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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 2019 má středisko 133 členů, z toho 99 dětí a 33 dospělých.



Skautské středisko v roce 2019

Stavba nové klubovny
V Moravských Budějovicích se všichni skauti scházejí ve skautské klubovně, která se sestává z 
“likusáku” a nové přístavby, kterou jsme postavili v roce 2012 vlastními silami. S rostoucím 
počtem členů (v lednu nás bylo přes 130) a stářím staré části vyvstala potřeba kvalitnějšího 
zázemí. Naším cílem je sehnat dostatek �nančních prostředků, abychom mohli zbourat 
likusák a postavit místo něj klasickou stavbu. Za tímto účelem se na začátku roku sešla pra-
covní skupina, která zrevidovala starou výkresovou dokumentaci a s pomocí projektanta pra-
cuje na tom, aby nová stavba maximálně odpovídala našim potřebám. Bohužel stále čekáme 
na vhodný dotační program, ze kterého budeme moci stavbu nové klubovny �nancovat.

Zapojení v obcích
Podílíme se na kulturním dění v Moravských Budějovicích a okolí. Zapojili jsme se do pořádá-
ní zábavného odpoledne pro děti společně s dalšími dětskými organizacemi a vázali jsme 
nízké lanové překážky na akcích dalších spolků a obcí. Na císařském průvodu jsme poprvé 
vynesli novou střediskovou vlajku (jedná se o jeden ze symbolů střediska). Tradičně se schází-
me na výročí 8. května a 28. října a pokládáme věnce na hřbitově či u památníku. Letos jsme 
se pokusili pojmout výročí vzniku republiky šířeji. Protože velká část našich členů je z okol-
ních obcí, zapojili jsme se do aktivit i v některých z nich. Například v Dešově byly umístěny na 
domech cedulky připomínající místní muže, kteří padli v první světové válce. Lidé měli k 
dispozici mapku a mohli si projít všech 39 označených domů. O této akci informoval napří-
klad Třebíčský deník.

Stará část

NOVá část



Skautské středisko v příštím roce
V září naše středisko přivítalo nové členy, zejména oddíly mladších dětí (1. stupeň ZŠ). Počty 
dětí v jednotlivých oddílech se tak pohybují kolem 25 členů. V říjnu proběhla diskuze o směřo-
vání střediska, ze které vyšly hlavní směry na základě kterých se dával dohromady plán na 

další období. 
Na podzim probíhaly po celé České republice skautské sněmy, které se konají jednou za tři 
roky a volí se na nich noví vedoucí středisek a vyšších organizačních jednotek (vedoucí okresů, 
krajů). Podobně tomu bylo i u nás. Na začátku listopadu bylo zvoleno nové vedení skautského 
střediska v Moravských Budějovicích. Vedoucím se stal Petr Rokoský a jeho zástupkyní Lenka 
Musilová. Na sněmu byly stanoveny priority, kterými se středisko bude zabývat příští tři roky. 
V první řadě je to přestavba skladových prostor v rámci “likusáku” na novou místnost, aby-
chom získali alespoň nějaký prostor navíc pro mladší členy. Z předchozích let přetrvává úkol 
sehnat peníze na stavbu nové klubovny, případně najít vhodný objekt v Moravských Budějovi-
cích a získat peníze na jeho koupi. Dále se zaměříme na práci s dospělými, kteří už nejsou 
aktivní, abychom s nimi neztratili kontakt. V neposlední řadě uvažujeme nad obnovením 

skautského oddílu v Jaroměřicích nad Rokytnou.
V roce 2020 slaví skauti v Moravských Budějovicích sto let od svého vzniku. K příležitosti 
těchto oslav chystáme několik akcí pro skauty i pro veřejnost. Plánujeme víkendovou akci pro 
celé středisko, přednášku a výstavu pro veřejnost a na podzim divadelní představení. V rámci 

oslav též vyjde almanach shrnující historii skautů v Moravských Budějovicích.

Vlastní akce
Každý rok se konají po celé republice závody ve skautských dovednostech. Nejprve se pořádají 
okresní kola, vítězné “družiny” postupují do kola krajského, případně republikového. Letos nás 
na okresním kole v Dobré Vodě u Třebíče reprezentovala jedna družina skautů a dvě družiny 

skautek. Skautkám se podařilo probojovat do krajského kola, kde se umístily na 3. místě.
Konec roku se nesl v duchu vánočních akcí. Skautky uspořádaly již sedmý ročník charitativní 
kavárny Co�ee To Help. Podařilo se jim vybrat rekordních 132 972 Kč, které půjdou na zdravotní 
rehabilitace pro holčičku z Jaroměřic nad Rokytnou. Před Štědrým dnem jsme rozváželi Betlém-
ské světlo na trase z Okříšek do Znojma a rozdávali na zpívání koled v Moravských Budějovicích.



