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Seznámení se střediskem
Základní údaje:
Úřední název:
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 525.03,
Rtyně v Podkrkonoší
IČO: 601 53 539
Právní forma:
organizační jednotka občanského sdružení s právní subjektivitou
Adresa:
JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko 525.03,
Rtyně v Podkrkonoší
Martina Nocarová
Kostelecká 369
542 33 RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
Statutární orgán:
Jan Zachař
Velké Svatoňovice 340
542 35 VELKÉ SVATOŇOVICE
tel: 724 319 312
Vedoucí střediska:

Jan Zachař

Zástupce střediska:

Lukáš Matěna

Hospodář:
Martina Nocarová
Předseda revizní komise: Stanislav Řezníček
Člen revizní komise: Veronika Kalužná
Vých. zpravodaj chlapeckého kmene:
Vých. zpravodajka dívčího kmene:
Medialní zpravodajka:

Stanislav Řezníček
Alena Pavlová
Martina Nocarová

Junák – svaz skautů a skautek České republiky
Je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb.,
sdružující své členy bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení,
rasy nebo jiných rozdílů. Se svými 44 000 členy je největším občanským sdružením dětí a
mládeže v České republice. Je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů
WOSM a hlásí se k jejich poslání, zásadám a metodám. Je dále členem organizace dospělých
skautů ISGF.
Rok 2007 byl mimořádný pro skauty a skautky na celém světě. Udělali jsme první krok do
dalšího skautského století. Před sto lety, v roce 1907, totiž vzal britský důstojník lord BadenPowell dvacítku chlapců na ostrov Brownsea, aby s nimi vyzkoušel způsob výchovy, který
sám vymyslel. Sto let po prvním skautském táboře se jen v České republice podobných, ale již
moderních, táborů účastnilo 23 000 dětí a na celém světě je 40 milionů skautů a skautek. Půl
miliardy lidí nosí či nosilo skautský šátek, a s ním i chuť žít smysluplně, dělat společně a
nesobecky prospěšné věci a jednat férově. Do nového skautského století vstupujeme
s důvěrou, že i v moderní společnosti bude skauting nadále spojovat děti a mladé lidi celého
světa a skautské principy zůstanou základním kamenem pro její rozvoj.
Ing. Josef Výprachtický
Starosta Junáka

Poslání Junáka
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních,
mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni
plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství
v souladu se zásadami stanovenými zakladateli skautského hnutí.

Mladí lidé ve skautingu
Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky
rozdílného přístupu k různým věkovým stupňům.
Jsou to: světlušky a vlčata (věk 6 – 10 let)
Skauti a skautky (věk 11 – 15 let)
Rangers a roveři (věk nad 15 let)

Skautské oddíly
Hlavní výchovná činnost v Junáku se soustřeďuje do oddílů. Oddíl se zpravidla dělí do
družin. Během roku se oddíly scházejí na pravidelných družinových a oddílových schůzkách,
jedno – a vícedenních výpravách. Skautské akce jsou plné her a osvojování si dovedností a
vědomostí, které mladí lidé uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém
životě.
V roce 2007 bylo registrováno na 1 658 dětských oddílů, působících ve všech krajích ČR.
V našem středisku jsou čtyři oddíly (I. chlapecký, II. dívčí, III. smíšený, IV. oldskauti).

I. oddíl
Vůdce oddílu: Stanislav Řezníček - Stanlley
Zástupce: Jitka Mertlíková - Baff
DRUŽINY

Jestřábi a Káňata (14 – 16 let)
Schůzky: každý pátek od 17:00 do 19:00 na Žabárně a v okolních lesích
Rádce: Stanislav Řezníček
Členové:
Josef Baudyš – Louda
Miroslav Kult – Diny
Petr Adámek – Bruno
Jan Kult – Bobr
Matěj Dub – Kamzík
Lukáš Dub – Blátivec
Jaroslav Vít – Motokára
Ondřej Kult – Čáp
Patrik Kadrmas – Kiďák
Během roku 2007 došlo ke spojení družiny Jestřábi + Káňata z důvodu malého počtu Káňat a
taky proto, že se snažíme dělat program, který zaujme kluky staršího věku, snažíme se o to,
aby se kluci dokázali sami zabavit a vymyslet si plnohodnotný program, což se nám moc
nedaří. Schůzky jsou náročnější na fyzičku a zaměřujeme se na krizové situace, jako např.
transport raněného terénem, různé složitější úkoly, ve kterých si každý musí vymyslet svoje
řešení. Většinu času trávíme v přírodě nebo navštěvujeme zajímavá místa (pěchotní sruby,
řopíky, hrady), podnikáme pěší túry. Navštívili jsme pěchotní srub TS 26 a TS 27 a
dělostřeleckou tvrz N-S 75 Zelený Žaltman, chodíme na výpravy např. na Vizmburk, v okolí
Krákorky a Lotrandovy jeskyně.
Rádce: Lukáš Dub - Blátivec

