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O skautingu

Junák - český skaut je největší a nejznámější výchovná orga-
nizace pro děti a mládež v Česku. Za posledních 10 let se 
počet skautek a skautů v zemi zvýšil o 50 procent, na sou-
časných více než 68 tisíc. O výchovu a chod organizace se v 
zemi stará více než 12 tisíc dobrovolníků.

Skauting je celosvětové hnutí, v jehož středu stojí výchova 
dětí a mladých lidí. Klukům a holkám nabízí širokou paletu 
aktivit a činností. Skauti jezdí na výpravy, zkouší různé 
sporty, zapojují fantazii, poznávají historii a přírodu, po-
máhají v okolí. To vše v bezpečném prostředí party kamará-
dů a pod dohledem zkušených vedoucích, kteří kluky a 
holky na cestě jejich rozvoje provází.

Skauting vede kluky a holky k samostatnosti, zodpovědnos-
ti a schopnosti poradit si v každé situaci. Zároveň staví 
výchovu na postojích a hodnotách a přispívá k rozvoji cha-
rakteru a touze neustále na sobě pracovat.



Adresa: Blahoslavova 1697, 67602 Moravské Budějovice

Organizační číslo jednotky: 614.04 

IČ: 60418648 

Bankovní účet: 6094699349/0800 (Česká spořitelna)

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 2021 má středisko 149 členů, z toho 108 dětí a 41 dospělých.



Skautské středisko v roce 2021

V prvních měsících roku 2021 bohužel opět nemohl probíhat plnohodnotný program kvůli 
koronavirovým omezením. Většina oddílů fungovala a setkávala se alespoň v online prostře-
dí. S postupnými rozvolněními v průběhu května byla obnovena prezenční činnost a vše smě-
řovalo k přípravám letních táborů, které se tradičně uskutečnily v malebném prostředí České 
Kanady a postupně se jich zúčastnilo více než 50 dětí.

Od podzimu středisko fungovalo už naplno, oddíly se scházely na pravidelných schůzkách       
a pořádaly víkendové výpravy. Ze společných akcí se během roku uskutečnila brigáda                
na tábořišti, zúčastnili jsme se posvícenského průvodu městem, zapojili se do uctění pamá-
tek 28. října a 17. listopadu. Před Vánoci poté naši skauti a skautky rozváželi Betlémské světlo 
na trase z Okříšek do Znojma a skautky ze 4. oddílu Slunečnice s podporou celého střediska 
uspořádaly již 9. ročník charitativní kavárny Co�ee to Help.

To vše je možné díky skvělým a obětavým vedoucím, kterým patří velké poděkování za přípra-
vu jarního programu „na dálku“, vydařené letní měsíce naplněné tradičními tábory a pod-
zimní schůzky a výpravy. Děkujeme také všem rodičům, za projevenou důvěru, za přízeň                     
a podporu.

Nový oddíl v JnR

Z důvodu nárůstu počtu členů v okolních obcích a analýzou této skutečnosti jsme se v roce 
2020 pustili do příprav na obnovení oddílu v Jaroměřicích nad Rokytnou. V první polovině 
roku 2021 probíhalo vzdělávání nových vedoucích a rekonstrukce prostor klubovny. Od září   
se rozjela oddílová činnost naplno i pro děti, a to formou pravidelných schůzek a dvou jedno-
denních výletů.  Před Vánoci se vlčata a světlušky (kluci a holky 8-11 let) zapojily do roznosu 
Betlémského světla v obci. Ke konci roku se v oddíle registrovalo 12 mladších členů a 6 vedou-
cích. Od září 2022 je v plánu zvýšit členskou základnu na 20 členů a od září 2023 rozšířit oddíl 
o družinu skautů a skautek.

výsledky coffee to help
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Výhledy do roku 2022

V novém roce nás kromě zajištění kvalitní skautské výchovy v našich oddílech čeká i mnoho 
práce kolem stavby nové klubovny a personálního zajištění chodu střediska. V rámci činnosti 
snad již nebudeme ovlivněni opatřeními proti koronaviru a budeme se moci po několika 

letech potkávat i na dříve tradičních střediskových akcích v plném rozsahu.

