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VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
PATŘÍ PODPOROVATELŮM

ZAJÍMAVÁ ČÍSLA

907

234

16
673

počet členů
okresu

počet letních
táborů

počet 
dospělých

počet
dětí do 18 let

HOSPODAŘENÍ

PŘÍJMY OKRESU

členské příspěvky
dotace
dary
příjmy z akcí
příspěvek JMK
jiné příjmy
CELKEM

72 240 Kč
492 993 Kč

9 362 Kč
204 436 Kč

40 000 Kč
716 Kč

819 747 Kč

VÝDAJE OKRESU

potraviny na akcích
materiál
cestovné
služby
nájemné
dotace poskytnuté střediskům
ostatní náklady
CELKEM

145 401 Kč
154 960 Kč

82 742 Kč
29 877 Kč

103 354 Kč
266 582 Kč

11 894 Kč
 794 810 Kč

PŘEDSEDA OKRESU

MÍSTOPŘEDSEDA OKR. (ZPRAVODAJ PRO VZDĚLÁVÁNÍ)

VOLENÝ ČLEN OKRESNÍ RADY (HOSPODÁŘ)

ORGANIZAČNÍ ZPRAVODAJ

MEDIÁLNÍ ZPRAVODAJKA

ZPRAVODAJ PRO R&R

SPRÁVCE MAJETKU

PŘEDSEDKYNĚ REVIZNÍ KOMISE

ČLENKA REVIZNÍ KOMISE

ČLENKA REVIZNÍ KOMISE

Okres hospodaří v souladu se svým posláním.
Účetnictví je vedeno v souladu s platnými

právními předpisy. 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ + 24 397 Kč

Doprava a Stěhování
Tomáš Hrnčiřík, Lužice



úvodní slovo

RK Pyramida velká Morava

Našrot Kořeny

Adrenalinové
odpoledne

okres hodonín
Skautský okres Hodonín tvoří šest středisek, 
která mají pod svými křídly oddíly a kmeny na 
Hodonínsku. Konkrétně jde o střediska Kyjov, 
Čejka Veselí nad Moravou, Ratíškovice, Mikul-
čice, Přátelství Hodonín a Ichthys Klobouky 
u Brna.

Milí čtenáři,
 Junák – český skaut je organi-
zací zabývající se systematickou prací 
s dětmi a mládeží. Posláním Junáka je 
podporovat všestranný rozvoj osob-
nosti mladých lidí tak, aby byli po celý 
život připraveni plnit povinnosti 
k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě 
a celému lidskému společenství.  
 Okres Hodonín je vyšší organi-
zační jednotka, která podporuje své 
základní organizační jednotky – 
střediska,  prostřednictvím akcí, jež 
naplňují cíle okresu.
 Děkujeme všem, kteří v roce 
2017 přispěli svou prací k realizaci 
našich cílů. 

Jiří Stokláska
předseda okresu

výjezdní 
zasedáníČtyř víkendový rádcovský 

kurz Pyramida se v roce 
2017 uskutečnil již po 
osmé a patří tak mezi 
tradiční akce okresu Hodo-
nín. Při víkendových setká-
ní se účastníci připravují 
na vedení skautských 
družin.

Kurz byl podpořen dotací  
z junáckého Jihomoravského kraje 
TGM na podporu rádcovských 
kurzů a darem od Lesy ČR.

Našlapaný roverský tábor 
NAŠROT je akcí pro rovery 
a rangers ve věku od 15 do 
18 let. Tábor účastníkům 
poskytuje zdroj motivace, 
inspirace a především 
energie do dalšího skaut-
ského života. V roce 2017 
měla akce celkem 21 účast-
níků.

Akce Prožij NAŠROT 2017 byla 
podpořena dotací Jihomoravského 
kraje.

Velká Morava je jedním 
z nejoblíbenějších čekatel-
ských a vůdcovských kurzů 
v  Česku. Vzdělávání dospě-
lých a činovníků se pod 
okresem Hodonín kurz 
věnuje již téměř 20 let.  Za 
celou historii se Velké 
Moravy zúčastnilo celkem 
668 absolventů.

Kurz byl podpořen dotací  
Junáka na vzdělávací akce.

Během roku 2017 proběhly 
také 2 víkendovky akce pro 
rovery a rangers, která 
nese název Kořeny. Tuto 
akci připravuje pod skaut-
ským okresem Hodonín 
roverský odbor pod vede-
ním okresního zpravodaje 
pro R&R. Každá víkendov-
ka pak nesla samostatné 
téma, konkrétně šlo 
o témata Země  a České 
půlstoletí. 

Andrenalinové odpoledne 
je skautskou akcí pro veřej-
nost, kde si všichni příchozí 
můžou vyzkoušet svoji 
odvahu a jiné dovednosti 
na nízkých a vysokých lano-
vých překážkách pod vede-
ním zkušeného a kvali�ko-
vaného instruktora. V roce 
2017 se akce uskutečnila 
dvakrát v Dubňanech, 
jednou pak v Ratíškovicích 
a Kloboukách u Brna.

Akce byla podpořena dotací  
Junáka na neorganizovanou 
mládež

Okresní rada pořádá 
každoročně v listopadu 
setkání všech činovníků 
a činovnic okresu a středi-
sek s názvem Výjezdní 
zasedání. Posláním setkání 
je inspirace napříč celým 
skautským okresem 
a  prezentace činnosti 
okresní rady a zpravodajů. 
Jedenkrát za volební 
období (3 roky) tuto akci 
nahrazuje Okresní sněm. 
Po ukončení zasedání vždy 
následuje hromadná 
teambuildingová aktivita.


