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poslání junáka
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak,
aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

a co to

?
á
n
e
m
zna

Smyslem skautingu je všestranný rozvoj mladých lidí v duchu tří hlavních
zásad označovaných za tři nosné pilíře skautského hnutí:

ctít ve svém životě hodnoty, které člověka přesahují, a usilovat

o ně i za cenu osobního nepohodlí

usilovat o svůj vlastní životní rozvoj, snažit se prohlubovat

svoje vědomosti a zdokonalovat své schopnosti a dovednosti

chovat úctu k ostatním lidem, být platnou součástí

společnosti a chránit přírodu

o junáku
Junák – svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a
nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.
sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského
vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.
Junák je členem světových organizací skautek (WAGGGS) a skautů
(WOSM) a hlásí se k jejich poslání, principům a metodám. Junák je
rovněž členem organizace dospělých skautů (ISGF).
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úvod
milí čtenáři,
dovolujeme si vám předložit výroční zprávu za rok 2012. Z pohledu
holešovských skautů to byl rok plný radostných událostí a úspěchů. V první
řadě je třeba říci, že celorepublikový dlouhodobý trend členského růstu
Junáka konečně zasáhl i naše středisko.
Usilovnou, obětavou a skvělou prací další generace mladých vedoucích se
daří rozvíjet oddíly, zlepšovat program a tím zvyšovat přínos aktivit pro děti.
Ve stém výročí českého skautingu je to pro nás
jeden ze signálů, že skauting má stále co nabídnout
lidem různého věku a různých životních zkušeností.
Díky navýšení členské základny dochází po mnoha
letech ekonomických ztrát také ke zlepšení
hospodaření naší jednotky.
V dubnu se konala na
mimořádném sněmu volba
nových činovníků střediska
a došlo tak po 22 letech ke
generační výměně.

Za zasloužilého Aloise Reimera, který od obnovy Junáka v Holešově v 1989 po
celou dobu úspěšně vedl středisko, převzal štafetu Martin Sadílek.
Jeho zástupcem se stal Pavel Šťastný. Hospodářkou střediska je staronově
Kateřina Staňková. Došlo rovněž ke změnám v revizní komisi, kde po mnoha
letech činnosti Zdeňka Hlobila (předseda) a Oldřicha Skypaly (člen), začaly
nově pracovat Jaroslava Vošahlíková (předseda) a Milena Machálková (člen).
V současné době můžeme s uspokojením konstatovat, že lidé podílející se na
chodu střediska a práci s dětmi tvoří vynikající, stmelený a profesionální tým,
který dává velkou naději na dobrou budoucnost.

Ovšem, jsou také cíle, které se nepovedlo zcela naplnit. Mezi nejvýznamnější
problémy, které je nutné vyřešit, patří zajištění nové klubovny a nalezení
nového tábořiště, resp. místa pro víkendové výpravy.
Toto jsou i strategické úkoly pro příští rok. Dále se budeme snažit rozvíjet a
prohlubovat spolupráci s městem Holešov a jím zřízenými institucemi, jakož i
s ostatními neziskovými organizacemi. Naším cílem bude vždy pracovat na
projektech pro společnost, na projektech zlepšujících prostředí, ve kterém
žijeme.

Ing. Martin Sadílek, vedoucí střediska Holešov
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život ve středisku

v našem středisku pracují dva oddíly tj.
dívčí

Slunečnice

a chlapecký

Bílý Jednorožec,

autonomní družina

a

Kulíšci,

Klub oldskautů (OS).
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oddíl
slunečnice
tvoří dvě družinky – světlušky (7-11 let), které si říkají Veverky a skautky (12-15 let), které od
loňského roku hrdě nesou jméno Amazonky. Družinka Veverek, která vznikla v roce 2011, se po
zářijovém náboru rozrostla o nové členky. Skautky se plně zapojily do tvorby programu pro
světlušky jakožto jejich rádkyně.

činnost oddílu
Kromě pravidelných pátečních schůzek jsme v
loňském roce uspořádaly dvě víkendové akce a
několik jednodenních výprav.

Vyvrcholením naší činnosti byl desetidenní tábor,
kde si mohly naše holky v praxi vyzkoušet to, co se
během roku naučily.

