VÝROČNÍ
ZPRÁVA 2015
6. STŘEDISKO A JE TO!
BRNO

KDO JSME

Pojďte se s námi na chvíli ohlédnout
za rokem 2015. Byl to čas plný
skautování, nezapomenutelných
zážitků a významných událostí.
Můžeme si hrdě přiznat, že to byl
vydařený rok. Opět máme na co
navazovat. Děkujeme vám za přízeň!
Jiří Řihák (Thran)
vedoucí střediska

Junák  český skaut, středisko A je to! Brno, z.s. je základní
organizační jednotkou Junáka působící v centru Brna. S dětmi od
předškolního věku a mládeží pracujeme už více než 20 let. Činnost
střediska zajišťují dospělí dobrovolníci, většinou studenti gymnázií a
vysokých škol, kteří ve středisku sami vyrostli.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA STŘEDISKA A JE TO! BRNO V ROCE 2015

STŘEDISKO
A JE TO!
V ROCE 2015
V současné době se středisko zaměřuje
na stabilizování jednotlivých oddílů,
podporu jejich vedoucích a posílení
členské základny kde je třeba. Našim
cílem je také zlepšit spolupráci a
komunikaci mezi jednotlivými oddíly a
jejich vedoucími. Dále ještě intenzivně
pracujeme na zútulnění naší hlavní
klubovny na Trýbove 1a.
V roce 2015 tvořilo členskou základnu
střediska A je to! 165 členů
registrovaných v 6 oddílech, z toho 115
členů do 18 let.
VEDENÍ STŘEDISKA

VEDOUCÍ STŘEDISKA: Thran – Jiří Řihák, ZÁSTUPKYNĚ VEDOUCÍHO: Meivis –
Ludmila Nepomucká, HOSPODÁŘ: Okeo – Dan Kučera

O JUNÁKU

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.
Se svými 50 000 členy je největším spolkem dětí a
mládeže v České republice. Zároveň je členem
mezinárodních skautských organizací WOSM a
WAGGGS, díky čemuž jsou čeští skauti součástí hnutí,
které má 40 milionů členů ve 216 zemích a teritoriích
světa.
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a
mladých lidí. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená
chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní
místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen
sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit
lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.
Skautská výchova ctí především tyto hodnoty: hrát
férově, spolupracovat s ostatními, být ohleduplný k
okolí a mít vztah k přírodě.

VYBRANÉ AKCE V ROCE 2015

PŘEVLÍKANDA

Této tradiční akce, která
se opakuje jednou za
několik let, se opět
účastnily děti z celého
střediska. Jako obvykle
šlo o rozsáhlou hru po
Brně se špionážními
prvky.

ŠUTRY

I tento rok se středisko
účastnilo pravidelné
brigády v zemědělškém
družstvu Agras
Bohdalov a.s. Sběrem
kamení z polí členové
střediska pomáhají
zemědělcům, ti nám
naoplátku pronajímají
louku na tábořiště a
podporují naše tábory
technickou pomocí.

TÁBORY

Tentokrát se oba letní
tábory, jež jsou
vyvrcholením naší
celoroční činnosti,
uskutečnily na nových
tábořištích. Oddíl
Červánek poprvé tábořil
na nově pořízeném
pozemku na Vysočině
nedaleko obce
Šebkovice. Zbytek
střediska využil výměny
tábořišť a strávil léto v
jížních Čechách u obce
Lásenice.

ODDÍL ČERVÁNEK
Oddíl Červánek měl v roce 2015 celkem
41 členů. O zajištění chodu oddílu se
staralo 8 vedoucích, tzv. rangers z toho
7 bylo plně aktivních. Oddíl tvořily
celkem 4 družiny: skautská družina
Poštolky, družina mladších skautek a
starších světlušek Veverky, družina
světlušek Rosničky a družina světlušek
Berušky.
Úplný název oddílu: 21. dívčí
oddíl Červánek

KONTAKT
Trýbova 1a,
Brno
602 00
tel.: 608 564 010
email: naryaa@seznam.cz
web: cervanek.skauting.cz
VEDENÍ
Vůdkyně oddílu: Narya – Barbora Krupicová
Zastupkyně vůdkyně: Ywen – Eliška Omelková, Špaggy –
Lenka Kudláčková

