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Úvodní slovo…
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko “KOMPAS“ Brno je organizační jednotkou
Junáka – svazu skautů a skautek ČR a disponuje vlastní právní subjektivitou.
Junák – svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení
ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Je členem tří největších
mezinárodních skautských organizací a s téměř 46 000 členy je největším občanským
sdružením dětí a mládeže v České republice.
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 v souladu s principy a metodami skautského hnutí.
V roce 2006 mělo středisko “KOMPAS“ 155 registrovaných členů, což znamená
meziroční nárůst o 10 členů. Chlapecký oddíl ORION je s 53 členy druhým největším
brněnským chlapeckým oddílem a dívčímu oddílu NIKA patří s 81 členkami první místo
mezi brněnským dívčími oddíly.
V uplynulém roce pořádalo středisko “KOMPAS“ letní tábory pro své členy, pro „neorganizovanou mládež“ i pro rodiče s dětmi, zimní tábory s možností lyžování, 3 skautské kvalifikační a zážitkové kurzy pro celého Junáka, desítky víkendových akcí a stovky
pravidelných družinových schůzek. Pro skauty i neskauty nejen z Brna zorganizovalo
4 sportovní turnaje a hru po městě s účastí téměř 150 dětí. Kromě toho se díky stavbě prolézaček a účasti na charitativních sbírkách „Postavme školu v Africe“, „Kapka“
a „Květinový den“ snažilo pomoci tam, kde je pomoc opravdu potřeba.

Zjednodušeně je tak možno říci, že aktivity střediska “KOMPAS“ stojí na třech pilířích:

1.

výchova dětí, členů střediska i nečlenů

2.

vzdělávání dospělých a dospívajících pracujících s dětmi v celé ČR

3.

charitativní činnost

Jsme rádi, že se zajímáte o aktivity našeho střediska. Věříme, že na následujících
stránkách naleznete všechny potřebné informace o jeho struktuře, výsledcích práce
a činnosti v roce 2006.
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Profil střediska
Stejně jako každé společenství lidí je i každé skautské středisko trochu jiné než ta ostatní.
Profil “KOMPASU“ tvoří pět oblastí, na které klademe při výchově dětí důraz. Jsou odrazem členství ve skautském hnutí, našeho přesvědčení a dlouholetých zkušeností.
“KOMPAS“ přinášel a přináší:
-

osobní rozvoj a podporu tvořivosti

-

zábavu a zážitky v partě kamarádů

-

možnost vyniknout pro každého

-

zázemí na celý život

-

možnost mezinárodní spolupráce

Osobní rozvoj a podpora tvořivosti
Snažíme se pomáhat dětem poznávat vlastní schopnosti, cenit si jich a rozvíjet je.
Učíme je sebeobraně - proti manipulaci, proti nudě, proti zahlcení zbytečnostmi. Nechceme dětem diktovat, co si mají myslet – naopak jim dodáváme odvahu, aby hledaly vlastní, originální a tvořivý přístup k věci, aby se nebály utvářet a vyslovovat svůj názor, a ani
ho měnit.
S přibývajícím věkem nehrají děti jen složitější hry. Přebírají také odpovědnost a získávají
možnost realizovat se. Nejmladší se učí být alespoň chvíli bez pomoci rodičů. Na akcích
pomáhají starší mladším a z odrostlých členů se stávají vedoucí. Každý si může vyzkoušet, jaké je to vést tým, podílet se na přípravě akcí pro desítky lidí nebo materiálně zajistit
tábor. Účast na našich akcích není jen trávením volného času, je také přípravou na život.

Zábava a zážitek v partě kamarádů
Vycházíme vstříc potřebě mladých lidí sdílet s kamarády radosti i problémy. Skautská
družina je pro děti parta, která se utužuje díky společným zážitkům, společnému překonávání překážek a vyměňování názorů. Dbáme na to, abychom každému pomohli najít v
partě své místo, aby nikdo nezůstával stranou. Program je připravován tak, aby děti bavil
a aby k nám rády chodily.
Klademe důraz na solidaritu, schopnost vnímat potřeby druhých a zájem o druhé. Díky
zábavnému programu a partě, které se dá věřit, mohou děti tyto hodnoty bez vnucování
přejímat.
Každé dítě chce být součástí party. My chceme, aby parta, ve které vyrůstá, netrávila čas
v hospodách nebo na lavičce v parku. Chceme, aby přinesla nerozlučné kamarádství,
nezapomenutelné zkušenosti a aby někam směřovala.

