
 

Junák – český skaut, z. s. je dobrovolný, 

nezávislý a nepolitický spolek, jehož posláním 

a účelem je, v souladu s principy a metodami 

stanovenými zakladatelem skautského hnutí 

Robertem Baden-Powellem a zakladatelem 

českého skautingu A. B. Svojsíkem, podporovat 

rozvoj osobnosti mladých lidí. Skautská výchova 

cílí na jejich duchovní, mravní, intelektuální, 

sociální a tělesné schopnosti tak, aby byli 

po celý život připraveni plnit povinnosti 

k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě.  

Činností  Junáka je aktivní naplňování tohoto  poslání. Podpora všestranného rozvoje dětí probíhá 

prostřednictvím těchto aktivit: 

 pořádání schůzek, výprav, táborů, setkání a her 

 vzdělávací, výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další volnočasové aktivity 

 vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací 

 pořádání kurzů a školení 

 činnost při ochraně přírody a krajiny 

 účast na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické angažovanosti 

 sociální aktivity a podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva 

 dobrovolnictví 

 prevenci před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologických jevů 

 materiální a technickou podporu činnosti; provoz kluboven, základen, tábořišť i vzdělávacích 

center 

 podporu členů Junáka a péči o ně 

 činnost při správě organizace 

Skautské hnutí stojí na třech pilířích, které tvoří základní principy a metody skautské výchovy: 

 povinnost k Bohu, chápaná jako povinnost hledat a respektovat v životě vyšší hodnoty než 

materiální 

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

snaha 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. Tyto základní principy 

jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákonu 



 

Skautský okres Hodonín tvoří celkem šest středisek, která 

mají pod svými křídly většinu oddílu a kmenů 

na Hodonínsku. Jsou to střediska Kyjov, Čejka Veselí 

nad Moravou, Ratíškovice, Mikulčice, Přátelství Hodonín 

a Ichthys Klobouky u Brna. Dohromady sdružují na osm set 

členů,  dvě třetiny z toho tvoří děti do 18 let.  

 

 

 Děti  Dospělí Celkem 

Kyjov 
160 31 191 

Čejka Veselí n. M. 89 35 124 

Ratíškovice 

 
142 

 
52 194 

Mikulčice 63 41 104 

Přátelství Hodonín 97 29 126 

Ichthys Klobouky 44 15 59 

Celkem v okrese 595 203 798 
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Nejvyšším řídícím orgánem je Okresní rada Junáka, 

která je tvořena volenými členy a vedoucími 

jednotlivých středisek. V rámci Okresní rady Junáka 

pracují také tzv. zpravodajové pro jednotlivé oblasti 

skautské výchovy nebo organizace. Kontrolní činností 

se zabývá revizní komise okresu.  

  

předseda Ing. Jiří Stokláska (Hrach) 

místopředseda Mgr. Karel Ryba (Mýval) 

volení členové   
Ing. Stanislava Lingová (Žýžala), Mgr. Žaneta Vítů (Černoška), Ing. Petr 
Štipčák (Čok), Jan Polášek (Villda) 

vedoucí středisek 
Bc. Petr Mateleško (Lapka), Miroslav Jagoš (Kokr), Pavel Hnilica (Palis), 
Lucie Dordová (Šnek), Stanislav Ling (Stano), Blanka Holásková (Broňťa) 

 
Revizní komise  

předsedkyně Mgr. Zuzana Schwarzová (Rony) 

členové Ing. Anežka Novozámská, Ing. Lenka Fortelná (Andy) 

  

Zpravodajové 
 

hospodářská zpravodajka Ing. Stanislava Lingová (Žýžala) 

výchovná zpravodajka Jana Nezvalová (Milka) 

výchovný zpravodaj  Jan Polášek (Villda) 

organizační zpravodaj  Bc. Tomáš Svoboda (Delf) 

zdravotní zpravodajka Jana Blablová (Puňťa) 

mediální zpravodajka  Jolana Čuprová (Jolča) 

zpravodaj pro vzdělávání Mgr. Karel Ryba (Mýval) 

zahraniční zpravodajka Bc. Kateřina Motlová (Káťa) 

zpravodaj pro R+R Pavel Martinek (Šmudla) 

správce majetku   Stanislav Ling (Stano) 

 



 

Při okresní radě dlouhodobě a úspěšně pracuje Výchovný odbor 

Želvičky pod vedením výchovných zpravodajů okresu. Na činnosti 

Výchovného odboru se však také podílí řada členů všech 

středisek. Jeho hlavním posláním je podpora výchovné stránky 

Junáka. Pořádá tradiční Rádcovský kurz Pyramida, který je určen 

mladým vedoucím skautských družin. V neposlední řadě zajišťuje 

kurzy pro oddílové rádce a spolupracuje při pořádání okresních 

skautských akcí.  

Okresní roverský odbor při okresní radě řídí zpravodaj pro rovery a rangers a jeho činnost se stále 

rozvíjí. Roverský odbor zajišťuje skautskou činnost pro tzv. rovery a rangers, tedy skautky a skauty 

od patnácti let a starší. V srpnu proběhl pod taktovkou ORO již druhý ročník "Našlapaného 

roverského tábora NAŠROT" v Buchlovicích. Roverského tábora se zúčastnilo 38 roverů a rangers. 

O úspěchu NAŠROTu svědčí i pokračování táborových 

projektů ve smyslu roverského hesla: „Sloužím!“. 

V průběhu školní roku pak Okresní roverský odbor 

připravuje Roverský kurz lesní moudrosti, který probíhá 

dvakrát až třikrát za rok. Jde o víkendovou zážitkovou 

akci s tematickým zaměřením, která patří mezi tradiční 

a oblíbené roverské aktivity na Hodonínsku.  

