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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, 
odpovědné, 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:                                     Petr Rokoský
Zástupce vedoucího střediska:             Lenka Musilová
Hospodář:                                              Jiří Outulný
Zpravodaj pro výchovu a vzdělávání:               Petr Beránek
Předsedkyně revizní komise:                          Adam Šplíchal
Členové revizní komise:                                     Adam Valík, Vladimír Kratochvíl
Volení členové střediskové rady:             Jiří Outulný
                                                                     Petr Beránek
                                                                     Karolína Břinková
                                                                     Aleš Cech 
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Pro rok 2020 má středisko 140 členů, z toho 105 dětí a 35 dospělých.



Skautské středisko v roce 2020

Rok 2020 se pro nás stal výzvou. Do začátku roku jsme vstupovali s velkými plány, které jsme 
museli kvůli koronavirové pandemii upravit. Hledali jsme způsoby, jak bezpečně a kvalitně 
uskutečnit nejen pravidelnou činnost oddílů, ale i oslavy sta let skautingu v Moravských 
Budějovicích, které na tento rok připadly. Na jaře se schůzky oddílů přesunuly do online pro-
středí. V létě byla situace příznivější, proto proběhly tři turnusy táborů. V září jsme přivítali 
nové členy do oddílů – tradičně největší počet připadá na oddíly mladších dětí                                 
(1. - 5. třída ZŠ). Od podzimu jsme se ale opět museli přesunout do online prostředí, kde zatím 
fungujeme doposud.

Zapojení v obcích
Během roku se pravidelně zapojujeme do akcí pro veřejnost – pomáháme na čarodějnicích, 
Dni dětí, účastníme se posvícenského průvodu. Ani jedna z akcí se letos kvůli opatřením proti 
koronaviru nekonala. Místo toho jsme městu pomáhali s roznosem a rozvozem informačních 
letáků seniorům v Moravských Budějovicích a okolních obcích, distribucí roušek potřebným 
a pomoci s nákupy, příp. venčením psů rizikovým skupinám. Několik našich členů se zapojilo 
do celostátní skautské pomoci Lince seniorů organizace Elpida, kdy doručovali potraviny, 
hygienické potřeby nebo léky.

Klubovna
Moravskobudějovičtí skauti se scházejí v klubovně tvořené zděnou přístavbou postavenou      
v roce 2012 a starší částí tvořenou z likusových desek. Z důvodů rostoucího počtu členů              
(v lednu nás bylo 140) spolupracujeme s architekty na úpravě plánů, podle kterých bychom 
postavili zděnou budovu, která by maximálně odpovídala našim potřebám. Bohužel stále 
čekáme na vhodný dotační program, ze kterého budeme moci stavbu klubovny �nancovat. 
Kromě plánů na novou klubovnu jsme se pustili do menších oprav ve stávající klubovně.    
Protože se nám podařilo sehnat prostory pro uskladnění materiálu, rozdělili jsme místnost, 
dosud sloužící jako sklad, na dvě menší. Vznikla tak nová klubovna pro oddíl Skřítků, který 
navštěvují především předškolní děti. Využili jsme pozastavení prezenční činnosti a nahradili 
suť před částí zděné přístavby novým trávníkem. Na podzim jsme zahájili opravu vchodových 
dveří a opravili komín. Uvnitř klubovny jsme vytvořili koutek pro střediskovou knihovnu            
a archiv písemností.

Nová klubovna skřítků
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Středisková činnost
Podařilo se nám uskutečnit několik společných akcí, i když v omezené podobě. K výročím           
8. května a 28. října jsme položili věnce k památníkům v Moravských Budějovicích, Dešově        
a Jaroměřicích nad Rokytnou. Oproti předchozím rokům pouze v komorní sestavě dvoučlen-
ných hlídek. V prosinci jsme rozváželi Betlémské světlo na trase Okříšky – Znojmo. Před Vánoci 
proběhl osmý ročník charitativní kavárny Co�ee to Help pod vedením skautek. Kavárna fun-
govala přes výdejové okénko a bez podávání alkoholických nápojů. Snažili jsme se vybrat 
dostatek peněz na pomoc dvěma dětem, což se nakonec i podařilo. Vybrala se rekordní částka 

141 040 Kč, za což všem přispěvatelům děkujeme.

.

