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Před zahájením psaní úvodníku jsem dlouze přemýšlel, 
co mě opravňuje k tvrzení, že máme dobré skautské stře-
disko. Nakonec mi pomohl jednoduchý trik, odrazit se od 
toho nejjednoduššího, čím jsem si jistý. Základním princi-
pem výchovy v Junáku je soubor tří povinnos�. 

→ Povinnost k sobě nás vede k využi� lidského potenci-
álu a osobnímu rozvoji. 

→ Povinnost k bližním nás zavazuje cí�t zodpovědnost za společnost a přírodu 
okolo nás. 

→ Povinnost k Bohu nám ukládá hledat v životě vyšší než materiální hodnoty. 
Naplňuje-li středisko svou činnos� tyto tři body, je to známka jeho úspěchu. 
 
Skautské středisko KRÁLOVO POLE sdružuje čtyři výchovné jednotky. Dva dívčí od-
díly, jeden chlapecký a jeden oddíl dospělých. Svým členům vytváří zázemí pro 
smysluplné trávení volného času v kruhu přátel a příležitost získávat nové doved-
nos� a znalos�. Ne �m, že bychom se něco biflovali nebo to pasivně přejímali, ale 
�m, že si věci vyzkoušíme a zažijeme na vlastní kůži. Přestože těžiště činnos� s čle-
ny leží na jednotlivých oddílech, svým dílem přispívají i akce společné. Tradičně 
jsou to velikonoční a podzimní prázdniny, slavnostní oheň o zimním slunovratu, 
loni se nám navíc podařilo uspořádat sérii střediskových schůzek zvlášť pro mladší 
světlušky a vlčata a zvlášť pro starší skautky a skauty. 
 
Jak jsme na tom s činnos�, která přesahuje hranice střediska? Ze skautských akcí 
jsme (spolu)pořádali hudební soutěž Vozembouch a několikeré závody. Na přírodu 
jsme si vzpomněli při úklidu u řeky Svratky a sázení lípy na památku svaté Anežky 
České. Z akcí pro veřejnost se vydařily královopolské Erbovní slavnos�, charita�vní 
Kapka, Český den pro� rakovině a Postavme školu v Africe. Pěknou tečkou se  stala 
předvánoční distribuce Betlémského světla. Kromě toho naši členové působí v tý-
mech skautských vzdělávacích akcí (RK Hradiště, ČLK Rozrazil, VLK Oikos, Stříbrná 
řeka), v okresní radě Junáka a také při ústředí (duchovní odbor, program hodnoce-
ní kvality, rádcovský zápisník). 
 
Otázku povinnos� k Nejvyšší Pravdě a Lásce, je ob�žné podložit tvrdými daty. Pří-
klad mládeže, která si do života odnáší skautskou myšlenku, příklad vedoucích 
vzešlých z řad oddílů, kteří svůj čas věnují nezištné práci s mládeží, a příklad nej-

starších sester a bratří, kteří jsou na skautské stezce   
i po desítkách let stále s námi, mě však v tomto ohle-
du naplňuje nadějí. 

 

Máme dobré středisko. 

Petr „Glum“ Šabata 

Zástupce vedoucí střediska 

 



 

 

Zajímavá čísla  

z uplynulého roku 

Dě� měly možnost účastnit se činnos� 3 oddílů. 

Za rok uspořádaly oddíly celkem  69 různých víkendových akcí, 

to znamená 150 dní  programu pro dě� a mládež, 

z toho 50 dní během letních stanových táborů. 

Kromě toho jsme společně připravili  

více než 300 pravidelných odpoledních schůzek. 

Součás� programu bylo také 6 charita�vních a veřejných akcí. 

 

Formou dotací města a městských čás� jsme získali 86.000 Kč, 

soukromí dárci přispěli částkou 15.600 Kč. 

Členové si pak formou  příspěvků a  poplatků na společně 

 strávený čas přispěli částkou 313.171 Kč. 

 

Programu se celoročně účastnilo 77 zaregistrovaných dě� 

a desítky účastníků akcí pro veřejnost. 

Dotace a dary tvoří jen 22 % 

celkových příjmů střediska. 



 

 

Členská základna 
Hlavním cílem střediska je výchova dě� a dospívajících. 

V roce 2011 bylo v našich oddílech zaregistrováno: 

66 dě! do 15 let a 11 dospívajících do 18 let 

Na jejich výchově se podílelo 37 dospělých dobrovolníků. V součtu se všemi 

dospělými ve středisku tvořila členská základna 122 členů. 

