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Milí přátelé,

rok 2014 byl pro středisko úspěšným, zejména co se týká zajištění 
prostor pro činnost. Pronajali jsme další prostory ke klubovně v ulici 
Zoubkova, a tím tak výhledově zdvojnásobili její kapacitu. Připravova-
nou rekonstrukci bohužel oddálilo vytopení prostor jedním z obyvatel 
domu. Ke konci roku jsme odkoupili prostory klubovny Mohylová. Zajis-
tili jsme také nový sklad pro táborové vybavení. Pronajali jsme na každý 
měsíc tělocvičnu, takže se náš největší oddíl při schůzkách všech dětí již 
nemusel tísnit ve své prostorově neodpovídající klubovně. 
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V létě všechny naše oddíly úspěšně uspořádaly letní tábor, pod zášti-
tou střediska proběhnul zážitkový roverský kurz Fonticulus a také 
tábor rodinného skautingu. V září středisko pořádalo již šestnáctý 
ročník terénní fantasy hry Válka o Cintru. Mimo to po celý rok pro-
bíhaly pravidelné schůzky a uspořádali jsme bezpočet jednodenních 
i vícedenních výprav. 

Několik našich členů si zvýšilo svoji kvalifikaci, díky tomu máme 
nově i vedoucího s kapitánskou zkouškou. Příjemnou zprávou bylo 
opětovné dosažení ziskového hospodaření, mohli jsme tak navýšit 
naše rezervy a investiční prostředky  – středisko stále nutně potře-
buje vlastní tábořiště. 

Pro další rozvoj střediska jsou ale nejdůležitější dobrovolníci, naši 
dospělí členové, kteří budou ochotní splnit vůdcovskou zkoušku, 
a stát se vedoucími našich stávajících i případných nových dětských 
oddílů.

Zbyněk Kocman vedoucí střediska



6 7

O Junáku

Čeští skauti jsou součástí největšího dětského hnutí na světě. Skautské 
hnutí existuje ve 216ti zemích světa. S počtem přes 53 tisíc členů se řadí 
i mezi největší výchovnou organizaci u nás v České republice. Organizace 
se na konci roku změnou občanského zákoníku přiklonila ke svému histo-
rickému názvu Junák - český skaut, z. s.

Smyslem skautingu je skrze rozvoj jednotlivce tvořit lepší svět. Tomu 
hlavně pomáhá činnost dobrovolníků, kteří zajišťují fungování oddílů, 
spravují skautské základny, zabývají se výchovnou metodikou, vzdělávají 
další dobrovolníky aj. 

Funkce vedoucího oddílu patří pouze mezi jednu z mnoha dobrovolnic-
kých pozic, kterou může dospělý ve skautingu zastávat.  S funkcí nezís-
kává vedoucí oddílu pouze zodpovědnost za fungování oddílu a plnění 
výchovných úkolů, ale také povinnost projít vzdělávacím systémem Juná-
ka, ke kterému patří i absolvování zdravotnického kurzu.  Nové zážitky 
a příležitosti ve skautingu tak nečekají pouze na děti a mládež.

Více informací o hnutí se dozvíte na webové adrese www.skaut.cz.
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Naše středisko

Junák – český skaut, středisko Hiawatha Praha, z. s. se řadí k šesti po-
bočným spolkům Junáka, které působí na Praze 5. V roce 2014 středisko 
navýšilo členskou základnu na 222 řádných (z toho 139 dětí do 18ti let) 
a 7 hostujících členů.

V celkem čtyřech klubovnách se scházejí čtyři dětské oddíly – na Smí-
chově je to 156. smíšený oddíl (ul. Zoubkova), ve Stodůlkách 97. oddíl 
Paráda a Vlčáci (ul. U Jezera), 97. oddíl Letorost (ul. Kuncova) a 98. dívčí 
oddíl Minnehaha (ul. Mohylová). Ve středisku působí také skautský 
pěvecký sbor Cantuta, klub dospělých 56. Kobry dvě výrazné skupiny 
dorůstající mládeže, tzv. roverů, Piraně a LongLine.

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 snaží poskytovat materiální a technické zázemí 
pro činnost v oddílech a podporuje jejich vedení. Středisko garantuje 
úroveň a kvalitu jednotlivých dětských oddílů.