Oslavy 100 let skautingu v Moravských Budějovicích
První zmínky o skautech v Moravských Budějovicích se objevují v roce 1920, proto jsme letos 
oslavili sté výročí. K příležitosti těchto oslav jsme připravili několik akcí: memoriál bratra           
Falbera, almanach popisující historii skautingu v Moravských Budějovicích, divadlo, přednášku 
a výstavu pro veřejnost. Memoriál pro členy střediska proběhl v podobě celodenní akce, v rámci 
které se účastníci seznámili s historií skautingu i střediska. Původně plánovanou panelovou 
výstavu jsme přesunuli do online prostředí. Během zveřejnění od října do listopadu, přesáhla 
návštěvnost webových stránek 750 návštěv. Ke konci roku jsme vytvořili almanach a za podpory 
skautského ústředí a �rmy Ferrum s.r.o. byl ve výtisku 170 kusů v lednu 2021 vydán pod 
názvem Skautské století v Moravských Budějovicích. Na jaro 2021 byly přesunuty zbývající dvě 

akce – divadlo a přednáška pro veřejnost.



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:  Karolina Pelikánová

5. chlapecký oddíl Hvězda  (kluci 12–15 let) 
Vedoucí: Petr Rokoský
Zástupce:  Jiří Outulný, Vojtěch Brhlík

6. roj světlušek  (holky 7–11 let) 
Vedoucí: Michaela Nesnídalová
Zástupce:  Adéla Nesnídalová, Monika Netíková

7. roverský kmen Obzor  (mládež 15–18 let) 
Vedoucí: Lukáš Brhlík

8 . oldskautský kmen Šamani  (dospělí, kteří aktivně nepracují v oddílech)
Vedoucí:  Martin Doležal
Zástupce:  Vladimír Kratochvíl

11. smíšený oddíl Skřítci  (děti 4–7 let) 
Vedoucí:  Pavla Beránková
Zástupce: Lucie Škodová 

Skautky
18%

Skauti
12%

Oldskauti
6%

Benjamínci
11%

Vlčata
18%

Roveři/Rangers
16%

Světlušky
18%



Děkujeme za finanční podporu:
Městu Moravské Budějovice za příspěvek 37 500 Kč z Fondu aktivit občanů města, 

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

Děkujeme všem jednotlivcům, kteří jakkoli naši organizační jednotce pomohli     

a pomáhají!



Úspěchy: 
 • Předání vedení oddílu.
 • Tvorba video-schůzek s pozitivní odezvou od rodičů.
 • Tábora se účastnila většina aktivních členů oddílu.
Plány:
 • Větší zapojení rodičů do chodu oddílu.
 • Pořádání více větších akcí (výpravy, výlety, přespání).
 • Zajištění více členů pro vedení oddílu.

Vedoucí oddílu: Pavla Večeřová, Jakub Dračka

Zástupce vedoucího oddílu: Jakub Dračka, Vendula Karásková

Oddílový rádce: Matyáš Dařbujan

Členové oddílové rady: Petr Vlk Beránek

Seznam akcí v roce 2020: 

Leden – detektivka po městě

Únor – oddílové narozeniny Jakubov – Moravské Budějovice 

Březen – online video schůzky

Duben – online video schůzky

Květen – online video schůzky

Červen – oddílový bazar, předtáborové dopoledne

Září – zahajovací přespání

Modrá šestka

Vít Smíšek

Jan Ein Vodička

Josef Jiránek

Vojtěch Dortík Bulíček

Ondřej Nevoral

Robin Tesák Straub

Štěpán Mandát

Červená šestka

Tom Plšík Straub

Jiří Jiřík Stříž

Matěj Pásovec Menšík

Patrik Potácel

Leopold Polďa Slavíček

Tobiáš Tobík Radoberský

Vítězslav Kupilík

Vašek Martenek

Zelená šestka

Ondřej Žížal Hons

Marian Kužel

Prokop Tamtam Vlček

Tomáš Dvořák

Martin Straňák

Robert Albert Švanda

Tadeáš Klejdus

Patrik Roupec 

1. smečka Sirius





Úspěchy: 
 • Složení Třech orlích per členkou oddílu.
 • Zapojování členů rady do přípravy akcí.
 • Co�ee to help – vybráno 141 040,-.
Plány:
 • Nástup nových rádcovských dvojic.
 • Zvýšení kvali�kace členů vedení.

