
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 
 

JUNÁK - svaz skautů a skautek České republiky 
středisko „Moravská Orlice“ Moravské Budějovice 

IČ: 60418648 Organizační číslo jednotky: 614.04 
č.ú. 1400002472/7940 

Junák -svaz skautů a skautek ČR 

 je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 

č. 83/1990 Sb., sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského 

vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů 

 je největším občanským sdružením dětí a mládeže v ČR 

 je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM 

 Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchov-

ních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý 

život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému 

lidskému společenství v souladu se zásadami stanovenými zakladateli skautského 

hnutí. 

Středisko sdružuje následující oddíly: 

1.  smečka Sírius  vlčata od 7 do 11 let 

4.  dívčí oddíl Slunečnice  skautky od 12 do 15 let 

5. chlapecký oddíl Hvězda  skauti od 12 do 15 let 

6. roj světlušek světlušky od 7 do 11 let 

7. roverský kmen Obzor  roveři a rangers od 15 do 18 let 

8. oldskautský kmen Šamani dospělí, kteří aktivně nepracují v oddílech 

11. smíšený oddíl Dobrokvítek děti od 4 do 7 let 

 

Velikost členské základny: 

Oddíl: Vedoucí oddílu: 
Počet dětí 

6-11 let 

Počet dětí 

12 - 14 let 

Počet 

dospělých 

1. smečka 

Sírius 
Petr Beránek 20  2 

4. oddíl Slu-

nečnice 
Lucie Škodová  11 1 

5. oddíl Hvěz-

da 
Martin Doležal  18 1 

6. roj  

světlušek 
Lenka Musilová 22  1 

7. roverský 

kmen Obzor 
Lenka Musilová  9  

8. oldskautský 

kmen Šamani 
Zbyněk Nejezchleba   5 

11. oddíl  

Dobrokvítci 
Lucie Škodová 9 0 1 

Celkem  51 38 11 

 



 Celkem v roce 2012 tvořilo naše středisko 100 členů. Jedná se o aktivní členskou 

základnu, která se pravidelně schází. 

 Kromě oddílů mladších členů pracují při středisku dva kmeny – a to roverský 

kmen. Jedná se o členy ve věku 15 - 21 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 rover-

ského kmene mají kromě vlastních aktivit zároveň dobrovolnou službu u oddílu, ze 

kterého do kmene přišli.  

 Dalším kmenem, který byl založen v roce 2012 je oldskautský kmen Šamani. Tento 

kmen sdružuje dospělé členy střediska, kteří nepracují přímo u jednotlivých oddílů, 

ale svojí činností nemalou měrou přispívají k chodu jednotlivých oddílů a samotné-

ho střediska. Program kmene se zaměřuje zejména na pomoc při organizaci společ-

ných střediskových akcí, brigády pro středisko a kmenové akce. 

 
Řízení střediska Moravské Budějovice 

 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. 

  

Současná středisková rada se skládá z: 

Vedoucí střediska Mgr. Zbyněk Nejezchleba 

Zástupce vedoucího střediska Ing. Petr Povolný 

 

Hospodář Bc. Jiří Outulný 

Zpravodaj pro výchovu PhDr. Petr Beránek 

Zpravodaj pro vzdělávání Mgr. Lucie Škodová, DiS. 

Správce klubovny Michal Sýkora 

Zpravodaj pro veřejnost Ing. Martina Špačková 

Organizační zpravodaj Vladimír Kratochvíl 

Člen rady Ing. Martin Doležal 

Člen revizní komise Adam Valík 

Předsedkyně revizní komise, Bc. Radka Prokopová 

zpravodaj pro web  

 

Činnost střediska 

 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 jsou letní dětské tábory, které jsou 

vyvrcholením skautské činnosti. 

 

Střediskové akce: 

 únor Uzlovací regata 

 duben Ukliď si svoje město (úklid města Moravské Budějovice) 

 květen   Kladení věnců u příležitosti ukončení 2. světové války 

 červen Klubovna pro rádce (vzdělávací akce pro rádce družin) 



 červenec Tábory – skauti a skautky, světlušky a vlčata 

 září Indiánské léto  

Průvod městem 

Skautská Drakiáda 

 říjen Kladení věnců ke vzniku ČSR 

  Skautské století – oslava 100 let založení skautingu 

 prosinec Rozvoz Betlémského světla 

 Za kytičku jmelí 

 Divadlo v domě sv. Antonína 

 Vánoční besídka 

 Krmení zvěře 

 

Klubovna 

 Kromě výše uvedených akcí se členové střediska podílejí na rekonstrukci klubovny 
na Smetanově ulici a od jara 2012 na přístavbě nových kluboven, kdy pro rok 2012 
bylo v plánu vlastními silami vybudovat základovou desku tak, aby na jaře 2013 
mohla být postavena hrubá stavba. Brigádně bylo členy střediska odpracováno 670 
hodin a to vše svépomocí a další 130 hodin bylo odpracováno při údržbě stávající 
budovy a úpravy okolní plochy.  

