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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2004
1) PROFIL
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.
Se svými téměř 50 000 členy je největším občanským sdružením dětí
a mládeže v České republice. Je členem světových organizací skautek
WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se k jejich poslání, zásadám a metodám.
Je dále členem organizace dospělých skautů ISGF.
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí,
jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných
schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým,
bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu se
zásadami stanovenými zakladateli skautského hnutí.
2) HODNOCENÍ VŮDKYNĚ STŘEDISKA
Jaký byl rok 20004 pro naše středisko? Asi nejlépe vystihujícím
slovem bude – klidný. Tedy žádné zvraty a přelomové události. „Pouze“
spousta výprav, her, dobrodružství a pravidelná výchovná činnost vedoucích,
kterou podporuje řada dalších činovníků a příznivců skautingu. Tou největší
událostí byl pro nás bezesporu „Tábor 2004“, který se již tradičně konal
v Polničce (Žďár nad Sázavou). Osmnáctidenní pobyt v přírodě zvládli nejen
ostřílení „skaláci“, ale i naši nejmenší z oddílu Káňata Lužice.
Co považuji pro naše středisko za velký úspěch, je především nárust
nových členů (hl.do 18 let), který překročil za minulý rok hranici 20%.
Vypadá to (a doufám, že se nemýlím), že k nám nejmladší generace, za velké
podpory rodičů, opět nachází cestu.
Přála bych si, aby rok 2005 byl minimálně stejně úspěšný, abychom i
nadále zaznamenávali pozitivní nárust členů, a aby se nám dařilo úspěšně
reprezentovat Junák při veřejných aktivitách.

3) STŘEDISKO MIKULČICE A JEHO ČLENOVÉ
Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být
respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým stupňům.
Jsou to: světlušky a vlčata (věk 6 – 10 let), skauti a skautky (věk 11
– 15 let), a rangers a roveři (věk nad 15 let).
Podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých oddílech se scházejí
samostatně jen chlapci či děvčata, jinde je jejich činnost společná.
V roce 2004 bylo v okrese Hodonín registrováno celkem 668 členů,
z toho pod střediskem Mikulčice je registrováno 120 členů (99 do 18 let, 21
nad 18 let).
4) CELOROČNÍ ČINNOST ODDÍLŮ
Č.1
Ledňáčci Mikulčice - vůdce oddílu Kristína Maradová
Č.2
Amazonky Prušánky - vůdce oddílu Iva Kristová
Č.3
Delfíni Prušánky - vůdce oddílu Zdeněk Chocholáček
Č.4
Káňata Lužice - vůdce oddílu Jana Rechová
Č5.
The Blue Savoys OS - vůdce oddílu Dana Bohunská
Č.6
Poštolky Mikulčice - vůdce oddílu Jana Rechová
Č.7
Rákosníčci Mikulčice - vůdce oddílu Jana Rechová
Č.8
Sojky Lužice - vůdce oddílu Kristína Maradová
5) AKCE STŘEDISKA ZA ROK 2004
Termín
LEDEN
18.1.2004
ÚNOR
20.2.2004

„Pucliáda“

Lužice – klubovna

Den zamyšlení

28.2.-4.3.2004

Jarní táboření

Mikulčice – klubovna
Prušánky – klubovna
Nové Zámky (jižní
Čechy)

BŘEZEN
13.3.2004
27.3.2004
DUBEN
3.4.2004
3.4.2004
4.4.2004
KVĚTEN
15.5.2004

Akce

Místo

Dětský karneval
Country bál

Prušánky - KD
Mikulčice - KD

Jarní slavnosti
Kuličkiáda
Kuličkiáda

Lužice areál knihovny
Prušánky – větrolam
za hř.
Mikulčice – klubovna

Bicykliáda

Lužice

29.5.2004
ČERVEN
30.6.2004
ČERVENEC
19.7.-6.8.2004
SRPEN
28.8.2004
ZÁŘÍ
2.9.2004
3.9.2004
4.9.2004
28.9.2004
ŘÍJEN
16.10.2004
17.10.2004
LISTOPAD
28.11.2004
PROSINEC
11.12.2004
12.12.2004
22.12.2004

Den dětí

Prušánky
Prušánky – hřiště
Mikulčice – hřiště

Karneval pod
otevřeným nebem

Lužice U Lidového
domu

Tábor

Polnička (Žďár n/S)

Poslední oheň

Mikulčice - klubovna

Nábor

Mikulčice - ZŠ
Lužice - ZŠ
Mikulčice - klubovna

Den otevřených
kluboven
Zlatá vařečka

Lužice – klubovna
Lužice klubovna

Drakiáda

Prušánky - za
hřbitovem
Mikulčice – u Dolu

Dětský karneval

Mikulčice - KD

Vánoční jarmark
Vánoční jarmark
Pochod světlušek

Mikulčice - klubovna
Lužice – klubovna
Mikulčice – klubovna

6) PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří nás jakýmkoli způsobem podporují v naší činnosti.
Speciální poděkování patří:
OÚ Mikulčice
OÚ Lužice
OÚ Prušánky
KD Mikulčice
Potraviny Na Dolním konci
Potraviny Hubáčková

