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Medailonky krajánků v Náčelnictvu

Jan Horel - Jeník

zástupce Kraje Praha v Náčelnictvu

Domovské středisko: Junák český skaut, středisko Stopaři Praha

Profese:

Současné aktivity mimo NJ:  Práce v okresní revizní komisi okresu Praha 8.

Čím se zabývá v NJ:  Zastupování Kraje Praha a aktivní účast na jednáních a práci

Náčelnictva.

Ladislav Šinágl - Šimi

zástupce Středočeského kraje v Náčelnictvu

ladislav.sinagl@skaut.cz

Domovské středisko: Junák - český skaut, středisko Čáslav

Profese: Technolog – programátor CNC strojů

Mimo náčelnictvo: Vedoucí střediska Čáslav, předseda okresní rady Kutná Hora

O sobě: Většinu volného času mi zabírá skautská činnost :) Jinak se rád projedu na kole,

vyrazím s foťákem v ruce do přírody nebo posedím v čajovně s kamarády.

Michal Kolář - Dat

zástupce Jihočeského kraje v Náčelnictvu

Domovské středisko: Junák český skaut, středisko Fidelis et Fortis Kamenice nad Lipou

Profese: Produktový manažer v IT

Současné aktivity mimo NJ:  Instruktor na kurzu
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Čím se zabývá v NJ:  Zastupování Jihočeského kraje, jsem členem PS NJ pro IT.

O sobě: Rád se zasměju, zazpívám si, jdu si zalézt nebo zaplavat.

Martin Kolovský - Marťan

zástupce Plzeňského kraje v Náčelnictvu

m.kolovsky@skaut.cz

Domovské středisko: Junák – český skaut, středisko Střela Plzeň

Profese: Vedoucí správy selského dvora U Matoušů („kastelán“)

Skautské aktivity mimo NJ: Hlavně vůdce 51. oddílu skautů Jednapadesátka a pak také

mediální zpravodaj střediska a instruktor na vzdělávacích kurzech

Čím se zabývám v NJ: Propojováním západu Čech a Náčelnictva, skautskému vzdělávání

Co o sobě prozradil: Když mám trochu volného času, vyrážím do přírody. Žiji pro oddíl

a pro statek a svou vášeň k přírodě a památkám se snažím předávat dál.

Šárka Chocová

zástupkyně Karlovarského kraje v Náčelnictvu

schocova@skaut.cz

Domovské středisko: Junák - český skaut, středisko Jestřáb Chodov (u Karlových Varů)

Profese: Lektor, metodik a kouč v oblasti vzdělávání dospělých

Skautské aktivity mimo NJ: Na středisku jsem vedoucí oddílu Pegas (skauti a skautky)

a výchovná zpravodajka. Jsem také jednou z lektorek střediskového minima – kurz

Střep a vedoucí programového týmu Helpdesk 2021.

Čím se zabývám v NJ: Mým úkolem je zastupovat Karlovarský kraj v Náčelnictvu,

předávat informace na obě strany. Jinak bych se chtěla zaměřit především na oblast

vzdělávání a výchovy.

O sobě: Do Junáka - českého skauta jsem přišla jako dospělý nováček, ale cítím se tu,

jako bych tu byla od narození. Miluju přírodu, tvůrčí činnost a sci-�. Být s dětmi mi

pomáhá zůstat in i v mém věku.
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Karel Körber - Čmelák

zástupce Ústeckého kraje v Náčelnictvu

cmelak.terezin@skaut.cz

Domovské středisko: Junák - český skaut, středisko Radobýl Litoměřice

Profese: Servisní manažer v IT

Současné skautské aktivity mimo NJ: Výpomoc a účast na velkých skautských akcích,

zajištění lidí a lodí na Třech jezech a výpomoc, kde je třeba.

Čím se zabývá v NJ: Jako správný Čmelák sosám informace odevšad, kde je to možné,

abychom si mezi Ústeckým krajem a Náčelnictvem rozuměli.

O sobě prozradil: Pokud si v osmi letech přičichnete ke skautskému oddílu, už vás to

nikdy neopustí. Od vlčete až po skautského vedoucího v Terezíně a Litoměřicích,

dospělý skautský věk už však v Praze a přesun k jiné práci, protože skauti potřebují

nejenom skautské vedoucí pro děti, ale i podporu pro skautské vedoucí!

Martina Šimbera - Čiko

zástupkyně Libereckého kraje v Náčelnictvu

ciko@skaut.cz

Domovské středisko: Junák – český skaut, středisko Jablonec nad Nisou

Profese: chirurg

Skautské aktivity mimo NJ: palubná 4. oddílu vodních skautů a skautek v Jablonci nad

Nisou, bývalá instruktorka VLK Ursus a ČLK Sherwood

Čím se zabývá v NJ: Zastupování Libereckého kraje, členka pracovní skupiny pro

vzdělávání O sobě:  Ráda pozoruji zkoumání světa své dcery a učím se od ní,

improvizuji na pódiu se skupinou Řeknivež a diskutuji při pití kávy. 

Jan Šimbera - Prófa

zástupce Královéhradeckého kraje v Náčelnictvu

profa@skaut.cz
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Domovské středisko: Junák - český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad Metují

Profese: Vystudovaný geoinformatik a kartograf, t.č. datový analytik

v telekomunikacích.

Skautské aktivity mimo NJ: Působím jako garant OČK Organizace, pomáhám s revizemi

obsahů skautských kvali�kací (VZ, ČZ) a analytikou kolem vzdělávacího systému a občas

zaskočím jako externista na nějakém kurzu. Ve svém domovském středisku dělám

revizáka.

