Zpráva o hospodaření
PŘÍ J M Y

VÝ D A J E

Členské příspěvky
Státní dotace (MŠMT)

14 170,0,-

Výdaje na akce

291 938,-

Provozní výdaje

90 727,60 516,-

Dotace

115 143,-

Opravy

Příjmy na akce

267 396,-

Drobný hmotný majetek

Doplňkové příjmy
Ce lkem

218 258,614 967,-

Ostatní
Ce lkem

Junák – svaz skautů a skautek ČR

5 011,44 631,492 823,-

Středisko Ratíškovice
www.junak-ratiskovice.cz
U Polesí 65, 696 02 Ratíškovice

Poděkování sponzorům,
spolupracovníkům a partnerům
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří naše
středisko podporují. Naše díky patří hlavně rodičům,
všem členů, vedoucím oddílů a přátelům Junáka.
Fotografie z vaší činnosti
Poděkování patří také obcím ve kterých jednotlivé
oddíly působí a bez jejichž podpory a spolupráce
bychom nemohli řádně fungovat.
Aktuální informace o naší činnosti můžete získat na
našich webových stránkách:

www.junak-ratiskovice.cz
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Ratíškovice
U Polesí 65
696 02 Ratíškovice
IČ: 61742848
DIČ: CZ61742848
BÚ: 156292644/0300

Středisko
Ratíškovice
svou
činností
od roku 1990 připravuje na život děti
a mladé lidi ve věku od 6 do 26 let. Zaměřuje se
na hodnotovou a sociální výchovu, stejně jako
na všestranný rozvoj osobnosti.
V programu tedy nechybí turistika,
cykloturiska, vodáctví, táboření a další outdoorové aktivity, rukodělné činnosti, ale také
aktivity zaměřené na zvládání krizových situací,
nebo schopnost komunikace, vyhledávání
informací a spolupráce práce v týmu.
Od roku 2007 funguje při středisku „Klub
přátel skautingu“, který nabízí vyžití všem
sympatizantům se skautskou myšlenkou
v Ratíškovicích.
V současné době středisko zastřešuje oddíly
z Ratíškovic, Mutěnic, Vracova a Skoronic.

Členská základna

Složení řídících a kontrolních orgánů
Pavel Hnilica - statutární orgán
Ing. Svatopluk Stokláska – zást. statutárního orgánu
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Naše oddíly
Andromeda - Vracov
eLkO
- Skoronice
Hoshoo
- Vracov
Jižní Kříž
- Mutěnice
Trojka
- Ratíškovice
Tuláci
- Ratíškovice
Squaw
- Ratíškovice
KPS

- Kateřina Rašková
- Mgr. Zdeněk Ingr
- Jan Polášek
- Martina Hodesová
- Ing. Svatopluk Stokláska
- Ing. Jiří Stokláska
- Kamila Vařáková

- Ratíškovice - Pavel Hnilica

Naše klubovny
Ratíškovice
Mutěnice
Skoronice
Vracov

- U Polesí
- v areálu fotbalového hřiště
- hasičská zbrojnice
- v areálu myslivny

Tomáš Svoboda – předseda revizní komise
Tereza Koplíková – členka revizní komise

Rekapitulace minulého roku
Naše středisko v roce 2012 uspořádalo řadu akcí
a zapojilo se do několika celostátních projektů jako
jsou například Závod vlčat a světlušek, Okresní
Jamboree nebo Betlémské světlo
Mezi nejvýznamnější akce našeho střediska paří
například:
- Skautský ples – který se již nesmazatelně zapsal do
seznamu velkých plesů pořádaných v Ratíškovicích.
Účast ani v roce 2012 neklesla pod 200.
- Junácká akademie – kulturní program připravený
jednotlivými oddíly, který se konal v sále místního
kina.
- Železná sobota – každoroční sběr železného šrotu
v Ratíškovicích.
- Akce „Drákula“ – hromadný odběr krve členů
starších osmnácti let, který se koná dvakrát ročně.
- Raftovačka – již tradiční akce pro příznivce
skautingu. Soutěež o nejrychlejší zdolání rybníku.
- BIgglesův memoriál – každoroční okresní závod
pořádaný střediskem Ratíškovice.
- Členové klubu přátel skautingu vstoupili i na
sportovní pole a účastní se Ratišjovské kuželkářské
ligy.
- Oslavy 100. let vzniku českého skautingu –
proběhlo několik akcí věnovaných tomuto
významnému jubileu – Skautský den v krojích,
Střediskové odpoledne, Fotosoutěž ….
- Letní tábory – v roce 2012 středisko upořádalo
rodinný tábor. Další dva oddílové tábory proběhly na
tábořišti v Nové Vsi u Oslavan a jeden na tábořišti ve
Vřesovicích.