Opro� roku 2010 to znamená pokles o 4 dě� do 18 

let.  Tohoto problému jsme si dobře vědomi a naši 

vedoucí intenzivně pracují na dalším zlepšování 

programu oddílů. Na začátku roku 2012 jsme se 

také díky tomu vrá�li zpět na počet 126 registrova-

ných členů. 

 

 

Vedení střediska 
Vedení střediska a úkony související s existencí organizační jednotky Junáka dlou-

hodobě zajišťuje středisková rada v tomto složení: 

Vedoucí střediska   Ing. Jarmila Bláhová  ekonomka 

Zástupce vedoucí:  Bc. Petr Šabata  programátor 

Hospodářka:   Ing. Jana Šmikmátorová profesionální účetní 

Výchovná zpravodajka: Mgr. Kamila Hrčková učitelka na ZŠ 

Další členové:   Ing. Mar�n Weigner, Mgr. Hana Weignerová, 

Věra Kuncová 

 

Revizní komise: Ing. Zdeněk Němec 

   Tomáš Weigner 

do 15 let do 18 let

do 26 let nad 26 let

 



 

 

Zpráva o hospodaření 

V roce 2011 hospodařilo středisko s následujícími výsledky: 

 

Příjmy V �s. Kč Výdaje V �s. Kč 

Členské příspěvky 50 Odvod čl. příspěvků 39,4 

Dotace MŠMT a  

Jihomoravský kraj 

0 Opravy  

Dotace Statutární město Brno 71 Inventář  

Dotace ÚMČ 15 Režijní náklady 415,8 

Dary 15,6   

Ostatní příjmy  

účastnické poplatky apod.) 

275,4   

Provozní dotace Junáka 37,8 Inves�ce  

Celkem 464,8 Celkem 455,2 
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Ani v roce 2011 náš oddíl rozhodně nezahálel. 

Celkem dvakrát jsme na naše výpravy přizvaly i rodiče, 

proběhlo i několik družinkových akcí, netradiční výprava do olomoucké  ZOO či 

tradiční vánoční výprava, která byla letos opravdu speciální, neboť jsme na ní roz-

dávaly skautské šátky družince Lvíčat a také vyznamenání pro ty, jejichž práce pro 

oddíl si už dlouho vážíme – pro báječné rádkyně našich družinek! Informace o ak-

cích i dalších oddílových událostech pravidelně přináší oddílový zpravodaj Poslí-

ček, jemuž v roce 2011 zdatně šéfovala Išanka - Šárka Mráčková. 

V dívčí Trojce Brno jsou tři družinky – nejmladší Veverky, o něco starší Lvíčata – 

nyní už mladší skautky – a nejstarší Berušky. Veverky nás letos reprezentovaly na 

skautské hudební soutěži Vozembouch, ze Lvíčat se na konci roku staly právoplat-

né skautky a Berušky vybojovaly krásnou bramborovou medaili v základním kole 

celorepublikového skautského závodu. Každou družinku vede dvojice šikovných    

a zkušených rádkyň z naší roverské družiny Amazonky. V příš�m roce bychom po-

čet družinek rády rozšířily. 

Tábor letos trval tři týdny a tábořily jsme na tradičním oddílovém tábořiš� u ves-

ničky Terezín v České Kanadě. Letos jsme se vypravily do starověkého Egypta - 

nejprve jako archeologové a pak i jako obyvatelé této mocné starověké říše. Tábor 

trval pro skautky - Berušky a Lvíčata - tři týdny, mladší Veverky za námi dorazily na 

druhé dva týdny. Mimo táborovou službu v kuchyni, sportování, plnění odborek či 

dobrodružné etapové hry, kdy jsme si musely usmiřovat egyptské bohy, jsme také 

uspořádaly dřevorubecký kurz, rétorické klání a na puťáčku přespaly na hradě 

Landštejně. 

Absolventka právnické fakulty, pracu-

je jako advokátní koncipientka 

Držitelka akreditované vůdcovské kva-

lifikace a  zdravotní kvalifikace pro 

dětské tábory. Oddíl vede od r. 2009. 

Hana „C. Jane“ Weignerová — vůdkyně oddílu 

 



Rok 2011 byl pro Čtverku ve znamení mírné inovace       
v mezích dlouhodobého plánu. Zařadili jsme akce dříve 
nekonané (Úklid u řeky, Brkolo), podívali se na místa 
dříve nenavš�vená (Znojmo, srub Skalička, Březník) a začlenili jsme do oddílového 
vedení nové tváře. 
 
