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Junák:
Junák – svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé, 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.
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti 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

v souladu

s principy

a metodami,

stanovenými

zakladatelem

skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof.
A. B. Svojsíkem.
Skautské hnutí je založeno na třech základních principech:
●

povinnost k Bohu, chápaná jako povinnost hledat v životě vyšší hodnoty než
materiální;

●

povinnost vůči ostatním, chápaná jako věrnost své vlasti, která je v souladu
s úsilím o mír,

o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, národy a

různými sociálními skupinami; je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji
společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě;
●

povinnost vůči sobě, chápaná jako odpovědnost za rozvoj sebe sama.

Skautská výchovná metoda vede mladého člověka na cestě osobního růstu, je
soustavou výchovy a sebevýchovy vedoucí k upevňování charakteru, vytváření
hodnotového systému, rozvoji dovedností a znalostí.
Skautskou výchovnou metodu tvoří systém vzájemně provázaných prvků, jimiž jsou:
●

skautský slib a zákon jako vyjádření životního stylu a hodnotového systému

●

učení se prostřednictvím praktických činností a her

●

týmová práce v malých skupinách (obvykle družinách) rozvíjející spolupráci,
vůdčí schopnosti a odpovědnost za druhé

●

zájem a spoluúčast každého mladého člověka na jeho osobním rozvoji

●

symbolický rámec nabízející pro určitou věkovou skupinu výchovnou motivaci
a inspiraci

●

pobyt a činnost v přírodě, její poznávání a ochrana

●

podpora mladých lidí dospělými a vzájemná spolupráce

●

služba společnosti

●

postupné stimulující programy

●

využívání skautské symboliky a výchovného prostředí

Junák – středisko Ratíškovice je základní organizační jednotkou Junáka:
●

je organizačními jednotkou ve smyslu § 6 odst. 2 písm. e) Zákona o sdružování
občanů a jedná svým jménem od svého vzniku,

●

má svoji právní subjektivitu závislou na právní subjektivitě svého zakladatele,
kterým je Junák jako celek,

●

plní úkoly plynoucí z poslání Junáka

●

středisko je spravováno střediskovou radou

●

kontrolním orgánem je revizní komise

●

vedoucí střediska je statutárním zástupcem.

Složení výkonného a kontrolního orgánu střediska Ratíškovice
Vedoucí střediska
Zástupce vedoucího stř.

Hnilica Pavel
Švrček Jan

Výchovný zpravodaj CHK Stokláska Svatopluk ml.
Jmenovaný člen rady

Stokláska Svatopluk st.

Jmenovaný člen rady

Kadera Miroslav

Jmenovaný člen rady

Zemánková Veronika

Jmenovaný člen rady

Bartoníčková Eva

Jmenovaný člen rady

Motl Tomáš

Hospodář

Koplíková Tereza

Tiskový zpravodaj

Švrček Jan

Předseda revizní komise

Stokláska Jiří

Člen revizní komise

Hnilicová Zuzana

Člen revizní komise

Chovanec Martin

Informace ze střediska:
Středisková rada se schází jednou měsíčně - v pátek večer na klubovně.
Řeší problémy týkající se chodu oddílů a střediska, domlouvá pořádání
akcí... Má dohled nad financemi střediska. V roce 2006 se nám podařilo
získat dotace od Obce Ratíškovice, Ústřední rady junáka, Jihomoravského
kraje a byl realizován projekt "Sportovní dny pro každého" .

Akce střediska
19. 3. 2006 – Junácká akademie 8 – pásmo scének, pohádek a písniček, které si pro
diváky každoročně připravují oddíly Squaw, Tuláci a Trojka. Děti trénují svá
představení, která často vychází z jejich činnosti, ale náměty berou i z pohádek

a

divadelních her … Akce je otevřena nejen rodičům, ale široké veřejnosti a setkává se

s velkým úspěchem. Rodiče tak získají další pohled na činnost Junáka i aktivity svých
dětí. Bývalé kino bylo opět beznadějně zaplněno – akce se zúčastnilo 200 osob.

