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Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010 - 2011

Pár slov úvodem…

Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší si 
alespoò ve struènosti pøipomeòme v tomto dokumentu. Není to lehký úkol! Událostí, které 
uplynulý oddílový rok pøinesl, bylo tolik, že se sem bohužel všechny ani nevejdou. Události 
tradièní, léty provìøené, ale také zcela nové, prùkopnické, dosud nevyzkoušené. Se všemi 
jsme se vypoøádali, jak nejlépe jsme umìli, všechny slasti a strasti které sebou pøinesly, 
jsme zvládli s veselou myslí. A než se se stejnou vervou pustíme do roku dalšího, 
ohlédnìme se alespoò krátce zpìt.
Akcí, která si snad bezesporu zaslouží všechna „nej“ je obnova Areálu zdraví. Schválení 
naší žádosti o podporu z evropských fondù, zahájení i dokonèení stavby se stihlo v 
uplynulém oddílovém roce. Velké sny našich pøedchùdcù jsme tak snad pøiblížili jejich 
splnìní. Slavnostním otevøením a pøedáním veøejnosti zahájíme oddílový rok pøíští, stý v 
historii èeského skautingu. 
Úèast tøinácti našich èlenù na svìtovém skautském Jamboree ve Švédsku ve shonu 
uplynulého roku možná trochu zanikla, v naší èinnosti má však významné místo a velký dík 
patøí všem, kteøí nás vzornì reprezentovali na mezinárodním skautském poli a tìm, kteøí 
jim tuto úèast umožnili, a� už organizaènì èi finanènì.
Uspoøádali jsme celou øadu tradièních akcí, a� už skautských nebo pro širokou veøejnost. 
Pro naši èinnost se podaøilo zajistit objemnou podporu sponzorù, díky jejichž pøispìní se 
mimo jiné podaøilo obnovit velkou èást oddílového vybavení. Skautské centrum Vanaivan 
se daøí naplòovat smysluplnou èinností, stali jsme se organizátory nìkolika menších 
ekologických projektù. Stále více se nám daøí zapojovat do skautské èinnosti také 
handicapované dìti, pro které jsme založili, zatím na zkoušku, jejich vlastní družinu.
Zkrátka, díky a uznání patøí i letos velkému množství lidí, kteøí po celý rok pøikládají ruku 
ke spoleènému dílu a starají se o to, aby naše èinnost byla co nejpestøejší, nejzajímavìjší a 
hlavnì bezproblémová. Jak ukazuje tato výroèní zpráva, paleta naší èinnosti v uplynulém 
roce byla tak pestrá, že vyjmenovat všechny jednotlivce, kteøí se na ní podíleli, je takøka 
nemožné. Nezbývá než èlenùm støediskové rady, vedoucím oddílù, rádcùm a všemu 
èlenstvu popøát, aby tomu tak bylo i nadále.

Kryštof Hyvnar – Kolumbus
vùdce støediska 



Oddílový rok…
Základem veškeré skautské èinnosti jsou oddíly a jejich družiny. V našich 
oddílech je takøka dvacítka družin, které vyvíjejí pravidelnou èinnost, každý 
týden se scházejí na schùzkách, sobotních výpravách èi jiných tradièních 
akcích. 
Vedoucí na všech úrovních si poctivì doplòují a zvyšují své kvalifikace na 
nejrùznìjších kurzech, aby naèerpali nové zkušenosti a s ostatními se podìli o 
ty své. Øada z nás tedy absolvovala rádcovské, èekatelské a vùdcovské kurzy a 
zkoušky, víkend duchovní obnovy, nìkteøí získali dekrety odborné èinovnické 
kvalifikace.
Øada našich èlenù se také podílí na chodu vyšších organizaèních celkù Junáka, 
máme své zástupce v okresní i krajské radì.

Tábory…
Neodmyslitelnou a nejtradiènìjší èinností, kterou vrcholí každý 
skautský oddílový rok, je letní tábor. Všechny naše oddíly strávily 
nìkolik prázdninových týdnù v lesích pod stany. Jedni v Kyjovicích, 
další u Držkové, ostatní ve Velkých Karlovicích. S podporou Rotary 
clubu Ostrava jsme uspoøádali také pøímìstský tábor pro 
neorganizované dìti. Pár letních dnù u nás strávili handicapované 
dìti z centra Motýlek.

