
 



2 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 
 

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 duchovních, 

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 6 do 11 let 

4.  dívčí oddíl Slunečnice  světlušky od 6 do 11 let, skautky od 12 do 14 let 

5. chlapecký oddíl Hvězda  skauti od 12 do 14 let 

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

11. smíšený oddíl Dobrokvítek děti od 3 do 6 let 
 (založený v září 2011) 

 

Velikost členské základny: 

Oddíl: Vedoucí oddílu: 
Počet dětí 
6 – 11 let 

Počet dětí 
12 - 14 let 

Počet dětí 
15 - 18 let 

Počet 
dospělých 

1. smečka 
Sírius 

Petr Beránek 25   2 

4. oddíl 

Slunečnice 
Lucie Škodová 26 11  4 

5. oddíl 

Hvězda 
Martin Doležal  18  3 

7. roverský 

kmen Obzor 
Lenka Musilová   5 6 

Celkem  51 29 5 15 

 
 Celkem v roce 2011 tvořilo naše středisko 100 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 
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roverského kmene mají kromě vlastních aktivit zároveň dobrovolnou službu u oddílu, ze 

kterého do kmene přišli.  

 

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 Bc. 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 je letní dětský tábor, který je vyvrcholením skautské 

činnosti. 

 

Střediskové akce: 

 únor Uzlovací regata 

 březen Vzdělávací seminář pro vedoucí světlušek a vlčat 

 duben Ukliď si své město (úklid města Moravské Budějovice) 

 červenec Tábor na dva běhy – skauti a skautky, světlušky a vlčata 

 září Indiánské léto (celookresní akce, tentokrát pořádaná naším střediskem) 

Průvod městem 

Vznik nového oddílu Dobrokvítek pro předškolní děti 

 říjen Fotografický seminář 

Podzimní jednodenní Drakiáda 

 Slavnost vzniku ČSR 

 prosinec Rozvoz Betlémského světla 

 Vánoční besídka 

 Krmení zvěře 
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Klubovna 

 Kromě výše uvedených akcí se členové střediska podílejí na rekonstrukci klubovny na 
Smetanově ulici.  

 Téměř veškerá práce se často provádí svépomocí. 

 V roce 2011 zde bylo odpracováno 220 brigádnických hodin za účelem údržby klubovny a 
okolí. 

 

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 

 Středisko v roce 2011 získalo dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a grant 
nadace Cesta na činnost střediska, dotaci Krajské rady Junáka při pořádání Indiánského léta 
2011. 

 V průběhu roku 2011 jsme pracovali na projektu Přístavby víceúčelových kluboven, kdy jsme 
v rámci IV. kola výzvy MAS podali na podzim 2011 žádost o dotaci, se kterou jsme uspěli. 
Před samotným podáním žádosti proběhla jednání s Městem Moravské Budějovice 
o dlouhodobém pronájmu pozemku sousedícím se stávající klubovnou a následné smlouvě 
o právu provést stavbu, kdy v září 2011 byla stavebním odborem Moravské Budějovice 
povolena Přístavba víceúčelových kluboven. 

 

Reprezentace našeho střediska 

 Středisko Junáka v Moravských Budějovicích v roce 2011 reprezentovalo na několika akcích, 
kterých se zúčastnili skautská střediska z okresů kraje Vysočiny.  

 V květnu 2011 se 4. a 5. oddíl našeho střediska účastnily Svojsíkova závodu, který proběhl 
v obci Hrbov u Velkého Meziříčí. 4. oddíl Rosniček zde skončil na 2. místě (z celkem 
17 přihlášených hlídek) a zajistil si tak postup do Krajského kola Svojsíkova závodu, které se 
uskutečnilo v Přibyslavi a kde Rosničky obsadily celkově 3. místo. 

 V září 2011 naše středisko organizovalo Indiánské léto - závod skautských hlídek – tentokrát 

se jednalo o Moravskobudějovické Jamboree. Závodu se zúčastnilo přes 150 skautů a skautek 

z okresu Třebíč. Samotný závod proběhl v lokalitě Kosová u Moravských Budějovic. 

