ÚVODNÍ SLOVO
vedoucího
střediska

výroční
zpráva 2017
STŘEDISKO
ZLATÁ RŮŽE J. HRADEC

Junák v Jindřichově Hradci má za sebou
úspěšný rok. Činnost samotného
střediska byla vzhledem k
uskutečněným akcím velmi podařená a
bohatá. Vedle letních táborů, které ke
skautské činnosti neodmyslitelně patří,
máme za sebou například pořádání
Svojsíkova závodu nebo série
rádcovských setkání pro starší
skauty. Mým přáním do dalších let je,
abychom se ještě více zaměřili na
upevňování a zdokonalování výchovy v
jednotlivých oddílech a přispěli tak k
všestrannému rozvoji dalších desítek
dětí a mládeže. Poděkování pak patří
mnoha lidem a institucím, které naši
činnost podporují.
Martin Holub
vedoucí střediska

Střediskový
pokřik:
"Zlatá Růže
a v ní síla,
přátelství,
co neumírá!"

Přidat kousek hlavního
textu
Skauting je přátelství a příležitost!

Čtyřka

Trojka

„Jednička“ v současnosti
sdružuje především starší
kluky (18+), kteří mají chuť
dělat velké akce, jak pro
sebe (např. expedice do
hor), tak akce pro ostatní
skauty, a to jak na
střediskové, tak i krajské
úrovni. Na přelomu června
a července jsme se vydali na
týdenní putování po
Šumavě. I tento rok pak
proběhlo tradiční setkání
bývalých členů oddílu na
našem tábořišti u obce
Lásenice.

Trojka je oddíl s více jak
V našem oddíle fungují dvě
pětadvacetiletou tradicí. V
party kluků, kteří se
současné době je náš oddíl pravidelně scházejí jednou
koedukovaný, máme v
týdně na družinových
oddílu jak holky, tak kluky. schůzkách. Zhruba jednou
Momentálně u nás najdete do měsíce se uskutečňuje
členy všech výchovných
oddílová výprava, které se
kategorií. Scházíme se při účastní celý oddíl. Mimoto
pravidelných družinových se koná ještě řada dalších
a oddílových schůzkách,
jednorázových podniků, ať
jednou za 4–6 týdnů
už sportovních nebo jen
podnikáme i akce o
zábavních. Vyvrcholením
víkendu. Celoroční činnost
oddílové činnosti je
již tradičně zakončujeme
každoročně letní tábor,
dvoutýdenním táborem na který se koná na pomezí
Heřmanči.
České Kanady a Javořicka.

VEDOUCÍ ODDÍLU:
Vojtěch Jošt
KONTAKT:
prvnioddil@skaut.cz

VEDOUCÍ ODDÍLU:
Lucie Holubová
KONTAKT:
Luiza@skautka.cz
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LEDEN
Na základně "Orlovy"
proběhl závěr rádcovského
kurzu "ARak"

VEDOUCÍ ODDÍLU:
Martin Pecka
KONTAKT:
martin.pecka@skaut.cz

ÚNOR
Dne 22. února jsme si
připomněli "Den
sesterství".

ČERVENEC
SRPEN
Členové našeho střediska
Podílíme se na "Městu
se účastní celkem 3 letních dětem", akce v režii města
táborů.
J.Hradec.

Šedé volavky

Fénix

Sedmikrásky

Elhana

Šedé volavky je oddíl s
dlouholetou tradicí.
Snažíme se vychovávat
holky, ze kterých vyrostou
samostatné, tolerantní a
nápomocné mladé dámy.
Vyrůstat ve skautu není
jen běhání po lese. Každý
týden se setkáváme na
schůzkách, přibližně
jednou za měsíc
podnikáme jednodenní či
vícedenní výpravy a o
letních prázdninách
vyrážíme poznávat nejen
přírodu na čtrnáctidenní
tábor u Lásenice.

Posláním rodinného
skautingu v Junáku je
sdružovat dospělé skauty
a skautky, včetně jejich
rodinných příslušníků, a
podporovat je v jejich
životním období, kdy
zakládají rodiny a pečují o
své děti, tak, aby udrželi
vazbu ke skautskému
hnutí a k jeho principům.
Již několik let funguje na
středisku Zlatá Růže klub
rodinného skautingu,
který je otevřený všem
podobně smýšlejícím
lidem.

