VÝROČNÍ
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Junák - český skaut, z. s.

Milé čtenářky, milí čtenáři, pojďte se s námi
ohlédnout za skautským rokem 2016. Byl to čas
plný skautování, nezapomenutelných zážitků, ale
také významných událost a změn. Rád bych
poděkoval všem, kteří se na naší činnosti
podíleli. Ať už jste osobně přiložili ruku k dílu,
nebo nás podporujete jinou formou, bez Vaší
pomoci by naše činnost nebyla možná.
Děkujeme Vám za přízeň!
Martin Holub
vedoucí střediska

Junák – český skaut, z. s. je nestátní nezisková organizace s
celostátní působností, která sdružuje děti, mládež i dospělé bez
rozdílu pohlaví, národnosti nebo jakéhokoliv politického či
náboženského přesvědčení. Zaměřuje se na neformální výchovu
mladých lidí, zejména jejich osobnostně sociální rozvoj tak, aby z
nich vyrůstali lidé slušní, schopní a s praktickým uvědoměním své
role, sociální tolerance a další participace na dění v občanské
společnosti. Se svými téměř padesáti tisíci členy patří Junák v Česku
mezi největší dětské organizace s komplexním výchovným
programem, a to jak z hlediska časového, tak i zaměření.

Skautské středisko

Skauting v Jindřichově Hradci

Zlatá Růže

173 členů v 7 skautských oddílech
Chlapecké oddíly:
4. oddíl, 9. oddíl ELHANA
Dívčí oddíly:
3. oddíl, 5. oddíl Šedé volavky a 7. oddíl
Sedmikrásky
Klub rodinného skautingu:
6. oddíl Fénix
Klub oldskautů:
1. oddíl
Pestrá činnost - od pravidelných
schůzek, přes víkendové výpravy až po
letní skautské tábory
Zázemí
Skautský Univerzální Dům (S*U*D)
Klubovna na sídlišti Vajgar

Kdo jsme

Co děláme

Kde se scházíme

Skautské středisko Zlatá
Růže sdružuje v Jindřichově
Hradci děti i dospělé všech
věkových kategorií. Oddíly
jsou určeny pro děti od věku
zhruba pěti let výše. Vedení
oddílů se předává ze starších
členů na mladší, což zajišťuje
kontinuitu naší práce. Mnoho
již "odrostlých" skautů se
vrací, aby středisku pomohli
podpůrnou prací spočívající
zejména v zajištění zázemí
pro běžný provoz oddílů. V
našich řadách se tak může
takříkajíc "najít" každý.

Oddílová činnost spočívá v
pravidelné a dlouhodobé
práci s dětmi prostřednictvím
schůzek každý týden a
víkendových výprav nejméně
jednou měsíčně. Středisko
ani oddíly nežijí pouze svým
uzavřeným životem, právě
naopak! Abychom naplňovali
poslání skautské výchovy a
vychovávali mladé lidi
zodpovědné sami za sebe i
za své okolí, jsou nedílnou
součástí naší činnosti i akce
určené pro veřejnost.

Naše klubovny najdete v
centru města a na sídlišti
Vajgar. Hrdi jsme zejména na
náš Skautský Univerzální
Dům, zkráceně SUD. Za
pomoci našeho skautského
ústředí, města a kraje byl do
současného stavu renovován
v roce 2004. Skýtá nám
dostačující zázemí pro naši
pravidelnou činnost a slouží i
k neformálnímu setkávání
nejen skautů, ale i členů
jiných neziskových organizací
z našeho regionu.

VEDENÍ STŘEDISKA

VEDOUCÍ STŘEDISKA: Martin Holub, ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO: Vojtěch Jošt,
HOSPODÁŘ: Martin Holub, REVIZNÍ KOMISE: Václav Hanzal, Matěj Člupek,
Lucie Kantorová

1945-48: POVÁLEČNÉ NADŠENÍ

HISTORIE
STŘEDISKA

Konec války znamenal obnovení celé řady nacisty zrušených
sdružení a spolků. Ani Junák nezůstal v těchto optimistických
časech pozadu. Prvního poválečného Jamboree celosvětového setkání skautů - ve Francii v roce 1946 se
účastnilo i několik skautů z Jindřichova Hradce a okolí.
Netrvalo ovšem dlouho a nad českým skautingem se opět
stahovala mračna. Mezi lety 1948-50 došlo k postupnému, již
druhému zrušení Junáka, tentokrát komunisty.