V první polovině roku nám program kromě schůzek, výletů a výprav zpestřily závo-
dy. Ze sportovních to byl skautský Ufobal (hra s létajícím talířem) a mezinárodní 
turnaj ve vybíjené, ze skautských závod Svojsíkův a závod O Totem Supa Bělohla-
va. 
 
Letní tábor jsme po roční přestávce opět uspořádali na střediskovém tábořiš� 
Kebharec. Téma�cky jsme se přenesli do dob starého Řecka a tehdejších měst-
ských států, odtud i název Elláda 2011. Programem nás provázela myšlenka kalo-
kagáthie, souladu duše a těla. Do vedení tábora se plně zapojili rádci vzešlí z druži-
ny Netopýrů. 
 
Na podzim jsme zahájili velkou transformaci struktury oddílu. Z odrostlých vlčat 
vznikla nová družina Opic, pro nováčky z řad čerstvých školáků a předškoláků dru-
žina Benjamínků. S vedením schůzek začali pomáhat starší skau�. Plánování pro-
gramu družin dostala na starost Malá oddílová rada, zkráceně MOR. 
 
V klubovnách na Slovinské proběhla výzdoba chodby panely s fotkami a rekon-
strukce jedné z kluboven, kterou samostatně provedla skautská družina Zubrů. Na 
Kebharci se podařilo spravit příjezdovou cestu a doplnit studnu filtrem pevných 
čás�c. Od září má oddíl nové webové stránky. 

Absolvent fakulty informa�ky, pracuje 

jako programátor . 

Držitel akreditované vůdcovské kvalifi-

kace a  zdravotní kvalifikace pro dět-

ské tábory. Oddíl vede od r. 2007. 

Petr „Glum“ Šabata — vůdce oddílu 
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Náš oddíl má v průběhu roku řadu tradičních akcích, 
které se snažíme nejrůznějším způsobem neustále ino-
vovat. Rok 2011 jsme zahájily poměrně netradičně Ha-
vajskou párty. Kdo by si mrazivém lednu nechtěl užít letní atmosféry Havaje? A tak 
se naše klubovna rozzářila nejenom pestrobarevnými kostýmy a havajskou hud-
bou.  

Prázdniny na začátku února jsme strávily v Olomouci. Nepoznávaly jsme ovšem 
jenom krásy tohoto města, ale také jsme se seznamovaly se základy fotografování, 
které jsme hnedle vyzkoušely! Na konci dubna náš oddíl sestavil dvě hlídky, které 
se zúčastnily základního kola Svojsíkova závodu.  

Náš oddíl působí v městské čás� Brno – Žabovřesky, která každoročně pořádá Jar-
ní žabovřeské slavnos�. Druhým rokem jsme se do přípravy zapojily také my. Pro 
dě� jsme připravily dvě disciplíny – jedna byla zaměřené na paměť a ve druhé si 
mohly vyzkoušet, jak správně třídit odpad. 

V létě jsme vyrazily na letní stanový tábor k obci Český Rudolec. Tentokrát jsme se 
na palubě lodi Santa Květuška vydaly za pokladem na vzdáleném ostrově 
v Karibiku. Moře si na nás během plavby nachystalo mnoho překážek, ale ty jsme 
zdárně překonaly! V průběhu září nám tedy v oddíle přibylo 9 předškolních nováč-
ků, kteří tvoří opravdu veselou družinu, která se všech akcí zúčastňuje 
s neočekávaným nadšením! 

Ke skautskému říjnu tradičně patří sbírka Postavme školu v Africe. Na začátku října 
nás proto čekala Afropárty!  O Vánocích jsme společně pekly cukroví, vyrazily na 
vánoční výpravu a potěšit seniory do Domova pokojného stáří, ale také jsme před 
střediskovým slunovratovým ohněm uspořádaly promítání fotografií z činnos� 
oddílu pro dě� i jejich rodiče. Činnost oddílu za rok 2011 uzavřelo rozdávání Bet-
lémského světla v Brně – Žabovřeskách, které bylo tentokrát spojeno také s malou 
pietou za zemřelého exprezidenta Václava Havla, skautského bratra Chrobáka. 

Absolventka pedagogické fakulty, 

pracuje jako učitelka na ZŠ. 

Kromě vedení oddílu působí také jako 

instruktorka skautských kurzů a podílí 

se na rozvojových projektech Junáka.  

