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Poslání

Posláním Junáka je podporovat všestranný rozvoj osobnosti 
mladých lidí. I když od vzniku skautského hnutí uplynulo v 
roce 2007 sto let a  činnost v  oddílech drží krok s dobou, 
přece základní metoda a zejména hodnoty, k nimž skauting 
mladé lidi vede, jako nadčasové zůstaly.

Skauting usiluje – prostřednictvím her a celé řady dalších 
aktivit podnikaných v rámci malé skupiny vrstevníků (ve 
skautském oddíle či družině) – vychovávat soběstačné, od-
povědné, schopné členy společnosti, kteří budou ve svém 
životě naplňovat základní principy skautingu:

POVINNOST K SOBĚ – tedy odpovědnost za svůj život a svůj 
osobní rozvoj

SLUŽBA OSTATNÍM – připravenost být po všech stránkách 
platným a odpovědným členem společnosti v duchu ideálů 
občanské společnosti

DUCHOVNÍ ROZVOJ – chápaný jako poslání hledat v životě 
hodnoty vyšší než materiální – pravdu, lásku, krásu…



Adresa: Blahoslavova 1697, 67602 Moravské Budějovice

Organizační číslo jednotky: 614.04 

IČ: 60418648 

Bankovní účet: 1400002472/7940 (WSPK)

Webové stránky: www.orlicemb.cz

Junák – český skaut,
středisko Moravská Orlice
Moravské Budějovice, z. s.

Středisková rada:

Vedoucí střediska:                                      Jiří Outulný
Zástupce vedoucího střediska:             Petr Rokoský
Hospodář:                                              Jiří Outulný
Zpravodaj pro výchovu a vzdělávání:               Petr Beránek
Organizační zpravodaj:                                     Vladimír Kratochvíl
Předsedkyně revizní komise:                          Lucie Škodová
Členové revizní komise:                                     Adam Valík, Petr Povolný
Správci webových stránek:                     Petr Rokoský, Lukáš Brhlík
Volení členové střediskové rady:             Lukáš Brhlík
                                                                     Lenka Musilová
                                                                     Martin Doležal
                                                                     Vladimír Kratochvíl 
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Pro rok 2018 má středisko 134 členů, z toho 104 dětí a 30 dospělých.



Úspěchy střediska:
Na jaře se nám podařilo dokončit stavební řízení a získat stavební povolení na 
přestavbu staré části klubovny. Na přelomu roku jsme zpracovali záměr a podali 
prostřednictvím Ústředí Junáka žádost na MŠMT v rámci projektu Materiálně 
technická základna s nadějí získání klíčové části �nancí na realizaci přestavby.

Na jaře proběhlo základní a krajské kolo Závodu vlčat a světlušek. Za zmínku stojí 
úspěšná reprezentace družiny světlušek Mexičanky, které postoupily do krajské-
ho kola, kde o pouhý bod od první dvojice obsadily třetí místo.
I díky �nanční podpoře střediska absolvovali další naši činovníci a činovnice 
vzdělávací skautské kurzy a doplnili si tak potřebné vzdělání. Několik dalších 
členů absolvovalo kurz Zdravotníka zotavovacích akcí s akreditací MŠMT a další 
se účastnili skautských vzdělávacích soustředění po celé republice.

Závěr roku patřil již pošesté charitativní sbírce Co�ee to Help pořádané ve spolu-
práci s městem Moravské Budějovice. Letos se skautky a další dobrovolníci z 
našeho střediska rozhodli pomoci Barušce Formanové ze Znojma s nákupem 
speciálního vozíku a hipoterapií. Nakonec k rodině putoval výtěžek sbírky přesa-
hující částku 86 000 Kč.

Plány pro rok 2019:
V roce 2019 budeme napjatě čekat rozhodnutí MŠMT o případném přidělení 
dotace na přestavbu klubovny. Od toho se bude odvíjet buď maximální nasazení 
k vystěhování materiálu a přestěhování oddílů do náhradních prostor na dobu 
nezbytnou k realizaci stavby. Ta by probíhala od konce roku do asi poloviny roku 
následujícího. V případě nepřidělení dotace se budeme zabývat dalšími mož-
nostmi �nancování a případné revizi projektové dokumentace. 

