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Junák – český skaut, z. s.  

Junák – český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek sdružující 

své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického 

přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. 

Junák – český skaut, 
středisko Královo Pole Brno, z. s.  

Právní forma:  pobočný spolek 

IČO:    621 57 612 

Číslo účtu:   2000380292/2010 

Adresa:   Slovinská 1438/41, 612 00 Brno 

E-mail:   krpole@skaut.cz 

Tel.:    724 727 613  

Web:    http://krpole.skauting.cz 

V roce 2014 se naše organizace jmenovala Junák – svaz skautů a skautek ČR, 

středisko KRÁLOVO POLE Brno. 

Pod novým názvem vystupujeme od 1. 4. 2015. 

 

 

Poslání 

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich 

duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby 

byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, 

přírodě a celému lidskému společenství v souladu se zásadami stanovenými 

zakladateli skautského hnutí. 
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Vedení střediska 

 

Vedení střediska představují lidé, kteří nejen organizačně zajišťují činnost 

střediska související s jeho fungováním, ale podílí se i na podpoře jednotlivých 

oddílů. 

Ve vedení střediska působili v roce 2014 tito činovníci: 

 

Vedoucí střediska: Bc. Petr Šabata 

Zástupce vedoucího: Mgr. Kamila Hrčková 

Hospodářka: Ing. Jana Šmikmátorová 

Vedoucí oddílů: Mgr. Šárka Mráčková, Ing. Martin Weigner, Bc. Alena 

Augustová, Mgr. Kateřina Zagatová, Věra Kuncová 

Stálí spolupracovníci: Mgr. Hana Weignerová, Mgr. Zuzana Šabatová, 

Ing. Jan Kuchař, Ing. Martin Kuchař a další 

Revizní komise:  Ing. Jakub Jasaň 

 Tomáš Weigner 

 Ing. Tomáš Kuchař 

 

 

__________________________________________________  
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Slovo úvodem 

 

V roce 2014 překročil počet členů střediska číslici 150 (dle údajů z registrace v lednu 2015). Tři 

čtvrtiny z tohoto počtu tvoří děti a mladí lidé do 26 let. Mám z toho radost. Znamená to, že 

myšlenky skautingu mají své místo i v dnešním světě, kde o naši pozornost bojuje čím dál tím 

víc podnětů. 

Při pohledu na graf je vidět, že nárůst proběhl 

poměrně plynule v uplynulých deseti letech. 

Není to tedy jednorázový výkyv. Děti 

dokážeme naším programem nejen oslovit, ale 

i dlouhodobě udržet. 

Není to vždy jednoduché. Vedoucí zajišťují 

činnost ve svém volném čase a sladit skautské 

starosti se školou, zaměstnáním či rodinou 

klade na člověka nemalé nároky. To se odráží 

i v tom, že občas je potřeba udělat něco 

neplánovaného (vyměnit vůdkyni oddílu 

u Zlatého kvítku – děkujeme Kátě) či naopak neudělat něco plánovaného (nevyměnit vůdce 

oddílu u Čtverky – děkujeme Malamutovi). 

Naštěstí má každá mince dvě strany a starosti vyvažuje i to kladné. Dětský smích, vydařené 

akce, radost lidí, kterým v předvánočním čase nosíme Betlémské světlo. Asi nejvíc člověka 

potěší, když srovná, kam se dokážou děti za pár let posunout. Světluška či vlče, kteří tráví 

polovinu času na táboře hledáním poztrácených věcí, najednou sami vedou malé děti a jde jim 

to skvěle. 

Naše skautské středisko pokračovalo i v roce 2014 ve výchově dětí a mládeže. Směr nám 

udávají principy, které už před více jak 100 lety ustanovil zakladatel hnutí lord Baden-Powell: 

„… podporovat rozvoj osobnosti a schopností mladých lidí tak, aby byli po celý život připraveni 

plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.“ 

Místně jsme zakotveni převážně do Králova Pole a Žabovřesk. Činnosti s dětmi se věnují dva 

dívčí (Trojka a Zlatý kvítek) a jeden chlapecký (Čtverka) oddíl. Kromě nich na středisku působí 

i klub kmene dospělých, kteří naši činnost podporují. 