 

Dobrá Voda 

 Jedná se o objekt bývalých lázní, které obdržela z Fondu dětí a mládeže 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 lůžek).  

 V současné době bývalé lázně fungují jako víkendová základna všech oddílů na 
okrese Třebíč včetně moravskobudějovických oddílů (odkaz na 
dobravoda.abahoa.cz). 

 

Dotace a granty 

 Dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na činnost a provozní 
náklady. 

 Grant nadace Cesta na činnost střediska. 
 Grant Lesů ČR na střediskovou činnost. 
 Dotace z FAOM na Vánoční aktivity střediska. 

 

Reprezentace našeho střediska 

 Středisko Junáka v Moravských Budějovicích v roce 2012 reprezentovalo 
na několika akcích, kterých se zúčastnili skautská střediska z okresů kraje 
Vysočiny.  

 V květnu 2012 se 1. a 6. oddíl našeho střediska účastnily Závodu světlušek a vlčat 
v Třebíči, kde obě dvě hlídky postoupily do krajského kola, kde opět zvítězily 
a v září 2012 reprezentovaly naše středisko na celostátním kole, kde se umístily na 
5. a 7. místě. 



 Zúčastnili jsme se závodů pořádaných Okresní radou Junáka Třebíč, které se v roce 
2012 uskutečnily ve Velkém Meziříčí. 

 Část oddílů se účastnila prosincového divadelního festivalu HUČKA, který se ko-

nal v Třebíči. 

 

Spolupráce s městem Moravské Budějovice 

 V roce 2012 jsme pokračovali ve spolupráci s Městem Moravské Budějovice – 
jednalo se zejména o pomoc při slavnostních. 

  Dále jsme se spolupracovali s městským kulturním střediskem na akci Betlémské 
světlo 2012, akci ke Dni Země – Ukliď si svoje město. 

 Velmi úzce jsme spolupracovali s DDM Budík – Dětský den, Čarodějnice. 
 
 
 
V závěru výroční zprávy je uvedeno hospodaření střediska. 
 
 
 

PODĚKOVÁNÍ 

 Děkujeme všem jednotlivcům, kteří jakkoli naší organizační jednotce pomohli 
a pomáhají.  

 Organizátorům, že organizují, účastníkům, že se účastní a ostatním příznivcům, že 
nám svou přízeň projevují morálně, materiálně či vlastními službami. 

 
 
 
 vytvořila: Radka Prokopová 
 
 
 
 
 

následuje prezentace jednotlivých oddílů 
 
 



 



1. smečka Sirius 

 

Vedoucí oddílu:  Petr Vlk Beránek  

Zástupce vedoucího oddílu:  Jan Švéd Hanák  

Oddílový rádce:  Jaroslav Vágus Kotrba  

Zástupci oddílového rádce:  Jiří Brazil Kiesewetter a Jakub Dráček Dračka  

 

Počet členů za rok 2012: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celoroční etapová hra: 

 V první polovině roku jsme dokončili etapovou hru „Pomezní hvozd“, kterou 

jsme zahájili už v roce 2010. Od října probíhala hra „Mauglího džungle“, která 

byla ukončena po Vánocích 2011. 

Úspěchy: 

 o Velikonocích jsme hrkali v Moravských Budějovicích a nikdo nás neodehnal  

 měli jsme druhý ročník tábora pro vlčata a světlušky. 

 probojovali jsme se do celostátního kola Závodu vlčat a světlušek v Litvínově, 

kde jsme hájili barvy Kraje Vysočiny a umístili jsme se na 5. místě ze čtrnácti 

nejlepších hlídek ze všech krajů ČR     

Plány: 

 co nejvíce dobrých skutků 

 úprava našeho „doupěte“ (pro neznalé: klubovny) 

  

Akce: 

- Oddílové narozeniny (leden) – osla-

vili jsme 8. narozeniny naší smečky. 

