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JEŠTĚ JSTE O NÁS NESLYŠELI?

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!
Vilém Řiháček
vedoucí střediska

PŘEDSTAVUJEME SE VÁM!

Jsme více než stočlenná parta skautů a skautek od těch nejmenších
dětí předškolního věku až po zkušené vůdce. Na odsloužená léta ale
nehledíme, všichni táhneme za jeden provaz. Protože ve více lidech se
to lépe táhne  při dobrodružstvích i zábavě. A že toho je spousta! Klidně
se za námi někdy stavte podívat, rádi vás přivítáme! Klubovny máme v
BrněŽidenících v centru mládeže pod Bílou horou, kde hlavně
působíme. Vyrážíme ale také na jednodenní výlety do okolí Brna a na
vícedenní výpravy téměř kamkoliv po České republice, v létě jezdíme na
tábor do stanů s podsadou. Někteří z nás se zúčastinili i setkání se
skauty ze zahraničí ve Velké Británii, Finsku, ale také na Islandu.

NAHLÉDNUTÍ

1990: NOVÝ ZAČÁTEK
30. DBO

DO HISTORIE

1946: ZALOŽENÍ 94.BO

94. brněnský skautský oddíl byl založen v
roce 1946 Mirkem Klepáčem. V roce 1948 byl
skauting v Československu zakázán. V roce
1968 byl obnoven na necelé dva roky, po
kterých přišla doba normalizace. Náš oddíl
funguje nepřetržitě od svého založení do
současnosti díky tajné činnosti v době totality.

30. oddíl Bílých kytek funguje od 14. března
1990, kdy jsme se poprvé sešli. Od té doby se
toho hodně změnilo: tehdejší světlušky dnes
oddíl vedou, do programu jsou zapojovány
stále nové prvky, nejrůznější výtvarné
činnosti, sportovní a outdoorové aktivity a také
naše klubovna už není tam, kde tehdy bývala.
Jedno však stále přetrvává a to je přátelství a
nadšení pro skautský způsob života.

Ve skautingu si člověk sáhne na
GPSku, foťák, učí se dělat
reportáže, slaňovat skály, vařit i
sjíždět vodu na raftech. Ale to
není důležité. Důležité je, co se
člověk učí mimochodem přitom –
že má cenu se o něco snažit. Že
má cenu se zapojit. Že má cenu
spolupracovat. Že má cenu být
součástí věcí, ne
pozorovatelem…

STŘEDISKO
MAFEKING
V ROCE 2015
V současné době sdružujeme celkem 3
skautské oddíly: chlapecký (94. bo), dívčí
(30.dbo Bílé kytky) a jeden oddíl dospělých.
Podařilo se nám zorganizovat spoustu
povedených střediskových akcí. Mezi ty
nejlepší patří již tradiční dětský den na
Juliánovském náměstí, zářijová akce
Strašidýlka na Bílendě pro nové ale i
dlouhodobé členy našeho střediska, ale
také tradiční výprava na podzimní
prázdniny. Letos plánujeme na tyto akce
navázat a přijít s novými.
Náš oddíl zažívá své nejlepší období.
Přibývá nám dětí i nadšených vedoucích.
Naši činnost neustále posouváme dál a
zdokonalujeme.

DĚTSKÝ DEN NA
JULIÁNOVSKÉM NÁMĚSTÍ

Každý, kdo přišel na dětský den si
mohl projít lanovou dráhou, vystřelit
z airsoftky, nebo zkusit rozdělat
oheň přímo na náměstí. Byli také
přiraveny akce pro mladší děti, pro
rodiče nechyběla čajovna, kde si
mohli odpočinout a na závěr dne
byla bohatá tombola. S pořádáním
akce si dáme každý rok pořádně
záležet, víme že se to vyplatí. Přišlo
přes 150 účastníků a organizátorů
bylo okolo 20. Celou akci zahájil
slavnostní nástup a proslov nejen
starosty. V neděli na dětský den
navázal úklid Bílé hory.

