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ÚVODNÍ SLOVO

Milí přátelé,
rád bych Vás úvodem tohoto bulletinu jménem našeho střediska pozdravil. Chceme Vám

podat informaci o tom, co jsme za poslední rok dělali, co se nám podařilo i jaké máme plány do
budoucna.

Zejména chci na tomto místě poděkovat našim vedoucím a rádcům za jejich obětavou,
dobrovolnickou práci, protože výchova je hlavním smyslemnaší činnosti. Vše ostatní je též velmi
důležité, ale jde pouze o podpůrnou činnost k výchově, abychom tak zajistili co nejlepší
podmínky pro činnost a práci našich oddílů.

Naše středisko má 5 dětských, samostatně fungujících oddílů – 3 brněnské, 1. dívčí
a 88. a 89. chlapecký, a 2 oddíly v Bílovicích n. Svit., 1. dívčí a 1. chlapecký. Celé naše středisko stále
roste a je nás stále více. Letošních 5 běhů letních táborů na našich 3 tábořištích se zúčastnilo
144 osob a z toho bylo 123 dětí.

Z hlediska práce i financí jsme měli pro letošní rok 2 priority. Jednak výstavbu a vybavení
nové táborové kuchyně na tábořišti Rybník u České Třebové, a jednak generální opravu WC
a přilehlé chodby u klubovny 88. oddílu v prostorách fary u sv. Augustina v Brně. Obě akce se
díky mimořádné obětavosti mnoha členů, rodičů a dalších osob podařilo s úspěchem
zrealizovat.

Rád bych též poděkoval za podporu MŠMT ČR, Jihomoravskému kraji, městu Brnu, obcím
Bílovice n. Svit., Babice n. Svit., Kanice a Řícmanice, farnostem v Bílovicích n. Svit.
a u sv. Augustina v Brně a také všem dárcům a ochotným pomocníkům z řad rodičů, bývalých
členů i přátel střediska. Vám všem veliký dík.

Pavel Kulhánek

¬
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Junák – český skaut, středisko Axinit Brno, z. s.
zapsaný ve spolkovém rejstříku uMěstského soudu v Praze, odd. L, vložka 38564 z 1. 1. 2014
lze nás dohledat na portálu www.justice.cz

Se sídlem: Kroftova 14, 616 00 Brno
Korespondenční adresa: Dobrovského 412, 664 01 Bílovice nad Svitavou
IČ: 605 57 125
Bankovní spojení: č.ú. 4 010 038 908 / 2010, FIO a.s. - ZMĚNA
WWW stránky: http: //axinit.skauting.cz
E-mail: pavel.kulhanek@atlas.cz

Personální obsazení střediska:
Vedoucí střediska: Pavel Kulhánek
Zástupce vedoucího střediska: František Vlach
Organizační zpravodaj střediska: Václav Chvíla
Výchovný zpravodaj střediska Martin Novák

Předseda revizní komise: Martin Slováček
Člen revizní komise: Václav Sychra
Člen revizní komise: Josef Vlach

Vedení jednotlivých dětských oddílů:
Vedoucí 1. dívčího oddílu Brno: Jarmila Vlachová, zást. vedoucí – Dana Šrůtková
Vedoucí 88. chlapec. oddílu Brno: Václav Chvíla, zást. vedoucího – Jan Zagata
Vedoucí 89. chlapec. oddílu Brno: Martin Sychra, zást. vedoucího – Josef Přikryl
Vedoucí 1. dívčího odd. Bílovice: Lenka Pospíšilová (dříve Minářová)

zást. vedoucí – Marie Laura Novotná
Vedoucí 1. chlapec. odd. Bílovice: Jakub Kulhánek zást. vedoucího – Michal Konicar
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Hospodaření 2017

Výdaje Příjmy
Investice 0 tis. Kč Příspěvky 59 tis. Kč
Inventář (DHIM) 170 tis. Kč Dary 57 tis. Kč
Opravy a údržba 85 tis. Kč Dotace–ČR+kraj 243 tis. Kč
Provozní výdaje 147 tis. Kč Dotace – obce 97 tis. Kč
Hlavní činnost 322 tis. Kč Příjem z akcí 311 tis. Kč
Ostatní výdaje spl.FNJ 12 tis. Kč Ostatní příjmy 0 tis. Kč
Celkem výdaje 736 tis. Kč Celkem příjmy 767 tis. Kč

Rozdíl – ztráta: + 31 tis. Kč

Aktiva k 31.12.min.roku k 31. 12 běž.roku
Nemovitosti + HIM 1.318 tis. Kč 1.318 tis. Kč
Běžné účty 112 tis. Kč 160 tis. Kč
Pokladna 27 tis. Kč 9 tis. Kč
Celkem – součty 1.457 tis. Kč 1.488 tis. Kč

Pasiva k 31.12.min.roku k 31. 12 běž.roku
Vlastní jmění 1.374 tis. Kč 1.416 tis. Kč
Půjčky 84 tis. Kč 72 tis. Kč
Jiné závazky 0 tis. Kč 0 tis. Kč
Celkem – součty 1.458 tis. Kč 1.488 tis. Kč

Komentář k údajům:
Půjčka – jedná se o bezúročnou půjčku z Fondu nemovitosti Junáka na zakoupení pozemku –
tábořiště Rybník u České Třebové. Splácí se ročními splátkami po 12.000 Kč.

Přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích za jednotlivé roky je pravidelně
zveřejňován na portále www.justice.cz
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Statistika a zázemí

Registrace k 31. 1. přísl. roku 2014 2015 2016 2017 2018

Celkový počet členů 131 145 153 159 170

z toho děti a mládež do 18 let 98 114 121 127 137
z toho junioři ve věku 19–26 let 13 13 12 14 14

Klubovny:
Údolní 24, Brno (vlastní nemovitost)klubovny 1. dívčího oddílu Brno

a 89. chlapeckého oddílu Brno
nám. Míru 7 – fara, Brno (pronájem) klubovna 88. chlapeckého oddílu Brno
Tyršova 413 – fara, Bílovice (pronájem)klubovna 1. dívčího oddílu Bílovice n. Svit.

a 1. chlapeckého oddílu Bílovice n. Svit.

Tábořiště:
Louka se základnou Brzkov (vlastní nemovitost)pořádání letních táborů i víkendových akcí
Louka Žižkovo Pole (dlouhodobý pronájem)pořádání letních táborů s tee-pee stany
Louka se základnou Rybník (vlastní nemovitost)pořádání letních táborů i víkendových akcí
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Co jsme v letošním
roce vybudovali

Stejně jako v každém bulletinu, tak i letos, Vás chci seznámit s podstatnými aktivitami
v průběhu tohoto roku. Na našem tábořišti u obce Rybník u České Třebové Podařilo se nám
vybudovat novou táborovou kuchyň, včetně veškerého vybavení a zázemí, jaké je potřeba
pro letní tábor s 50 dětmi. V závěru prázdnin a v průběhu podzimních měsíců jsme provedli
generální opravy WC a chodby se skladištěm u klubovny našeho 88. oddílu skautů na faře
u sv. Augustina v Brně.

Obě tato díla byla po finanční i pracovní stránce značně náročná. Díky veliké pomoci
mnohých z Vás i finanční podpoře mnoha institucí a osob, se obě díla podařila zdárně
zrealizovat a nyní již slouží svému záměru.

Tábořiště Rybník
Jak jsme Vás již dříve informovali, v průběhu roku 2017 proběhl na tábořišti Rybník malý

stanový tábor pro část bílovického oddílu chlapců – pro vlčata. Tehdy tam poprvé tábořila
dvacítka malých táborníků, v provizorních podmínkách a mnohé bylo ještě před námi. Protože
oddíl chlapců potřeboval realizovat pouze jeden – společný tábor a žádné z našich zbylých
tábořišť není schopno pojmout více než 30 – 35 táborníků, rozhodli jsme se tábořiště
dobudovat tak, aby zde bylo možné pořádat
středně velké tábory pro cca 50 osob. Takto velké
tábory jsou ve smyslu příslušných zákonů již
dětskými zotavovacími akcemi a platí pro ně
mnohem více a přísnějších požadavků.

Museli jsme tedy především dokoupit další
podsadové stany, kterých máme v této chvíli již
25, což vyhovuje potřebě pro asi 50 osob.
Druhým úkolem bylo vybudování táborové
kuchyně, včetně všeho vybavení a zařízení.
Jednalo se například o táborová kamna
s integrovanou 350 litrovou nerezovou nádrží
pro ohřev teplé vody pro potřebu kuchyně
i umýváren se sprchami, dále o pracovní stoly pro
přípravu jídel, pro výdej jídla, umývání nádobí a to vše tak, aby nikde nedošlo ke křížení provozů.

Dalším úkolem bylo vybudovat vodárenskou věž s 1 000 litrovým zásobníkem pro zajištění
samospádu pro umyvadlová koryta i sprchy. Všechny tyto nádrže i nové další nádrže na pitnou
vodu byly pospojovány důmyslným systémem hadic a čerpadlem. Pouhým pumpováním ruční
pumpouu studny a jedním kyvným čerpadlem, se podařilo dostat jak teplou tak studenou vodu
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na všechna potřebná místa a nebylo vůbec nutné tahat vodu v kbelících či konvích. Společně
s tímto vodním systémem byla rozšířena umývárna a nově zbudovány sprchy. Podařilo se nám
tak vybudovat zázemí, které je velmi dobře funkční a splňuje přísné legislativní nároky. Náklady
na vybudování kuchyně, kamen a dalšího vybavení dosáhly cca 260.000 Kč. V této ceně nejsou

zahrnuty náklady na pořízení nových
podsadových stanů, tedy jejich konstrukce,
plachet, podlah a samotných podsad (cena
cca 12.000 Kč za jeden kompletní stan).