Kamila „Kamík“ Hrčková — vůdkyně oddílu 
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Vzděláváme (se) 
Vzdělání je základním stavebním kamenem kvalitního   

a zábavného programu. Stejně jako každý rok využili     

i letos vedoucí propracovaného vzdělávacího systému 

Junáka a zvyšovali svoji kvalifikaci pro práci s dětmi.  

V průběhu roku jsme takto získali další 2 plně kvalifikované vůdkyně, které mají 

oprávnění pro vedení dětský oddílů s akreditací MŠMT. Příslibem jsou také 2 

účastníci kurzu pro mladé vedoucí skautských družin, 1 nově kvalifikovaná tábo-

rová zdravotnice. 

V současné době tak ve středisku působí 18 vedoucích s akreditovaným vůdcov-

ským oprávněním, z toho 6 má navíc kvalifikaci pro pořádání vzdělávacích akcí 

Junáka. Po zdravotnické stránce program zajišťuje více než 20 držitelů zdravotnic-

ké kvalifikace. 

Vedoucí, kteří vedou oddíly a mají všechna potřebná oprávnění, však nezahálejí—

dále se chtějí vzdělávat na metodických seminářích. V uplynulém roce jsme na roz-

vojové vzdělávací akce vyslali 9 účastníků. 

Mezi brněnskými středisky patříme v oblas� vzdělávání mezi mimořádně ak�vní –

naši vedoucí se pravidelně podílejí na mnoha regionálních i celostátních vzděláva-

cích akcí pro mladé skautské vedoucí. Loni jsme takto přispěli k výchově téměř 

stovky budoucích vedoucích. 

Kromě toho máme významné zastoupení také v rozvojových projektech celého 

Junáka—naši členové se účastní vývoje a testování nového skautského programu, 

rozvoje duchovní výchovy a také celého vzdělávacího systému. 

 



 

 

Zázemí pro činnost 
 

Základem celoroční činnos� jsou pravidelné schůzky. 

Dlouhodobě tak užíváme dvě skautské klubovny: 

Klubovny Slovinská 41 

Díky vstřícnos� MČ Královo Pole a CVČ Lužánky máme možnost dlouhodobě a bez-

platně využívat objekt v ulici Slovinská. Jde také o sídlo střediska, scházejí se zde 

pravidelně dva z oddílů, týdně v klubovnách uspořádáme 6—8 schůzek pro dě�. 

Budovu společně s námi užívá také junácké středisko DVOJKA. 

Klubovny Mozolky 52 

Tře� z našich oddílů působí v Žabovřeskách, proto pro jeho potřeby pronajímáme 

dvě klubovny v objektu Mozolky 52. Týdně v nich odehrají 3—5 schůzky. 

 

 

Vyvrcholením skautského roku 

jsou letní tábory. Dobrá tábořiště 

se špatně hledají, proto středisko 

před několika lety za výhodných 

podmínek zakoupilo tábořiště 

Kebharec, pozemek nedaleko 

Nové Bystřice. Tábořiště využívá-

me buď pro vlastní tábory, nebo jej 

pronajímáme jiným skautským        

i neskautským oddílům. 

 

 



 

 

Poděkování 
Činnost naši oddílů by nebyla možná bez mohutné pod-

pory rodičů a přátel střediska. Rádi bychom �mto všem 

poděkovali za spolupráci. Zejména pak děkujeme: 

… a také rodičům a všem, kteří nás pravidelně podporují. Velmi si vaší důvěry váží-

me a těšíme se na další spolupráci! 

 

Jak nás podpořit? 
Chcete podpořit naši činnost materiálně či finančně? Kontaktujte nás na emailové 

adrese skau�krpole@centrum.cz. Vedení střediska se s Vámi spojí a navrhne termín 

setkání. Zastavit se také můžete na našich schůzkách, nebo akcích pro veřejnost. 

Junák—svaz skautů a skautek ČR, středisko KRÁLOVO POLE Brno 

Slovinská 41, 612 00 Brno 

IČ: 62157612 

h�p://krpole.skau#ng.cz 

skau#krpole@centrum.cz 

 

→ MČ Královo Pole 

→ MČ Žabovřesky 

→ Město Brno 

→ Jeanovi Klimešovi 

→ Hele Polsterové 

→ Seldě a Lubošovi Šmikmátorovým 

→ Sighičovi a Hřebíčkovi  
Novákovým 