.

Příprava rekonstrukce klubovny

Skautská klubovna v Moravských Budějovicích je tvořena starší částí z likusových desek a nověj-
ší zděnou přístavbou z roku 2012. Vzhledem ke zhoršujícímu se stavu starší části již několik let 
připravujeme její náhradu, novou zděnou stavbou s užitným podkrovím, která bude lépe vyho-
vovat našim potřebám a rostoucí členské základně. Na jaře jsme vybrali �nální rozložení míst-
ností a v polovině roku vytvořili studii i s vizualizacemi nové klubovny. Dále jsme se pustili         
do aktualizace projektové dokumentace a hledání vhodného zdroje �nancování. Pokud byste 
nás chtěli podpořit �nančně či materiálně, budeme za to velmi vděční a obraťte se prosím        

na vedení střediska.



1. smečka Sirius

Vedoucí: Petr Beránek
Zástupce:  Vendula Karásková

2.  smíšený oddíl Jeleni

Vedoucí: Hedvika Kuželová
Zástupce:  Adam Šplíchal

4. dívčí oddíl Slunečnice

Vedoucí:  Markéta Dračková
Zástupce:  Karolina Pelikánová

5. chlapecký oddíl Hvězda
Vedoucí: Petr Rokoský
Zástupce:  Jiří Outulný, Vojtěch 
Brhlík

6. roj světlušek
Vedoucí: Michaela Ďásková
Zástupce:  Adéla Nesnídalová, 
Monika Netíková

7. roverský kmen Obzor
Vedoucí: Lukáš Brhlík

8 . oldskautský kmen Šamani
Vedoucí:  Martin Doležal
Zástupce:  Vladimír Kratochvíl

11. smíšený oddíl Skřítci
Vedoucí:  Tereza Skoumalová
Zástupce: Klára Šplíchalová

Skautky
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Jednotlivé oddíly:



Děkujeme za finanční podporu:
Městu Moravské Budějovice za příspěvek 40 000 Kč z Fondu aktivit občanů města, 

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

společnosti ČEZ ENERGOSERVIS a paní Miluši Urbánkové za poskytnutí daru 

našemu středisku.

Děkujeme všem jednotlivcům, kteří jakkoli naši organizační jednotce pomohli     
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Úspěchy: 
 • Vydávání oddílového časopisu a velká ZV na něj.
 • Rozšíření pevnějšího členského jádra, které pravidelně chodí na schůzky. 
 • Zlepšení funkčnosti šestkového systému.
Plány:
 • Další a hlubší vzdělávání vedení oddílu.
 • Systematická příprava na ZVaS.
 • Individuální a dlouhodobá práce se šestníky.

Vedoucí oddílu: Petr Vlk Beránek

Zástupce vedoucího oddílu: Vendula Karásková

Oddílový rádce: Matyáš Dařbujan

Seznam akcí v roce 2021: 