4
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko “KOMPAS“ Brno

Možnost vyniknout pro každého
Snažíme se o všestrannou výchovu, a proto nabízíme pestrý program. Vedoucí si připravují znalostní, logické, sportovní, umělecké, přírodovědné, paměťové nebo rukodělné hry
a soutěže. Každé dítě je dobré v jiné činnosti a právě pestrý program nabídne každému
možnost vyniknout a zažít pocit úspěchu. A pokud někomu něco nejde, může se zlepšovat beze strachu, že se mu budou ostatní smát. Všichni vidí, že je dobrý v jiných činnostech a vedoucí navíc ocení každý pokrok.
Chceme, aby se děti nebály zkoušet nové věci a naučily se věřit si.

Zázemí na celý život
Šestnáctiletá tradice fungování střediska “KOMPAS“ dává všem našim členům jistotu, že
tu v dětství stejně jako v dospělosti najdou přátelské prostředí, nové podněty i prostor
pro seberealizaci. Ze starších členů se mohou stát vedoucí, ale ani ti, kteří nechtějí přímo
pracovat s dětmi, neodcházejí.
Zvláštní důraz klademe právě na rizikovou věkovou skupinu náctiletých, kteří zpravidla
opouštějí kroužky a zájmové činnosti a hledají hlavně partu vrstevníků. Proto rozvíjíme činnost roverských kmenů (roveři je skautské označení pro mládež nad 15 let), která
zahrnuje zahraniční expedice, aktivně strávené velikonoční či vánoční prázdniny nebo
účast na celorepublikových či zahraničních akcích pro skauty stejného věku.
Dále ve spolupráci se střediskem funguje klub a tvořivá dílna, připravujeme zvláštní program v podobě pestrých večerů a stmelovací akce pro současné i bývalé členy.
Středisko podporuje své vedoucí příspěvkem na vzdělávací akce, ostatní mohou vyrazit
například na zážitkové kurzy. Ostatně tři takové “KOMPAS“ pořádá. Každý rok se na táborech nebo vánočních besídkách objevují bývalí členové, kteří rádi zavzpomínají na časy,
kdy jim bylo třeba dvanáct.

Možnost mezinárodní spolupráce
Skauting jako největší celosvětové hnutí pro děti a mládež působí v 214 zemích světa
a má téměř čtyřicet milionů členů. Nabízí tak široké možnosti k navázání zahraničních
kontaktů a poznání cizích kultur. Naši mladší i starší členové se pravidelně účastní evropských skautských setkání, která jim umožňují rozšiřovat jazykové dovednosti a získávat
přátele za hranicemi České republiky. Být skautem znamená možnost najít v každém
městě někoho, na koho se lze s důvěrou obrátit. Znamená to také možnost levného ubytování v zahraničí, možnost stáže na mezinárodní skautské základně nebo příležitost
dopisovat si s někým z druhé strany zeměkoule.
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Kdo jsme
Věnujeme se dětem a mládeži – od předškoláků až po téměř dospělé. Činnost střediska
zajišťují dospělí, většinou studenti vysokých škol.
Počet členů podle věku (registrace jaro 2006)

počet členů
40
35
30
25
20
15
10
5

5 - 10

11 - 14

15 - 18

19 - 26

> 26

věk

V našem středisku fungují čtyři oddíly: dva se věnují hlavně dětem, jeden převážně
dospívající mládeži a charitativním projektům, jeden sdružuje naše odrostlé členy
a příznivce.

Nika
je dívčí oddíl s 81 členkami, z nichž je 68 mladších 18 let. Skládá se z 6 družin v různých
věkových kategoriích včetně kategorie předškolních dětí. Oddíl vede Hana Kalendovská.

Orion
je chlapecký oddíl s 53 členy, z nichž je 41 mladších 18 let. Skládá se z 6 družin v různých
věkových kategoriích. V roce 2006 poprvé v historii nabral družinu předškolních dětí.
Oddíl vede Martin Hovorka.