- Pirátská uzlovací regata (březen) – 

poprvé jsme organizovali pro ostatní 

bratry a sestry střediskový závod ve 

vázání uzlů 

- Stěhování (březen) – stěhování dou-

pěte do dočasného útočiště na morav-

skobudějovické faře  

- Podyjská kráva (duben) - tradiční 

velikonoční výprava do Podyjí; ten-

tokrát na a za Kraví horu 

- Hrkání po Vískách (duben) – 

o Velikonocích jsme uspořádali první 

ročník hrkání po Vískách. 

- Podzámecká výprava (květen) – ad-

renalinová výprava v okolí Vranova 

nad Dyjí 

Martin Karásek Martin Větrolík Větrovský  Jan 

Fida Žádník Filip Vítek Slabý Vít 

Dominik Rada Dominik Tom Slabý Tomáš 

Glum Alexa Marek Aleš Cech Aleš 

Matouš Neubauer Matouš Dick Beránek Jonáš 

Jáša Frič Jáchym Jeda Balík Jan 

Martin Karkulík Martin Štěpa Rada Štěpán 

Zmrzlík Stuchlík Michal Gándí Kiesewetter Lukáš 

Korejš Koreš Jakub Čučňák Puchnar Radek 

Goliáš Šplíchal David    



- Galský Bítov (červen) – předtáboro-

vá výprava společně se světluškami 

v Bítově 

- Tábor (červenec) -   společný vlčác-

ko-světluškovský tábor u Starého 

Města pod Landštějnem, kde jsme 

prožívali dobrodružství galských hr-

dinů Asterixe a Obelixe. 

- Celostátní kolo ZVaS v Litvínově 

(září) – účast ve vrcholné soutěži 

mladších skautů a skautek ČR.

Indiánské léto (říjen) – účast na 

skautském závodě pořádaném okresní 

radou Junáka 

- Země česká…(říjen) – společná pod-

zimní výprava světlušek a vlčat do 

Dobré Vody u Třebíče 

- Koledování v Domě sv. Antonína 

(prosinec) – společná akce pro senio-

ry v Domě sv. Antonína 





4. oddíl Slunečnice 

 

Počet členů:  15 

Družiny:  Rosničky, Ještěrky 

 

Rosničky 

Rádkyně:  Vladimíra Lasička Večeřová 

Podrádkyně:  Michaela Migi Nesnídalová 

Členové:  5 (Katka, Markét, Šetl, Zuzka, Mája) 

 

Ještěrky 

Rádkyně:  Lucie Oslík Nováková 

Podrádkyně:  Julie ,Žilí Pelikánová 

Členové:  6 (Anežka, Pája, Maruška, Sisi, Evča, Štístko) 

 

Akce  

Leden  Modes Robes 

Únor lyže Luka nad Jihlavou 

 Uzlovací regata 

Březen Přebyteční 

Duben výprava na Rokštejn 

Květen výprava údolím řeky Oslavky 

 Oddílová výprava na jaroměřic-

kou faru 

Červen oddílová schůzka v Ratibořicích 

Září putování s Oidipem do NP Po-

dyjí 

Říjen Hra o trůny v Adršpašských 

skalách 

Listopad Temná kavárna 

Prosinec návštěva Domu sv. Antonína 

 

Naše úspěchy:  

 Před Vánoci jsme se věnovaly rukodělným činnostem. Naše výrobky jsme pak 

těsně před Štědrým dnem prodávaly společně se jmelím. Za výtěžek jsme na-

koupily pamlsky, granule hračky pro pejsky do třebíčského útulku. 

 

 

slunecnicemb.rajce.idnes.cz 

slunecnice-mb.webnode.cz 





5. skautský oddíl Hvězda 

Vedoucí oddílu:  Martin Ropík Doležal 

Zástupce vedoucího oddílu: Jiří Outulný 

Členové oddílové rady:  Adam Valík – oddílový rádce 

 Antonín Tonda Zahradník  

 

Družiny: 

Orly: 

Brhlík Lukáš Rohlík 

Dračka Jakub Kuba 

Šplíchal Štěpán Ralf 

Beránek Jonáš Dick 

Plavec Marek Mára 

Stuchlík Michal Stuhla 

Hraboši: 

Břinek Štěpán Steve 

Rokoský Petr Pardál 

Růžička Vojtěch Vojta 

Brhlík Vojtěch Švanz 

Cech Aleš Alda 

Puchnar Radek Čučňa 

Stopaři: 

Čábel Vladislav Vláďa 

Šplíchal Adam Hadam 

Šplíchal Šimon Šimon 

Lapeš Vojtěch Lapik 

Neubauer Matouš Matouš 

Větrovský Jan Větrolík 

 

Úspěchy v roce 2012:  

 Na jaře 2012 se nám podařilo společně s oddílem turistiky SOKOLa uspořádat již 

5. ročník Otvírání hory, tj. slavnostní zahájení turistické sezóny.  