Aby se toto všechno podařilo, byly
naplánovány 4 velké jarní brigády, kde jsme
upravovali terén, stavěli konstrukci kuchyně
a vodárny a udělali mnoho další práce.
Společně s tím se prováděla údržba louky
a další „drobnosti“ potřebné pro přípravu
tábora. Veliký dík patří rodičům dětí
z bílovického oddílu, kteří se v hojném počtu
brigád účastnili, a práce před očima jen mizela.

Závěrečné práce – výroba stolů, jídelny, stavba
kamen, sprch a další – provedli vedoucí a podrádci chlapeckého oddílu v průběhu prvního týdne
prázdnin.

Celé dílo tak bylo před příjezdem dětí
hotovo a tábor mohl nerušeně začít.
S ohledem na to, že na téměř čtyřicítku dětí do
18 let byli pouze 3 dospělí, bylo postavení
tábora před začátkem nutností. Však také
2 milé paní z Krajské hygienické stanice z Ústí
nad Orlicí, přijely na kontrolu, aby se na vlastní
oči přesvědčily, že je všecko dle zákonů
a vyhlášek. Nejen stavby a vybavení, ale
i dokumentace tábora a mnohé další doklady
a listiny. O tom byl sepsán 3 stránkový protokol,
vše bez jediné závady.

Co jsme v letošním
roce vybudovali
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Co jsme v letošním
roce vybudovali

RekonstrukceWC a přilehlé chodby na faře u sv. Augustina
Tak, jak průběžně zvelebujeme a vylepšujeme naše klubovny a tábořiště, rozhodli jsme se,

že zázemí klubovny u sv. Augustina (zkráceně říkáme: USA), které jsme svépomocí budovali
začátkem devadesátých let minulého tisíciletí, je třeba posunout na novou úroveň.

Starší skauti z 88. oddílu zajistili vyklizení
prostor, vystěhování regálů z chodby a jejich
částečné rozříznutí a vynesení do vedlejší
místnosti. Následně už začaly bourací práce.
Bylo třeba zrušit stávající WC, umyvadlo,
ohřívač i rozvody vody, potom otlouct obklady
a dlažbu, vybourat dělící příčku a zárubeň,
otlouct degradované omítky a další a další
práce. Pak již bylo možné pustit se do nových
rozvodů vody, kanalizace i elektřiny, vyzdít
nové příčky a osadit a obezdít závěsný záchod.
Po těchto hrubých pracích začala oprava
a doplnění omítek, potěry, nové dlažby
a obklady, výmalba prostor a nátěry podlah,

zárubně i regálů. Nakonec zbývalo instalovat nová
svítidla, WC, umyvadlo i dveře, vše uklidit a dílo bylo hotovo.

Z důvodu nutné odbornosti byla velká část
prací realizována dodavatelsky. Vše se
podařilo dokončit za necelé 3 měsíce.
V současnosti zbývá věci přebrat, naskládat je
zpátky do regálů a uklidit vedlejší místnost.
Jsme potěšeni, že i když se jedná o sklepní
prostory, tak i tyto části mohou být pěkně
opravené, uklizené a čisté.

Celkový náklad této opravy činil cca
135.000,- Kč.
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Klubovna na Údolní
S ohledem na růst počtu členů i tábořišť, je nutné někde skladovat táborové i celoroční

potřeby (jako jsou stany, celty, lékárny a další vybavení), které v jiných klubovnách být nemohou.
Ať už z důvodu nedostatku místa (Bílovice), či vlhkosti (USA). Proto nutně potřebujeme výrazně
rozšířit skladové prostory v podobě velkokapacitního regálu, pro uskladnění alespoň 3 – 4 m3

objemu materiálu. Proto chceme odkoupit či dlouhodobě pronajmout část chodby ze
společných prostor, která je u našeho vstupu, a vytvořit zde novou místnost, kde by byly
uskladněny zejména táborové potřeby. S tím souvisí jak investice do odkupu či pronájmu, tak
i potřebné stavební úpravy.

Současně chceme ve stávající předsíni vybudovat kuchyňský kout s linkou, kde budeme
moct připravit občerstvení a nebudeme muset umývat hrníčky v umyvadle naWC. Společně se
stavebními pracemi a dovybavením bychom rádi i nově vymalovali celý prostor.

Protože klubovna na Údolní je nejen klubovnou 1. dívčího a 89. chlapeckého oddílu, ale
i místem střediskových akcí, místem, kde probíhají vzdělávací akce, různéworkshopy, promítání
či přespávačky družin, domníváme se, že tato investice je více než žádoucí. Odhadované náklady
včetně odkupu prostor předpokládáme cca 280.000 Kč.

