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13 středisek 
v deseti městech 
zlínského okresu

Skauti v okrese Zlín
3. středisko zlín

působí ve Zlíně na Mokré
www.3zlin.cz

středisko impeesa zlín
8 oddílů v klubovnách ve Zlíně 

a Želechovicích 
www.skautizlin.cz

6. středisko zlín
8 oddílů v klubovně 

na pasekách, Zlín
www.zlin6.cz

středisko malenovice zlín
působí v Malenovicích 

a Tečovicích
www.skautmalenovice.cz

středisko  josefa šivela 
otrokovice

3 oddíly
www.skautotrokovice.org

středisko  jerry  hodného
napajedla

5 oddílů
www.napskaut.cz

středisko  osamělý jestřáb
luhačovice

působí ve třech oddílech
www.napskaut.cz

středisko  vizovice
 4 oddíly

www.vizovicky.skauting.cz

středisko  františka matulíka
pozlovice

působí ve čtyřech oddílech
www.junak-pozlovivice.skauting.cz

středisko  vatra
štítná nad vláří

 3 oddíly
www.orjzlin.skauting.cz/

15-stredisko-stitna-nad-vlari

středisko  brumov bylnice
 působí v Brumově Bylnici

oddíly také ve Valaškých Kloboukách a 
Vlachovicích

www.skautbrumov.cz

středisko  slušovice 
3 oddíly

www.skautslusovice.webnode.cz

Okresní rada junáka zlín

výroční zpráva

1406 
skautek a skautů  

okresu Zlín
v roce 2017

740 dětí 
 249 dospěláků 

se zúčastnilo
táborů 

středisko  a. b. svojsíka
slavičín

působí ve třech oddílech
www.napskaut.cz



velké akce v okrese
Kromě akcí ZORO, závodů a táborů, proběhlo v okrese několik 

dalších zajímavých akcí. 

Rádcovské kurzy
Akce zaměřené na vzdělávání nej-
mladších vedoucích v oddílech. 
V roce 2017 proběhly dva kurzy, 
v Brumově Bylnici za účasti stře-
disek Štítná nad Vláří a místní-
ho střediska. Pro zlínská a okolní 

střediska proběhl kurz Apolo. 

Čištění Dřevnice
8.4. proběhlo už tradiční čiš-
tění břehů řeky Dřevnice od 

odpadků.

Výjezdní zasedání ORJ Zlín
13.-14.10. proběhlo výjezdní 
zasedání okresní rady. Na pro-
gramu byla mimo jiné diskuze 
o stavbě kluboven, organizace 
závodů, či možnosti účasti na 
mezinárodních skautských ak-

cích.

tábory
Tábory patří k hlavní činnosti 

skautského roku.
V roce 2017 o prázdninách 
proběhlo ve zínském okrese 
26 junáckých táborů. 14 bylo 
pořádáno Zlínskými středisky.
Skautských táborů se zúčast-
nilo celkem 740 dětí a 249 do-
spělých. Tábory jsou zaměře-
ny předevsím  pro děti, vyjma 
jednoho, který byl čistě pro 
Rovery a Rangers, mládež od 
15-ti let. Tábor měl specifický 
porgram, připravený pro tuto 

věkovou kategorii.
 

Tábory jsou vedeny kvalifiko-
venými a zajištěny zdravot-
níkem. Většina táborů je ve 
stálých podsadových stanech, 
v délce trvání mezi 8 a 22 dny.
Tábořilo se na území okresu i 

mimo něj.
Kromě procvičování táboro-
vých dovedností je program 
obvykle naplněn celotáboro-

vým tématem. 
V tomto roce se účastníci tá-
borů vypravili například do 
Říše divů, stali se rytíři kula-
tého stolu, či navštivili středo-
zem, kde se setkali s hobity a 

trpaslíky.

zlínský otevřený rovering

Každý rok se na okresní 
úrovni uskutečňují akce 

pro rovery a rangersv, 
skauty přibližně ve věku 

mezi 15 a 21 let. Letos 
proběhlo na okresní 

úrovni několik takových 
akcí.

na tábořišti v Jasenné a v 
jeho blízkém okolí. Program 
byl naplněn velkou polní 

hrou se scifi tématem.

Pro rovery a rangers zlínské-
ho okresu proběhl v Doubra-
vách u loveckého zámečku 
Trubiska mezi 28.7. a 6.8. tá-
bor, kterého se zúčastnilo 20 

lidí.

31.3.-2.4. se konal již popáté 
Tradiční Permoník.  Tento-
krát byla na programu vý-
prava po Vizovických    vrších 

s přespáním pod stany.