Další informace o naší činnosti a fotografie z našich zážitků naleznete 
na webových stránkách www.hiawatha.cz. 
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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 (např. 
nákup klubovny do vlastnictví 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 středisková 
rada. Členové střediskové rady jsou vedoucí střediska a jeho zástup-
ce, 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 středis-
kový sněm se konal v listopadu 2013, další nás čeká na podzim 2016. 

Oddíly
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Stodůlky

97. oddíl Letorost (kluci i holky, 5 - 10 let)

97. oddíl Paráda a Vlčáci (kluci i holky, 10 - 17 let)

98. dívčí oddíl Minnehaha (holky od 6ti let výše)

Smíchov

156. oddíl (kluci a holky, 6 - 15 let)

56. klub dospělých Kobry (kluci od 18ti let výše)

Klub dospělých Cantuta (skautský pěvecký sbor)

Oddíly se představují
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Letorost

Jsme veselá partička asi dvaceti zví-
davých kluků a holek, rádi si hra-
jeme, tvoříme a poznáváme nové 
věci nebo místa. Scházíme se kaž-
dý týden v naší nově vymalované 
klubovně ve Stodůlkách, hrajeme 
nejrůznější hry – od běhacích spor-
tovních soutěží, přes kreativní sta-
vění domečků z přírodnin, až po 
dovednosti rozvíjející úplně vymy-
šlené hry. 

Jednou do měsíce jezdíme na ví-
kendovou výpravu někam do pří-
rody, občas také vyrazíme společ-
ně do muzea, na výstavu nebo do 
divadla. Zlatým hřebem naší celo-
roční činnosti je pak čtrnáctidenní 
letní tábor.

Koedukovaný oddíl pro děti od 5 do 10 let.

 Vedení                     Klára Tučková (Klárka, 737561836)
                                   Klára Břicháčková (Cvrček, 776036795)
 Kontakt       letorost97@seznam.cz
 Web                      letorost.hiawatha.cz
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Během roku máme často schůz-
ky a další akce propojené nějakou 
tematikou, například letos jsme 
pomocí přenášedla sestaveného 
ze staré holínky a kabelů cestovali 
časem. V různých obdobích jsme 
pak plnili úkoly, třeba jsme luštili 
tajnou šifru, nebo jsme museli se-
stavit plánek, abychom našli ztra-
cené přenášedlo a dostali se zpátky 
do přítomnosti.

K tomu všemu jsme spolu s dal-
šími oddíly ve středisku a rodiči 
letos vyrazili na vodu nebo na po-
loletní bobování na horách. Stejně 
jako v minulých letech jsme se také 
zúčastnili ekologicky laděné akce 
ALKO nebo si užili víkend na ob-
líbené chalupě na Beníškách v Kr-
konoších. 

Tábor Tichá 

Letorosťáckého tábora se v první polovině července zúčastnilo 22 
dětí a 6 dospělých. Z louky v jižních Čechách u obce Tichá, kde už 
jsme byli počtvrté, jsme se přenesli na divoký západ mezi kovboje a 
zlatokopy. 

Při hrách jsme získávali nejenom zlaté valouny, ale i různé znalos-
ti a dovednosti. Tvořivost a fantazii jsme provětrali modelováním 
z keramické hlíny, vytvářením vlastních mýdel rozličných tvarů 
nebo již tradičním secvičením divadelního představení. Fyzicky jsme 
se vydováděli při běhacích hrách na louce i v lese, ale také třeba na 
celodenním koloběžkovém výletu. 

Chůzí po slack-line jsme zkoumali svojí rovnováhu, putováním za 
pokladem vytrvalost a při noční bojovce  zase odvahu. Z obratnosti 
nás vyzkoušeli v kovbojském salonu, kde jsme se, mimo jiné, snažili 
jednou rukou co nejrychleji naskládat rozházené sirky do krabičky. 
I když se to ne vždy povedlo, sešli jsme se stejně všichni společně nad 
limonádovým drinkem. A nakonec jsme se před spaním uklidnili 
v přírodní sauně u tůňky jménem Hrošák.
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Paráda a Vlčáci
Koedukovaný oddíl pro děti od 9 do 14 let

 Vedení                   Anna Daňková (Rapša, 722 946 842)                                    

     Pavla Sýkorová (Gymi, 728 756 434)
 Kontakt     sykorova.pavla@gmail.com, 
     rraapp@seznam.cz
 Web                    pav.hiawatha.cz

Již několik let se držíme stále 
stejného scénáře - 2x v měsí-
ci schůzky v malých skupinách, 
jejichž program je rozdělený na 
kluky a holky; 1x měsíčně spo-
lečná návštěva výstavy, muzea 
či sportoviště, 1x v měsíci ce-
looddílová schůzka v klubovně    
a zhruba ve stejném intervalu 
pak víkendová výprava mimo 
Prahu; v létě 18 denní tábor. 

