
výroční zpráva
10. středisko Mafeking



úvod
V  roce 2017 se naše členská základna rozšířila o  36 členů na 196. 
V středisku Mafeking sdružujeme celkem tři oddíly: 30. dívčí brněnský 
oddíl, 94. chlapecký oddíl a  oddíl dospělých. Dívčí oddíl zahrnuje 
i  družinku dětí předškolního věku. Klubovny máme v  Brně-Židenících 
v mládežnické „základně“ pod Bílou horou, kde se odehrávají pravidelné 
schůzky. V roce 2017 to bylo 9 schůzek týdně. O víkendech vyrážíme na 
jednodenní výlety, podnikáme vícedenní výpravy a  v  létě jezdíme na 
tábor do stanů s  podsadou. Naše středisko se zapojilo do dobročinné 
akce Skautský dobrý skutek, Výstavy na stromech a jako každý rok jsme 
přinesli betlémské světlo do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Židenicích. 
Stále se snažíme vzdělávat na kurzech určené pro budoucí rádce, 
vedoucí, zdravotníky...



vedení střediska
Vedoucí střediska: Vilém Řiháček
Zástupce vedoucího: Kateřina Juráková
Předseda revizní komise: Petr Zelený
Tiskový zpravodaj: Štěpán Řiháček
Výchovný zpravodaj: Marie Pekárková
Správce základny chlébské: Radomír Svoboda
Zpravodaj pro rovery a rangers: Tereza Blažková, Bronislav Musil



zažili jsme
výstava na stromech
Letos skauti už podruhé organizovali společně s organizací Na Zemi Výstavu na 
stromech, týkající se příběhu banánů ze střední Ameriky, tedy spíše lidí, kteří 
je pro nás pěstují, a podmínek, které kvůli tomu podstupují. Skauti nalepili 
fotografie na velké kartony papíru a umístili je na Juliánovské náměstí. Součástí 
akce bylo i promítání dokument „Hold up sur la banane“, který zajímavým 
způsobem ukázal jak produkci banánů, tak život pěstitelů a způsob, jakým se 
jejich produkty dostávají na evropský trh.

PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S ROBINEM HOODEM
Letošní podzimní prázdniny se odehrály ve Frýdku-Místku. Jejich 
tématem byl Robin Hood. Akce se účastnilo 55 členů střediska. Cílem 
výpravy bylo pomoci Robinu Hoodovi zachránit krásnou Marion. 
Záchrana se neobešla bez výletů do Beskyd a velkého množství 
dobrodružných her. Marion byla nakonec zachráněna a v Anglii zavládla 
spravedlnost. Tím však naše „podzimky“ nekončily. Návrat do Brna 
ztížila vichřice, která se ten víkend přes ČR přehnala. Nakonec jsme ale 
dorazili všichni v pořádku domů. 



zažili jsme
VÝPRAVA NA IVANČENU
Na hřebeni Beskyd stojí mohyla Ivančena, která připomíná, že na 
konci války bylo v nedalekém Těšíně popraveno pět skautů za účast 
na protinacistickém odboji. Každý rok na konci dubna se k mohyle 
sjíždějí skauti z celé Českérepubliky. I od nás ze střediska se letos 
jedna taková výprava uskutečnila. Za účasti cca 200 skautů proběhla 
na Ivančeně slavnostní mše.

závody skautů a skautek
Jednou za dva roky se uskutečňují závody mezi skupinkami skautů 
a skautek v celé republice. I u nás v Brně probíhá jedno regiunální 
kolo, jehož se zúčastnili i naši členové. Děti vytvořily skupinky po 
pěti a chodily po stanovištích, kde plnily různé úkoly. Nechyběla 
zdravověda, skautské znalosti, práce s mapou, znalosti přírody nebo 
oprava kola. Všichni jsme si to užili a už se těšíme na rok 2019, kdy 
proběhnout další závody.



94. BO
Úplný název oddílu: 94. brněnský oddíl
Kontakt: brzobohatylibor@email.cz
Web: http://94bo.skauting.cz/
Vedoucí oddílu: Libor Brzobohatý

V roce 2017 se náš oddíl rozrostl na 76 členů, čímž jsme dosáhli největšího 
počtu členů v historii oddílu. Jednou týdně jsme se scházeli ve družinách 
Čápů, Káňat, Vlků a Rysů. Každý měsíc jsme organizovali jednodenní akce 
i víkendové výpravy do přírody.
Zapojili jsme se do celostátních akcí – zrealizovali jsme již zmíněnou 
Výstavu na stromech, za náš Skautský dobrý skutek jsme dokonce od 
Národního institutu pro další vzdělávání získali ocenění Brána k druhým. 
Členové našeho oddílu se zúčastnili celostátního setkání skautů a skautek 
Obrok. Pořádali jsme třítýdenní letní stanový tábor, kterého se zúčastnilo 
32 dětí.



