
 

 

Oznámení o změně názvu spolku 

Vážení přátelé,  

 

rádi bychom Vás informovali, že ke dni 1. dubna 2015 dochází ke změně názvu našeho spolku  

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Velký Týnec (IČ: 62335685) na nový název:  

Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s. 
 

K této změně dochází proto, že k 1. dubnu 2015 dochází ke změně dosavadního názvu našeho 

hlavního spolku Junák – svaz skautů a skautek ČR (IČ: 00409430), jehož jsme součástí a od kterého 

je náš název odvozen. Skautská organizace v České republice se tak od daného data nově jmenuje 

Junák - český skaut, z. s. Nový název je k dohledání ve spolkovém rejstříku (http://or.justice.cz). 

 

Souběžně dochází ke změně sídla střediska s tím i doručovací adresy. Aktuální adresa sídla: 

 

Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s. 

Náves 22, 

Čechovice, 

783 72  Velký Týnec 

 

Jakkoli je změna názvu změnou nezanedbatelnou, nic ostatního se pro nás ani pro Vás nemění. 

Nejen, že trvají všechny naše smluvní i jiné závazky vůči druhým stranám, ale především je Junák 

i nadále největší výchovnou organizací u nás, která skrze svůj program a díky dobrovolnickému 

nasazení tisíců dospělých vedoucích všestranně rozvíjí desetitisíce dětí a mladých lidí, kteří se 

společně a v souladu se skautskými myšlenkami snaží dělat svět kolem nás lepším. Jsme rádi za 

podporu, které se nám od Vás v naplňování našeho poslání dostává. 

 

Další informace o skautingu v České republice najdete na oficiálních stránkách Junáka www.skaut.cz.  

V případě zájmu o informace z našeho skautského střediska se můžete podívat i na naše webové 

stránky http://19-stredisko.skauting.cz/, kde pravidelně informujeme o akcích a dění v našich 

oddílech. 

 

S přáním pěkného dne 

 

Ing. Karel Tomeček 

vedoucí střediska 

 

Velký Týnec, 30. března 2015 

Ing. Karel Tomeček, vedoucí střediska 
e-mail: tomecek.k@gmail.com 
mobil: 736 632 036 
web: 19-stredisko.skauting.cz 

 

Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s. 
(nový název účinný od 1. dubna 2015) 
Náves 22, Čechovice, 783 72  Velký Týnec 
IČ: 62335685, ev. č. v Junáku: 712.19 
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