Tábořiště Žižkovo Pole
V příštím roce chceme dovybavit tábořiště o nový stan Tee-Pee, 3 liningy a doplnit tyče na

Tee-Pee. Pro dobré fungování tábora jsou nutné i úpravy v kuchyni. Tyto náklady odhadujeme
na cca 60.000 Kč.

Tábořiště Rybník
Tábořiště u obce Rybník stále není zcela dokončené. Plánujeme provést terénní úpravy pro

umístění nové jídelny – v místě stávající, ale je nutné vyrovnat a zpevnit terén. Dále zakoupit
rozkládací konstrukci a plachty, které umožní nejen její každoroční rychlou stavbu i rozebrání,
ale také větší pohodlí a bezpečí dětí. Pro to je též potřeba vyrobit stoly a lavice, volně
přemístitelné, které z prostoru jídelny udělají multifunkční krytý prostor pro různé činnosti.
Předpokládané náklady jsou cca 50.000 Kč.

Co plánujeme v dalších
letech
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Tábořiště Brzkov
S rostoucími problémy s úbytkem vody v naší krajině jsme nuceni hledat způsob zásobování

pitnou vodou tábořiště u obce Brzkov. Zde je studánka čím dál delší dobu během roku bez vody
a vzhledem k výraznému kácení stromů nad studánkou nelze očekávat zlepšení situace.
Nicméně pitná voda je pro fungování tábora nutná. Rozhodli jsme se tedy pro řešení v podobě
hlubokého vrtu.Musíme se tedy zhostit zpracování projektové dokumentace a vyřízení povolení
ke stavbě studny – vrtu osazeném ruční pumpou. Orientační náklady na projekt, vodoprávní
řízení i realizaci jsou cca 90.000 Kč.

Dále bude třeba postupně obměňovat táborové vybavení na Brzkově, protože některé
ze stanů pamatují naše táboření ještě na louce v Matějovci u Dačic, kam jsme jezdili do roku
1992. Není to investice nárazová, ale v průběhu cca 4 – 6 let půjde o částku cca 200.000 Kč.

Není toho málo a víme, že to není práce na jeden rok. Je to vše ale potřebné pro dobré
fungování všech našich oddílů. Je tedy nutné plánovat a snažit se předat mladší generaci
vedoucích nemovitosti i vybavení v takovém stavu, aby plně sloužilo našim dětem.

Pavel Kulhánek

Co plánujeme v dalších
letech
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1. Dívčí brněnský oddíl
aves

Alčí puťák 5. - 7. 10. 2018
1. den

Sraz jsme měly na Hlaváku v 15:00. Po tom, co jsme dojely do Bučovic, jsme se vydaly na
cestu Ždánickým lesem. Přibližně v sedm jsme konečně našly rovnémísto, abychom si postavily
přístřešky, ale protože se začalo stmívat, tak jsme je hodně odbyly. Na večeři jsme si jen ohřály
fazole z konzervy.

2. den
V deset ráno jsme se sebraly a pokračovaly v cestě. Největší zábava byla jezení bukvic. Půlka

skupinky byla rychlejší (tj. Áďa, Ciklo a Jarka) a zabočila na jednu stranu křižovatky po turistické
značce. Ta druhá (tj. Ela, Akélka, Tezka, Hanča a Vabaša) je ale viděla jít opačným směrem. Na půl
hodiny z toho vznikl zádrhel a nemohly jsme se shledat. Ve čtyři už jsme byly tak utahané, že
jsme vzaly první dobrémísto na přístřešky a usadily se. Protože jsmeměly hodně času, tak jsme
přístřešky pořádně upevnily a konečně nám v noci nepadaly na hlavy. Ani na nás nespadl žádný
strom, čehož se Ciklo nepřetržitě bála. Na večeři jsmeměly rizoto, které si Jarka pořádně užila.

3. den
Třetí den jsme se na cestu vydaly až v 11, protože jsme se rozhodly jít jen do Nevojic a jet

vlakem už odtama.

Hanča a Áďa
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Náš letní tábor
Na tábor jezdíme k Brzkovu. Spíme ve stanech a někdy v bunkrech. Samy si vaříme a kácíme

stromy a chodíme pro vodu, když není náhodou vyschlá studánka.
Tématem letošního tábora bylo antické Řecko. Rozdělily jsme se do tří družin na

celotáborovou hru a pracování.
Na začátku máme zahajovací, uprostřed slibovací a na konci zakončovací oheň. U ohňů

pálíme svoje jméno, protože dostáváme (někdy) přezdívky. Ráno bývá rozcvička v kraťasech
a tričku nebo v plavkách (v neděli ne). Chodíme se koupat do Vampoláku/Mastníku a do
Mastníku/Vampoláku se chodit nekoupáme. Každý den dostáváme mentální rozcvičku, za
kterou dostáváme body a za body hlavolam. Pak je nástup, seká se sekyrka do polínka, věší se
vlajka, zpívá se skautská hymna. V neděli jdeme do kostela do Nížkova nebo do Polné. Na konci
tábora je pokladovka. Plníme stezky, výzvy, odborky a světýlka. A je to sranda. A večer je nástup,
odsekává se sekyrka z polínka, spouští se
vlajka a zpívá se večerka.

