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STŘEDISKO 

MIKULČICE

Junák – český skaut, 

Středisko Mikulčice, z. s. 

Mikulčice 126, 696 19 

IČO 61742970 

tel.: 728 710 894 

email: snecek@skaut.cz 

web: www.strediskomikulcice.cz 

FB: facebook.com/skautingmikulcice

kontakt 

VEDOUCÍ STŘEDISKA: Lucie Smolová 

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO: Josef Kobeda 

HOSPODÁŘKA: Blanka Kabelová 

VÝCHOVNÁ ZPRAVODAJKA: Kristina Kudrnová 

VÝCHOVNÝ ZPRAVODAJ: Zdeněk Chocholáček 

REVIZNÍ KOMISE: Milan Bohunský, Ondřej Maláník, 

Zdeněk Krist 

LIDÉ 

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ 
PATŘÍ PODPOROVATELŮM

ZAJÍMAVÁ ČÍSLA

24 000 Kč 

 201 000 Kč 

44 000 Kč 

146 000 Kč 

187 000 Kč 

602 000 Kč

Členské příspěvky (určené středisku) 

Dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů  

Peněžní dary mimo veřejné sbírky 

Prodej výrobků a služeb 

Ostatní příjmy 

CELKEM 

PŘÍJMY STŘEDISKA

522 000 Kč 

804 000 Kč 

CELKEM 

CELKEM 

VÝDAJE STŘEDISKA

MAJETEK, PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY, ZÁSOBY

V Mikulčicích, 30. 3. 2018 
Ondřej Maláník – předseda revizní komise střediska

Středisko hospodaří v souladu se svým posláním. 

Učetnictví je vedeno v souladu s platnými právními předpisy. 

hospodaření

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ 
PATŘÍ PODPOROVATELŮM

1 
počet svateb ve 

středisku

příbytek 

nových členů 

ve středisku
17

počet  

ztracených 

lžic na  

táboře

počet šedých 

vlasů vůdkyně 

střediska
42

16

OÚ Mikulčice 

OÚ Lužice 

 OÚ Prušánky 

rodičům „našich“ dětí



ÚVODNÍ SLOVO
Činnosti našich dvou dětských oddílů jsou víceméně podobné 

a v mnohém propojené. Každý oddíl tvoří 3 družiny, které se 

pravidelně každý týden schází v našich klubovnách. Děti v průběhu 

roku jezdí na jedno i vícedenní výpravy, ať už jen se svojí družinou, 

se svým oddílem nebo oba oddíly společně. Účastní se také 

skautských závodů, starší děti pomáhají i na karnevalech nebo 

s přípravou výzdoby např. na Countrybál. Vrcholem našeho 

skautského roku je pro všechny jistě tábor, na který jezdíme 

k Polničce u Žďáru nad Sázavou. Nesmíme zapomenout zmínit, že 

starší děti absolvují tzv. rádcovský kurz, což je první stupeň 

vzdělávání skautských vedoucích. 

Roveři a rangers jsou 

skauti a skautky ve věku 

od 15 do 26 let, stojí tedy 

na pomezí mezi dětmi 

a vedoucími. Kmen se 

neschází tak pravidelně 

jako dětské oddíly, většina 

jeho členů působí jako 

rádci u jednotlivých 

družin, starší z nich oddíly 

vedou. Všichni se podílí na 

přípravě tábora 

a ostatních akcích 

střediska v průběhu 

roku, správě facebookové 

stránky a fotek. Stávají se  

z nich skvělí pomocníci 

a vkládáme do nich velkou 

naději.

Do kmene dospělých 

patří všichni skauti starší 

26 let. Většina z nich 

nepůsobí přímo u oddílů, 

jsou však absolutně 

nezbytnou a nedílnou 

součástí našeho 

střediska. Mají na 

starosti např. Pochod 

světlušek nebo 

Countrybál, tvoří revizní 

komisi, zajišťují 

vedoucím technické 

zázemí, staví a bourají 

tábor, dopravují 

materiál. Zcela bez 

nadsázky můžeme říct, 

že bez našich tzv. 

oldskautů bychom nebyli 

schopní fungovat.

ODDÍL 

LEDŇÁČCI 

ODDÍL  

FÉNIX 

ROVERSKÝ KMEN 

KÁŇATA 

KMEN DOSPĚLÝCH 

THE BLUE SAVOYS 

ČERVEN 

Tři roveři, jedna ranger a jeden vedoucí se 

vypravili na historicky první zahraniční 

výpravu našeho střediska – na skautskou 

akci Intercamp do Německa. A líbilo se jim 

tam, proto letos vyráží znovu.

DRUŽINY: 

Rybaříci (12–16 let, Mikulčice) 

Kulíšci (6–8 let, Mikulčice) 

Sojky (6–12 let, Lužice) 

DRUŽINY: 

Fénix (8–12 let, Mikulčice) 

Pelirocho (12–15 let, Prušánky) 

Pelirocho mladší (6–8 let, Prušánky) 

Než jsme se nadáli, už máme za sebou další 

rok a je na čase jej zhodnotit. Ohlédnutí za 

uplynulým rokem je příjemné, našemu 

středisku se totiž daří. Zaznamenali jsme 

mírný nárůst členské základny, pokračovali 

jsme ve významných opravách našeho 

tábořiště (v roce 2017 došlo na sklep, sprchy 

a kuchyňské vybavení). Jsme ale hrdí také na 

pokroky, které možná nejsou na první pohled 

tak patrné. Je to například efektivnější 

komunikace směrem k veřejnosti (zavedení 

facebookové stránky) a především vidíme 

pokroky u našich roverů 

a rangers, kteří se stále více zapojují do 

chodu našeho střediska a kteří dokonce vyjeli 

na svou první zahraniční skautskou akci. 

Děkujeme vám za přízeň! 
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ČERVENEC 

Nejdůležitější měsíc skautského roku – 

jedeme na tábor! Rok 2017 se nesl ve 

znamení Vikingů, stavby lodí, dobývání 

dalekých moří. Kdo ví, co nás čeká příště?

DALŠÍ AKCE 

Zahájení školního roku, karnevaly v každé 

obci, vánoční jarmarky, pochod světlušek, 

vyzvednutí betlémského světla, Countybál, 

zimní táboření, spolupráce na obecních 

akcích 
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