Únor – začali jsme vydávat oddílový časopis Hlas v lese 

Březen –  výprava na dálku: předchystaná trasa po tzv. Apoštolské desítce

Květen – společná soutěž v plnění odborky Pomoc v domácnosti

Červen – předtáborovka, výlet na Šimperk u Šumné

Září – náborové schůzky

Listopad – víkendová výprava do Velkého Újezda

Prosinec – prodloužená schůzka s 5. oddílem Hvězda

Modrá šestka

Václav Hook Martenek

Robin Tesák Straub

Vojtěch Dortík Bulíček 

Jakub Právec

Patrik Roupec

Štěpán Mandát

Jan Džony Vojtěch

Mikuláš Machala

Jaroslav Šuckrdle

Kryštof Kos

Červená šestka

Tomáš Piškot Dvořák

Mikuláš Menšík 

Martin Straňák

Robert Albert Málek

Sebastian Fila

Matouš Navrátil

Jáchym Radoberský

Petr Selinger

Jiří Košák

Šimon Baloun

Lukáš Poul

Zelená šestka

Tom Plšík Straub

Kryštof Kolumbus Pachr

Tobiáš Radoberský

Michal Bajcar

Jonáš Mobidik Čermák

Vítězslav Viťa Kupilík

Lukáš Alina

Václav Tejral

1. smečka Sirius





Úspěchy: 
 • Úspěšně jsme založili oddíl v Jaroměřicích a nabrali stálé členy.
 • Celou klubovnu jsme vlastními silami spravili, vymalovali a zařídili.
 • Uspořádali jsme městskou akci k 8. květnu.
Plány:
 • Budeme se snažit rozšířit počet dětí v oddílu.
 • Rádi bychom děti učili novým dovednostem i znalostem.
 • Dovedení nováčků ke slibu.

Vedoucí oddílu: Hedvika Kuželová

Zástupce vedoucího oddílu: Adam Hadam Šplíchal

Členové oddílové rady: Marie Kunstová, Klára Kunstová, Filip Havlena, Sára 

Protivínská

2. oddíl Jeleni

Světlušky

Nina Přikrylová

Barbora Šulová

Claudie Bubenčíková

Karolína Machátová

Soňa Machátová

Gábina Slatinská

Vlčata

Adam Stuchlík

Šimon Holý

Vojtěch Slatinský

Matouš Horváth 

Antonín Bartejs

Jan Šula

Mikuláš Přikryl

Seznam akcí v roce 2021: 

Květen – akce pro město na památku obětem 2. světové války

Září – začátek schůzek

Říjen – výlet po Jaroměřicích 

Listopad – jednodenní výlet po okolí Jaroměřic

Prosinec – rozdávání Betlémského světla





Úspěchy: 
 • Oddílový program na táboře.
 • Zvládnutí Kavárny i přes covid opatření, vybráno 181 161,- Kč.
 • Příprava programu i během přerušení skautské činnosti.
Plány:
 • Posílení oddílové rady.
 • Vzdělávání rádců a podrádců.
 • Zvýšit účast na oddílových akcích.

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, Silvie Silvi Protivínská, Klára 

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 

Kateřina Ariel Bohatcová 

Adéla Sněženka Bulíčková 

Elena Malerz 

Vanessa Malerz

Pavlína Muzikářová

Sára Šája Šplíchalová

Tereza Střelka Francová

Karolína Veverka Čermáková

Alžběta Kvapilová

Markéta Lvice Kvapilová
Seznam akcí v roce 2021: 

Září – přespávačka v klubovně

Říjen – podzimní výprava s 5. oddílem

Prosinec – oddílové vánoce

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, Tomáš Šedák Slabý

Členové oddílov rady: Lukáš Earl Brhlík

Hraboši

Matěj Sirka Klejdus

Zdeněk Zdenda Doležal

Tomáš Coco Koldan

Tomáš Bob Nekula

Damián Rezek

Simon Kužel

David Dave Honsa

Jan Ein Vodička

Ondřej Žížal Hons

Orli

Matyáš Dařbujan

Jakub Dvořák

Jan Husek Kuba

Ondřej Dino Liščák

Adam Fiksa

Marian Kužel

Vít Smíšek

Jiří Stříž

Prokop Tamtam Vlček

Seznam akcí v roce 2021: 

Březen – první oddílová online schůzka

Květen – jednodenní výlet na Kosovou

Červen – prodloužená cykloschůzka

Září – zahajovací výprava po okolí MB

Říjen – výprava do Čížova se Znojemským oddílem

Listopad – výprava do Velkého Újezdu

Prosinec – oddílová Vánoční besídka v MB

Úspěchy: 
 • Zvýšení počtu účastníků tábora, 3 nováčci složili skautský slib.
 • Zástupce vedoucího oddílu úspěšně složil vůdcovskou zkoušku.
Plány:
 • Zavedení oddílových rolí v oddílové radě.
 • Podpora a výchova nových rádců a podrádců.
 • Zvýšit účast na oddílových akcích.