Tábor je super.

Akélka a Ciklo

Co nového u Avesaček?
Uplynulý rok byl pro náš oddíl zlomový –

rozšířily jsme se o jednu družinku. Původní
Sýkorky zestárly a nastal čas pro nové, a
ačkoliv jich bylo nemnoho, tak veselo bylo
dost. A letos už má Sýkorčí hejno 8 holek. Ze
starých ostřílených Sýkorek se loni staly
Poštolky, které se úspěšně probojovaly až na 2.
místo v krajském kole Závodu vlčat a světlušek. Letos je z nich rozdováděná družinka 7 skautek.
Stálicemi jsou Alky jakožto nejstarší družina. Minulý rok jich bylo dost, ale letos se kvůli
nepříznivým okolnostem ustálily prozatím na počtu 5.

Daří se nám ve vedení družinek – oproti loňskému školnímu roku jsme posílily vedení
družinek tak, že každou vedou 2 rádkyně/vedoucí.

I letos tedy směle vykročíme za výzvami všedních i svátečních dnů, v duchu naší celoroční
hry Skauti za 2. světové války (téma holky demokraticky většinovým systémem zvolily).

Jarka

1. Dívčí brněnský oddíl
aves



13

1. Dívčí oddíl Bílovice
nad svitavou

Tento rok byl pro náš oddíl velmi zlomový, máme tu spoustu změn. Kambalky, naše nová
družinka, má za sebou svůj první skautský tábor. Trošku jsme se obávaly, jak se tam budou cítit
a jestli to zvládnou, ale dopadlo to dvakrát lépe, než byla naše očekávání. Takže spíš místo toho,
aby skautky zachraňovaly nováčky, to bylo naopak.

Navíc u nás od nového školního roku vede Efi Sardinky, u kterých pomalu začínají signály
budoucího roverského kmene. Tkanička a Barča vedou Kambalky, Kačka, Králík a Bětka vedou
Makrely.

Mimo jiné jsme se tento rok (jako každý) účastnily
Závodu vlčat a Světlušek, a to už i s novou družinkou
Kambalek, která nás opět v tomto překvapila, protože ještě
s částí Makrel postoupila i do druhého kola.

Také jsme měly spoustu
akcí, a to jak společných, tak i
samostatných a některé i přes

noc. Sardinky se dokonce vydaly na přechod Bílých Karpat, a to v
doprovodu Míši. Ani v tomto Kambalky nezůstaly pozadu a měly
víkendovou akci v Řícmanicích, kde spaly pod stany, které si
postavily. Makrely vyrazily na víkendovku na srub na Rybníku, z
které si také donesly spoustu zážitků se svojí družinkou.

Tábor jsme tento rok měly na téma Afrika a společně jsme
cestovaly po různých částech tohoto kontinentu, abychom našly
doktora Livingstona. Toho jsme nakonec zachránily a mohly se
tak vrátit domů, dokonce v plném počtu.

A tento rok na nás opět čeká další várka adrenalinu
a dobrodružství.

Kačka
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1. chlapecký oddíl
Bílovice nad svitavou

V tomto roce náš oddíl započal devátý rok od začátku činnosti. Od té doby proběhlo mnoho
změn, a to zvlášť v posledních letech. Před dvěma lety se náš oddíl rozdělil na část chlapeckou
a na část dívčí. Toto rozhodnutí bylo dost zásadní, ale přes všechny obavy se jeví jako správné.
Krom změny vůdce oddílu také přibyli do řad vedení dva podrádci z řad nejstarší družiny
Tuňáků.

Tento rok bylo však vedení vystaveno rozhodnutí neméně
zásadnímu, totiž rozhodnutí o změně vůdce našeho oddílu.
Bratr Děda předal vůdcování mladšímu bratru Bubuovi. Bubu
tohle břímě přijal s odpovědností a vedení oddílu započal jak
se patří. Doufejme tedy, že tento správný přístup udrží i do
příštích let.

Další zásadní událostí tohoto roku byl letní tábor, byl to
sice již devátý ročník, ale žádný
předtím nebyl v takovém měřítku.
Dětí bylo zkrátka požehnaně

a tomu se musely přizpůsobit i podmínky našeho pobytu, jako byla
přístavba kadibudek nebo výstavba sprchy a vodárenské věže, která
nám zajistila dostatek teplé vody pro celý tábor. S tím souvisí i nová
kuchyně, při jejíž stavbě bychom se neobešli bez velkého úsilí
ochotných rodičů. Kuchyně splňuje všechny požadavky pro
zotavovací akci a po celý tábor nám pohodlně a spolehlivě zajišťovala
přípravu jak jednoduchých, tak i velmi složitých jídel.

