
Pár slov úvodem... 

Oddílový rok 2009-2010 se do historie našeho skautského střediska zapsal velkým tučným písmem. V 
prosinci 2009 jsme totiž slavnostně otevřeli náš nový domov, nové přístřeší, nové klubovny, všem již dobře 
známé pod názvem Skautské centrum VANAIVAN. Celý uplynulý rok byl tedy zejména ve znamení 
dokončení stavby, jejího slavnostního otevření a předání do užívání, ale také postupného zabydlování se a 
zvykání si na trochu odlišný způsob fungování střediska. Se změnou sídla a adresy totiž musely chtě nechtě 
přijít také změny organizační a systémové, abychom byli lépe schopni zajistit co možná nejsnazší chod a 
fungování skautských oddílů a skautského centra. 
Největší břímě, které nám pořízením nových kluboven vzniklo, je zajištění financování provozních nákladů. 
Ty spotřebovávají největší objem peněz, které procházejí střediskovou pokladnou a za rok dosahují výše 
několika set tisíc korun. Proto bylo potřeba se startem nového skautského centra zahájit také celou řadu 
nových aktivit, které by v sobě skloubily naše dosavadní skautské činnosti a zásady a zároveň přinesly 
nezbytný finanční přínos. To byly, jsou a budou základní principy fungování našeho skautského střediska. 
Nakolik jsme v této naší činnosti úspěšní, ukáže sice zejména až uzávěrka účetního roku, už teď lze ale říci, 
že jsme vykročili dobrým směrem. V programu našich oddílů se totiž vedle již tradičních akcí objevila celá 
řada akcí nových, které splňovaly všechny výše uvedené principy, tj. dobře jsme se u nich pobavili, něčemu 
se přiučili, byli jsme prospěšní a získali jsme jimi tu větší tu menší finanční obnos. 
Největším úspěchem je ale fakt, že i přes všechny výrazné změny a zvýšení nároků na všechny zúčastněné, 
se nám podařilo zachovat vysoký standart kvality naší činnosti, nenarušit ve větší míře tradiční program 
družin a oddílů a zapojit do mnoha aktivit širší spektrum členů střediska. 
Oficiálně významnou událostí uplynulého oddílového roku byly také květnové volby, které přinesly změnu 
ve složení střediskové rady. Ani tato změna však neměla větší vliv na praktický a každodenní chod střediska, 
což je dalším důkazem dobré tradice kvality naší činnosti. 
Za všechno dobré, co se v předešlém oddílovém roce podařilo vykonat, patří všem, kteří jakýmkoliv 
způsobem přiložili ruku k dílu, velký dík. 

Kryštof Hyvnar - Kolumbus 
vůdce střediska 



J u n á k . . . 

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. 
Svou členskou základnou je Junák největším občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. 
Je členem světových organizací skautů WOSM a skautek WAGGGS a hlásí se k jejich poslání, zásadám a metodám. 
Dále je členem organizace dospělých skautů ISGF. 
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 v souladu se zásadami stanovenými zakladateli skautského hnutí. 

Základní fakta uplynulého oddílového r o k u . 

V květnu 2009 proběhl sněm, který mimo jiné zvolil nové vedení našeho střediska. Pro období 2010 - 2013 je 
složení střediskové rady následující: 

Nedílnou součástí střediskové rady jsou vůdcové oddílů, jejichž nejdůležitějším úkolem je zajištění celoročního 
programu. Kopřivnické středisko sdružuje osm oddílů, jejichž vedení je následující: 

Stopaři Tomáš Chovanec - Bohuš 776 637 686 bohoush@gmail.com 

Veverky Lucie Bujnošková - Lusy 728 673 803 luciebujnoskova@seznam.cz 

Strážci světla Ondřej Bajer - Hříbek 732 551 686 ond.bajer@seznam.cz 

Jitřenky Stanislava Pavlíková - Stáňa 732 426 902 avokilvap@centrum.cz 

Štramberští rytíři Dominik David - Hraboš 604 548 586 dominik.d@centrum.cz 

Troyti Tomáš Sarténa - Sarty 732 454 625 sartena@tvorime-weby.cz 

Atlantida Martina Pavlíková - Marťa 608 324 543 Martina.Pav@seznam.cz 

Minehawa Zuzana Hývnarová - Myšík 739 824 723 Zuzanka.Hyvnarová@seznam.cz 

Vůdce střediska Kryštof Hyvnar - Kolumbus 736 457 121 krystof.hyvnar@vanaivan.cz 

Zástupce vůdce střediska Petra Ohnůtková - Pety petia@centrum.cz 

Člen střediskové rady Jan Zahradník - Choroš choryn@centrum.cz 

Hospodář Eva Blažková eva.b@ktk.cz 

Tajemník Marie Nováková marie.novakova@ktknet.cz 

VZCHK Martin Kahánek - Nudla martin.kahanek@vanaivan.cz 

VZDK Alžběta Najzarová - Bětka Naj. Betka@seznam.cz 

Mediální zpravodaj Dana Žambochová - Borůvka dana.zambochova@gmail.com 

Duchovní zpravodaj Martina Pavlíková - Marťa Martina.Pav@seznam.cz 

Manažer projektu Vanaivan Zdeněk Michálek - Šakal 606 760 130 zmichalek@hmpartners.cz 