 Do nového skautského roku 2012/2013 se nám podařilo vstoupit s novými členy, pře-

devším z řad smečky vlčat Sirius a tím náš oddíl překročil historicky poprvé hranici 

20 registrovaných členů.   

 Začala se rýsovat nová generace vedení oddílu  

 

Plány do roku 2013 

 Dokončení obměny vedení oddílu a vzdělávání mladších členů oddílové rady 

 Co nejlepší reprezentace našeho města a střediska a města v rámci Svojsíkova závodu 2013 

 Účast na letním táboře  

 Dostavba skautské klubovny a s ním spojené přesídlení našeho oddílu do nových prostor 

 

Akce 

Únor  Uzlovací regata 

Březen Otvírání hory 

 výprava do Hroznatína 

Duben  Cyklovíkend  

Květen  Údolím Bihanky a Želetavky 

Září  Na zříceninu Lapikus 

Říjen  Honba za úsměvem Mony Lisy 

Listopad  Sportovní víkendovka 

 

www.petka-mb.webnode.cz 

 

 



 



6. roj světlušek 

Tento oddíl vznikl nově, oddělil se od 4. oddílu. Funguje od 1. září 2012. 

 
Vůdce oddílu: Lenka Jelen Musilová 

Zástupce vůdce oddílu: Jana Zajíc Scherrerová 

Počet členů: 19 

Družiny: Mexičanky, Tygříci a Majoránky 

 

Mexičanky 

Družina vedena  Mexi a její pomocnicí Migi 

Počet členů: 6 

 

Tygříci 

Družina vedena  Zajícem 

Počet členů: 6 

 

Majoránky 

Družina  Jelenem 

Počet členů:  7 

 

Akce: 

Únor  Uzlovací regata 

Březen Tišnovské závody 

 Táborová schůzka pro rodiče 

Duben  Den Země  

Květen  Závod vlčat a světlušek 

 Výprava na jaroměřickou faru 

Červen  Předtáborová výprava 

Září  Drakiáda 

Říjen  Honba za úsměvem Mony Lisy 

 Podzimní prázdniny na Dobré 

Vodě 

Listopad  Sobotní den v klubovně 

Prosinec  Hučka 

 Návštěva sv. Antonína 

 

Úspěchy: 

 Musím zde zmínit, že se družina Mexičanek v závodu vlčat a světlušek dostala až do 

celostátního kola, kde skončila na 7. místě. 

 





7. roverský kmen Obzor 

vedoucí oddílu:  Lenka Léňa Musilová  

zástupce vedoucího:  Lada Žigi Opršalová  

 

členové: 

Adam Valík 

Jaroslav Vágus Kotrba  

Karolína Charlie Břinková  

Jana Zajíc Scherrerová  

Pavla Večeřová

 

Roverský kmen Obzor se schází jednou za měsíc v prostorech klubovny. Schůzky 

jsou vždy zajímavé. Nejen že si cvičíme a oživujeme již zapomenuté znalosti, ale také se 

téměř vždy dobře najíme. Po předchozí domluvě si vždy jeden z nás připraví pro ostatní něco 

dobrého. Také hrajeme spoustu her, a i když některé z nich známe, po každé jim dodáváme 

nový rozměr. Naše činnost v letošním roce byla opravdu zajímavá a naplněná nevšedními 

zážitky.  

Roverská kapela stále funguje a slaví úspěchy, například na vánoční besídce. V dob-

rovolnické činnosti jsme se posunuli zase o krok dál, krom Kapky jsme letos pomáhali městu 

při každoroční pálení čarodějnic, kdy jsme pro děti na stezce odvahy hráli pohádkové postavy.  

Abychom vědomostně nezakrněli, někteří z nás se účastnili pražského semináře 

Ekumenické lesní školy a jiní Mikulášského semináře taktéž v Praze. 

