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Máme-li naplňovat poslání skautské organizace – výchovu mládeže, musíme k tomu mít 
potřebné zázemí. Při zmínce o zázemí si většina lidí představí klubovny nebo stany a bez 
těch by to samozřejmě nešlo. Osobně ale za hlavní devizu střediska považuji lidský kapitál. 
Jen ten nám umožnil realizovat v roce 2012 několik velkých projektů a změn. Zkusím je 
vzpomenout, tak jak šly po sobě. 

Po dlouhé pauze v loňském roce naplno propukly obnovené srazy bývalých vedoucích stře-
diska. Kromě výletů a večerních posezení se „starší a zasloužilí“ vypravili i na letní přechod 
Chřibů. Spolu s obnoveným zájmem získalo středisko dárce, příležitostné pomocníky, nové 
činovníky a výrazně posílil i náš 12. oddíl oldskautů, který se rozrostl takřka na dvojnásobek 
členů. 

K upevnění vztahů mezi současnými vedoucími vznikla nová víkendová akce. Pobyt na há-
jence uprostřed Žďárských vrchů přinesl odreagování, odpočinek, témata k zamyšlení a tolik 
potřebné „dobití baterek“. Ne nadarmo se totiž říká „jenom ten, kdo hoří, může zapálit“. 

Koncem dubna proběhla první z plánovaných změn ve vedení oddílů, kdy chlapeckou Čtver-
ku převzal Martin Weigner – Malamut. Stalo se tak na výročním jarním ohni. To už se ale 
kvapem blížily prázdniny a s nimi po sedmnácti letech společný tábor oddílů střediska. 
(Naposledy spolu holky a kluci tábořili v roce 1995 u Hrutova.) Jeho realizace završila mno-
haleté úvahy a téměř dvouleté praktické plánování. V půli července jsme se sjeli na tři tábo-
řiště u vísky Sedlo v České Kanadě, dvě se nám podařilo vypůjčit, třetí jsme postavili na zele-
né louce. Podle ohlasů se mix samostatných a střediskových programů vydařil. Vzpomínky 
nám zůstanou, vzájemná inspirace pak jistě obohatí činnost oddílů do budoucna. 

Na táboře Zlatého kvítku převzala vedení oddílu Alena Augustová – Aluška. Přišel podzim    
a s ním další změny. Po třech letech byl čas na střediskový sněm. Ohlédnutí za uplynulým 
obdobím doplnila volba nového vedení střediska. Dosavadní zástupce vůdce se posunul       
o stupínek výš, nově ho podporuje Kamila Hrčková – Kamík. 

Na vánoční výpravě dívčí Trojky převzala vedení oddílu Šárka Mráčková – Iši. Kolem ležel 
sníh, blížil se konec roku... 

Spoustu aktivit jsem vynechal. Zmíním třeba opravu dvou dětských hřišť v Králově Poli         
a Žabovřeskách, rozdávání Betlémského světla, pořádání skautských závodů a kurzů. To teď 
není podstatné. 

Na místě je otázka, proč jsem celou stránku věnoval vedoucím, když hlavními jsou pro nás 
děti. Odpověď je nasnadě. I vedoucí byli dříve dětmi. To, že se nám daří realizovat velké       
a náročné akce,  že jsme v průběhu jednoho roku našli nové vůdce pro všechny dětské oddí-
ly a že naše činnost nekončí na našem prahu, ale přesahuje do veřejného prostoru, je důka-
zem, že výchovu dětí děláme dobře. 

–
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… na každá straně této výroční zprávy je vyobrazeno všech 126 členů stře-
diska? 
 
… děti máme rozděleny do tří oddílů— dvou dívčích a jednoho chlapecké-
ho?  
 
… naše středisko v roce 2012 uspořádalo více než 70 víkendových akcí?   
To znamená 150 dní strávených v přírodě! 
 
… jsme uspořádali 3 letní stanové tábory, které dohromady trvaly 50 dní? 
 
… každý týden pořádáme odpolední schůzky a za rok jsme jich pro děti při-
pravili více než 300? 
 
… činnost střediska je zajišťována výhradně dobrovolníky, jejichž odměnou 
jsou pouze rozesmáté dětské tváře? 
 
… formou dotací  MŠMT, města a městských částí jsme v roce 2012 získali 
celkem 117 350 Kč, zatímco soukromí dárci nám věnovali 32 850 Kč? 
 
...dotace a dary tvoří jen 24 % našeho rozpočtu? Vše ostatní si děti i dospělí 
účastníci hradí formou příspěvků a poplatků. 
 
… všichni naši vedoucí mají vzdělání akreditované ministerstvem školství? 
 
… naše středisko patří ve skautském světě mezi ta nejaktivnější v Brně        
a okolí? 
 