Čím je ale oddíl větší, tím se tento 
scénář stává nereálnějším - letos 
poprvé jsme byli kvůli velkému 
počtu dětí nuceni vyhlásit stop-
stav a společné schůzky přesu-
nout do pronajaté tělocvičny. Do 
klubovny se již všichni nevejde-
me. Většinu schůzek si připravují 
samy děti pod vedením starších 
členů oddílu, přičemž je snaha 
držet se domluveného symbolic-
kého rámce. 
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Do tábora jsme tedy plněním úko-
lů z celorepublikové časopisové 
soutěže zabraňovali srážce Země s 
asteroidem. Od září všechno spěje 
k Bitvě pěti armád. Během roku byl 
kladen důraz na vytvoření samo-
statné družiny starších dětí, které 
by časem měly pomáhat s vedením 
oddílu. Vše začalo únorovými Ho-

rami za odměnu a končilo červno-
vým splutím Sázavy od Sázavské-
ho kláštera až do Pikovic. Krom 
toho všeho probíhaly společné 
akce s  statními oddíly ze střediska 
a kalendářní rok jsme ve spolupráci 
s místní farností zakončili přinese-
ním Betlémského světla. 

Tábor Konstantinovy lázně

Pracovitost, kamarádství, věrnost, vytrvalost, trpělivost, obratnost, 
vztah k přírodě, moudrost, přemýšlivost… To všechno jsou vlastnosti 
skautů i rytířů. A my je dokázali na táboře propojit. Většinu dovedností 
jsme uplatnili už při každodenním chodu tábora. 

Vyzkoušeli jsme si běžnou práci na táboře od rozdělávání ohně, vaření, 
úklidu, až po stavbu a úpravu táborového zařízení. Ve chvíli, kdy nám 
tyto věci přišly už moc samozřejmé, tak jsme je něčím ozvláštnili – 
kdo se může pochlubit, že rozdělal oheň na vodě a nepřipálil na něm 
pudink? Nebo si představte malinovou buchtu z čerstvě natrhaných 
malin. 

V okolí rostly nejen maliny, ale i mnoho krásných rostlin, v potoce jsme 
pozorovali živočichy, večer se dívali na hvězdnou oblohu, diskutovali 
jsme ve stínu poledního slunce. A přírodou plnou zřícenin a pramenů 
jsme procházeli při puťáku i závěrečné pokladovce. To jsme se jako 
rytíři vydali zachránit království. Po bouřce za východu slunce se nám 
to podařilo. A dokázali jsme si, že jsme parta, která si umí pomoci i ve 
chvíli, kdy na tábor přijde zákeřná viróza, kdy nás ohrožuje nepřízeň 
počasí i náročná práce. 
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Longline

„Staré“ děti z Parádovlčáků začaly 
odrůstat a oddíl jim přestával stačit, 
tak se opět řešil problém, co s nimi. 
Ty odrostlé děti jsme my a Longline 
je nově námi založená roverská dru-
žina.

Roverský program se celkem hodně 
liší od dětského, jak jsme si vlastními 
silami vyzkoušeli - za uběhlý rok se 
nám naskytlo velké množství růz-
ných akcí připravovaných střediskem 
či okresem, přesto jsme si ale řadu 
dalších museli vymyslet sami.

Mezi akce pořádané pro nás se řadí 
například KUSKUS. Roverský závod 
s cílem urazit 50 km v co nejkratším 
čase a splnit všechny připravené úko-
ly. Druhé místo ze tří nás činí celkem 
spokojenými. 

Dále okresní RS hra, kdy jsme si hrá-
li na pašeráky a strážce zákona. Na 
zákon jsme ale byli vždy krátcí. Ta-
jemná schůzka NSCHPÚZHN-4P 
nás uvedla do tajů pražského protia-
tomového krytu. 

Mezi „naše“ akce patří pravidelné 
schůzky nebo výpravy. Vždy jsou 
dvě akce do měsíce. Ne vždy ale je-
deme všichni na výpravu roverskou. 
Střídáme se v účasti na výpravách 
s dětmi, kdy jim připravujeme pro-
gram. Námi vymyšlených akcí není 
zase tolik, protože se často účastní-
me jiných. 

