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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008
1) PROFIL
Junák – česká skautská organizace
Skauting v naší zemi existuje od roku 1911. Skautskými oddíly od té doby prošlo na
půl milionu lidí, mezi nimi i řada později významných osobností z různých oborů. Dnes má
Junák – svaz skautů a skautek ČR 45 tis. členů. Je největší výchovnou organizací v České
republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Svou činností a
výchovou mladých lidí si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí,
respektovaných organizací a významných osobností.
…skauting připravuje své členy na řešení každodenních situací dneška a zítřka…
Junák – svaz skautů a skautek ČR
je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující
své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení,
rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po
celé naší zemi. Sdružují jak chlapce i děvčata od šesti let ve třech věkových kategoriích.
O program oddílů se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.

2) HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST
SKAUTSKÉHO HNUTÍ
Skauting staví před člověka příležitosti:
•
Být členem týmu, mít kamarády
•
Prožívat život naplno, žít dynamicky, aktivně, zábavně, zajímavě
•
Rozvíjet se, růst
•
Pomáhat světu kolem sebe k rozvoji
•
Hledat směr pro svůj život
Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina
lidí, přátel, kamarádů – jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je
celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci
společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou – a zároveň způsobem,
jak poznávat nové věci. Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost
mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost
spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se
na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje. Ve

skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají – kam nasměrovat svůj život a proč.
Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom,
proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce, a aktivně jde za tím.
Člověk, který může být pilířem společnosti. Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku, foťák,
učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité.
Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom – že má cenu se o něco snažit. Že má cenu
se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem…

2) STŘEDISKO MIKULČICE A JEHO ČLENOVÉ
Skautský program, kam patří sport, hry a rukodělné činnosti, je přitažlivý už pro
nejmenší školáky: ti ve věku 6-10 let si říkají vlčata a světlušky, 11-14letí chlapci a děvčete
jsou skauti a skautky, pro věk 15-26 let se užívá pojmenování roveři a rangers. Podoba
jednotlivých oddílů se liší. V některých oddílech se scházejí samostatně jen chlapci či
děvčata, jinde je jejich činnost společná.
V roce 2008 registrovalo středisko Mikulčice 109 členů. Naše činnost zahrnuje práci
nejen pro naši, ale i okolní vesnice. Kromě oddílů v Mikulčicích, pracujeme s dětmi i
v Prušánkách, Moravské Nové Vsi a Lužicích. Ve všech vesnicích máme zajištěny klubovny,
o které se staráme. Jsou zde pracující dětské oddíly a pro všechny vesnice pořádáme
v průběhu roku různé akce (pro naše členy i pro veřejnost).
Dále se účastníme okresních skautských akcí, např. Závod vlčat a světlušek ve Veselí
nad Moravou, Tvořivá dílna V Hodoníně, Jamboree ve Vřesovicích, Bigglesův závod
v Ratíškovicích a další.

ORGANIZACE STŘEDISKA MIKULČICE
Vůdce střediska
Zástupce vůdce střediska
Výchovná zpravodajka
Hospodář
Předseda revizní komise
Člen revizní komise

- Dana Bohunská
- Jana Kosová
- Jana Kosová
- Blanka Kabelová
- Ondřej Maláník
- Milan Bohunský

VEDOUCÍ ODDÍLŮ
Ledňáčci (Mikulčice, Lužice)
Káňata (Lužice)
The Blue Savoys (Mikulčice)
Rákosníčci
(Mikulčice, Prušánky, Moravská Nová Ves)

- Kristína Maradová
- Jana Kosová
- Dana Bohunská
- Zdeněk Chocholáček

CELOROČNÍ ČINNOST ODDÍLŮ
Ledňáčci Mikulčice – družinky:

Ledňáčci (11-15 let)
Rybaříci (6-11 let)
Sojky (6-11 let)

Káňata Lužice - družinky:

Káňata (9-15 let)

The Blue Savoys Mikulčice

roverský oddíl

Rákosníčci Mikulčice – družinky:

Rákosníčci ( 8-12 let)
Tučňáci (6-15 let)
Pelirocho (6-15 let)

Tábor Polnička 2008
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GRAF POMĚRU ŽEN A MUŽŮ VE STŘEDISKU V ROCE 2008
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4) HOSPODAŘENÍ 2008
Junák – středisko Mikulčice v roce 2008 vedl daňovou evidenci. Výnosy celkem
dosahovaly 377503,- Kč a náklady celkem dosahovaly 340878,- Kč. Zisk činil
36625,- Kč.

