JUNÁK - svaz skautů a skautek České republiky
středisko „Moravská Orlice“ Moravské Budějovice
IČ: 60418648 Organizační číslo jednotky: 614.04
č.ú. 1400002472/7940
 je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdruţení ve smyslu zákona
č. 83/1990 Sb., sdruţující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboţenského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů
 je největším občanským sdruţením dětí a mládeţe v ČR
 je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM
 Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich
duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností,
aby byli po celý ţivot připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bliţním,
vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu se zásadami stanovenými zakladateli skautského hnutí.
1.
4.
5.
7.

smečka Sírius – vlčata od 6 do 11 let
dívčí oddíl Slunečnice – světlušky od 6 do 11 let, skautky od 12 do 14 let
chlapecký oddíl Hvězda – skauti od 12 do 14 let
roverský kmen Obzor – roveři a rangers od 15 do 18 let

Oddíl:

Vedoucí oddílu:

1. smečka
Petr Beránek
Sírius
4. oddíl
Lucie Škodová
Slunečnice
5. oddíl
Martin Doleţal
Hvězda
7. roverský kmen Lenka Musilová
Obzor
Celkem

Počet dětí
6-11 let

Počet dětí
12 - 14 let

15
24

Počet
dospělých
3

4

5

16

4
7

39

20

19

 Celkem v roce 2010 tvořilo naše středisko 78 členů. Jedná se o aktivní
členskou základnu, která se pravidelně schází.
 Ve středisku funguje ještě roverský kmen. Jedná se o členy starší 15 let,
pro které je organizován samostatný program. Ten je zaměřený na poznávání sebe sama, hledání svého místa v současné společnosti a prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti. Členové roverského kmene mají
kromě vlastních aktivit zároveň dobrovolnou sluţbu u oddílu, ze kterého
do kmene přišli.
 Nejvyšším orgánem je střediskový sněm, který jednou za tři roky volí své
zástupce do střediskové rady.

 Středisková rada se skládá z 11 členů a schází se jednou za měsíc.
Vedoucí střediska
Zástupce vedoucího střediska

Mgr. Zbyněk Nejezchleba
Ing. Petr Povolný

Hospodář
Zpravodaj pro výchovu
Zpravodaj pro vzdělávání
Správce klubovny
Zpravodaj pro veřejnost
Organizační zpravodaj
Člen rady
Člen revizní komise
Předsedkyně revizní komise,
zpravodaj pro web

Bc. Jiří Outulný
PhDr. Petr Beránek
Bc. Lucie Škodová, DiS.
Michal Sýkora
Ing. Martina Špačková
Vladimír Kratochvíl
Bc. Martin Doleţal
Adam Valík
Bc. Radka Prokopová

 Jednotlivé oddíly se pravidelně schází na schůzkách či výpravách.
 Středisko dále pořádá tradiční akce pro své oddíly, město Moravské
Budějovice nebo okres Třebíč.
 Nezbytnou součástí skautského roku je letní dětský tábor, který je
vyvrcholením skautské činnosti.
 únor
 duben
 duben

 květen
 červenec
 září
 říjen
 prosinec

Uzlovací regata
Ukliď si své město (úklid města Moravské Budějovice)
Svatojiřský závod (účast české hlídky na závodě v Laa
an der Thaya)
Jemnický pochod
Promítání táborových fotek pro rodiče
Závod vlčat a světlušek
Tábor (tentoráte na téma Divoký západ – Walden city)
Průvod městem
Slibová výprava na tábořiště
Podzimní jednodenní Drakiáda
Slavnost vzniku ČSR
Rozvoz Betlémského světla
Vánoční besídka
Krmení zvěře

 Kromě výše uvedených akcí se členové střediska podílejí na rekonstrukci
klubovny na Smetanově ulici.
 Téměř veškerá práce se často provádí svépomocí.
 V roce 2010 zde bylo odpracováno 200 brigádnických hodin za účelem
údrţby klubovny a okolí.
 Jedná se o objekt bývalých lázní, které obdrţela z Fondu dětí a mládeţe
Okresní rada Junáka v Třebíči.
 Objekt byl v dezolátním stavu. ORJ Třebíč se podařilo zajistit finanční
prostředky a členové všech středisek v okrese Třebíč se podíleli na obnově

