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Úvod
Junák – svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické
sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu
národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných
rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé
naší zemi. Sdružují jak chlapce, tak děvčata od šesti let, ve třech věkových
kategoriích. O jejich program se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích
a činovníků.
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich
duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby
byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti,
přírodě a celému lidskému společenství.

Dne 27. července 2012, ve věku 85 let, nás opustil
bratr Mgr. Ladislav Rusek „Šaman“ - osobnost
českého skautingu, vysokoškolský pedagog,
publicista, básník, akademický malíř a člen našeho
střediska.
Nejčastěji tvořil linority, kresby a ilustrace se
skautskou tématikou. Vydal řadu básní a textů pro
Ekumenickou lesní školu.
Nesmazatelně se vryl do našich srdcí.
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Členská základna
Členskou základnu 19. střediska tvoří všechny věkové kategorie. Nejmladší
vlčata a světlušky, starší skauti a skautky, teenageři - roveři a rangers a dospělí
– činovníci, kteří se podílejí na vedení oddílů a střediska.
Během roku 2012 rozšířili naše řady skauti ze zaniklého střediska Velká Bystřice,
kteří hodlají nadále pokračovat v činnosti. Administrativně netvoří oddíl, jsou
vedeni jako přímí členové střediska.
V roce 2012 bylo v našem středisku registrováno celkem 203 členů.

Věkové složení členů střediska
1%
13%
12%
10%
64%

do 6 let

do 15 let

do 18 let

do 26 let

nad 26 let

Rozdělení do výchovných skupin
3%

13%

15%
54%
15%

světlušky/vlčata

skautky/skauti

rangers/roveři

členové kmene dospělých

ostatní
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Vedení střediska
Vedoucí střediska
Jan Voráč
tel.: 605 129 522
e-mail: jansvatopluk.vorac@seznam.cz

Zástupce vedoucího střediska
JUDr. Jan Pečínka
tel.: 731 059 298
e-mail: pecinka@volny.cz

Hospodářka střediska
Šárka Majerová
tel.: 737 548 304
e-mail: tetasarka@seznam.cz

Revizní komise
Martin Drozda
tel.: 734 492 173
e-mail: vranik.vranik@seznam.cz

Ing. Eva Nádvorníková
tel.: 603 343 372
e-mail: e.nadvornikova@centrum.cz
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Oddíly 19. střediska Velký Týnec
2. oddíl Poutníci Čechovice
vůdce oddílu – Ing. Jiří Dvořák
zástupce vůdce oddílu – JUDr. Jan Pečínka
počet registrovaných členů - 33

3. oddíl Doloplazy
vůdce oddílu – Ing. Karel Tomeček
zástupce vůdce oddílu – Anna Novotná
počet registrovaných členů - 63

6. oddíl Velký Újezd
vůdce oddílu – Libuše Bittnerová
počet registrovaných členů - 15

16. oddíl Andromeda Velký Týnec
vůdce oddílu – Bc. Libor Pospíšil
zástupce vůdce oddílu – Tomáš Bartek
počet registrovaných členů - 64

21. oddíl Vacanovice
vůdce oddílu – Tomáš Kouřil
zástupce vůdce oddílu – Tereza Kouřilová
počet registrovaných členů - 14
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Činnost střediska
Naše středisko se aktivně zapojuje do některých dobročinných projektů:
Adopce na dálku
Doloplazský oddíl již několik let přispívá na studium černošského chlapce
Christiana z Ghany. Na tuto činnost získává finanční prostředky především
sběrem železa.