Čím se zabývá v NJ: Kromě zastupování Královéhradeckého kraje se zajímám o další

strategické směřování Junáka a snažím se o větší podporu environmentální

a klimatické udržitelnosti organizace.

O sobě: Skautem jsem od vlčáckého věku (1998), řadu let jsem pomáhal vést svůj oddíl

Havranů a působil jako organizační zpravodaj střediska. Mezi roky 2013 a 2020 jsem

instruktoroval na VLK Ursus, poslední tři roky jsem měl čest jej vést.

Žiji v Praze, ale rád cestuji všude po tuzemsku i zahraničí. Ke kytaře se dostanu méně

často, než bych si přál. Jsem členem souboru improvizačního divadla ŘekniVěž. Do

všeho strkám nos a snažím se být opatrným optimistou.

Jakub Hájek - Rys

zástupce Kraje Vysočina v Náčelnictvu

rys@skaut.cz

Domovské středisko: Junák - český skaut, středisko Doubravka Chotěboř

Profese: Lékař, absolvent 2. lékařské fakulty UK a Fakulty sociálních věd UK

Současné skautské aktivity mimo NJ: Zástupce vedoucího střediska v Chotěboři,

střediskový hospodář, člen týmu ČLK CORDA, ČK Tři věže, zástupce vedoucí v rámci

Mikulášského víkendu

Čím se zabývá v NJ: Věnuji se prezentaci činnosti Náčelnictva vůči skautské veřejnosti,

vzdělávání a podpoře středisek.

Roman Dvořák - Rejpal

zástupce Jihomoravského kraje T. G. M. v Náčelnictvu
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Domovské středisko: Junák - český skaut, středisko Dvojka Brno

Vzdělání: Elektrotechnická fakulta VUT Brno, obor Automatizované systémy řízení na

Katedře informatiky

Profese: Původně programátor, dnes analytik, konzultant, školitel, projektový vedoucí

(vše v oboru IS/ IT)

Skautské aktivity mimo NJ: zástupce vedoucího střediska, člen Infoodboru, člen Rady

ZvOJ Kaprálův mlýhn

Čím se zabývám v NJ: Dlouhodobě člen legislativní skupiny NJ, zastupuji Jihomoravský

kraje TGM, podílím se na práci PS NJ pro vzdělávání a PS NJ pro strategii.

O sobě: Skautem od 1968, vedoucím oddílu (5 let), střediska (18 let), organizačním

zpravodajem Junáka - českého skauta (6 let), mimo to cvičitelem sportovní střelby,

lukostřelby a pár dalších koníčků vesměs souvisejících s přírodou a trampováním.

Petr Macek - Blizzard

zástupce Olomouckého kraje v Náčelnictvu

petr.macek@skaut.cz

Domovské středisko: Junák - český skaut, středisko Vládi Tylšara Olomouc

Profese: IT konzultant a lektor

Současné skautské aktivity mimo NJ: Koordinátor a člen Rady SI Olomouc, člen KRJ

Olomouc, vedoucí klubu OS

Čím se zabývám v NJ: Zkušenosti a zpětná vazba z KRJ, IT technologie, téma

„dospívajících“ dospělých, hospodaření

O sobě prozradil: Rád si čtu a lítám po horách i po světě a v nouzi píšu básničky.

Jan Michna - Gonzáles

zástupce Zlínského kraje v Náčelnictvu

HonzaMichna@seznam.cz
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Domovské středisko: Junák - český skaut, středisko Josefa Šivela Otrokovice

Vzdělání a profese: Software engineer

Současné skautské aktivity mimo NJ: Předseda KRJ Zlínského kraje, instruktor VLK

Falconeri.

Čím se zabývá v NJ: Krom zastupování kraje v NJ se věnuji oblasti vzdělávání a IT.

O sobě prozradil: Jsem hodně vytížený člověk (poslední dobou víc než bych chtěl :-)).

V zimě jsou pro mě číslo jedna lyže a v létě si sem tam udělám čas na kolo. Rád si piju

dobré kafe (ideálně připravené v mém vacuum potu).

Tomáš Bartoň - Kuchtík

zástupce Moravskoslezského kraje v Náčelnictvu

t.barton@email.cz

Domovské středisko: Junák – český skaut, středisko Strážci Ostrava

Profese: Vystudoval jsem environmentální inženýrství na VŠB v Ostravě. Leta jsem se

věnoval fundraisingu pro komerční, veřejnou i volnočasovou sféru a s tím spojenou

realizaci projektů od A do Z, v současnosti pracuji jako analytik v oboru krizové řízení.

Čím se zabývám v NJ: V NJ jsem zástupce za Moravskoslezský kraj. Nejsem konkrétněji

pro�lován.

Současné skautské aktivity mimo NJ: V současnosti jsem členem oddílu dospěláků

„Hold Old“ ve středisku Strážci, působím na úrovni okresu Ostrava a také v krajské radě

Moravskoslezského kraje. Společně s celým týmem jsme učili první krůčky kurzů

NABOSSO, kde aktivně funguji a těším se na další běhy.

O sobě prozradil: Když zrovna nepracuji nebo nejsem sportující (hlavně squash,

volejbal nebo brusle), snažím se přispět, kde se dá (třeba jednomu nadačnímu fondu

šířit myšlenku přátelství rozrůzněných a Březového lístku). Kdyby se náhodou stalo, že

nejsem mezi svými známými, rád čtu nebo pro změnu pracuji… fakt je toho dost. Rád

fotím, ale nerad jsem focen. Hlavně žiju podle hesla „Jeden den žít jako lev, než celý

život jako ovce.“, takže se vlastně pořád něco děje ;o)
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