Junák – český skaut
středisko Moravská Orlice
Moravské Budějovice, z. s.
IČ: 60418648 Organizační číslo jednotky: 614.04
č.ú. 1400002472/7940
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.

Středisko sdružuje následující oddíly:
1. smečka Sírius

vedoucí:
zástupce:

4. dívčí oddíl Slunečnice
vedoucí:
zástupce:

kluci od 7 do 11 let

PhDr. Petr Beránek
Pavla Večeřova

holky od 12 do 15 let

Karolína Břinková
Mgr. Lucie Škodová, DiS.

5. chlapecký oddíl Hvězda

kluci od 12 do 15 let

6. roj světlušek

holky od 7 do 11 let

vedoucí:
zástupce:
vedoucí:
zástupce:

7. roverský kmen Obzor
vedoucí:
zástupce:

Ing. Martin Doleţal
Bc. Jiří Outulný
Bc. Lenka Musilová
Jana Scherrerová
Mgr. Zbyněk Nejezchleba
Bc. Lenka Musilová

8. oldskautský kmen Šamani
vedoucí:
zástupce:

mládeţ od 15 do 18 let

dospělí, kteří aktivně nepracují v oddílech

Vladimír Kratochvíl
Mgr. Zbyněk Nejezchleba

11. smíšený oddíl Skřítci
vedoucí:
zástupce:

děti od 4 do 7 let

Pavla Karásková
Vladimír Kratochvíl

Celkem je nás 129. Tedy 106 dětí do 18 let a 23 dospělých.
Složení střediskové rady
Vedoucí střediska
Zástupce vedoucího střediska
Hospodář
Zpravodaj pro výchovu a vzdělání
Správce materiálu a inventáře
Tajemník
Předsedkyně revizní komise
a správce webových stránek
Člen revizní komise

Bc. Jiří Outulný
Karolína Břinková
Mgr. Zbyněk Nejezchleba
Mgr. Lucie Škodová, Dis.
Petr Rokoský
Ing. Petr Povolný
Mgr. Radka Ţivnůstková
Zbyněk Fučík

Akce střediska
duben
květen
červenec
říjen
listopad
prosinec

Ukliď si svoje město (úklid v několika lokalitách Moravských Budějovic)
Kladení věnců u příleţitosti ukončení 2. světové války, Krajské kolo Svojsíkova
závodu (Lesonice)
Tábory – skauti a skautky, světlušky a vlčata (u Starého Města p. L.)
Indiánské léto (Třebíč), Skautská Drakiáda; Posvícenský průvod městem, Kladení
věnců ke vzniku ČSR
Století skautek – oslava 100 let dívčího skautingu
Rozvoz Betlémského světla; Charitativní kavárna: Coffee to help; Vánoční besídka;
Krmení zvěře

Úspěchy střediska
Celé jaro naše středisko připravovalo pořádání Krajského kola Svojsíkova závodu, které
nakonec úspěšně proběhlo 29. – 31. 5. i za účasti hlídek z Moravských Budějovic postoupivších
z kola základního. Hlídka Sedmikrásek obsadila pěkné 4. místo a obhájci vítězství Hraboši
dokázali opět postoupit na Celostátní kolo. To se konalo v září v okolí města Příbor. Na něm naši
chlapci obsadili solidní 9. místo a odvezli si spoustu záţitků a zkušeností.
Při příleţitosti stoletého výročí zaloţení dívčího skautingu uspořádalo naše
středisko 17. 11. akci Století skautek jako oslavu a naučnou prezentaci jeho historie.
Celostřediskové klání smíšených hlídek plnících různorodé úkoly připomnělo milníky v dívčím
skautingu a jeho zajímavosti přímo v Moravských Budějovicích.
Úspěšnou akcí se stala charitativní kavárna s názvem Coffee to help letos obohacená
o další prvky jako vánoční koncert nebo bleší trh starých knih. Ve spolupráci s Městem Moravské
Budějovice jsme v předvánočním čase vybrali na nákup zdravotnických pomůcek pro zdravotně
znevýhodněnou dvouletou holčičku téměř 90 000 Kč. Této sbírkové akci se dostalo uznání široké
veřejnosti, včetně článku v okresních novinách.

