
Junák – český skaut, 

středisko Mikulčice, z.s.

Mikulčice 126, 696 19

IČO: 61742970
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web: www.junakmikulcice.cz

FB: facebook.com/skautingmikulcicei

kontakt

výroční 
zpráva 2020

STŘEDISKO
MIKULČICE

VEDOUCÍ STŘEDISKA: Lucie Smolová

ZÁSTUPCI VEDOUCÍHO STŘEDISKA: Josef Kobeda, 

Lucie Nováková

HOSPODÁŘKA: Blanka Kabelová

REVIZNÍ KOMISE: Ondřej Maláník, Zdeněk Krist, 

Milan Bohunský

LIDÉ

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
PATŘÍ PODPOROVATELŮM

ZAJÍMAVÁ ČÍSLA

 96 800 Kč

207  650 Kč

20 000 Kč

 162 766 Kč

 487 216 Kč

Členské příspěvky (určené středisku)

Dotace z veřejných rozpočtů 

Peněžní dary

Ostatní příjmy 

CELKEM 

PŘÍJMY STŘEDISKA

10 845 KčCELKEM

ZÁVAZKY STŘEDISKA

hospodaření

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
PATŘÍ PODPOROVATELŮM

132 registrovaných

členů

otravný vir, který

nám komplikuje

skautský život
1

postavených bunkrů

v dětských

pokojíčcích

zrušených

střediskových akcí 11

42

OÚ Mikulčice,

OÚ Lužice,

OÚ Prušánky,

rodičům „našich“ dětí

MAJETEK, PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY, ZÁVAZKY

CELKEM 1 046 712 Kč



ÚVODNÍ SLOVO

ODDÍL LEDŇÁČCI ODDÍL FÉNIX ROVERSKÝ KMEN

KÁŇATA

KMEN DOSPĚLÝCH

THE BLUE SAVOYS

DRUŽINY

Rybaříci (14–16 let, Mikulčice)

Kulíšci (8–10 let, Mikulčice)

Puštíci (6–8 let, Mikulčice)

Sojky (2. stupeň, Lužice)

Sýkorky (1. stupeň, Lužice)

Koronavirus a související opatření zasáhla i náš

skautský svět. Když jsme v březnu loňského roku

na poslední chvíli odvolávali karneval i Countrybál

a celkově přerušovali činnost, nikdo z nás netušil,

že tyto akce nezopakujeme ani v následujícím roce

a že živé schůzky budeme do konce roku počítat na

prstech ruky. Skautování se po většinu roku

přesunulo do online prostoru, a my jsme se tak

trochu museli spolehnout na to, že v našich

oddílech dostatečně silné vazby, aby dlouhé

přerušení aktivní činnosti zvládly. A ukázalo se, že

je tomu tak – naše členská základna se během

prvního roku pandemie výrazně nezměnila. Tímto

bych chtěla poděkovat vedoucím, kteří se s danou

situací statečně prali, i dětem a jejich rodičům,

kteří se skautu na dálku nezalekli a zachovali nám

přízeň.
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PANDEMICKÁ POEZIE (K. Maršálková)

Kdesi v Číně v Asii,

 koronavir vzkvétá,

populaci zabíjí, 

snad přejde do léta. 

V červenci my v Polničce, 

14 dní jsme doma,

teď nesmíme k babičce, 

světová pohroma! 

Modlit se a doufat, 

na hygienu dbát, 

nesmíme si zoufat, 

nesmíme se dát! 

Tábor už je asi pasé, 

to však nevadí, 

napřesrok se sejdem zase, 

v Polničce rádi!!!
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DRUŽINY

Fénix (10–14 let, Mikulčice)

Pelirocho (6–12 let, Prušánky)

Většinu roku se naše oddíly nemohly scházet na schůzkách,

jezdit na výpravy ani pořádat akce. Vedoucí se snažili najít

nejlepší cestu v novém režimu tak, aby udrželi kontakt s dětmi

prostřednictvím online schůzek, a současně nenutili děti trávit

u počítačů další hodiny po celém dni online výuky. Některé děti

si na schůzky na dálku zvykly, jiné se jich neúčastnily. Oddíly do

programu zařazovaly i aktivity venku, do kterých se děti

individuálně zapojovaly podle chuti a časových možností. Mezi

nejoblíbenější aktivity jistě patřily ty, které skauty a skautky

vytrhly z ubíjející rutiny – uvařit si oběd a sníst si ho z ešusu

nebo strávit noc ve spacáku v novém bunkru v pokojíčku zvedlo

náladu každému.

SKAUTSKÁ POMOC 

Skauti odjakživa rádi pomáhají a nebylo tomu jinak ani během pandemie. Od

samého začátku mnoho skautských dobrovolníků přiložilo ruku k dílu a šilo

roušky, zajišťovalo nákupy potřebným, rozváželo desinfekce, pomáhalo na

testovacích a později očkovacích místech…

TÁBOR V DOBÁCH PANDEMIE

Situace se před létem trochu uvolnila, a my jsme mohli vyrazit na tábor. Kapacitu

jsme bez problémů naplnili – všichni už se nemohli dočkat. Nemohli jsme na velké

výlety, a proto jsme se tak trochu vrátili zpátky ke kořenům a trávili více času

výpravami do okolních lesů a koupaliště jsme vyměnili za rybníky a řeku Sázavu.

Roveři zpestřili středisku dlouhé chvíle během

prvního lockdownu, když přišli s 30denní výzvou

plnou zábavných úkolů, do kterých se mohli zapojit

všichni členové střediska. Skauti z kmene dospělých

zase věnovali obci Mikulčice dezinfekci.


