
 

 

Milá sestro, milý bratře 

 

Okresní rada Junáka Hodonín Tě srdečně zve 

 

na 

 

VVýýjjeezzddnníí  zzaasseeddáánníí  OORRJJ  

HHooddoonníínn  
 

 

 

 

KDE:  Veselí nad Moravou, Panský dům, náměstí Míru 664  

 

KDY:  v sobotu 15. listopadu 2014  

 

OD:   10.00 hodin 

 

PRO KOHO:  

 volené členy střediskových rad včetně vedoucích středisek a zástupců,  

 zpravodaje středisek vč. hospodářů středisek a výchovných zpravodajů, 

 volené členy okresní rady, zpravodaje okresu, členy VO Želvičky,  

 předsedy a členy okresní a střediskových revizních komisí, 

 vůdce a vůdkyně oddílů a jejich zástupce, 

 instruktory lesních kurzů Velká Morava, členy zkušebních komisí, 

 ostatní činovníky okresu a středisek, 

 a další zájemce. 

 
 

S SEBOU: 

 zápisník a psací potřeby 

 předpokládá se účast ve skautském kroji (s sebou sportovní oblečení na bowling) 

 materiály k projednávaným bodům programu, náměty pro další aktivity v rámci okresu 

 prezentace středisek 

 popř. neodevzdané úkoly z dřívějších termínů 

 

STRAVOVÁNÍ: 

 nápoje a svačina bude zajištěna 

 

Vedoucí středisek nebo jimi pověření činovníci nezapomenou: 

 odezdat do 10. 11. 2014 Mývalovi Zprávu o stavu unie střediska (zprávu o činnosti) – 

vyčkejte na pokyn. 

 

 

Prosím rezervujte si čas pro výjezdní zasedání okresu Hodonín! 

 

 
OTOČ! 

 



 

PROGRAM: 

1. Zahájení výjezdního zasedání  

 Slavnostní zahájení, představení programu a volba témat do diskuse – Hrach 

 

2. Činnost okresu Hodonín v roce 2014 

 Prezentace činnosti okresu – Hrach, Mýval 

 Aktualizace adresáře činovníků  

 

3. Informace zpravodajů, ORK a okresních odborů 

 Hospodářská zpr.(čerpání rozpočtu v roce 2014, členské příspěvky 2015, dotace) – Žýžala  

 Výchovní zpr. (info o činnosti, plány činnosti, RK Pyramida, tábory ...) – Milka a Villda 

 Roverský odbor (info o činosti, RKLM, NAŠROT ...) – Šmudla 

 Organizační zpravodaj (skautIS, STS, registrace, tábory, web ...) – Delf  

 Souhrn činnosti zpravodajů (vzdělávání, mediální oblast, zahraničí) - Mýval, Jolča, Káťa 

 

4. Akce 2014  

 Prezentace akcí okresu a LK VM 2014   

 Prezentace z Okresního jamboree 2014 – Lapka 

 Adrenalinové odpoledne – Čok 

 Prezentace CEJ –  Káťa 

 

5. Prezentace středisek 1. část         

 Prezentace středisek – Lapka, Kokr, Palis 

 

6. Hlavní program zasedání 1 - Černoška 

 Strategie Junáka 2022 

 Nový občanský zákoník a jeho dopad na naši činnost  

 

7. Prezentace středisek 2. část 

 Prezentace středisek – Šnek, Stano, Broňťa 

 

8. Hlavní program zasedání 2 – Mýval 

 Nové Stanovy, změna názvu a jiné dopady na organizaci   

 

9. Diskuze, náměty, různé 

10. Závěr oficiální části výjezdního zasedání 

11. Fakultativní část - BOWLING 

Hrach 