8D
sdružuje dospívající mládež a dospělé, kteří se věnují charitativním projektům. Zajišťuje
fungování nízkoprahového klubu a dílny 8D, která atraktivní formou vtahuje dospívající
do obecně prospěšných akcí.
Oddíl 8D má 8 registrovaných členů a mnohé další přidružené příznivce, vede jej Richard
Pochylý.

Klub přátel Kompasu
zahrnuje 13 dospělých, kteří podporují činnost střediska. Prakticky pomáhají, když je třeba, a pořádají společné akce pro rodiny s dětmi, včetně letních táborů. Vedoucí je Radka
Slatkovská.
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Vedení Kompasu
Středisko “KOMPAS“ Brno vede středisková rada, složená z členů volených na sněmu střediska a z vedoucích jednotlivých oddílů.
Statutárním orgánem střediska je vedoucí střediska.
Složení střediskové rady

Jméno
Mgr. Lenka Sedláková

Funkce
vedoucí
zástupce
Bc. Jakub Procházka
vedoucí
Hana Kalendovská
vedoucí Niky
Martin Hovorka
vedoucí Orionu
Richard Pochylý
vedoucí 8D
vedoucí Klubu
Ing. Radka Slatkovská
přátel
výchovná
Bc. Jana Růžičková
zpravodajka
Milan Kozel
hospodář
zpravodaj pro
Luboš Vrána
rovery
Ing. Petr Mališ
člen SR
Mgr. Vojtěch Krmíček člen SR
Ing. Jiří Soška
člen SR
Viktor Zemene
člen SR

Věk
29

Kvalifikace*
IK

Povolání
novinářka

23

IK

student psychologie

23
22
26

VZ
VZ
IK

studentka pedagogiky
student ekonomie
OSVČ

42

IK

projektantka

25

VZ

studentka porodnictví

22

IK

student ekonomie

18

ČZ

student gymnázia

29
24
27
20

IK
IK
VZ
ČZ

auditor
IT specialista
arborista
student ekonomie

Věk

Kvalifikace*

31

LŠ

účetní

35

ČZ

správce sítě

20

ČZ

student práv

Složení revizní komise

Jméno
Ing. Ivana Janáčková
Ing. David Bartůšek
Michal Šrubař

Funkce
předsedkyně
revizní komise
člen revizní
komise
člen revizní
komise

Povolání

Ze třinácti členů střediskové rady se jich osm
zúčastnilo letní expedice do Irska
(na fotce jeden z dobytých vrcholů)
* IK – instruktorská kvalifikace – opravňuje k vedení vzdělávacích a zážitkových akcí Junáka, zahrnuje složenou VZ
LŠ – lesní škola – rozšiřující kvalifikace k VZ
VZ – vůdcovská zkouška – opravňuje k vedení oddílu a letních táborů v Junáku
ČZ – čekatelská zkouška – garantuje základní znalosti potřebné pro práci s dětmi a mládeží

7
Výroční zpráva za rok 2006

Výchova dětí…

…členů střediska

Dvanáct družin členů mladších patnácti let mělo každý týden pravidelné schůzky na klubovně na Milady Horákové 19 a na konci roku i v nově vznikajícím skautském domě na
Boženy Němcové 29. Celkem je to více než 400 schůzek za celý rok. Kromě toho pořádá
každý oddíl alespoň jednou za tři týdny jednodenní či vícedenní výpravu do přírody i do
českých měst. Téměř každý měsíc se konaly tematické střediskové páteční akce jako deskové hry, rukodělné činnosti, kuličky, bruslení a hokej, drakiáda, sportovní odpoledne
nebo Den Země.

Letní tábory
Na letních táborech mají děti možnost vyzkoušet si, jaké je to být na čas bez rodičů. Vedle
zábavných her se také naučí spoustu zajímavých a užitečných věcí (o přírodě, jak vycházet s druhými…), zdokonalí se ve svých schopnostech a dovednostech (díky programům
rozvíjejícím intelekt i fyzickou připravenost) a také prakticky využijí to, co se naučily
přes rok.
V roce 2006 uspořádalo středisko 3 letní tábory pro své mladší členy. Na tábor chlapeckého oddílu ORION přijelo 38 dětí, které strávily 15 dnů v blízkosti Adršpašského skalního
města. Děti si na táboře vyzkoušely, jak se žije ve škole kouzelníků.
Na tábor chlapců navázal v Adršpachu tábor starších dívek. Zúčastnilo se jej 12 skautek.
Čtrnáctidenní táborová hra vyvrcholila natočením několika filmů.
Mladší dívky měly svůj tábor v Javoříčku, blízko hradu Bouzov. Bylo jich 30 a podle vzoru
Hobita nalezly poklad střežený drakem Šmakem.