Náš oddíl se stále rozrůstá o nové členy, starší
skautky předávají své znalosti a dovednosti
mladším.
Pro nás vedoucí je velkou odměnou vidět jaké děti
dělají pokroky – u vázání uzlů cvičí svou trpělivost a
manuální zručnost, u společného vaření se učí
pracovat v týmu, u luštění pak trénují svou bystrost
a samostatnost, skrze hry osvojují si pravidla a
férový přístup.
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oddíl
bílý jednorožec
má za sebou velmi úspěšný rok, který se nesl hlavně ve znamení rozšiřování a upevňování
členské základny.
Plán z minulého roku, zaměřit náborovou činnost hlavně na nižší věkovou kategorii chlapců
ve věku od 7 do 11 let, přinesl úspěch, a tak má náš oddíl historicky největší počet členů. S
tím souviselo i přerozdělení programových a výchovných skupin na 4 družiny vlčat (7-10
let) a jednu družinu skautů (11-15 let).
Obě zmíněné věkové skupiny mají své vedení
a tak je možné připravovat nezávisle na sobě
dva rozdílné programové celky. Navíc má
každá družina svého rádce - nejstaršího nebo
schopného člena, který přebírá za svou
družinu částečnou zodpovědnost, pomáhá
nováčkům a částečně pomáhá vedoucímu
organizovat programy.

činnost oddílu
Činnost oddílu se týká především pravidelných pátečních schůzek, na kterých se skrze hry a jiné aktivity snažíme o všestranný rozvoj
kluků. A to hlavně ve schopnosti jejich vzájemné komunikace, samostatnosti, zodpovědnosti, vztahu k přírodě a v učení praktických
dovedností a znalostí, které mohou v životě potřebovat.

Součástí programu jsou také
p rav i d e l n é j e d n o d e n n í a
víkendové výpravy na zajímavá
místa v okolí. Programovým
vrcholem celého roku je pak
letní stanový tábor, na kterém si
kluci mohou vyzkoušet získané
dovednosti, upevnit svůj vztah k
přírodě a jsou neustále stavěni
před velký úkol – umět se o sebe
v omezené míře postarat i bez
rodičů.

družina
kulíšci
vznikla v září 2011 jako naše reakce na stále častěji zaznívající přání rodičů a mladších dětí
o činnost v Junáku. Kulíšky tak navštěvují předškoláci, tedy děti od 4 do 7 let, aktuálně 13
dětí, a to 10 holčiček a 3 stateční kluci.

kmen dospělých
klub oldskautů

naši oldskauti (OS) krom vlastních akcí, jako jsou setkání a výlety do
různých končin naší země, podporují činnosti ve středisku
(stěhování táborů, administrativa, pomoc při velkých hrách a
soutěžích) i na okresní úrovni organizace Junáka.
Každý rok navíc pořádají dvě významné akce přesahují holešovský
formát a to noční pochod CLAY-EVA a Memoriál RNDr. Rudolfa
Plajnera.

Tato tzv. „skautská školka“ slouží k přípravě dětí na pozdější samotnou skautskou výchovu.
Děti si lépe zvyknou si na práci v kolektivu, poznají prostředí a vedoucí a lépe se pak mohou
začlenit do dalších družinek.
Do prázdnin se společně ponořili do světa Fantazie, kde zažili mnohá dobrodružství s
nadpřirozenými bytostmi i zvířaty a také se naučili několik nových schopností a dovedností,
které později využijí ve skautu, ve škole či v běžném životě.
Od září provází děti malý Kulíšek, který spadl z hnízda, následně se ztratil. Děti mu během
celého roku budou pomáhat dostat se zpátky k jeho rodičům. Kulíškova cesta není
jednoduchá a děti musí zvládat mnoho úkolů (jako např. zavazování tkaniček u bot,
poznávání základních barviček, části lidského těla, počítání do 10, povídání o členech
rodiny či správné oblékání).
Zaměřujeme se také na soustředění, pohyb a zručnost dětí.
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kalendář akcí
Leden

Duben

akce, akce pro veřejnost

Tříkrálová sbírka
středisko svými koledníky
a vedoucími skupinek
významně podpořilo akci
Charity ČR