Jsme banda holek od šesti
do osmnácti let, která se
neztratí v lese ani ve
městě. Zvládneme tábořit,
uvařit si jídlo na ohni,
zahrát muzikálové
představení v záři
reflektorů i namalovat
společné umělecké dílo. K
tomu skoro každý měsíc
vyrážíme na jednodenní
nebo víkendové
výpravy poznávat přírodu i
civilizaci. V létě si užíváme
dva týdny na krásném
tábořišti u potoka.

V současné době má
oddíl kolem 30 dětských
členů ve třech družinách.
Každá družina má
pravidelně jednou týdně
schůzku, jednou za 4-6
týdnů pak máme
výpravu a to buď po
jednotlivých družinách,
nebo pro celý oddíl.
Kromě výprav máme
občas nějakou speciální
akci (promítání filmu,
hru po městě, přespání v
klubovně…), v létě pak
nechybí zážitkový tábor.

VEDOUCÍ ODDÍLU:
Aleš Adamec
KONTAKT:
alesadamec@tiscali.cz

VEDOUCÍ ODDÍLU:
Lucie Kantorová
KONTAKT:
luckant@seznam.cz

VEDOUCÍ ODDÍLU:
Veronika Gryčová
KONTAKT:
grycovaverunka@seznam.cz

VEDOUCÍ ODDÍLU:
Lenka Liškařová
KONTAKT:
elhanajh@gmail.com

BŘEZEN
Zúčastnili jsme se hry
"Mafie", pořádané v
Českých Budějovicích.

DUBEN
V J.Hradci jsme pořádali
základní kolo "Svojsíkova
závodu".

KVĚTEN
Proběhl čtvrtý ročník
dobrodružné "Hry o
trůny".

ČERVEN
Klub rodinného skautingu
"Fénix" uskutečnil zájezd
do Provence.

ZÁŘÍ
Proběhlo tradiční setkání
oddílů chlapeckého
kmene.

ŘÍJEN
Pořádáme tradiční
městskou šifrovací hru
"tIQoň".

LISTOPAD
Pořádáme střediskový
Mikulášský country bál v
Jindřiši.

PROSINEC
Mezi svátky proběhl další
ročník výroční střediskové
výpravy.
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Jednička

ZAJÍMAVÁ ČÍSLA
věk nejstaršího
člena střediska

Junák – český skaut, středisko Zlatá Růže
Jindřichův Hradec, z. s.
sídliště Vajgar 876/III
377 01 Jindřichův Hradec

65
182

počet
táborů
pořádaných
v roce 2017

kontakt

aktuální počet
členů střediska

3
2

počet zlatých
zubů správce
základny SUD

tel.: +420 603 346 448
E-mail: junakjh@skaut.cz
web: zlataruze.skauting.cz

hospodaření
LIDÉ
VEDOUCÍ STŘEDISKA A HOSPODÁŘ: Martin Holub
martin.holub@raz-dva.cz / +420 603 346 448
ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO: Vojtěch Jošt
vojtech.jost@seznam.cz / +420 775 924 516
SPRÁVCE ZÁKLADNY SUD: Petr Vitoň
sheriffkozel@centrum.cz / +420 777 250 953
ZPRAVODAJKA R&R: Kateřina Strabergerová
kstrabergerova@gmail.com / +420 739 888 504
REVIZNÍ KOMISE:
Václav Hanzal, Matěj Člupek, Věra Vitoňová

Středisko hospodaří v souladu se svým posláním.
Učetnictví je vedeno v souladu s platnými právními předpisy.
V J. Hradci 30. 3. 2018
Ing. Václav Hanzal - předseda revizní komise střediska

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
PATŘÍ PODPOROVATELŮM

PŘÍJMY STŘEDISKA

Prodej výrobků a služeb
Členské příspěvky (určené středisku)
Dotace ze státního rozpočtu
Přijaté peněžní dary
Ostatní příjmy
CELKEM

82 000 Kč
45 000 Kč
182 000 Kč
10 000 Kč
626 000 Kč
945 000 Kč

VÝDAJE STŘEDISKA
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Materiál
Zboží
Služby
Mzdy
Pojistné
Ostatní
CELKEM

35 000 Kč
235 000 Kč
9 000 Kč
219 000 Kč
17 000 Kč
3 000 Kč
410 000 Kč
928 000 Kč