…
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Hlavním cílem naší činnosti je výchova dětí a mládeže. V roce 2012 bylo      
v našich oddílech registrováno: 
 

 43 dětí do 11 let 

 29 dětí ve věku 12—15 let 

 28 dospívajících  
ve věku 15—26 let 

 26 starších dobrovolníků 
  
Oproti předchozímu roku jsme tak zaznamenali nárůst členské základny   
ve všech věkových kategoriích! 

Fungování střediska je řízeno zvolenou střediskovou radou. V průběhu ro-
ku jsme v souladu s vnitřními předpisy uspořádali volební sněm, který mj. 
zvolil i střediskovou radu pro následující tříleté období. 
 
Vedoucí střediska:  Bc. Petr Šabata  programátor 
Zástupkyně vedoucího: Mgr. Kamila Hrčková učitelka 
 
Hospodářka:  Ing. Jana Šmikmátorová účetní 
Další členové:  Ing. Martin Weigner, Šárka Mráčková, Bc. Alena 
    Augustová, Věra Kuncová 
 
Činnost střediskové rady a hospodaření střediska je průběžně kontrolová-
no revizní komisí, jejím předsedou je Ing. Jakub Jasaň a členy Tomáš Weig-
ner a Ing. Tomáš Kuchař. 
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Příjmy V tis. Kč 

Ostatní příjmy (účastnické poplatky, …) 279 

Dotace Statutárního města Brna 62 

Členské příspěvky 53 

Dotace MŠMT 33 

Dary 33 

Dotace ÚMČ 22 

Celkem 482 

Výdaje V tis. Kč 

Odvod čl. příspěvků 44 

Režijní náklady (služby, materiál, …) 394 

Celkem 438 
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V roce 2012 se v třetím dívčím oddíle Brno událo hned několik změn. Na začátku 
školního roku 2012/2013 jsme rozšířily naše řady o celou jednu družinku nováčků 
– Lentilek. Jsou to živé holky ve věku první a druhé třídy. Další družinky, Veverky 
(starší světlušky) a Lvíčata (mladší skautky) nadále navštěvují náš oddíl. Dvakrát 
ročně holky vyrážejí na jednodenní družinové výlety, kde si v praxi mohou ověřit 
znalosti a dovednosti naučené přes rok na družinových schůzkách, které probíhají 
jednou týdně. 

Družina Berušek (starší skautky) se v září 2012 stala součástí střediskové družiny 
„18“. Spolu se skauty ze Čtverky a skautkami ze Zlatého kvítku mívají kromě tradič-
ních schůzek přes týden i speciální programy na střediskových výpravách. 

Pět Berušek se také v září začalo podílet na vedení oddílových družin. Během roku 
se účastnily  rádcovských kurzů (které všechny úspěšně absolvovaly) a s pomocí 
Amazonek (zkušených, dnes již bývalých rádkyň) převzaly vedení jednotlivých dru-
žin. Do rádcování se nám také podařilo zapojit bývalou členku našeho oddílu Janu 
„Diblíka“ Tomáškovou, která se tak po několika letech vrátila do našeho oddílu       
a vede spolu s Beruškou družinu Lentilek. 

Na konci roku 2012 proběhlo předání oddílového vedení. Hana „C.Jane“ Weigne-
rová, která skvěle vedla Trojku celé čtyři roky, předávala funkci vedoucí oddílu 
Šárce „Išance“ Mráčkové, své bývalé zástupkyni. Předání proběhlo na Vánoční 
výpravě u slavnostního ohně v rodinné atmosféře oddílových členů a vedení stře-
diska. 

V roce 2012 pořádalo vedení oddílu celkem dvě akce pro rodiče, jarní odpoledne    
s připraveným divadelním vystoupením Berušek a podzimní akci v brněnském par-
ku Lužánky. Pravidelně také pořádá akce pro oddílové vedení – SeCeSi a RoKoKo, 
které jsou zaměřené na roční plány oddílu i na odpočinek a zábavu pro oddílové 
vedení.  

Letošní tábor byl velmi netradiční. Strávily jsme ho spolu s ostatními oddíly středis-
ka na tábořištích u vesnice Sedlo v jižních Čechách na jih od Jindřichova Hradce. 
Tábor trval dva týdny a naším úkolem bylo zachránit muže se železnou maskou 
před neblahým osudem. Ocitly jsme se tak ve Francii za vlády krále Ludvíka XXIV.,  
z dětí se stali mušketýři a zažily spousty zábavy i poučení. Mimo jiné se více sezná-
mily a skamarádily s dětmi z ostatních oddílů, sbližovaly se s přírodou pomocí     
landartu, naučily se plést, uvařit si oběd na ohni, ošetřit zranění díky simulačnímu 
programu a mnoho dalšího. 