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

Vedoucí: Pavla Večeřová   
Zástupce:  Petr Beránek  

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

Vedoucí:  Markéta Dračková
Zástupce:  Karolína Pelikánová

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

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
Zástupce: Jakub Dračka

Skautky
19%

Skauti
14%

Oldskauti
7%

Benjamínci
12%

Vlčata
16%

Roveři/Rangers
13%

Světlušky
16%



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

Ing. Martinu Řehoutovi za bezplatné poskytnutí tábořiště na letní tábory,          

Martinu Doležalovi za dar 20 000 Kč na podporu oddílové činnosti.

Děkujeme všem jednotlivcům, kteří jakkoli naši organizační jednotce pomohli a 

pomáhají!
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Úspěchy: 
 • Organizace vánoční besídky.
 • Zvýšení počtu kvali�kovaných vedoucích.
 • Společné akce s 5. oddílem a akce pro starší členy oddílu.
Plány:
 • Větší zapojení rodičů do chodu oddílu.
 • Zkvalitnění a doplnění materiálního zázemí.
 • Zapojení nových rádců do fungování oddílu.

Vedoucí oddílu: Pavla Papája Večeřová

Zástupce vedoucího oddílu: Petr Vlk Beránek

Oddílový rádce: Jakub Dračka, Vendula Karásková

Členové oddílové rady: Tomáš Šedák Slabý, Matyáš Dařbuj

Seznam akcí v roce 2019: 

Leden – detektivka po městě

Únor – oddílové narozeniny

Březen – víkendová výprava do Brtnice

Duben – zeleno-čtvrteční výlet, velikonoční hrkání

Květen – prodloužená schůzka, Výprava z Rácovic do Moravských Budějovic

Červen – předtáborová výprava

Září – náborové schůzky

Listopad – jednodenní výlet na Pekelný kopec

Prosinec – prodloužená divadelní schůzka 

Modrá šestka

Vít Smíšek

Jan Ein Vodička

Vojtěch Bulíček

Adam Fiksa

David Papoušek

Šimon Holý

Červená šestka

David Dave Honsa

Matěj Menšík

Tomáš Plšík Straub

Jiří Stříž

Jiří Holý

Zelená šestka

Marián Kužel

Ondřej Žížal Hons

Robert Albert Málek

Martin Straňák

Tomáš Dvořák

Filip Fráňa

1. smečka Sirius





Úspěchy: 
 • 1. a 6. místo v okresním kole Svojsíkova závodu a 3. místo v krajském kole.
 • Co�ee to help – 132 972 Kč.
Plány:
 • Systematická práce s novou stezkou.
 • Zapojení všech členů vedení do přípravy akcí.

Vedoucí oddílu: Markéta Markét Dračková

Zástupce vedoucího oddílu: Karolina Šetlí Pelikánová

Oddílový rádce: Monika Monča Netíková

Členové oddílové rady: Štěpánka Jičínská, Sára Protivínská, Eliška Dračková, 

Kristýna Růžičková, Lenka Doležalová       

4. oddíl Slunečnice

Rosničky

Sára Protivínská

Kristýna Kim Růžičková

Eliška Elíša Dračková

Štěpánka Hihi Jičínská

Lucie Myslík Kočí

Adéla Dařbujanová

Silvie Silvi Protivínská

Klára Rainbow Růžičková

Hedvika Smíšek Doležalová

Eliška Lojdová

Tereza Tejralová

Sedmikrásky

Kristýna Zub Beleščiaková

Hana Rašovská

Karolína Bohatcová

Klára Opi Kunstová

Vendula Blažková

Lenka Doležalová

Vanda Pokorná

Markéta Lvice Kvapilová

Lucie Hrazdílková

Valentina Ruževa

Seznam akcí v roce 2019: 