Junák…
Junák – svaz skautù a skautek ÈR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické obèanské 
sdružení ve smyslu zákona è. 83/1990 Sb., sdružující své èleny a èlenky bez rozdílu 
národnosti, náboženského vyznání, politického pøesvìdèení, rasy nebo jiných rozdílù.
Svou èlenskou základnou je Junák nejvìtším obèanským sdružením dìtí a mládeže v 
Èeské republice.
Je èlenem svìtových organizací skautù WOSM a skautek WAGGGS a hlásí se k jejich 
poslání, zásadám a metodám. Dále je èlenem organizace dospìlých skautù ISGF.
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dìtí a mladých lidí, jejich duchovních, 
mravních, intelektuálních, sociálních a tìlesných schopností, aby byli po celý život 
pøipraveni plnit povinnosti k sobì samým, bližním, vlasti, pøírodì a celému lidskému 
spoleèenství v souladu se zásadami stanovenými zakladateli skautského hnutí.



Nad rámec…
Každoroènì se naše støedisko podílí na celé øadì akcí, které mají pøesah nad bìžný 
programový rámec. Nìkteré poøádáme a organizujeme vlastními silami, k 
nìkterým „pouze“ pøikládáme pomocnou ruku. Stejnì jako oddílovou èinnost, tak 
i tyto aktivity nevykonáváme pouze v Kopøivnici, ale také v okolních obcích.
O dobré kvalitì naší èinnosti svìdèí také fakt, že mìsto Kopøivnice pøizvalo 
zástupce našeho støediska do komise projektu Zdravé mìsto a místní Agendy 21.
Poté, co se našim skautùm podaøilo objevit a zachránit starý pamìtní kámen, 
navázali jsme spolupráci s Èeským esperantským svazem, se kterým nás mimo 
jiné spojuje kus spoleèné historie.

Den v krojích    Pohádkový les     Retrobál
Den otevøených dveøí    Živý betlém     Škola v pøírodì
Kimegal    Divadelní pøedstavení     Pøímìstský tábor
Skautský ples    Den dìtí     Copak je to za vojáka
Maškarní bál    Betlémské svìtlo

Abychom prezentovali svou èinnost a umìní, splnili svùj úkol 
veøejné služby a v neposlední øadì pobavili sebe i ostatní, uspoøádali 
jsme v uplynulém roce následující akce:

Stejnì jako v pøedešlých letech jsme i loni uspoøádali nìkolik charitativních akcí. 
Významné místo v tìchto aktivitách zaujímá akce Dudlík, jejíž výtìžek tentokráte 
putoval dvìma tìžce nemocným dívenkám z Frenštátu pod Radhoštìm. Sbírka Postavme 
školu v Africe mìla tentokráte formu Etiopského dne Zemì a také se tìšila širokému 
zájmu veøejnosti. Nemalou mìrou jsme pøispìli také formou Tøíkrálové sbírky, 
Kvìtinového dne, Adopce na dálku a sbírky Pomozte dìtem.
 
Nemalou mìrou jsme se také podíleli na akcích dalších organizátorù. Sem patøil 
zejména:

Motýlek, Den Zemì, RYLA 2011, Pou�ový jarmark, Vánoèní a velikonoèní trhy

Mezinárodní aktivity…
Stále vìtší význam mají v naší èinnosti také mezinárodní aktivity. Již nìkolik let 
pøátelsky spolupracujeme s polskými skauty – Harcery, se kterými jsme v záøí 2010 
oslavili stoleté výroèí jejich vzniku.
V prùbìhu roku jsme navázali spolupráci s horolezeckým klubem z polské 
Raciborze, se kterým žádáme o podporu z Operaèního programu pøeshranièní 
spolupráce.
Vrcholem našich mezinárodních aktivit byla úèast na svìtovém skautském 
Jamboree ve Švédsku. Po ètyøech letech tak naší skauti a skautky mohli opìtovnì 
ochutnat mezinárodní rozmìr skautingu, získat cenné zkušenosti a nová pøátelství, 
propagovat a reprezentovat svou zem a její skauty.
Nemalý význam v této kapitole má také èlenství našich skautù v mezinárodních 
institucích jako je Evropská skautská nadace a International Fellowship Scouting 
Rotarians. 



Èlenská základna…
Dùkazem dobré kvality a smysluplnosti èinnosti kopøivnických skautù je také 
neustále se rozšiøující èlenská základna. V uplynulém oddílovém roce bylo ve 
støedisku Kopøivnice registrováno 248 èlenù. Z toho bylo 67 dospìlých a 181 
dìtí a mládeže. 