—
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V průběhu roku 2012 oddíl uspořádal asi 100 družinových schůzek, 22 jednodenních akcí, 

10 vícedenních výprav a 1 letní tábor. Díky úspěšnému náboru do oddílu přibyla tři vlčata    

a jeden skaut. Členové oddílového vedení průběžně doplňují své skautské vzdělání. V roce 

2012 přibyl jeden absolvovaný rádcovský kurz a jedna vůdcovská kvalifikace. Na konci dub-

na 2012 převzal roli vůdce oddílu Martin Weigner — Malamut od Petra Šabaty — Gluma. 

Kromě každotýdenních schůzek se členové oddílu setkávali cca každých 14 dní  na jedno-

denním výletě. V březnu vyrazili ve spolupráci s dalším oddílem a s povodím řeky Svratky 

uklidit část nábřeží řeky od odpadků. Tento výlet pak účastníci zakončili poměřením svých 

atletických dovedností. Na pomoc svému okolí zaměřil oddíl své síly ještě na podzim, kdy 

spolu s dívčími oddíly ze střediska zkultivoval jedno dětské hřiště v Žabovřeskách a jedno 

lesní hřiště na hranici Králova Pole. Zahajovací výprava na začátku školního roku zavedla 

účastníky na slavnostní otevření skautské základny Kaprálův mlýn. 

Mezi další uspořádané akce patří akce pro rodiče, kteří s oddílem vyrazili na horolezeckou 

stěnu. Nelze opomenout ani skautské závody, kterých se zúčastnily jak skautské, tak vlčácké 

družiny. Skauti vyrazili na cyklistický výlet a celý oddíl byl na dvou městských hrách pořáda-

ných ve spolupráci s dalšími oddíly. 

Nedílnou součástí oddílového programu jsou vícedenní akce, které jsou velmi různorodé. 

Například květnovou akcí byl turnaj ve vybíjené pořádaný ve spolupráci s rakouskými skau-

ty, kdežto červnová víkendová výprava byla pojata jako trénink na tábor. Tradiční středisko-

vé akce nemohly chybět ani v roce 2012, takže přes pololetní prázdniny vyrazil oddíl spolu   

s Trojkou do Čučic, kde se ze všech účastníků stali jezdci rally Paříž — Dakar. Velké akce jsou 

obvykle směřovány do hor, takže o Velikonocích byl oddíl na Vysočině a přes podzimní 

prázdniny dokonce v Jeseníkách.  

V létě vyrazila Čtverka na tábor spolu s oběma dívčími oddíly ze střediska. Střediskový tábor 

byl postaven jako tři samostatná tábořiště v těsné blízkosti (do 0,5 km od sebe), kdy byla 

zachována oddílová specifika jednotlivých táborů a zároveň bylo možné uspořádat progra-

my společné pro všechny tři tábory. V tábořišti Čtverky se odehrávala dobrodružství galské 

vesnice a jejích obyvatel včetně Asterixe a Obelixe. 

 

Čtverka se stále zaměřuje na vázané stavby, které staví na táboře a také na akcích pro veřej-

nost. Například na Erbovních slavnostech v Králově Poli byla postavena vázaná prolézačka, 

na kterou s příslušnou výstrojí v podobě helmy mohl kdokoli, kdo se odvážil.  

—
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Náš oddíl pořádá v průběhu roku řadu tradičních akcích, ale i nových výletů, vý-
prav a akcí, do kterých se kromě dětí zapojují i jejich rodiče nebo skauti z jiných 
středisek 

Hned na začátku roku 2012 jsme se vydaly na výlet za Eskymáky společně s oddí-
lem Poštolek z Brna-Bystrce. 

Pololetní prázdniny jsme netradičně strávily se zbytkem střediska v Čučicích, kde 
jsme společně překonali i arktické mrazy. Přidaly jsme se také k rukodělnému od-
poledni pořádanému střediskem Kompas.  

Jako každý květen jsme se vydaly do města na Květinový den, abychom pomohly 
lidem s rakovinou. Nevynechaly jsme ani dvoudenní výpravu s názvem Tvrdý tábo-
rový trénink, při níž spáváme venku pod širákem nebo stanem a vaříme si na ohni.  

V létě nás pohltila hra Jumanji, a tak jsme se celý dvoutýdenní tábor snažily tuto 
hru dohrát, abychom se dostaly z jižních Čech domů. Potkaly jsme mnoho zajíma-
vých postav, které k nám hra poslala. S francouzským režisérem jsme nacvičily 
divadlo, Robin Hood nás naučil střílet z luku a nejmladší holky unesla zelená příše-
ra, takže je musel zbytek tábora zachránit. Kromě toho jsme měly část programu 
společnou s ostatními oddíly našeho střediska, které tábořily v blízkém okolí. 