Plány na rok 2016
V roce 2016 bychom rádi zahájili projektovou dokumentací první etapu procesu přestavby
staré části naší klubovny.
Někteří naši dorůstající vedoucí budou za finanční podpory střediska a Okresní rady
vysláni na vzdělávací kurz Instruktor lanových překáţek a spousta dalších bude pokračovat
ve svém skautském vzdělávání na rádcovských a vůdcovských kurzech.
Výzva v podobě Závodu vlčat a světlušek čeká letos druţiny našich mladších členů
a členek. Určitě mají na co navazovat z minulých úspěšných účastí nejen na Krajských kolech.
Na konci roku nás pak čeká volba nového vedení na Střediskovém sněmu.

Děkujeme za finanční podporu:
Kraji Vysočina za podporu projektu Střediskový rok 2015 částkou 65 520 Kč, projektu Obnova
táborového hangáru částkou 20 500 Kč a projektu Krajské kolo Svojsíkova závodu 2015 částkou
10 920 KČ,
Městu Moravské Budějovice za příspěvek 70 000 Kč z Fondu aktivit občanů města (FAOM),
Ing. Martinu Řehoutovi za bezplatné poskytnutí tábořiště na letní tábory,
RANCH BABICE s. r. o. za dar 20 000 Kč,
WSPK, Moravské Budějovice za sponzorský dar 3 000 Kč,
OUTDOORWEB.CZ s. r. o. za dar 3 000 Kč
a obci Lesonice za podporu Krajského kola Svojsíkova závodu částkou 2 500 Kč.
Děkujeme všem jednotlivcům, kteří jakkoli naší organizační jednotce pomohli a pomáhají.

Následuje prezentace jednotlivých oddílů a hospodaření střediska.
Zpracovala: Radka Ţivnůstková

1. smečka Sirius
Vedoucí oddílu:
Zástupce vedoucího oddílu:
Oddílový rádce:
Zástupci oddílového rádce:

Petr Beránek (Vlk)
Pavla Večeřová (Papája)
Václav Kotrba (Bard)
Jakub Dračka (Dráček) a Šimon Šplíchal (Saimon)

Členové za rok 2015:
Balík Jan
Dařbujan Matyáš
Hučko Adam
Dvořák Jakub
Slavíček Cyril
Benhák Matěj
Hrazdil Martin
Nekula Tomáš
Fux Tomáš
Klimeš Pavel
Slabý Tomáš

Liščák Matouš
Liščák Ondřej
Kvapil Lukáš
Kvasnička Jan
Kasis Adam
(Ďáblík)
Průcha Karel
Kabelka Šimon
Machovec Michal
Kuba Jan

Úspěchy:





Tomáš Slabý získal „Šedého bratříka“ - nejvyšší vyznamenání spolku Junák-český
skaut pro chlapce mladší 11 let. Díky němu se o našem středisku mluvilo i v Českém
rozhlase a psalo v regionálním tisku.
o Velikonocích jsme hrkali v Moravských Budějovicích a nikdo nás neodehnal
členská základna oddílu vzrostla o sedm nových členů

Plány:





co nejvíce dobrých skutků
realizace projektu 3A (tři netradiční akce vybrané členstvem oddílu)
zvýšení kvalifikace vedení v oblasti vzdělávání Junáka
adaptace interiéru klubovny

Seznam akcí roku 2015:
Oddílové narozeniny (leden) – oslavili jsme 10. narozeniny naší smečky.
Šerchánova kůže (únor) – výlet do okolí Mor. Budějovic s přespáním
Slavnost Šedého bratříka (únor) – slavnostní předání vyznamenání Tomáši Slabému za
přítomnosti Miloše Blaţka, jednoho z nejvýznamnějších činovníků Junáka v ČR
Zelenočtvrteční výprava (duben) - tradiční velikonoční výprava do Podyjí; tentokrát
Pašerácké skály a Ledové sluje
Hrkání po Vískách (duben) – o Velikonocích jsme uspořádali další ročník hrkání po Vískách.
Mračna ze severu (červen) – předtáborová výprava společně se světluškami ve Znojmě
Tábor (červenec) - společný vlčácko-světluškovský tábor u Starého Města pod Landštějnem,
kde jsme proţívali boj mezi dobrem a zlem inspirovaný staroislandskými ságami.
Františkova výprava (říjen) – výprava na Babický hřeben s novými členy
Bruncvíkova výprava (říjen) – společná podzimní výprava světlušek a vlčat v Bítově a okolí
Vranovské přehrady.