Únor – výprava do Prahy

Březen– výprava do Ivančic společně s 5. oddílem Hvězda

Květen – družinové výpravy

Červen – účast na krajském kole Svojsíkova závodu, závěrečná schůzka

Září – zahajovací výprava

Říjen – výprava Ve hře, výprava s 5. oddílem Hvězda do Žďárských vrchů

Prosinec – COFFEE TO HELP





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 

Lukáš Kvapil

Matěj Sirka Klejdus

Tomáš Coco Koldan

Matouš Matyty Liščák

Zdeněk Zdenda Doležal

Simon Kužel

Damián Rezek

Tobmáš Bob Nekula

Orli

David Goliáš Šplíchal 

Tomáš Šedák Slabý

Matěj Maty Kaidl

Jakub Dvořák

Jan Husek Kuba

Matyáš Dařbujan

Dominik Doležal

Martin Hrazdil

Ondřej Dino Liščák

Seznam akcí v roce 2019: 

Únor– pololetní výprava v Moravských Budějovicích

Červen – cyklovýprava na Bítov, závěrečná schůzka

Září – zahajovací výprava do Mikulova, jmenování nových rádců

Říjen – podzimní výprava se 4. oddílem Slunečnice do Žďárských vrchů

Listopad – výprava do Jemnice

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

Členové oddílové rady: Adéla Nesnídalová, Monika Netíková, Lenka Musilová, 

Jana Scherrerová, Anežka Jičínská

Tygříci

Sára Šája Šplíchalová

Anna Bretšnajdrová

Marie Sovička Trojanová

Pavlína Muzikářová

Karolína Neufussová

Ilona Yeti Papoušková

Majoránky

Adéla Bulíčková

Kateřina Ariel Bohatcová

Kamila Fi� Bohatcová

Aneta Pešlová

Adéla Langová

Karolína Čermáková

Magdalena Čermáková

Mexičanky

Adéla Nimi Kulhánková

Tereza Střelka Francová

Hana Langová

Kristýna Ježek Kubová

Ema Myška Bulíčková

Alžběta Mandátová

Julie Smíšková

Kateřina Černá 

Seznam akcí v roce 2018: 

Duben – výprava do Jihlavy, prodloužená schůzka

Květen – schůzka rádkyň, přespávačka, jednodenka

Červen – výprava na vodáckou chatu Loděnice

Září – zahajovací schůzka, náborové schůzky

Říjen – zahajovací výprava, družinová schůzka

Listopad – výprava Olbramkostel

Prosinec – přespávačka v klubovně

Úspěchy: 
 • Dobré zapojení nových rádkyň a podrádkyň do fungování oddílu.
 • Světlušky se mezi sebou dobře znají.
 • Dva dokončené čekatelské kurzy v oddílovém vedení.

Plány:
 • Účast na Závodu vlčat a světlušek.
 • Zapojení nových rádkyň a podrádkyň do fungování oddílu.
 • Větší zapojení nových zástupkyň vůdkyně do chodu roje.





7. RS kmen Obzor
Vedoucí oddílu: Lukáš Brhlík

Členové oddílové rady: Petr Rokoský, Štěpán Břinek

Členové:

Monika Monča Netíková

Adam Uhlobaron Valík

Aleš Faleš Cech

Kristýna Zoubek Beleščiaková

Tereza Skoumalová

Matěj Kaidl

Vojtěch Šváňa Brhlík

Vít Slabý

Adéla Nesnídalová

Kristýna Myslík Kočí

Marie Kunstová

Klára Karkulka Šplíchalová

David Goliáš Šplíchal

Adam Hadam Šplíchal

Šimon Saimon Šplíchal

Seznam akcí v roce 2019: 

Březen – účast na vzdělávací akci pro vedoucí Elixír

Duben – brigáda na tábořišti

Květen – celostátní roverský festival ObRok

Červen – pomoc při vázání lan na Dni dětí

Červenec – stavba tábora

Srpen – bourání tábora, výlet do Podyjí 

Listopad – brigáda na tábořišti, organizace střediskové hry po městě Vyzvědači

Prosinec – účast na Mikulášském víkendu v Praze, rozvoz betlémského světla

Úspěchy: 
 • Uspořádání hry po městě pro skauty, skautky a starší vlčata.
 • Po celý rok se nám dařilo se scházet na schůzkách či jiných akcích.
 • Noví členové se aktivně podílí na vedení střediska účastí ve střediskové  
    radě.
Plány:
 • Nadále budeme středisko podporovat organizací větších akcí.
 • Setřídíme a upevníme kmenové rituály.
 • V létě si pro sebe uspořádáme akci s roverským programem.