Kapka
V posledních pár letech se této akce účastní nejen více
a více členů z oddílu Andromeda, ale i z dalších oddílů
střediska. Tento rok tomu nebylo jinak a skauti z Týnce
obsadili hned 2 směny během víkendu. KAPKA je
humanitární akce Nadace pro transplantace kostní dřeně a Junáka - svazu
skautů a skautek ČR. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým leukémií a dalšími
nemocemi krvetvorby, a to jak získáváním finančních prostředků, tak prezentací
činnosti Nadace.
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Betlémské světlo
Naše středisko se pravidelně podílí
na rozvozu Betlémského světla po
naší republice a přináší tento symbol
Vánoc i do domácností v oddílových
obcích. Do Olomouce vozí světlo
pravidelně brněnští skauti. Naši
členové
převezmou
pomyslnou
štafetu a pokračují v rozvozu vlakem
na trati Olomouc - Opava. Do
jednotlivých stanic si přichází lidé i
skautské oddíly, aby si plamének
odpálili a pokračovali v jeho šíření. Pravidelně předáváme skautům z Bruntálu,
Rýmařova a Opavy. Letos si přijeli i polští skauti z Hlubčic a Ratiboře. Na Štědrý
den pak členové oddílů roznášeli betlémské
světlo ve svých obcích. Symbolicky jsme
Betlémské světlo přivezli i do Staré Vody, zaniklé
obec ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá,
kde jsme zapálili svíčky na hřbitově a v poutním
kostele. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a
míru vznikla v Rakousku v roce 1986, odkud se
rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tento zvyk
udržujeme již více než patnáct let.
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Mezinárodní kontakty skautů našeho střediska.
V návaznosti na předchozí aktivity z minulých roků, pokračovali jsme i v roce
2012 se skautskými výměnami s regiony Opole a Würzburg. Čtyři polští harceři
byli v lednu na lyžařských závodech v Nové Vsi u Rýmařova. V březnu naši
skauti uspěli na festivalu skautské písničky Opolského vojvodství. V květnu
přijelo 6 polských skautů na naši akci "Obnova Staré Vody" a pomáhali nám o
víkendu s pracemi na zdevastovaném poutním místě. Na přelomu července a
srpna jsme hostili 14 skautů z Polska na našem letním táboře na Slezské
Hartě.
V srpnu byli 4 naši skauti na šestidenním táboře ve Schwarzachu u Würzburgu
a navštívili jsme také kopii věže z Pradědu ve Wetzsteinu.
Polští skauti - harceři se zúčastnili také podzimní obnovy Staré Vody,
mezinárodního setkání skautských sběratelů v Olomouci. V listopadu 5 našich
skautů navštívilo o víkendu Opole, kde tamější skauti slavili výročí založení
oddílu. Před vánocemi jsme na trase do Opavy předávali Betlémské světlo
polským harcerům v Krnově a Opavě
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Tábory
Odměnou za celoroční činnost je pro všechny skauty letní tábor. 19. středisko si
velice oblíbilo tábořiště na březích Slezské Harty v Leskovci nad Moravicí. Pět
oddílů našeho střediska zde prožily řadu krásných dnů plných slunce, vody,
zážitků a nejrůznějších dobrodružství.
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Středisková chata Hejtmanka
Naše středisko vlastní chatu v CHKO Litovelské Pomoraví v katastru obce
Mladeč. Většina větších oprav byla učiněna již v předešlých letech, proto v roce
2012 probíhaly už jen udržovací práce, při kterých byla chata a její okolí
uklizeno.
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Střediskové akce
Obnova Staré Vody v roce 2012
V roce 2012 jsme pracovali v
jarním a podzimním termínu.
V květnu se sešlo 61 skautů a
skautek včetně 3 Poláků a jednoho
Kanaďana.
V říjnu přijelo do
Staré Vody 75 pracantů. Tradičně
se upravoval prostor kláštera,
čistil hřbitov po zimě, sekla tráva u
Královské studánky a kolem
rybníka. Vojenský újezd Libavá
zamítl náš návrh na vybudování
naučné stezky " Klášter Stará Voda" a nepovolil stanování při pouti v prostoru
před kostelem. V průběhu roku byla dokončena rekonstrukce obvodové zdi
bývalých ambitů kolem kostela. Na pouť přijeli opět rodáci ze Staré Vody a okolí
a pochválili nás za naše úsilí při obnovování poutního místa. Připravovat pouť
nám pomáhali i harceři z Glubczyc a Ratiboře, kteří byli s námi na táboře. Při
rozvozu Betlémského světla 22.12. jsme symbolicky tento plamínek pokoje
zavezli i do Staré Vody.
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26. 1. Memoriál Vládi Tylšara
Tradiční závod v běžeckém lyžování se
pravidelně koná v prostředí lyžařského
areálu Sportovního klubu policie Olomouc
na Nové Vsi u Rýmařova. Čtyřiadvacátého
ročníku se zúčastnilo celkem 56 závodníků
a závodnic. Členové našeho střediska
ovládli celkem 6 soutěžních kategorií z osmi
celkových a to včetně hlavní kategorie
Chlapci - 5 km, ve které zvítězil Jan Cenker
(3. oddíl Doloplazy). První místo patřilo
našemu středisku i v soutěži družstev. Štafetový závod absolvovalo 11 čtveřic a
na příčku nejvyšší dosáhli skauti a skautky z 8. střediska Vládi Tylšara.
4.2. Hanácká Sibiř aneb Putování k prameni Odry
Tradiční pochod pořádaný pro veřejnost má svůj
cíl u pramene Odry v Oderských vrších. Polárníci
mohli i tento rok u pramene Odry shlédnout
výstavu historických fotografií, zahrát si několik
sněžných hříček a zahřát se čajem či svařákem.