a rekonstrukci této budovy (kuchyň, sál, krb, sociální zázemí, pokoje –
45 lůţek).
 V současné době bývalé lázně fungují jako víkendová základna všech
oddílů na okrese Třebíč včetně moravskobudějovických oddílů (odkaz na
dobravoda.abahoa.cz).
 Středisko v roce 2010 získalo dotace od města Moravské Budějovice –
z fondu FAOM, dotace od Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy.
Dále jsme zpracovali a obdrţeli grant od ústředí Junáka v Praze na
rekonstrukci kuchyně a opravu střechy. Z kraje Vysočina jsme dostali
grant na volnočasové aktivity Roverského kmene, grant nadace Cesta na
činnost střediska Junáka a dále jsme obdrţeli grant Krajské rady Junáka na
zorganizování Dne dětí 2010 a Akce „Hledá se 1000 skautů“.
 Středisko Junáka v Moravských Budějovicích v roce 2010 reprezentovalo
na několika akcích, kterých se zúčastnili skautská střediska z okresů kraje
Vysočiny.
 V květnu 2010 pořádalo středisko v Jemnici okresní kolo Závodu vlčat
a světlušek. Jde o závod, kdy spolu soupeří světlušky a vlčata
v nejrůznějších disciplínách. Za naše středisko se zúčastnily hlídky
1. smečky Sirius a 4. oddílu Slunečnice.
 Rovněţ se členové našeho střediska zúčastnili Svatojiřského závodu
v Rakousku, kde jsme měli moţnost změřit síly se skauty ze střediska Laa
a. d. Thaya
 V prosinci jsme navštívili Hučku – festival amatérských divadelních
představení, kde se vlčata umístili na 1. místě. 3. místo skautky a 3. místo
také světlušky, 2. místo vyhrála Klíště se svou Ribanou.
 V květnu 2010 jsme uspořádali akci „Hledá se 1000 skautů“, kdy cílem
akce bylo setkání současných a bývalých skautů z Moravskobudějovicka
a okolí pod heslem – Jednou skautem - navţdy skautem.
 Od roku 2004 udrţujeme stálý kontakt se skauty v Rakouském Laa
a. d. Thaya.
 Kaţdý rok se účastníme závodu sv. Jiří a Mikulášského průvodu v Laa
a. d. Thaya.

 V roce 2010 jsme pokračovali ve spolupráci s Městem Moravské
Budějovice – jednalo se zejména o pomoc při slavnostních akcích
a pietních obřadech – pokládání věnců k uctění obětí 2. světové války,
k výročí zaloţení Československé republiky.
 Dále jsme se spolupracovali s městským kulturním střediskem na akci
Betlémské světlo 2010, akci ke Dni Země – Ukliď si svoje město. Kdy se
jedná o čištění města, zejména sbírání odpadků.

 Děkujeme všem jednotlivcům, kteří jakkoli naší organizační jednotce

pomohli a pomáhají.

 Organizátorům, ţe organizují, účastníkům, ţe se účastní a ostatním

příznivcům, ţe nám svou přízeň projevují morálně, materiálně či vlastními
sluţbami.

následuje prezentace jednotlivých oddílů

Výroční zprávu 2010 vytvořila Radka Prokopová ve spolupráci
s vedoucími oddílů.

Petr Beránek – Vlk
Jan Hanák – Švéd
Jaroslav Kotrba - Vágus
Jiří Kiesewetter - Brazil
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Matěj
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Vojtěch

Lapeš

Jáša

Jáchym

Frič
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Aleš

Cech

Martin
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Karkulík

Fida

Filip

Ţádník

 Za první polovinu roku 2010 jsme hráli hru Asterix a Obelix.
 V druhé polovině jsme hráli hru „Pomezní hvozd“. Vlčata jsou rytířské druţiny
osidlující hraniční hvozd v hlubokém středověku – inspirováno minulostí našeho
kraje, vznikem Moravských Budějovic a jiných okolních obcí.
:
 Na Hučce (festival amatérské divadelní tvorby) 2010 jsme vyhráli s hrou „Ze
slimáčí kroniky“první místo v kategorii do 150 cm
 Zorganizovali jsme oddílovou jarní úklidovou brigádu.
 Chceme se pořádně připravit na Závod vlčat a světlušek 2012
 Udělat co nejvíc dobrých skutků.






Štěpán: „Pojď, jdem zpátky do civilizace“
Rohlík: „Modrou nikdo neblije.“ (Reakce na definici barvy)
Švanc: „Zemřete jako podhrdinové!“ (unesen bojovkou)
Lukáš: „Já vím, co to je. To je Nojbuk!“ (nový název pro notebook)
Michal: „Všichni děláme na jeden úvazek.“ (vysvětlení mladším vlčatům, ţe táhneme
za jeden provaz.)