 Naše středisko secvičilo 8 představení (ze 14 celkem). Zapojily se skoro všechny oddíly. 

První smečka vlčat se představila s divadelní hrou Trója - skutečný příběh, za které získali 

1. místo v kategorii bez hvězdičky (mladší). Čtvrtý oddíl nás zásobil v kategorii bez 

hvězdičky dalšími stupni vítězů - Detektivka Tučňák a robot (2. místo), Letopisy Narnie 

(3. místo) a dále Jungle (5. místo). V kategorii s hvězdičkou (starší) získaly 1. místo za 

hru Červená Karkulka, která byla netradičně spojena z několika částí – v rýmu, horor, 

pantoma. Cenu nejlepšího herce získala Papoušek za roli mistr Yoda. V kategorii tanečních 

představení získal 4. oddíl první místo za tanec Buchty, dále 3. místo - Šedesátka a na 4. místě 

se umístil 7. kmen roverů a rangers Obzor. 
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Zahraniční spolupráce 

 Od roku 2004 do 2010 jsme udržovali kontakt se skauty v Rakouském Laa a. d. Thaya.  

 V blízké době bychom kontakt rádi obnovili.   

 

Spolupráce s městem Moravské Budějovice 

 V roce 2011 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 založení Československé republiky. 

 Dále jsme se spolupracovali s městským kulturním střediskem na akci Betlémské světlo 2011, 
akci ke Dni Země – Ukliď si svoje město. Kdy se jedná o čištění města, zejména sbírání 
odpadků. 

 

Stručné údaje z výkazu zisku a ztrát 

 

Náklady celkem 206669 

 

Výnosy celkem 205506 

Spotřeba materiálu 67702 Ostatní výnosy celkem 138041 

Spotřeba energie 17793 
Přijaté příspěvky (dotace, 

dary, čl. příspěvky) 
67465 

Cestovné 25103 
 

 

Ostatní služby 70006 
 

 

Ostatní náklady celkem 26065 Hospodářský výsledek -1163 

 
 
 
 
 

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 
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1. SMEČKA SIRIUS 
 

Vedoucí oddílu:  Petr Vlk Beránek  

Zástupce vedoucího oddílu:  Jan Švéd Hanák  

Oddílový rádce:  Jaroslav Vágus Kotrba  

Zástupce oddílového rádce:  Jiří Brazi Kiesewetter  

 

 Počet členů za rok 2011: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 Měli jsme vlastní tábor pro vlčata a světlušky. První místo na dramatickém festivalu „Hučka“, 

které jsme vyhráli s recitačním minimuzikálem Trója.  

 Plány: 

 Tento rok chceme jet na závod světlušek a vlčat, pomoct při stavbě nové klubovny a udělat co 

nejvíce dobrých skutků. 

 

Seznam akcí roku 2011: 

 Medvědí seminář (únor) - Petr Hájek – Balú, uznávaný pedagog (nejen skautský), si pro vedení 

několika oddílů připravil dramaticko-zážitkový kurz na téma metodika. 

 Králův služebník (březen) – dvoudenní výprava do okolí Moravských Budějovic 

 Jarní úklid (březen) – úklid klubovny a okolí 

 Povolání od krále (duben) - závěrečná etapa „Pomezního hvozdu“, proběhlo ukončení a hostina 

ve farní věži.  

 Jemnický pochod ke dni Země 2011 (duben) – tradiční pochod jemnických skautů 

Martin Martin Karásek 

Fida Filip Žádník 

Dominik Dominik Rada 

Glum Marek Alexa 

Štěpán Štěpán Šplíchal 

Jáša Jáchym Frič 

Martin Martin Karkulík 

Kuba Jakub Dračka 

Vojta Vojtěch Lapeš 

Goliáš David Šplíchal 

Švanc Vojtěch Brhlík 

Vítek Vít Slabý 

Tom Tomáš Slabý 

Aleš Aleš Cech 

Doktor Tomáš Pavlíček 

Gándí Lukáš Kiesewetter 

Čučňák Radek Puchnar 
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 Za podyjským mlokem (duben) – výprava do Podyjí společně s ministranty 

z moravskobudějovické římskokatolické farnosti. 