11.2. Skautský ples
V letošním roce se ples opět
vydařil. Přišla spousta hostů, pro
které bylo připraveno předtančení,
soutěž a bohatá tombola. K tanci
hrála skupina DANDY BAND. O
doprovodný
program
v přestávkách se postarali skauti
našeho střediska s ukázkou tanců
a lasování.
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24. 4. Ivančena
Výpravy ke skautské mohyle Ivančeně
se zúčastnilo 58 členů od nejmladších
vlčat a světlušek až po vůdce oddílů.
Součástí výšlapu pod Lysou Horu byla i
soutěž o nejpěknější namalovaný
kámen. Kameny skauti nosí k mohyle
od roku 1946, kdy byla založena na
památku pěti členů „Odboje slezských
Junáků“, kteří byli 24. dubna 1945
popraveni v polském Těšíně.

30. 4. Skautské čarodějnice a běh Waopů

I tento rok naše středisko pořádalo akci Skautské čarodějnice. Jde o závod, kdy
děvčata v přestrojení absolvují závod na trati dlouhé 1-2 km a plní při něm
nejrůznější úkoly. V průběhu závodu musí mít u sebe samozřejmě koště, jako
správná čarodějnice. Po vyhlášení výsledků následuje volba MISS – nejkrásnější
čarodějnice a rej kolem slavnostního ohně.
Již druhým rokem měli svůj závod i chlapci. Jelikož nám počasí přálo, oba
závody proběhly víc než skvěle.
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18. Setkání skautských sběratelů
Druhou listopadovou sobotu
proběhlo v Olomouci tradiční
Mezinárodní setkání skautských
sběratelů. Nákup a směna se
týkala především skautských
pohlednic, odznaků, nášivek,
známek a dalších předmětů
sběratelského zájmu. Součástí
setkání byla i poslední prodejní
výstava
grafických
prací
zesnulého bratra Šamana – Ladislava Ruska. Šaman je také autorem grafického
motivu Sv. Václava, který byl letos vydán na speciální sadě známek s přítiskem.
Na programu bylo také promítání filmů a reportáží se skautskou tématikou a
speciální výstava skautských předmětů a fotografií z Nepálu. Celkem se akce
zúčastnilo více než 80 návštěvníků. Zvláštními hosty byli skauti – harceři z
Polska, členové družiny Černých panterů.
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Akce oddílů
2. oddíl Čechovice
Mezinárodní spolupráce s polskými harcery
V rámci silných přátelských vztahů s několika oddíly polských skautů jsme se
zúčastnili několika akcí v Opolském vojvodství. Jednou z akcí byl skautský
hudební festival, který se konal vměstečku Kędzierzyn-Koźle. Vyrazili jsme v
sestavě 5 starších skautů a na festivalu jsme se zúčastnili soutěže o nejlépe
zazpívanou píseň. Obsadili jsme celkové třetí místo, což nás velice potěšilo.
Celký festivalový výkend byl výborně připraven. Pestrý program zahrnoval
družinové i individuální hudební, herní i odpočinkové aktivity. Festival byl
ukončen koncertem polské populární skupiny.
Své zástupce jsme ke svým severním sousedům vyslali i na zahájení polského
skautského roku do Andrychowa. Víkendové setkání několika desítek oddílů
mívá tradičně na programu slavnostní nástup na náměstí za účasti představitelů
města a vojvodství. Nechybí ani hry a aktivity zaměřené na rozvoj týmové
