauting je příležitostí pro nové zážitky v každém věku. 
Více informací o hnutí se dozvíte na webové adrese www.skaut.cz.





Naše středisko
Skautské středisko Hiawatha Praha se řadí k pěti pobočným spolkům Junáka, 
které působí na Praze 5. Jsme druhé největší skautské středisko v Praze. V roce 
2013 mělo středisko 206 řádných (z toho 130 dětí do 18-ti let) a 10 hostujících 
členů. 
V celkem pěti klubovnách se schází celkem pět oddílů – na Smíchově je to 156. 
smíšený oddíl (ul. Zoubkova) a 56. klub dospělých Kobry, ve Stodůlkách 97. oddíl 
Paráda a Vlčáci (ul. U Jezera), 97. oddíl Letorost (ul. Kuncova) a 98. dívčí oddíl Mi-
nnehaha (ul. Mohylová). 
Ve středisku působí také skautský pěvecký sbor Cantuta. V našich oddílech 
se snažíme nabízet pestrý program pro děti a mladé lidi, přiměřený různým 
věkovým kategoriím (světlušky a vlčata 6–10 let, skauti a skautky 10–15 let, 
roveři a rangers 15+ let). Středisko jako celek se pak snaží zlepšovat podmínky 
pro činnost jednotlivých oddílů a jejich členů. Dospělí členové střediska často 
dále působí v týmech skautských vzdělávacích, okresních a jiných akcí.
Historické kořeny střediska nacházíme v roce 1946, kdy na Smíchově vzniká 
na krátký čas skautské středisko Radlice. V euforii let 1968-1970 založili právě 
odrostlí chlapci střediska Radlice skautské středisko, které pojmenovali podle 
Písně o Hiawathovi od H. W. Longfellowa. V roce 2006 se ke středisku připojilo 
středisko Stodůlky působící na Praze 13. 
Další informace o naší činnosti a fotografie z našich zážitků naleznete na 
webových stránkách www.hiawatha.cz.



Vedení střediska

Nejvyšším orgánem střediska je střediskový sněm, který se koná obvykle jednou 
za tři roky. Sněm volí vedoucího střediska a jeho zástupce, volené členy 
střediskové rady a revizní komisi. Kromě toho může odhlasovat usnesení 
závazné pro další činnost střediska. 
Na střediskovém sněmu mají hlasovací právo všichni dospělí členové střediska, 
kteří zastávají některou z funkcí v souladu s vnitřními předpisy Junáka. Jsou 
to tzv. činovníci. Nejvyšším řídícím orgánem střediska mezi sněmy je středis-
ková rada. 
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. 
Poslední střediskový sněm se konal v listopadu 2013.



Složení střediskové rady
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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 10 let
97. oddíl Paráda a Vlčáci – kluci a holky od 10 do 17 let
98. dívčí oddíl Minnehaha – holky od 6 let výše
   
klub dospělých Cantuta – skautský pěvecký sbor





Letorost
30 členů, holky a kluci od 5 do 10 let
vedení oddílu: Klára Břicháčková (Cvrček), Klára Tučková (Klárrrka)
kontakt: letorost97@seznam.cz
www.letorost.hiawatha.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! 
Zhruba jednou za měsíc vyrážíme na víkend na výpravu. To si sbalíme do batohů 
spacáky a karimatky a jedeme poznávat krásy českých měst a přírody. Moc rádi 
jezdíme na chalupu do Krkonoš, o pololetních prázdninách jsme se staršími ze 
střediska byli bobovat u Kraslic a již tradičně vyrážíme v zimě na vánoční výpravu, 
kde zdobíme stromeček pro zvířátka, pečeme cukroví a děláme si bramborový 
salát. 
Jednou za čas taky zajdeme společně do divadla, muzea, na výstavu nebo se 
účastníme akcí společných pro celé středisko nebo další oddíly. Loni jsme tak byli 
na střediskovém jamboree, účastnili se Závodu světlušek a vlčat nebo tradiční 
ekologicky laděné skautské soutěže Alko. 
K tomu všemu jezdíme o prázdninách, typicky začátkem července, na dvoutýdenní 
tábor. Letos jsme byli už potřetí v jižních Čechách, poblíž hranic s Rakouskem u obce 
Tichá.





