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STŘEDISKO MIKULČICE

Junák - český skaut, z.s.

Pojďte se s námi na chvíli ohlédnout
za rokem 2015. Byl to čas plný
skautování, nezapomenutelných
zážitků a vydařených akcí. V dalším
roce máme opět na co navazovat.
Děkujeme Vám za přízeň!

Lucie Dordová (Šnek)
vedoucí střediska

Junák 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.

KDE PŮSOBÍME?

Naše středisko stabilně působí v obcích Mikulčice,
Prušánky a Lužice. V minulém roce jsme se začali
snažit o obnovení činnosti oddílu v Moravské Nové
Vsi. Díky podpoře místních zastupitelů máme ve všech
čtyřech obcích klubovny, kde mají děti skvělé zázemí.
Během skautského roku se snažíme oživit dění v
obcích pořádáním dětských akcí pro veřejnost.
Oblíbené jsou karnevaly, nejrůznější soutěže i
předvánoční lampionový průvod Pochod světlušek.

NAŠE STŘEDISKO
V ROCE
2015
TÁBOR

Loňský červenec jsme tradičně strávili v Polničce u
Žďáru nad Sázavou. Pokračovali jsme s opravami naší
táborové základny, takzvané chajdaloupky. Podařilo Po
loňské opravě střechy jsme se dali do vydláždění podlah,
oprav štítů a stropů v kuchyni. Na příští rok plánujeme
opravy vnějšího obložení.

ÚSPĚCHY ODDÍLŮ

Každoročně se účastníme skautských závodů – loni byl na
řadě Svojsíkův závod pro skauty a skautky. Na podzim se
konal další ročník celostátní soutěže Skautský muzikál, ve
kterém členové oddílu Rybaříci obhájili po druhé za sebou
úžasné druhé místo.

NAŠE AKCE

V průběhu roku jsme uspořádali naše
tradiční akce pro veřejnost a na dalších
jsme se podíleli  dětské karnevaly
(Lužice, Mikulčice, Prušánky, Moravská
Nová Ves), Bicykliádu (Prušánky), Den
Země (Lužice), Den dětí (Mikulčice),
Betlémské světlo, Vánoční jarmark
(Mikulčice, Lužice), Vánoční zdobení (M.
N. Ves), Drakiáda (Mikulčice, Prušánky).
Vydařila se i největší akce pro veřejnost,
kterou pořádáme  Countrybál. Všem
návštěvníkům děkujeme  koupí
vstupenek, občerstvení i tomboly jste
přispěli na fungování našich oddílů.
Oddíly uspořádaly několik větších i
menších výprav, například podzimní
výpravu do Slavkova.

OSLAVY 25 LET STŘEDISKA

Naše středisko v roce
2015 oslavilo 25 let od
založení. Na oslavu jsme
pozvali všechny současné
i bývalé členy, rodiče a
další příznivce skautingu
na výpravu z Lednice do
Valtic.

DOBRÝ SKUTEK

VZDĚLÁVÁNÍ

Proběhl první ročník
celostátní skautské akce
"Dobrý skutek", která probíhá
v jednom květnovém týdnu.
Skauti z celé republiky
připraví projekty, kterými se
snaží pomoct svému okolí.
Oddíl Rybaříků vyrobil sadu
didaktických pomůcek pro
děti z MŠ Mikulčice a
uspořádal pro školku
zábavné dopoledne, během
kterého pomůcky a hry
dětem předal.

Každý rok se snažíme
doplňovat vzdělávání a
kvalifikace našich rádců a
vedoucích. V roce 2015
úspěšně dokončili
rádcovský kurz čtyři rádci
a rádkyně a vzápětí se
zapojily do vedení družin.
Další rádci se chystají na
rádcovský kurz 2016.

VEDENÍ STŘEDISKA

CE VEDOUCÍHO:Josef Kobeda,

VEDOUCÍ STŘEDISKA: Lucie Dordová, ZÁSTUP

HOSPODÁŘ: Blanka Kabelová, VÝCHOVNÁ ZPRAVODAJKA: Jana Petrželková,
REVIZNÍ KOMISE: Ondřej Maláník, Milan Bohunský

NAŠE ODDÍLY
V našem středisku máme dva dětské
oddíly, jeden roverský kmen (1526 let)
a jeden kmen dospělých. Oba dětské
oddíly se dělí na několik družin, jejichž
členové se schází každý týden na
oddílových schůzkách, pravidelně
pořádají společné akce a vyráží na
výpravy. Nejvíc se ale těší na letní
tábor, kde se potkává celé středisko
včetně dospělých a roverů a rangers.

Ledňáčci  družiny:

Rybáři (1225 let)
Ledňáčci (57 let)
Sojky (610 let)

Fénix  družiny:

Fénix (812 let)
Pelirocho (1215 let)
Pelirocho mladší (57 let)

Káňata
The Blue Savoys

roverský kmen
kmen dospělých

STATISTIKY
A HOSPODAŘENÍ

Středisko hospodaří v souladu se svým posláním.
Učetnictví je vedeno v souladu s platnými právními
předpisy.

POČET ČLENŮ

POČTY JEDNOTLIVÝCH

STŘEDISKA

VĚKOVÝCH KATEGORIÍ (2015)

104

Rok
2014

108

Rok
2015

Benjamínci
Světlušky
Vlčata
Skautky
Skauti
Rangers
Roveři
Celkem
(včetně dospělých)

PŘÍJMY STŘEDISKA

Členské příspěvky (určené středisku)
Dotace ze státního rozpočtu
Příspěvky samosprávních orgánů
Ostatní příjmy na akce
Ostatní příjmy + dary
Doplňková činnost (příjmy)
CELKEM

10
22
26
6
2
11
7
108

VÝDAJE STŘEDISKA

11 560 Kč
25 160 Kč
106 000 Kč
104 500 Kč
4 016, 96 Kč
125 862 Kč
377 098,96 Kč

Opravy a údržba
Nákup drobného hmotného majetku
Ostatní provozní výdaje
Ostatní výdaje na akce
Ostatní výdaje
Doplňková činnost  výdaje
CELKEM

20 084 Kč
16 831 Kč
123 491,50 Kč
107 403 Kč
3 590 Kč
104 932 Kč
376 331,50 Kč
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KONTAKT
Junák  český skaut,
Středisko Mikulčice, z. s.
Mikulčice 126, 696 19
IČO 61742970
tel.: 728 710 894
email: snecek@skaut.cz
web: www.junakmikulcice.cz

DĚKUJEME všem , kteří nás podporují v naší činnosti - především OÚ Mikulčice, OÚ Lužice,
OÚ Prušánky a OÚ Moravská Nová Ves. Děkujeme i rodičům "našich" dětí a těšíme se na
další skautský rok!