ODDÍL ČERVÁNEK
Zatímco pouze družina Berušek se scházela v Přízřenicích u Brna, zbytek oddílu absolvoval pravidelné schůzky v klubovně
na Trýbove v centru Brna. Všechny družinky se scházely 1x týdně na pravidelných schůzkách. Jednou za 14 dní až 3 týdny
proběhla víkendová akce buď pro celý oddíl, nebo rozdělená podle náročnosti na světlušky a skautky. Družiny také pořádaly
své družinové výpravy. O vícedenních prázdninách jsme vždy vyjely na několik dní mimo Brno buď samotný oddíl, nebo se
střediskem. V létě se konal letní tábor EL paso (s tématem kovbojů) nedaleko Šebkovic u Třebíče. Trval krásných 14 dní,
které jsme společně strávily v přírodě. Děti zde poznávaly přírodu, hrály rozmanité rozvojové hry a měly možnost naučit se
spoustě dovedností.
Táboru předcházela velká událost stěhování tábořiště. Bohužel jsme musely v minulém roce opustit tábořiště v Jestřebí u
Brtnice a přestěhovat se na část louky u Šebkovic, která patří středisku od loňského roku. Na stěhování a budování nového
tábořiště se podílelo nejen vedení oddílu a střediska, ale také starší skautky. Vše dopadlo úspěšně a tábor tak mohl bez
problémů proběhnout.
Stejně jako v každém roce náš oddíl pořádal akce pro ostatní oddíly ze střediska, kam byly přizvány i další oddíly.
Každoročně pořádáme akci o poznávání města Brna zvanou Červený Harhul, Jarní prázdniny v Orlických horách a také
soutěž ve vaření na ohni „Vaření je hra“. Všechny tyto soutěže proběhly i v roce 2015. Konala se také akce pro rodiče. Na
akci měli rodiče možnost blíže se seznámit s vedoucími oddílu a družin, vyzkoušet si co děti na akcích se skautem vlastně
dělají.

ODDÍL MEDVĚDI

Úplný název oddílu: 18.
chlapecký oddíl Medvědi

Naši práci v oddíle vyvíjíme podle cílů stanov Junáka
s důrazem na rozvoj vlastní aktivity a nepodléhání
konzumním zlozvykům, na schopnost vést družinu a
spolupracovat v ní. Děti se snažíme naučit
dochvilnosti a zlepšit jim fyzičku.
Využíváme kvalitně připravený a pestrý program v
přírodě. Ukazujeme další aktivity (zpívání, deskové
hry, ufobal) a celkově vytváříme nekonzumní
hodnoty. Praxí a vzdělávacími kurzy předáváme
znalosti z vedení družiny. V neposlední řadě
motivujeme bodováním jednotlivců a družin v rámci
celoročních či půlročních her.

KONTAKT
Trýbova 1a,
Brno
602 00
tel.: 602 601 641
email: laza55555@gmail.com
web: ajetaci.skauting.cz/medvedi
VEDENÍ
Vůdce oddílu: Doak – Matěj Laža
Zástupci vůdce: Okeo – Dan Kučera, Thran – Jiří Řihák