Slet čarodějek
Slunečnice & Kulíšci

Rusava
jarní poradní skála, Bílý
Jednorožec

Ivančena
tradiční středisková
výprava na významné
místo skautingu

Kašava
slibová výprava, Bílý
Jednorožec

Akšile
zimní víkendovka u
Fryštáku, Slunečnice &
Kulíšci
Kašava
zimní víkendovka, Bílý
Jednorožec

Únor
Simulace
nácvik první pomoci,
skautky & skauti

Březen
Skauting v ohrožení
velká středisková hra pro
děti, rodiče a příznivce
skautingu - Ve hře se
skupinky dospělých a dětí
se snažili najít po celém
Holešově ukryté poklady
stoleté historie Skautingu,
dřív než tajní agenti blíže
nespecifikovaného
totalitního režimu.

CLAY-EVA
noční vzpomínkový
pochod pro veřejnost
připomínající seskok
paraskupiny Clay v našem
regionu. Letos spojen i s
demonstračním seskokem
profesionálních
parašutistů.

Květen
Okresní kolo závodu vlčat
a světlušek
středisková/okresní akce
23. ročník Memoriálu
RNDr. Rudolfa Plajnera
pro vzpomínkový pochod
byl letos vytvořen
program pro všechny
naše oddíly s důležitými
fakty spojenými s životem
tohoto významného
skautského
činovníka, středisková

Červen
Výlet do Liberce
Klub OS

Červenec
Letní tábor oddílu Bílý
Jednorožec
v údolí řeky Březná u
obce Hoštejn. Téma
celotáborové hry bylo
tentokrát inspirováno
knihou Eragon a
soubojem dračích jezdců
s temným rytířem. Hra
byla postavena tak, aby
se upevnili vztahy mezi
jednotlivými členy šestky
a každý si prožil velké
dobrodružství.
Letní tábor oddílu
Slunečnic
probíhal na kašavském
tábořišti.
Legenda zavedla skautky

a světlušky na hrad
Vyšehrad, kde prožívaly
dobrodružství po boku
kněžny Libuše a jejích
sester. Pomocí příběhu se
holky seznámily s našimi
nejstaršími pověstmi, a
byly tak motivovány k
práci pro tým a tábor.
Výlet do Prahy a Kutné
Hory
Klub OS

Září
Dobrodružná pohádka
O malém Kulíškovi
Kulíšci
Výprava „Po stopách
červené Karkulky“
Veverky & Kulíšci
Výprava do džungle za
záchranou Mauglího
Bílý Jednorožec

Říjen
Sázení 21 stromů v
zámecké zahradě
středisková akce s cílem
zlepšení životního
prostředí a
environmentálního
vnímání u dětí,

ve spolupráci s Odborem
životního prostředí
městského úřadu
Holešov.

Listopad
Drakiáda
středisková akce
Akce na bazéně
Bílý Jednorožec

Prosinec
Mikulášská besídka
středisková akce, velká a
moc zdařilá akce za
podpory MKS Holešov;
skautská rodina zaplnila
celé kino v Holešově
Betlémské světlo
středisková akce, skauti
před Vánocemi tradičně
přivezli do Holešova
Betlémské světlo, které
předali místní farnosti
během mše na 4.
adventní neděli
Polarní výprava po
stopách Amundsena
Bílý Jednorožec
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rok 2012 v číslech
Rok

Světluška

Vlče

Skautka

Skaut

Ranger

Rover

2010
2011
2012

8
10
22

12
20
26

1
7
5

3
6
7

7
7
8

2
5
4

na konci roku 2012 mělo naše středisko

95

členů,

což je přírůstek 16 členů od roku 2011

přehled členů
100

79

Holky

60
40

2

95

80

Kluci

57

pro veřejnost

Dospelí

20

2 tábory, na nichž
děti prožili

akce

CELKEM

660

0
2010

2011

2012

„osobodnů”
Rok

Do 18 let

Holky

Kluci

čl. k mene
dospělých

Ostatní

Dospělí

CELKEM

2010
2011
2012

33
55
72

16
24
35

17
31
37

17
18
18

7
6
5

24
24
23

57
79
95

40

37
31

20
17

Vlce

30

Skaut

20

Rover

10

35
24

Ranger

Kluci

0
2010

2011

2012

Svetluška
Skautka

16

Holky
0
2010

2011

vlastních tematických
akcí a výprav

zvýšení kvalifikace vedoucích

40

30

10

dívčí kmen

chlapecký kmen

24

2x lesní škola
3x rádcovský kurz
2x zdravotnický kurz

2012
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hospodaření
výkaz zisků a ztrát