V pozadí nezůstanou ani naši budoucí činovníci, kteří opět vyjedou na vzděláva-
cí kurzy. Na podzim očekáváme dvě nové vůdkyně, které budou moci převzít         
4. oddíl skautek, jež tak bude mít po letech nové vedoucí.

V květnu chystáme vzpomínkovou akci pro rovery a rangers z regionu Třebíčska 
na paradesantní skupinu Spelter, která před 75 lety seskočila u Kramolína do 
tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava s cílem dodávat spolehlivé zpravodajské 
informace do Londýna a aktivní záškodnickou činností podporovat domácí 
odbojové skupiny.

Liché roky jsou ve znamení Svojsíkova závodu a tak i letos vypravíme družiny 
skautů a skautek na základní a doufejme, že i krajské kolo tohoto závodu ve 
skautské zdatnosti.





Jednotlivé oddíly:
1. smečka Sirius  (kluci 7-11 let )

Vedoucí: Pavla Večeřová   
Zástupce:  Petr Beránek  

4. dívčí oddíl Slunečnice  (holky 12–15 let) 

Vedoucí:  Karolína Břinková 
Zástupce:  Lucie Škodová  

5. chlapecký oddíl Hvězda  (kluci 12–15 let) 

Vedoucí: Petr Rokoský
Zástupce:  Jiří Outulný, Martin Doležal  

6. roj světlušek  (holky 7–11 let) 

Vedoucí: Michaela Nesnídalová
Zástupce: Lenka Musilová   

7. roverský kmen Obzor  (mládež 15–18 let) 

Vedoucí: Lukáš Brhlík

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

Vedoucí:  Vladimír Kratochvíl 
Zástupce:  Petr Povolný 

11. smíšený oddíl Skřítci  (děti 4–7 let) 

Vedoucí: Pavla Beránková
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Děkujeme za finanční podporu:
Městu Moravské Budějovice za příspěvek 50 000 Kč z Fondu aktivit občanů města, 

Kraji Vysočina za podporu částkou 43 178 Kč v rámci projektu Volný čas ,

Ing. Martinu Řehoutovi za bezplatné poskytnutí tábořiště na letní tábory

a Nadaci Cesta za příspěvek na pořádání letních táborů ve výši 15 000 Kč.

Děkujeme všem jednotlivcům, kteří jakkoli naší organizační jednotce pomohli a 

pomáhají!



1. smečka Sirius
Vedoucí oddílu: Pavla Papája Večeřová

Zástupce vedoucího oddílu: Petr Vlk Beránek

Oddílový rádce: Jakub Dračka, Šimon Saimon Šplíchal

Členové oddílové rady: Vendula Karásková, Tomáš Šedák Slabý

Modrá šestka

Vít Smíšek

Vojtěch Bulíček

Adam Fiksa

Jakub Skucius

Cyril Cyrda Slavíček

Jan Ein Vodička

Damián Rezek

Červená šestka

Tomáš Bob Nekula

David Dave Honsa

Jiří Stříž

Tom Straub

Matěj Menšík

Filip Lojda

Rostislav Kašík

Dominik Doležal

Zelená šestka

Ondřej Dino Liščák

Ondřej Holý

Ondřej Žížal Hons

Martin Hrazdil

Simon Kužel

Marián Kužel

Šimon Urbánek

Seznam akcí v roce 2018: 

Únor – Oddílové narozeniny 
Březen – Prodloužená schůzka, velikonoční hrkání
Duben – Přespání v klubovně, úklid ke Dni země
Květen – Závod Vlčat a Světlušek
Červen – Oddílový bazar, předtáborová výprava
Září – Zahajovací a náborové schůzky
Říjen – Zahajovací výprava
Prosinec – Výroba betlému, společná hra s 6. rojem

Úspěchy: 
 • Zvýšení počtu kvali�kovaných vedoucích
 • Předání funkce oddílového vedoucího
 • Absolvování dvou družin na Závodu Vlčat a Světlušek
Plány:
 • Větší zapojení nových členů ve vedení oddílu
 • Více společných akcí s 5. oddílem
 • Snaha o větší zapojení metodických materiálů na oddílových schůzkách