Tábor Tichá
8. – 22. 7. 2013
Tichá u Dolního Dvořiště
30 účastníků

Naše tábořiště u Tiché jsme si tak oblíbili, že jsme na naší louku v jižních Čechách 
vyrazili i letos, už potřetí. V červnu jsme dostali od Bilba Pytlíka pozvánku na 
jeho oslavu narozenin, tak jsme neváhali a spěchali i s malým dárkem do hobitího 
Kraje. Nechyběla pořádná hostina, dokonce přijel i Gandalf s ohňostrojem! 
Veselí nám ale překazil drak Šmak, který se zmocnil pokladu trpaslíků. Nezbylo 
nám tedy než se vydat na cestu, abychom pomohli trpaslíkům získat ho zpět. 
Vyrazili jsme v našich hobitích barevných pláštích, rozděleni na Hlínohraby, 
Plešochleby, Chluporády a Norokníry. Během našeho putování jsme se od elfů 
učili ostražitosti a mrštnosti, enti nám nechávali vzkazy na svých kmenech, 
museli jsme se schovávat před zlobry nebo bojovat proti tvorům z Temného 
Hvozdu. 
Mimo to jsme si ale vyzkoušeli i celou řadu jiných dovedností, stříleli jsme ze 
vzduchovky, dělali ohňové přebory nebo měli módní přehlídku v igelitových 
šatech. Večer jsme chodili do sauny, zpívali s kytarou a pak usínali při čtení 
u ohýnku v tee-pee. Vypravili jsme se i na výlet, a když bylo pěkně, chodili se 
koupat k nedalekému rybníku. 
Nakonec jsme v nočních hodinách úspěšně ukončili své putování, porazili draka 
Šmaka a z jeho sluje vynesli ukradený poklad. Spokojení a unavení z naší strastiplné 
cesty jsme se plni zážitků vrátili domů.





Paráda a Vlčáci
40 členů, holky a kluci od 10 do 17 let
vedení oddílu: Pavla Sýkorová (Gymi), Anna Daňková (Rapša)
kontakt: sykorova.pavla@gmail.com
www.pav.hiawatha.cz

Náš oddíl se skládá ze tří družin – dívčí Parády, chlapeckých Vlčáků a Zlatého 
středu, smíšené družiny starších. Všichni společně se scházíme o lichých 
středách (k hrám v klubovně, či vycházkám za sportem a za kulturou) a nejméně 
jednou za měsíc v rámci víkendové výpravy. Zbylé středy pak probíhají dru-
žinové programy připravované samotnými dětmi. V průběhu letošního roku 
se nám krom již zmíněných akcí dařilo organizovat i tzv. rádcovské schůzky, 
tedy akce pro starší děti, které mají na starost vedení družin. První polovina 
těchto schůzek byla věnována zábavě dle výběru rádců, druhá pak hodnocení 
družinových programů a předávání zkušeností.
Věci, které se v oddíle naučíme, se snažíme zúročit během okresních, krajských 
i celostátních akcí. Letos se nám povedlo postoupit do krajského kola Svojsíko-
va závodu, Zlatý střed se účastnil celostátního Roverského klání a společně 
jsme pak změřili své síly s ostatními oddíly z okresu během sportovního 
odpoledne Highfive. Ne vždy nám ale štěstí přálo, oddílovou vodu překazily 
červnové povodně a na tábor s Němci jsme nakonec jeli sami. My si ale z občasné 
nepřízně osudu hlavu neděláme. Ke spokojenosti nám většinou stačí, že jsme 
spolu a můžeme si hrát.





Tábor Poušť u Bechyně
29.6.-13.7.2013
Bechyně
29 dětí, 8 roverů, 4 vedoucí

V červnu nás zaskočily povodně a nejen nás, ale i naše tábořiště. Ale měli jsme 
štěstí (zase :)), voda rychle vyschla, škebličky jsme shrabali, nepořádek odklidili 
a úplně celý tábor nepršelo. A tak jsme se coby námořníci mohli v klidu plavit 
po východních mořích a objevovat nové krajiny. Při shánění mapy tajuplného 
ostrova jsme si vyzkoušeli naše navigační schopnosti, při zachraňování Kalypsó 
znalost rostlin i ošetřování, při útěku z Bermudského trojúhelníku jsme zjistili, 
že může vyhrát i ten poslední, během třídenního putování jsme kromě návštěvy 
místních klášterů našli Nemovu ponorku… Pak už chyběl jen kousek k záchraně 
trosečníka a šťastnému shledání nás všech. Roveři mezitím sváděli existenční 
boj ztížený nejen o denní úkoly (mluvit cizími jazyky, jíst hůlkami…), ale i úkoly, 
které před sebe postavili oni sami. Ty nakonec byly nejtěžší. Během tábora nás 
navštívilo mnoho lidí, které jsme znali jen z vyprávění – bývalí vedoucí, členové 
střediska, vedoucí jiných oddílů. Mnozí z nich pro nás připravili netradiční 
programy, čímž náš program získal na rozmanitosti. 
Podobně jako před táborem, ani na konci tábora jsme se nevyhnuli nečekaným 
okamžikům. Přijel menší autobus a část věcí se nám do něj nevešla. Ještě že nám 
jiný tábor půjčil Avii a my se pak i se všemi věci šťastně shledali i v pražské realitě.