Jarní prázdniny na horách
Pro děti od 4. třídy pořádalo středisko o jarních prázdninách osmidenní zimní tábor
v Krkonoších. Zúčastnilo se jej 17 dětí, které přes den lyžovaly a jezdily na snowboardu ve
skiareálu Herlíkovice a večer je čekal další pestrý program. Díky ubytování na skautské
klubovně a poskytnuté slevě od skiareálu vyšla celá akce pro rodiče zhruba na 2000 Kč
a zimní lyžování si tak mohly dovolit i děti z méně majetných rodin.

Mikulášská besídka pro rodiče
Mikulášská besídka byla příležitostí pro oddíly prezentovat svou činnost rodičům.
Na každou besídku zavítalo více než 50 hostů a rodiče se vedle uměleckého vystoupení
svých dětí a příchodu Mikuláše dočkali i dataprojekce, představení vedení oddílu a CD
shrnujícího ve fotkách i textu činnost oddílu za uplynulý rok.
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Výchova dětí…

…nečlenů

Vedle práce s vlastními členy se středisko snaží otvírat se veřejnosti a působit také na
děti, které nejsou jeho členy. Činí tak zejména prostřednictvím otevřených táborů, které
v roce 2006 inzerovalo mimo jiné i na barevných letácích v brněnské MHD. V minulém
roce bylo středisko “KOMPAS“ jediným brněnským skautským střediskem, které své tábory veřejně nabízelo také neskautům.

Otevřené akce
Vedle otevřených táborů organizovalo středisko další akce, které nebyly určeny jen pro
jeho členy. Tradičně se konal turnaj v talířové (sport podobný házené s létajícím talířem) a poprvé jsme zorganizovali hru po Brně, které se zúčastnilo téměř 150 dětí.
Formou webové prezentace, návštěv na základních školách a letáků v tramvajích jsme
zvali děti také k účasti na pravidelné činnosti střediska. V září se mohli přijít rodiče
i s dětmi podívat na ukázkové schůzky, do kterých byly děti okamžitě zapojeny.

Tábor rodičů s dětmi
Členové Klubu přátel Kompasu spolu s dalšími „odrostlými“ skauty z jiných brněnských
středisek uspořádali pod hlavičkou střediska “KOMPAS“ tábor pro rodiče s malými dětmi.
Zúčastnili se jej nejen skauti. Celkem bylo na tábořišti v Bouzově 18 rodičů a 32 dětí.

Skautský dům
Koncem roku 2006 získalo středisko do užívání čtyřpodlažní dům na ulici Boženy Němcové v Brně v Králově poli. Ještě do konce roku se v něm konalo několik akcí (deskové
hry, mikulášská besídka, vzdělávací akce), souběžně provádíme nezbytné opravy domu
a úpravy interiérů i přilehlé zahrady tak, aby odpovídaly našim potřebám. V příštích
letech by mělo mít středisko „skautský dům“ v dlouhodobém nájmu a využívat jej jako
základnu jak pro činnost družin, tak pro akce, které hodláme nabízet veřejnosti. Již v dalším roce je tak možné očekávat výrazné zvýšení počtu otevřených akcí.
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Vzděláváme mladé lidi
Systém výchovy v Junáku je založen na postupném přebírání aktivity, pravomocí i odpovědnosti vyrůstajícími dětmi a mladými lidmi. Částečně se práce s dětmi ujímají starší
skauti a skautky už od 15 let a v rámci Junáka proto musejí absolvovat vzdělávací kurzy,
jež jsou zároveň motivací do další činnosti i cennou příležitostí k výměně zkušeností.
Postupně tak získávají kvalifikaci pro vedení družin, táborů, oddílů, středisek a vyšších
organizačních celků, a také pro pořádání dalších vzdělávacích akcí.
Naše středisko je ve vzdělávací oblasti velmi aktivní. Vycházíme totiž z přesvědčení, že
právě na kvalitě a iniciativě mladých vedoucích závisí, zda a jakým směrem se bude skauting rozvíjet. V roce 2006 pořádalo středisko “KOMPAS“ 3 vzdělávací a zážitkové letní
kurzy a jednu akci zaměřenou na výměnu zkušeností. Kromě toho jsme pořádali 3 sportovní turnaje pro starší patnácti let, které umožní i vedoucím bavit se a zdokonalovat se
po stránce fyzické.