Zázemí pro pravidelnou schůzky nám poskytují klubovny na Slovinské v Králově Poli 

a Mozolkách v Žabovřeskách. Družiny (skupiny několika dětí podobného věku pod vedením 

staršího vedoucího – rádce) se v nich potkávají každý týden. Pro děti je to příležitost naučit se 

něco nového a strávit čas s kamarády. Společné zážitky spojují a tak jsou skautská přátelství 

mnohdy na celý život. 

O víkendech vedou naše kroky mimo město ať už na kratší výlety nebo vícedenní výpravy. 

Příroda je pro nás zároveň školou i hernou. Pravidelný celoroční program vrcholí letními tábory. 
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V roce 2014 je hned dva z našich oddílů trávily na tábořišti Kebharec, které budujeme od roku 

2005, kdy se nám pozemek v jižní částí přírodního parku Česká Kanada podařilo koupit. 

Co dodat? Nezbývá, než poděkovat. Dětem, které se nebojí vzdát svého pohodlí, aby se 

podívaly do světa, vedoucím, kteří naplňují roverské heslo „Sloužím!“, rodinám, jež zahrnují 

skautské aktivity do svých kalendářů, a také širšímu (skautskému i neskautskému) okolí, které 

nám podá pomocnou ruku nebo pronese slovo uznání či povzbuzení. 

Petr „Glum“ Šabata, toho času vedoucí střediska 
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Členská základna 

 

I rok 2014 byl pro naše středisko z pohledu členské základny úspěšný. Rok od roku počet členů 

našeho střediska roste, což nás přesvědčuje o skutečnosti, že stále máme dětem a mladým 

lidem co nabídnout v dnešní uspěchané době a předávat hodnoty, které využijí nejen 

v osobním, ale i profesním a společenském životě. 

-  ¾  z celkového počtu tvoří děti a mladí lidé do 26 let 

- Zbývající ¼ představují vedoucí s mnohaletými zkušenostmi 

 

Rozložení dle věkové struktury: 

 

 

 

Věkové rozložení jednotlivých oddílů s malými odchylkami kopíruje složení celého střediska. 

 

3%

41%

12%

16%

9%

19%

Věková struktura v %

do 6 let

do 15 let

do 18 let

do 26 let

nad 26 let u oddílů

dospělí na středisku
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Zázemí a akce 

 

- Dobré zázemí je podmínkou dobrého fungování oddílů. Týká se to především kluboven, 

základen a tábořišť – míst, které jsou nezbytné pro naší činnost. 

Využíváme klubovnu na Slovinské v Králově Poli, kde svoje schůzky může pořádat dívčí 

oddíl Trojka a chlapecký oddíl Čtverka. 

Druhou klubovnu umístěnou na Mozolkách v Žabovřeskách využívají děvčata ze Zlatého 

kvítku a věkově nejmladší skupina chlapců ze Čtverky. 

 

- Během roku jsme uspořádali více než 300 pravidelných odpoledních schůzek konaných 

na týdenní bázi 

 

- Děti se zúčastnili více než 65 víkendových akcí, což je 150 dní programu mimo klubovny 

a zejména v přírodě. Z tohoto počtu 10 akcí bylo společných pro všechny tři oddíly 

střediska. 

 

- Tradičním vyvrcholením školního roku byly 3 letní stanové tábory. 

 

- Pilířem skautské činnosti jsou dobrovolní vedoucí jednotlivých oddílů.  

 

- Propracovaný systém skautského vzdělávání nám pomáhá udržovat vysokou kvalitu 

skautských oddílů.  

S radostí můžeme říci, že se naši adepti na vedení družin zúčastnili rádcovských kurzů.  

Pro zabezpečení akcí se zdravotnického hlediska máme další absolventy zdravotnického 

kurzu. 

Dalším úspěšně zvládnutým kurzem byl vůdcovský kurz pro ty skauty a skautky, kteří by 

v budoucnu směřovali k vedení oddílů či táborů. 