Minnehaha
 
42 členů, holky od 5 do 20 let
vedení oddílu: Denisa Raichlová (Motla), Žofie Nedbalová (Žika) 
kontakt: motlade@seznam.cz
www.minnehaha.hiawatha.cz

V našem oddíle už druhým rokem funguje pět družin, a tak to v naší klubovně 
pořád žije. V pondělí se zde scházejí nejmladší světlušky - Ještěrky, v úterý mladší 
skautky - Včely, ve středu klubovnu obsadí starší skautky - Čmeláci a ve čtvrtek 
starší světlušky - Mloci.
Roverská družina Piraní se schází obvykle jednou za měsíc a má svůj vlastní program, 
při kterém podniká spoustu netradičních činností. V září se Piraně zúčastnily finá-
le Roverského klání, kde obhájily první místo a hned po tom společně jely na 
Obrok, kde si to moc užily. Družina Čmeláků se zase vydala na Rádcovský kurz 
Krokodál a získala na něm spoustu nových vědomostí a zkušeností. Nejmladší 
z nás, světlušky, se zase na jaře chystají na Závod vlčat a světlušek, a proto už se 
pilně připravují. Jinak se celý oddíl setkává jednou měsíčně na nějaké jednodenní 
akci nebo celovíkendové výpravě. V minulém školním roce jsme objížděly svět 
za 80 dní a letos nás čeká neméně náročný úkol. Hledáme totiž dekrety císaře 
Rudolfa II., na kterých je rozepsán recept na elixír mládí. Hledání není snadné, 
musíme si při něm všichni pomáhat, ale zažijeme spolu spoustu zábavy a navíc 
poznáváme památky Prahy. Navštívily jsme třeba Národní muzeum nebo Chrám 
svatého Mikuláše a moc se těšíme, až najdeme všechny části receptu a elixír 
budeme moct uvařit. 





Tábor Sudslava II.
14. – 28. 7. 2013
Sudslava, Choceň
35 členů 

V letošním roce jsme navštívily tábořiště, kde náš oddíl měl tábor už před více 
než 10lety. A stejně jako tehdy by se letošní tábor dal charakterizovat dvěma 
slovy: slunce a úsměvy. Stínu moc nebylo a z cisterny tekla voda akorát tak horká 
na mytí nádobí. Po několika letech jsme ale konečně mohly vytáhnout plavky, 
kraťasy a sluneční brýle. I přes nehorázné vedro a nástrahy inspektora Fixe 
se nám podařilo objet zbývající země a dostat se za 80 dní zpátky do Anglie. 
Tam jsme hrdě shrábly celou výhru a ukázaly Reformnímu klubu, že není dobré 
si s námi zahrávat. Kromě toho jsme si ozdobily hrnečky, tašky a dostaly nová, 
krásná oddílová trička.  A jako každý rok jsme si užily spousty zajímavých 
aktivit (simulačka, rytmické hry). Skautky se vydaly na noční výlet a všichni jsme 
pomáhaly se shrabáváním trávy ve vesnici. Také k nám zavítalo hodně návštěv, 
včetně bývalých členek našeho oddílu. Ty se s chutí zapojily do našeho programu 
a pomohly nám se spoustou věcí. Díky jiným návštěvám jsme zase měly krásný 
slibový oheň nebo výborné hamburgery k obědu. Užily jsme si spoustu legrace 
a hlavně se naučily i hromadu nových věcí. Tábor jsme si zkrátka pořádně užily 
a těšíme se na další léto, až vyjedeme na krásné tábořiště do Nových Mitrovic.