Tábor se povedl podle všech našich očekávání a my doufáme, že
ve stejně úspěšném duchu se budou vyvíjet i následující roky
činnosti našeho oddílu.

Mojmír Peška
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88. Chlapecký Oddíl Brno

Pozdrav všem přátelům 88. oddílu!

Ponejprve zmínímněco z naší činnosti za uplynulý školní rok. Vánoční výprava byla skutečně
kouzelná – děti se na celý jeden víkend vžily do rolí noviců čarodějných umění v Bradavicích.
S jejich nadšením a přičiněním vedoucích tak drobná skautská klubovna v Hradci Králové ožila
světoznámým příběhem o Harrym Potterovi.

Nesmíme zapomenout ani na každoroční
roznos Betlémského světla do domácností
v Masarykově čtvrti.

Únorová akce se nesla ve znamení sportu, kdy
se děti měly možnost zúčastnit Zimních
olympijských her. Nechyběly boby, biatlon a jiné
aktivity.

Vyvrcholením naši roční činnosti byl
samozřejmě letní tábor. Tentokrát jsme se přesunuli

na Dálný východ, do dob feudálního Japonska. Děti,
coby chudí rolníci, bránily a ubránily své osady před bandity, kteří rabovali a pustošili okolí.
V průběhu si měly možnost vyzkoušet řadu tematických aktivit: stravování se s použitím hůlek,
zdobení porcelánu barvami, příprava místních specialit…

Oddíl se i nadále intenzivně věnuje skautské
činnosti, přičemž krom událostí světských
neopomíjí obrátit pozornost k Bohu. Každá akce
začíná i končí modlitbou. V průběhu
vícedenních akcí se účastníme nedělních mší.

S potěšením sdělujeme, že pořádané
náborové akce měly nesmírný úspěch. Vedoucí
tím pádem letos připravují program pro
podstatně větší počet dětí.

Oddíl i nadále přijímá nové členy.

Závěrem bych rád poděkoval všem, kdo se jakkoliv podílejí na chodu našeho oddílu.

Vojtěch Tonner
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89. Chlapecký Oddíl Brno

Nejmenší oddíl našeho střediska, to jsmemy. Za celou naši historii jsme nikdy neměli víc než
dvě družiny, což může mít své nevýhody, nicméně vnímáme i kladné stránky a využíváme jich.
Při programu máme možnost zaměřit se na individuální výchovu a rozvoj členů, přizpůsobit
náplň konkrétním účastníkům a zapracovávat do oddílových činností jejich potřeby, zájmy
a schopnosti. A co víc, všichni se lépe známe a na všech našich akcích (na schůzkách, výletech
i letním táboře) vládne velmi přátelská, až rodinná atmosféra.

Kromě pravidelných schůzek chodíme
na výlety, výpravy a často také pořádáme
různé netradiční akce. Za zmínku určitě
stojí zimní bruslení, vánoční pečení cukroví
či deskovkové večery. Jsme také hlavními
organizátory skautského cyklistického
závodu Zlaté šlapátko, který i letos proběhl
1. května a který je kromě oddílům z našeho
střediska každoročně otevřen i široké
skautské veřejnosti.

Vrcholem naší celoroční činnosti bývá
letní tábor a letos tomu nebylo jinak. Letošní

celotáborovou hrou jsme zavítali do starověkého Japonska, kde děti v roli ninjů bojovaly proti
tyranskému a zpupnému císaři. Dáváme si záležet na silný příběh a atmosféru, scénky
v propracovaných kostýmech a napínavý závěr. Tábořiště máme u Žižkova Pole nedaleko
Přibyslavi, dva týdny tedy trávíme v krásné přírodě, spíme v indiánských stanech tee-pee, sami
si vaříme a užíváme si život bez elektřiny, počítačů, tabletů a mobilů. Hrajeme hry, sportujeme,
učíme se, bavíme se a domů se vracíme se spoustou zážitků. Pokračujeme ve spolupráci i se
spřátelenýmdívčím oddílem Severek, jeden táborový den jsme k nimpřišli na návštěvu do jejich
tábora, kde Severky zorganizovaly táborovou mši a po ní byly ještě další společné hry a aktivity.
Tento tábor se také nesl v duchu změn ve vedení a organizaci – zodpovědnost víc a víc přebírají
mladší a starší ustupují do pozadí, po několika letech role hlavního táborového vedoucího
přešla na jednoho z mladších vedoucích.