 Stromovous (květen) – vycházka do okolí Moravských Budějovic za praktickým poznáváním 

stromů.  

 Předtáborová výprava do Jevišovic (červen) - společná výprava světlušek a vlčat s táborovou 

tématikou. 

 Velký bazar (červen) – tradiční ukončení pravidelné oddílové činnosti. 

 Tábor světlušek a vlčat (červenec) – společný desetidenní tábor našeho oddílu a světlušek ze 4. 

oddílu.  

 Podzimní výprava do Třebíče (září) – víkendová výprava do Třebíče a okolí a zahájení etapové 

hry Mauglího džungle. 

 Indiánské léto (říjen) – účast na skautském závodě pořádaném okresní radou Junáka. 

 „Horský“ výlet (listopad) – víkendová výprava na babický hřeben. 

 Hučka (prosinec) – účast na dětském divadelním festivalu v Třebíči s recitačním 

minimuzikálem Trója – opravdový příběh.  
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4. ODDÍL SLUNEČNICE 
 

Počet členů:  34 

Družiny světlušek:  Tygříci a Mexičanky 

Družina skautek:  Rosničky 

 

Tygříci 

Vedoucí: Lenka Musilová 

Pomáhá: Jana Scherrerová 

Počet členů: 14 

 

Akce 2011: 

 únor – Šimperk 

 březen - Po kopytě za bledulkami 

 duben - Velikonoční výprava 

 květen - Výprava do Mlžných hor 

 červen - Vzhůru do Dobrosvěta 

(předtáborová výprava) 

 září - Za kouzelnou lucernou 

 říjen - Indiánské léto 

 Drakiáda 

 Krok za krokem – naší zemí 

 listopad - Umělecká akademie  

 prosinec -  Hučka  

 Vánoční besídka  

 Krmení zvěře 

 

Mexičanky 

Vedoucí: Markéta Mexa Stejskalová 

Pomáhá: Pavla Večeřová, Jan Vydra 

Počet členů: 10 (Budulínek, Evča, Štístko, Papoušek, Klárka, Eliška, Katka, Julča, 

 Ája, Markéta) 

 

Akce 2011: 

 březen - Po kopytě za bledulkami 

 duben - Velikonoční výprava 

 květen - Výprava do Mlžných hor 

 červen - Vzhůru do Dobrosvěta 

(předtáborová výprava) 

 září - Výprava na faru do Dalešic 

 říjen - Indiánské léto 

 Drakiáda 

 Krok za krokem – naší zemí 

 listopad - Přespávačka v klubovně 

 prosinec -  Hučka  

 Vánoční besídka  
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Rosničky 

Rádce:  Karolína Charlie Břinková 

Podrádce: Vladimíra Lasička Večeřová 

Členové:  Anežka, Julča, Opice, Pája, Evča, Sisi, Migi, Oslík 

 

Akce 2011: 

 beden Disco přespávačka 

 únor Uzlovací regata 

 březen Výprava na chatu Katovnu 

 duben  Den Země a uklízení našeho 

 města od odpadků 

 Oddílová výprava za skřítky do 

 Olbramkostela 

 květen Ivančena 

 Svojsíkův závod 

 srpen Puťák do Bílých Karpat 

 září Psí výprava 

 Indiánské léto – Jamboree na 

 Kosové 

 říjen Drakiáda a závody na 

 koloběžkách 

 Průvod městem 

 Podzimní prázdniny 

 v Orlických horách 

 listopad Večerní hra po městě - 

 vyzvědači 

 prosinec Divadelní festival Hučka v 

 Třebíči 

 Skautská besídka, roznos 

 Betlémského světla a jmelí do 

 domovů důchodc 

 Krmení divé zvěře 

 

Naše úspěchy? 
 místo ve Svojsíkově závodě ve Velkém Meziříčí (okresní kolo) a 4. místo v krajském kole. 

 místo v divadelním festivalu Hučka za hru Červená Karkulka a 3. místo v tancování. 