156. oddíl
43 členů (holky a kluci od 7 let)
vedení oddílu: Dan Svitavský (Mamut), Klára Křesťanová (Škrtička z Mrázovky)
kontakt: dan.svitavsky@seznam.cz
www.hiawatha.cz/156.oddil.php

Na rozdíl od většiny ostatních skautských oddílů, které znám náš oddíl není 
“přestupní”. Když k nám v šesti letech přijde dítě, tak má možnost u nás zůstat 
až do dospělosti. Není to takové to “už ti je patnáct, tak jdi do oddílu pro větší”. 
Máme menší družinky pro děti všech věků. Od 6 do 9 let jsou to “Vlčušky” neboli 
vlčata a světlušky. Starší 9 let až zhruba do 13 let jsou “Gauneři”. Po třinácti letech 
tu máme družinku, která se momentálně jmenuje “Lumíci”. Všichni starší 18 let 
mají možnost se stát vedoucími mladších skupinek dětí, nebo se stát takzvanými 
“vyzevlenými rovery”, kteří jezdí na tábory a sem tam na nějakou výpravu 
a pomáhají příležitostně, nebo nám poskytují přátelskou podporu, které si nadmíru 
ceníme.
Teď k tomu, co že to vlastně děláme. Děláme skauting. V našem pojetí je to práce 
se spoluprací, sebezdokonalováním, fungování v kolektivu, pobyt v přírodě, 
hledání si sebe sama, přátelství, zkušenosti a dalších asi 196 věcí.
Každá družinka má jednou týdně schůzky v naší malé klubovně. Jednou za měsíc 
vyjíždíme mimo Prahu na víkendovou akci do přírody, nebo jednodenní výlet. 
A nakonec zlatým hřebem naší snahy je třítýdenní tábor v Jeseníkách. 





Tábor Žárová
místo konání: Jeseníky kousek od Šumperka
čas: 30. 6.–21. 7. 2013
účastníci: 29 dětí, 12 vedoucích
úkol: získat zpět trpasličí poklad, vyhnat Šmaka, udržet Bilba naživu

Letošní tábor byl z jedné své části úplně stejně skvělý jako všechny předchozí. 
Z další části byl úplně jiný.
Čím byl stejný: mnoho podsadových stanů, vojenský hangár, kuchyně, cachtání 
se v potoce, Jesenická příroda, pramen u sv. Anny, stožár s vlajkou, táboráky 
a tee-pee. Ano, to všechno, a mnoho dalšího, je každý rok skoro stejné. A vlastně 
je to pokaždé trochu jiné, protože stany jsou jednou zlatokopecká vesnice a jindy 
řecká osada, ležení vzbouřenců v Narnii, nebo i loď. Okolní lesy se hemží skřety 
a pohádkovými bytostmi. “Kentauří strom” je tu kupodivu každý rok.
A teď čím to bylo tento rok jiné. Bylo nás víc než v posledních letech. Hlavně dětí. 
Někde nás bylo zas o trochu méně. Zejména v množství velkých chlapů, co stavě-
jí táborové stavby. Poprvé jsme na táboře měli pravou čajovnu. 
Putovali jsme s bandou trpaslíků, Gandalfou, Bilbem a nerudným princem 
Thorinem. Tábor se proměnil ve stanové městečko trpaslíků a o pár dní později 
zas v Roklinku plnou vznešených elfů. Po strastiplné a dobrodružné cestě jsme 
v Osamělé hoře konečně získali ukradený dračí poklad. Jak řekla Gandalfa malému 
Bilbovi při zapalování ohně, zahajujícím tábor: “Nemohu ti slíbit, že se vrátíš, ale 
pokud se vrátíš, tak už nikdy nebudeš stejný jako dřív”.
Takové jsou naše tábory. Pokaždé jiné, ale přeci stejné. Pokaždé se z nich vracíme 
jiní. Dospělejší, plni zážitků, emocí a smutku, že zas až za rok.





