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Poslání Junáka 
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, 

sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, 

přírodě a celému lidskému společenství. 

 

A co to znamená? 
Smyslem skautingu je všestranný rozvoj mladých lidí v duchu tří hlavních zásad označovaných za tři nosné pilíře 

skautského hnutí:  

 ctít ve svém životě hodnoty, které člověka přesahují, a usilovat o ně i za cenu osobního nepohodlí, 

 chovat úctu k ostatním lidem, být platnou součástí společnosti a chránit přírodu, 

 usilovat o svůj vlastní životní rozvoj, snažit se prohlubovat svoje vědomosti a zdokonalovat své schopnosti a dovednosti. 

 

O Junáku 
Junák – český skaut, z.s. je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. 

sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných 

rozdílů. Junák je členem světových organizací skautek (WAGGGS) a skautů (WOSM) a hlásí se k jejich poslání, 

principům a metodám. Junák je rovněž členem organizace dospělých skautů (ISGF). 

 

 

  



Úvodní slovo 
 

Milí čtenáři,  

dovolujeme si vám předložit výroční zprávu za rok 2016. Rozhodli jsme se podruhé přistoupit k napsání tohoto dokumentu 

a věříme, že zde opět najdete spoustu informací, které vás zajímají a které si o nás hledáte.  

Z pohledu našeho skautského oddílu to byl rok ve znamení cesty k nezávislosti na rádcích z Blanska a ve znamení 

budování skautských rituálů a tradic, které, jak doufáme, přetrvají pro příští roky i další skautské generace.  

Předpokládáme, že významným prvkem naší výchovy se stanou rojové a totemové hole, které už zdobí naši klubovnu a 

které postupně doplňujeme o stuhy s úspěchy našich vlčat a světlušek (kluci a holky - 1. stupeň ZŠ).  

Pro starší kluky i holky nad 12 let má skauting skvělý program. Naše středisko pro ně organizuje vícedenní výpravy, 

nabízíme skautské odborky a pokusíme se tuto věkovou kategorii zapojovat i do přípravy a chodu našeho letního tábora. 

Samozřejmě stále chceme rozvíjet a prohlubovat spolupráci s dalšími nadšenými mladými lidmi z okolí, rodiči dětí v oddíle 

a dalšími přáteli skautingu. Naším cílem bude vždy pracovat na projektech pro společnost ve smyslu skautské výchovy a 

na projektech zlepšujících prostředí, ve kterém žijeme. 

Těšíme se na spolupráci s vámi, na setkání při naších akcích a přejeme vám úspěšný rok 2017. 

Michal Sýkora



Složení střediska a našeho oddílu 

 

Junák - český skaut, z.s., 

středisko 621.07 Světla Blansko  

Růžová 5, Blansko 67801, Česká republika 

IČ: 7165240; DIČ: CZ71165240 

Vedoucí střediska:     Jan Pořízek /Bobr/    +420 732 323928; bobr.porizek@seznam.cz 

Zástupce vedoucího střediska:   Klára Matušková /Holly/   +420 731 062190; holly@skaut.cz 

 

 

7. skautský oddíl Šebrov – Kateřina „AD FONTES“ – K PRAMENŮM 

Šebrov 86, Šebrov – Kateřina, 679 22; www.skautisebrov.cz; skauti@skautisebrov.cz 

Vůdce oddílu     Michal Sýkora    +420 724 013047; skauti@skautisebrov.cz 

Zástupce vůdce oddílu:    Vít Pořízek     +420 724 065640; vit.porizek@gmail.com 

Rádci družin a členové oddílové rady: Monika Ševečková, Jana Sýkorová, Ondřej Dražka, Vojta Dražka, Pavel Krejčí, Roman Hanák, 

Eliška Kadlecová, Julie Handlířová, Martina Rychtarová, Katka Brátová 

 