 

http://slunecnice-mb.webnode.cz/ 
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5. ODDÍL HVĚZDA 
 

Vedoucí oddílu:  Martin Ropík Doležal 

Zástupce vedoucího oddílu:  Jiří Outulný 

 

Členové oddílové rady: Adam Valík – oddílový rádce 

 Antonín Zahradník – Tonda 

 

Družiny: 

 

Orli   Hraboši   Stopaři   

Dutch Jan Němec Steve Štěpán Břinek Hadam Adam Šplíchal 

Rohlík Lukáš Brhlík Pardál Petr Rokoský Saimon Šimon Šplíchal 

Mr. No Lukáš Novák Brazil Jiří Kiesewetter Zorro Zdeněk Žádník 

Jabkoun Lukáš Černý Sekáč Libor Beleščiak Michal Michal Kabelka 

Pipajs Roman Bobek Vojta Vojtěch Růžička Vláďa Vladislav Čábel 

 

Úspěchy:  

 Na jaře 2011 se nám podařilo společně s oddílem turistiky SOKOLa uspořádat již 4. ročník 

Otvírání hory, tj. slavnostní zahájení turistické sezóny.  

 Někteří rádcové se během letních prázdnin zúčastnili rádcovského tábora sv. Jiří.  

 Do nového skautského roku 2011/2012 se nám podařilo vstoupit s novými členy, především 

z řad 1. smečky vlčat Sirius. 

Plány na příští rok 

 Obměna vedení oddílu a vzdělávání členů oddílové rady 

 Účast na letním táboře  

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

Seznam akcí roku 2011: 

 únor - Uzlovací regata 

 březen -  Otvírání hory  

 Strom života - výprava  

 duben - Zelený víkend –výprava + 

brigáda 

 květen - Svojsíkův závod 2011 

 září - 1. výprava 

 říjen - Orlické hory – výprava 

 listopad - Přechod Pálavy 

 prosinec - Vánoční besídka 

 

www.petka-mb.webnode.cz 
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7. RS kmen Obzor 
 

Vedoucí oddílu: Lenka Léňa Musilová 

Zástupce vedoucího: Pavla Pája Večeřová 

 

Členové:  Adam Valík 

 Jaroslav Vágus Kotrba 

  Karolína Charlie Břinková 

 Jana Janča Scherrerová   

 Lada Žigi Opršalová 

 

Scházíme se jednou za čtrnáct dní na schůzkách. Naši činnost tvoří převážně dobrovolnická 

práce (např. Kapka naděje či pomoc DDM Budíku Moravské Budějovice. Získáváme nové poznatky 

a znalosti v různých oblastech nejen skautské praxe. Hrajeme nové hry protože i „dospělí“ si chtějí hrát. 

Mezi další činnosti patří i plnění Výzev s různými tématy (po dobu jednoho měsíce každé ráno 

cvičit, naučit se základní fráze v šesti jazycích nebo jít si zaplavat když venkovní teplota je 7 stupňů…), 

za které získáváme červená pírka. Ta si pak věšíme na vyrobené provázky v klubovně. Naše letošní 

náplň schůzek se „točí“ okolo roverské „kapely“. Domluvili jsme se, že si nacvičíme několik písniček 

na nástroje, které ovládáme a možná bychom mohli i někdy vystoupit (např. na táboře). Za posledního 

půl roku se také snažíme zmapovat historii našeho střediska, proto jsme obcházeli „pamětníky“ a snažili 

jsme se dozvědět nějaké zajímavé poznatky, popřípadě sehnat fotografie, kroniky nebo důležité 

dokumenty. 