Letošní tábor byl výjimečný tím, že se ho zúčastnily naše nejmladší členky, které 
chodí do školky a první třídy. Hra je pustila domů už po týdnu. Na táboře také do-
savadní vůdkyně oddílu Kamila Hrčková—Kamík předala oddíl své nástupkyni Ale-
ně Augustové—Alušce. 

Na podzim jsme se staly po vzoru televizních kuchařů Holkami v akci a strávily pří-
jemnou sobotu vařením dobrot z listového těsta naslano i nasladko. Jediné zadání 
pro recepty znělo, že musí obsahovat listové těsto. Holky tak upekly nejrůznější 
šneky, kapsičky a štrůdly s pestrými náplněmi. 

Vánoční výpravu jsme strávily na faře v Ochozi u Brna, kde jsme si užívaly prvního 
sněhu válením obrovských sněhových koulí a válením sudů. Prohlédly jsme si jes-
kyni Pekárnu a také jsme nazdobily zvířátkům stromek v lese zeleninou a zrníčky.  

Tradičně jsme rok 2012 zakončily rozdáváním Betlémského světla na Makovského 
náměstí. Těší nás, že obyvatelé Žabovřesk, kde má náš oddíl klubovnu, si na tuto 
akci zvykli tak, že už si sami chodí pro světlo s lucerničkami. 

 

—
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Základním předpokladem pro smysluplný výchovný program je kvalitní vzdělání 
vedoucích. Stejně jako každý rok jsme proto i letos vyslali celou řadu mladých ve-
doucích na vzdělávací akce Junáka, aby získali nejen potřebné znalosti, ale také 
nápady a potřebnou motivaci. 

V současné době tak činnost dětských oddílů zajišťuje více než 20 vedoucích s dvo-
jím akreditovaným vůdcovským oprávněním—pro vedení dětských kolektivů           
a pro pořádání letních táborů. Stejný počet vedoucích je pak držiteli zdravotnické 
kvalifikace. 

Kromě dospělých vedoucích se snažíme myslet i na budoucnost—proto máme více 
než 15 dospívajících členů, kteří jsou držiteli tzv. čekatelské zkoušky, tedy oprávně-
ní pro funkce pomocných vedoucích, nebo zástupců vůdce oddílu. 

Aktivitu střediska na celostátní úrovni pak potvrzuje 6 činovníků s kvalifikací in-
struktora, kteří se každoročně podílejí na vedení vzdělávacích akcí Junáka a s vyu-
žitím materiální podpory střediska pořádají lokální i celostátní kurzy pro budoucí 
vedoucí. 
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Pro realizaci všech akcí v průběhu roku je nezbytné kvalitní zázemí. Díky klubov-
nám a tábořištím můžeme neustále vymýšlet další nápady, připravovat nové akce 
a neustále se zlepšovat. Kromě nejrůznějších přírodních i kulturních lokalit využívá-
me pro naši činnost zejména: 

Klubovny Slovinská 41 

Díky vstřícnosti 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 děti. 
Budovu společně s námi užívá také skautské středisko DVOJKA.  

Klubovny Mozolky 52 

Třetí z našich oddílů a také jedna z družin Čtverky působí v Žabovřeskách, proto 
pro jeho potřeby pronajímáme dvě klubovny v objektu Mozolky 52. Týdně se         
v nich odehrává 3—5 schůzek.  

 

Tábořiště Kebharec 

Letní stanové tábory jsou vyvrcholením naší celoroční činnosti. Mnoho jiných oddí-
lů se v posledních letech potýká s rušením některých táborových lokalit, naše stře-
disko je naštěstí přímým vlastníkem tábořiště nedaleko Nové Bystřice v nádherné 
oblasti České Kanady. Využíváme je buď pro vlastní tábory nebo je pronajímáme 
jiným skautským oddílům a jiným organizacím. 
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Naše činnost by nebyla možná bez výrazné podpory rodičů a přátel střediska. Rádi 
bychom tímto všem poděkovali za spolupráci. Zejména potom děkujeme: 

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

Slovinská 41, 612 00 Brno, IČ 62157612, skautikrpole@centrum.cz 

http://krpole.skauting.cz 

Výroční zprávu schválila středisková rada na svém zasedání dne 4. 9. 2013  

Chcete podpořit naši činnost materiálně či finančně? Kontaktujte nás na emailové 
adrese skautikrpole@centrum.cz. Vedení střediska se s Vámi spojí a navrhne ter-
mín setkání. Zastavit se také můžete na našich schůzkách, nebo akcích pro veřej-
nost.

 Statutární město Brno 

 MČ Brno-Královo Pole 

 MČ Brno-Žabovřesky 

 Rodina Šmikmátorova 

 Rodina Novákova 

 Ministerstvo školství, mládeže      
a tělovýchovy ČR 