4. ODDÍL SLUNEČNICE
Vedoucí oddílu:
Zástupce vedoucího oddílu:

Karolína Břinková
Mgr. Lucie Škodová, Dis.

Členové:
Sedmikrásky
Aneţka Suri Kotrbová
Markéta Markét Dračková
Julie Julča Košáková
Anna Anička Kubová
Vendula Venďa Blaţková
Lenka Lenďa Flodrová
Alena Štístko Čábelová
Kristýna Zoubek Beleščiaková
Tereza Teffi Skoumalová
Eliška Chrástová
Hana Hanča Rašovská

Rosničky
Eva Evča Horáková
Karolina Šetl Pelikánová
Kristýna Myslík Kočí
Aneţka Budulínek Jičínská
Monika Monča Netíková
Klára Karkulka Šplíchalová
Lucie Palkovičová
Klára Opička Kunstová
Adéla Alík Nesnídalová
Andrea Andy Machovcová
Simona Panda Robličková

Naše úspěchy
Zúčastnily jsme se základního kola Svojsíkova závodu v Hrbově u Velkého Meziříčí. Rosničky zde
skončily na pátém, Sedmikrásky na druhém místě a postoupily do Krajského kola v Lesonicích. Dále
jsme pomohly uspořádat akci pro celé středisko – Oslava sto let dívčího skautingu. Jako náš největší
úspěch povaţujeme zorganizování dobročinné kavárny COFFEE TO HELP, která proběhla ve dnech
18. – 21. 12. 2015 ve skautské klubovně.

Plány na rok 2016
Mezi plánované akce našeho oddílu patří například výprava o jarních prázdninách do oblasti Bílých
Karpat. V březnu se uskuteční společná výprava s 6. rojem světlušek. V dubnu vyrazíme na
Ivančenu. Rády bychom také tradičně pořádaly charitativní kavárnu – COFFEE TO HELP.

Akce v roce 2015
leden – výprava za Stromem ţivota – bojovka u zříceniny hradu Šimperk
březen – Přebyteční příběh z roku 2140 – výprava do Hroznatína
duben – návštěva od holek z Krhovic, kterým pomohl výtěţek charitativní kavárny 2014
květen – okresní (Hrbov u Velkého Meziříčí) a krajské (Lesonice) kolo Svojsíkova závodu
srpen – potáborová brigáda v klubovně
září – slavnostní přechod nováčků do 4. oddílu
říjen – výprava do Mikulova a jeho okolí – Pavlovské vrchy, Svatý kopeček
listopad – oslava 100 let dívčího skautingu, Druţinové výpravy do okolí Moravských Budějovic
prosinec – dobročinná akce COFFEE TO HELP, pomoc Barušce Muškové z Třebelovic

5. skautský oddíl Hvězda
Vedoucí oddílu:
Zástupce vedoucího oddílu:
Členové oddílové rady:

Martin Doležal
Jiří Outulný
Petr Rokoský (Pardál)– oddílový rádce
Lukáš Brhlík(Earl) – oddílový podrádce

Družiny:
Orly:

Hraboši:

Dračka

Jakub

Kuba

rádce

Brhlík

Vojtěch

Švanz

rádce

Puchnar

Radek

Čučňák

Stuhlík

Michal

Stuhla

podrádce

Fiksa

Filip

Fífa

podrádce
e
člen

Slabý

Vít

Víťa

člen

Šplíchal

David

Goliáš

člen

Gándhí

člen

Plavec

Marek

Marek

člen

Kiesewett Lukáš
er
Hosnedl
Dan

Dan

člen

Lapeš

Vojtěch

Lapík

člen

Cech

Aleš

Faleš

člen

Slabý

Tomáš

Šedák

Člen

Balík

Jan

Jedi

člen

Hrazdil

Miroslav

Mirek

člen

Kabelka

Šimon

Šimon

člen

Průcha

Karel

Karlos

člen

Kvapil

Likáš

Lukáš

člen

Blaţek

Tomáš

Tom

člen

Úspěchy v roce 2015:






