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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
- střediskové rady Junáka Ratíškovice do 23. 9. 2007
Vedoucí střediska

Hnilica Pavel

Zástupce vedoucího stř.

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

Nové Složení výkonného a kontrolního orgánu
- střediskové rady Junáka Ratíškovice od 23. 9. 2007
Náčelník střediska + KPS

Hnilica Pavel - Palis

Zástupce vedoucího stř

Stokláska Svatopluk ml. - Svatik

Hospodářka

Hnilicová Zuzana

Předseda revizní komise

Stokláska Jiří - Hrach

Člen revizní komise

Svoboda Tomáš - Delf

Člen revizní komise

Koplíková Tereza - Hanybany

Členka revizní komise

Rybová Martina - Taťka

Jmenovaný člen rady

Stokláska Svatopluk st. (KPS)

Jmenovaný člen rady

Kadera Miroslav - Obroda (KPS)

Jmenovaný člen rady

Motlová Kateřina - Káťa (odd. Squaw)

Jmenovaný člen rady

Šťastná Eliška - Elis (odd. Squaw)

Jmenovaný člen rady

Motl Tomáš - Šam (odd. Tuláci)

Jmenovaný člen rady

Chovanec Martin - Marťan (odd. Tuláci)

Jmenovaný člen rady

Stokláska Tomáš- Hasky (odd. Trojka)

Jmenovaný člen rady

Nevřivý Lukáš - Essmo (odd. Skoronice)

Jmenovaný člen rady

Ingr Zdeněk (odd. Skoronice)

Jmenovaný člen rady

Skočíková Ludmila - Šikula (odd. Mutěnice)

Jmenovaný člen rady

Procházka Michal- Mucha (roveři Vracov)

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 2007 se nám podařilo získat dotace od
Obce Ratíškovice, Ústřední rady junáka, Jihomoravského kraje a Moravských
naftových dolů.

Od 1. 2. 2007 se součástí našeho střediska staly oddíly ze Skoronic a Vracova.
V průběhu roku k se k našemu středisku ještě přidal oddíl Jižní Kříž z Mutěnic.

Akce střediska
17. - 18. 2. 2007 - Big action – akce pro svou fyzickou náročnost určena pro
rovery a rangers - celorepubliková dvacetčtyřihodinová akce, nepřetržitě hrané
sportovní hry (volejbal, vybíjená, košíková, ringo, florbal, kopaná...), ve volných
chvílích doplněno čajovnou a diskusemi. Cilem akce je setkání roverů z různých
koutů republiky, výměna zkušeností, navázání nových kontaktů a ověření si
svých fyzických sil. Akce se zúčastnilo přes 30 roverů a rangers.
18. 3. 2007 – Junácká akademie 9 – kulturní program pro veřejnost, který se konal
od 15:00 v sále místního kina. Oddíl Trojka si připravili pohádku O Plaváčkovi
písně od Jaromíra Nohavice. Oddíl Squaw duchařinu Bytová reforma

a dvě
v

Strašidlově aneb Kde jako budeme bydlet? A oddíl Tuláci baladu O oslíkovi a taneční
kreaci Krokodýlek. Jedním z překvapení letošní akademie byl hostující oddíl ze
Skoronic který zahrál pohádku O popelce kombinovanou s Televizními novinami,
Sportem a reklamami. Druhé překvapení bylo promítání filmu k výročí 100 let
skautingu. Také tombola byla bohatá. Bývalé kino bylo opět beznadějně zaplněno –

pro více jak 200 diváků sehrálo představení přes 50 skautů a skautek.
Letos poprvé se také část akademie reprízovala o týden později (25. 3. 2007) ve
Skoronicích.
14. 4. 2007 – 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 brigádě se účastnilo přes 20
starších skautů, činnovníků a členů KPS.
21. 4. 2007 – 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.
22. 4. 2007 – 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.
23. 4. 2007 – Drákula 21 – 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.
Zúčastnilo se 24 dárců.
Sportovní dny pro každého,
to je název projektu, který nás bude provázet 5 let od roku 2006, a o co vlastně jde:
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.
27. 5. 2007 - Sportovní den pro nejmenší II. - 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. 15 organizátorů vytvořilo příjemné
odpoledne pro cca 60 dětí a jejich rodiče.
2. 6. 2007 - Den dětí ve Skoronicích - oslava dne dětí - hry, soutěže pro veřejnost.
17. 6. 2006 - Sportovní den pro všechny II. - LANÁČ- proběhl tentokrát