 Výprava za bratrem Baden –
Powellem – únor 2010
 Pytlíkův kurz pro přeţití. – sobotní odpoledne společně s TJ Orel
Moravské Budějovice - března 2010
 Filmáč – promítání fotografií a filmu - března 2010
 Jemnický pochod ke dni Země duben 2010
 Závod světlušek a vlčat, okresní
kolo v Jemnici – květen 2010

 Audience u krále - slavnostní začátek etapové hry - říjen 2010
 Výprava za loupeţivými rytíři –
Společná akce se světluškami ze
4. oddílu - říjen 2010
 Narozeniny – odpolední akce
k oslavě 92. „narozenin“ naší země.
 Výprava do brtnického hvozdu –
víkendová výprava na hrad Rokštejn
u Jihlavy – listopad 2010

Lucie Škodová - Tyki
Lenka Musilová - Léňa

Tygříci - světlušky
Šetl
Maruška
Klíště
Zoubek
Mája

Karolína
Marie
Tereza
Kristýna
Marie
Veronika
Natálie
Natálie
Štírek
Kamila
Trpaslík Monika
Adéla
Andrea
Ája
Karkulka Klára

Váňa
Ţigi
Oslík
Evča

Pelikánová
Večeřová
Vorlíčková
Beleščiaková
Němcová
Špačková
Kundrumová
Vejmelková
Šimková
Netíková
Nesnídalová
Janoušková
Šplíchalová

Spirály - skautky
Pavla
Večeřová
Lada
Opršalová
Aneţka
Kotrbová
Lucie
Nováková
Vladimíra
Večeřová
Eva
Pavlíčková

Mexičanky – světlušky
Koště
Pája

Denisa
Eva
Pavla

Nečasová
Schafferová
Kosáková

Rosničky – skautky
Julča Julie
Janča Jana
Karolína
Jája
Michaela
Nutka Barbora
Migi Michaela
Evča Eva
Sabča Sabina
Natálie

Pelikánová
Scherrerová
Břinková
Šiková
Klauszová
Nesnídalová
Pavlíčkova
Neshybová
Palečková

Čtyřlístek – druţina rádkyň
Scherrerová
Janča Jana
Kája Karolína Břinková
Večeřová
Váňa Pavla
Lada
Opršalová
Ţigi

 druţina vedena Léňou, podrádkyně Janča
 v celoroční etapové hře mají světlušky (Tygříci a Mexičanky) za úkol osvobodit
zemi Gaelii od zlého černokněţníka, který vládne krutou rukou nad svými poddanými
 druţina vedena Mexi a její podrádkyní Pájou
 druţina vedená Kájou s její podrádkyní Jančou
 celoroční upírská etapová hra (Rosničky a Spirály) na motivy Stmívání Stephena
Kinga
 druţina vedena Ţigi a její podrádkyní Pájou
 druţina našich rádkyň a podrádkyň vedena Léňou,
 cílem je sebepoznání, zdokonalení se ve skautské praxi a ve vedení oddílu







:
Hodně jsme se věnovali rádcům a podrádcům – proběhl dvouvíkendový rádcovský kurz, na kterém se rádcové učili, jak správně vést druţinu a spoustu dalších
uţitečných věc.
Kromě dvou víkendů proběhla v září i netradiční akce Klubovna pro rádce, kdy
rádcové ráno odešli z klubovny do školy, odpoledne se do klubovny vrátili a čekal na ně netradiční program – slaňování, horolezecká stěna, práce s GPS apod.
Kromě toho jsme společně i psali domácí úkoly a chystali svačiny do školy, tato
akce měla velký úspěch .
Světlušky se zúčastnili okresního závodu vlčat a světlušek, kde ukázali svoje
schopnosti a dovednosti v nejrůznějších situacích – v první pomoci, krizových situacích, práci s mapou apod.
Na Hučce jsme vybojovaly 3. místo s fíglím divadlem – skautky a 3. místo také
světlušky, světluška Klíště získala cenu za nejlepšího herce.

 věnovat se budeme našim rádcům i podrádcům – v plánu je podobná akce jako
minulý rok „Klubovna pro rádce“
 v létě se chystáme na putovní tábor (pravděpodobně na Slovensko)
 pořádně si uţijeme letošní tábor, který se bude skládat ze dvou běhů, zvlášť pro
světlušky a zvlášť pro skautky
 rádi bychom se věnovaly pomoci ostatním (Čtyřlístek chodí pomáhat do Domova sv. Antonína)

 jednodenní lyţování v Lukách nad
Jihlavou - leden
 první část rádcovského kurzu na
Dobré Vodě u Třebíče - únor
o RK určený pro všechny rádce
budoucí i současné z celého
okresu,
 lyţování v Novém městě na Moravě
- únor
 druhá část RK na Orlovské myslivně – březen
 pravěká Dobrá Voda - duben

 putovní tábor do Slovenského ráje
- srpen
 klubovna pro rádce - září
 výprava vlčat a světlušek do Březníka - říjen
 podzimní prázdniny v Moravském
Krasu - říjen
 upírská přespávačka a detektivka
po městě - říjen
 Hučka – prosinec
 veselá přespávačka - prosinec