6. ROJ SVĚTLUŠEK
Vedoucí oddílu: Michaela Migi Ďásková

Zástupkyně vedoucí oddílu: Adéla Nesnídalová, Monika Netíková

Členky oddílové rady: Valentina Vája Ruževa

Tygříci

Anna Bretšnajdrová

Marie Sovička Trojanová

Miriam Šplíchalová

Klaudie Roupcová

Veronika Martenková

Victoria Čumák Filipová

Kateřina Bartošová

Emily Pokorny

Majoránky

Kamila Fi� Brzobohatá

Aneta Pešlová

Magdalena Čermáková

Šárka Proužek Dvořáková

Valentina Čermáková

Hana Hrabovská

Julie Čiky Smíšková

Mexičanky

Ema Myška Buličková

Kristýna Ježek Kubová

Alžběta Del� Mandátová

Lucie Bláhová

Vendula Bláhová

Anna Buličková

Alžběta Bibi Tejralová

Seznam akcí v roce 2021: 

Leden – on-line činnost, plnění on-line aktivit a sledování videí od vedoucích

Červen – předtáborová schůzka

Září – zahajovací schůzka s rituálem přechodu ke skautkám, náborové schůzky

Říjen – zahajovací přespávačka

Listopad– speciální schůzka, výprava do Lesonic

Prosinec – speciální schůzka, prodloužená schůzka, vánoční besídka

Úspěchy: 
 • Uspořádání úspěšného tábora s novým týmem vedoucích.
 • Příprava kvalitního programu přes období přerušené skautské činnosti.
 • Jedna nová čekatelka a jedna úspěšná absolventka ZZA.

Plány:
 • Účast na Závodě vlčat a světlušek.
 • Zapojení nových rádkyň a podrádkyň do fungování oddílu.
 • Zajetí nového systému plánování činností a jejich úspěšné plnění.





7. RS kmen Obzor
Vedoucí oddílu: Lukáš Earl Brhlík

Členové:

Matěj Mates Kaidl

Štěpán Steve Břinek

Vít Slabý

Tomáš Šedák Slabý

Anežka Budulínek Jičínská

Marie Kunstová

Lukáš Kvapil

Klára Kunstová

David Goliáš Šplíchal

Adam Hadam Šplíchal

Seznam akcí v roce 2021: 

Květen – příprava tee-pee tyčí na tábor

Červen – stavba tábora

Srpen – bourání tábora, pomoc s hlídáním kostelní věže

Říjen – účast na Indiánském létu ve Velkém Meziříčí, odbahňování tůně

Listopad – RS večer s deskovkama

Prosinec – rozvoz betlémského světla, prodej vánočního punče, vánoční besídka, RS 

večer s deskovkama II.

Úspěchy: 
 • Velká účast členů na střediskových akcích.
 • Ocenění aktivních roverů za práci ve středisku.
 • Příprava programů pro RS v rámci jiných oddílových akcí.
Plány:
 • Podpora členů v získávání vůdcovských a čekatelských kvali�kací.
 • Předání vedení kmene.





8. OLDSKAUTSKÝ KMEN ŠAMANI

Vedoucí oddílu: Martin Doležal

Zástupce vedoucího oddílu: Vladimír Kratochvíl

Členové:

Adam Valík

Karolína Břinková

Lenka Musilová

Milan Muška

František Jelínek

Petr Špaček

Martin Karásek

Zbyněk Fučík

Jana Scherrerová

Petr Povolný

Akce v roce 2021: 

V  letošním roce organizované akce oldskautského kmene vzhledem ke korona-

virové epidemii a navazujícím opatřením neprobíhaly. Pouze jsme se podíleli 

na dílčích akcích jednotlivých oddílu nebo pomoci k zajištění chodu střediska.  

Plány:

V roce 2022 bychom chtěli obnovit aktivní činnost našeho kmene, vzhledem k 

ustupující koronavirová epidemii  a zrušení omezujících opatření. Vzhledem k 

událostem na Ukrajině budeme chtít být užiteční při pomoci uprchlíkům z této 

země.   