Druţina Hrabošů se přes okresní a krajské kolo probojovala k účasti v celostátním kole
Svojsíkova závodu 2015
Účast mladších členů oddílové rady na vzdělávacích akcích JUNÁKA
Během roku 2015 přešli někteří členové do věkové kategorie roverů
V září 2015 oddíl doplnili odrostlí členové 1. smečky vlčat Sirius.
Do práce na pozici oddílového rádce a podrádce se plně zapojil Petr Rokoský a Lukáš Brhlík,
kteří se začali podílet na přípravě programu oddílových schůzek a výprav.

Plány do roku 2016:



Vzdělávání mladších členů oddílové rady.
Účast na letním táboře.

Seznam akcí roku 2015:









Přespávačka v klubovně – leden
Výprava – fara Brtnice – březen
Výprava Vranovská přehrada – duben
Účast na okresní a krajském kole Svojsíkova závodu – květen
Letní tábor – červenec
Indiánské léto – září
Podzimní výprava Králíky - říjen
Výprava do Lesonic – listopad
hvezda.orlicemb.cz

6. roj světlušek
Vedoucí oddílu:
Zástupce vedoucího oddílu:

Lenka Musilová
Michaela Nesnídalová, Jana Scherrerová,
Marie Němcová

Družiny:
Tygříci
Štěpánka Hihi Jičínská
Amálie Nessie Opršalová
Natálie Růţenka Šálková
Kristýna Kitty Růţičková
Klára Kavanová
Adélka Šmídlová
Anička Straňáková

Majoránky
Lucie Mazlík Kočí
Klára Rainbow Růţičková
Vanda Packa Pokorná
Lenka Beruška Bretšnajdrová
Hedvika Doleţalová
Adéla Bulíčková
Veronika Černá

Mexičanky
Eliška Elíša Dračková
Klára Košáková
Kristýna Kim Růţičková
Markéta Lvice Kvapilová
Veronika Muzikářová
Kateřina Černá

Etapovka


Celoroční etapovou hru jsme měly podle kníţky Timothée de Fobelle: Tobiáš Lolness.
Hlavní hrdina Tobiáš Lolness ţije ve stromě s mnoho dalšími lidmi a nejvyšší jedinci
neměří víc neţ dva milimetry. Proti malému Tobiášovi a jeho rodině však stojí celý
jeho národ, a tak jim nezbyde nic jiného neţ utíkat. U dětí etapovka rozvíjela
spolupráci, vnímání přírody, ekologii a konání dobrých skutků. Nakonec jsme si
v klubovně namalovaly celý Tobiášův svět, který má podobu stromu.

Úspěchy


Mezi úspěchy bychom chtěly zařadit schopnost udrţet početnou fungující členskou
základnu, oddílové udrţování tradic a pořádání kvalitního letního tábora.

Plány





Naším velkým plánem je trénování na Závod vlčat a světlušek.
Plánujeme se v lednu věnovat vázání uzlů, vaření i pečení, jednání v krizových
situacích, poznávání zvířat a poznávání se navzájem. V únoru máme v úmyslu zaměřit
program na historii skautingu, mapové značky, ekologii, loupání a krájení zeleniny a
skládání z papíru. Hlavním tématem března bude zručnost, spolupráce a opakování
naučených dovedností. Na duben chceme světluškám připravit tréninkový závod, aby
věděly, do čeho půjdou.
Z akcí bychom rádi uskutečnily v březnu společnou výpravu se 4. oddílem skautek
Slunečnice.