 

mailto:bobr.porizek@seznam.cz
http://www.skautisebrov.cz/
mailto:skauti@skautisebrov.cz


Život v oddíle 

  



Družiny v oddíle 
Benjamínci/Dráčci  - Skupinka benjamínků, zkrátka malá skautská přípravka. Každý čtvrtek se schází Julinka, Ráchelka, Elinka, Ondra, 

Sebík, Kuba, Kubík a Jakoubek s Květinkou, aby se společně více poznali, a procvičovali svoje smysly, získali první zkušenosti a praktické 

skautské znalosti – při hrách, zpívání u kytary a rukodělkách. Vše je na našich schůzkách hlavně jednoduché, veselé a hravé.  

Oceloti – Družina ve složení Luke, Pirát, Matěj, Míša, Dan, Google, Tom a Agent se pod vedením rádce Michala věnuje hrám na klubovně i 

v Šebrově a okolí. Z každé schůzky si vedeme zápis do kroniky a při psaní se střídáme. Vedeme si i bodování docházky, her, chování apod. Je 

nás těžké unavit a zaujmout, ale pokud se u her můžou Oceloti plížit terénem, schovávat se nebo si zakřičet, tak hra může být i mírně 

vzdělávací. Pilujeme úklid klubovny po schůzce, zatím si ale se smetákem moc netykáme. 

Koťátka (holky 2. – 3. třída) se schází s Malbloudicí (Anetka, Delfínek, Koník, Morče, Muffin, Netopýrek, Plyšák, Šárka), hlavní program se 

opírá o Svojsíkovu knihu „Polní hry“ a o klíčová témata: orientace, odhady, pozorování, stopování. Holky se dál věnují poznávání přírody 

a skautským ideálům, aby vše mohly zúročit na výpravách a letním  táboře. Děvčata hrají rády hry venku i v klubovně, při deštivém počasí se 

věnujeme stolním hrám, ručním pracím a úpravě klubovny. Kromě rozvíjení skautských dovedností budujeme přátelství a každé pondělí se na 

sebe těšíme. Užily jsme si první podzimní holčičí výpravu a přespání v klubovně . Taky jsme se rozhodly psát a malovat kroniku!!! 

Gepardi se rozhodli svůj program držet v tajnosti.  

Tučňáčci jsou nová dívčí skautská družinka ze Šebrova. Družinovky máme každou středu od 16:30 do18:00, schází se nás tam 8 a 2 vedoucí. 

Na družinových schůzkách hrajeme hry a podnikáme různé aktivity, nejvíce máme rády hru na upíra a také mrazíka. Na jaře, až bude tepleji, 

bychom chtěly rozvíjet svoje vědomosti jak ze skautingu, tak z přírody. Také už pracujeme na našem pokřiku a návrhu vlajky.  

Levharti se rozhodli svůj program držet v tajnosti.  

  



Povídání ke druhému výročí oddílu 
 

Stručně z našich oslav 3. 11. 2016 - o čem se mluvilo a co například zaznělo: 

„Před dvěma lety jsme společně s vašimi rodiči měli velký sen. Mít v Šebrově-Kateřině jednu skautskou družinu kluků a holek, kteří budou společně chtít trávit volný čas. 

Ale ne jen tak, ale skutečnými hrami v klubovně či v přírodě. Sen to byl i praktický, koho z nás stále baví jezdit denně autobusem do kroužků v Blansku, Kuřimi nebo Brně, 

nehledě na čas a peníze, které nám toto cestování bere. 