V tomto roce jsme jeli na Silvestra do 
Obory u Kaznějova, na hory do Jize-
rek, do Svojkovic pomáhat Žárovce 
na chatě, na paintball do Milovic a na 
vandr okolím. 

Roverská koedukovaná družina PaVu, Od 15 let. 
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Minnehaha
Oddíl pro dívky od 6 do 14 let.

Vedení                       Denisa Raichlová (Motla) , Žofie Nedbalová (Žika)                               

Od září 2015    Amálie Nedbalová (Málí), Markéta Milotová (Maky)

Kontakt                amalie.nedbalova@seznam.cz 

Web                             minnehaha.hiawatha.cz

Náš oddíl se skládá z pěti družin. 
Nejmladší světlušky, Ještěrky, mají 
schůzky ve čtvrtek a starší, Mloci, 
v pondělí. Skautské družiny Včely 
a Čmeláci se scházejí dohromady 
střídavě úterý a středy. Jednou za 
měsíc mají obě družiny vlastní 
schůzku, kde se věnují speciálním 
tématům, často na jejich druži-
novky také chodí návštěvy z řad 
vedoucích ze střediska a chystají 
si pro holky nějaký speciální pro-
gram. Roverská družina, Pira-
ně, se schází přibližně jednou za 
měsíc. Náplní jejich setkání jsou 

letos opět výzvy do dalšího kola 
Roverského klání, ve kterém mi-
nulý rok obsadily 1. místo.

Celý rok se oddíl schází jednou 
měsíčně, buď na celovíkendové 
výpravě, nebo i na jednodenních 
akcích. Kromě samostatných vý-
prav jsme měly v březnu výpravu 
s Parádou a Vlčáky a na podzim 
jsme se zase blíže seznámily s Le-
torostem.
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Tábor Nové Mitrovice

Letošní tábor se konal 13. – 26. července poblíž Nových Mitrovic v jed-
né galské vesnici, odkud pocházejí slavní hrdinové Asterix  a Obelix. 
Vesnice s téměř 35 obyvateli měla výhodnou polohu. Nacházela se na 
louce obklopené kolem dokola lesem, který vytvářel za slunného počasí 
příjemný stín. Při velkých vedrech Galové využívali i nedaleký rybník.

Avšak důležité poslání donutilo Asterixe a Obelixe jejich vesnici opět 
opustit. Úkol nebyl snadný, a tak si museli vzít na pomoc i několik 
odvážlivců z rodné vsi. Jejich dlouholetý přítel a architekt  Numerobis 
byl pověřen samotnou královnou Kleopatrou, aby do tří měsíců posta-
vil palác pro Julia Caesara. Kdyby se mu nepovedlo palác dokončit včas, 
byl by předhozen posvátným krokodýlům. Proto naši nebojácní Galové 
neváhali a vydali se na cestu do Egypta vstříc nečekaným dobrodruž-
stvím.

Nebylo to snadné. Na moři je ohrožovali nebezpeční piráti. Po dokon-
čení paláce v Egyptě se jim zase do cesty připletli proradní Římané, 
kteří jim znepříjemnili návrat tím, že je nechali napospas hladové zvěři 
v aréně, ale naši hrdinové se nevzdali. Vždy, když Galům docházely 
síly, pomohl jim lektvar druida Panoramixe a především kanci a jiné 
pochoutky od jejich výborného kuchaře znovu na nohy. Nakonec vše 
dobře dopadlo a i sám velký Caesar ocenil snahu odvážných Galů.                                                       

Na konci školního roku jsme úspěš-
ně uvařily elixír mládí pro Rudolfa 
II., na který jsme celý rok sbíraly 
suroviny. A v září, na zahajovací vý-
pravě, jsme omylem zabloudily k ta-
jemnému hradu se třinácti zámky. 
Chceme se podívat dovnitř, a tak 
se na každé akci snažíme získat klíč. 
Problém je v tom, že klíče jsou na 
různých místech a jejich hledání je 
samá překážka.  