4. ODDÍL SLUNEČNIce
Vedoucí oddílu: Karolína Břinková

Oddílové rádkyně: Anežka Kotrbová, Markéta Dračková, Karolina Pelikánová

Členové oddílové rady: Monika Netíková, Adéla Nesnídalová, Kristýna Beleščia-

ková, Kristýna Kočí 

Rosničky

Adéla Áďa Nesnídalová

Monika Monča Netíková

Sára Protivínská

Kristýna Kim Růžičková

Eliška Elíša Dračková

Štěpánka Hihi Jičínská

Lucie Mazlík Kočí

Adéla Áďa Dařbujanová

Silvie Silvi Protivínská

Sedmikrásky

Kristýna Zubík Beleščiaková

Kristýna Myslík Kočí

Hana Hanča Rašovská

Karolína Kája Bohatcová

Klára Opi Kunstová

Vendula Venďa Blažková

Lenka Lenča Doležalová

Vanda Pokorná

Seznam akcí v roce 2018: 

Březen – výprava do Pořešína

Duben – Nejvíc random rebelská výprava do Šumné

Květen – Harry Potter výprava do Jevišovic

Září – zahajovací výprava do Znojma

Říjen – tradiční podzimní výprava s 5. oddílem Hvězda

Listopad – přespávačka v klubovně s výletem do Hory u Moravských Budějovic

Prosinec – COFFEE TO HELP

Úspěchy: 
 • Úspěšný nástup nových rádkyň
 • Další povedený ročník COFFEE TO HELP – 86 745 Kč pro Barunku
 • Postupný přesun vůdcovských kompetencí na budoucí vedení oddílu,   
    vysoká účast oddílové rady na vzdělávacích kurzech
Plány:
 • Účast na okresním kole Svojsíkova závodu
 • Únorová kulturní výprava do Prahy
 • Výprava oddílové rady do aquaparku Pasohlávky





5. Oddíl Hvězda
Vedoucí oddílu: Petr Pardál Rokoský

Zástupce vedoucího oddílu: Martin Rop Doležal, Jiří Outulný

Oddílový rádce: Lukáš Earl Brhlík

Oddílový podrádce: Vojtěch Šváňa Brhlík

Hraboši

Aleš Faleš Cech 

Vít Víťa Slabý 

Tomáš Blažek

Lukáš Kvapil

Matěj Sirka Klejdus

Tomáš Coco Koldan

Matouš Matyty Liščák

Zdeněk Zdenda Doležal

Orli

David Goliáš Šplíchal 

Tomáš Šedák Slabý

Matěj Maty Kaidl

Jakub Dvořák

Jan Husek Kuba

Filip Fiksa

Adam Ďáblík Kasis

Matyáš Dařbujan

Seznam akcí v roce 2018: 

Leden – přespání v klubovně a výprava do okolí Moravských Budějovic

Březen – víkendová výprava do Podyjí, společná schůzka se 4. oddílem

Duben – výprava údolím Rokytné

Červen – cyklovýprava do Jemnice, závěrečná schůzka

Září – víkendová výprava do Třebíče

Říjen – podzimní výprava společně se 4. oddílem Slunečnice do Českého krasu

Listopad – víkendová výprava do Kuřimi 

Úspěchy: 
 • Zařazování družinového programu jako součásti schůzek
 • Složení čekatelské a vůdcovské zkoušky oddílovým rádcem a podrádcem
 • Dokončení revize a testování nové skautské stezky
Plány:
 • Zaměřit se na motivaci vzdělávání mladších členů vedení 
 • Klást větší důraz na práci se skautskou stezkou
 • U členů oddílu zvýšit zájem o delší výpravy a účast na letním táboře





6. ROJ SVĚTLUŠEK
Vedoucí oddílu: Michaela Nesnídalová

Zástupce vedoucího oddílu: Lenka Musilová

Členové oddílové rady: Jana Scherrerová, Monika Netíková, Anežka Jičínská 

Tygříci

Lenka Bretšnajdrová

Eliška Lojdová

Sára Šája Šplíchalová

Anna Bretšnajdrová

Marie Sovička Trojanová

Tereza Rony Mrňová

Nicol Stuchlíková

Majoránky

Klára  Růžičková

Hedvika  Doležalová

Adéla  Bulíčková

Veronika Černá

Kateřina  Bohatcová

Kamila Bohatcová

Aneta Pešlová

Mexičanky

Markéta Lvice Kvapilová

Kateřina Černá

Hana Langová

Kristýna Ježek Kubová

Adéla Nimi Kulhánková

Tereza Francová

Kateřina Kosmáková

Adéla Plichtová

Seznam akcí v roce 2018: 