STRAŠIDÝLKA NA BÍLENĚ

Již tradičně pořádáme na začátku
září dobrodružnou cestu přes
Bílou horu v BrněŽidenicích. Děti
chodí v doprovodu starších
skautů po jednotlivých
stanovištích, kde na ně čekají
nejen strašidelné úkoly. Nutno
podotknout, že všichni na sobě
mají kostým nějakého strašidýlka.
Rodiče mezitím čekají na své děti
v areálu kluboven, kde je pro ně
přichystané grilování a další
drobné občerstvení. Kde si také
mohou prohlédnout klubovny a
fotografie z naší činnosti

PODZIMNÍ VÝPRAVA

Každý rok vyrážíme do hor na
vícedenní výpravu. Letos jsme
se vypravili do Domažlic nad
Bystřicí. Výprava byla
inspirována Indiana Jones,
cílem bylo pomoci mu najít
kámen osudu. Akce se velmi
podařila. Kromě nabitého
programu plného her, jsme
podnilkli moho výletů,
nechyběla večerní soutěž
Junák má talent ani dobrá
nálada a přátelská atmosféra.

VEDENÍ STŘEDISKA

VEDOUCÍ STŘEDISKA: Vilém Řiháček, ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO: Štěpán Řiháček,
PŘEDSEDA REVIZNÍ KOMISE: Petr Zelený, DUCHOVNÍ ZPRAVODAJ: Jaroslav
Černý, SPRÁVCE OBJEKTU: Radomír Svoboda, ZPRAVODAJ KMENE
DOSPĚLÝCH: Miroslav Klepáč

30. dbo
BÍLÉ KYTKY
Úplný název oddílu: 30. dívčí
brněnský oddíl Bílé kytky
KONTAKT
Středisko mládeže pod Bílou horou,
Brno, 636 00
GPS: 49°11'35.578"N, 16°39'29.512"E
email: 30dbo@seznam.cz
web: www.30dbo.cz
VEDOUCÍ ODDÍLU: Blanka Adlerová

V současné době je nás přes šedesát.
Máme pět družinek, které se schází
každý týden v naší klubovně. Přes rok
jezdíme na výlety, vícedenní výpravy, či
zajdeme do muzea nebo plavat. V létě
jezdíme na čtrnáctidenní tábor. Na
začátku roku oddíl převzala nová
vedoucí Blanka Adlerová. Nové vedení
navázalo na staré tradice a přidalo
něco nového. Povedlo se jim zařadit
akce jako je například karaoke. Stále
však přetrvává chuť a nadšení do práce
s oddílem.

94. bo
Úplný název
oddílu: 94. brněnský oddíl

KONTAKT
Středisko mládeže pod Bílou horou,
Brno, 636 00
GPS: 49°11'35.578"N, 16°39'29.512"E
email: brzobohatylibor@email.cz
web: www.94bo.cz
VEDOUCÍ ODDÍLU: Libor Brzobohatý

V roce 2015 nás bylo skoro šedesát.
Mámečtyři družiny, které se schází
každý týden. Družiny se jmenují Čápi,
Rysi, Káňata, Vlci. Každý měsíc
jezdíme na vícedenní výpravy, výlety a
v létě na třítýdenní tábor. Letos se nám
také podařilo uspořádat sbírku pro
uprchlíky a přehlídku sběratelských
kolekcí. V červnu Sysel předal oddíl
novému vedoucímu Liborovi
Brzobohatému, který se snaží ve
vedení pokračovat.

DOBŘÍ HOSPODÁŘI

STATISTIKY

Středisko hospodaří v souladu se svým posláním.
Učetnictví je vedeno v souladu s platnými právními
předpisy.

A HOSPODAŘENÍ
POČET ČLENŮ

POČTY JEDNOTLIVÝCH

STŘEDISKA

VĚKOVÝCH KATEGORIÍ (2015)

135
127

Leden
2015

Leden
2016

Benjamínci
Světlušky
Vlčata
Skautky
Skauti
Rangers
Roveři
Celkem
(včetně dospělých)

15
22
26
12
12
12
13
135

PŘÍJMY STŘEDISKA

Členské příspěvky (určené středisku)
Dotace ze státního rozpočtu
Přijaté příspěvky zúčtované
Ostatní příjmy na akce
Ostatní příjmy
CELKEM

VÝDAJE STŘEDISKA

79 000 Kč
101 000 Kč
31 000 Kč
111 000 Kč
274 000 Kč
596 000 Kč

Spotřebované nákupy
Služby
Poskytnuté příspěvky
Ostatní náklady
CELKEM

279 000 Kč
214 000 Kč
56 000 Kč
3 000 Kč
552 000 Kč
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KONTAKT
Tenorova 13,
Brno
615 00
číslo účtu 215180811/0300
IČ: 494 59 872
email: vilem.rihacek@gmail.com
web: www.skautizidenice.cz

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM A PODPOROVATELŮM