Klíč jsme našly u hradu v řece, v jes-
kyni ve Svatém Jánu pod Skalou. Ale 
byl taky na velmi tajemném vrchu. 
Zatím nejzajímavější bylo hledání 
klíče, který jsme získaly vykonáním 
dobrého skutku pro charitu, neboť 
jsme prokázaly, jak šlechetná a dobrá 
máme srdce. Uvidíme, kam nás další 
stopy zavedou a jestli se nám nako-
nec podaří hrad otevřít. 
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Piraně

Jsme roverská družina fungující při 
oddíle Minnehaha už přes čtyři roky. 
V družině je nás osm, scházíme se pra-
videlně na svých schůzkách jednou za 
měsíc. Také se podílíme na přípravě 
oddílového programu včetně oddílo-
vých akcí a vyvrcholení celého skaut-
ského roku – tábora.
Náplň naší roverské činnosti je velmi 
pestrá. Na schůzkách se snažíme pře-
konávat různé výzvy a tím i samy sebe. 
Výzvy vymýšlíme my nebo někdo, 
koho poprosíme, a pokaždé se při nich 
velmi dobře bavíme. Některé výzvy 
jsou fyzicky náročné, jiné jsou naopak 
ryze odpočinkové. K nejbláznivější 
akci minulého roku můžeme určitě po-
čítat hru na schovávanou ve zličínské 
pobočce IKEA.
Kromě vlastních schůzek a oddílových 
akcí se účastníme rozličných středisko-
vých a okresních podniků, kde prohlu-
bujeme vztahy s dalšími rovery a lidmi. 

Středisková voda, okresní sportovní 
klání H5, puťák s některými Kobrami 
nebo okresní RK Krokodál rozhodně 
patří mezi úspěšné akce s naší účastí.
O prázdninách spolu s oběma vedou-
cími oddílu vyrážíme na několikadenní 
putování pod stany. Při něm plánujeme 
další skautský rok, probíráme nejrůz-
nější témata a utužujeme vztahy. Letos 
jsme navíc ještě v létě jely na několik 
dní do jednoho oblíbeného maleb-
ného kempu plavat a odpočívat. Sice 
bylo ráno kolem 6°C, ale přesto to byla 
úžasná akce.
 Že jsme skutečně Piraně ne-
boli „žravé rybičky“, poznáte nejen 
podle toho, že umíme dobře vařit. 
Poznávacím znamením kromě neutu-
chající chuti k jídlu jsou pirani tílka, 
ponožky, boty, skautské šátky, kapesní-
ky, ručníky, taštičky a nespočet dalších 
„orybičkovaných“ předmětů, kterými 
se vzájemně obdarováváme.

Roverská družina Minnehahy, od 17 let. 
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156. oddíl
Koedukovaný oddíl pro děti od 6 do 15 let.

 Vedení          Klára Křesťanová
 Od září 2015         Veronika Kaplanová (Veru), Marie Válová (Mája)

 Kontakt         kaplanova.verunka@gmail.com 

 Web                          hiawatha.cz/156.oddil.php

V našem oddíle to chodí tak, 
že když už si jeden připadá 
moc starý na to, aby se účast-
nil programu společně s dět-
mi, postupně se zapojuje do 
jeho přípravy. A protože pár 
takovýchto mazáků kolem 
15 let teď v oddíle máme, 
snažili jsme se jim tento rok 
nechat prostor, aby si zkusili 
zažít taky nějaké svoje úspě-
chy (a taky svoje chyby). Dva 

z nich letos absolvovali če-
katelský kurz, a v jeho rámci 
také zorganizovali svou vlast-
ní výpravu.
Setkávali jsme se v průběhu 
roku také se skauty mimo náš 
oddíl - na závodě Prahou pl-
nou strašidel, na ekologicky 
zaměřené výpravě Alko a star-
ší děti vyrazily na Válku o Cin-
tru, což je bitva s dřevěnými 
meči.
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Tábor Žárová

 Tábořiště, na které jezdíme, známe jako své boty. Však jsme tam byli 
letos nejméně popatnácté. Znamená to ale, že bychom se tam nudili? 
Vůbec ne!

Letos jsme se dostali do kouzelného světa severských pověstí, kde jsme 
se setkávali s lecjakými bytostmi - především jsme museli svádět boje 
se zlými obry a se zákeřným bohem Lokim. Ti nevynechali snad jedinou 
příležitost, aby nám pobyt v horách zkomplikovali. Ale setkávali jsme 
se i s přátelsky naladěnými bohy, se skřítky a dokonce i několika tvory, 
kteří snad ani nemají jméno.