Vedoucí oddílu: Markéta Markét Dračková

Zástupce vedoucího oddílu: Karolina Šetlí Pelikánová

Oddílové rádkyně: Kristýna Kim Růžičková, Sára Protivínská, Eliška Dračková

Členové oddílové rady: Štěpánka Hihi Jičínská, Lenka Doležalová

4. oddíl Slunečnice

Rosničky

Kristýna Kim Růžičková 

Eliška Elíša Dračková 

Štěpánka Hihi Jičínská 

Lucie Mazlík Kočí

Silvie Silvi Protivínská

Klára Rainbow Růžičková

Hedvika Smíšek Doležalová

Eliška Lojdová

Tereza Tejralová

Hana Langová

Barbora Nováková

Sedmikrásky

Sára Protivínská 

Lenka Doležalová 

Vanda Pokorná

Vendula Blažková

Markéta Lvice Kvapilová

Valentina Vája Ruževa

Kateřina Ariel Bohatcová

Adéla Sněženka Bulíčková

Elena Malerz

Vanessa Malerz

Alžběta Kvapilová    

Seznam akcí v roce 2020: 

Únor – výprava do Prahy

Únor – výprava s třebíčským oddílem

Září – zahajovací výprava na Mařenku

Říjen – memoriál bratra Falbera, online schůzky

Listopad – online schůzky

Prosinec – Co�ee to help





5. Oddíl Hvězda
Vedoucí oddílu: Petr Pardál Rokoský

Zástupce vedoucího oddílu: Jiří Outulný, Vojtěch Šváňa Brhlík

Oddíloví rádci: Vít Víta Slabý, Matěj Mates Kaidl, David Goly Šplíchal

Členové oddílov rady: Lukáš Earl Brhlík

Hraboši

Lukáš Kvapil

Matěj Sirka Klejdus

Zdeněk Zdenda Doležal

Tomáš Coco Koldan

Matouš Matyty Lišcák

Tomáš Bob Nekula

Damián Rezek

Simon Kužel

David Dave Honsa

Orli

Tomáš Šedák Slabý

Matyáš Dařbujan

Jakub Dvořák

Jan Husek Kuba

Dominik Doležal

Adam Fiksa

Ondřej Dino Liščák

Seznam akcí v roce 2020: 

Leden – pololetní výprava v MB a návštěva tělocvičny

Únor – výprava podél Vranovské přehrady

Červen – cyklovýprava pod Sádek,  brigády k přípravě věcí na tábor

Září – zahajovací a náborové schůzky, výprava na zříceninu kaple sv. Víta 

Říjen – účast na Memoriálu br. Falbera a zahájení online činnosti

Listopad – online činnost po dobu celého podzimního omezení činnosti

Prosinec – příprava střediskové besídky

Úspěchy: 
 • Na táboře tři členové oddílu složili skautský slib.
 • Podařilo se zrealizovat co nejvíce akcí, které šly v rámci omezení.
 • Dařilo se nám prezenční činnost nahradit online programy.
Plány:
 • Obnovit prezenční činnost s co největším počtem členů.
 • Zlepšit komunikaci a účast členů oddílu na akcích během roku.
 • Rozšiřovat znalost skautských dovedností mezi členy i vedením oddílu.





Úspěchy: 
 • Složení Třech orlích per členkou oddílu.
 • Zapojování členů rady do přípravy akcí.
 • Co�ee to help – vybráno 141 040,-.
Plány:
 • Nástup nových rádcovských dvojic.
 • Zvýšení kvali�kace členů vedení.

6. ROJ SVĚTLUŠEK
Vedoucí oddílu: Michaela Migi Nesnídalová

Zástupkyně vedoucí oddílu: Adéla Nesnídalová, Monika Netíková

Členky oddílové rady: Lenka Musilová, Jana Scherrerová

Tygříci

Sára Šája Šplíchalová

Pavlína Muzikářová

Anna Bretšnajdrová

Marie Sovička Trojanová

Miriam Šplíchalová

Klaudie Roupcová

Victoria Filipová

Veronika Martenková

Majoránky

Karolína Čermáková

Aneta Pešlová

Kamila Fi� Bohatcová

Magdalena Čermáková

Adéla Langová

Šárka Dvořáková

Laura Malerz

Valentýna Čermáková

Mexičanky

Tereza Střelka Francová

Ema Myška Buličková

Kristýna Ježek Kubová

Alžběta Mandátová

Lucie Bláhová

Vendula Bláhová

Anna Buličková

Alžběta Bibi Tejralová

Bára Brňáková 
Seznam akcí v roce 2020: 

Leden – velká rukodělka na celé odpoledne

Únor – výprava Žlutá Ponorka Třebíč

Březen – vydávání skautského „časopisu“ s příběhem a úkoly

Červen – originální schůzky na „letišti“ v MB, jednodenní výprava

Září – zahajovací schůzka s přechodem ke skautkám, náborové schůzky

Říjen – zahájení on-line činnosti

Prosinec – on-line činnost, plnění on-line aktivit a sledování videí od vedení

Úspěchy: 
 • Světlušky se naučily pracovat ve družinách jako sehrané týmy.
 • Vedení připravilo pro děti kvalitní náhradu prezenčního programu.
 • Zástupkyně oddílu se více podílely na činnostech oddílu.