Cantuta
Smíšený pěvecký sbor, kmen dospělých, 21 členů.
Umělecké vedení: sbormistryně Miloslava Vítková.
Vedoucí klubu: Magdaléna Ježková, Veronika Strnadová, Dagmar Antošíková.
www.cantuta.cz
 
Jubilejní 10. rok své existence započala Cantuta v rekreačně-sportovním duchu. 
Drsné podmínky horského srubu zvaného (zcela oprávněně) Losák daly běžkařům 
příležitost prokázat nejen silný hlas, ale i silné tělo.
Od počátku roku byla možnost věnovat se, kromě pravidelných pondělních zkoušek, 
také individuálním hlasovým lekcím s externím lektorem.
Během roku pak Cantuta uspořádala jedno víkendové soustředění v Chrašticích, 
zazpívala si mimo jiné spolu se Spirituál Kvintetem ve Vinohradském divadle při 
předání ceny nadace Pangea Miloši Zapletalovi, zorganizovala výroční koncert, 
dva vánoční koncerty, asistovala na absolventském koncertě PFUK Petry 
Havránkové, zazpívala na Předávání cen pražské rady Junáka, zúčastnila se 
festivalu sborů absolventů PFUK a především si pak přivezla bronzové pásmo 
z bratislavské soutěže Bratislava Cantat a opravdu velmi ceněné stříbrné pásmo 
ze soutěže Praga Cantat s velkou mezinárodní účastí.
Jak se zdá progrese v Cantutě minulý rok ještě zrychlila a tak nezbývá doufat, 
že si tendenci zachová i pro rok 2014, který bude v mnoha směrech přelomový.





Kobry
8 členů, kluci 23-27 let
vedení oddílu: Tomáš Pelcl (Kulan), Ladislav Balík (Bajt)
kontakt:  tom@pelcl.cz

V klubu dospělých Kobry jsou odrostlí členové bývalého stejnojmenného 
roverského kmene, kteří se i nadále chtějí sdružovat, potkávat a jezdit spolu 
na akce. Členů je 8 ve věku 23 – 27 let, zastávají vůdčí i jiné pozice ve středisku, 
v týmech vzdělávacích kurzů a všemožně se snaží být dále zapojeni ve středisku. 
V létě jezdí vždy alespoň na část tábora do Jeseníků spolu se 156. oddílem, 
kde pomáhají se stavbou tábora. 
Mimo tábor pak jezdí do Jeseníků na brigádu k majiteli táborové louky. 
Během roku pomáhají s chodem střediska. Přímo s oddíly na výpravy příliš 
nejezdí, spíše pomáhají během příprav, nebo po akci. Každoročně spoluorga-
nizují hru Válka o Cintru, kde pomáhají především s chodem krčmy: vaří 
a připravují jídlo pro ostatní hráče.





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 ka-
marádů. 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.





ScoutExpress
22.–22. 9. 2013

„Cesta kolem skautského světa“ neboli „ScoutExpress“ bylo cestovatelské 
odpoledne připravené pro návštěvníky Centrálního parku v neděli 22. září. 
Soutěžního odpoledne jsme se zhostili v rámci „Festivalu volného času“, který 
prvně pořádala městská část Praha 13. 
Vybrali jsme si téma cestování světem skautingu, abychom veřejnosti co nejlépe 
ukázali naše skautské zájmy a činnost. Děti různého věku a jejich rodiče cesto-
vali světem skautingu pomocí speciálního expresního vlaku – ScoutExpress. Na 
startu získalo přibližně padesát dětí jízdenku, kterou si mohlo orazítkovat na 
osmi zastávkách. Soutěžní zastávky prověřily znalosti a dovednosti v různých 
oborech. Stavěli jsme papírovou školu v Africe poté, co jsme se dozvěděli, jak si 
děti v Etiopii hrají, chodí pro vodu nebo jakou to mají vlastně řeč. 
Vyráběli jsme papírové růže, které mohli účastníci věnovat komukoli pro radost. 
Rozluštili jsme neviditelné písmo pomocí svíčky a poznávali jsme zvuky zvířat za 
pomoci obrovských sluchátek. Soutěže připravily a na místě provedly starší děti 
z oddílu Paráda a Vlčáci, nechaly se inspirovat vlastní činností v oddíle. S progra-
mem akce dále pomohli kluci z oddílu Šipka ze střediska Vatra, které působí na 
Velké Ohradě. Byla to velmi hezká mezistředisková spolupráce.



