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LIDÉ

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
PATŘÍ PODPOROVATELŮM

ZAJÍMAVÁ ČÍSLA

 64 000 Kč
86 000 Kč

 533 000 Kč
 23 000 Kč

 706 000 Kč

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

PŘÍJMY STŘEDISKA

343 000 KčCELKEM

VÝDAJE STŘEDISKA

hospodaření

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
PATŘÍ PODPOROVATELŮM

129 registrovaných
členů

tornádo1

táborových děťodnů

noví vůdci 3

897

OÚ Mikulčice, OÚ Lužice, OÚ Prušánky,
rodičům „našich“ dětí

a všem, kteří nás podpořili po tornádu

ROZDÍL MAJETKU A ZÁVAZKŮ

CELKEM 1 264 Kč



ÚVODNÍ SLOVO

ODDÍL LEDŇÁČCI ODDÍL FÉNIX ROVERSKÝ KMEN
KÁŇATA

KMEN DOSPĚLÝCH
THE BLUE SAVOYS

DRUŽINY

Kulíšci (10–14 let, Mikulčice)

Puštíci (6–10 let, Mikulčice)

Sojky (2. stupeň, Lužice)

Sýkorky (1. stupeň, Lužice)
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DRUŽINY

Pelirocho mladší (6–10 let,
Prušánky)

Pelirocho starší (10–15 let,
Prušánky)

PO TORNÁDU
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří nám po tornádu pomohli: dobrovolným hasičům z Polničky, kam jezdíme na tábor, za pomoc s prvotním zajištěním
klubovny a následně za finanční příspěvek na opravy; obci Polnička za štědrý finanční dar a nabídky pomoci; Hospodářské komoře Blansko, především panu Šamanovi a Liznovi
za organizaci finanční pomoci i báječný výlet pro děti; naší mateřské organizaci Junák – český skaut za okamžitou podporu; Obci Mikulčice a Hnutí Brontosaurus za spolupráci
na opravách klubovny; a v neposlední řadě všem, kteří po tornádu mysleli právě na nás a přispěli na obnovu vybavení a podporu činnosti. Děkujeme!

V roce 2020 jsme si stýskali, že je situace složitá a náš
skautský život náročný, ale to jsme ještě netušili, co
nám připraví rok následující. Začal dalšími covidovými
opatřeními, a když už se blýskalo na lepší časy, přišel
čtvrtek 24. června a s ním tornádo. Prohnalo se přímo
kolem naší klubovny v Mikulčicích. Silně poškodilo
střechu a vymlátilo okna, následný silný déšť dokonal
zkázu. Lesopark, ve kterém klubovna stojí, prakticky
přestal existovat. Následující víkend jsme navíc měli
začít stavět tábor a mnoho vedoucích tornádo zasáhlo
též... Tábor se nám podařilo uspořádat, prioritou pro
nás bylo zajistit klidné týdny pro naše členy. 

Na klubovně probíhá od podzimu rozsáhlá
rekonstrukce, která poběží určitě do léta. Doufáme ale,
že na další školní rok se už vrátíme a budeme si užívat
krásnou a vylepšenou klubovnu. 

První část roku stále platila různá nařízení omezující naši činnost, a tak oddíly částečně fungovaly online. Ke konci
školního roku se vrátily ke standardnímu režimu. Tábor se nám i přes tornádo podařilo uspořádat. Některé děti raději
zůstaly doma s rodinou, většina však ocenila změnu prostředí. Několik silných bouřek jsme prožívali hodně intenzivně     
 a první noc na táboře jsme dokonce strávili pro jistotu v místní Sokolovně, aby se děti cítily v bezpečí. 

Hospodářská komora Blansko mezi svými členy vybrala štědrý příspěvek na podporu našeho tábora a zasažených rodin.
Děkujeme především panu Šamanovi a Liznovi, kteří nás na táboře navštívili a přivezli dětem i vedoucím dárky. Na konci
léta pro naše středisko ještě zorganizovali výlet na golfové hřiště na Kořenci a do Boskovic. 

Oddíly v Prušánkách a Lužicích se naštěstí mohly scházet ve svých klubovnách. Mikulecké oddíly našly dočasný azyl          
 v dílnách základní školy, za což vedení školy moc děkujeme. 