Nadšení, které na vás vidím, i pravidelná docházka na schůzky, kterou zase čtu na vašich družinových nástěnkách, vypovídá o tom, že se náš sen už splnil. Družin máme 

šest a je nás přes padesát. Bude to ale ještě dlouhá cesta, než u nás v obci a v nás všech skauting naplno zakoření. Troufám si tvrdit, že nás čeká ještě intenzivní cesta na 

příštích možná 10 let, kdy nebudeme moci polevit. Přijdou chvíle úspěchů, možná i drobná škobrtnutí. Možná někteří z vás zjistí, že pro ně skauting není. To se stává. Ale 

až se sem vrátí ti nejmladší z vás, kteří tu dnes stojí přede mnou, z rádcovských kurzů, nebo z víkendů na výpravě do lesa, z obyčejného čundru na Babí lom s přespáním 

pod širákem, nebo dobrovolnického pobytu v domově pro seniory, tak řeknou „Michale, my chceme jet zase. Bylo to lepší než Minecraft. Michale, hlídal jsem tábor, sám ve 

tmě, nikdy jsem nečekal, že bych to dokázal. Raději chci lovit bobříky než pokémony! Michale, náhodou jsem se dostal k autonehodě, ale díky tomu co jsme se učili, jsem 

věděl, jak ošetřit zranění. Michale, zachránil jsem lidský život!“ 

A ještě jedna věc je pro skauting typická a významná, nejen dnes, ale v každé době. „Mámo, táto – jsem hrdý na to, že jsem Čech/Češka.“  Na to nezapomínáme a 

výchova k vlastenectví je pro skauting typická. Proto nad námi dnes opět vlaje státní vlajka a proto slibujeme věrnost vlasti ve svém skautském slibu. Neznám jiný 

„kroužek“, který tolik myslí na výchovu po stránce osobnosti. 

Sen, který chci s rodiči pro vás budovat dále, zahrnuje intenzivnější využívání této zahrady a naší dočasné klubovny, ve které se zatím scházíme a kde teď stojíme. 

Projdete-li se obcí, ať už je to Šebrov-Kateřina, Svinošice, Malá Lhota či Lipůvka, můžete vnímat upravené chodníky, udržovanou zeleň, odpadkové koše. Všimli jste si, že 

se koše „samy“ vysypávají, chodníky „samy“ zametají a listí je na podzim v parcích pohrabané. I ve škole do druhého dne záhadně zmizí všechny odpadky a oběd nám 

někdo uvaří a nádobí se po obědě „samo“ umyje. Ale je to nádobí vaše? Nebo neměli jste někdy chuť si na oběd dát něco jiného? Nešlo to? 

Domnívám se, že než se příští rok pustíme do prvního vlastního skautského tábora, měli bychom pracovat na takové vlastní samostatnosti a soběstačnosti. A já chci jet na 

tábor s holkami, které se nezaleknou tmy, umí pracovat se sekyrkou. Chci jet na 14 dní mimo civilizaci s kluky, kteří si dokáží vyprat ponožky, zašít díru na košili nebo přišít 

nášivku za vaření na táboře na svůj kroj.  A tak já a všichni vedoucí tu máme náš první dárek pro vás. Věřím vám, trochu vás už totiž znám. Nedělám rozdíl mezi vámi, ať 

je vám 6, 7, 8 nebo 15 let, stavte se k nám kdykoliv domů pro klíče od vaší klubovny. Mimo čas, kdy tu probíhá družinová schůzka, si zde můžete hrát. Zatopte si tu klidně 

i v sobotu ráno, uvařte si čaj, zahrajte si deskovky. Opečte si na ohni špekáček. Už rok se tu schází kluci na „dračák“ a po jejich odchodu vypadá klubovna vždy líp, než 

když si klíče půjčovali. Proto nemám problém Ohnivákovi, Štepánovi, Turbínkovi a Wolfimu klíče kdykoliv půjčit zase. Pokud budete dodržovat pravidla, před odchodem 

uklidíte klubovnu, umyjete po sobě nádobí, budete zde upřímně vítání. Klubovna je váš bunkr, váš hrad, vaše místo v Šebrově, kam můžete kdykoliv přijít, když chcete být 

sami, nebo se potkat kamarády. 

