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Středisko Kopřivnice

V roce 2015 vešla v platnost změna názvu naší organizace a od
1.4.2015 se tedy jmenujeme "Junák - český skaut".
Junák však stále zůstává dobrovolným nezávislým a nepolitickým
spolkem jehož posláním a účelem je  -  v souladu s principy a
metodami stanovenými zakladateli skautského hnutí -
podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních,
mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak,
aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě
a Lásce; sobě samým, bližním, vlasti, celému lidskéhmu
společenství a přírodě.
Junák se hlásí k poslání, principům a metodám světových
skautských organizací, kterých je členem tj. Wagggs, WOSM a
ISGF! 

Junák...



Nezbytnou součástí střediskové rady jsou vůdcové oddílů, jejichž nejdůležitějším
úkolem je zajištění celoročního programu pro děti a mládež. Vedení oddílů je
v současnosti následující:

Stopaři                       Martin Štábl-Kačer                   martin.stabl@centrum.cz
Veverky                      Barbora Hoďáková-Chipsa     hodakova.b@seznam.cz
Strážci světla           Jiří Bajer-Tovy                              gedwey@seznam.cz
Jitřenky                      Anežka Frühbauerová              a.fruhbauerova@gmail.com
Štramberští rytíři   Ondřej Geryk-Obelix                 ondrej.geryk@gmail.com
Atlantida                   Anna Macíčková - Sněhurka  lidka.macickova@gmail.com
Minehawa                Zuzana Hývnarová-Myšík       zuzana.hyvnarova@gmail.com

V květnu 2013 proběhl sněm, který mimo jiné zvolil nové vedení našeho střediska. Pro
období 2013 – 2016 je složení střediskové rady následující:

Vedoucí střediska         Kryštof Hyvnar-Kolumbus    krystof.hyvnar@vanaivan.cz
Zástupce vedoucího
střediska                          Tomáš Chovanec-Bohuš        bohous@gmail.com
Hospodář                        Miloslava Bartáková                miloslava.b@centrum.cz
VZCHK                              Tomáš Chovanec-Bohuš        bohoush@gmail.com
VZDK                                 Alžběta Najzarová-Bětka       Naj.Betka@seznam.cz
Duchovní zpravodaj   Martina Pavlíková-Marťa      Martina.Pav@seznam.cz

Manažer projektu Vanaivan   Zdeněk Michálek-Šakal            zmichalek@hmparners.cz
Manažer skautského centra   Dana Žambochová-Borůvka   dana.zambochova@vanaivan.cz
Správce Areálu zdraví               Adam Hyvnar-Samík                  adam.hyvnar@seznam.cz

Vedení střediska...



Oddílový rok...

 Základním kamenem veškeré skautské činnosti jsou oddíly a jejich družiny. V našich sedmi oddílech je
téměř dvacítka družin, které vyvíjejí pravidelnou činnost, každý týden se scházejí na schůzkách,
sobotních výpravách či jiných tradičních akcích.
Vedoucí na všech úrovních si svědomitě doplňují a zvyšují své kvalifikace na nejrůznějších kurzech, aby
načerpali nové zkušenosti a s ostatními se podělili o ty své. Členové našeho střediska se velkou měrou
podíleli na organizaci celostátního Svojsíkova závodu, který proběhl v Příboře a blízkém okolí. Jsou také
součástí realizačního týmu nově koncipovaného čekatelského kurzu Mraveniště, projektového týmu na
rekonstrukci mohyly na Ivančeně.
Řada našich členů se také podílí na chodu vyšších organizačních celků Junáka, máme své zástupce
v okresní i krajské radě.

Tábory...
Vyvrcholením každého správného oddílového roku je letní tábor. Všechny
naše oddíly strávily několik prázdninových týdnů tábořením pod
stanovými plachtami, tentokráte na tábořištích u hradu Bouzova, v
Norberčanech a Buchlovicích. Dlouhodobě velkému zájmu se těší tábory,
které pořádáme pro děti neorganizované ve skautských oddílech. V roce
2015 jsme tak v areálu skautského centra Vanaivan opět uspořádali tři
týdenní tábory pro více než 60 dětí z Kopřivnice a okolí.