Svojsíkův závod
6.–8. 9. 2013

Na letošním okresním kole Svojsíkova závodu se sešlo celkem sedm závodních 
a jedna nezávodní hlídka. Celá akce se odehrávala v krásném koutu Prokopského 
údolí, v dolině vedle potůčku. Počasí bylo sice proměnlivé, ale pršet začalo až 
při cestě domů, takže všechny hlídky dorazily s úsměvem a očekáváním ve tváři. 
Napětí, kdo tentokrát zvítězí, bylo už od začátku vysoké, protože to byl závod 
nové generace (starší už odrostli). I organizátorů se sešlo dost a závod mohl 
po zapsání hlídek začít. Po společném zahájení se všechny družiny rozběhly na 
stanoviště. Úkoly byly různé. Od vědomostní skládačky o skautské historii, přes 
stavění stanu nebo hledání informací o Prokopském údolí až k ošetřování zraněných 
a překonávání náročné trasy poslepu, s jednou nohou, popřípadě s kamarádem 
na zádech. Mezitím ještě jednotlivci plnili tzv. Brány. Při překonávání úkolů se 
všechny družiny pořádně zapotily, ale bojovaly statečně až do úplného konce.
Po krátké pauze, kdy se sčítaly body a zjišťovaly dojmy účastníků, dostoupilo 
napětí vrcholu. Začalo vyhlašování. Do krajského kola tentokrát postoupila dru-
žina holek ze 126. oddílu ze střediska Mawadani a klučičí družiny z oddílu Paráda 
a Vlčáci. Kromě toho závěrečného deště byla celá akce skvělá :)



Stejně jako v posledních letech i tento leden vyrazil 156. skautský oddíl na tra-
diční Přechod Brd. Jednalo se již o 44. ročník této skautské akce. Přechodu se 
účastní hlavně pražské a středočeské oddíly. Skauti z okolí si zde každý rok 
vyměňují takzvané Brďáčky (nebo brděnky.... čert ví jak se to píše. Já píšu brďáčky :-D 
). Brďáček je pamětní kartička na konkrétního člověka, který ji vytvořil na právě 
probíhající ročník. Ve 13 hodin se na Kytínské louce (poblíž vesnice Kytín) koná 
slavnostní nástup vedený zástupci skautského ústředí. Po nástupu se skautské 
oddíly volně rozchází vstříc svým domovským městům, či vesnicím. My jsme 
mířili po úbočí Brd směrem do Mníšku pod Brdy odkud nám jel autobus zpět do 
Prahy.

Přechod Brd
26. 1. 2013



Intercamp 2013 v Holandsku
15.–21. 5. 2013

Scoutsbijeenkomst in Nederland začínalo dlouhou cestou vlakem a pak autobusem, 
to už s ústeckými skauty. Během cesty jsme se zastavili v Cáchách a vyfotili jsme 
na stejném místě, kde byl korunován Karel Veliký.  Potom jsme pokračovali na 
tábořiště, kde jsme postavili stany stejně jako dalších několik tisíc skautů. My 
jsme se od nich přeci jen lišili, byli jsme jediní, kdo si veškeré vybavení i jídlo přinesl 
na zádech. Než přijely ostatní oddíly, tak jsme vyrazili do holandského zábavního 
parku. Většina z nás nikdy předtím neviděla tolik zábavních atrakcí najednou. 
Naštěstí pršelo, takže tam nebylo moc lidí. A vlastně nám ani vodní atrakce nevadily. 
Nejvíce jsme si ale užili horské dráhy. Po několik dní jsme se setkávali se skauty 
se zemí NATO. Vyzkoušeli jsme si různé aktivity na místě, nechyběly holandské 
tradiční hry, skákací hrad, housenky, sumo, typické dřeváky, lokační hra, koncerty… 
Prošli jsme se i po okolí v rámci jednodenního výletu, který jsme absolvovali 
v mezinárodních skupinkách.  Po ukončení Intercampu jsme ještě docestovali do 
Amsterdamu, kde nás nejvíce zaujal dům Anny Frankové a muzeum s obrazy van 
Gogha. Do Čech jsme přijeli za úsvitu a plni nových mezinárodních zážitků.



Válka o Cintru 2013
27.–29. září 2013
Orlovy u Humpolce
300 účastníků, www.cintra.cz