 

 

__________________________________________________ 
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Pár slov z jednotlivých oddílů – Trojka 

Trojka – 3. dívčí oddíl Brno 

http://trojkabrno.skauting.cz 

Do nového roku 2014 vstoupil Třetí dívčí oddíl s početnou základnou členek i vedení.  

V oddíle působí čtyři družinky rozdílných věkových kategorií, které jsou vedeny naší nejstarší 

družinou Berušek, které jsou v současnosti studentkami 9. třídy základní školy a 1. třídy 

středních škol. 

Naší nejmladší družinkou jsou Hvězdičky, šikovné holky předškolačky. Další družinkou jsou 

Lentilky, které postupují úspěšně po svojí světluškovské cestě vedené Hvězdnou Lucernou.  

Mladší skautky nám reprezentují Veverky, které na letním táboře složí skautský slib. Skautská 

družina Lvíčat úspěšně dokončila plnění Cesty Země a začala se potýkat s výzvami Cesty Vody.  

Jaro 2014 bylo protkáno velkým množstvím akcí všeho druhu, a to nejen oddílového, ale 

i střediskového charakteru. Vyzkoušely jsme model kombinované výpravy, kdy jsme 

procházku v zimní přírodě zakončily v aquaparku. Holky z družiny Amazonek, které aktivně 

působí ve vedení, se již tradičně zúčastnily pěvecké soutěže Vozembouch a obsadily krásné 

4. místo. V zimních měsících jsme pracovaly na zvelebování našich oddílových a táborových 

kronik, abychom měly na co vzpomínat. Jarní den jsme strávily ve společnosti sokolníků, kteří 

nás zasvětili do tajů sokolnictví. Taktéž jsme již tradičně pomohly při úklidu řeky Svratky. 

Členky oddílu se zúčastnily pravidelné akce na Závodě vlčat a světlušek, kde obsadily 6. místo. 

Kromě těchto akcí stále používáme model oddílových schůzek, které se konají vždy první 

středu v měsíci. Již pravidelně chodíme do tělocvičny v budově gymnázia na Slovanském 

náměstí, kde se věnujeme sportovním aktivitám.  

První půlrok je taktéž obdobím, kdy probíhají přípravy letního tábora. Letos jsme si splnily své 

dlouholeté přání a za zvuků pistolí a v mračnech prachu jsme se proháněly na prériích 

divokého západu. Westernový tábor byl velmi vydařený a naplno jsme si ho užily na našem 

oblíbeném tábořišti v Terezíně u Kunžaku.  

Podzim se nesl ve znamení hojné účasti na vzdělávacích akcích všeho druhu. Dvě členky 

z družiny Lvíčat se zúčastnily rádcovských kurzů, které úspěšně absolvovaly. Eliška Twiggi 

Siblíková se zúčastnila nejen zdravotnického kurzu ZZA, ale také čekatelského kurzu Fortis. 

Ivana Piškot Kudláčková si začala doplňovat vůdcovskou kvalifikaci, a to účastí na 

docházkovém vůdcovském kurzu. 

Po táboře se činnost oddílu opět rozjela naplno. Rádkyně si připravily družinové výpravy, 

čekala nás podzimní oddílová výprava, vánoční rukodělky i vánoční výprava, která se konala 

v Ochozu u Brna. Posledním akcí tohoto hektického roku byl Slunovrat, který je znamením 

toho, že se blíží konec roku. 

                                                                                  Ivana „Piškot“ Kudláčková, zpravodajka Trojky  
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Pár slov z jednotlivých oddílů – Čtverka 

Čtverka – 4. chlapecký oddíl Brno 

http://ctverka.skauting.cz 

V roce 2014 byl oddíl, nepočítáme-li vedení – oddílovou radu, tvořen třemi družinami: 

vlčáckými šestkami Dikobrazů a Ježků a skautskou družinou Opic.  

Každá z těchto družin se jednou týdně scházela na schůzkách, k čemuž využívaly klubovny na 

Slovinské v Králově Poli a v ulici Mozolky v Žabovřeskách, případně jejich okolí. 