Martin Doleţal - Ropík
Jiří Outulný
Michal Sýkora - Tenten
Adam Valík
Václav Šrámek – Fráňa
Antonín Zahradník – Tonda

Stopaři

Orli

Hraboši

Dutch

Jan

Němec

Hadam

Adam

Šplíchal

Steve

Štěpán

Břinek

Rohlík

Lukáš

Brhlík

Šimon

Šimon

Šplíchal

Pardál

Petr

Rokoský

Mr. No

Lukáš

Novák

Zorro

Zdeněk

Ţádník

Brazil

Jiří

Kiesewetter

Jabkoun

Lukáš

Černý

Michal

Michal

Kabelka

Sekáč

Libor

Beleščiak

Pipajs

Roman

Bobek

Vláďa

Vladislav

Čábel

Vojta

Vojtěch

Růţička

 Na jaře 2010 se nám podařilo společně s oddílem turistiky SOKOLa uspořádat jiţ
třetí ročník Otvírání hory, tj. slavnostní zahájení turistické sezóny.
 Naši rádcové během jarních měsíců úspěšně absolvovali dvou víkendový rádcovský kurz MORÁK 2010.
 Do nového skautského roku 2010/2011 se nám podařilo vstoupit se znovu obnovenou druţinou Stopařů. Náš oddíl tak má tři výše uvedené druţiny po 5 členech.
 V roce 2010 se dále podařilo jiţ plně přejít na nový skautský program a upevnit
druţinový systém oddílu.

 V následující první polovině roku 2011 nás čeká účast na Svojsíkově závodě, kde
bychom rádi postavili minimálně 2 hlídky.
 V letošním roce by se měl uskutečnit tábor pouze pro kategorii skautů a skautek,
takţe nás jistě čeká příprava na tuto novou zkušenost.
 V roce 2010 se nám nepodařilo kvalitně a včas připravit na divadelní festival
HUČKA. Proto bychom letos chtěli napravit své chyby a pokusit se znovu o účast
na tomto festivalu.

 Příprava uzlovací regata – únor
 Otvírání hory – březen
 Závod ke dni sv. Jiří – Laa an der
Thaya – duben
 Klubovna pro rádce – září
 Slibová výprava – září
 Indiánské léto – Budišov – říjen

 Moravský kras – říjen
 Přespávačka + Filmový večer +
Tělocvična – listopad
 Zimní výprava – prosinec
 Vánoční besídka – divadelní
představení – prosinec

Zbyněk Nejezchleba
Petr Povolný

Seznam členů
Adam

Valík

Adam

Fráňa

Šrámek

Václav

Leňa

Musilová

Lenka

Mexi

Stejskalová

Markéta

Ten-Ten

Sýkora

Michal

Tonda

Zahradník

Antonín

Vágus

Kotrba

Jaroslav

Zbyňa

Fučík

Zbyněk

 Činnost RS kmene byla zejména podřízena poţadavkům a činnostem jednotlivých oddílů a střediska. Kromě toho, ţe část kmene aktivně pracuje v oddílech
jako vedoucí, část pracuje ve volených funkcích samotného střediska, tak zároveň
jsme v roce 2010 uspořádali otevřené akce pro všechny členy našich oddílů.
 V roce 2010 jsem se podíleli významnou měrou na pořádání letního tábora a to
jak po stránce programové, tak po stránce fungování samotného tábora.
 Na táboře jsme úspěšně zahájili roční přípravu čekatelů o vstup do RS kmene.
 Ke konci roku 2010 došlo ve vedení kmene k výměně, kdy novou vedoucí RS
kmene se stala Lenka Musilová - Léňa.

 Rádi bychom zintenzivnili četnost schůzek.
 V příštím roce bude roverský kmen přibírat nové členy
 Dále bychom rádi pracovali na zlepšení programu pro členy kmene.









Únor 2010 – Šumava na běţkách
Květen 2010 – Brigáda na Dobré Vodě
Červen 2010 – Vyklízení skladu v Jaroměřicích nad Rokytnou a výroba podláţek
Srpen 2010 – Italské Dolomity
Září 2010 – Slibová výprava na tábořiště
Říjen 2010 – Brigáda v Častrově
Listopad 2010 – Středisková detektivní hra pořádaná roverským kmenem