20.-22.10. proběhl akce s 
názvem „JAKO FAKT“. Akce 
se zúčastnilo přibližně 24 
roverů a rangers z celého    

okresu. Vše se odehrálo

Tábor stř. Impeesa Zlín



okresní závody 2017
V roce 2017 proběhl tradiční Svojsíkův 

závod určená skautkám a skautům (12-
16 let). Závod proběhl 13. května v Napa-

jedlech a zúčastnilo se jej 9 soutěžních 
hlídek skauteck a 13 hlídek skautů.
První tři hlídky z každé kategorie se 

zúčastnili krajského kola závodu. Ligři ze 
Zlína postoupili až do celostátního kola 

závodů, ve kterém se umístili na 6. místě 
ze 14. hlídek.

Pořadí první 3 místa skauti:
1) Středisko Malenovice, družina kanci
2) Středisko Slavičín, družina Orli
3) Středisko Impeesa Zlín, družina Ligři

Pořadí první 3 místa skautky:
1) Středisko Zlín, družina Kaňky
2) 6. středisko Zlín, družina Činčily
3) Středisko Vizovice, družina skautky Vizovice

členská základna
V roce 2017 spadalo pod okres 13 středi-
sek půspbících v 10-ti městech. Jednotlivá 
střediska se dále dělí na oddíly (celkem 53), 

které vedou kvalifikovaní vedoucí.
Z celkovéh opočtu členů je ve zlínském 
okrese 958 dětí a mládeže do 18-ti let a 448 

dospělých.

Dospělí se věnují nejenom výchově dětí, ale 
také pro ně vytváří zázemí. Část také vyvíjí 

vlastní činnost.

Okres Zlín zaznamenává v posledních třech 
letech nárust členů. Za rok přibylo přes 50 

členů. V roce 2017 nás celkem bylo 1406.

Situace ve střediscích:
Stř. Slušovice    54
Stř. Osamnělý jestřáb Luhačovice 57
Stř. A.B.Svojsíka Slavičín  60
Stř. Vatra Štítná nad Vláří  63
Stř. Františka Matulíka Pozlovice 70
Stř. Jerry Hodného Napajedla 77
Stř. Josefa Šivela Otrokovice 89
Stř. Brumov-Bylnice   118
Stř. Vizovice    121
3. stř. Zlín    65
6. stř. Zlín    283
Stř. Impeesa Zlín   295
Stř. Malenovice Zlín   54

základna zikmundov
Skautská základna Zik-
mundov se nachází v kata-
stru obce Lukov u Zlína. V 
současné době je využívá-
na především skautskými 
oddíly okresu k víkendo-

vým akcím.
Proběhlo zde také setkání 
skautských vedouocích z 

celého okresu.

Základna disponuje hlavní 
budovou se společenskou 
místností, kuchyní a něko-

lika menšími chatkami.  
Na základně průběžně 
probíhají opravy. V roce 
2017  proběhla výměna 
starého lina za nové ve 

společenské místnosti.

Hlídka při plnění úkolu



Hospodaření v organizaci
V roce 2017 Okresní 

rada přerozdělila v rám-
ci podřízených středisek 

855 698 Kč

z dotací získaných z 
rozpočtů MŠMT.

Výsledek hosopodaření za rok 
2017 činí -14 425Kč. Ztráta byla 
pokryta z rezervy vytvořené v 

minulých letech.

Okres Zlín čerpal na akce a pro-
vozní náklady z dotací Statu-

tárního města Zlína 75 509Kč.

S účinností k 27.10.2017 
došlo ke změně sídla z 
adresy K Pasekám 569 

na adresu:

Divadelní 1333
760 01, Zlín

podporují nás
Naše činnost by nebyla mož-
ná bez všech lidí obětují svůj 
volný čas práci se skautskou 
mládeží a podpoře jednotli-

vých středisek. Lze říci, že tito 
lidé v součtu věnují skautin-
gu tisíce hodin a je třeba jim 

za to poděkovat.
Také je potřeba poděkovat 
statutárnímu městu Zlín, 
které nám poskytuje pro-

středky z fondu

 Díky těmto peněžním pro-
středkům můžeme poskytovat 

dětem kvalitní zázemí pro 
jejich skautskou činnost.

JUNÁK - český skaut,
okres Zlín, z.s.

Divadelní 1333 
760 00 Zlín

Martin Naňák
Předseda okresní rady

Tel.: 736 232 808
martin.nanak@centrum.cz 

pro rodinných aktivit a Minis-
terstvu školství, mládeže a tělo-
výchovy, které podporuje skaut-

skou činnost v celé republice.


