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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2006

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. 
Skauting překonal všechny hranice – geografické, kulturní i náboženské.

Skauting  dnes  existuje  ve  214 zemích  a  má  téměř  čtyřicet  milionů 
členů.  Mezi  nimi  je  i  46  tisíc  českých  skautů.  Světový skauting  tvoří  tři 
mezinárodní organizace – původně chlapecká Světová organizace skautského 
hnutí (WOSM), dívčí Světová asociace skautek (WAGGGS) a Mezinárodní 
společenství skautů a skautek (ISGF) pro dospělé skauty. 

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.

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

3) HODNOCENÍ VŮDKYNĚ STŘEDISKA
Je tu rok 2007 a nastal čas zhodnotit uplynulý rok. Naše středisko vloni 

opět  trochu  zvolnilo  tempo  z předešlého  roku  2005  a  dalo  si  pauzu  od 
velkých stavebních a rekonstrukčních úprav.

V roce  2006  bylo  v našem  středisku  registrováno  119  členů.  Na 
počátku roku fungovalo plně šest oddílů – 4 dětské  2 roverské. Během roku 
však došlo k změnám. Oddíl Amazonky se definitivně rozhodl pro koedukaci 
a s tím souviselo i jeho přejmenování na oddíl Pelirocho. Poštolky k 1.září 
ukončily činnost jako oddíl a dále zůstávají ve středisku jako rádkyně oddílů, 
u nichž již více než rok pracovaly. Díky aktivní práci v jednotlivých oddílech 
a družinkách, jim již nezbýval čas na vlastní oddílovou činnost.

I  když byl  rok 2006 méně pracovní  než ten předešlý,  ani  letos nás 
drobné  stavební  práce  neminuly.  V Prušánkách  jsme  dostali  od  obce 
k dispozici úplně novou klubovnu, kterou bylo zapotřebí zařídit a vybavit. 
Stejně tomu bylo i v Moravské Nové Vsi, kde se oddíl Tučňáků stěhoval do 
nových prostor.  V Mikulčicích jsme se dali  do opravy „vrchní“ klubovny. 
Vznikla  zde  nová  „Čajovna“,  která  nyní  slouží  k posezení  při  různých 
slavnostních příležitostech, výjimečných schůzkách a oddílovkách. Došlo i 
na  nové  nátěry  dveří,  vymalování  prostor  WC  a  umyvárky  a  některých 
společných chodeb.

I  když  s mírnými  pracovně-technickými  vložkami,  oddílová  činnost 
běžela v roce 2006 klidně. Poprvé po několika letech musím konstatovat, že 
došlo k poklesu naší členské základny o 8 členů. Domnívám se, že důvodem 
byly obrovské vnitřní organizační změny v oddíle Amazonek, které někteří 
staří členové neustáli.

Doufám, že pro následující rok 2007 se nám pokles základny podaří 
zastavit.  Vedoucím bych  přála  stále  dost  energie  a  klidu  pro  jejich  práci 
s dětmi.  Akce  pro  širokou  veřejnost  ať  i  nadále  přináší  pozitivní  ohlasy. 
Dětem spoustu radosti a zážitků.

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.



 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 2006 bylo v okrese Hodonín registrováno celkem 562 členů, 
z toho pod střediskem Mikulčice je registrováno 119 členů (88 do 18 let, 31 
nad 18 let).

ORGANIZACE STŘEDISKA MIKULČICE

Vůdce střediska - Dana Bohunská
Zástupce vůdce střediska - Jana Kosová
Výchovná zpravodajka - Kristína Maradová
Výchovný zpravodaj - Zdeněk Chocholáček
Hospodář - Blanka Kabelová
Předseda revizní komise - Ludmila Zigáčková
Člen revizní komise - Ondřej Maláník
Člen revizní komise - Milan Bohunský

VEDOUCÍ ODDÍLŮ

Ledňáčci (Mikulčice) - Kristína Maradová
Pelirocho (Prušánky) - Iva Kristová
Káňata (Lužice) - Jana Kosová
The Blue Savoys (Mikulčice) - Dana Bohunská
Rákosníčci (Mikulčice) - Zdeněk Chocholáček