A tyto změny přesahují rámec tábora a promítají se do další činnosti oddílu. Mladší vedoucí
se kvalifikují a přebírají zodpovědnost, kterou dříve měli starší. Během letošního vánočního
výletu dojde po 8 letech k oficiálnímu předání role vůdce oddílu. Tento rok jako každý jiný
přináší nové výzvy a nové možnosti a pevně věřím, že ani letos se nudit nebudeme.

Daniel Navrátil (Danny)
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Vzdělávání ve středisku

Posláním celé naší organizace je výchova v duchu skautských hodnot, která je založena
na práci dobrovolníků a na jejich postupném přebírání zodpovědnosti. Kromě ochoty a nadšení
pro tuto práci, jsou rovněž velmi důležité i znalosti a dovednosti, které jsou k takové činnosti
potřeba. Proto je důležité vzdělávání všech našich vedoucích a rádců (/rádkyň).

Základní výchovnou jednotkou je oddíl, který je členěn do menších výchovných skupin –
družin, které vedou rádcové (/rádkyně). V našem středisku máme 5 dětských oddílů s celkovým
počtem 14 družin. O každou družinu se starají obvykle 2 dobrovolníci – rádci (/rádkyně), či rádce
(/rádkyně) a podrádce (/podrádkyně). Všichni dětem a přípravě programu věnují nemálo času
a to bez nároku na jakoukoliv odměnu. Všichni jsou pro tuto činnost připravováni svými
vedoucími a většina má i absolvovaný nějaký vzdělávací kurz. Těmito kurzy Junák podporuje
a zabezpečuje kvalitní a bezpečnou výchovu dětí ve skautském duchu. Mezi základní vzdělávací
kurzy, které bývají zakončeny zkouškou (pro starší je součástí i písemná absolventská práce), patří:
- Rádcovský kurz – je určen pro (budoucí) rádce (/rádkyně) a jejich zástupce a pomocníky (pro
chlapce a dívky cca 13–15 let).
- Čekatelský kurz – nižší stupeň vzdělání pro (budoucí) vedoucí oddílů a táborů (pro chlapce
a dívky cca 15–18 let).
- Vůdcovský kurz – kvalifikace nutná pro vedoucí oddílů a táborů a podmínkou je předchozí
úspěšné absolvování čekatelského a zdravotnického kurzu. Jde o dosti náročný kurz i následné
zkoušky, kde se dotyčný dozvídá mnohé informace o historii skautingu a jeho cílech, pedagogice,
psychologii, organizaci a práva, metodiky a mnohých dalších oborů.
- Lesní škola – je určena pro vůdce se složenou vůdcovskou zkouškou a dále rozvíjí
a prohlubuje skautské znalosti a dovednosti.
- Zdravotnický kurz – učí zásadám první pomoci a veškerým zdravotnickým dovednostem,
které musí znát táborový zdravotník. Kurzy jsou srovnatelné s kurzy pořádanými Červeným
křížem či zdravotnickými školami a taktéž mají akreditaci ministerstva zdravotnictví. Jde o 40-ti
hodinový kurz zakončený náročnou zkouškou.
Následně je vydán zdravotnický průkaz,
který opravňuje držitele zastávat na
našich akcích (např. táborech) funkci
zdravotníka. Tento průkaz platí ale pouze
4 roky a následně je třeba absolvovat
doškolovací 8-mi hodinový kurz.

Toto je výčet základních a nejběžnějších
vzdělávacích akcí. Mimo ně probíhají i další
školení a vzdělávací akce, různě tematicky
orientovaná s různou dobou trvání.



18

Vzdělávání ve středisku

Téměř každý, kdo v našem středisku pracuje s dětmi, absolvoval a nebo se nyní účastní
rádcovského kurzu. Všechny naše oddíly i tábory vedou plně kvalifikovaní(/é) vedoucí. Snažíme se
ale i nadále postupně vzdělávat. Středisko samotné vzdělávání svých členů podporuje i finančně

(hradí 100% výši účastnického poplatku
do 2 000 Kč za osobu za rok). V tomto
přístupu chceme i nadále pokračovat.
Jakékoliv kurzy a skautské akce mimo
oddíl jsou pro všechny rádce i vedoucí
velkým přínosem a zlepšují i činnost
oddílu a péči o svěřené děti. Vzdělávání
našich členů a také jejich další osobní
růst považujeme za velmi důležitý.
Budeme tedy vděční, když s námi budou
rodiče spolupracovat a podpoří toto
snažení u svých dětí.