Manažer skautského centra Markéta Kvitová 737 767 439 marketa.kvitova@vanaivan.cz 
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Vedle tradičních skautských akcí, jakými jsou družinové a oddílové schůzky, výpravy a letní tábory uspořádalo 
naše středisko celou řadu akcí mimořádných, přesahujících běžný programový rámec. Ve stručnosti je lze rozdělit 
do tří základních oblastí. 

První oblast tvoří akce, které skauti kopřivnického střediska uspořádali a zorganizovali sami vlastními silami, aby 
prezentovali svou činnost a umění, splnili svůj úkol veřejné služby a v neposlední řadě pobavili sebe i ostatní. Patří 
sem zejména: 

Den v krojích Pohádkový les 
Den otevřených dveří Živý betlém 
Kimegal Divadelní představení 
Skautský ples Den dětí 
Maškarní bál Betlémské světlo 
Retrobál Copakje to za vojáka 
Škola v přírodě Skautský deník 
Příměstský tábor Ivancena 2010 

Zvláštní kapitolou služby veřejnosti je druhá oblast, ve které jsou kopřivničtí skauti aktivní. Patří sem organizace a 
spolupráce na charitativních akcích. V uplynulém roce se členové našeho střediska nejrůznější formou podíleli na 
těchto dobročinných akcích: 

Třetí oblast tvoří akce, které skauti přímo nepořádali, ale k jejichž uskutečnění významnou měrou přispěli. Sem 
patří zejména: 

Důkazem dobré kvality a smysluplnosti činnosti kopřivnických skautů je také neustále se rozšiřující členská 
základna. V uplynulém oddílovém roce bylo ve středisku Kopřivnice registrováno 228 členů. Z toho bylo 56 
dospělých a 172 dětí a mládeže. Podrobné složení členské základny bylo následující: 

Světlušky 45 
Vlčata 47 

Skautky 38 
Skauti 22 

Rangers 14 

Roveři 22 

Ostatní 40 



www.vanaivan.cz 
www.skauti.wz.cz 
www.veverky-kopr.blog.cz 

www.strazci.skauting.cz 
www.jitrenky.koprivnice.org 

www.rytiri.skauting.cz 
www.sarty.skauting.cz 
www.morkovskaut.webnode.cz 
www.minehawa.skauting.cz 

Skautské centrum VANAIVAN. . . 

Samostatnou kapitolou v činnosti kopřivnického skautského střediska je provoz Skautského centra 
VANAIVAN, které bylo slavnostně otevřeno v prosinci 2009. Jeho posláním není jen poskytování důstojného 
přístřeší skautům, ale posílení celkového rozvoje volnočasových a vzdělávacích aktivit neziskových organizací 
v regionu. Podařilo se jej vybudovat hlavně díky dotaci Evropské unie a za přispění města Kopřivnice. 
Nové prostory skautského centra nejsou určeny jen ke skautské činnosti, ale také k využití širokou veřejností. V 
předešlém oddílovém roce tak posloužilo například ke schůzkám Klubu Pathfinder nebo pravidelným kurzům 
jógy. Celkově tak nová budova poskytla přístřeší více než 700 lidem, kteří se zúčastnili cestopisných či 
odborných přednášek a seminářů, zdravotnického kurzu, sportovních a hudebních soustředění, víkendových 
pobytů a dalších akcí uspořádaných skautským centrem. 

Sponzoři a p a r t n e ř i . 

Velký dík patří také všem, kteří finančně a materiálně podporují chod našeho skautského střediska, zejména tedy 
sponzorům a partnerům. V loňském oddílovém roce nás finančně podpořili: 

Evropská unie 
Junák - svaz skautů a skautek ČR 
Město Kopřivnice 
Moravskoslezský kraj 
HM PARTNERS, s.r.o. 
Rotary club Ostrava 

Kontaktní ú d a j e . 

Junák - svaz skautů a skautek ČR 
Středisko Kopřivnice, ev.č. 814.04 
Komenského 1520 
Kopřivnice, 742 21 

IČO: 60336439 
Číslo účtu: 1763261369/0800 
Email: info@vanaivan.cz 
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