8. 4. 2006 – Železná sobota –

každoroční sběr železného šrotu v obci byl

úspěšnější než kdy předtím. Mohlo by se zdát, že čím více ročníků této akce proběhne,
tím méně šrotu se posbírá, ale opak je pravdou. Na této

výdělečné akci pomáhají

starší skauti, činnovníci a členové KPS.
duben 2006 – akce Brontosaurus – tradiční sběr „bordelu“

podél silnic. Oddíly

vyzbrojeny kárama, rukavicema a napichovacíma palicema vyrážejí

podél silnic na

všechny směry z Ratíškovic, a sbírají ve škarpách odpadky.
23. 4. 2006 – Svatojiřský závod – na počest patrona junáka – Sv. Jiří, pořádáme
vždy na jeho svátek závod pro tříčlenné hlídky, které plní zajímavé úkoly týkající se
patrona skautů, ale i rodných Ratíškovic.
24. 4. 2006 – Drákula 19 – hromadný odběr krve pro starší 18ti let a těžších 50ti kg.
Akce určená pro starší členy, členy KPJ (Klub přátel junáka) a další příznivce junáka.
6. 5. 2006 - Okresní závod vlčat a světlušek - junácký závod pro nejmladší členy
jaro 2006 - výroba podsad svépomocí - proběhla řada brigád na dokončení výroby
stanových podsad.
jaro 2006 - brigády na budoucím dětském hřišti - natírání plotu, ořezání stromků,
hrabání listí, úklid, stavba ohniště ...
9.- 11. 6. 2006 Okresní jamboree - setkání skautů ze všech středisek okresu
Hodonín na Radějově.
Sportovní dny pro každého,
to je název projektu, který nás provázel celý rok 2006 a o co vlastně šlo:
O pořádání sportovních dnů, při kterých by si mohli zasoutěžit jak nejmenší děti, tak i
ty větší, a třeba i spolu s rodiči, sourozenci či prarodiči. V rámci projektu jsme nechali
vybudovat dětské hřiště, protože takové místo v naší obci chybělo. Hřiště slouží
především k setkávání maminek s malými dětmi a dětem do 10ti let- pro které je toto
hřiště určeno.

28. 5. 2006 - Sportovní den pro nejmenší - Tento den bylo hřiště - "Pod junáckou
vlajkou "slavnostně otevřeno. V průběhu odpoledne navštívilo hřiště 220 osob, z toho
90 dětí.

Děti měli možnost si splnit jednoduché úkoly na stanovištích - vyzkoušet

jednotlivé herní prvky, např.: přelézt šplhací sestavu, sklouznout se na skluzavce,
udělat bábovičky, či namalovat sluníčko, ale i hod na cíl nebo stavění věže z kostek.
18. 6. 2006 - Sportovní den pro všechny - proběhl na velkém školním hřišti u ZŠ
Ratíškovice. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích (I. kategorie 1.- 4. třída, II. kategorie
5.- 7. třída, III. kategorie 8.- 9. třída, IV. kategorie dospělí. Soutěžilo se v tradičních

i

netradičních sportovních disciplínách, např. běh, švihadlo, hod koulí, lanová lávka,
šipky, skok do dálky, kop balónem na cíl ...
23. 6. 2006 – Kapka – sbírka na podporu Nadace pro transplantaci kostní dřeně,
která probíhá na benzínové pumpě formou výběru příspěvku za umytí předního skla
automobilu.
25. 6. 2006 – Neckyáda – tradiční soutěž plavidel o nejoriginálnější plavidlo,

a

nejrychleji proplutí trasy na Jezérku. Akce pro širokou veřejnost, neomezeného věku.
Letošní účast byla cca 150 soutěžících a přihlížejících diváků.
9. - 16.7. 2006 Rodinný skauting - tábor pro členy KPS - rodiče s malými dětmi

a

příznivce Junáka, letošního nultého ročníku se zúčastnilo 7 rodin s dětmi
16. 7. - 13. 8. 06 – Tábory oddílů Squaw, Tuláci a Trojka v Nové Vsi
2. 9. 2006 – Zahajovací

táborák – na začátek školního a skautského roku

pořádáme táborák pro členy a jejich rodiče i příznivce junáka spojený s opékáním
špekáčků.
20. 9. 2006 - Den v krojích - Naše středisko se zúčastnilo této akce, která spočívala
v tom, strávit celý den ve skautském kroji, jak ve škole, tak v zaměstnání.
28. - 30. 9. 2006 Úklid a malování klubovny - Velká místnost byla uklizena, kuchyň,
záchod a chodba navíc vymalovány bandou dobrovolníků
23. 10. 2006 - Drákula 20 - jubilejního odběru se zúčastnilo 27 dárců, přičemž
Leopold Tomančák měl 20. odběr (stříbrná Jánského plaketa) a Palis 40. odběr (zlatá