O víkendech oddíl, kromě jednodenních výletů, uspořádal čtyři akce s přespáním: 

-  jarní výpravu na mladějovskou úzkokolejku (kde vlčata i skauti pomohli s údržbou trati), 
-  tradiční červnový Trénink na tábor, 
-  podzimní táboření u Náměšti nad Oslavou a 
-  vánoční nadílku na Vysočině. 

 

A také tři vícedenní výpravy společně s dalšími oddíly našeho střediska – pololetní prázdniny 

na Chlébském, Velikonoce v Jeseníkách a podzimní prázdniny v Moravském krasu, kdy všichni 

navštívili továrnu na čokoládu Willyho Wonky. 

Oddíl se také věnoval zkrášlování svého okolí – spolu s dalšími skauty a skautkami vyrazila 

Čtverka uklidit břehy řeky Svratky a obnovit svěží vzhled dětského hřiště na ulici Fanderlíkova 

v Žabovřeskách. 

Nedílnou součástí oddílového programu je také sport. Kromě turnajů ve vybíjené, florbalu 

a ufobalu změřila vlčata své síly na lehkoatletickém meetingu a skauti provětrali jízdní kola 

v okolí Adamova. 

Třikrát se oddíl sešel u slavnostních ohňů: 

-  v dubnu k výročí obnovení činnosti oddílu v roce 1990;  
- k připomenutí událostí 17. listopadu a  
- na zimním slunovratu, kterého se tradičně účastní celé středisko. 

 

Letní tábor 2014 proběhl na střediskovém tábořišti Kebharec v jižních Čechách, které se 

proměnilo ve město Chicago třicátých let minulého století, kde museli účastníci bojovat 

s tamní mafií. Pořádek se jim nakonec přes všechny obtíže nastolit podařilo. Na táboře oddíl 

využil několik nových stanů, při jejichž vlastnoruční výrobě se oddílová rada zdokonalila v práci 

se dřevem a dřevoobráběcími nástroji. 

 

Martin „Malamut“ Weigner, vůdce Čtverky 
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Pár slov z jednotlivých oddílů – Zlatý kvítek 

Zlatý kvítek – 97. dívčí oddíl Brno 

http://zlatykvitek.skauting.cz 

Rok 2014 přichystal pro náš žabovřeský oddíl hned několik nových překvapení, uchoval nám 

však i většinu dnes již tradičních akcí a prohloubil naše již tak dobré a pohodové vztahy 

především v oblasti rodičů. A protože jsme všechny milé drobné ladné dívenky, tak jsme rok 

2014 zahájily kde jinde, než v Technickém muzeu.  

Jelikož si rády hrajeme, tak jsme se vydaly potkat se s „Pane, pojďte, budeme si hrát“, kde 

jinde, než u Kolína (protože u Kolína je rovina, tam je hned všechno vidět!). Březnový výlet 

k příležitosti oslavy narozenin našeho oddílu jsme již tradičně strávili i v přítomnosti rodinných 

příslušníků našich členů, což se nám rok od roku více osvědčuje. Dále se nám v březnu podařilo 

vykolébat se po družinách z kluboven a vydat se do Vyškova (nejmenší Fialky) nebo do 

planetária (nejstřednější Sněženky).  

Velikonoční juchání ve střediskové společnosti jsme si užily na krásné chatě Smrčník 

za vápenkou v pohodlí Jeseníků. A aby toho cestování nebylo málo, tak na tradičním 

poznávacím výletě A jedeme! jsme objevily krásy a pohostinnost Buchlovic, jeho zámku 

a zámeckého parku. Konec školního roku jsme opět tradičně strávili na Tvrdém Táborovém 

Tréninku netradičně na zahradě bývalé vedoucí Šmudly v Tišnovské Nové Vsi. 

Letošní léto nás přesunulo nejen západně na vyprahlé cesty západní Ameriky (čti "jižní Čechy"), 

ale také časem zpět do doby, kdy Americe vládl Zachary Taylor, tedy do doby Zlaté horečky! 

