ZAJÍMAVÁ ČÍSLA
počet narozených
dětí našich
vedoucích

VEDOUCÍ STŘEDISKA: Lucie Smolová

3

počet hodin, které
naši vedoucí celkově
strávili na oddílových
schůzkách (bez
dalších akcí, výprav,
tábora)

LIDÉ

14

přírůstek
nových členů
ve středisku

600
132

ZÁSTUPCI VEDOUCÍHO STŘEDISKA: Josef Kobeda,
Lucie Nováková
HOSPODÁŘKA: Blanka Kabelová

registrovaných
členů

REVIZNÍ KOMISE: Ondřej Maláník, Zdeněk Krist,
Milan Bohunský

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

68 000 Kč
165 000 Kč
3 000 Kč
331 000 Kč
567 000 Kč

VÝDAJE STŘEDISKA
CELKEM

552 000 Kč

MAJETEK, PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY, ZÁVAZKY
CELKEM

923 000 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 2019
STŘEDISKO
MIKULČICE

ODDÍL LEDŇÁČCI

ODDÍL FÉNIX

ÚVODNÍ SLOVO

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 si opět připravili předtančení na Country
bále. Lužické Sojky zase zaznamenaly velký nárůst členů, a tak
na podzim vznikla nová družina Sýkorky.

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!

Sojky (2. stupeň, Lužice)

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,
z části se podílí na chodu
střediska podobně jako
kmen dospělých, ale
především se věnují
vedení družin a oddílů,
pořádání výprav, tábora
a dalších akcí. Starají se
též o naše facebookové
stránky. Loni se opět vydali
na mezinárodní skautskou
akci Intercamp, tentokrát
do Nizozemska k městu
De Steeg. Někteří se také
angažují při přípravě
okresního rádcovského
kurzu.

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 akce, jsou
členy revizní komise,
starají se o webové
stránky i technické
zázemí na klubovnách
a na táboře, který také
staví, opravují a bourají,
zajišťují dopravu
materiálu 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.
A za to jim děkujeme!

Sýkorky (1. stupeň, Lužice)

emsj
iližaz

VOLBY DO STŘEDISKOVÉ RADY
Každé tři roky se konají v celém Junáku volby – začíná se od nejnižší
úrovně, tedy středisek, pokračuje se okresy, kraji a nakonec se volí
do ústředních orgánů. Ve středisku volíme vedoucího, jeho
zástupce, revizní komisi, případné další členy rady a také delegáty
na sněmy (a tedy i volby) vyšších jednotek.

ČERVENCOVÝ TÁBOR
Na táboře děti cestovaly časem a v různých
časových obdobích hledaly součásti
komunikačního zařízení pro stroj času.
Navštívily také muzeum Jaroslava Foglara a
nechaly si zahrát písničku z rádia.

SVOJSÍKŮV ZÁVOD
Děti z lužického oddílu Sojky se zúčastnily Svojsíkova
závodu, který prověřuje znalosti a dovednosti skautů
a skautek. Staly se vítězi okresního kola a v krajském
kole se umístily ve středu tabulky. Gratulujeme!

emsj
iližaz

Rok se s rokem sešel a je tedy třeba se ohlédnout
za uplynulou skautskou sezónou. Počet členů
našeho střediska se nezměnil, výzvy spojené
s kapacitou musíme řešit i nadále. V loňském
roce jsme se museli vypořádat především
s enormním zájmem o letní tábor, kdy jsme
bohužel museli zhruba 20 dětí odmítnout.
Hledání ideálního řešení do příštích let pro nás
zůstává největší prioritou. Potýkali jsme se také
s dalším stěhováním klubovny v Prušánkách.
Důležitou událostí byly střediskové volby, po
kterých do vedení přibyla druhá zástupkyně
vedoucí střediska, Lucie Nováková. Věříme, že
bude pro stávající vedení podporou.

ROVERSKÝ KMEN
KÁŇATA

