
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2005

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) HISTORIE A SOUČASNOST SKAUTSKÉHO HNUTÍ
Junák  je  členem  světových  skautských  organizací,  které  se  hlásí  

ke  stejným  principům  a  výchovným  metodám.  Ke  skautské  činnosti 
neodmyslitelně patří setkávání mladých lidí z různých států, poznávání jiných 
zemí a kultur. To, čemu se říká mezinárodní skautské bratrství a sesterství, je 
cílevědomé  vytváření  přátelských  vztahů  mezi  lidmi  různých  ras  a  vyznání, 
budování  hrází  proti  sobectví  a  nepřátelství.  Devadesátiletá  tradice  českého 
Junáka,  prověřená  tvrdými  zkouškami  zákazů a  pronásledování,  dává  naději,
 že český skauting právě takovou úlohu splní.

Svět je složitý a orientovat se v něm je stále těžší, zvlášť pro mladé lidi. Je 
tolik lákadel a pokušení …

Dobrý  skautský  oddíl  může  chlapcům  a  děvčatům  pomoci  nalézt  tu 
správnou  cestu.  Cestu  k sobě  samým,  k bližním,  ke  své  vlasti,  k přírodě, 
k celému lidskému společenství.

Skauting  je  dobrovolné  a  nezávislé  hnutí,  které  dnes  po  celém  světě 
sdružuje  na  35  miliónů  mladých  lidí.  Jeho  zásady  kdysi  na  počátku  století 
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stanovil  lord  Baden-Powell  a  do  českých  zemí  přinesl  myšlenky  skautingu 
zakladatel českého Junáka A.B.Svojsík.

Velká pozornost je v Junáku – svazu skautů a skautek České republiky 
věnována  výchově  a  vzdělávání  vedoucích,  kteří  svůj  volný  čas  dobrovolně 
věnují  dětem.  Všichni  dospělí  činovníci  musejí  splnit  náročné  zkoušky,
 které potvrzují jejich způsobilost pro práci s mládeží.

Výchova člověka nekončí  ve třinácti  nebo čtrnácti  letech,  ale  prochází 
celým životem. Každým rokem přibývají Junáku stovky mladých mužů a dívek, 
kteří  prošli  skautskými  oddíly  a  dnes  daleko  lépe  hledají  cestu  ke  vzdělání, 
k přátelství, k lásce a ke kráse.

3) HODNOCENÍ VŮDKYNĚ STŘEDISKA
Rok s rokem se sešel a je čas znovu bilancovat. Jestliže jsem rok 2004 

nazvala  klidným,  pak rok 2005 se  mu ani  v nejmenším nepodobal.  Pilný, 
akční, pracovní – to byl náš skautský rok 2005. Během tohoto roku se nám 
podařilo  založit  nový  oddíl  v Moravské  Nové  Vsi.  S tím  souviselo  také 
zajištění a zařízení nové klubovny, kde by se mohly místní děti scházet. Díky 
vstřícnému postoji OÚ Moravská Nová Ves, jsme získali zázemí ve velmi 
krátké době. Na nás pak zůstalo zajištění a vybavení klubovny. Z větší části 
máme vše hotovo a již se jen dolaďuje.

Velkou vnitřní rekonstrukci prodělala také klubovna oddílu Ledňáčků 
v Mikulčicích.  Zde  se  malovalo,  natíralo,  pořídili  jsme  nové  skříňky, 
nástěnky a reparovali dveře.

Další  práce  pak  úzce  souvisely  s přípravou  tábora.  Opět  jsme 
pořizovali některá nová plátna, opravou prošlo čerpadlo k WC. Příroda a čas 
zapracovali proti nám, a tak most, který jsme museli postavit po záplavách 
v roce  1997,  doslova  odnesla  voda.  Za  pomoci  rodičů  dětí,  kamarádů  
a starých skautských „kmetů“ jsme byli  nuceni postavit  přes řeku Sázavu 
nový most.

I přes celoroční pracovní nasazení všech vedoucích, oddílová činnost 
běžela „na plné pecky“. Opět se nám podařilo zvednout členskou základnu 
našeho střediska. Za letošní rok o dalších 5%. Vzhledem ke stále klesajícímu 
počtu členů organizace Junáka ČR, považuji zvýšení počtu členů střediska 
Mikulčice za jeden z našich celoročních největších úspěchů.

Do roku 2006 bych si přála pro naše vedoucí špetku pracovního klidu, 
více dětí do oddílů a obrovskou hromadu radosti z práce s dětmi. Doufám,  
že  naše  akce  pro  veřejnost  budou  i  nadále  vzbuzovat  pozitivní  ohlasy  
a přitahovat pozornost dětí i rodičů. Dětem pak přeji spoustu radosti a zážitků 
na  družinovkách,  oddílovkách,  výpravách,  různých  akcích  a  především  
na táboře, který je pro děti odměnou za jejich celoroční snažení.