1914: ZALOŽENÍ JUNÁKA V J. HRADCI

Počátky skautingu v Jindřichově Hradci
jsou neodmyslitelně spjaty s postavou Rudolfa
Regentíka. V roce 1914 vzniká první skautská
družina. Rozvoj skautingu pak přibrzdila
válka, po jejímž konci se vedoucí role ujímá
Jindřich Šimánek. Skauting pak v Jindřichově
Hradci zažívá zlaté časy, které panují až do
jeho zrušení nacisty v roce 1940.
1989: NOVÝ ZAČÁTEK

Parta přátel, která spolu obnovovala skauting v roce 68, se
opět sešla a začala nanovo. Původní zakladatelé mohou s
potěšení sledovat, že na skautské činnosti se v Jindřichově
Hradci podílí již třetí generace vedoucích. Nezbývá než si
přát, aby se skautingu dařilo a nemusel již nikdy více řešit
existenční otázky.
1968-70: PŘÍLIŠ KRÁTKÉ OBNOVENÍ

V duchu událostí Pražského jara byl v roce
1968 český skauting opět obnoven. Ani
jindřichohradečtí skauti se nedali zahanbit a
pustili se do práce. Zase se kouří z
táborových ohňů... V roce 1970 byl však
Junák opět - celkem již potřetí - zrušen.
Tentokrát se tak událo v rámci normalizace.

Co se událo...
Intercamp
Ve dnech 13. - 16.května se konalo již
49. mezinárodní setkání skautů z
členských zemí NATO – Intercamp.
Pořádání této akce s dlouhou tradicí
připadlo tento rok na Českou republiku.
Akce se konala v pevnosti Josefov u
Jaroměře ve východních Čechách.
Početný zástup účastníků této akce
pocházel z řad střediska Zlatá Růže.
Naši členové byli i součástí
organizačního týmu. Díky této akci je
zprostředkováván kontakt s
mezinárodním skautingem těm dětem,
které by si jinak nemohly výlet za
hranice dovolit.

Město dětem

Jako každý rok se středisko Zlatá Růže
podílelo na pořádání tradiční akce na
konci léta - Město dětem. Akce se
uskutečnila dne 27. 8. 2016 a tématem
byl olympijský park. Tým organizátorů
pro děti připravil řadu zajímavých
aktivit, mezi jinými například již pro
skauty tradiční vysokou lanovou
překážku. Skautské stanoviště
navštívilo přes 200 malých i velkých a
připravený program měl velký ohlas
nejen u dětských návštěvníků.

Střediskový sněm
Ve dnech 15. - 16. dubna se uskutečnil
střediskový volební sněm. Na tomto
sněmu byl do čela střediska
demokratickou volbou zvolen Martin
Holub - Lišák. Mimo povinnosti stran
sněmu se delegáti zabývali i aktuálními
otázkami ohledně stavu střediska a
jeho budoucím směřováním. Nejvíce se
diskutovalo o vzdělávání rádců družin,
otázkách kvality práce v oddílech či o
rekonstrukci bývalého správcovského
bytu. Těmito otázkami se nyní musí
vedení střediska zabývat.

DOBŘÍ HOSPODÁŘI

STATISTIKY

Středisko hospodaří v souladu se svým posláním.
Učetnictví je vedeno v souladu s platnými právními
předpisy.

A HOSPODAŘENÍ

V Jindřichově Hradci 30. 3. 2017
Ing. Václav Hanzal
předseda revizní komise střediska

POČET ČLENŮ

POČTY JEDNOTLIVÝCH

STŘEDISKA

VĚKOVÝCH KATEGORIÍ (2016)

172

173

Prosinec
2015

Prosinec
2016

Benjamínci
Světlušky
Vlčata
Skautky
Skauti
Rangers
Roveři
Kmen dospělých
Celkem

PŘÍJMY STŘEDISKA

Prodej výrobků a služeb
Členské příspěvky (určené středisku)
Dotace z veřejných rozpočtů
Přijaté peněžní dary
Ostatní
CELKEM

2
27
33
25
15
18
18
35
173

VÝDAJE STŘEDISKA

46 000 Kč
47 000 Kč
341 000 Kč
20 000 Kč
293 000 Kč
747 000 Kč

Materiál
Služby
Mzdy

323 000 Kč
471 000 Kč
28 000 Kč

CELKEM

822 000 Kč
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Středisko Zlatá Růže
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KONTAKT
Vajgar 876/III,
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 603 346 448
email: junakjh@skaut.cz
web: zlataruze.skauting.cz

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM A PODPOROVATELŮM