spolupráce, debatní večery a chvíle odpočinku s kytarou.
Do třetice jsme vyráželi na skautský
terénní závod, který pořádal náš
spřátelený oddíl v okolí Ratiboře.
Náročný
pětadvacetikilometrový
pochod tematicky zaměřený na
motivy Pána prstenů byl protkán
několika bodovanými úkoly a
soutěžemi. Naše soutěžní hlídka
měla česko-polské obsazení a
skončili jsme na celkovém 4. místě.
Tábořili u Slezské Harty již pojedenácté
Již druhým rokem jsme sdíleli tábořiště s oddílem z Velkého Újezdu, avšak navíc
jsme hostili i 14 skautů a skautek z Polska. Mezinárodní společnost je na táboře
vždy vítané zpestření. Od začátku tak vládla přátelská atmosféra. A nebyl by to
pravý skautský tábor, bez celotáborové hry. Letos nebylo jiné možnosti, než
využít inspirace souběžně probíhajícího olympijského klání v Londýně a
uspořádat tak sportovně soutěžní podnik v různých disciplínách. Odměnami pro
- 16 -
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vítěze jednotlivých klání nebylo nic
menšího než poháry a samozřejmě
medaile. Soutěžilo se ve vodních
disciplínách na kajaku a kánoích, v
hodu diskem a oštěpem, střelbě ze
vzduchové pušky a luku, ale také
ve skoku do dálky a speciálním
párovém překážkovém běhu. Bylo
vytvořeno
několik
věkových
kategorií a tak bylo celkem
rozdáno 16 sad medailí a pohárů.
Starší skauti vytvořili dva českopolské týmy a změřili síly při aktivitě známé jako "výsadek". Jejich úkolem bylo
doplout na pramicích do protějšího tábora, zjistit informace o organizaci, která
je pořádá a přespat někde poblíž břehu nebo na úpatí kopce Velký Roudný. Na
druhý den bylo úkolem zdolat tento vrchol vulkanického původu, sejít do obce
Roudný, vyhledat zadané informace o obci a v
dalším z táborů si odpracovat převoz zpět na
severní břeh Harty. Do hodnocení se počítal
rychlejší návrat do tábora, ale hlavně počet
splněných úkolů. Tradiční táborovou aktivitou je
plnění Tří orlích per, což je zkouška 24 hodin
mlčení, hladu a samoty. Světlušky a vlčata mají
podobnou zkoušku s poloviční dobou plnění a letos
nášivku Tří kapiček rosy získaly dvě světlušky.
Několik večerů bylo zakončeno táborákem, při
kterém se zpívali české i polské písně. O doprovod
se starali hned čtyři kytaristé, takže se nejednou
protáhla večerka. Jedenáct dní tábora opět uběhlo
jako voda. Již teď se však zajisté všichni těší na ten
příští.
Venkovské tradice
V naší obci se snažíme po celý rok
udržovat společenské zvyky a tradice
typické pro venkov. Na jaře jde
především
o
Vynášení
smrtky,
Velikonoční klepání a Pálení čarodějnic v
zimě
potom
Mikulášskou
nadílku,
roznášení Betlémského světla a po
novém roce se účastníme Tříkrálové
sbírky.
- 17 -
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21. oddíl Vacanovice
V současné době má koedukovaný oddíl
Vacanovice 19 registrovaných členů z Vacanovic
a okolních obcí. V oddíle funguje družina skautů
a družina vlčat a světlušek. Náš oddíl se v roce
2012 aktivně podílel na Vítání jara a na odhalení
pomníku židovské rodiny Wolfů v Tršicích.