rozvaha
aktiva
nehmotný majetek
hmotný majetek
finanční majetek
oprávky k dlouhodobému majetku
zásoby
pohledávky
krátkodobý finanční majetek
ostatní aktiva

pasiva
jmění
výsledek hospodaření
rezervy
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky
ostatní pasiva

rok 2010
2.024
100.385
102.409

rok 2010
174.094
-71.685
102.409

rok 2011
2.024
373
84.167
86.564

rok 2011
174.094
-87.530
86.564

rok 2012
3.584
102.319
105.903

rok 2012
174.094
-68.191
105.903

výnosy
přijaté příspěvky
výnosy akcí
dotace město Holešov
ostatní výnosy
úroky
dary a granty
celkem výnosy

rok 2010
12.065
14.400
32.000
977
9
59.451

rok 2011
23.772
34.000
22.000
1.080
8
80.860

rok 2012
30.442
56.105
30.000
3.360
8
5.000
124.915

náklady
rok 2010
energie, nájem
28.900
spot. materiál, kancelářské a výt. potřeby
7.355
krojové součásti a skautská literatura
279
sportovní vybavení a vybavení klubovny
387
stravné - tábory
6.841
doprava
20.646
vzdělávání vedoucích
5.900
služby
1.141
propagace, reprezentace a občerstvení
830
ostatní náklady
1.757
celkem náklady
74.036

rok 2011
31.500
11.307
2.789
2.627
19.120
4.266
10.400
4.795
6.085
3.816
96.705

rok 2012
16.920
10.092
6.939
17.888
27.282
4.469
12.200
1.930
6.349
1.507
105.576

zisk běžného roku

-15.845

19.339

* částky jsou uvedeny v Kč

-14.585
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složení střediska
Střediskoví činovníci:
Ing. Martin Sadílek, vedoucí střediska
Pavel Šťastný (Kaktus), zástupce vedoucího střediska
Kateřina Staňková, hospodář střediska
Zuzana Poláková, výchovný zpravodaj dívčího kmene

Jednotky:
Tereza Šíblová (Šíro), vedoucí oddílu Slunečnice
Daniela Vošahlíková, zástupce vedoucího oddílu
Slunečnice
Tamara Michalčíková (Borůvka), vedoucí družinky
Amazonek
Aleš Cahlík, vedoucí oddílu Bílý Jednorožec
Pavel Šťastný, zástupce vedoucího oddílu Bílý
Jednorožec
Jana Karasová, vedoucí Vlčat
Lucie Smolková, vedoucí družiny Kulíšci
Alois Reimer, vedoucí klubu OS
Milena Machálková, zástupce vedoucího klubu OS

Revizní komise střediska:
Jaroslava Vošahlíková (Čtvrtek), předseda
Lucie Uličníková, člen
Milena Machálková, člen
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poděkování
Děkujeme našim vůdcům a činovníkům, kteří věnují svůj čas práci s dětmi a dobrovolnické činnosti pro společnost nejen v našem městě. Děkujeme
rodičům za projevenou důvěru a podporu také tím, že své děti posílají do našich oddílů.
Děkujeme všem, kteří nám poskytli v minulém roce pomocnou ruku a bez nichž by naše činnost
nebyla možná. Peněžní podpora, pochopení či rada nám pomáhají pracovat lépe ve prospěch dětí a
mladých lidí.

Město Holešov

Základní umělecká škola F. X. Richtera

MKS Holešov

Ekodrill, Ing. Radoslav Šíbl


Lékárna Atakama
Papírnictví Trnka

Josef Pospíšil - Výrobna lahůdek a uzenin, s.r.o.


Manželé Šťastní
Závod Nestlé SFINX Holešov

Dalibor Šmakal
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