ODDÍL MEDVĚDI
První významnou jarní akcí byla velikonoční výprava, která pro nás však nebyla jako obvykle jen příležitostí, jak dostát
světské tradici. Tentokrát si totiž mohli účastníci akce vyzkoušet, jaké to je být v kůži cizího pohlaví. Kluci barvili vajíčka a
holky se učily plést mrskačky. Koncem dubna pak následovala tradiční brigáda „Šutry“ na poli ve vesnici Bohdalov, kde nám
tato dlouhodobá spolupráce přináší kromě možnosti pořádat zde tábor taky dobré vztahy s místními obyvateli a dobrý pocit
z vykonané práce. Šutrů se tradičně nezúčastnila vlčata, která hájila střediskové barvy o týden později na Závodu Vlčat a
Světlušek, ve kterém naše jedna družinka za oddíl vybojovala krásné deváté místo.
Červnový Tvrdý Táborový Trénink, jak název akce napovídá, osvěžil členům oddílu znalosti nabyté na kulinářské soutěži
Vaření je hra a ukázalo se, že mladší i starší členové oddlílu Medvědi jsou ve zmíněné dovednosti velice zdatní.
Před táborem, který se tentokrát nesl ve znamení Egypta a jeho morových ran, stojí za zmínku především třetí místo v tvrdé
brněnské konkurenci na ufobalovém turnaji, které vybojovala jak vlčata, tak skauti.
Pro již zmíněný letní tábor, který se vůbec poprvé v historii střediska konal v jihočeské Lásenici, jsme zvolili téma Egypta.
Herní realitu egyptského tábora umocňovaly nejen naše kostýmy, které jsou skvělé pro přirozené a atraktivní vtáhnutí do
děje, ale i dobře zpracované programy jako například mumifikace či cesta za bohem Slunce Re. Během dvou týdnů se
vlčata seznámila s dalšími vlčaty a světluškami z jiných oddílů šestého střediska, stejně tak skauti, kteří měli program
oddělený od vlčat.
V září jsme se s vlčaty hned na zahajovací výpravě, která byla motivovaná tématem záhad, seznámili zároveň s tématem
celoroční hry. Skauti se v rámci zahajovacího výletu zúčastnili celostátní soutěže Křížem krážem, kdy měli ujet co nejvíce
kilometrů vlakem během 24 hodin.
S koncem října jsme se zúčastnili střediskových Podzimek – čtyřdenní (pro vlčata třídenní) akce, na které jsme se (kromě
obvyklé výroby a pouštění draků) snažili stát agenty, kteří ochrání svět před zlým padouchem.
Pár dní po mikulášské nadílce se celé středisko sjelo na Vánoční výlet do Obůrky u Blanska a jako každý rok jsme oživili
sváteční tradice, rozdali kamarádům dárky a užili si společných vánočních chvil.
Snažíme se znovu budovat vlastní aktivitu dětí, velmi aktivně obnovit družinový systém v jednotlivých věkových kategoriích
a intenzivně se věnujeme také fyzickému rozvoji.

ODDÍL BERUŠKY

Úplný název oddílu: 23. dívčí
oddíl Berušky

Rok 2015 se stal revolučním rokem v historii oddílu Berušek.
Naše pozornost se přesunula z centra Brna do Medlánek a tam
KONTAKT
začalo beruščí působení. Původní spolupráce Medvědů a
Trýbova 1a,
Berušek v Medlánkách znamenala to, že na každotýdenní
Brno
schůzku vedenou zpravidla jedním chlapeckým vedoucím a
602 00
obvykle dvěmi dívčími vedoucími docházeli kluci i holky. Hoši
tel.: 733 215 741
spadali pod chlapecký oddíl v Brně a děvčata pod dívčí.
email: annawalterova@gmail.com
web: berusky23.webnode.cz
Postupem času se ale rozhodlo, že Berušky budou
koedukovaným oddílem a všechny děti se zaregistrují k nim. Nyní
VEDENÍ
se díky tomu náš oddíl skládá ze sedmnácti dětí. Zatím máme
Vůdkyně oddílu: Schepet – Anna Walterová
jednu družinu s názvem „Lišky“ a do nového školního roku Zástupkyně vůdkyně: Maurie – Anděla Trötzmüllerová,
Timsy – Sára Kučerová
plánujeme další.
Vedení oddílu se na táboře výrazně obměnilo. Novou vedoucí
oddílu se stala Schepet, hospodářka předala svou funkci další
zdatné dívce z vedení (Gyth) a jmenovaly jsme i nové dvě
zástupkyně vedoucí. Vedení obohacují ještě dvě šikovné rádkyně,
které mají na starost zábavný a naučný průhěh schůzek.
V prvním pololetí jsme se potýkaly s velmi malou účastí na
výletech. Mnoho akcí se díky tomu i zrušilo. Na letní tábor se
bohužel nevydal ani jeden člen z medlánecké družinky. V září
jsme se rozhodly tomuhle problému čelit a v říjnu jsme uspořádaly
výlet s rodiči. Ti si naši činnost velmi pochvalovali a od té doby
počet dětí účastnících se výletů značně stoupnul. Celoroční hrou
pro rok 2015/2016 jsou „Záhadologové“ a tak děti na výletech řeší
tajuplné úkoly a dešifrují problémy.