Akce v roce 2015
30. 1. 2015
20. - 21. 2. 2015
20. – 22. 3. 2015
2. 4. 2015
1. – 3. 5. 2015
12. – 13. 6. 2015
2. – 3. 10. 2015
30. 10. – 1. 11. 2015
17. 11. 2015
18. 12. 2015

Schůzka plná deskových her
Přespávací výprava v klubovně – Operace Krchlov
Výprava do Štítar – Elíšiny oči
Velikonoční výprava
Výprava na Březník
Závěrečná přespávačka v klubovně
Zahajovací přespávačka
Společná podzimní výprava s vlčaty
Oslavy 100 let dívčího skautingu
Vánoční prodlouţená schůzka

7. roverský kmen Obzor
Vedoucí oddílu:
zástupce:

Zbyněk Nejezchleba
Bc. Lenka Musilová

Členové:
Lukáš Brhlík – Earl
Petr Rokoský - Pardál
Lucie Nováková - Oslík
Vladimíra Večeřová - Lasi
Adam Šplíchal - Hadam
Julie Pelikánová
Michaela Nesnídalová - Migi





Vojtěch Růţička
Šimon Šplíchal - Saimon
Štěpán Břinek - Steve
Marie Kunstová - Špagetka
Vojtěch Brhlík – Schwanz
Jakub Dračka
Aneţka Kotrbová - Suri

Náš kmen se nám v tomto roce povedlo po cca roční pauze dát opět do chodu. Začali jsme
spolu jezdit na akce a některé dokonce i pořádat.
Pravidelné schůzky, kvůli časovému vytíţení a aktivní práci u jiných oddílů nemáme.
Nahrazujeme si je však našimi výpravami, o které se pokoušíme alespoň jednou za měsíc.
Z nejzajímavějších můţeme jmenovat účast na nočním závodě Benediktova noc, Mikulášský
víkend nebo okresní setkání roverů ve Stálkově.
Nezapomínáme také na roverské heslo „Slouţím!“ a i proto jsme se letos opět zapojili
do skautské sbírky Společně proti leukemii, ve které jsme letos vybrali přes 3500 Kč.
Pomáháme také na brigádách, ať uţ je to údrţba naší klubovny nebo pomoc na našem
letním tábořišti. Nefungujeme však pouze jako pracovní síla, pomáhali jsme také
s přípravou Vánoční besídky nebo letošního ročníku Coffee to help. Na naše akce také
zveme starší skauty a skautky jako přípravu na aktivní rovering.

Úspěchy:







Vítězství v nočním závodě Benedikova noc
Několik členů úspěšně zakončilo kurz Zdravotník Zotavovacích Akcí
Máme mezi sebou několik nových čekatelů
Pomáhali jsme s přípravou Vánoční besídky nebo pohádkové cesty v Lesonicích
Vyjíţdíme na pravidelná setkání s rovery spadající pod ORJ Třebíč
Navázání kontaktu s praţským roverským kmenem Mawadani, se kterým si dopisujeme

Plány na příští rok:






Rádi bychom mezi sebe přijali starší skauty a skautky
V plánu máme vyrazit na putovní tábor do zahraničí
Několik členů se chystá vyrazit na čekatelské nebo vůdcovské kurzy
Doufáme v udrţení tradice roverských Silvestrů a v obnovení RS tábora
Chceme stále vyjíţdět na republikové roverské akce jako MiQuik nebo Naši nejsou doma,
obhájit naše vítězství na Benediktově noci a udrţovat kontakt s rovery z našeho okresu

8. oddíl šamani
Vedoucí oddílu:
Zástupce vedoucího oddílu:

Mgr. Zbyněk Nejezchleba
Ing. Petr Povolný

Členové
Zbyněk Stoupa Nejezchleba
Petr Amundsen Povolný
Vladimír Brťa Kratochvíl
Zbyněk Zbyňa Fučík
Miroslav Koloušek Holík
František Fery Jelínek
Martina Marťa Špačková
Petr Kletrs Špaček
Jana Janča Runkasová
Antonín Tony Zahradník
Milan Milhouse Muška
Radka Ráďa Ţivnůstková
Jan Ondatra Vydra


Lesonice
Luka nad Jihlavou
Jaroměřice nad Rokytnou
Moravské Budějovice
Vlkovec
Praha
Praha
Praha
Brno
Pavlice
Třebelovice
Brno
Ctidruţice

