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Junák - český skaut, okres Hodonín, z. s. 

JEŠTĚ JSTE O NÁS NESLYŠELI? 

 

SKAUTI V OKRESE HODONÍN



VÝCHOVNÝ ODBOR 
ŽELVIČKY

Okresní roverský odbor je pracovní 

skupina Okresní rady, 

kterou řídí zpravodaj pro 

rovery a rangers. 

 Odbor zajišťuje skautskou činnost pro 

skautky a skauty starší patnácti let. 

V srpnu proběhl ve spolupráci s ORO již 

pátý ročník Našlapaného roverského 

tábora Našrot v Buchlovicích. 

NAŠROT je akce 

pro rovery  ve věku 15 - 18 let, kde mohou 

nabrat síly, inspiraci a motivaci do dalšího 

skautského života. NAŠROTu 

se zúčastnilo 17 roverů a rangers. 

V průběhu školního roku pak Okresní 

roverský odbor připravil tři zážitkové 

víkendovky s tematickým zaměřením, které 

nesou název Kořeny. Proběhly také dva 

jednodenní tematické workshopy 

s názvem Kořínky. 

Roverský tábor NAŠROT byl podpořen 

dotací z junáckého Jihomoravského kraje 

TGM na podporu roverů. 

Při okresní radě dlouhodobě 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 kurz Pyramida, 

který je určen mladým vedoucím 

skautských družin. V neposlední řadě 

zajišťuje kurzy pro oddílové rádce, 

podporuje výchovnou činnost v oddílech 

a spolupracuje při pořádání okresních 

skautských akcí. 

 

Rádcovský kurz Pyramida byl podpořen 

dotací z junáckého Jihomoravského kraje 

TGM na podporu rádcovských kurzů. 

 

 

Už devátý ročník tradičního skautského 

setkání, pro které se mezi skauty po celém 

světě vžil název "jamboree", hostila v červnu

základna Littner nedaleko Bzence - Přívozu. 

Na tomto Okresním jamboree se sešlo více 

než dvě stě padesát  skautek a skautů 

ze všech šesti junáckých středisek v okrese 

Hodonín. Pro účastníky je připraven 

zábavný i poučný program inspirovaný 

dobou vladaře Karla IV. Skautské jamboree 

se na Hodonínsku koná každý sudý rok 

už od roku 2000. 

Akce byla podpořena dotací 

z Jihomoravského kraje na podporu 

Koncepce kraje. 

ROVERSKÝ ODBOR OKRESNÍ JAMBOREE

Nejvyšším řídícím orgánem je Okresní rada 

Junáka, která je tvořena volenými členy 

a vedoucími jednotlivých středisek. V rámci 

okresní rady pracují také tzv. zpravodajové 

pro jednotlivé oblasti skautského programu 

či organizace. Kontrolní činnost provádí 

revizní komise okresu. 

Okresní rada Junáka

Zpravodajka pro hospodaření: Ing. Stanislava Lingová (Žýžala)  Organizační  zpravodaj: Mgr. Ing. Tomáš Svoboda (Delf) 

 Výchovní zpravodajové: Jana Koudelová (Milka), Jan Polášek (Villda) Mediální zpravodajka: Bc. 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) 

Vedení okresu:

Předseda: 
 Ing. Jiří Stokláska (Hrach) 

 
  Místopředseda: 

Mgr. Karel Ryba (Mýval) 
 

Volení členové: 
 Ing. Stanislava Lingová (Žýžala), Ing. Petr 
Štipčák (Čok), Jan Polášek (Villda), Martina 

Luňáková, DiS. (Sissi) 
 

Revizní komise: 
Předsedkyně: Mgr. Zuzana Schwarzová 

(Rony) 
Členové: Ing. Anežka Novozámská, Ing. 

Lenka Fortelná (Andy) 
 
 



A CO 

JEŠTĚ? 

Skautský okres Hodonín se dlouhodobě 

věnuje vzdělávání dospělých. ČLK a VLK 

Velká Morava jsou tradiční 

a etablované kurzy pro budoucí skautské 

vedoucí a činovníky. Již tradičně se těší 

velkému zájmu v rámci celé republiky. 

V uplynulém roce proběhl už 

18. ročník ČLK (28 účastníků) a 16. ročník 

 VLK Velká Morava (18 účastníků). Akce byla 

podpořena dotací Junáka na vzdělávací akce. 

ADRENALINOVÉ ODPOLEDNE

Člk a vlk velká morava

základní kolo závodu 

světlušek a vlčat
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. V roce 2016 pořádal 

okres Hodonín Adrenalinové odpoledne 

 v Kyjově, Dubňanech, Ratíškovicích, Hodoníně 

a Kloboukách u Brna. Akcí se zúčastnilo přes pět set 

dětí i dospělých. 

 

Adrenalinové odpoledne bylo podpořeno z dotace 

MŠMT pro Neorganizovanou mládež. 

 

...a další akce



Skautský  okres  Hodonín  tvoří  šest  středisek,  která 

mají  pod  svými  křídly  oddíly  a kmeny  na Hodonínsku.  

Jsou  to  střediska Kyjov,  Čejka Veselí  nad  Moravou,  

Ratíškovice,  Mikulčice,  Přátelství  Hodonín  a Ichthys  

Klobouky  u  Brna.  

V roce  2016  střediska sdružovala 882  členů,  tři  

čtvrtiny  z  toho  tvoří  děti  do  18  let.  

VÝNOSY OKRESU

Členské příspěvky 

Dotace 

Grant JMK 

Dary 

Příjmy z akcí 

Ostatní příjmy 

CELKEM 

NÁKLADY  OKRESU

Náklady 

Opravy a údržba 

Drobný hmotný majetek 

Ostatní provozní náklady 

Náklady na akce 

Ostatní náklady 

CELKEM 

70 240 Kč 

509 446 Kč 

80 700 Kč 

 12 701 Kč 

211 788, Kč 

540 Kč 

885 415 Kč 

 

 

 

 

V Praze 30. 3. 2016 

Jan Novák 

předseda revizní komise střediska

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                           + 53 412 Kč 

Hospodaření

3 290 Kč 

130 465 Kč 

80 700 Kč 

270 702 Kč 

424 810 Kč 

2 735 Kč 

832 002 Kč 

 

 

 



DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM A PODPOROVATELŮM 

 

Zajímá Vás, co je nového u skautů na Hodonínsku? Navštivte 

naše webové stránky www.orjhodonin.skauting.cz

KONTAKT 

Junák - český skaut, okres Hodonín, z. s. 

Vacenovská 824 

696 42 Vracov

email: orjhodonin@skaut.cz 

Skauti v okrese Hodonín 

Junák - český skaut, okres Hodonín, z. s. 

Projekt Okresní jamboree aneb tvůrčí 

dílna podpořil Jihomoravský kraj 

Projekt Rozvoj MTZ v okrese Hodonín v 

roce 2016 podpořil Jihomoravský kraj 

Doprava a 
stěhování 

Tomáš Hrnčiřík, 
Lužice