Počasí na konci září bylo studené, ale naštěstí nepršelo a tak se vší slávou proběhl 
15. ročník Války o Cintru. Cintra je velká terénní bojová hra pro skautské oddíly, 
kterou naše středisko pořádá. Bojuje se v ní dřevěnými meči a dalšími zbraněmi, 
změkčenými molitanem pro větší bezpečnost – hra je otevřena hráčům už od 11 
let. Je inspirována Ságou o Zaklínači od A. Sapkowského, takže na herním území 
se potkávají armády císařství Nilfgaard a království Redanie, Temeria a Kaedwenu, 
vojáci se však setkávají i s řadou hrozivých nestvůr, trpaslíků, kouzelníků a dalších 
tajemných postav. Kromě svádění bojů musí hráči plnit také řadu nejednoduchých 
úkolů – letos se tak učili vyrábět kouzelné lektvary (a také je ochutnali), vylepšovali 
své zbraně či pátrali po ztracené věhlasné laboratoři. Ti odvážní mohli zkusit své 
štěstí také ve spletitém a nebezpečném labyrintu. Nakonec se armády střetly 
v závěrečné bitvě, ve které prokázalo svou převahu nilfgaardské císařství. Kromě 
válčení pak mohli účastníci prověřit své znalosti o Cintře a světě Sapkowského ve 
zvláštním kvízu či pozorovat kouzelnické vystoupení. Podle ohlasů se každopádně 
vítězové i poražení těší na další ročník v roce 2014.



Pololetky
Paráda, Vlčáci a Zlatý střed, Letorost
31. 1.–3. 2. 2013

Všichni jsme se těšili do Harrachova. Jaké to pro nás bylo překvapení, když jsme pět 
dní před odjezdem po marném shánění správce základny zjistili, že utekl do Anglie. 
Tak začalo nové hledání místa na přespání. Několik dní před odjezdem pro nás bylo 
velmi hektických, nicméně se zadařilo a mohli jsme vyrazit do Kraslic. Vystoupili 
jsme z vlaku s lyžemi na ramenou a boby v rukou, přivítal nás ale silný déšť. Po sněhu 
ani památky. Navíc si správci základny nepředali informaci, že tam jedeme, takže 
jsme chvíli čekali před zamčeným domem. Pak se karta už skoro obrátila. Našli jsme 
poslední zbytek sněhu na sjezdovce cca 10 km daleko, kde jsme se mohli aspoň kou-
lovat a válet ve sněhu. Místní nám ukázali nefunkční jatka. Noc před odjezdem za-
sněžilo, a tak jsme si nasadili běžky, na hlavu dali baterky a užili si noční projížďku na 
běžkách. A nakonec jsme chytili i toho Yettiho. Těšíme se na další rok a doufáme, že 
budeme mít více štěstí než letos. Ale aspoň jsme si dokázali, že zvládneme všechny 
překážky :).



Střediskové Jamboree
8.–10. 11. 2013

Začátkem listopadu proběhla doposud největší středisková víkendová akce. 
Jednalo se o celostřediskové setkání, tzv. jamboree, kterého se účastnilo přes 
100 našich členů, z toho přes 70 dětí do 18 let. Akce se konala na základní škole 
v Chrašticích.
Nejen pro děti zde byl připravený bohatý program na téma tradičních i moderních 
Indiánů. Díky vybavení školy jsme si také mohli vyzkoušet různé netradiční sportovní 
aktivity jako kinball nebo discgolf. Dále zde bylo připraveno několik různých 
workshopů a volitelných programů od zpívání, přes fotografování, navigaci s 
GPS, lukostřelbu až po deskové hry, kino, čajovnu, nebo ping-pongový turnaj. 
Během sobotního odpoledne se všichni přesunuli do nedalekého lesa, kde byla 
připravená velká terénní strategická hra. 
Střediskové jamboree mělo za cíl seznámit vzájemně děti z jednotlivých oddílů 
střediska, poznat vedoucí jiných oddílů i téměř kompletní vedení střediska. Na 
základě zpětné vazby byla celá akce všemi účastníky hodnocena velmi pozitivně 
a věříme, že úspěšně zahájila tradici pravidelného celostřediskového setkávání. 



Registrace
Počet našich členů již čtvrtým rokem setrvale roste, na začátku roku 2014 se 
dostáváme již k hranici 230 členů. 
Dlouhodobě se nám daří navyšovat počet dětí. Za poslední rok celkový počet 
dětí do 15 let vzrostl o dalších 10. Nárůst počtu členů zaznamenaly tři ze čtyř 
dětských oddílů. Děti do 15 let tvoří již 52% naší členské základny a mladí lidé mezi 
16 - 26 lety další více než čtvrtinu.