II. oddíl
Vůdce oddílu:
Zástupci:

Alena Pavlová - Peggy
Petra Ilchmannová - Ropucha
Kateřina Kokešová - Kačaba
Martina Pavlová
DRUŽINY

Berušky (13 – 15 let)
Schůzky: každý pátek od 14:15 do 15:45 na Žabárně
Rádce: Alena Pavlová
Členové:
Lucie Hvězdová - Kometa
Aneta Kožešníková - Špageta
Veronika Šimánková – Šíma
Kamila Vajsarová – Káma
Zuzana Vajsarová – Zůza

Housenky (10 – 12 let)
Schůzky: jednou za 14 dní ve čtvrtek od 16:30 do 18:00 na Žabárně
Rádce: Martina Pavlová
Členové:
Kristýna Volfová – Kýťa
Tereza Volfová – Terka
Naše družinka už před několika lety dostala jméno Housenky. V tomto roce jsme se
pravidelně scházeli v tomto složení: Kýťa, Terka, Eliška, Láďa, Venda a Marťa. Občas se
k nám přišli podívat i jiní kamarádi a my byli rádi, že můžeme hrát hry ve více lidech. Hned
na začátku nového roku jsme se zúčastnili Tříkrálové sbírky, a tím udělali něco pro dobrou
věc, a také pro naše pocity. Scházeli jsme se každý čtvrtek od 16:00 do 17:30. Hráli jsme si
nejrůznější hry, plnili různé úkoly, soutěžili, chodili na krátké výlety, to vše jsme „zmákli“ ve
velmi zvláštním složení. Myslím tím naši smíšenou družinku, kluci a holky. Ale nešlo to
lehce. Já, vedoucí, jsem přestala kluky zvládat. Bylo to nad moje síly a hned se vše odrazilo
na kvalitě a připravenosti programu, proto jsme začali přemýšlet co dál. Blížil se tábor a s ním
nové zážitky. Myslím, že tento rok se dětem tábor opravdu líbil, hlavně celotáborová hra,
kterou si Housenky vždy s chutí zahrály a pořádně užily.
V září roku 2007 nás potkala nutná změna, kterou jsme vymysleli právě na táboře. Naše
smíšená družinka se rozdělila na chlapeckou a dívčí družinku. Holky zůstaly stále pod
vedením Marti a kluky přebrala Baff, která ještě nabrala nové členy. My, holky, jsme také
chtěly nabrat nové členky, ale bohužel se nám to nepodařilo a tak jsme zůstaly ve stále
stejném složení. Kýťa, Terka, Eliška a Marťa. Hned na začátku nového školního roku jsme si
řekly, co bychom chtěly tento rok splnit a dokázat. Příjemně mě překvapilo, když si holky
samy řekly o nové skautské znalosti a dovednosti. Chtěly se naučit něco nového a tak jsme šly
do toho. Skautské šifry a pochodové značky, Morseova abeceda, odlévání zvířecích stop a
mnoho dalších. Samozřejmě, že jsme si také hodně hrály, jak už v lese, tak na louce či
v klubovně. Celoroční hru jsme tento rok neměly. Také jsme vymýšlely, jak přilákat nové děti
do naší družinky, aby nás bylo víc a tím pádem mohly hrát kvalitnější hry ve více lidech.

Nakreslily a napsaly jsme plakátky, které jsme vyvěsily ve škole. Výsledek to mělo, i když ne
takový, jaký bychom si přály. O Vánocích jsme si udělaly hezkou vánoční schůzku. Zpívaly
jsme koledy a jedly cukroví. A se Silvestrem končí i náš skautský rok 2007. Doufáme, že rok
2008 bude a je úspěšnější než ten předchozí.

III. oddíl Medvědi Havlovice
Pokřik:
"Kdo se práce nebojí,
kdo nezkazí legraci,
kdo ctí skautské ideály- havlovičtí junáci!!"
Vůdce oddílu:
Zástupce:

Matěna Lukáš
Zachař Jan

DRUŽINY
Lvíčata (6 – 9 let)
Pokřik:
"Lev je šelma veliká,
ví to celá Afrika.
Světlušky a vlčata,
jsme malinká Lvíčata!!"
Schůzky: každý čtvrtek, od 16:00 do 17:30 hod, Skautská klubovna nad Obecním úřadem
v Havlovicích
Rádce: Anna Astrová, Veronika Kalužná
Členové:
Aneta Patáková – Kyti
Patricie Stanislavová – Páťa
Alena Balcarová – Růža
Jaroslav Balcar – Bohouš
Ondřej Bekr – Šimpanz
Vojtěch Gazda – Losna