Plány:
 • Rozvoj světlušek v běžných denních činnostech.
 • Podpora světlušek v jejich přirozené hře a aktivitě.
 • Příprava světlušek na Závod vlčat a světlušek.





7. RS kmen Obzor
Vedoucí oddílu: Lukáš Brhlík

Členové:

Adam Uhlobaron Valík

Aleš Faleš Cech

Tereza Te�a Skoumalová

Matěj Mates Kaidl

Vojtěch Šváňa Brhlík

Vít Slabý

Karolína Charlie Břinková

Anežka Jičínská

Marie Kunstová

Klára Karkulka Šplíchalová

David Goliáš Šplíchal

Adam Hadam Šplíchal

Štěpán Břinek

Seznam akcí v roce 2020: 

Únor – přespání v klubovně

Duben – Červen – online schůzky

Červen – stavba tábora

Srpen – bourání tábora

Prosinec – rozvoz Betlémského světla, prodej vánočního punče, pomoc skautkám 

při provozu Co�ee to help

Úspěchy: 
 • Členové zůstávají aktivní i za všech platných omezení.
 • Aktivní zapojení některých členů do Skautské pomoci.
 • Proběhla první verze roverského tábora.
Plány:
 • Podpora členů v získávání vůdcovských a čekatelských kvali�kací.
 • Nadále budeme středisko podporovat organizací větších akcí.





8. OLDSKAUTSKÝ KMEN ŠAMANI

Vedoucí oddílu: Martin Doležal

Zástupce vedoucího oddílu: Vladimír Kratochvíl

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 2020: 

Leden – tradiční běžky na Šumavě

Listopad – podzimní výprava Blanicko





11. oddíl Skřítci
Vedoucí oddílu: Pavla Beránková

Zástupce vedoucího oddílu: Lucie Tyki Škodová

Členové oddílové rady: Klára Šplíchalová, Tereza Skoumalová, Aleš Cech, Ven-

dula Karásková

Seznam akcí v roce 2020: 

Duben – každý den Velikonočních svátků malá fotoreportáž s naším maskotem

Prosinec – Betlémská procházka 

Úspěchy: 
 • Udržení kontaktu se Skřítky i přes přerušení činnosti.
 • Na tábor jela téměř polovina dětí a byl úspěšný.
 • Díky všem zúčastněným i pomoci dětí máme novou klubovnu.
 • S ohledem na situaci vcelku dobrý výsledek náborů.

Plány:
 • Co nejvíce zůstat v kontaktu a neztratit členy přes přerušení činnosti.
 • Obnovit práci družin.
 • Stihnout realizovat výpravy.

Členové:

Antonín Bartejs

Sebastian Olaf Fila

So�e Filová

Jiří Košák

Vojtěch Kulhánek

Mikuláš Menšík

Matouš Navrátil

Jakub Právec

Anastázie Kupilíková

Jáchym Radoberský

Petr Selinger

Jaroslav Šuckrdle

Václav Tejral

Jan Vojtěch

Sebastián Zyblikiewicz

Miroslav Kratochvíl 





Tábory
TÁBOR SKAUTŮ A SKAUTEK

Termín: 2. – 18. 7. 2020

Počet dětí: 18

Počet vedoucích: 15 (z toho 8 Roverů/Rangers)

Program tábora: Mezi základní cíle skautského tábora patřil rozvoj rádců a rádkyň ve vedení jejich 
skupin, zlepšení základních manuálních dovedností a mnoho dalších drobnějších cílů, jako zlepšení 
vyjadřování,  zlepšení fyzické kondice nebo porozumění skautským rituálům. V rámci etapové hry           
na téma Zaklínač si účastníci vyzkoušeli týmovou práci, jak v malých skupinách, tak společně všichni 
dohromady. Vyrazili jsme také na několik cyklovýletů, kde jsme navštívili pevnostní linii československé-
ho opevnění v okolí hradu Landštejn a města Slavonice. Na začátku tábora jsme pomáhali zvelebit    
Staré město pod Landštejnem a zámek Dobrohoř, kde jsme byli na krátké brigádě a detektivní hře uvnitř 
zámku. V průběhu tábora byl na večerní programy a při špatném počasí hojně využíván nový hangár      
a nechyběly ani tradiční táborové ohně. U toho nejslavnostnějšího - slibového, složila jedna skautka a tři 
skauti skautský slib. Na táboře také jeden rover a jedna rangers splnili výzvu Třech orlích per. Závěr 
etapové hry nás zavedl i na rakouský vrchol Teufelstein nedaleko tábořiště, kde si účastníci vyzkoušeli 
nízké lanové překážky a orientaci v neznámém terénu. Společně s pohybovými aktivitami, hrami v lese 
a péčí o tábořiště tak naplnili celý program tábora. 