ODDÍL SVIŠTI HOSTĚNICE

Úplný název oddílu: 1. smíšený
oddíl Svišti Hostěnice

Oddíl Svišti Hostěnice byl založen v roce 2009, oproti
většině ostatních oddílů skautského střediska A je to!
však nevyvíjí svoji činnost v Brně, nýbrž v obci
Hostěnice ležící asi 18 km severovýchodním směrem
od Brna. V roce 2015 měl oddíl kolem 30 mladších
členů, o které se stalo 8 členů vedení. Hlavní pilíř
činnosti oddílu spočívá v pravidelných schůzkách,
které vedoucí pro své členy pořádají dvě za týden.
Schůzky probíhají odděleně podle věkových kategorií
dětí, tudíž pro vlčata se světluškami a skauty se
skautkami. Kromě schůzek pořádá oddíl jednou za
dva až tří týdny výlety do přírody či podobné akce.
Vedle toho se oddíl účastní třikrát do roka
vícedenních výletů pořádaných střediskem A je to!
pro všechny své oddíly, stejně tak i dvou skautských
akcí pořádaných nad střediskovou úrovní. Jedná se
o hudební soutěž Vozembouch a sportovní turnaj v
ufobale. V obou dvou soutěžích je stopa
hostěnického oddílu více než výrazná, v posledních
letech se mu totiž obě dvě soutěže okresního
rozsahu podařilo několikrát vyhrát.

KONTAKT
Hostěnice 159,
Hostěnice
664 04
tel.: 602 386 744
email: annabrzobohata@seznam.cz
web: skauthostenice.banda.cz
VEDENÍ
Vůdkyně oddílu: Anna Brzobohatá
Zástupce vůdkyně: Bris – Pavel Kuba

ODDÍL CESTA ČEBÍN
Cesta je koedukovaný oddíl z Čebína pro všechny
děti. V roce 2015 jsme registrovali 16 dětí do 18 let, z
toho dva kluci jsou v pozici rádců a dvě holky
zastavají funkci podrádkyn. Oddíl v celém roce aktivě
spolupracoval s obcí Čebín, a to například formou
sázení nových stromků nebo úklidem lesa a okolí.

KONTAKT
Čebín 475,
Čebín
664 23
tel.: 732 164 319
email: m.mikulik732@gmail.com
web: cebinskaut.estranky.cz
VEDENÍ

Úplný název oddílu: 1. smíšený
oddíl Cesta Čebín

Vůdce oddílu: Jarik – Martin Hájek
Zástupci vůdce: Ster – Michal Mikulík, Romel – Roman
Cienciala

HOSPODAŘENÍ
Jako nezisková organizace pokrýváme výdaje na
naši činnost především z členských příspěvků a
dotací, ať už ze státního rozpočtu (získaných
prostřednictvím ústředí Junáka) nebo od orgánů
samosprávy (MmB, JmK). Struktura příjmů a
výdajů je patrná z následujících tabulek:

VÝDAJE STŘEDISKA

PŘÍJMY STŘEDISKA

Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Poskytnuté dotace (viz níže)
Letní tábory
Ostatní
CELKEM

197 000 Kč
37 000 Kč
22 000 Kč
138 000 Kč
157 000 Kč
175 000 Kč
241 000 Kč
770 000 Kč

POSKYTNUTÉ DOTACE

Obec Čebín
Obec Holstěnice
MmB
JmK

Hospodaření střediska je koncipováno jako
vyrovnané. Díky dostatečně štědré dotaci od
Magistrátu města Brna a Jihomoravského kraje
bylo možné pokrýt nezbytné nečekané náklady na
činnost a provoz. To umožnilo hospodářský zisk
asi 76 tis. Kč, který v budoucnu zajistí finanční
rezervu střediska.

10 000 Kč
5 000 Kč
61 000 Kč
81 000 Kč

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami
Letní tábory
Nafukovací čluny
Celty ke stanům a plachta na hangár
Zajištění akcí
Služby
Ostatní náklady
CELKEM

75 000 Kč
149 000 Kč
32 000 Kč
85 000 Kč
142 000 Kč
167 000 Kč
44 000 Kč
694 000 Kč
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KONTAKT
Trýbova 1a,
Brno
602 00
tel.: 774 024 628
email: ajeto@skaut.cz
web: ajetaci.skauting.cz

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM A PODPOROVATELŮM

Obec Čebín

Obec Hostěnice