Sajveni (13 – 16 let)
Schůzky: každých 14 dní v pátek, od16:00 do 17:30 hod, Skautská klubovna nad Obecním
úřadem Havlovice
Rádce: Jakub Balcar – Čmelák
Členové:
Jakub Téra – Asfalt
Jiří Matěna – Chroust
Jakub Astr – Asterix
Jakub Dufek – Obelix
Ondřej Paták – Páťa
Pavel Král – Pája

Pro družinu starších skautů Sajvenů nebyl letošní rok 2007 nějak ničím výjimečný. Scházíme
se skoro stále ve stejném složení od založení naší družiny: vedoucí Hrach, Asfalt, Čmelák,
Chroust, Asterix, Obelix, Pája a Páťa. Náš vedoucí má na naši družinu stále málo času a
nemůže se nám dostatečně věnovat, kvůli jeho studiu na VŠ. A tak Sajveny střídavě vede
Chroust a Čmelák. Bohužel naše schůzky už nejsou tolik pravidelné jako dříve, protože
polovina členů studuje na SŠ a tak už nezbývá tolik času na Junák.
Náš program většinou trávíme v přírodě. Kdy hrajeme hlavně sportovní hry. V roce
2007 jsme se zúčastnili skautské akce, kterou naše družina navštěvuje pravidelně - Přechod
Jestřebích hor. Dále jsme sestavili florbalové družstvo, které na turnaji v Malých
Svatoňovicích obsadilo krásné 2. místo. Druhé místo jsme také získali na Svojsíkových
závodech v Hostinném. Také jsme vyrazili na malé výpravy např. sběr kaštanů pro místní MS
Barchovan. Poslední odměnou za celoroční snažení pro nás byl tolik očekávaný tábor
v Ruprechticích, který se opravdu vydařil.
Tak jenom doufám, že pro rok 2008 si členové družiny udělají více času. A hlavně ať
nám vydrží dobrá parta a nálada, kterou v naší družině máme.

IV. oddíl Oldskauti
Vůdce oddíl: Nela Kuthanová
Zástupce: Marcela Pavlová
Neschází se na nějakých pravidelných družinových schůzkách, ale příležitostně při pomoci na
akcích, táboře.

Rozvaha za rok 2007
Aktiva
Dlouhobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetek celkem
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Aktiva celkem

Částka
133 188,00 Kč
140 199,00 Kč
-7 011,00 Kč
59 906,40 Kč
500,00 Kč
59 406,40 Kč
193 094,40 Kč

Pasiva
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Pasiva celkem

Částka
193 094,40 Kč
140 199,00 Kč
52 895,40 Kč
193 094,40 Kč

Výkaz zisku a ztráty za rok 2007
Náklady
Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Ostatní náklady celkem

Částka
104 402,00 Kč
58 149,50 Kč
30 530,50 Kč
1 191,00 Kč

Odpisy
Poskytnuté příspěvky celkem
Náklady celkem
Výnosy
Výnosy
Tržby za vlastní úkony a za zboží celkem
Ostatní výnosy celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

7 011,00 Kč
7 520,00 Kč
104 402,00 Kč
Částka
129 091,36 Kč
69 065,50 Kč
14 776,86 Kč
9 426,00 Kč
35 823,00 Kč
129 091,36 Kč
24 689,36 Kč

Celkové vyúčtování tábora 2007
Příjmy

Částka

Účastnický poplatky v hotovosti od dětí
Účastnický poplatky v hotovosti od vedení
Účastnický poplatky placené převodem
Dotace od Města Rtyně v P.
Příjmy celkem
Výdaje
Materiál
Potraviny
Léky
Služby
Cestovné
Dopravné
Výdaje celkem

22 500,00 Kč
5 600,00 Kč
10 500,00 Kč
9 000,00 Kč
47 600,00 Kč
Částka
6 339,50 Kč
29 185,70 Kč
848,00 Kč
3 817,50 Kč
4 267,00 Kč
7 854,00 Kč
52 311,70 Kč

Ztráta

4 711,50 Kč

Příjmy a výdaje s táborem související
Příjmy
Za pronájem tábořiště
Na opravu stanů
Příjmy celkem

Částka
19 600,00 Kč
500,00 Kč
20 100,00 Kč

Výdaje
Za opravu stanů
Doprava na a z opravy
Výdaje celkem

Částka

Zisk

Celkový zisk

1 280,00 Kč
797,00 Kč
2 077,00 Kč
18 023,00 Kč

13 311,50 Kč

Celkové vyúčtování junáckého plesu konaného 31. 11. 2007
v Batňovicích
Příjmy
Vstupné
Tombola
Občerstvení
Šatna
Příjmy celkem