4) STŘEDISKO MIKULČICE A JEHO ČLENOVÉ
Skaut (scout) je v angličtině stopař, zvěd – ten, který umí pozorovat  

a naslouchat. Slovanské slovo junák (jinoch, junior) rozlišuje význam pojmu 
skaut o rozměr mládí, tělesné a duševní zdatnosti.

Říká  se,  že  skauting  je  především hra –  hra  v tom nejlepším slova 
smyslu.  Pro  někoho  může  být  skoro  bezvýznamná,  pro  dalšího 
nezapomenutelná,  pro  jiné  se  stane  hrou  na  celý  život.  Co  je  na  ní  tak 
lákavého? Skauting má mnoho přitažlivých metod, jak vést chlapce a děvčata 
bez rozdílu věku – patří k nim sebevýchova a rozvoj nejlepších povahových 
vlastností; skauting  učí  mladé  lidi  žít  podle  skautského  slibu  a  zákona, 
pracovat  v malých  skupinách  –  družinách  a  oddílech  –  ve  spolupráci 
s dospělými.  Vede  je  ke  službě  společnosti,  k životu  v přírodě,  dává  jim 
mnoho  praktických  dovedností.  Učí  je  samostatnosti  i  zodpovědnosti  
a navazuje přitom na výchovu v rodině a ve škole.

Děti stále touží po dobrodružství, romantice, hře, po přátelství. Právě 
to  jim skauting  nabízí.  Skautský  rok  trvá  od  podzimu  do  léta  a  vrcholí  
na letních táborech. Činnost Junáka v průběhu roku probíhá na schůzkách, 
výpravách  za  poznáním  přírody,  za  kulturou  i  historií,  při  cestování  
a  objevování  nových  míst.  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 2005 bylo v okrese Hodonín registrováno celkem 630 členů, 
z toho pod střediskem Mikulčice je registrováno 127 členů (99 do 18 let, 28 
nad 18 let).

CELOROČNÍ ČINNOST ODDÍLŮ
Ledňáčci Mikulčice – družinky: Ledňáčci (11-15 let)

Rybaříci (6-11 let)
Sojky (6-11 let)

Amazonky Prušánky – družinky: Amazonky (6-15 let)
Delfíni (6-15 let)

Káňata Lužice  - družinky: Tygři (9-12 let)
Medvědi (11-15 let)

The Blue Savoys – roverský oddíl
Poštolky Mikulčice – roverský oddíl
Rákosníčci Mikulčice – družinky: Rákosníčci (8-11 let)

Rybaříci (6-8 let)
Tučňáci (10-12 let)



5) AKCE STŘEDISKA ZA ROK 2005

Termín Akce Místo
LEDEN
22.1.2005 „Pucliáda“ Lužice – klubovna
BŘEZEN
6.3.2005 Dětský karneval Prušánky - KD
DUBEN
2.4.2005 Country bál Mikulčice - KD
3.4.2005 Kuličkiáda Mikulčice – klubovna
KVĚTEN
14.5.2005 Bicykliáda Mikulčice -Hřištíčko

Prušánky – Točna
Lužice – U kopcu

29.5.2005 Den dětí Prušánky – hřiště
29.5.2005 Kuličkiáda + bicykliáda Mikulčice - Břízky
ČERVEN
30.6.2005 Karneval pod 

otevřeným nebem
Lužice – Hostinec Na 
Liďáku

ČERVENEC
9.-27.7.2005 Tábor Polnička (Žďár n/S)
ZÁŘÍ
2.9.2005 Nábor Mikulčice - ZŠ

Lužice - ZŠ
3.9.2005 Den otevřených dveří Mikulčice - klubovna

Lužice – klubovna
24.9.2005 Zlatá vařečka Lužice – klubovna
27.9.2005 Nábor Prušánky - ZŠ
ŘÍJEN
2.10.2005 Den otevřených dveří Klubovna Prušánky
15.10.2005 Drakiáda Prušánky  - za 

hřbitovem
15.10.2005 Drakiáda Mikulčice  -za starým 

přejezdem
25.-27.10.2005 Podzimní setkání Čertův mlýn 

- Radějov
LISTOPAD
12.11.2005 Dětský karneval Mikulčice - KD
PROSINEC
10.12.2005 Vánoční jarmark Mikulčice – klubovna
11.12.2005 Vánoční jarmark Lužice - klubovna
10.12.2005 Vánoční jarmark Moravská Nová Ves 

- klubovna
22.12.2005 Pochod světlušek Mikulčice 



6) 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)
Potraviny KORAL (Mikulčice)
Zemědělskému podniku Mikulčice
AGRU Prušánky
Fa LEF Milotice
Autobusové dopravě R.Fiala (Mikulčice)
p. Kuchynkovi (Mikulčice)
Rodině Stratilové (Moravská Nová Ves)
Pí. Semelové (Lužice)

a hlavně rodičům „našich“dětí.
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