u

klubovny, za účasti brněnského lanového centra Proud, které nám postavilo lanovou

dráhu v okolí klubovny. Soutěžilo se také v tradičních i netradičních sportovních
disciplínách, např. běh, švihadlo, hod koulí, lanová lávka, šipky, skok do dálky, kop
balónem na cíl ... Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích (I. kategorie 1.- 4. třída, II.
kategorie 5.- 7. třída, III. kategorie 8.- 9. třída, IV. kategorie dospělí. 20 organizátorů
vytvořilo sportovní odpoledne pro (bohužel pouze) 50 soutěžících.
22. - 24. 6. 2007 - stavba střechy na bůdě ve Vřesovicích - díky získání dotace
(ORJ Hodonín) se opravila střecha na základně ve Vřesovicích.
1. 7. 2007 – Neckyáda – tradiční soutěž plavidel o nejoriginálnější plavidlo,

a

nejrychleji proplutí trasy na Jezérku. Akce pro širokou veřejnost, neomezeného věku.
Letošní účast byla 10 soutěžících na čtyřech plavidlech a přes 200 přihlížejících diváků.
6. - 14. 7. 2007 Rodinný skauting - tábor pro členy KPS - rodiče s dětmi převážně
předškolního věku. Vzhledem k tomu, že víc jak polovinu tábora tvoří dospělí, jedná se
částečně o brigádu (čistění potoka, sečení trávy, zahájení stavby tábora - odpadové
jámy, latrýny, vyklízení bůdy ...) Tábor není jen práce ale i zábava především pro
nejmenší - krátké vycházky do okolí, večerní ohníčky, spaní ve stanech, ráchání v řece
a výlety. Letošního tábora se zúčastnilo 9 rodin s dětmi.
15. 7. - 29. 7. 2007 - Tábor oddílu Trojka Letošní skautský tábor byl velmi úzce
spojen s tématem „cesta kolem světa“. Tato činnost probíhala různými způsoby (hry
vyžadující zamyslet se nad konkrétní zemí, vaření národních jídel, prožitkové hry
s cílem seznámit se s danou zemí, apod.). Základem však byly

různé boje na dané

téma mezi jednotlivými družinami, kde nejvyšší odměnou byla možnost přespat
s celou družinou v jurtě. Pro děti toto bylo velmi silným motivačním faktorem, většinou
z důvodu možnosti spát ve skupině s několika kamarády, kde mohly spolu vést
rozhovory dlouho do noci. Nutno podotknout, že jurta nesloužila pouze ke společným
večerům, ale díky své prostornosti zde mohl probíhat veškerý program v případě
nepříznivého počasí (například zpěv a hraní na kytaru, seznamovací hry, divadla,
rukodělné činnosti, apod.) Jak je již výše uvedeno, hry probíhaly vždy na téma spjato
s konkrétní zemí. U afrických zemí se nám velmi osvědčila indiánská teepee, ve které
si měly děti možnost zkusit nějakou dobu tzv. přežít. Dostalo se jim možnosti si
vyzkoušet jaké to je, když si musí samy nachystat dřevo, rozdělat oheň apod.
Bezesporu největším zážitkem pro děti (čemuž nasvědčuje zpětná vazba dětí, kterou
děláme každý rok) byl sjezd řeky na raftech. Jelikož jsem měli plné vybavení, mohly si
tuto činnost vyzkoušet i naši nejmenší členové. Tábora se zúčastnilo 34 členů.

29. 7. - 12. 8. 2007 - Tábor oddílu Tuláci a Squaw - Letošní tábor jsme začali
připravovat s velkým předstihem, což se společně s novým vybavením a hezkým
počasím