Akce
Únor
Duben
Květen
Červenec
Srpen
Září
Listopad
Prosinec





Švajglova Lada - výprava na Šumavu společně s RS kmenem– běţky
Organizace roverského víkendu Stálkov pro RS z okresu Třebíč
Čarodějnice
Výprava po stopách ČS opevnění Slavonicko
Pomoc při organizaci krajského kola SZ v Lesonicích
Společný tábor skautů a skautek
Pohádková cesta – pomoc při organizaci pohádkové cesty v Lesonicích
Přechod Novohradských hor
Společná brigáda s RS na tábořišti
Pomoc při přípravě Cofee to help
Společná Silvestrovská výprava s RS na Stálkov

OS kmen Šamani sdruţuje bývalé vedoucí a dospělé skauty, kteří jiţ aktivně nepracují
u jednotlivých oddílů, ale svojí činností buď přispívají k samotnému chodu střediska
(jsou členy střediskové rady) nebo se podílejí na přípravě programu pro oddíly mladších
členů při společných akcích.
Krom této činnosti vyvíjí rovněţ aktivity zaměřené na plnění svého programu. Tyto akce
nejsou určeny pouze členům kmene, ale aktivit se zúčastňují také nečlenové kmene z řad
střediska a rovněţ i známí a kamarádi členů kmene.

11. oddíl Skřítci
Vedoucí oddílu:
Zástupce vedoucího oddílu:

Pavla Beránková
Vladimír Kratochvíl
Členové oddílu
leden – září
Ondřej Hons
Jiří Stříţ
Štěpán Šafránek
Sára Šplíchalová
Dominik Vala
David Honsa
Karel Kosmák
Kristýna Kubová
Kateřina Kvasničková
Pavlína Muzikářová
Jáchym Okoš
Vít Smíšek
Tom Straub

Členové oddílu
září - prosinec
Adam Svoboda
Adéla Plichtová
Aleš Vostrovský
Alţběta Mandátová
Barbora Dvořáková
Dan Vala
Daniel Dvořák
Jan Němeček
Jiří Stříţ
Kristýna Kubová
Leopold Slavíček
Ondřej Hons
Pavlína Muzikářová
Robert Málek
Šimon Urbánek
Tadeáš Klejdus
Tom Straub
Vojtěch Bulíček
Zdeněk Němeček

Změny v oddíle:
- oddílové schůzky prodlouţeny o čtvrt hodiny, tedy na 1,5 hodiny
- od ledna do června zůstalo vedení oddílu v sestavě Pavla Beránková, Julie Pelikánová,
Adam Šplíchal a Vladimír Čábel.
- se začátkem školního roku se krátkodobě zkomplikovala situace ve vedení. Kvůli škole
a tanečním kurzům opadli oddíloví rádci.
- skvělá výpomoc přišla z ostatních oddílů v podobě Marie Němcové, Evy Horákové a Jakuba
Dračky, kteří pomáhají se schůzkami a oddílovými aktivitami i po návratu stálých rádců
- rádci, kteří jsou registrováni v jiných oddílech - Julie Pelikánová, Adam Šplíchal – Hadam.
Dále pomáhají s vedením druţin: Jakub Dračka, Eva Horáková, Marie Němcová, Lucie
Nováková
Plány na rok 2016
Pro rok 2016 plánujeme tzv. „šátkovací výpravu“, kde bude vrcholem první předávání
oddílových šátků. Na jaře pak proběhne také výprava na čištění studánky. Od 3. do 7. srpna je
opět plánována velká letní výprava – táboření s rodiči, jako oddílové zakončení školního roku
2015/16.
Akce:
- 27. - 28. března 2015 Noc s Andersenem pořádanou v knihovnách
- 5. do 9. 8. 2015 velká letní výprava oddílu Skřítků na střediskovém tábořišti u rybníku
Walden
- Na začátku září proběhly nábory v mateřských školách v Mor. Budějovicích. A také dvě
náborové schůzky. Protoţe přišlo mnoho nových členů, vznikla jiţ třetí druţina, která si
vybrala jméno Ohníčci
- 24. října jsme uskutečnili výprava do Hory pod názvem „Skřítci poznávají svět“
- prosincová prodlouţená schůzka - předvánoční pečení