Věková struktura členů střediska (leden 2014)
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Počet našich členů již čtvrtým rokem setrvale roste, na začátku roku 2014 se dostáváme 
již k hranici 230 členů. 
Dlouhodobě se nám daří navyšovat počet dětí. Za poslední rok celkový počet dětí do 15 
let vzrostl o dalších 10. Nárůst počtu členů zaznamenaly tři ze čtyř dětských oddílů. Děti 
do 15 let tvoří již 52% naší členské základny a mladí lidé mezi 16 - 26 lety další více než 
čtvrtinu.



Vývoj počtu a věkové struktury členů našeho 
střediska 2005 - 2014

Nejrychleji narůstá počet členů ve věku nad dvacet šest let. Není se čemu 
divit – začínali jsme jako velmi mladé středisko a přirozeně trochu stárneme. Velká 
část dětí, které v našem středisku vyrostly, zůstává členy i v dospělosti a k nárůstu 
počtu dospělých přispívá také náš skautský sbor Cantuta.
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Hospodaření střediska v roce 2013

 
 

V roce 2013 hospodařilo naše středisko se ziskem 103 tis. Kč. Výše aktiv k 31. 12. 
2013 dosáhla 1014 tis. Kč. Polovinu našich příjmů tvořily v roce 2013 účastnické 
poplatky na akce. Další zhruba třetinu příjmů se nám podařilo získat ve formě 
dotací a grantů od Ministerstva školství, Hlavního města Prahy a městských částí 
Praha 5 a Praha 13. Členské příspěvky tvoří přibližně 8 % ročních příjmů střediska.

Struktura nákladů a výnosů (2013, tis. Kč)
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Hospodaření střediska v roce 2013

 
 

Největší část našich nákladů tvořily přímé náklady na akce - potraviny, doprava 
a ubytování (dohromady 53% celkových nákladů). Středisko uspořádalo celkem 50 
akcí, z toho 9 jednodenních, 29 víkendových a 12 delších (tábory a další prázdninové 
akce). Přibližně čtvrtinu nákladů tvořil materiál a vybavení na akce i pro celoroční 
oddílovou činnost a provoz kluboven.
Pořízeny byly mimo jiné 3 tee-pee, 4 várnice, malý hangár, 3 GPS, scanner, luky 
a celty. Další podstatnou složkou nákladů střediska tvoří nájem a provoz kluboven.
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Rozvaha k 31. 12. 2012 (Kč)

Aktiva    
Střediskové mikiny  1 650,00 
Hotovost   29 472,00 
Bankovní účty  409 518,51 
Státní dluhopisy  501 250,00 
Zaplacené zálohy  72 593,00 
Pohledávky  3 750,00 
Jiná aktiva  ‐3 273,95 
Celkem aktiva  1 014 959,56 
   
Pasiva    
Vlastní jmění  756 930,44 
Výsledek 
hospodaření 

103 313,12 

Dodavatelé  3 880,00 
    
Závazky  600,00 
Účty časového 
rozlišení 

150 236,00 

    
Celkem pasiva  1 014 959,56 
 





Výhody pro členy střediska
Myslíme si, že dobrovolníci investují svůj čas do prospěšné činnosti, která se 
často neobejde bez finančních nákladů (např. zvýšené náklady za telefon, účast 
na vzdělávacích kurzech, kopírování aj.), proto jim Junák i naše středisko chce 
práci ulehčovat a nabízí řadu výhod.

Vybrané výhody zprostředkované ústředím Junáka:

STS (skautské telefonní síť) – firemní síť s velmi výhodnými tarify pro všechny 
členy Junáka starší 15-ti let s možností zapojení členů rodiny žijících ve společné 
domácnosti.
Členské karty - přináší veškeré slevy spojené s kartou EYCA (evropská karta 
mládeže) a zároveň další slevy vázané na členství v Junáku. 
Skautská energie - výhodné ceny na dodávky elektřiny a plynu pro všechny skauty, 
skautky a jejich rodinné příslušníky. 
E-knihy - postupně se uvolňují metodické materiály ve formátu e-knihy. Ke 
stažení zdarma.

Výhody zprostředkované střediskem Hiawatha Praha pro své členy:

Středisko Hiawatha vlastní řadu vybavení, které je možné si vypůjčit 
např. vysílačky, gps-ky, elektrocentrála, data-projektor, výčepní zařízení aj.





Poděkování

Velice děkujeme všem subjektům a osobám, které podpořily naši činnost v roce 2013:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dotační prostředky 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)
Radka Vetešníková-Koubová (finanční dar)

Děkujeme i všem rodičům a členům, kteří zaplatili dobrovolně zvýšený členský 
příspěvek.
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