pozitivně odrazilo jak na průběhu celého tábora, tak na jeho pozdějším

hodnocení (tzv. zpětné vazbě).
Letošní tábor nesl název Křížem krážem, ovšem jeho pracovní název zněl Kolem
světa. Každý den kromě dnů, kdy se konaly výpravy, děti navštívili jeden stát. Ale aby
vůbec pochopily celotáborovou hru, museli jsme je do ní nějakým poutavým způsobem
zasvětit. To se nám povedlo díky jurtě (tradičnímu obydlí mongolských pastevců),
kterou jsme postavili na nedaleké louce. Děcka až do zahajovacího táboráku nic
netušily, v táboře s nimi zůstali jenom kuchaři, a my vedoucí, jsme se jako myšky
vytratili. každý už z domu měl připravený kostým- tradiční oděv z jeho země. který si
rychle převlékl. Jelikož už byla tma, tak na louce, kde stála jurta jsme zapálili svíčky, a
v jurtě petrolejku, děcka pak po jednom vstupovaly do jurty, kde jsme se jim
představili a zasvětili je do programu následujících dnů. Dozvěděly se, nebo z kostýmů
poznaly, že mezi zeměmi bude určitě Indie a její oranžové mnišské hábity, Brazílie
s karnevalovými maskami, Antarktida se sněžnicemi, Čína s rákosovými klobouky a
další. Každý den tedy děcka navštívily jinou zemi, v Brazílii si vyzkoušely jak moc těžké
je být chudý tak, že vám nezbývají peníze na boty,

a k svačině jedly kokosové

ořechy. V Egyptě se naučily podepisovat hieroglyfy, také si omotaly vlastní mumii. V
Norsku na vlastní kůži zkusily, že není vůbec jednoduché postavit menhir, pomalovaly
se jako Piktové, ve Francii podojily krávu a z jejího mléka vyrobily sýr, samozřejmě že
by bylo těžké sehnat živou krávu, a tak nám pro tuto příležitost postačily lékařské
gumové rukavice a sádra. Jelikož není vůbec jednoduché dostat se z jednoho konce
Země na druhý, využili jsme po vzoru starých mořeplavců lodě, v našem případě rafty.
několikrát za tábor si děcka vyzkoušely pádlování, sjíždění řeky bylo jedním
z nejlepších zážitků. Ale ne každý den se odehrával v táboře, nebo jeho okolí,
několikrát jsme se také vydali

na výpravu, všichni jsme například navštívili hrad a

zámek Dolní Kounice s klášterem Rosa Coeli, Se "starýma" jsme se také vydali na
výpravu do Brna, navštívili jsme nejvýznamnější památky, zašli si do kina na
nejnovějšího Harryho Pottera a přespali v klubovně brněnských skautů. Bylo to po
dlouhé době něco jiného, protože na táboře se spí ve stanech a vedoucí spí v tee-pee,
která po večerech sloužila jako čajovna, v jednom se podávaly indické čaje,
poskytovaly orientální masáže a malování henou, a ve druhém se předčítaly indiánské
báje, bubnovalo a pletly se indiánské náramky přátelství. Tábora se zúčastnilo 35
členů.
15. 9. 2007 - Suchá Neckyáda ve Skoronicích - závod vozítek vlastnoruční výroby.

20. 9. 2007 - 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.
23. 9. 2007 - Střediskový sněm - v neděli proběhl volební sněm, který se koná
každé tři roky. Jedná se o nejvyšší orgán střediska Ratíškovice, na kterém byla zvolena
nová středisková rada.
22. 10. 2007 - Drákula 22 - 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. Zúčastnilo se 12 dárců.
26. 10. 2007 - Kuželky - Akce Klubu přátel skautingu - turnaj v kuželkách - účast
přes 20 členů.
27. 10. 2007 – Lampionový průvod – účastníme se každoročně v čele průvodu se
státní vlajkou a junáckými vlajkami.
3. 11. 07 – Bigglesův

memoriál – proběhl již 18. ročník tradičního okresního

junáckého závodu všestranosti určeného pro tříčlené hlídky ve čtyřech kategoriích světlušky, vlčata, skautky, skauti. Závod letos absolvovalo rekordních 28 hlídek. Sešlo
se tedy přes 120 účastníků včetně rozhodčích na stanovištích, což při cca
tříkilometrovém okruhu a 17 stanovištích protáhlo závod do odpoledních hodin. Změřit
své síly a dovednosti přijeli děti nejen z Ratíškovic, ale i ze střediska Čejka Veselí nad
Moravou, z Hodonína a Mikulčic.
Ratiškovické hlídky obsadili
1. místo v kategorii světlušky - hlídka z oddílu Squaw,
3 a 4. místo v kategorii vlčata - hlídky z oddílu Tuláci a Trojka,
2 a 3. místo v kategorii skauti - hlídky z oddílu Tuláci
a 4. místo v kategorii skautky - hlídka z oddílu Trojka.
8. 12. 2007 -