Nejtěžší zkoušky, kterým jsme vystaveni, jsou ale každým rokem vlast-
ně stejné - musíme překonávat rozmary počasí, stesk po domově a po 
pohodlí vlastní postele, strach z nočního lesa, bolavé nohy a těžký batoh 
na výletu, neshody s kamarády….

Takže nejdůležitější zjištění, které si člověk po třech týdnech uprostřed 
lesů odváží, je, že se to dá zvládnout. Že když jsme spolu, navzájem 
na sebe dáváme pozor a pomáháme si, tak se dají překonat i zdánlivě 
nepřekonatelné potíže.

A že jsou i chvíle, kdy si to spolu můžeme prostě jenom užít! Jak málo 
někdy stačí: horké letní dny, chládek lesa, vodní bitvy, běhací hry, pokec 
s kamarády o poledním klidu, slavnostní ohně - už abychom byli zase 
zpět!

Na podzim jsme vyrazili na naší 
oblíbenou akci, kterou je Moš-
tování - sami si trháme jablka, 
čistíme, lisujeme - a po vší té 
dřině si pak každý můžeme od-
vézt domů aspoň lahev skvělého 
moštu.

Protože vídat se jen na výpra-
vách by nám bylo málo, máme 
každý týden schůzky - ty jsou 
oddělené pro mladší a starší, 
většinou na nich hrajeme hry, 
plníme si úkoly ve stezkách 
a občas se něco naučíme. Starší 
děti se teď pustily do kuchařské 
výzvy, tak třeba z nich jednou 
budou slavní kuchaři.
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Kobry

Sdružuje starší a odrostlej-
ší členy střediska, kteří mají 
stále chuť zůstat ve středisku 
a v nějaké míře se podílet na 
jeho fungování, avšak nejsou 
součástí žádného dětského od-
dílu. 
Navazujeme na úspěšný rover-
ský kmen stejného jména. Čle-
nové našeho klubu zastávají 
rozličné funkce na střediskové 
úrovni, věnují se vzdělávacím 
akcím v rámci celého Junáka, 
nebo jen pomůžou vybudovat 
základ tábora, vyrazí na veliko-
noční puťák, pomůžou s akcí 
pro celé středisko (např. Válka 

o Cintru), zpracují registraci 
členů střediska. 
Jako skupina máme široký zá-
běr, bohužel zřídkakdy se na 
akci sejdeme všichni. V létě 
rádi jezdíme na tábor do Je-
seníků spolu se 156. oddílem, 
kde pomáháme se stavbou 
komplikovanějších táborových 
staveb a vším dalším, co je po-
třeba. 
V roce 2014 jsme se začali při-
pravovat na výpravu do Japon-
ska na světové Jamboree, kam 
někteří z nás pojedou.

Klub dospělých kluků.

Vedení      Tomáš Pelcl (Kulan), Ladislav Balík (Bajt)
Kontakt    tom@pelcl.cz
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Cantuta
Smíšený pěvecký sbor,  klub dospělých.

 Vedení                                Dagmar Antošíková, David Kreps
 Umělecké vedení             Miloslava Vítková
 Kontakt            info@cantuta.cz

 Web                                    cantuta.cz   

Jsme skupina amatérských zpěvá-
ků zpívajících pod profesionálním 
vedením naší sbormistryně Míly 
Vítkové (dříve Fouskové), ačkoliv 
někdy naší milovanou dirigentku 
zastupuje další nadaný profesionál, 
dirigent Jan Rybář.

Záběr našeho repertoáru je široký, 
hodně nás baví duchovní či vážná 
sborová hudba a nebojíme se těž-
ších kusů, ale také máme moc rádi 
písně populární, spirituály a zazní 
i nějaká ta lidovka. Jelikož je pár 
našich členů aktuálně na mateřské 
dovolené nebo také dlouhodobě 
v zahraničí, nabíráme nové členy, 
a to zejména do mužských hlasů. 
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V roce 2014 jsme nejprve vyrazili 
na tradiční sborové hory, tentokrát 
k  Bílému Potoku v Jizerských ho-
rách. A že jsou poslední zimy v Če-
chách téměř bez sněhu, to nás roz-
hodně nemůže rozhodit. Jsme nejen 
nadšení zpěváci, ale i sportovci, takže 
jsme si místo lyží zabalili běhací boty 
a tepláky ;-) V červnu jsme koncer-
tovali společně se sbory Bubureza 
a L‘asenzio v kostele sv. Mikuláše 
na Vršovickém náměstí, kde jsme 
později, v prosinci, uspořádali také 

adventní koncert. Mezitím jsme ješ-
tě v září uspořádali víkendové sou-
středění v Chrašticích a pořídili jsme 
si nové koncertní oblečení, takže se 
těšíme, že jej v roce 2015 i v letech 
dalších náležitě využijeme.