TÁBOR VLČAT A SVĚTLUŠEK

Termín: 19. 7. – 1. 8. 2020

Počet dětí: 27

Počet vedoucích: 11 (z toho 2 Roveři/Rangers)

Program tábora: Hlavním motivem tábora bylo dobrodružství Ferdy Mravence. Ferda účastníkům 
ukázal jak si vyrobit spoustu nových věcí nebo také jak napravit hlouposti Brouka Pytlíka. Celý příběh 
ukončila veliká bitva s rezavými mravenci. Během tábora jsme také pomáhali s čištěním okolí tábořiště 
a zahráli si několik společných her. Na dva dny jsme také vyrazili na výlet na nedaleký zámek Dobrohoř, 
kde jsme společně přespali v podkroví. Tábor jsme společně zvládli zdraví a máme plno nových zážitků.

TÁBOR BENJAMÍNKŮ

Termín: 3. 8. – 7. 8. 2020

Počet dětí: 6 z toho 1 přijel v polovině

Počet rodičů: 5

Počet vedoucích: 5 (z toho 3 Roveři/Rangers)

Program tábora:  Tábor Skřítků proběhl opět ve formátu 5 dní s příjezdem rodičů v polovině turnusu. 
Vše spojovalo téma středověkých rytířů z pohádky Ať žijí duchové, kteří nás požádali o pomoc s vysvobo-
zením ze zakletí. Díky nasazení skřítků, vedení i rodičů se vše povedlo a vysvobození rytíři se s námi 
rozloučili poslední táborový den při návštěvě nedalekého Landštejna.



TÁBOR SKAUTŮ A SKAUTEK

Termín: 2. – 18. 7. 2020

Počet dětí: 18

Počet vedoucích: 15 (z toho 8 Roverů/Rangers)

Program tábora: Mezi základní cíle skautského tábora patřil rozvoj rádců a rádkyň ve vedení jejich 
skupin, zlepšení základních manuálních dovedností a mnoho dalších drobnějších cílů, jako zlepšení 
vyjadřování,  zlepšení fyzické kondice nebo porozumění skautským rituálům. V rámci etapové hry           
na téma Zaklínač si účastníci vyzkoušeli týmovou práci, jak v malých skupinách, tak společně všichni 
dohromady. Vyrazili jsme také na několik cyklovýletů, kde jsme navštívili pevnostní linii československé-
ho opevnění v okolí hradu Landštejn a města Slavonice. Na začátku tábora jsme pomáhali zvelebit    
Staré město pod Landštejnem a zámek Dobrohoř, kde jsme byli na krátké brigádě a detektivní hře uvnitř 
zámku. V průběhu tábora byl na večerní programy a při špatném počasí hojně využíván nový hangár      
a nechyběly ani tradiční táborové ohně. U toho nejslavnostnějšího - slibového, složila jedna skautka a tři 
skauti skautský slib. Na táboře také jeden rover a jedna rangers splnili výzvu Třech orlích per. Závěr 
etapové hry nás zavedl i na rakouský vrchol Teufelstein nedaleko tábořiště, kde si účastníci vyzkoušeli 
nízké lanové překážky a orientaci v neznámém terénu. Společně s pohybovými aktivitami, hrami v lese 
a péčí o tábořiště tak naplnili celý program tábora. 



TÁBOR BENJAMÍNKŮ

Termín: 3. 8. – 7. 8. 2020

Počet dětí: 6 z toho 1 přijel v polovině

Počet rodičů: 5

Počet vedoucích: 5 (z toho 3 Roveři/Rangers)

Program tábora:  Tábor Skřítků proběhl opět ve formátu 5 dní s příjezdem rodičů v polovině turnusu. 
Vše spojovalo téma středověkých rytířů z pohádky Ať žijí duchové, kteří nás požádali o pomoc s vysvobo-
zením ze zakletí. Díky nasazení skřítků, vedení i rodičů se vše povedlo a vysvobození rytíři se s námi 
rozloučili poslední táborový den při návštěvě nedalekého Landštejna.