Junácká zabíjačka na klubovně -

oslava 100 let skautingu po

ratiškovicku. Nejlepší akce roku- neformální setkání starších členů a příznivců Junáka
při zabijačkových činnostech. Průběh zabijačky není zřejmě nutno popisovat (ovar,
jitrničky, pečené maso ...). Díky prodeji konzumačenek, které si každý účastník musel
zakoupit, akce dopadla dobře i po finanční stránce a ještě zbylo maso na skautský
ples, který chystáme na březen 2008. Akce se zúčastnilo cca 50 lidí.
24. 12. 2007 – Betlémské

světlo –

tradiční akce ratiškovických skautů, při

které světlo z jeruzalémského Betléma postupným odpalováním doputuje až
do domovů. Akce probíhá na Štědrý den.
Již jedenáctý rok členové KPS (Palis a Zuzka) organizují výkup starého papíru v obci.
Osmým rokem také probíhá celoroční motivační soutěž o hodnotné ceny (mobilní
telefon, batoh, kopačák ...).Jedná se cca 24 výkupů při kterých se v roce 2007
vykoupilo přes 70 tun starého papíru.

Mimo tyto akce proběhla řada družinnových a oddílových schůzek, oddílových výprav
(velká jarní - Karlštejn , výstava Morava nůž v Hodoníně, ZOO Hodonín, Svojsíkův
závod, výtvarná dílna Mikulčice, soutěž-ringo Veselí nad Moravou, noční pochod
Veselské kolečko...), oddílových přespání na klubovně - pochrapy, návštěv akcí
pořádaných jinými středisky a návštěv tělocvičny.
foto z akcí - viz internetové stránky střediska.

Organizace
Oddíl

Vedoucí

Ratíškovice

Pavel Hnilica

Tuláci

Jiří Stokláska

Squaw
Trojka

Dospělí

Celkem

8

175

23

7

30

Filip Kundrata

13

5

18

Svatopluk
Stokláska ml.

34

7

Skoronice

Lukáš Nevřivý

14

2

16

Hossho

Milan Polášek

2

8

10

52

52

KPJ - klub přátel neformální

Děti

41

oddíly
středisko 5% Skoronice 9%
Hossho 6%

Tuláci 17%

Squaw 10%
KPJ 30%

Trojka 23%

Tábory
oddíl

Tábořiště

Počet
dnů

Vůdce tábora

Počet tábořících

Tuláci +
Squaw

Nová Ves

15

Jiří Stokláska

35

Trojka

Nová Ves

15

Svatopluk
Stokláska ml.

34

Členové oddílu Elko Skoronice se letos zúčastnily tábora pod střediskem
Kyjov.

Hospodaření
Příjmy celkem dosahovaly 572037,- Kč, skládaly se z dotací ÚRJ, MND Hodonín, JMK,
dotace Obce Ratíškovice, členských příspěvků, účastnických poplatků a ostatních
příjmů (brigády, pronájmy ...). Výdaje celkem dosahovaly 520549,- Kč, skládaly se mj.
z HSV (plyn, elektřina, voda, údržba, opravy...), rekonstrukce krbu, služeb, nákupu
DHM - tee-pee, rafty, křovinořez a ostatních nákladů. Hospodářský výsledek roku 2007
činí zisk 51488,-

Kč (zisk částečně vznikl

rozdělena na dva roky)

díky tomu, že rekonstrukce krbu byla

rozdělení příjmů
dotace ÚRJ 32960
registrace členů 49950
dotace JMK 30000

ostatní příjmy 43502
táborové příjmy 115500

dotace MND 110000
dotace Obec Ratíškovice 55000

výdělečné akce a nájmy 135125

rozdělení výdajů
táborové výdaje 113235

ostatní výdaje 26478

výdaje na akce 20852
rekonstrukce krbu a komínu 67532

odvod registrace 27060
hsv (plyn, elektřina, voda ...) 59231

opravy a údržba 43073
nákup DHM 163088

Klubovna, základna Nová Ves, tábořiště Vřesovice
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 v

chráněném přírodním parku Oslava u řeky Oslavy, v katastru obce Nová Ves.
Přijetím dvou přespolních oddílů jsme získali také 1/2 tábořiště ve Vřesovicích.

Tábořiště je umístěno v chatové oblasti mezi obcemi Vřesovice a Osvětimany.
Souběžně s ním je potůček tekoucí do cca 250m vzdálené přehrady. Celé tábořiště
obklopuje velmi členitý terén. Na tábořišti se nachází bouda se zavedenou elektřinou,
kuchyní a jídelnou.

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.junak-ratiskovice.cz
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