Skauti
z našeho
oddílu
dále
vypomáhají
při
akcích
organizovaných Obecním úřadem v
Tršicích.
Udržujeme
tradice,
například organizujeme Jedličku
děvčat a Velikonočního klapání
chlapců
v obci
Vacanovice.
Vyvrcholením celoročních schůzek
byl v červenci tábor na Slezské
Hartě.

3. oddíl Doloplazy
Skautský tábor Slezská Harta
Každý rok vyjíždíme na 7 – 14 dní na
tábor celý oddíl. Letos jsme se utábořili
na březích Slezské Harty v tábořišti,
které je našim oblíbeným. V době
táboru nám sice nepřálo počasí, ale to
nám nebránilo, abychom si tábor užili.
Letošní celotáborová hra byla ve stylu
pirátů z Karibiku. Skupiny smíšené ze
všech skautských družin v oddíle měly
za úkol osvobodit zakletou Kalypsó
z lidského těla. To se jim podařilo a tak jsme mohli všichni spokojeně odjet
domů.
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Pohádkový les
Pohádkový
les
na
motivy
českých hraných pohádek byla
opět vydařená akce našeho
oddílu. Letos se start posunul už
od stáje Malíčkovi, kde zároveň
probíhala další akce pouštění
draků.
Letošní
téma
byly
pohádkové dvojice, proto děti
mohli potkat Áju a Maxipsa Fíka,
vlka
a
Karkulku,
Motýla
Emanuela a Makovou panenku,
Pata a Mata, Křemílka a
Vochomůrku nebo Čerta a Káču.
Skautský country bál
Tradiční skautský country bal
pořádaný oddílem pro veřejnost.
Další tradiční akcí našeho oddílu je
Skautský country bal v kulturním
sále v Doloplazích. Letos nás svými
písněmi provázela skupina Šediváci.
O výuku tanců se postarala taneční
skupina z Kojetína. Ve 22:00
vystoupila se svým uměním taneční
skupina Piráti z Karibiku složená ze
členů našeho oddílu. Letos se
poprvé do tančení zapojili i mladší skauti a skautky z družiny Lasiček, Krtků a
Tygrů. Celou akci okořenily mexické speciality a míchané koktejly.
Skautský muzikál
Soutěži skautský muzikál se náš oddíl již
několikrát zúčastnil. Po však dlouhé odmlce
jsme se znovu rozhodli do soutěže vstoupit.
Družina Lasiček si nacvičila muzikál jménem
Sněhurka a zbytek trpaslíků. V Jindřichově
Hradci jsme nejen předváděli své pěvecké a
herecké výkony, ale prošli jsme si krásné
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město a všechny jeho unikáty jako např. největší mechanické jesličky tzv.
Krýzovy jesličky nebo fontána sv. Floriána. Ze soutěže jsme odjížděli
s oceněním „nejlepší pěvecký výkon“.

6. oddíl Velký Újezd
Letošní skautský rok jsme prožívali
ve znamení oslav 100 let Skautingu.
Náš oddíl konkrétně tím, že jsme se
účastnili soutěže Cesta časem.
Tato soutěž měla pět kol a
v každém několik úkolů. Podle
počtu
splněných
úkolů
se
přidělovaly body. Myslím, že se nám
celkem dařilo. Umístili jsme se na
26 místě z 57 oddílů.
Takovou větší akcí se stal úklid u dubového torza svatého Isidora. S pomocí
skautů z našeho střediska se dílo povedlo. Nyní se snažíme okolí udržovat
v pořádku.
Úplně poprvé jsme také jeli na Ivančenu. Výstup
nahoru byl celkem náročný, ale vraceli jsme se
plni zážitků.
Ani letos nás neopustilo nadšení pro lidové
tradice. Vynášeli jsme Moranu, čistili studánky.
Na tábor vzpomíná většina našich dětí po celý
rok. A to jsme rádi. Díky skautům z Čechovic a
z Polska jsme prožili slunný týden na Slezské
Hartě. Celý
tábor probíhal
ve
znamení
olympijských her. Několik dětí si domů odvezlo
olympijské medaile a poháry.

