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� JUNÁK je dobrovolné, nezávislé a nepolitické 

občanské sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb. 
sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, 
náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy 
nebo jiných rozdílů 

 
� se svými 45000 členy je největším občanským 

sdružením dětí a mládeže v České republice 
 

� je členem světových organizací skautek WAGGGS a 
skautů WOSM a hlásí se k jejich poslání, zásadám a 
metodám. Je členem organizace dospělých skautů ISGF 

 
� posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti 

mladých lidí, jejich duchovních, mravních, 
intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, 
aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě 
samým, bližním, vlasti, přírodě i  lidskému společenství 

 
� pomáhá mladým lidem na cestě osobního růstu, pomocí 

výchovy a sebevýchovy vede k upevňování charakteru, 
vytváření hodnotového systému, rozvoji dovedností a 
znalostí 
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Podíl jednotlivých středisek na členské 
základně
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Členové dle věkové kategorie
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     JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Brumov-Bylnice je jedním 

ze čtrnácti středisek působících na území okresu Zlín. Se svými 102 
registrovanými členy se řadí mezi větší střediska našeho okresu.  
     Středisko svou činnost převážně 
směřuje do pronajatých prostor 
Skautského sálu v budově bývalé 
Orlovny a okolní přírody. Zde své 
členy vede k zájmu o svůj osobní růst, 
ke službě společnosti a k týmové 
práci. Své mladší členy k učení se 
prostřednictvím her a praktických 
činností, starší členy k odpovědnosti 
za druhé a ke vzájemné spolupráci.  
      

Členové se dle věkové kategorie dělí na:  
- vlčata a světlušky - 6-11 let, převažujícím prostředkem ve výchově je hra 
- skauti a skautky - 12-15 let, základem činnosti je družinový systém 
- roveři a rangers -  15-18 let, hledání svého místa ve světě, služba druhým  
- ostatní dospělí – Old skauti – vedení a podpora střediska, oddílů 
 

 
 

 

 

 

 

Celkem 102 členů střediska je rozděleno do čtyřech oddílů:  

Vedoucí:  
 
1.oddíl skautů – Martin Naňák 
 
2.oddíl skautek – Jitka Goldová 
 
3.roj světlušek – Mgr.Eva Strnková 
 
4.smečka vlčat – Martin Šenkeřík 
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     Hlavní  činnost skautů se odehrává v oddílech, které tvoří jednotlivé 
družiny. Družinu tvoří 5-8 dětí, které mají svého vedoucího tzv.rádce. Družina 
se schází jednou za týden na družinových 
schůzkách, kde probíhá převážná část 
programu. Schůzky se uskutečňují 
v klubovnách nebo venku v přírodě. 
V roce 2009 pracovalo pod střediskem ve 
čtyřech oddílech 10 družin (9 v Brumově-
Bylnici a jedna dívčí družina ve 
Valašských Kloboukách).  Oddíl se dále 
schází na oddílových schůzkách, 
jednodenních výletech do okolí nebo 
dvoudenních výpravách s přenocováním.  

     Středisko v roce 2009 organizovalo pro své členy pravidelné akce: 

� Rádcovský kurz - probíhal ve dvou částech: 13. – 15. 3. a 3. - 5. 4. 
Cílem kurzu bylo seznámit se s fungováním družiny, ale už ne z 
pohledu skautů a skautek, ale z pohledu rádců. Frekventanti zde získali 
nové vědomosti a dovednosti, které jsou zapotřebí k vedení družiny. 

� Skautský den s Memoriálem Šedého Vlka – uskutečnil se v pátek 1. 
května na brumovském hradě za účasti skautů z Brumova-Bylnice, 
Štítné nad Vláří, Luhačovic, Horného Srnie a Nemšové. Společným 
nástupem byl odstartován  již 15. ročník. Závodu se zúčastnilo téměř 
sto dětí a o hladký průběh na všech 
stanovištích se staralo více než třicet 
rozhodčích. Po vyhlášení výsledků 
proběl odpoledne druhý ročník turnaje 
v petanque, kterého se zúčastnilo 16 
soutěžících. 

�      Vánoční besídka – uskutečnila se 
v neděli 20.prosince ve Skautském 
sále pro všechny členy skautského střediska. 

 

     Letní tábory - v roce 
2009 pořádalo středisko dva 
čtrnáctidenní letní skautské 
tábory ve Študlově okr. 
Vsetín. Táborů se zúčastnilo 
23 skautů, 24 skautek a více 
než 12 vedoucích. Skauti 
měli jako téma „Hvězdnou 
bránu“ a skautky „MASH“.  