Úspěchy: 

  V rámci výpravy na „Hausebót“ jsme pořídili fotky, která byly následně otisknuty ve skautském 

časopise Roverský kmen. 

  Neustále se snažíme vzdělávat, a tak členové absolvovali kurzy ČLK SURSUM a VLK Lyra. 

  Vytvoření oddílové kapely. 

  Obnovení činnosti a zvýšení počtu členů. 

  Zahájen projekt o historii střediska Moravská Orlice. 

  Roverský kmen se zúčastnil divadelní přehlídky Hučka s tanečním vystoupením. Skončili 

jsme 3. 

Plány Na Příští Rok: 

 V příštích letech bychom chtěli zvýšit náš počet, dokončit brožuru o historii skautingu 

v Moravských Budějovicích a okolí, založit krásné oddílové stránky a navázat spolupráci 

s jiným roverským oddílem z České Republiky. Pro středisko plánujeme nachystat dvouměsíční 

akci, která bude vrcholit oslavami sta let existence skautingu v českých zemích. 

Akce: 

 duben: Pomoc DDM Budíku při chystání čarodějnic. 

 červen:  Akce Kapka. 

 Pomoc DDM Budík při organizaci dětského dne. 

 říjen:  Výprava na tábořiště (vysíct loučku za táborem). 

 prosinec: Hučka- Divadelní festival. 

 Silvestrovská výprava na Vranov. 
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11. ODDÍL DOBROKVÍTCI 
 

Vedoucí oddílu:  Lucie Tyki Škodová  

Zástupce vůdce oddílu: Lada Žigi Opršalová 

 

Oddíl funguje od září 2011. 

 

Už dlouho jsme si hráli s myšlenkou založit oddíl předškoláčků – dětí ve věku 4-6 let. Nikdo z nás 

neměl žádné větší zkušenosti s touto věkovou kategorií, ale nakonec jsme se spolu s Žigi vypravily do 

všech budějovických školek ukázat dětem, kdo jsou skauti. Zahrály jsme jim loutkové divadlo, ukázaly 

nejrůznější skautské věci (buzolu, lakrosovou pálku, skautský klobouk apod.), zahrály si pár her a další 

týden netrpělivě čekaly, kolik dětí nám přijde na první schůzku. 

 

Na první schůzku přišlo 10 dětí i se svými rodiči a počet 10 dětí jsme si po celý rok 2011 udržely. 

 

Na schůzkách (konaných každé úterý od 16:00-17:15) se i ti nejmenší učí nejen uzlovat, ošetřit zranění 

nebo poznávat stopy zvířat (velký důraz klademe právě na přírodu), ale učíme se zejména jak pomáhat 

ostatním a jak se k sobě chovat. Na schůzkách nás provází etapová hra s názvem „Zachraňte pohádkový 

svět“, kdy se pohádky řítí do temné říše královny Temnoty a královna Fantazie přišla na první schůzce 

děti poprosit o pomoc. Téměř na každé schůzce tak děti zachraňují formou různých úkolů alespoň jednu 

pohádku.  

 

Od září do prosince 2011 jsme ještě na žádné „pořádné“ výpravě nebyli, ale zúčastnili jsme se pouštění 

draků – drakiády a společné vánoční besídky, kde děti dostaly svá nová družinová trička.  

 

Na schůzkách máme většinu kluků - chodí celkem 8 kluků (Viktorek, Matyáš, Matouš, Ondra, Kubík, 

Adámek, Zdenda a Jarda) a 2 holky (Klárka a Vanda). 

 

Na schůzkách se hodně nasmějeme, nejčastěji s Matoušem, mezi jehož hlášky patří např: 

„Škoda, že nemám žvejkačku. Takhle musím žvejkat jenom trávu.“ 

„Já omdlím, já snad omdlím.“ (před stezkou odvahy) 
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