- 20 -

19. středisko Velký Týnec

Výroční zpráva 2012

16. oddíl Andromeda Velký Týnec
Týnecký oddíl má v současné době pět družin. Nejsou to ale žádné malé
družinky, tyhle uskupení mají často víc než deset členů. Jejich každotýdenní
samostatný program se střídá s celooddílovými akcemi (oddílové schůzky a
vícedenní výpravy).
Prostory, které máme k dispozici, jsou nedostačující, proto už dlouho usilujeme
dokončení nových (větších) prostor a blížíme se k cíli. Velký dík patří sponzorům
a přátelům oddílu.
Vrcholem každého skautského roku je letní tábor. Nelze mluvit za všechny
účastníky, ale z pohledu vedení tábora šlo o nadmíru povedenou a organizačně
zvládnutou akci.
Letní tábor v Laškově
V roce 2012 jsme se rozhodli
vyzkoušet opět nějaké z mnoha
tábořišť, na které jezdí ostatní oddíly
okresu Olomouc.
Ještěže nové
tábořiště bylo dostatečně velké,
protože se tábora zúčastnilo 50 osob!
Děti se samozřejmě hned po několika
okamžicích zapojili do celotáborové
fantasy hry, která je vedla po stopách
Mitrijských legend. Došlo tedy na
stavbu hradeb, učení se řemesel,
stínové divadlo, mnoho bitev a nakonec i na hledání dračích vajec. Nejen
program celotáborové hry však zaměstnával děti. Pro účastníky tábora bylo
nachystáno plno rozmanitých aktivit. Nicméně na táboře se najde prostor i pro
povinnosti – na táboře má dítě totiž možnost vyzkoušet si, jaké je to fungovat
bez rodičů.
Na Štěpána není pána
Z malé akce, která se konala před mnoha lety, se postupně stal jeden z pilířů
týneckých akcí pro veřejnost. Každým rokem přibývá lidí, kteří na Štěpána
místo vysedávání doma raději vyjdou na procházku do Chlumu, kde na ně čeká
teplý čaj, rozdělaný oheň a třeba i příjemné setkání s lidmi s okolních vesnic.
Skautské oddíly při této příležitosti prezentují svou činnost.
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Klubovna
Za rok 2012 se rekonstrukce klubovny posunula o
neuvěřitelný skok. Na začátku roku jsme ještě kopali
hlínu a zvětšovali tím světlou výšku budoucí klubovny.
V dubnu jsme pak napojili kanalizaci a udělali rozvody
odpadu v druhé menší místnosti. Další postup se odehrál
v srpnu, kdy jsme navozili makadam, položili kari sítě a
s pomocí pana Pospíšila ze Vsiska vybetonovali
základovou desku. To vše jsme mohli provést díky panu
Machovskému, který nás podporoval jak finančně, tak
svými konzultacemi. Na přelomu října a listopadu jsme
provedli poslední bourací práce a shodili jsme jednu
příčku a vybetonovali jí nový základ. Po tomto všem nám
začal pomáhat pan Zukal, kterého rekonstrukce klubovny nadchla a s jeho
velkou pomocí se udělala podlaha, vyzdily příčky, napojila voda, udělaly rozvody
elektřiny a položilo lino. Momentálně klubovna čeká na vybavení. Na nové stoly,
linku, skříně, lavice a židle. Již brzy bude klubovna hotová.
Výlet Výrů do Prahy
Holčičí družina, kterou až do tábora
vedla Liška, a která svou družinu
předávala své následovnici, si
připravila poslední akci pro svá
děvčata. Velmi časně z rána družina
vyrazila směr Praha, kde bylo jejich
cílem poznat hlavní město České
republiky. Pro mnoho členek to bylo
poprvé, co viděly toto obrovské
město a měly šanci poznat nespočet
památek, které velkoměsto určitě
nabízí.
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Hospodaření
Junák – svaz skautů a skautek ČR je právnickou osobou ve smyslu zákona č.
40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Je řízena ústředními orgány –
Náčelnictvem Junáka, Výkonnou radou Junáka, Rozhodčí a smírčí radou Junáka
a Ústřední revizní komisí Junáka. Úkolem Junáka jako celku je podpora činnosti
a její rozvoj v celém hnutí a jeho zastupování při jednání s orgány veřejné
správy, zahraničím, veřejností a dalšími subjekty. Junák jako celek vede
podvojné účetnictví.
Organizační strukturu Junáka tvoří kromě Junáka jako celku dále vyšší
organizační jednotky zřízené zpravidla na úrovni krajů či okresů, základní
organizační jednotky, které sdružují jednotlivé členy organizace a zvláštní
organizační jednotky. Všechny organizační jednotky Junáka – svazu skautů
a skautek ČR, jednají svým jménem od svého vzniku, mají svoji právní
subjektivitu závislou na právní subjektivitě svého zakladatele.
Výkaz zisku a ztrát a Rozvaha pro účetní jednotku sestavený k 31.12.2012
NÁKLADY
Položka Text
A.
Náklady
A.I.
Spotřebované nákupy celkem
A.II.
Služby celkem
A.V.
Ostatní náklady celkem
Náklady celkem