Letošní léto bylo významné prvním roverským táborem, který probíhal současně 

s druhým týdnem tábora skautského. Na každý den si jeden z nás připravil program pro ostat-

ní. Stěžejním tématem byly celosvětové problémy. Za 7 dní jsme stihli prožít den arabské 

ženy, posnídat v celo-světovém měřítku, uvědomit si následky dlouhého sezení u počítače 

nebo jsme vedli noční válku o Kosovo. 

 

úspěchy: 

 účast na seminářích ELŠ a Miquik 

 vymalování kuchyně 

 pomoc při Kapce 2012 

 ocenění některých členů čekatelskými 

tituly 

 navazování kontaktů se slovenskými 

skauty  

 oslava roverského Silvestra, vytváření 

nových tradic 

 úspěšná středisková hra ke sto letům 

českého skautingu 

 

plány na příští rok: 

 V příštím roce bychom rádi dokončili brožuru o historii skautingu v Moravské Budě-

jovicích. Dále bychom rádi pokračovali v tradicích Silvestra a RS tábora.  

 Na léto plánujeme rozsáhlejší putování nějakou cizí zemí, nejspíše Polskem či Ru-

munskem. V plánu je i pomoc při výstavbě klubovny a stěhování do klubovny nové, 

která je na faře. 





8. oldskautský kmen Šamani 

Členové: 

Zbyněk Stoupa Nejezchleba 

Petr Amundsen Povolný 

Vladimír Brťa Kratochvíl 

Martina Marťa Špačková 

Petr Kletrs Špaček 

Radka Ráďa Prokopová 

Zbyněk Zbyňa Fučík 

Milan Milhaus Muška 

Antonín Tony Zahradník 

Petr Schwab Šváb 

Pavel Melkus 

Miroslav Mira Holík 

Roman Army David 

 

Akce OS kmene: 

Únor Šumava – běžky 

Březen Lesonický košt 

Duben– Květen základy a základová 

deska – přístavba klu-

bovny 

Srpen Rakouské alpy 

Září Putování po Železných 

horách 

Listopad Putování po řece Osla-

vě 

Prosinec Putování podél Sázavy 

 

Náš kmen je velmi různorodá skupina dospělých lidí, kteří jsou rozeseti po celé repub-

lice – Moravské Budějovice, Lesonice, Jaroměřice nad Rokytnou, Martínkov, Praha, Choce-

rady, Třebelovice, Luka nad Jihlavou, Pardubice, Pohořílky, Francie, Pavlice. Přesto jsme 

schopni díky skautingu se opětovně pravidelně scházet a pořádat společné akce. 

 





11. oddíl Dobrokvítci 

Vedoucí:  Lucie Tyki Škodová 

Zástupce vedoucího:  Lada Žigi Opršalová 

Členové:  Vanda, Ludvík, Maty, Čili, Onďa, Adámek, Viktorek, Kuba, 

Jarda 

 

Již přes rok trvá naše činnost a zdá se, že se nám daří. Za poslední rok, ač nám nikdo 

nový nepřibyl, jsme učinili ve spoustě věcí pokrok. Ať už v dovednostech skautských nebo ve 

zlepšení kolektivu dětí jako takového. 

Některé z našich dětí letos začaly chodit do školy, nepřestoupili však k vlčatům ani 

světluškám, pro tento rok jsme se rozhodli složit oddíl dětí z mateřských školek a prvních tříd 

základních škol.  

Stejně jako minulý rok, probíhají naše schůzky každé úterý od 16:00 do 17:30. Na 

schůzkách se na některé aktivity snažíme děti rozdělit na starší a mladší, aby si všichni ze 

schůzky něco odnesli a nenudili se na ní.  Náplní schůzek, jsou nejrůznější pohybové hry 

(mezi nejoblíbenější patří Hututu a čertovská honička). Dále na schůzkách vyrábíme, napří-

klad vánoční ozdoby ze slaného těsta. Krom skautských dovedností jako je uzlování nebo 

poznávání stop, se snažíme děti naučit jak se k sobě správně chovat, nebo třeba jak se chovat 

ve městě.  

Za sebou máme několik úspěšných akcí, jako je výlet do znojemského divadla, účast 

na střediskové vánoční besídce, poslední letní výprava za skřítky na Kosovou nebo výprava 

do pravěku na svatého Víta, kde jsme hledali dinosaury.  

Na příští rok plánujeme větší zapojení rodičů do schůzek a výprav a výpravu s prvním 

přespáním v klubovně. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