Nebudu mluvit déle, poslouchat mé povídání jsme sem ani nepřišli. Jsme tu, abychom slavili, děkovali a vítali nováčky. Než předám slovo Květince, která předá nováčkům 

šátky, poděkuji za sebe a všechny skautské vedoucí a rádce vám rodičům. Děkuji. Uvědomuji si, že není vždy snadné číst mé dlouhé emaily, které vám o naší činnosti 

posílám . Přesto, pokud požádáme o pomoc, přijdete k nám na klubovnu, napečete buchty na výpravu, zúčastníte se úklidu lesa, odvezete autem batohy na tábor či 

výpravu, dáte nám dříví na topení. Tohoto si moc vážíme a v tomto ta známá věta „Pán Bůh vám to oplácí na dětech“ platí dvojnásobně. Hlavně dětem jdeme všichni tímto 

přístupem příkladem a vidíme, že lze být dobrovolníkem, dělat dobré skutky a pomáhat bez šance získat finanční odměnu. Pro letošní rok jsme vybrali opět 5 z vás, kteří 

nám pomáhali a aspoň malým dekretem jim chceme vyjádřit vděk za to, co pro skauting dělají.  



Rok 2016 v číslech 
ČLENOVÉ (41 členů minulý rok) 
Tolik členů má náš oddíl k 31. 12. 2016. (Počítají se pouze členové s řádně odevzdanou přihláškou zaregistrovanou ve SkautIS a se 
zaplacenou registrací.)  
 

VĚK (8.43, minulý rok 8.30)  
Průměrný věk všech našich členů – bez dospělých.  

 

HODINY (167.5 hodin minulý rok) 
Tolik hodin v roce 2016 přibližně probíhaly družinové schůzky Dráčků, Koťátek, Gepardů, Tučňáčků, Ocelotů a Levhartů.  

 

AKCE A UDÁLOSTI (15 akcí minulý rok) 
Počet akcí, do kterých se naši skauti zapojili nebo je přímo organizovali: roznos obecního zpravodaje 4x, Tříkrálová sbírka 2016, jarní 
víkendová výprava do Újezdu u Černé Hory, letní tábor, Den skautů a skautek – skautská zmrzlina, podzimní víkendová výprava na 
Obůrku, výprava pro skauty - Operace Hedgehog, skautský dobrý skutek – Den Země, betlémské světlo, přespání na klubovně 
Koťátek, přespání na klubovně Ocelotů, turnaj v pexesu, Víkend v Džungli, Víkend s kouzelnou Lucernou, pletení pomlázek, jednodenní 
výprava do Blanska. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ (30 dní minulý rok) 
Tolik dní byli dohromady naši vedoucí v roce 2016 na nějaké vzdělávací akci organizované Junákem (rádcovský tábor, setkání vůdců oddílů 
- Elixír, kurz vázaných staveb, vůdcovský kurz, ZDrSEM-MAMA, zdravotnický kurz – ZZA Andula).  

 

NÁPADY (minulý rok 10)  
Průměrný počet nápadů na program, nových plánů, myšlenek a vzpomínek na skaut za hodinu - u průměrného skautského vedoucího 
nebo rádce.  
 



Hospodaření v roce 2016 
Junák – český skaut, z.s., středisko Světla Blansko, jedná svým jménem od svého vzniku, je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o 
sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. Skautské středisko je nejmenší organizační jednotkou Junáka, zastupované vůdcem střediska jakožto 
statutárním orgánem. Každé středisko je tvořeno oddíly, které sestávají alespoň ze dvou družin po šesti a více členech. 
Náš oddíl vede v průběhu roku pouze vlastní evidenci hospodaření. Veškeré finanční doklady předává na nadřízené středisko. V nákladech našeho oddílu 
není zahrnuto vzdělávání vedoucích (3 100,-), pronájem klubovny (1 000,-), doprava na Závody Vlčat a Světlušek, které nám uhradilo střediska Světla 
Blansko. Také zde nejsou dary, které jsme dostali během roku a na oslavě našich narozenin. Moc za tyto dary děkujeme.  
Kladný zůstatek hospodaření využijeme v roce 2017 částečně při proplácení programu družin – například výlet do Bonga Koťátek nebo Lasergame družiny 
Levhartů.  
Díky pomoci rodičů, prarodičů, obce Šebrov-Kateřina a Zahrádkářů Šebrov máme i na další zimu dostatek dříví na topení. Už jen ho pořezat a naštípat. 
 