Nad rámec...

Každý rok uspořádá naše středisko několik akcí, které přesahují běžný programový rámec skautské činnosti. Některé organizujeme zcela
samostatně, na některých spolupracujeme s dalšími organizacemi.
Pro širokou veřejnost už tradičně pořádáme Otvírák – zahájení sezóny v lanovém centru, terénní závod Kimegal a Skautskou pouť.
Tradičně jsme pro několik firem připravili sportovní odpoledne a dětské dny.
Spolu s městem Kopřivnice jsme uspořádali další ročník kurzu počítačové gramotnosti Seniorcomp, který úspěšně absolvovalo skoro
čtyřicet seniorů a podíleli jsme se na programu sportovního dne. Novinkou v již tradičním programu pro seniory byl „Outdoorový den“
kterého se zúčastnilo více než sedmdesát účastníků.

Abychom prezentovali svou činnost a umění, splnili svůj úkol veřejné služby a v neposlední řadě pobavili sebe i ostatní, uspořádali jsme
v uplynulém roce navíc k výše uvedeným následující akce:

Živý betlém    RYLA 2014   Skautský ples    Drakiáda   Skautská pouť   Maškarní bál    Betlémské světlo   Retrobál   



Členská základna...

V uplynulém oddílovém roce bylo ve
středisku Kopřivnice registrováno 264
členů. Z toho bylo 77 dospělých a 187
dětí a mládeže. Podrobné složení
členské základny bylo následující:

Naše středisko se také již tradičně zapojuje do několika charitativních akcí. Několik let věnujeme výtěžek
vánočních a velikonočních trhů, na kterých prodáváme vlastní výrobky, na podporu Adopce na dálku.
Pravidelností se také stává koledování v domech s pečovatelskou službou v Kopřivnici, Mořkově a LDN.
Významně jsme přispěli také formou Tříkrálové sbírky, Květinového dne a Velikonočního skautského
kuřátka. Tradičně také vypomáháme  při organizaci přehlídky dramatické tvorby handicapovaných dětí
Motýlek. V loňském roce jsme se také zapojili do akce Společně proti leukémii.

Mezinárodní aktivity...

věk             do 6 let    do 15 let    do 18 let    do 26 let    nad 26 let     CELKEM
členů              1               166               20                50                   27                 264

V roce 2015 se čtyři naši členové zúčastnili skautského Jamboree, které proběhlo v
Japonsku, prefektura Yamaguchi.
I nadále udržujeme přátelské vztahy s polskými skauty - Harcery a s horolezeckým
klubem z polské Raciborze.150
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Nedílnou součástí kopřivnického skautského střediska je Skautské centrum VANAIVAN, které vytváří zázemí nejen pro činnost
skautů, ale také pro další neziskové organizace a sportovní kluby, školy a širokou veřejnost.
Skautské centrum tak v uplynulém roce posloužilo více než 4000 návštěvníkům, kteří se zúčastnili nejrůznějších firemních školení
a setkání, víkendových pobytů a školních výletů.
Pravidelně je Vanaivan vedle skautování využíván také ke kurzům jógy, setkávání maminek s dětmi, schůzkám seniorů a
počítačovým kurzům.

Skautské centrum VANAIVAN...

Junák – český skaut, středisko Kopřivnice, z.s.
Komenského 1520
Kopřivnice, 742 21

IČO: 60336439
Číslo účtu: 1763261369/0800

Email: info@vanaivan.cz
www.vanaivan.cz

www.stopari.vanaivan.cz
www.veverky.vanaivan.cz
http://strazci.skauting.cz

www.jitrenky.koprivnice.org
http://rytiri.skauting.cz

www.oddilskautek.skauting.cz
www.minehawa.skauting.cz

Velký dík patří samozřejmě všem, kteří chod našeho
střediska podporují materiálně nebo finančně, tedy
sponzorům a partnerům. V roce 2015 nás finančně
podpořili:

Junák – svaz skautů a skautek ČR
město Kopřivnice
město Štramberk
obec Mořkov
Charita Kopřivnice
ASOMPO, a.s.
Triga, s.r.o.
Outdoor energy

tneři...

Kontakty...sponzoři a partneři...