Únor – Výstava světlušek v klubovně 

Březen – Výprava Štítary

Květen – Jednodenní výprava, Závod vlčat a světlušek – okresní kolo

Červen – Předtáborová výprava, Závod vlčat a světlušek – krajské kolo

Září – Předání ocenění Sedmikráska, náborové schůzky

Říjen – Přespávačka v klubovně, Indiánské léto, Jednodenní výprava

Listopad – Výprava Třebíč – Žlutá ponorka

Úspěchy: 
 • Uspořádání vlastní výstavy světlušek, v prostorách klubovny
 • Účast v okresním i krajském kole Závodu vlčat a světlušek
 • Předání nejvyššího světluškovského ocenění Sedmikráska
Plány:
 • Zapojení nových rádkyň do fungování oddílu
 • Lepší poznání světlušek mezi sebou
 • Vzdělávání mladších členek oddílové rady





7. RS kmen Obzor
Vedoucí oddílu: Lukáš Brhlík

Členové oddílové rady: Petr Rokoský, Štěpán Břinek

Členové:

Anežka Suri Kotrbová

Adam Uhlobaron Valík

Aleš Faleš Cech

Eva Horáková 

Tereza Skoumalová

Štěpán Steve Břinek

Vojtěch Šváňa Brhlík

Vladimíra Lasi Večeřová

Karolina Šetlí Pelikánová

Vít Víťa Slabý

Marie Kunstová

Klára Karkulka Šplíchalová

Šimon Saimon Šplíchal

Markéta Markét Dračková

Zbyněk Stoupa Nejezchleba

Seznam akcí v roce 2018: 

Únor – porada s �lmovým večerem

Květen – pomoc na okresním kole ZVaSu ve Velkém Meziříčí

Červen – celorepubliková sbírka Společně proti leukémii

Říjen – první roverská schůzka skautského roku

Listopad – brigáda na tábořišti

Prosinec – Mikulášský víkend, organizace čajovny, Silvestrovské setkání, rozvoz 

Betlémského světla, sběr jmelí

Úspěchy: 
 • Uspořádání vánoční besídky pro celé středisko
 • Každý měsíc od září se nám povedlo se dohromady sejít na naší akci
 •Zapojili jsme se do charitativní kavárny uspořádáním čajovny
Plány:
 • Alespoň 1x za měsíc se scházet na roverských schůzkách
 • Vylepšení systému výzev, které si stanovujeme
 • Vlastní programy v rámci táborů





8. OLDSKAUTSKÝ KMEN ŠAMANI
Vedoucí oddílu: Vladimír Kratochvíl

Zástupce vedoucího oddílu: Petr Povolný

Členové:

Zbyněk Hunter Fučík

Petr Kletrs Špaček

František Jelínek

Miroslav Holík

Milan Milhaus Muška

Martina Špačková

Petr Amundsen Povolný

Vladimír Brťa Kratochvíl

Petra Drnda Zelenková

Martin Koumes Karásek

Seznam akcí v roce 2018: 

Listopad – Podzimní výprava Humpolec-Pacov





11. oddíl Skřítci
Vedoucí oddílu: Pavla Beránková

Oddílový rádce: Julie Pelikánová

Členové oddílové rady: Tereza Skoumalová, Klára Šplíchalová, Jakub Dračka,

Vendula Karásková, Adam Šplíchal

Členové:

Tomáš Dvořák

Laura Dvořáková

Sebastian Fila

Laura Lindušková

Robert Málek

Štěpán Mandát

Alžběta Mandátová

Tobiáš Radoberský

Leopold Slavíček

Julie Smíšková

Martin Straňák

Robin Straub

Matěj Svoboda

Miriam Šplíchalová

Antonín Švanda

Jan Vojtěch 

Seznam akcí v roce 2018: 