Čekatelský lesní kurz Rozrazil
Už od roku 1998 pořádáme každoročně kurz pro začínající vedoucí, tedy mladé lidi od 15
do 18 let. Jde o dvě víkendové akce během jara a desetidenní letní běh, který zážitkovou
a zajímavou formou připravuje na vedení dětí. Důraz přitom klademe na posílení jejich
motivace, chuti věnovat se dětem, na rozvoj jejich schopností a tvořivé iniciativy.
Letos absolvovalo Rozrazil 24 účastníků především z Jihomoravského kraje.

Lesní kurz Veronica
Kurz volně navazuje na Rozrazil, účastní se jej zejména jeho absolventi, kterým se
v tomto prostředí zalíbilo a chtějí se tu dále angažovat. Probíhá zároveň s Rozrazilem
a částečně s ním spolupracuje. Veronica klade důraz na rozvoj osobnosti a uplatnění mladých lidí v obecně prospěšných projektech. Účastníci LK Veronica se stejně jako
účastníci ČLK Rozrazil v době trvání kurzu podíleli na činnosti dílny 8D a pomáhají
vyrábět prolézačky pro děti ve stacionářích a dětských domovech.
V roce 2006 absolvovalo Veroniku 21 účastníků.
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Lesní kurz Safír
Tento zážitkový a vzdělávací kurz je chystán pro mladé lidi ve věku 17 – 27 let. Tvoří jej
3 víkendová setkání a letní běh v délce 11 dní. Kurz je zaměřen na fungování skupin
– usiluje o osobnostní rozvoj účastníků, inspiruje k novým činnostem, k práci na sobě
i pro druhé, posiluje soudržnost skupiny a schopnost pracovat v týmu pro sdílené cíle.
V roce 2006 se Safíru zúčastnilo 31 skautů a skautek.

Smršť a Rákos
Víkendové setkání mladých skautů a skautek starších třinácti let přímo navazuje na
Safír – připravují je jeho účastníci. Jako organizátoři si poznatky nabyté na Safíru hned
vyzkoušejí v praxi.
V roce 2006 se akce zúčastnilo více než 70 dospívajících.

Další vzdělávací a zážitkové akce
Členové našeho střediska se kromě toho podílejí na řadě dalších akcí, pořádaných v rámci
celé ČR. Souhrnně se tak dalších deset našich členů zapojilo do přípravy dalších 8 vzdělávacích akcí.
Celkem se 20 našich členů podílí na pořádání 12 vzdělávacích a zážitkových akcí. Instruktorskou kvalifikaci (nejvyšší kvalifikaci v Junáku umožňující pořádat vzdělávací akce)
má 9 dospělých aktivních členů střediska, nejvíce v celém Brně.

