VÝROČNÍ
ZPRÁVA 2016
6. STŘEDISKO A JE TO!
BRNO

KDO JSME

Pojďte se s námi na chvíli ohlédnout
za rokem 2016. 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 2016

STŘEDISKO
A JE TO!
V ROCE 2016
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 2016 tvořilo členskou základnu
střediska A je to! 161 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 2016

LARP

Na této akce určené pro
naše vedoucí a starší
členy,
si mohli účastníci na
vlastní kůži zažili
vyprávěný příběh ze
světa starých Slovanů 12.
století.

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

I tentokrát vyvrcholením
naší celoroční práce byly
letní tábory.
Tentokrát se konaly na
Vysočině u obcí
Bohdalov a Šebkovice.

ODDÍL ČERVÁNEK

Úplný název oddílu: 21. dívčí
oddíl Červánek

Oddíl Červánek si již po několik let drží stabilní počet
členů i družin. Při přípravě programu klademe důraz
na hodnoty skautingu a zároveň přání našich členek o
tom jak by program měl vypadat a byl atraktivní.
Nedílnou součástí příprav je pro nás také práce a
komunikace s rodiči, kterým vycházíme vstříc.
Výsledkem jsou pak aktivity, které naplňují představy
našich vedoucích i členek a jejich rodičů. V roce 2016
oddíl čítal 43 členů scházejících se ve 4 družinách. Na
vedení oddílu spolupracovalo 7 starších vedoucích a v
novém školním roce bylo vedení posíleno o 3 nové
rádkyně, které poté co splnily rádcovský kurz, také
začaly pečovat o chod oddílu.

KONTAKT
Trýbova 1a,
Brno
602 00
tel.: 608 564 010
email: naryaa@seznam.cz
web: cervanek.skauting.cz
VEDENÍ
Vůdkyně oddílu: Ywen – Eliška Omelková
Zastupkyně vůdkyně: Lješi – Kateřina Synková,
Kaena – Kateřina Dvořáková

ODDÍL ČERVÁNEK
Kalendářní rok 2016 byl pro Červánek ve znamení družby s ostatními skautskými oddíly. První velkou pořádanou akcí byly
Jarní prázdniny strávené v Králíkách v Orlických horách se 4. oddílem z Králova pole. Zde měly děti možnost zdokonalit své
dovednosti na lyžích a snowboardu a splnit si nějakou z odborek. Velikonoční prázdniny jsme strávily v Olomouci s celým
naším střediskem. Symbolickým rámcem velikonoc byl příběh o vzniku těchto svátků pojící s Ježíšem a děti tak mohly
příběh vzniku velikonočních svátků. Před konce školního roku jsme uspořádali poznávací výpravu s dětmi a jejich rodiči
nedaleko Velehradu, kde jsme navštívili skanzen Velkomoravské říše a tak vodní expozici v Modré. Výlet měl ze strany dětí
i rodičů velký úspěch. Naše skautky se také zúčastnily dobročinné sbírky „Společně proti leukémii“ - skautky na čerpací
stanici kousek od brněnského výstaviště umývaly okýnka autům a výtěžek šel Nadaci pro transplantace kostní dřeně :)
Tábor se již druhým rokem konal na našem tábořišti v Šebkovicích u Třebíče. Velkou část tábora jsme věnovaly jeho
dalšímu zvelebování, aby nám zde nic nechybělo. Tábor tentokráte nestavěly pouze starší. Starší skautky připravily pouze
nutné zázemí a stany si tentokrát cíleně stavěly děti samy, aby nabyly další důležité dovednosti. Táborovým tématem byl
sci-fi námět Stroj času. V průběhu tábora proběhla i brigáda pro obec Šebkovice. Naše skautky pomohly starostovi s
odklízením pokosu kolem nového rybníka.
S nástupem nového školního roku došlo ke změně, kdy družina světlušek Berušky ukončila své scházení v Přízřenicích u
Brna a konečně se přesídlila do hlavní klubovny na Trýbovu. Na podzim proběhly další akce, kdy jsme se spolupracovaly s
ostatními oddíly. Velkou výpravu podzimních prázdnin jsme strávily s 94. oddílem v Šumné u Vranovské přehrady. V
listopadu se konala tradiční týmová hra pořádaná naším oddílem s názvem Červený Harhul, která je zaměřená na znalosti
spojené s městem Brnem. Tématikou pro ročník 2016 byl Batman, pozváno bylo mnoho oddílů a účast byla opravdu hojná.
Rok 2016 jsme tradičně zakončili vánoční oddílovou schůzkou plnou adventních zvyků.