Částka
291 022.219 350,1 602,511 974,-

VÝNOSY
Položka Text
B.
Výnosy
B.I.
Tržby za vlastní výkony
B.IV.
Ostatní výnosy celkem (účastnické poplatky,
úroky)
B.VI.
Přijaté příspěvky celkem
B.VI.26 Přijaté přísp. mezi organiz. složkami – dotace
B.VI.28 Přijaté čl. příspěvky
B.VII.
Provozní dotace obcí
Výnosy celkem
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Rozvaha k 31.12.2012
AKTIVA
Položka
A.
B.
B.II
B.III
PASIVA
Položka
A.
A.I.1
A.II
B.
B.III

Text
Dlouhodobý majetek celkem
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý fin. majetek celkem
AKTIVA CELKEM

Částka
50 000,189 045,31 616,157 429,239 045,-

Text
Vlastní zdroje celkem
Vlastní jmění
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
PASIVA CELKEM

Částka
236 656,180 595,56 061,2 389,1 039,239 045,-

Děkujeme všem státním institucím, obcím, společnostem
i jednotlivým osobám za jejich spolupráci, radu, pochopení či
finanční pomoc, které nám pomáhají naplňovat poslání naší
organizace.
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Sponzoři
Za finanční podporu děkujeme následujícím organizacím a subjektům:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Obecní úřad Velký Týnec
Obecní úřad Doloplazy
Obecní úřad Tršice
Obecní úřad Velký Újezd
Obecní úřad Velká Bystřice
Obecní úřad Hlubočky
Olomoucký kraj
RNDr. Hana Koppová
Ing. Libor Tandler
Mapy Machovský
Agroservis Boháč
Stavby Žádník
Toma Olomouc
StavexTop
pan Jiří Pospíšil
Ing. Viktor Hořín
Spolagra Leskovec nad Moravicí
Obecní úřad Leskovec nad Moravicí
A všem rodičům našich dětí zaplacením účastnických příspěvků na
všechny akce.

Odkazy na webové stránky
www.skauting.cz/19-stredisko ................................ 19. středisko Velký Týnec
www.skauting.cz/19-stredisko/poutnici ................. 2. oddíl Poutníci Čechovice
www.doloplazy.cz/skaut .................................................... 3. oddíl Doloplazy
www.skauting.cz/andromeda...................... 16. oddíl Andromeda Velký Týnec
www.skauting.cz/19-stredisko/hejtmanka...........Středisková chata Hejtmanka
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