Vùdce støediska Kryštof Hyvnar - Kolumbus 736 457 121 krystof.hyvnar@vanaivan.cz

Zástupce vùdce støediska Petra Ohnùtková - Pety petia@centrum.cz

Èlen støediskové rady Jan Zahradník - Choroš choryn@centrum.cz

Hospodáø Eva Blažková eva.b@ktk.cz

Tajemník Marie Nováková marie.novakova@ktknet.cz

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

VZDK Alžbìta Najzarová - Bìtka Naj. Betka@seznam.cz

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

Duchovní zpravodaj Martina Pavlíková - Mar�a Martina.Pav@seznam.cz

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

Manažer skautského centra Markéta Kvitová 737 767 439 marketa.kvitova@vanaivan.cz

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

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

Strážci svìtla Ondøej Bajer - Høíbek 732 551 686 ond.bajer@seznam.cz

Jitøenky Stanislava Pavlíková - Stáòa 732 426 902 avokilvap@centrum.cz

Štramberští rytíøi Pavel Dostál - Paklíè 777170959 pvl.dostal@gmail.com

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

Atlantida Martina Pavlíková - Mar�a 608 324 543 Martina.Pav@seznam.cz

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

Kardinála Tomáška Aleš Nytra - Ali 776815276 ales.nytra@email.cz

Nedílnou souèástí støediskové rady jsou vùdcové oddílù, jejichž nejdùležitìjším úkolem je zajištìní celoroèního 
programu. Na seznam oddílù pøibyl v loòském roce oddíl devátý, s místní pùsobností ve Studénce – Butovicích. 
Vedení oddílù je v souèasnosti následující:

Vedení støediska…
V kvìtnu 2010 probìhl snìm, který mimo jiné zvolil nové vedení našeho støediska. Pro období 
2010 – 2013 je složení støediskové rady následující:



Skautské centrum VANAIVAN…
Samostatnou kapitolou v èinnosti kopøivnického skautského støediska je Skautské centrum VANAIVAN, které bylo 
slavnostnì otevøeno v prosinci 2009. Jeho posláním není jen poskytování dùstojného pøístøeší skautùm, ale posílení 
celkového rozvoje volnoèasových a vzdìlávacích aktivit neziskových organizací v regionu. 
Dobrá práce našich skautù byla ocenìna na podzim 2010 vítìzstvím v soutìži Nej kaèka z Evropy, kde 1644 hlasujících 
rozhodlo o tom, že naše základna je nejzajímavìjším projektem podpoøeným z Regionálního operaèního programu 
Moravskoslezsko.
V uplynulém roce poskytlo naše centrum pøístøeší více než tisícovce návštìvníkù, kteøí se zúèastnili cestopisných èi 
odborných pøednášek, kurzù a semináøù, sportovních a hudebních soustøedìní, víkendových pobytù a dalších akcí 
uspoøádaných skautským centrem. 

Kontaktní údaje…

Junák – svaz skautù a skautek ÈR
Støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04
Komenského 1520
Kopøivnice, 742 21

IÈO: 60336439
Èíslo úètu: 1763261369/0800
Email: info@vanaivan.cz

www.vanaivan.cz
www.skauti.wz.cz
www.veverky-kopr.blog.cz
http://strazci.skauting.cz
www.jitrenky.koprivnice.org
http://rytiri.skauting.cz
www.sarty.skauting.cz
www.morkovskaut.webnode.cz
www.minehawa.skauting.cz

Sponzoøi a partneøi…
Velký dík patøí také všem, kteøí finanènì a materiálnì podporují 
chod našeho skautského støediska, zejména tedy sponzorùm a 
partnerùm. V loòském oddílovém roce nás finanènì podpoøili:

V uplynulém oddílovém roce byla také zahájena a dokonèena obnova okolí 
skautského centra. Projekt s názvem Areál zdraví navázal na naši tradici ze 70. let 
minulého století a z prostøedkù Regionálního operaèního programu 
Moravskoslezsko doplnil vybavení okolí skautského centra o venkovní 
sportovištì, táboøištì a relaxaèní zónu. Od nového oddílového roku tak budou 
moci návštìvníci centra využívat lezeckou stìnu, lanové pøekážky, venkovní 
posilovnu, høištì na spiroball a øadu dalších atrakcí, které pomohou zkvalitnit 
volnoèasové vyžití nejen skautù, ale všech spoluobèanù z blízkého i širokého 
okolí.
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