Příjmy Výdaje 

Příjmy z registrací 10 810,- Klubovna - odpady 440,- 

Dar - Dentamedika 2 000,- Víkend v džungli a Víkend s lucernou 1 882,- 

Dar – Spokojený rodič 5 000,- Zimní výprava do Blanska 360,-  

Dar - Zahrádkáři Šebrov 2 000,- Kotlík s trojnožkou 1 490,- 

Turnaj v pexesu 850,- Hasicí přístroje 762,- 

Registrace v průběhu 
roku 

1 590,-  
Laminovačka a laminovací fólie 782,-  

Šátky, turbánky 395,- Rojová a totemová hůl – řezbářské práce 3 800,- 

  Oslava výročí - občerstvení 1 002,- 

  Turnaj v pexesu – občerstvení a odměny 524,- 

  Skautská zmrzlina 24. 4. 2016, vstup na rozhlednu (výprava Obůrka) 700,- 

 
 

Junshop - propagační materiály o skautingu, odměny pro děti (kroje) 4 018,- 

  Ostatní – (kancelář, diabolky, vybavení klubovny, vybavení na program schůzek, cestovné…) 3 526,- 

Příjmy celkem 22 645,- Výdaje celkem 19 286,- 



Kalendář už jistých akcí roku 2017 
  
 Leden Červenec 
 28. 1. 2017 - Jednodenní výprava do Blanska - celý oddíl 1. 7. 2017 - 2. 7. 2017 - Stavěčka tábora 
 28. 1. - 29. 1. 2017 - Výprava s přespáním do Blanska – družina Levhartů 3. - 16. 7. 2016 - Letní skautský tábor 
  

 Únor Srpen 
  Brigáda na klubovně  

 
 Březen Září 
 Pletení velikonočních pomlázek na klubovně  Společná zahajovací schůzka na klubovně 

 Velikonoční klapání – pouze kluci 

 24. 2. 2017 - Koťátka jedou do Bonga 

  

 Duben Říjen 

 Skautský dobrý skutek – DEN ZEMĚ  Podzimní oddílová výprava    
  Víkendová oddílová výprava 
 Den skautů a skautek - skautská zmrzlina 

 

 Květen Listopad 
 Svojsíkův závod - Závod skautů a skautek – okresní kolo 3. oslava výročí založení oddílu 
 Setkání s rodiči k táboru 2017 
 

 Červen Prosinec 
 Vánoční turnaj v pexesu 

 Betlémské světlo 



Jsme slavní 



 



 





 





 

  



Poděkování 
 

Na prvním místě děkujeme našim rádcům družin, kteří věnují svůj volný čas práci s dětmi a dobrovolnické 

činnosti pro společnost nejen v naší obci.  

Dále děkujeme našim podporovatelům: 

 Obec Šebrov-Kateřina 

 Skautské středisko Světla Blansko 

 Společnost Arkadia 

 Společnost Dentamedika 

 Spokojený rodič 

 Spolek zahrádkářů Šebrov 

 

Děkujeme rodičům za pomoc, podporu a projevenou důvěru. 

Děkujeme všem, kteří nám poskytli v minulém roce pomocnou ruku a bez nichž by naše činnost nebyla 

možná. 

Peněžní podpora, pochopení či rada nám pomáhají pracovat lépe ve prospěch dětí a mladých lidí. 

 

 

  



Inzeráty 
 



 