Sportovní turnaje
Během školního roku pořádáme pro mladé lidi několik sportovních turnajů. V uplynulém
roce se uskutečnily 3, každý v jiné disciplíně: tradiční volejbalový turnaj Hustilka oslavil
24. narozeniny a zúčastnilo se jej 11 smíšených družstev. Třetí ročník turnaje v talířové hostil 9 smíšených týmů nejen z Brna a na druhý ročník turnaje v petanque přišlo
62 mladých lidí.
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Charitativní činnost
Dílna a centrum 8D
Pod křídly střediska “KOMPAS“ realizuje své projekty skupina mladých lidí z „dílny 8D“.
Základní aktivitou v dílně je dobrovolnická činnost při výrobě originálních dřevěných
prolézaček pro postižené či jinak znevýhodněné děti. Od roku 2002 jsme vybudovali již
5 hřišť a neustále se vytváří nové projekty. Prolézačky vznikají pod odborným dohledem
a při jejich stavbě je kladen důraz zejména na bezpečnost, užitnou a estetickou hodnotu.
Samozřejmostí je splnění celoevropské bezpečnostní normy.
V roce 2006 byla pro kojenecký ústav na Hlinkách vyrobena dřevěná prolézačka ve tvaru
velryby, houpačka tvořená dvěma delfíny a „delfíní můstek“. Hřiště se postupně dokončuje a slavnostní předání by mělo proběhnout na jaře roku 2007. Další dřevěnou velrybu, tentokrát se skluzavkou, jsme vytvořili pro mateřskou školu v Boskovicích. Na hřišti ji doplnila také další delfíní houpačka, dřevěný domeček a hvězdice. Prolézačky byly
v Boskovicích předány v září 2006. Vedle vybavování těchto dětských hřišť pokračoval také
projekt na hřiště v dětském domově v Boskovicích a na konci roku byly započaty přípravy
na vybudování hřiště v uprchlickém táboře v Zastávce u Brna.
Do činnosti dílny 8D je po celý rok zapojeno 8 mladých lidí – skautů. Vedle nich se vystřídá dalších asi 40 skautů i neskautů, kteří pomáhají jednorázově i opakovaně při přípravě
a realizaci jednotlivých projektů.
Pro další rozvoj uvedených aktivit je zakládáno občanské sdružení 8D, které bude nadále úzce spolupracovat se střediskem “KOMPAS“. Rádi bychom malovali obrazy na prázdné chodby nemocnic a vyráběli hračky a pomůcky pro znevýhodněné děti. Pro přilákání
a udržení více dobrovolníků funguje nízkoprahový klub Dílna 8D, kde se pravidelně konají schůzky mladých lidí, diskuse, promítání fotek z expedic nebo společné vaření jídla.
S prací v dílně je spojena také možnost sportovního vyžití, ať už na přilehlých tenisových
kurtech nebo u pingpongového stolu.
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Květinový den
Květinový den je známá celostátní akce Ligy proti rakovině, které se zúčastňuje i naše
středisko. V roce 2006 vyšlo v druhou květnovou středu do brněnských ulic 18 skautů,
skautek a vedoucích ze střediska “KOMPAS“, aby lidem za příspěvek na boj proti rakovině
nabídli žluté květinky měsíčku lékařského. O kytičky byl velký zájem, během čtyř hodin
jsme udali všech 950 kusů a nadaci odevzdali výtěžek 23 195 Kč.

Postavme školu v Africe
V roce 2006 proběhl již třetí ročník charitativní sbírky Postavme školu v Africe. Jedná se
o celorepublikový společný projekt Junáka a Člověka v tísni, kterého se už od počátku
účastní i naše středisko. Sbírka probíhá na podzim v ulicích většiny českých měst. V Brně
se naše středisko podílelo na koordinaci a významnou měrou také na realizaci sbírky v
centru města a spolu s dalšími brněnskými středisky získalo více než 70 000 Kč jako příspěvek na postavení další školy pro děti v Etiopii. Akce se zúčastnilo 30 našich členů.

Kapka
Starší členové střediska se v roce 2006 zúčastnili také další celostátní charitativní akce
Junáka nazvané Kapka. Patnáct členů a členek “KOMPASU“ vyrazilo na benzinové stanice v Brně a okolí a nabízelo řidičům umytí skel. Za to od nich získali příspěvek na pomoc
lidem trpícím leukémií. V Brně se takto vybralo vůbec nejvíc z celé republiky – téměř
190 000 Kč.
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Hospodářská zpráva
Redukovaná rozvaha k 31. 12. 2006 (v tis. Kč)
Aktiva
Dlouhodobý hmotný majetek
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

90
71
307

Pasiva
Vlastní jmění
Hospodářský výsledek
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva

181
9
8
270

Celkem aktiva

468

Celkem pasiva

468

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)
Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Daně a poplatky celkem

643
588
55
485
2
72
411
1

Daň z nemovitostí

0

Ostatní daně a poplatky

1

Ostatní náklady celkem
Jiné ostatní náklady

48
48

Náklady celkem
Výsledek hospodaření

Výnosy
Tržby za vlastní výkony celkem
Tržby z prodeje služeb

3
3

Ostatní výnosy celkem
Úroky
Jiné ostatní výnosy

352
0
352

Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky zúčtované
mezi org.
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace celkem
Provozní dotace