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

Martin Koumes Karásek

Seznam akcí v roce 2019: 

Leden – tradiční běžky na Šumavě

Listopad – podzimní výprava Blanicko





11. oddíl Skřítci
Vedoucí oddílu: Pavla Beránková

Zástupce vedoucího oddílu: Jakub Dračka

Členové oddílové rady: Klára Šplíchalová, Tereza Skoumalová, Vendula Karás-

ková

Seznam akcí v roce 2019: 

Leden – zimní vyprava do Hory bez Hory

Březen – výprava na Kosovou a čištění studánky

Září– tvorba oddílových triček

Říjen – dobrodružné město - přespávačka

Prosinec – speciální schůzka

Úspěchy: 
 • Nárůst počtu členů.
 • Zvýšení počtu dětí, přestupujících do vyšší věkové kategorie.
 • Lepší zapojení dětí do oddílových tradic a zvyklostí.

Plány:
 • Zvýšený důraz na práci v družinách.
 • Zapojení dětí do utváření vlastního prostoru klubovny a péči o něj.
 • Uskutečnit o výpravu více a poznávat své okolí.

Členové:

Sebastian Olaf Fila

Šťěpán Mandát

Tobiáš Radoberský

Leopold Slavíček

Robin Straub

Miriam Šplíchalová

Antonín Švanda

Jan Vojtěch

Adéla Krotká

Patrik Potácel

Alžběta Tejralová

Mikuláš Menšík

Vítězslav Kupilík





Tábory
TÁBOR SKAUTŮ A SKAUTEK

Termín: 29. 6.  – 13. 7. 2019

Počet dětí: 22

Počet vedoucích: 14 (z toho 6 Roverů/Rangers)

Program tábora: Hlavním výchovným cílem skautského tábora byl rozvoj samostatnosti dětí a posílení 
pocitu zodpovědnosti za své činy i s globálním přesahem. Skauti a skautky si vyzkoušeli nové manuální 
dovednosti a práci se dřevem, v průběhu celého tábora a etapové hře se jim dařila týmová práce, měli 
možnost si vyzkoušet improvizaci a poznávali okolí tábořiště. Vzdálenější okolí prostřednictvím třech 
cyklovýletů, bližší jednodenním oddílovým výlet. Celotáborová etapová hra byla vytvořena dle knižní 
předlohy Dva roky prázdnin v rámci které si táborníci prošli celým příběhem od ztroskotání na ostrově a 
jeho průzkumu, přes boj s piráty a nepříznivým počasím až po hledání a vymýšlení zpáteční cesty. Spo-
lečnou cestu k cíli doplňovaly minietapy, ve kterých družiny soutěžily mezi sebou.

TÁBOR VLČAT A SVĚTLUŠEK

Termín: 14. – 27. 7. 2019

Počet dětí: 19

Počet vedoucích: 13 (z toho 2 Roveři/Rangers)

Program tábora: Ústředním motivem, od nějž se odvíjela i celotáborová etapová hra, bylo ztroskotání 
výletní lodi a následná snaha o přežití na ostrově, kam byli vlčata a světlušky oceánem vrženi. Během 
následujících čtrnácti dnů tak mohli potkat domorodce, snažili se přemoci okolní přírodu a nepříznivé 
vlivy tropických bouří a mnoho dalších nástrah, které na ně čekaly. Jinými slovy, účastníci tábora měli 
možnost poznat přírodu v bližším okolí tábora, zjistili, k čemu lze využít místní přírodní materiály, 
vyzkoušeli si stavbu nouzového přístřešku, či plavbu v pramicích na přilehlém rybníce, spolupráci v dru-
žinách, nebo vaření na ohni. Vyvrcholením etapové hry byl zdárný pokus o odplutí trosečníků z ostrova.

TÁBOR BENJAMÍNKŮ

Termín: 29.7. - 2.8. 2019

Počet dětí: 7 z oddílu, 7 mladších sourozenců a dětí vedoucích

Počet rodičů: 8

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

Program tábora: Téma tábora bylo inspirováno knihou Cesta kolem světa za 80 dní. Skřítci se stali 
pomocníky pana Foga na jeho cestách a v 5 táborových dnech objeli celý svět a naučili se mnoho nového. 
Začátek tábora proběhl bez rodičů, kteří přijeli až třetí den. Společně jsme pak bojovali s útrapami cesty 
napříč přes oceány a kontinenty, ale i s nedostatkem času a záludností nepřátel. Díky šikovnosti a stateč-
nosti Skřítků ale vše dobře dopadlo a pan Fog se vrátil do Londýna včas. Skřítci si tak mohli v již v klidu 
vychutnat večer u závěrečného ohně poslední táborovou noc pod stanem.








