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Seznam akcí pod hlavičkou ORJ

◦ Velkomoravský bál (2. ročník)
◦ Team-building VM
◦ RKLM
◦ RK Pyramida (5. ročník)
◦ Závod vlčat a světlušek, okresní kolo
◦ ZZA kurz
◦ ZZA doškolovací
◦ Tvůrčí dílna 
◦ ČLK (17.) a VLK (18.) Velká Morava
◦ NAŠROT (3. ročník)
◦ Adrenalinové odpoledne (3. ročník)



} Schválila Výroční zprávu za rok 2014, 
Zprávu o hospodaření 2014, Rozpočet na 
rok 2015.

} Úspěšně realizovala grant na Vybavení 
táborové základny.

} Prodej podílu tábořiště Vřeovice
} Provedla hodnocení kvality okresu.
} Za rok 2015 přijala 32 rozhodnutí.
} Ke 180 osobohodin zasedání.



} Doplnění přílohy P2 k vyhlášce 1/2014 
Organizační a jednací řád OR – o termínech

} Vyhláška 1/2015, o dotacích okresu Hodonín 
pro rok 2015

Nově byla změna v kritériích pro rozdělování nadstavby na 
střediska.

20 bodů, na kterých se shodla rada, že jsou rozděleny 
váhově podle priorit okresní rady.



} Okresní rada schválila členský příspěvek 
okresu Hodonín ve výši 80,- Kč na člena.

} Členský příspěvek Junáka je
◦ 240,- Kč s časopisem a 200,- Kč bez časopisu

} Členský příspěvek JMK TGM 
◦ Bude pravděpodobně do 25 Kč



Převzáno po vzoru Brna 
Cíl: Umožnit členům podělit se o svoje fotky s 

veřejností a ukázat jaký je skauting.

Zúčastnilo se 
Anička ze stř. Přátelství, Tepa ze stř. Čejka
Danuša a Eliška ze stř. Mikulčice, 
Řehoř ze stř. Ichthys, Hrach ze stř. Ratíškovice

DĚKUJEME ZÚČASTNĚNÝM – Fotky se stále vyhodnocují

Fotosoutěž 2015





28.2.2012 v Hodoníně na Oáze
} Cíle akce
} rozvoj manuální zručnosti a jemné motoriky
} vyzkoušení nových rukodělných technik a výměna námětů 

mezi středisky okresu
} rozvoj estetického cítění

} Aktivity: podložky pod hrnky z CD, hodiny z kolíků na prádlo, 
želvy z PET lahví, papíroví motýli, opičí koule, „linoryt“, 
kuřátka z vlny, obrázky ze zápalek, sádrové sochy, lapače snů

Počet účastníků 108

Děkujeme všem, kteří organizovali jednotlivé aktivity za ochotu 
donekonečna opakovat dětem návod a pomáhat tak, aby si 

každý odnesl hotový výrobek.
. 

Tvůrčí dílna 2015



} Okres provedl HK v roce 2014 a jeho výsledky 
dále zapracoval do plánu na volební období.

} Výsledek 74,% - dobré (jsme v horní čtvrtině 
jak kraje tak i Junáka)

} Silnou stránkou je 
� Kvalifikace členů ORJ
� Akce
� Majetkové zázemí

} Slabou stránkou jsou 
� Zdroje financování
� Podpora středisek





} Hrach, Mýval, Čok, Žýžala, Villda
} Lapka, Kokr, Palis, Šnek, Stano, Armin/Broňťa
} Zpravodajové:
◦ Výchovní: Villda, Milka
◦ Organizační: Delf
◦ Hospodář: Žýžala
◦ Zahraniční: Káťa
◦ Správce majetku: Stano
◦ Pro vzdělávání: Mýval
◦ Zpravodaj pro R+R: Šmudla
◦ Mediální zpravodajka: Jolča
Pověřená osoba pro nadstavbové kritéria Sasanka

Revizní komise: Rony, Anežka, Andy



Instruktorský tým Lesních kurzů Velká Morava
čekatelský a vůdcovský lesní kurz
Velkomoravský bál

Okresní výchovný odbor Želvičky
Rádcovský kurz Pyramida
5. víkendovka 

Okresníroverskýodbor
Roverský kruh lesní moudrosti (RKLM)
Našlapaný roverský tábor NAŠROT

Pracovnískupinyokresu



www.orjhodonin.skauting.cz
DĚKUJI ZA POZORNOST