Okres Hodonín se dlouhodobě věnuje vzdělávání činovníků. Vedle rádcovských kurzů Pyramida jsou 

hlavními vzdělávacími akcemi okresu Čekatelský a Vůdcovský lesní kurz Velká Morava. ČLK a VLK 

Velká Morava jsou etablovanými kurzy pro budoucí vedoucí skautských oddílů a činovníky.  Již 

tradičně se těší velkému zájmu v rámci celé republiky. V uplynulém roce proběhl již 16. ročník ČLK 

Velká Morava, kterého se zúčastnilo 18 frekventantů, a 14. ročník VLK 

Velká Morava s 15 účastníky. 

V březnu byl instruktory kurzů Velká Morava uspořádán první ročník 

Velkomoravského bálu jako setkání absolventů a přátel lesních kurzů 

Velká Morava. Sešlo se více než sto třicet účastníků. 

Skautský okres Hodonín také zorganizoval doškolovací zdravotnický 

kurz pro své činovníky, kterého se zúčastnilo 10 frekventantů. 

V neposlední řadě okres Hodonín zajistil možnost složení čekatelské zkoušky podle starých, do roku 

2014 platných pravidel. Zkoušky složilo celkem 15 činovníků. 



 

Okresní Jamboree 

Jamboree je tradiční název pro větší skautské setkání. Na Hodonínsku probíhá Okresní Jamboree 

každé dva roky a účastní se jej zástupci všech středisek a většiny oddílů v okrese. V roce 2014 proběhl 

ve Vřesovicích již 8. ročník, který se s více než 130 účastníky se řadí mezi nejpočetnější v historii. 

V rámci Okresního Jamboree proběhla tradiční Tvůrčí dílna. Osmé 

Jamboree bylo významné také návštěvou náčelníka Junáka Marka 

Baláže – Číči, který předal dlouholetému předsedovi Okresní rady 

a vůdci ČLK a VLK Velká Morava Mgr. Karlu Rybovi – Mývalovi -

skautské vyznamenání  Medaili sv. Jiří, zlatý stupeň.  

Adrenalinové odpoledne 

Adrenalinové odpoledne je akce pro veřejnost i členy Junáka,  na které mohou  návštěvníci všech 

věkových kategorií otestovat svoji odvahu a sílu na vysokých i nízkých lanových překážkách.  Akce 

probíhá v okrese Hodonín několikrát ročně pod taktovkou Petra Štipčáka - Čoka a jeho týmu. V roce 

2014 pořádal okres Hodonín Adrenalinové odpoledne v Kyjově, Dubňanech, Ratíškovicích, Hodoníně, 

Mikulčicích a Kloboukách u Brna. Akci obvykle navštívilo více než sto příchozích, v Kloboukách u Brna 

se pak návštěvnost vyšplhala téměř ke dvěma stovkám. 

Výnosy 

Členské příspěvky (určené této jednotce) 276 672,00 Kč 

Dotace ze státního rozpočtu (určené této jednotce) 369 995,00 Kč 

Grant Jihomoravského kraje 36 000,00 Kč 

Účastnické poplatky 207 294 Kč 

Dary (určené této jednotce) 1 000,00 Kč 

Ostatní příjmy  18 895,52 Kč 

Výnosy celkem: 909 856,52 Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady 

Nákup a zhodnocení nemovitostí a ost. dlouhod. majetku 0,00 Kč 

Výkon spojů 634,00 Kč 

Nájemné 9 671,00 Kč 

Cestovné 9 853,00 Kč 

Služby a výdaje provozní 18 120,00 Kč 

Drobný spotřební materiál 74 816,00 Kč 

Náklady na akce  370 512,00 Kč 

Příspěvky střediskům  184 386,00 Kč 

Odvod členských příspěvků 217 197,00 Kč 

Účastnické poplatky, odpisy a ostatní náklady 14 173,00 Kč 

Výdaje celkem: 899 362,00 Kč 



 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ za rok 2014 činí  10 494,52 Kč. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autodoprava Tomáš Hrnčiřík Hodonín 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

Jihomoravský kraj 

Okresní rada Junáka chce na tomto místě poděkovat také všem činovníkům a vedoucím za jejich obětavou práci 

a čas věnovaný skautské činnosti. 

Junák - český skaut, okres Hodonín, z.s. 
Vacenovská 824, Vracov, 696 42 
Korespondenční adresa: 
Junák – český skaut, okres Hodonín, z.s. 
Cihlářská 3094/16, Hodonín, 695 01 
 
orjhodonin@skaut.cz 
 
Bankovní spojení:  24169609/0300, ČSOB, PS Hodonín 
IČO 00542776 

Aktiva 

Dlouhodobý nehmotný  majetek 0,00 Kč 

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 Kč 

Oprávky k dlouhodobému majetku -143 528,00 Kč 

Zásoby  0,00 Kč 

Pohledávky 0,00 Kč 

Krátkodobý finanční majetek 41 789,35 Kč 

Jiná aktiva celkem 0,00 Kč 

Aktiva celkem: 41 789,35 Kč 

Pasiva 

Jmění celkem 17 269,83 Kč 

Výsledek hospodaření celkem 10 494,52 Kč 

Rezervy celkem 0,00 Kč 

Dlouhodobé závazky  0,00 Kč 

Krátkodobé závazky 0,00 Kč 

Jiná pasiva celkem 14 025,00 Kč 

Aktiva celkem: 41 789,35 Kč 

 