Příjmy

Výdaje

AKCE Tábor
AKCE karneval MNV
AKCE Country bál
AKCE karneval Prušánky
AKCE karenval Mikulčice
AKCE prázdninové hry
MNV
AKCE - Jarmark
příjem akce celkem
DOTACE - OÚ Mikulčice
DOTACE - OÚ Lužice
DOTACE - Junák

108000
3684,5
121338
3602
6629

AKCE Tábor
AKCE karneval MNV
AKCE Country bál
AKCE karneval Prušánky
AKCE karenval Mikulčice

112722,5
1428
73756
1819
8984

2000
1114
246367
35000
25000
25101

12249
4604
215562,5
26236,5
8118
65201

DOTACE, DARY
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
ÚROKY - bú
NÁJEM tábořiště

85101
28000
35,43
18000

AKCE ostatní
AKCE - Jarmark
výdaje akce celkem
DROBNÝ MAJETEK
MATERIÁL
PROVOZNÍ REŽIE
Odvod členských
příspěvků

Celkem příjmy
ZISK

377503
36625

Celkem výdaje

Členské příspěvky celkem
Dotace – příspěvky celkem
Příjmy z akcí celkem
Granty, dary a ostatní výnosy celkem
Nájemné

5) AKCE STŘEDISKA ZA ROK 2008

25760

340878

Provozní náklady celkem
Materiál, DKP celkem
Náklady na akce celkem
Odvod členských příspěvků celkem

Akce, které pořádáme jsou určeny pro děti, ale vyjímečně i dospělé:

LEDEN
13.1.2008
ÚNOR
3.2.2008

Veřej.
V

Zlatá vařečka

Lužice – klubovna

Soutěž rodičů a dětí ve vaření.

Karneval

Mor.Nová Ves

Ve spolupráci s místní dětskou
organizací Brouček.

Pucliáda
Dětský karneval
Country bál

Moravská Nová Ves Soutěž ve stolních hrách Puzzle.
Prušánky - KD
Mikulčice - KD
Pro dospělé, zisk jde na děti a jejich
činnost.

V
V
V

Jarní slavnosti
+ kuličkiáda

Lužice

V

Bicykliáda

Prušánky
Soutěž ve zručnosti při jízdě na kole.
Lužice
Moravská Nová Ves

V
V
V

Den dětí
Den dětí
Karneval pod
otevřeným nebem

Prušánky – hřiště
Mik. - Břízky
Lužice

Ve spolupráci s OÚ Prušánky.
Spol. akce Brďa a skautů.

V

ČERVENEC
10.-26.7.2008

Tábor

Polnička

Vysočina, 3 týdny, 45 dětí.
Celotáborová hra „Londýn“.

ZÁŘÍ
20.9.2008

Promítání + opékání

BŘEZEN
1.3.2008
8.3.2008
29.3.2008
DUBEN
20.4.2008
KVĚTEN
17.5.2008
18.5.2008
ČERVEN
3.6.2008
3.6.2008
27.6.2008

ŘÍJEN
11.10.2008
LISTOPAD
16.11.2008
22.11.2008
PROSINEC
13.12.2008
14.12.2008
19.12.2008

Bicykliáda

Nábory

Všechny obce

Drakiády

Pruš.+ Mik.

Karneval
Mistr Párátko

Mikulčice
Mor.N.Ves

Vánoční jarmarky

Mik. + Mor.

Pochod světlušek

Luž.
Mik.

6) FOTOGALERIE 2008

Velikonoční a jarní dílničky, staré
tradice, rukodělky.

V

V

Táborák u klubovny, filmy a fotky
z uplynulého skautského roku.
Forma návštěv a náborových lístků
v Základních školách.

V
V
V

Soutěž ve vaření.
Styl Vánoční dílničky, možnost
vyzkoušet si růz.lidové tradice a
zvyky.
Předvánoční lampionový průvod,
zpívání koled, mlsání vánočního
cukroví, pouštění balónu s vánočním
přáním.

V
V
V
V
V

Jarní slavnosti Lužice

Den dětí Mikulčice

Bicykliáda Lužice

Karneval Prušánky

Výprava na Janův hrad

Slib světlušek a vlčat

7) PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří nás jakýmkoli způsobem podporují v naší činnosti.
Speciální poděkování patří:
OÚ Mikulčice
OÚ Lužice
OÚ Prušánky
OÚ Moravská Nová Ves
KD Mikulčice
Potraviny Na Dolním konci (Mikulčice)
Zemědělskému podniku Mikulčice
Fa LEF Milotice
Autobusové dopravě R.Fiala (Mikulčice)
a hlavně rodičům „našich“dětí.