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, na které jsme jako obvykle dostáli světské tradici. Na rozdíl od
předchozího roku, kdy si každý zkusil přehodit svoji úlohu (holky mrskaly a kluci barvili vajíčka), jsme letos zůstali u
„klasického modelu“ Velikonoc, jak jej každý zná. Začátkem května pak následovala pro skauty tradiční brigáda „šutry“ na
poli ve vesnici Bohdalov, kde nám tato dlouhodobá spolupráce přináší možnost pořádat zde letní tábory a také dobrý pocit z
vykonané práce. Skauti poté ještě hájili barvy střediska o týden později na Svojsíkově závodu, kde zvládli úspěšně
postoupit do krajského kola.
Před prázdninami jsme se tradičně účastnili ufobalových turnajů, kde se nám podařilo v obou kategoriích velice pěkně
umístit, krom toho ale náš oddíl slavil významnou událost. K příležitosti výročí 50 let jsme pořádali oslavu pro všechny
bývalé členy, současné členy a také rodiče a přátele oddílu. Také jsme k této události nechali vyrobit zcela nová oddílová
trička.
Letní tábor, který se konal jako již tradičně na Bohdalově, nesl téma Ztraceni, kdy se jak skauti, tak vlčata ocitli na
neznámém ostrově, který museli probádat. Naučili se tak, kromě klasických skautských znalostí například kvalitní práci s
mapou. Po dvoutýdenním táboře se vydali skauti z našeho oddílu zároveň se skautky a skauty s jiných oddílů střediska na
desetidenní výlet do Francie poblíž Bordeaux, kam jeli navštívit své francouzské skautské kamarádky a zažít pestrý
program s mezinárodní příchutí.
V září čekaly oddíl dvě zahajovací výpravy. Vlčata se vydala hledat zlato do nedalekého brněnského okolí, zato skauti
projeli křížem krážem celou republiku, když museli najet vlakem co nejvíce kilometrů. Téměř 24 hodin tak najezdili po
Českých dráhách.
Snažíme se znovu budovat vlastní aktivitu dětí, obnovili jsme družinový systém v jednotlivých věkových kategoriích, přidali
jsme do oddílu novou družinku vlčat a intenzivně pracujeme na fyzickém rozvoji.

ODDÍL VERITAS

Úplný název
oddílu: 23. oddíl Veritas

V roce 2016 oddíl Berušky čítal asi 20 členů a zahrnoval 8 členů
vedení. Oddíl zaštiťuje dvě družiny. Lišky jsou družinka složená z
vlčat a světlušek ve věku kolem 8 let. Družinka dráčků je složená
ze světlušek ve věku kolem 6 let. Obě družinky se schází v
Medlánkách v klubovně Jabloňka.
Oproti loňskému roku se zvedla účast na výletech. Nejen, že
dříve vzniklá družina Lišek svou účast na akcích zlepšila, ale také
přispěla družina Dráčků téměř stoprocentní docházkou. Kromě
klasických výletů se konal také výlet s rodiči, který se velmi
vydařil.
Na táboře byla účast také lepší než v předešlém roce. Na letní
tábor se vydalo 8 dětí, z toho 7 bohužel jen na jeden ze dvou
týdnů.
Vůdkyně oddílu Berušek je stále Schepet, která má k ruce dva
zástupce. O hospodaření se stará Gyth. Družinku Lišek mají na
starost rádkyně Lonee a Vintu, o Dráčky se stará Maurie a Žužu.
Celoroční hra se nesla v duchu Cesty kolem světa s Willym
Fogem, kdy děti během výletů navštěvovaly různé destinace, jako
je Austrálie, Himaláje, Hawai a spoustu dalších.

KONTAKT
klubovna Jabloňová 11
Brno
621 00
tel.: 733 215 741
email: annawalterova@gmail.com
web: 23oddilbrno.skauting.cz
VEDENÍ
Vůdkyně oddílu: Schepet – Anna Walterová
Zástupkyně vůdkyně:
Maurie – Anděla Trötzmüllerová,
Timsy – Sára Kučerová

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 2016 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@skaut.cz
web: svistihostenice.cz
VEDENÍ
Vůdkyně oddílu: Anna Brzobohatá
Zástupce vůdkyně: Bris – Pavel Kuba

ODDÍL CESTA ČEBÍN

Úplný název oddílu: 1. smíšený
oddíl Cesta Čebín

Oddíl Cesta je koedukovaný oddíl pro všechny děti od
6 do 18 let. Svoje pole působnosti má v Čebíně, který
se nachází cca 20 km severozápadně od Brna. V
roce 2016 jsme registrovali 12 dětí do 18 let, 4 rádce
a dva vedoucí.
Hlavní činnost oddílu spočívá v pravidelných
schůzkách, které vedou čtyři rádcové. Mimo schůzky
se snažíme i o výlety a jiné vícedenní akce.
Oddíl v celém roce aktivně 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
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

307 000 Kč
87 000 Kč
45 000 Kč
175 000 Kč
125 000 Kč
224 000 Kč
216 000 Kč
872 000 Kč

POSKYTNUTÉ DOTACE

Obec Čebín
Obec Holstěnice
Junák
Jihomoravský Kraj

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 263 tis. Kč, který v budoucnu zajistí finanční
rezervu střediska.

10 000 Kč
5 000 Kč
56 000 Kč
54 000 Kč

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami
Letní tábory
Platchta na táborovou kuchyň
Larp
Zajištění akcí
Služby
Ostatní náklady
CELKEM

76 000 Kč
203 000 Kč
27 000 Kč
44 000 Kč
104 000 Kč
119 000 Kč
36 000 Kč
609 000 Kč
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KONTAKT
Trýbova 1a,
Brno
602 00
tel.: 774 024 628
email: ajeto@skaut.cz
web: ajeto.skauting.cz

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM A PODPOROVATELŮM

Obec Čebín

Obec Hostěnice

