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Vilém Řiháček 

vedoucí střediska

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!

V roce 2016 jsme rozšířili počet členů na 157, od těch nejmenších dětí 

předškolního věku až po zkušené dospělé 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 Brně-Židenících 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.

JEŠTĚ JSTE O NÁS NESLYŠELI? 

PŘEDSTAVUJEME SE VÁM!



CO JE SKAUT? 

Ve skautingu se lidé učí hledat 

smysluplnost toho, co dělají – kam 

nasměrovat svůj život a proč. 

Skauting je příležitost vstoupit do 

dospělosti jako člověk, který ví o 

svých kvalitách i o tom, proč nebýt 

sám, proč být součástí týmu. 

Člověk, který ví, co chce, a aktivně 

jde za tím. Člověk, který může být 

pilířem společnosti.

Skauting, to jsou dvě základní věci – jednak 

parta lidí, přátel a kamarádů – jednak 

příležitost žít život dynamicky a smysluplně. 

Umožňuje jim žít a dělat věci společně a 

staví před ně příležitosti, které jsou zároveň 

zábavou, hrou – a zároveň způsobem, jak 

poznávat nové věci.

Skauting dává do života řadu 

sociálních dovedností – 

schopnost mluvit před lidmi a 

schopnost naslouchat, schopnost 

být otevřený vůči druhým, 

schopnost spolupracovat. 

Skauting učí umět se o sebe 

postarat, brát život do vlastních 

rukou, postavit se na vlastní nohy, 

převzít odpovědnost za to, co se 

se mnou a s mým životem děje.

PARTA A PŘÍLEŽITOST 

BRÁT  NA SEBE ZODPOVĚDNOST 

SMYSLUPLNÝ ŽIVOT 



STŘEDISKO 

MAFEKING 

V ROCE 2016 

 
 V současné době sdružujeme celkem 3

skautské oddíly: chlapecký (94. bo),  dívčí 

(30.dbo Bílé kytky) a jeden oddíl dospělých. 

 

V roce 2016 se podařilo uspořádat tradiční 

dětský den na Juliánovském náměstí, na 

který navazoval úklid celého areálu Bílé 

hory. Nejstarší skauti uspořádali  ples. Září 
bylo ve znamení oslav 70 let od založení 

chlapeckého oddílu. K této příležitosti jsme 

slavnostně vztyčili totem, který připomíná 

tuto událost. Nechyběly ani akce speciálně 

přichystané pro světlušky a vlčata a výprava 

pro skautky a skauty z obou oddílů. 

 

Naše středisko zažívá své nejlepší období, 

již od roku 2014 nám roste počet členů. 

Stále přibývá nových akcí a přitom 

navazujeme na tradici. 

 

 

VEDOUCÍ STŘEDISKA: Vilém Řiháček, ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO: Kateřina Juráková, 
PŘEDSEDA REVIZNÍ KOMISE: Petr Zelený, TISKOVÝ ZPRAVODAJ: Štěpán Řiháček,  

VÝCHOVNÝ ZPRAVODAJ: Marie Pekárková, SPRÁVCE OBJEKTU: Radomír Svoboda,  
ZPRAVODAJ PRO ROVERY A RANGERS: Tereza Blažková, Bronislav Musil

VEDENÍ STŘEDISKA

V září oslavil 94. oddíl 70 

let od svého založení. Na 

oslavu pozvali celé 

středisk a také bývalé 

členy. Oslavy začaly 

slavnostním odhalením 

totemu při němž se dle 

rituálu provedla oběť 
vykuřováním do čtyř 
stran.  Zazpívala se 

skautská hymna, 

pronesly proslovy a 

oslavy tímto byly oficiálně 

zahájeny. Nechyběly 

staré fotografie, program 

pro děti a vystoupila i 

skupina SKAUNK.  

Na konci září se skautky a 

skauti vypravili společně na 

výpravu na základnu 

Chlébské. Tématem výpravy 

bylo cestování v čase. Na 

programu bylo laserrové 

bludiště, obtížně zašifrované 

zprávy a snaha o vyrobení 

speciálních zbraní a následný 

boj o přežití. Akce  měla 

veliký úspěch. 

OSLAVA ZALOŽENÍ 

94. ODDÍLU 

VÝPRAVA S DOKTOREM WHO 

 



94. bo 
Na podzim roku 2016 jsme oslavili 70. 

výročí založení našeho oddílu. Podařilo 

se nám rozšířit členskou základnu na 

59 členů. Zapojili jsme se do celostátní 

akce Výstava na stromech organizace 

Na Zemi a podíleli se na organizaci 

několika akcí pro veřejnost. Po celý rok 

jsme pravidelně pořádali jednodenní i 

vícedenní akce pro děti s pobytem v 

přírodě a třítýdenní letní stanový tábor s 

účastí 27 dětí.

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

Úplný název 

oddílu: 94. brněnský oddíl 



30. dbo 

BÍLÉ KYTKY 

V roce 2016 jsme se rozrostli na počet 83, a proto 

přibyla nová družinka světlušek. Převzala název 

"Sedmikrásky" od benjamínků, kteří byli překřtěni na 

"Heřmánky" a dostalo se jim i vlastních tyrkysových 

šátků a heřmánkových družinových nášivek.  

Zbývající čtyři družinky mají názvy podle bílých květin, 

tedy Kopretiny, Konvalinkym, Bledule, Sasanky a 

zmiňované  Sedmikrásky. Kromě tradičních akcí jako 

je vánoční besídka a dílny či výlet s rodiči se pro 

starší uskutečnila městská hra a pro mladší 

maskovačka na Bílé hoře. Světlušky se zúčastnily 

Víkendu s kouzelnou lucernou. Tábor jsme měly 

netradičně mimo domovské tábořiště, v Pochni v 

Jeseníkách." 

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

Úplný název oddílu: 30. dívčí 

brněnský oddíl Bílé kytky 



STATISTIKY  

A HOSPODAŘENÍ  

DOBŘÍ HOSPODÁŘI

Středisko hospodaří v souladu se svým posláním. 

Učetnictví je vedeno v souladu s platnými právními 

předpisy. 

PŘÍJMY STŘEDISKA

Provozní dotace 

Přijaté příspěvky 

Z toho zúčtované přijaté příspěvky  

Příjmy za vlastní výkony a za zboží 

Ostatní příjmy 

CELKEM 

Benjamínci                               

Světlušky 

Vlčata 

Skautky 

Skauti 

Rangers 

Roveři 
Celkem  
(včetně dospělých)  

VÝDAJE STŘEDISKA

Spotřebované nákupy 

Poskytnuté příspěvky  

Ostatní náklady 

CELKEM 

96 000 Kč 

173 000 Kč 

55 000 Kč 

205 000 Kč 

260 000 Kč 

734 000 Kč

610 000 Kč 

62  000 Kč 

 2 000 Kč 

674 000 Kč

POČET ČLENŮ 

STŘEDISKA

POČTY JEDNOTLIVÝCH 

VĚKOVÝCH KATEGORIÍ (2016)

Leden 

2016

Leden 

2017

157
135

 17 
34 
24 
15 
12 
14 
17 

 
157 
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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.skauti-zidenice.cz 