Nedaleko obce Kebtown (v mapě nalezneme jako „Kebharec“) jsme objevily nejen zlato, ale 

i indiánský poklad. Letošní tábor přinesl jedno z milých překvapení - a to pohodičku, která se 

rozhostila nad táborem při vícedenním návštěvním dni pro rodiče, kteří měli možnost prožít 

tábor v plném provozu, jak jej znají jen jejich děti. Pro elitní jednotku rodičů tak nebyl žádný 

problém opravit i jejich vahou zbořený střediskový mostek. Plánovaným překvapením 

letošního tábora bylo předání oddílu z rukou Aluščiných do rukou Kátiných - tři krát: Hip hip 

hurá! pro obě! 

Se zasednutím do školních lavic nám osud přinesl další překvapení a to v podobě hojné 

přehojné účasti jak starých pardálů, tak nových i malých nováčků, kteří tak navýšili počet dětí 

v našem oddíle až na stav „hodně“. Tento trend se udržel do konce roku a tak jsme na 

tradičním podzimním výletu s rodiči měli veliký problém, zapamatovat si alespoň polovinu 

nových jmen a zároveň nezapomenout ta stará. 

Vánoční výpravu jsme si užily opět v pohodlí Tišnovské Nové Vsi a v pohostinství Šmudly. 

V prosinci jsme ještě zpívajíce prosvištěly domovem důchodců, slunovratovým ohněm 

a zastavila nás až zima při tradičním rozdávání Betlémského světla. Jak je možné vycítit, náš 

rok se nesl ve velmi tradičním duchu co se týče akcí a nově netradičním duchu, co se týče 

počtu dětí i aktivních rodičů. A nás to velice těší! 

                                                                  Veronika „Ferdislavomírovičovna“ Hrčková, kecka oddílu 
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Hospodaření za rok 2014 

S přijatými finančními prostředky ve formě příspěvků, dotací, darů se snažíme pracovat 

efektivně a hospodárně vždy s ohledem na podporu dětí, rádců i vedoucích pro jejich co 

nejlepší rozvoj. V následujícím přehledu předkládáme rozvahu a výkaz zisků a ztát v Kč: 

ROZVAHA 2014 

AKTIVA  CELKEM 543 018   PASIVA CELKEM 543 018   

Dlouhodobý hmotný majetek 383 799   Jmění 487 193   

Oprávky k dlouhodobému majetku -212 253   Výsledek hospodaření 42 126   

Pohledávky 11 040   Krátkodobé závazky 399   

Krátkodobý finanční majetek 360 432   Jiná pasiva 13 300   

 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 2014 

NÁKLADY  CELKEM 559 156   VÝNOSY CELKEM 601 282   

Spotřebované nákupy 296 814   Tržby 12 600   

Služby 148 682   Ostatní výnosy 270 608   

Daně a poplatky 192   Tržby z prod.maj., zúčt.rezerva 6 656   

Odpisy, tvorba rezerv 9 903   Přijaté příspěvky 199 418   

Poskytnuté příspěvky 103 565   Poskytnuté dotace 112 000   

 

V roce 2014 nás podporovali 

I touto cestou ve výroční zprávě bychom rádi poděkovali za poskytnutou podporu a trvající 

spolupráci všem sponzorům včetně rodičů a přátel střediska. 

Jmenovitě děkujeme 

MČ Brno-Královo Pole, Statutárnímu městu Brnu, Jihomoravskému kraji, Ministerstvu 

školství, mládeže a tělovýchovy a dále těmto rodinám a jednotlivcům: Novákovi, 

Šmikmátorovi, Foralovi, Mittagovi, Bělkovi, Jelínkovi, Mašijovi, Weiterovi, Makovičkovi, 

Šťastní, Polákovi, Chvátalovi, Klimešovi, Klimánkovi, Marta Mrázová, Jakub Kmínek, Martin 

Šmérek a Zdenka a Tomáš Weignerovi. 

Máte-li zájem podpořit naši skautskou činnost ať už materiálně, finančně nebo pomocnou 

rukou, kontaktujte nás na emailové adrese krpole@skaut.cz. Děkujeme. 
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