Červen – předávání oddílových šátků, uvádění nových členů mezi Skřítky

Září – náborová schůzka, nábory v MŠ

Prosinec – prodloužená schůzka s hrou po městě a výstupem na kostelní věž

Úspěchy: 
 • Zlepšení pozornosti a organizace dětí při vysvětlování a průběhu aktivit
 • Děti se lépe orientují po blízkém okolí klubovny
 • Děti si soustavně zlepšují a upevňují hygienické návyky
Plány:
 • Děti se naučí poznávat přiměřeně svému věku rostliny a živočichy
 • Děti se průběžně naučí lépe se vyjařovat a odbourat trému při    
              vystupování před ostatními členy oddílu
 • Učit členy oddílu žít v souladu s přírodou a budovat si k ní blízký a dobrý                                            
    vztah
 • Zlepšovat kamarádské vztahy mezi členy oddílu



Úspěchy: 
 • Zlepšení pozornosti a organizace dětí při vysvětlování a průběhu aktivit
 • Děti se lépe orientují po blízkém okolí klubovny
 • Děti si soustavně zlepšují a upevňují hygienické návyky
Plány:
 • Děti se naučí poznávat přiměřeně svému věku rostliny a živočichy
 • Děti se průběžně naučí lépe se vyjařovat a odbourat trému při    
              vystupování před ostatními členy oddílu
 • Učit členy oddílu žít v souladu s přírodou a budovat si k ní blízký a dobrý                                            
    vztah
 • Zlepšovat kamarádské vztahy mezi členy oddílu



Tábory
TÁBOR SKAUTŮ A SKAUTEK

Termín: 30. 6. – 14. 7. 2018

Počet dětí: 25

Počet vedoucích: 12 (z toho 5 Roverů/Rangers)

Program tábora: I loňské léto měli skauti a skautky možnost odjet do lesů České Kanady a strávit tu 
čtrnáct pohodových dnů. V rámci programu jsme se zaměřili na rozvoj samostatnosti a týmové spo-
lupráce. Ty se odrazily například ve hře Amazing Race inspirované známou televizní soutěží, kdy se 
týmy vydávají na cestu po check-pointech a tam plní různé úkoly. Úspěšným programem se stal
i „Den v rukou dětí“, kdy si účastníci tábora mohli vyzkoušet roli vedoucích, včetně všech jejich povin-
ností. Ani letos pak nechyběla etapová hra, tentokrát na téma Bylo nebylo, v rámci níž se táborníci 
snažili vrátit paměť pohádkovým bytostem a uvést „popletené“ příběhy na pravou míru. A co by to 
bylo za tábor bez slavnostních ohňů a zpěvu za zvuků kytar.

TÁBOR VLČAT A SVĚTLUŠEK

Termín: 15. – 28. 7. 2018

Počet dětí: 22

Počet vedoucích: 7 (z toho 3 Roveři/Rangers)

Program tábora: Tábor vlčat a světlušek byl motivován příběhem doktora Kramera, který žil v blízkos-
ti našeho tábořiště. Celý příběh byl inspirován místními pověstmi a lidmi, kteří v již zaniklých obcích 
žili. Příběh začínal tím, že Kramer upsal svoji duši ďáblu. Protože nechtěl, aby jeho duše propadla 
peklu, snažil se konat co nejvíce dobrých skutků a pomáhat tak lidem v jeho okolí. Účastníci si tak 
během 14 dnů vyzkoušeli tábornickou praxi (pomocné práce v kuchyni, příprava dřeva na topení)
a zároveň poznali několik významných bodů v jeho okolí. 

TÁBOR BENJAMÍNKŮ

Termín: 30.7. - 3.8. 2018

Počet dětí: 7

Počet rodičů: 6

Počet vedoucích: 7 (z toho 5 Roverů/Rangers)

Program tábora: Táborníci se stali „členy“ kmene Mohawků, který hledá nové místo k táboření,
a především pátrají po stádu bizonů. Postupně se všichni zdokonalují v potřebných dovednostech: 
stopování a plížení, střelba z luku i jeho výroba, plavba na lodích, poznávání důležitých bylin, nebo 
bezpečná práce s ohněm. Také si všichni vyzdobí svůj indiánský oděv a každý den přibývá jedna nová 
část totemu. Po nalezení stáda i nového tábořiště pro svůj kmen se všichni členové kmene podílí na 
bourání starého tábora.