 

     Okresní kolo Svojsíkova závodu – uskutečnilo se v sobotu 
16.května v Otrokovicích. Z našeho střediska se zúčastnily tři družiny. 
Mezi soutěžícími družinami byla družina Včelek na 7 místě a družina 
Hvězd na 11 místě. Mezi skauty se Bobři umístili na 9 místě z jedenácti 
soutěžících družin.    

Středisková rada -  je volena jednou za tři roky. Řídí chod střediska. 
� vůdce střediska - Bc.Antonín Strnad 
� zástupce vůdce střediska – Zdenka Blanařová DiS. 
� člen střediskové rady – Mgr. Tomáš Naňák 
� člen střediskové rady – Ing.Marie Macháčová 
� předseda revizní komise – Ing. Josef Fritschka 
� člen revizní komise – Martin Šenkeřík 
� člen revizní komise – Lenka Nováková 
� hospodář střediska – Bc. Lenka Vilímková 
� zdravotník střediska – Klára Staníková 
� duchovní zpravodaj – O.Karel Matlok MIC. 
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 Skautský ples - 10.ledna  se v KD Brumov-Bylnice uskutečnil již 19. 
Skautský ples. K tanci i poslechu hrála hudební skupina FORTUNA, bylo 
připraveno zálesácké soutěžení i bohatá tombola. Na úvod nám zatančila 
country skupina dětí z místní ZŠ.   
     Dětský karneval - v neděli 1.února se ve Skautském sále ozývaly 
pohádkové písničky a zúčastnilo se spoustu malých dětí, oblečených do 
různých masek. 
     Fašankový průvod - 21.února  se v bylnické části uskutečnil fašankový 
průvod. Hlavním tématem byla zabijačka a světová a finanční krize. 
     Malování vajíček – proběhlo v sobotu 4.dubna ve Skautském sále. Akce 
probíhala ve spolupráci s Kosenkou z Val.Klobouk a zúčastnilo se ji přes 50 
dětí a jejich rodičů. 
     Výstava „Skauting včera a dnes“ - probíhala v městském muzeu od 
26.března do 9.května 2009.  
     Pohádkový hrad - již 10. ročník akce „Pohádkový hrad“, tentokrát 
s názvem „plný překvapení“ pořádali místní skauti a salesiánští 
spolupracovníci. Krásné počasí v jubilejním desátém ročníku přivedlo na hrad 
rekordních 1133 dětí. 
     Výroba adventních věnců - v pátek 27.listopadu si děti a jejich rodiče ve 
Skautském sále vyrobily přes 50 adventních věnců. 
     Mimo uvedené akce se členové zapojili do organizace akcí „O Zlatý klíč 

k brumovskému hradu“ , „Farního dne“ a obchůzky  Betlémským světlem.  
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Středisko účtuje v podvojném účetnictví a hospodářský výsledek 
střediska  za rok 2009 byl:   13.690,- Kč. 

                                                                                  
______________________________________________________________________ 
     Poděkování patří Městu Brumov-Bylnice, Krajskému úřadu Zlínského kraje a 
sponzorům, kteří podporují finančně jak činnost střediska, tak i akce organizované 
střediskem.  
Jedná se zejména o tyto sponzory: 
Technodat , Elektroline, ELSEREMO, ŠBB Elektro, Léčiva Trčková, Fotoateliér 
Val.Klobouky, Lékárna Horáková, CEBES, TMC TRADE, MATEX, Jitka Mituníková, 
Karel Žižka, Disco Pizza, Radim Lysáček, Potraviny U Kašny, Milan Polomík, Soška a 
další nejmenovaní dárci a sponzoři.  
 
Kontakt:  

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Brumov-Bylnice 
1.května 1023, 763 31  Brumov-Bylnice 

tel.: 732 132 633, IČO 62180134, e-mail: junakbrumov@volny.cz, 
 www stránky:  http://brumov.skaut.org/ 

Akce pro Akce pro Akce pro Akce pro veřejnostveřejnostveřejnostveřejnost    

Příjmy střediska
380845,- Kč

21%

32%

7%

14%

26%

Registrační
příspěvky
(25500,-Kč)
Provozní
dotace
100.000,- Kč
Příspěvky,
dary 53.080,-
Kč
Ostatní
výnosy
81166,- Kč
Služby, akce
121.108,- Kč

Výdaje střediska
367163,- Kč

67% 8%

6%
19%

Odeslané
příspěvky
20910,- Kč

Služby
70183,- Kč

Energie
29281,- Kč

Materiál,
akce
246789,- Kč

Hospodaření Hospodaření Hospodaření Hospodaření     