11. oddíl Skřítci
Vedoucí oddílu: Tereza Te�a Skoumalová

Zástupce vedoucího oddílu: Klára Šplíchalová

Oddílový rádce: Pavla Beránková

Členové oddílové rady: Eliška Dračková

Úspěchy: 
 • Podařilo se neztratit členy v covid době.
 • Zvládli jsme zrealizovat tábor v nepříznivých podmínkách.
 • Na konci školního roku jsme měli stálý počet dětí.

Plány:
 • Zajistit aktivity pro členy mimo schůzky.
 • Zorganizování tábora.

Členové:

Lukáš Bláha

Silvie Balounová

Michal Bratrů

Vítek Čurda

Antonín Klobouček

Josef Koudelka

Vojtěch Kulhánek

Vavřinec Lojda

Marek Šplíchal

Marie Vojtěchová

Patrik Volf





Tábory
TÁBOR SKAUTŮ A SKAUTEK

Termín: 1. – 17. 7. 2021

Počet dětí: 22

Počet vedoucích: 15 (z toho 4 Roveři/Rangers)

Program tábora: Z důvodu pozastavení činnosti během roku, byl tábor zaměřen na rozvoj spolupráce 
mezi účastníky a na zlepšení společného fungování v oddílech. Letošní tábor byl speci�cký také tím, že 
byl vypuštěný rybník a tak se tomu aktivity musely přizpůsobit. Dále jsme cílili na vytvoření společného 
zážitku, který si účastníci z tábora odvezou a na který budou v budoucnu vzpomínat. V rámci etapové 
hry, inspirované knižní sérií Bratrstvo si účastníci vyzkoušeli například tradiční skandinávské hry, zdra-
vovědu, spolupráci v malé družině nebo několik nočních her. Nechyběla ani brigáda na Hadím vrchu, 
cyklovýlety do okolí, v rámci kterých jsme letos navšítivili část bunkrů československého opevnění, různé 
pohybové aktivity nebo hry v lese. Během našich společných dvou týdnů proběhlo 5 táborových ohňů.   
U toho nejslavnostnějšího, slibového, složili tři skauti a čtyři skautky slib. 5 starších skautů a roverů           
a rangers splnilo výzvu Třech orlích per. 

TÁBOR VLČAT A SVĚTLUŠEK

Termín: 23. 7. – 31.7. 2021

Počet dětí: 19

Počet vedoucích: 10 (z toho 2 Roveři)

Program tábora: Program byl zaměřen na praktické dovednosti a nové způsoby jejich získání - projevilo 
se to hlavně v systému vedení táborových odborek, vedoucích za ně zodpovědných a provázání tohoto 
cíle se symbolickým rámcem tábora. Zařadili jsme více aktivit než v minulých letech na stmelení uvnitř 
oddílů. To hlavně kvůli dlouhému lockdownu. Programová a technická část vedoucích byla v letošním 
roce více oddělena, díky tomu vznikl užší okruh kompetencí na vedoucího které pak byly ve výsledku 
efektivněji prováděné. Program ovšem nebyl pro účastníky dobře zpětně re�ektován = špatný systém 
táborového bodování etapovky a soutěžních aktivit. Plánujeme do příštího roku zohlednit a zlepšit. 

TÁBOR BENJAMÍNKŮ

Termín: 17. – 22. 7. 2021

Počet dětí: 2

Počet rodičů: 1

Počet vedoucích: 5 (z toho 1 Rover)

Program tábora:  Z důvodů malého počtu účastníku jsme byli nuceni změnit program tábora. Téma 
tábora byly archeologické vykopávky, průběhu děti prošli archeologickým výcvikem a na konci došlo         
k objevení pokladu. Díky malému počtu účastníku jsme zapojovali do programu i syna jedné z vedou-
cích a sblížili jsme se nejen s účastníky ale i mezi sebou. 
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