ZAJÍMAVÁ ČÍSLA
součet svateb
a narozených dětí
ve středisku

VEDOUCÍ STŘEDISKA: Lucie Smolová

2
14

ročník
střediskového
Country bálu

LIDÉ

přírůstek
nových členů
ve středisku

31
132

registrovaných
členů

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO STŘEDISKA: Josef Kobeda
HOSPODÁŘKA: Blanka Kabelová
REVIZNÍ KOMISE: Ondřej Maláník, Zdeněk Krist,
Milan Bohunský

hospodaření
PŘÍJMY STŘEDISKA
Členské příspěvky (určené středisku)
Dotace ze veřejných rozpočtů
Peněžní dary
Ostatní příjmy
CELKEM

42 750 Kč
172 929 Kč
3 000 Kč
395 544 Kč
614 223 Kč

VÝDAJE STŘEDISKA
CELKEM

599 941 Kč

MAJETEK, PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY, ZÁSOBY
CELKEM

861 613 Kč

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
FB: facebook.com/skautingmikulcicei

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
PATŘÍ PODPOROVATELŮM
OÚ Mikulčice
OÚ Lužice
OÚ Prušánky
rodičům „našich“ dětí
sponzorům Country bálu

výroční
zpráva 2018
STŘEDISKO
MIKULČICE

Vítám vás u dalšího ohlédnutí za skautským
rokem v našem středisku. I letos jsme
zaznamenali nárůst členské základny, což nás
těší, ale současně nás staví před nové kapacitní
výzvy. Během minulého roku jsme se opět
vzdělávali – začínající vedoucí absolvovali
rádcovský kurz, ti trochu pokročilejší složili
čekatelské zkoušky. Ráda bych také zmínila, že
okresní rada Junáka Hodonín, pod kterou
patříme a se kterou spolupracujeme, loni
oslavila 50 let své existence. Důležitým
okamžikem skautského dění na republikové
úrovni byla i volba starosty Junáka. Svou pozici
obhájil bratr José.

ODDÍL
FÉNIX

Oba mladší oddíly tvoří jádro našeho střediska a dělí se na
několik družin podle věku a bydliště dětí. Pravidelně se schází
na klubovnách, jezdí na výpravy a soutěže (např. Bigglesův
memoriál v Ratíškovicích, Závod vlčat a světlušek či Svojsíkův
závod), starší děti pomáhají i při přípravách karnevalů nebo
Country bálu. Rybaříci se loni hodně zapojili do okresních akcí,
během výročí 100 let republiky rozdávali trikolory v Mikulčicích
a na podzim si vyzkoušeli noční pochodový závod Benediktova
noc v Českých Budějovicích. Nesmíme zapomenout ani na jejich
zahajovací vystoupení na Country bále.

DRUŽINY

DRUŽINY

Rybaříci (14–16 let, Mikulčice)

Fénix (10–14 let, Mikulčice)

Kulíšci (8–10 let, Mikulčice)

Pelirocho (6–12 let, Prušánky)

Puštíci (6–8 let, Mikulčice)

Děkujeme vám za podporu a přízeň a těšíme se
na další společně prožitý skautský rok!

emsj
iližaz

DUBEN
V Mikulčicích jsme 14.4. uspořádali okresní
kolo skautského Závodu vlčat a světlušek
s velmi hojnou účastí.

Sojky (6–12 let, Lužice)

ČERVENEC
I loni byl vrcholem skautského roku tábor
v Polničce. Během stavění jsme díky kmeni
dospělých zvládli velmi důkladně opravit
táborový most.

ROVERSKÝ KMEN
KÁŇATA

KMEN DOSPĚLÝCH
THE BLUE SAVOYS

Roverský kmen sdružuje
rovery a rangers, tedy
členy od 15 do 26 let.
Jejich činnost je hodně
různorodá – částečně
podnikají vlastní akce,
částečně se podílí na
chodu střediska podobně
jako kmen dospělých, ale
z největší části se věnují
vedení družin a oddílů,
pořádání výprav, tábora
i jiných akcí. Starají se též
o naše facebookové
stránky i foto galerii na
webu. Loni se už podruhé
vydali na mezinárodní
skautskou akci Intercamp,
tentokrát do Belgie.

Kmen dospělých tvoří
skauti a skautky nad
26 let, kteří se již aktivně
nepodílí na vedení
oddílů, ale jsou stále
nedílnou součástí života
našeho střediska.
Připravují některé akce,
nebo se na nich alespoň
podílí, tvoří revizní
komisi, starají se
o webové stránky
i technické zázemí na
klubovnách a na táboře,
který také staví, opravují
a bourají, zajišťují
dopravu materiálu ale
i plná bříška dětí na
táboře. Přestože se s nimi
děti nesetkávají příliš
často, tvoří stabilní
základnu našeho
střediska, bez které by
nebylo možné fungovat.

ÚČAST NA OKRESNÍCH AKCÍCH
Loňský rok se pro nás nesl ve znamení většího zapojení do
okresního života – naše oddíly se zúčastnili oslav dne sv. Jiří
a pomohli i s organizací lampionového průvodu k 28. 10.
v Hodoníně. Početná výprava vyrazila i na setkání Okresní
Jamboree.

emsj
iližaz

ÚVODNÍ SLOVO

ODDÍL
LEDŇÁČCI