Pokud byste chtěli, abychom vystou-
pili na Vaší akci, napište nám: info@
cantuta.cz.

Bude-li to termínově v našich silách, 
rádi Vám zazpíváme. 
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Hospodaření střediska

V roce 2014 hospodařilo naše středisko se ziskem 99 tis. Kč. 
Výše aktiv k 31. 12. 2014 dosáhla 1 442 tis. Kč. Koupili jsme 
klubovnu Mohylová, na kterou jsme použili bezúročnou pětile-
tou půjčku z Fondu nemovitostí Junáka.

Více než polovinu našich výnosů tvořily v roce 2014 účastnické 
poplatky na akce. Dalších 30 % se nám podařilo získat ve formě 
dotací a grantů od Ministerstva školství, Hlavního města Prahy 
a městských částí Praha 5 a Praha 13 v celkové výši 340 tis. 
Kč. Členské příspěvky tvořily přibližně 10 % ročních výnosů 
střediska.

Největší část našich nákladů tvořily přímé náklady na akce – 
potraviny, doprava a ubytování (dohromady 61 % celkových ná-
kladů). Středisko uspořádalo celkem 45 akcí, z toho 6 jednoden-
ních, 32 víkendových a 7 delších (tábory a další prázdninové 
akce). Další velkou položku nákladů tvořil materiál a vybavení 
na akce i pro celoroční oddílovou činnost a pro provoz kluboven 
(10 %). Pořízeny byly mimo jiné tee-pee, vozík, celty, luky a šípy 
a smyce. Další podstatnou složku nákladů střediska tvoří nájem 
a provoz našich 4 kluboven a 2 skladových prostor.
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266,9
25%

300,3
28%

141
13%

87,1
8%

208,6
19%

73,3
7%

Výnosy  (tis. Kč) Náklady   (tis. Kč)

Potraviny a stravné

Doprava a cestovné

Ubytování

Materiál a vybavení

Nájemné a energie

Ostatní služby

Účastnické poplatky 
na akcích

Dotace MHMP

Členské příspěvky

Dotace MŠMT

Vlastní činnost

Grant MČ Praha 5

Ostatní výnosy

Dary

Grant MČ Praha 13

113,9
10%

212,1
18%

84,1
      7%

663,9
56%

5,0
0,5%

9,1
1%

38
3%

38
3%

17,1
2%

Celkem náklady  = 1 082 183Celkem výnosy  = 1 181 095
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Aktiva    

Stavby                                     348 000 

Střediskové mikiny             10 450 

Hotovost                           27 521 

Bankovní účty           621 976 

Státní dluhopisy                  356 836 

Zaplacené zálohy 

(služby klubovny)             78 153 

Ostatní pohledávky               2 641 

Jiná aktiva                            3 469 

Pasiva    

Vlastní jmění                                    860 244

Výsledek hospodaření                       98 912

Dodavatelé                                          5 181

Půjčka na klubovnu                       250 000

Účty čas. rozlišení 

(čl. příspěvky 2015, 

dohad nákladů na klubovny)         227 771

 

Rozvaha k 31. 12. 2014 (Kč)

Celkem aktiva     1 442 108 Celkem pasiva    1 442 108
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Činnosti dětských oddílů, i celého střediska, se neobe-
jde bez řady mladých lidí, kteří svůj čas tráví dobrovolně 
přípravou programu, hledáním finančních zdrojů a jinou 
činností, která pomáhá podporovat skautskou myšlenku.

Myslíme si, že podpora mladých lidí k tomu, aby se sta-
li dobrovolníky a pomáhali vytvářet lepší prostředí pro 
výchovu dětí a mládeže, je velmi důležitá. Mnohdy se 
neobejde i bez finančních nákladů (např. zvýšené náklady 
za telefon, účast na vzdělávacích kurzech, kopírování aj.), 
proto jim chceme práci ulehčovat a snažíme se poskytovat 
určité výhody.

Chtěli bychom i za rok 2014 poděkovat všem těmto aktiv-
ním dobrovolníkům. Děkujeme za Vaši práci!

Poděkování
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