CELOROČNÍ ČINNOST ODDÍLŮ

Ledňáčci Mikulčice – družinky: Ledňáčci (11-15 let)
Rybaříci (6-11 let)
Sojky (6-11 let)

Pelirocho Prušánky  (6-15 let)

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

The Blue Savoys Mikulčice  roverský oddíl



Rákosníčci Mikulčice – družinky: Rákosníčci (8-12 let)
Tučňáci (6-15 let)

GRAF POMĚRU DĚTÍ A DOSPĚLÍCH VE STŘEDISKU V ROCE 2006

dospělí
děti

GRAF POMĚRU ŽEN A MUŽŮ VE STŘEDISKU V ROCE 2006

ženy
muži



5) HOSPODAŘENÍ 2006
Junák – středisko Mikulčice v roce 2006 vedl daňovou evidenci. Výnosy celkem 

dosahovaly 376.615,59 Kč a náklady celkem dosahovaly 369.057,00 Kč. Zisk 

činil 7.558,59 Kč.
 

Členské příspěvky celkem 27 370,00 Kč
Dotace – příspěvky celkem 90 867,00 Kč
Příjmy z akcí celkem 212 842,50 Kč
Granty, dary a ostatní výnosy celkem 28 516,09 Kč
Nájemné 17 020,00 Kč
VÝNOSY CELKEM 376 615,59 Kč

Členské příspěvky
celkem
Dotace – příspěvky
celkem
Příjmy z akcí celkem

Granty, dary a ostatní
výnosy celkem
Nájemné

Provozní náklady celkem 62 006,00 Kč
Materiál, DKP celkem 51 386,00 Kč
Náklady na akce celkem 211 270,00 Kč
Ostatní náklady celkem 20 000,00 Kč
Odvod členských příspěvků celkem 24 395,00 Kč
NÁKLADY CELKEM 369 057,00 Kč

 
Provozní náklady celkem

Materiál, DKP celkem

Náklady na akce celkem

Ostatní náklady celkem

Odvod členských
příspěvků celkem

6) AKCE STŘEDISKA ZA ROK 2006

Termín Akce Místo
LEDEN



21.1.2006 „Pucliáda“ Lužice – klubovna
ÚNOR
18.2.2006 Den zamyšlení Mikulčice – klubovna

Prušánky – klubovna
3.-12.2.2006 Jarní výprava
BŘEZEN
5.3.2006 Dětský karneval Prušánky - KD

25.3.2006 Country bál Mikulčice - KD
DUBEN
8.4.2006 Jarní slavnosti 

+ kuličkiáda
Lužice 

KVĚTEN
13.5.2006 Bicykliáda Mikulčice

Prušánky
Lužice

ČERVEN
3.6.2006 Den dětí Prušánky – hřiště
30.6.2006 Karneval pod 

otevřeným nebem
Lužice

ČERVENEC
12.-29.7.2006 Tábor Polnička
ZÁŘÍ
2.9.2006 Den otevřených dveří Lužice – klubovna
5-6.9.2006 Nábor Mikulčice - ZŠ

Lužice - ZŠ
8.9.2006 Nábor Prušánky
16.9.2006 Den otevřených dveří Mikulčice - klubovna
16.9.2006 Olympiáda Prušánky
28.9.2006 Zlatá vařečka Lužice
ŘÍJEN
14.10.2006 Mistr Párátko Moravská Nová Ves
14.10.2006 Drakiáda Prušánky  - za 

hřbitovem
Mikulčice – u Dolu

LISTOPAD
12.11.2006 Dětský karneval Mikulčice - KD
PROSINEC
9.12.2006 Vánoční jarmark 

- radovánky
Prušánky – klubovna

9.12.2006 Vánoční jarmark Moravská Nová Ves
10.12.2006 Vánoční jarmark Lužice - klubovna
22.12.2006 Pochod světlušek Mikulčice – klubovna

7) FOTOGALERIE



Bicykliáda

Jarní slavnosti



Výprava Travičná - Radějov

Výprava Čachtice

8) 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)

a hlavně rodičům „našich“dětí.