Částka
11 490,00 Kč
7 385,00 Kč
1 455,50 Kč
235,00 Kč
20 565,50 Kč

Výdaje
Honorář kapele
Pronájem sálu

Částka
5 000,00 Kč
1 000,00 Kč

Kouzelník
Pohoštění kapele a kouzelníkovi
Poplatek OSA
Poštovné OSA
Občerstvení
Dorty
Materiál - výzdoba, tombola
Výlep plakátů
Výdaje celkem

600,00 Kč
456,00 Kč
859,00 Kč
19,00 Kč
336,00 Kč
400,00 Kč
1 656,50 Kč
85,00 Kč
10 411,50 Kč

Zisk

10 154,00 Kč

Poskytnuté dotace od Města Rtyně
v Podkrkonoší
Dotace na
Vzdělávání
Skautský tábor Ruprechtice
Skautský florbalový turnaj
Putovní hra pro děti
Turnaj v přehazované
Přímotopy do klubovny
Bonus za nejlépe zpracovaný projekt
Dotace celkem

Částka
2 800,00 Kč
9 000,00 Kč
400,00 Kč
2 176,00 Kč
1 500,00 Kč
1 400,00 Kč
2 724,00 Kč
20 000,00 Kč

Poskytnuté dotace od ústředí
Dotace na
Náklady krátkodobých akcí
Dopravné na krátk. Akce
Provozní náklady

Částka
13 615,00 Kč
1 535,00 Kč
2 849,00 Kč

Dotace celkem

17 999,00 Kč

AKCE V ROCE 2007
NKKK (19. 5. 2007)
Naším krajem křížem krážem 2007 – 1. ročník

Celá trasa akce byla navržena v délce 94,2 km. Symbolicky byla zvolena právě trasa v délce
necelých sto kilometrů k připomenutí letošního výročí založení skautingu. A také díky tomuto
výročí jsme se rozhodli akci zaměřit na poznání některých důležitých osob, pojmů a
historických okamžiků, které se k takovému důležitému výročí váží. Trasa byla od
Špindlerova Mlýna do Nového Města nad Metují.

Přechod Jestřebích hor

Kapka naděje (15. - 17. 6. 2007)
Během tohoto víkendu umývali skauti na čerpacích stanicích přední skla automobilů.
Dárci přispěli částkou 5 700,-- Kč.
více na www.skaut.cz/kapka

Tábor Ruprechtice (1. – 15. 7.)
Pro děti byl připravený pestrý program, při kterém se zaručeně nenudily.
Vžily do role Harryho Pottera a jeho přátel a zažívaly podobná dobrodružství jako
v Bradavicích.

Úsvit druhého století (1. 8. 2007)

Dobráč (5. – 7. 10. 2007)
(1938-SOS jednotky v Orlických horách)
Skautská hra Dobráč se uskutečnila již po sedmé. Po předešlých Dobráčích jsme se
ocitli opět v roce 1939 a to jako Stráže Obrany Státu.

Skauti pomáhají Josefovu (9. – 11. 11. 2007)
Tradiční víkendová akce pro skauty a skautky v Jaroměři a v podzemních prostorách Pevnosti
Josefov.

Druhý skautský ples (30. 11. 2007)

AKCE PLÁNOVANÉ NA ROK 2008
Čekatelský kurz (14. – 16. 3., 18. – 20. 4., 23. – 25. 5. 2008)
Bude se konat ve třech víkendech, organizuje ho Marcela Pavlová a Martin Sovák,

Závody vlčat a světlušek (10. 5. 2008)

Budou probíhat ve Dvoře Králové nad Labem a z našeho střediska se ho budou účastnit děti
ze 3. oddílu.

Přechod Jestřebích hor (24. – 25. 5. 2008)
12. ročník akce, kterou pořádají skauti z Malých Svatoňovic. Bude probíhat v Jestřebích
horách na Pasekách.

Kapka (20. – 22. 6. 2008)
Humanitární akce pomáhající lidem s poruchami krvetvorby.

Skautský tábor Ruprechtice (29. 6. - 13. 7. 2008)

Poděkování
Děkujeme všem, kteří sponzorují a propagují naši činnost.
Především děkujeme sponzorům plesu a Městu Rtyně v Podkrkonoší.
Velký dík taky patří všem vedoucím, kteří se o děti po celý rok starají.

Děkuji za přiložené články:
Martině Pavlové
Standovi Řezníčkovi
Jirkovi Matěnovi

Sestavila, upravila:
Martina Nocarová
„Všem děkuji za spolupráci a věřím, že Vás skauting bude i nadále bavit, že budete s
„Vašimi“ dětmi podnikat zajímavé a dobrodružné výpravy. Přeju hodně síly a nápadů do dnů
příštích.“

www.skaut.cz
www.skaut-rtyne.wz.cz
www.junak-havlovice.wz.cz
napište nám: permoník.rtyne@seznam.cz
15 výtisků

