JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR
středisko „Strážci“ Ostrava

Pár slov na úvod

Milý čtenáři,
Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské
sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu
národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.
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 a celému lidskému
společenství.
Naše středisko bylo založeno v roce 1968 v době, kdy byla opět povolena činnost
Junáka v Československu. Dobu normalizace jsme přežili pod různými hlavičkami až
do roku 1989, kdy byl opět Junák povolen. Posledních více jak 20 let působíme
v Ostravě - Svinov, kde máme naši klubovnu, kterou se stále snažíme po částech a v
rámci možností rekonstruovat.
Jan Grimm
vedoucí střediska „Strážci“ Ostrava

Ze života střediska
L UĎK ŮV ME MO RIÁL

Trojboj o putovní štíty, závod starších, volejbalový turnaj, lakros, nejlepší kronika a
deník, večerní táborák, březové lístky, scénky, písničky a stovky usměvavých tváří. I
takhle by se dal charakterizovat 29. ročník Luďkova memoriálu, akce pořádaná naším
střediskem pro malé i velké účastníky skautských i mimoskautských oddílů.

Oddíly v našem středisku
O DDÍL T RPASL Í CI

Trpaslíci jsou jedním z největších oddílů Junáka v okrese Ostrava - město. V roce
2013 se jeho členové zúčastnili například mezinárodní akce Intercamp v Německu,
družina Draků postoupila do krajského kola celostátní soutěže Svojsíkův závod a
uspořádali letní tábor v Bystřici nad Pernštejnem.

O DDÍL DÍVČÍ T ROJK A

Dívčí trojka je oddílem fungující bezmála padesát let. Typickým zaměřením je tanec,
divadlo a příroda. V roce 2013 byla pro členy na letním táboře v Dědově nedaleko
Adršpašských skal připravena táborová hra na téma Z pohádky do pohádky.

Klubovna

Naše středisko sídlí více jak 20 let v objektu na ulici Elektrárenská v Ostravě - Svinov.
Budova byla převzata ve velmi neutěšeném stavu a díky zdlouhavým řízením se státní
správou nebylo možno provádět opravy většího rozsahu. V minulosti byla pouze
položena nová střešní krytina přes stávající, jenž protékala a v roce 2001 přezděna
štítová stěna, která se nacházela v havarijním stavu. Následně se postupně podařilo
provést drobné stavební úpravy jako odvodnění základů, nové rozvody vody a odpadů
a vybudování vyhovujícího sociálního zázemí včetně kuchyňky a sprchy. Všechny
práce byly prováděny svépomocí členy a přáteli střediska.
Teprve v roce 2012 byly vyřešeny majetkové vztahy a budova byla Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových převedena do vlastnictví Junáka. Tím se
středisku otevřela možnost kompletní rekonstrukce. V následujících letech bude proto
vypracována projektová dokumentace a podána žádost o dotaci na stavební práce u
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Členská základna / Finance
POČET ČLENŮ V ODDÍLECH
Skautský oddíl je jedním z mála prostorů, kde se děti setkávají se skupinou vrstevníků
mimo školní prostředí. V oddíle mohou s partou kamarádů objevovat svět, zkoušet
nové věci, získávat zkušenosti.

6-11 let

31

12-15 let
15-18 let

23
6

18-26 let
nad 26 let

8
10

FINANČNÍ BILANCE
Rozvaha (v Kč)
aktiva
nehmotný majetek
hmotný majetek
dlouhodobý finanční majetek
zásoby
hotovost a ceniny
běžné účty
pohledávky

pasiva
základní jmění
zisk běžného roku
závazky

k 31. 12. 2012
1 293 880
0
0
127 073
5 205
344 053
0

k 31. 12. 2013
1 281 920
0
0
127 073
16 437
294 889
0

1 770 211

1 720 320

k 31. 12. 2012
1 732 953
37 258
0

k 31. 12. 2013
1 770 211
- 49 891
0

1 770 211

1 720 320

Kontakt
Junák - svaz skautů a skautek ČR,
středisko "Strážci" Ostrava
Elektrárenská 5233/2
721 00 Ostrava - Svinov
IČ: 62348078
Bankovní spojení: 2700249711/2010
Vedoucí střediska - statutární orgán:
Jan Grimm
Tel.: 732 781 989
Email: rex@skaut.cz
www.strazciostrava.cz

Razítko