Jánského plaketa).
27. 10. 2006 – Lampionový průvod – účastníme se každoročně v čele průvodu se
státní vlajkou a junáckými vlajkami.
28. 10. 06 - Drakyáda - na letišti v Kyjově organizoval Mikroregion Nový dvůr
(pomáhali jsme na stanovištích-letos vyšlo krásné počasí a byla velká účast draků.
4. 11. 06 – Bigglesův

memoriál – již 17. ročník okresního junáckého závodu

určeného pro kategorie světlušky, vlčata, skauti a skautky. Tříčlenné hlídky soutěžily
nejen v běžných skautských disciplínách, ale navíc v nových netradičních disciplínách,
na které museli účastníci pohotově reagovat a přizpůsobit se. Kromě Ratíškovic se na
závodě prezentovali skauti z Hodonína, Mutěnic, Lužic, Mikulčic a Veselí nad Moravou.
24. 12. 06 – Betlémské světlo – Skauti roznášely na Štědrý den Betlémské světlo.
Mimo tyto akce proběhla řada družinnových a oddílových schůzek, oddílových výprav
(velká jarní - Hora Říp, Praha , výstava nožů, veselské kolečko...), návštěv akcí
pořádaných jinými středisky a návštěv tělocvičny.
foto z akcí - viz internetové stránky střediska.

Organizace
Oddíl

Vedoucí

Ratíškovice

Pavel Hnilica

Tuláci

Pavel Hnilica

Squaw
Trojka

Dospělí

Celkem

4

134

22

5

27

Filip Kundrata

19

6

25

Jan Švrček

17

7

24

54

54

KPJ - klub přátel neformální

Děti

oddíly

středisko 3%
Tuláci 20%
KPJ 40%

Squaw 19%
Trojka 18%

Tábory
oddíl

Tábořiště

Počet
dnů

Vůdce tábora

Počet tábořících

Tuláci +
Squaw

Nová Ves

15

Jiří Stokláska

41

Trojka

Nová Ves

15

Jan Švrček

23

tábory

Trojka 32%

Tuláci + Squaw 68%

Hospodaření
Příjmy celkem dosahovaly 749 702,- Kč, skládaly se z dotací EU, ÚRJ, JMK, dotace Obce
Ratíškovice, členských příspěvků, účastnických poplatků a ostatních příjmů (brigády
pronájmy ...). Výdaje celkem dosahovaly 714 792,- Kč, skládaly se mj. z HSV (plyn,
elektřina, voda, údržba, opravy...), služeb, nákupu DHM - prvků dětského hřiště,
počítače, tiskárny, kuchyňského vybavení a ostatních nákladů. Hospodářský výsledek
roku 2006 činí zisk 34 910,- Kč.

rozdělení příjmů
dotace JMK 30000
výdělečné akce 145082

dotace ÚRJ 32920

dotace MF ČR a ministerstva zemědělství 388000

dotace Obec Ratíškovice 40000
táborové příjmy 112120

ostatní příjmy 1580

rozdělení výdajů
táborové výdaje 16%

ostatní výdaje 3%

výdaje na akce 16%

odvod registrace 2%
plechy na bůdu 3%
hsv (plyn, elektřina, voda ...) 11%

opravy a údržba 3%
nákup DHM 47%

Klubovna a základna Nová Ves
Středisko Ratíškovice vlastní klubovnu v obci, kde probíhají oddílové schůzky. Je to
zděná patrová stavba, která se skládá z kuchyňky, tří místností, chodby a 2x WC. Je
podsklepená - kde sklep je využíván jako kotelna a skladiště. Dále vlastní základnu v
Nové vsi u Ivančic, okres Brno venkov. Jedná se o soustavu unimobuněk, kde je
elektřina a pitná voda. Je vybavena kuchyňkou, kamnama na dřevo, koupelnou s WC,
třemi pokoji na přespání, dále se zde nachází sklad a chodba. Soustava leží
chráněném přírodním parku Oslava u řeky Oslavy.

v

Děkujeme všem členům oddílů, vedoucím, členům KPS, rodičům a přátelům Junáka za
podporu, kterou nám věnují. Další informace o naší činnosti můžete získat na

www.junakratiskovice.wz.cz
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