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kontakt

PŘEDSEDA OKRESU: 

MÍSTOPŘEDSEDA, ZPRAVODAJ PRO

VZDĚLÁVÁNÍ:

HOSPODÁŘKA: 

REVIZNÍ KOMISE:

 

 

INVENTARIZAČNÍ 

KOMISE:

ČLENKA OKRESNÍ RADY: 

ORGANIZAČNÍ ZPRAVODAJ: 

MEDIÁLNÍ ZPRAVODAJKA: 

SPRÁVCE MAJETKU: 

VEDOUCÍ STŘEDISEK:

 

 

LIDÉ

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
PATŘÍ PODPOROVATELŮM

ZAJÍMAVÁ ČÍSLA

74 000 Kč

 210 610 Kč

32 038 Kč

39 400 Kč

886 488 Kč

Členské příspěvky (určené okresu) 

Dotace MŠMT

Dary

Grant JMK

CELKEM 

PŘÍJMY OKRESU

13 204 Kč

864 713 Kč

Dataprojektor s příslušenstvím

CELKEM

VÝDAJE OKRESU

Okres hospodaří v souladu se svým posláním.

Účetnictví je vedeno v souladu

 s platnými právními předpisy. 

hospodaření

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
PATŘÍ PODPOROVATELŮM

16 letních táborů

skautů a skautek na

okresních akcích
493

  let okresu Hodonín

členů okresu929

50

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 21 776 Kč

Ing. Jiří Stokláska

 

Mgr. Karel Ryba

Ing. Stanislava Lingová

Mgr. Zuzana Schwarzová,

Ing. Anežka Novozámská,

Ing. Lenka Fortelná

Josef Kobeda,

Dagmar Mikelová

Martina Luňáková, DiS.

Mgr. Ing. Tomáš Svoboda

Bc. Jolana Čuprová

Stanislav Ling

Bc. Petr Mateleško, Mgr. Lucie

Smolová, Miroslav Jagoš, Pavel

Hnilica, Stanislav Ling,

Blanka Holásková

 

 

Zdroj fotografií: Petr Štipčák, archiv ORJ Hodonín



10. OKRESNÍ
JAMBOREE

NAšlapaný ROverský Tábor je

akcí pro mladší rovery ve věku

od 15 do 18 let. Ti se na akci

seznámí s roverským

programem, vstoupí do

roverského společenství 

a zažijí (ne)tradiční táborové

aktivity. NAŠROT má

účastníky především

motivovat a inspirovat do

dalších aktivit v rámci Junáka.

To vše pod heslem „roveři

sobě“.

Série adrenalinových odpolední

je skautskou akcí pro veřejnost,

kde si děti mohou vyzkoušet

nejen svou hbitost a sílu na

nízkých i vysokých lanových

překážkách, ale především svou

odvahu.

 

 Akce probíhá pod vedením

zkušeného a kvalifikovaného

instruktora. 

 

Akce byla podpořena z dotací

Junáka pro neorganizovanou

mládež.

Vůdcovské a čekatelské kurzy

pod vedením Velké Moravy

patří k těm neoblíbenějším 

v republice. V roce 2018 tým

Velké Moravy oslavil kulaté 

20. narozeniny. 

 

Kurz byl podpořen dotací

Junáka na vzdělávací akce.

Tvůrčí dílna je nedílnou

součástí skautské zimy. Každý

rok si děti z okresu vyzkouší

nové rukodělné aktivity 

a zapracují na estetickém

cítění i jemné motorice.

 

Akce byla podpořena dotací

Junáka na krátkodobé akce.

NAŠROT

 

ADRENALINOVÉ

ODPOLEDNE

 

VELKÁ MORAVA TVŮRČÍ DÍLNA

ČLENOVÉ OKRESU HODONÍN

Skautský okres Hodonín tvoří šest středisek,

která zastřešují oddíly a kmeny v naší oblasti.

Jedná se o střediska Kyjov, Čejka Veselí nad

Moravou, Ratíškovice, Mikulčice, Přátelství

Hodonín a Ichthys Klobouky u Brna.

Okresní Jamboree je víkendové setkání všech skautů 

a skautek z našeho okresu. Již 10. ročník proběhl 

v červnu na základně Littner a zúčastnilo se ho přes 

200 dětí i dospělých ze všech středisek našeho okresu.

Téma setkání se neslo ve znamení stoletého výročí

založení republiky, a děti tak mimo jiné přijely navštívit

důležité osobnosti našich dějin, v čele 

s prezidentem Masarykem. 

 

Kromě tematických her a projektů proběhl také

historický jarmark, na kterém si děti například ozdobily

perníčky, vyrobily placky nebo zhlédly dobové grotesky.

Sobotní večer patřil tradičně táboráku a našim

oblíbeným písničkám. Jamboree se zúčastnili také

zástupci čs. obce legionářské s ukázkami dobových

vojenských uniforem a výstroje. 

 

Akce se uskutečnila za podpory Jihomoravského kraje,

jehož dotace směřovala k podpoře občanství 

a participace.
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JUNÁK JAKO CELEK

Junák – český skaut je organizací, která systematicky pracuje 

s dětmi a mládeží. Posláním Junáka je podporovat všestranný

rozvoj mladých lidí tak, aby byli po celý život připraveni plnit

povinnosti k sobě, svým bližním, vlasti, přírodě a celému

společenství.

ČINNOST OKRESU

Okres Hodonín je vyšší organizační jednotkou,

která podporuje své základní organizační

jednotky (střediska) prostřednictvím akcí,

vzdělávání, poradenství. Okres Hodonín v tomto

roce  také oslavil 50. výročí od svého založení.
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RK PYRAMIDA

KOŘENYV roce 2018 proběhl také

devátý ročník rádcovského

kurzu Pyramida. Během čtyř

víkendů získávají mladí

skauti a skautky potřebný

základ pro první aktivity v

rámci vedení družin a oddílů

a také nemalou dávku

inspirace.

 

Akci darem podpořily Lesy

ČR.

Kořeny jsou další akcí pro

rovery a rangers, v tomto

případě pořádané samotnými

rovery. Toto víkendové setkání

přináší účastníkům zajímavá

témata k zamyšlení a prožití –

například letos si vyzkoušeli 

v rámci simulovaného

školního dne, jaký asi je život 

s handicapem.

Naše organizace má téměř 65 000 členů,

dělí se na cca 2 170 oddílů a každý rok pod

její záštitou proběhne více než 

1 000 letních táborů.  Celkově je na světě

na 50 milionů skautů ve 216 zemích.

 

V roce 2018 patřila k nejvýznamnějším

událostem českého Junáka volba starosty,

při které svůj post obhájil Josef

Výprachtický (José). Junák se také na

různých úrovních zúčastnil oslav 100 let

naší republiky.

ŽIVOT V JUNÁKU