785

1177 Výnosy celkem

214
549
22
46
46
1186
9

Dlouhodobý majetek střediska tvoří tři pozemky na Třebíčsku, které slouží jako tábořiště.
Drobný majetek se rovnou odepisuje a má nulovou účetní hodnotu. Krátkodobý majetek
je tvořen penězi na pokladně a na běžném účtu. Jeho výše přesahuje 300 tisíc korun
z důvodu získání grantu od Nadace O2 na konci roku 2006. Větší část projektu, na který
byl tento grant získán, se bude realizovat až v roce 2007. To se promítá i na pasivní straně
rozvahy jako příjem příštích období (jiná pasiva).
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Struktura výnosů střediska v roce 2006 (zjednodušená)

QSPWP[OÈEPUBDF..#<>

QSPO¼KFNLMVCPWOZ<>
QÓÈTQÇWLZBLDFQSPEÇUJ<>

QÓJKBUÄÃMFOTLÄQÓÈTQÇWLZ<>
HSBOU£/"<>

EPUBDFPE+VO¼LBQSPEÇUJ<>

ÕÃQPQMBULZOBW[EÇM¼WBDÈDIBLDÈDI<>

EPUBDFPE+VO¼LBW[EÇM¼WBDÈBLDF<>

HSBOU0<>
EBSZ<>

Převážnou část výnosů střediska tvořil grant České národní agentury Mládež a výše
zmíněný grant Nadace O2, jehož větší díl bude sloužit k financování aktivit dílny 8D také
v roce 2007. Provozní dotace od Magistrátu města Brna sloužila v roce 2006 zhruba z poloviny k financování provozu dílny 8D a k nákupu materiálu pro stavbu dětských hřišť.
Vzdělávací akce (kurzy Rozrazil, Veronica a Safír a setkání Smršť) vycházely s vyrovnaným
hospodařením. Výdaje byly pokryty z příjmů účastníků a z dotačních programů Junáka
pro vzdělávací akce.
Zdrojem pro výdaje vzniklé při pravidelné činnosti s dětmi jsou z největší části příspěvky,
které děti platí za účast na různých akcích (včetně tábora). Menší část pak tvoří dotace od MŠMT zprostředkované Junákem. Většina akcí pro děti má vyrovnaný rozpočet.
Nízká suma prostředků získaných na akce pro děti způsobuje, že si některé děti nemohou
z finančních důvodů dovolit jezdit na všechny akce svých oddílů. Zejména pokud se jedná
o akce delší nebo směřující do vzdálených míst.
Na vybudování studny na novém tábořišti přispěl také Magistrát města Brna.

V roce 2006 hospodařilo středisko “KOMPAS“ s mírným ziskem 9 393 Kč, kterým posílí
rezervu vytvořenou pro další roky.
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Poděkování
Děkujeme všem rodičům, kteří nám věří a umožňují svým dětem účastnit se našich
akcí. Děkujeme všem dětem, které účastí na našich akcích umožňují ostatním zažít
pocit sounáležitosti a vytvořit partu. Děkujeme všem vedoucím a rádcům, že bez
nároku na finanční odměnu věnují svůj volný čas smysluplné činnosti a podílejí se na
výchově dětí. Děkujeme také všem skautům i neskautům, kteří svou účastí na charitativních akcích a v projektech dílny 8D pomáhají těm, kteří nezačínají svůj život na
stejné startovní čáře.
V neposlední řadě děkujeme také všem lidem a subjektům, kteří v uplynulém roce
finančně podpořili středisko a jeho projekty. Bez jejich pomoci by byla naše práce
mnohem obtížnější a těžko bychom dosahovali vytyčených cílů. Děkujeme za jejich
ochotu, štědrost i důvěru.

V roce 2006 nás podpořili:
Nadace Veronica – www.nadace.veronica.cz
KRED, spol. s.r.o. – www.kred.cz
Fulgur, spol. s.r.o. – www.fulgur.cz
Stanislava Musilová, Brno
Jihomoravský kraj – www.kr-jihomoravsky.cz
Město Brno – www.brno.cz
Periscope Skandinávie s r. o. - www.periscope.cz

Dílna 8D:
Nadace O2 – www.nadaceo2.cz
Česká národní agentura Mládež – www.youth.cz
Železářství Oldřich Barták, spol. s.r.o.
Finnforest CZ s.r.o. – www.finnforest.cz
ITALINOX spol. sro. – www.italinox.cz

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko “KOMPAS“ Brno
Milady Horákové 19, 602 00 Brno • tel.: 736 473 730
www.skauting.cz/kompas
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