30. dbo BÍLÉ KYTKY
Úplný název oddílu: 30. dívčí brněnský oddíl Bílé kytky
Kontakt: 30dbo@seznam.cz
Web: www.30dbo.cz
Vedoucí oddílu: Blanka Adlerová

V roce 2017 se naše členská základna rozrostla na 105 členů, 
čímž se maximálně naplnilo všech šest našich družin. Rok 
jsme zahájili trochu netradičně zimní výpravou celého oddílu, 
na níž byl překvapivě skutečný sníh. 
Kromě výletů a dalších výprav do přírody měl velký úspěch 
skautský karneval, návštěva brněnského podzemí či noční 
larp pro starší s filozofickým přesahem. Naše skautky se 
zúčastnily Svojsíkova závodu a společně s 94. oddílem jsme 
se připojili ke každoročnímu výstupu na skautskou mohylu 
Ivančena. Rádkyně pak využily mnoha možností skautských 
motivačních kurzů a akcí, jako například Jihomoravská žirafa. 
Čtrnáctidenní letní tábor se opět konal na našem domovském 
tábořišti u Telče.



Středisko 
Úplný název: Junák - český skaut, z.s., středisko Mafeking Brno
Adresa: Středisko mládeže pod Bílou horou, Brno, 615 00
GPS: 49°11‘35.578“N, 16°39‘29.512“E
Kontakt: vilem.rihacek@gmail.com
Web:  www.skauti-zidenice.cz, www.chlebske.org
Vedoucí střediska: Vilém Řiháček

Dětský den 
Uspořádali jsme tradiční dětský den na Juliánovském náměstí. Kromě 
tradičních a oblíbených soutěží jako osekávání kolíků nebo prolézání 
labyrintu nechyběla střelnice, lanové aktivity, instruktáž první pomoci 
a také vodní bitva. Akce proběhla za nádherného počasí a za účasti cca 
250 dětí.

Středisko jako celek pořádá nebo zaštiťuje řadu akcí a činností.



Středisko 
Úklid kolem polikliniky Židenice
Zapojili jsme se do celostátní akce Ukliďme Česko a za pomoci 
veřejnosti jsme vysbírali odpadky z okolí židenické polikliniky. 

Plánovací setkání „Creative coffee“ 
Abychom se shodli na prioritách a cílech do budoucna, uspořádali 
jsme sérii interních debat s pracovním názvem Creative Coffee. 
Jejich výstupem je stanovení věcí, které nás pálí a které potřebujeme 
ve středisku do budoucna řešit. Budou následovat další strategické 
debaty.

základna chlébské
Provozujeme terénní základnu v obci Chlébské na Vysočině. Kromě 
pořádání vlastních výprav zde poskytujeme ubytování především 
dětským kolektivům. V rámci dobrovolnických brigád jsme částečně 
renovovali elektroinstalaci, vyměnili matrace, osadili betonové 
obrubníky a mnoho dalšího.



statistiky a hospodaření

Benjamínci                               
Světlušky 
Vlčata 
Skautky 
Skauti 
Rangers 
Roveři 

Celkem 
(včetně dospělých)

35
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25
14
17

196

do 6 let
5 %

6-15 let
57 %

15-18 let
10 %

18-26 let
13 %

od 26 let
16 %

POČTY ČLENŮ V JEDNOTLIVÝCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ (2017)



statistiky a hospodaření
POČET ČLENŮ STŘEDISKA V LEDNU                   PŘÍJMY STŘEDISKA

VÝDAJE STŘEDISKA

ROZDÍL NÁKLADŮ A VÝNOSŮ       
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Provozní dotace
Přijaté příspěvky
 Z toho zúčtované přijaté příspěvky
 Z toho dary
 Z toho členské příspěvky  
Příjmy za vlastní výkony a za zboží 
Ostatní příjmy 

Celkem

Spotřebované nákupy
Ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky  

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

166 000 Kč
183 000 Kč

61 000 Kč
12 000 Kč

110 000 Kč
161 000 Kč
349 000 Kč

859 000 Kč

728 000 Kč
8 000 Kč

70 000 Kč

806 000 Kč

53 000 Kč
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Naše aktivity jsou jsou postaveny na myšlence, 
že skrze výchovu dětí a mladých lidí lze věci 
měnit k lepšímu.
Děkujeme našim sponzorům a  podporovatelům. 
Děkujeme také rodičům našich členů a hlavně 
vedoucím. Bez nich by to nešlo.

Finančně nás podpořili a soukromí dárci

Adresa: Tenorova 13, Brno, 615 00
Číslo účtu: 215180811/0300 
IČ: 494 59 872
Kontakt: vilem.rihacek@gmail.com
Web: www.skauti-zidenice.cz, www.chlebske.org

Úplný název: Junák - český skaut, z.s., středisko Mafeking Brno
Adresa: Středisko mládeže pod Bílou horou, Brno, 615 00
GPS: 49°11‘35.578“N, 16°39‘29.512“E
Kontakt: vilem.rihacek@gmail.com
Web:  www.skauti-zidenice.cz, www.chlebske.org
Vedoucí střediska: Vilém Řiháček