Kromě vzdělávání středisko podporuje i výchovné akce většího rozsahu a spolupráci mezi
oddíly. V letošním roce jsme opět prožili tradiční hru po Brně – Brkolo a pro rádce a vedoucí
náročnější hru Drkolo. Také se uskutečnila středisková drakiáda a pro činovníky jsme loni
v prosinci uspořádali i neformální předvánoční setkání, které plánujeme i letos.
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Příběh skautské energie
Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět

kolem sebe už přes 100 let. Je to
mezigenerační společenství lidí, kteří
sdílejí podobné hodnoty a silný vztah k
přírodě. Všichni skauti v sobě mají
„skautskou energii“, abstraktní sílu, která
se zhmotňuje v konkrétních činech. Je to
energie měnit svět kolem sebe k lepšímu!
Skauti a skautky se díky ní dokážou
zasazovat o pozitivní změny ve společnosti.
I kdyby to měl být jen jeden dobrý skutek
denně.

Sílu velkého společenství lidí jsme se rozhodli využít i pro velký dobrý skutek, jehož benefity
mohou využívat tisíce domácností, menších firem nebo dalších organizací. Spojili jsme síly a
vytvořili projekt Skautská energie, který přináší zapojeným významné finanční úspory na
platbách za elektřinu a plyn a zároveň finančně podporuje činnost skautů. Ve spojení
obrovského množství lidí a organizací dokážeme vyjednat nejlepší ceny na trhu a ještě zbude
malá část (placená dodavatelem energií) na příspěvek skautům.

Skauti a Skautská energie a komu je projekt určen
Projekt Skautská energie nijak nemění ani nenarušuje základní skautský program, činnost

ani naše poslání. Zapadá do řady dalších projektů, kde využíváme sílu velkého společenství lidí
pro velký dobrý skutek, jehož benefity mohou využívat tisíce domácností, menších firem nebo
dalších organizací. Spojením sil přináší projekt Skautská energie významné finanční úspory na
platbách za elektřinu a plyn a zároveň finančně podporuje činnost skautů.

Před několika lety jsme vyjednali úspory pro naše klubovny a základny. Následně jsme
benefit úspor nabídli i našim členům. A protože se nám podařilo vybudovat fungující systém,
který měl potenciál vytvořit alternativní dlouhodobý zdroj příjmů naší organizace, nabídli jsme
tento benefit i okolí skautů. T.j. jak skautům, tak i jejich rodičům, rodinným příslušníkům,
bývalým členům Junáka a dalším lidem, nějak spjatým s Junákam. Každý nyní může spojit
vlastní úsporu s podporou skautské činnosti. Nejsme ani nechceme být dodavatelem energií.
Jsme nestátní neziskovou organizací, která projekt Skautská energie provozuje za účelem
lepšího naplňování své základní činnosti (jak podporou svých členů – dobrovolníků, tak úsporou
na vlastním provozu našich základen i finančně na provoz celé organizace). Máme radost, že se
projektu i skautům daří.

Skautská energie
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Jak se přihlásit do projektu Skautská energie
1. Jsem registrovaný skaut, skautka - branou k zahájení celého procesu přihlašování

do Skautské energie je skautIS. Na této cestě a v jeho záložkách najdete veškeré formuláře a
náležitosti, které je třeba učinit.

2. Jsem rodič, příbuzný nebo známý nějakého skauta, skautky nebo jsem dříve byl skautem
či měl skauta v rodině apod.

Některý z výše uvedených vztahů se skauty je podmínkou pro to, abyste mohli do Skautské
energie vstoupit. Do projektumůžete přihlásit svou domácnost či např. svou firmu. Ve Skautské
energii se lze přihlásit k odběru elektrické energie, zemního plynu či obojího.

Potřebuji pozvánku
Prvním krokem pro vstup je kontaktovat svého známého skauta/svou známou skautku a

požádat ho/ji o poslání pozvánky do Skautské energie. Je na vás, jak to uděláte, skauti k tomu
budou potřebovat váš email.

Pokud chcete do Skautské energie přihlásit více odběrných míst (tedy např. vaši domácnost
a vaši firmu), je třeba vyžádat si více pozvánek (skauti mají možnost odeslání libovolného počtu
pozvánek), protože na každou pozvánku lze přihlásit pouze jedno odběrné místo.

Ceník– ceny Skautské energie (výběr běžných tarifů na roky 2019 a 2020)
(Jedná se o platbu za dodávku, nikoliv distribuci, daně a další služby, ceny uvedeny za 1MWh

bez DPH)

Elektro D01d, D02d VT– 1.087,-Kč/MWh
Elektro D25d, D26d NT/VT– 830,-/ 1.344,- Kč/MWh
Elektro D45d, D61d NT/VT- 1.089,-/ 1.279,- Kč/MWh
Měsíční paušální poplatek 40,- Kč/měsíc

Plyn (všechna odb.místa) 640,- Kč/MWh
Měsíční paušální poplatek ŽÁDNÉ

Pokud tedy splňujete výše uvedené a máte zájem vstoupit do projektu Skautská energie –
neváhejte oslovit vedoucí / vedoucího vašeho oddílu, či jiného činovníka nebomě a rádi Vám se
vstupem pomůžeme a poradíme.

Pavel Kulhánek

Skautská energie
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