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11-15 let 35 dětí

nad 26 let 30 dospělých

16-26 let 28 dospívajících

7-11 let 60 dětí

Počet registrovaných 
ve skautském středisku 
Svatopluk Břeclav

Celkem: 153

PODĚKOVÁNÍ 
Výroční zpráva bývá vždy dobrou příležitostí k připomenutí toho, že or-
ganizace Junák-český skaut, z. s.  stojí a padá s ochotou stovek a tisíců 
mladistvých a dospělých pracovat dobrovolně ve svém volném čase na 
poli výchovy dětí, a na podpoře těch, které možná příklad našich činov-
níků inspiruje. Nejinak je tomu i u nás v Břeclavi, kde je třeba poděko-
vat činovníkům našeho střediska za podporu, pak všem rodičům námi 
svěřených dětí, Jihomoravskému kraji, městu Břeclav, všem drobným 
dárcům a sponzorům, a prostě všem, kteří pomohli přiložit ruku k na-
šemu společnému dílu. Děkujeme Vám!

Ing. Aleš Slezák

2



Slovo vedoucího střediska
Jsem rád, že mohu konstatovat, že rok 2017 byl dalším úspěšným rokem našeho skautské-
ho střediska v řadě. Byl to rok, který kromě běžné skautské činnosti (a slovo běžné nelze 
v tomto smyslu chápat jako obyčejné nebo samozřejmé) přinesl v každém svém období 
něco mimořádného. Hned na jaře zorganizovalo naše středisko v Kančí oboře oblastní kolo 
skautského závodu pro skauty a skautky ze Znojma, Slavkova, Vyškova a Mikulova, kolo 
bylo po všech stránkách velmi kladně hodnoceno, což je cenné především proto, že organi-
zaci závodu až na nejnutnější zajišťovali naši mladší činovníci a činovnice. V létě pak skau-
ti a skautky našeho střediska rozbili své tábory výjimečně na dohled od sebe, což jim navíc 
oproti minulým letům přineslo mnoho dobrých společných zážitků. Tábor chlapeckého 
oddílu pak byl ve svém závěru okořeněn setkáním bývalých členů, kteří přijeli společně se 
současným oddílem vzpomenout blížící se padesáté výročí založení oddílu, které nás čeká 
v roce 2018.

Břeclavští roveři pak poprvé od založení svého kmene vycestovali za hranice naší republiky, 
do rumunského Banátu.

Na podzim jsme pak byli svědky toho, jak se vedení obou oddílů mladších členů úspěšně 
chopili noví vůdci a vůdkyně a jak se oddílům pod jejich taktovkou daří.

Rok 2017 byl pro naše skautské středisko dobrým rokem. Věřím, že ten následující bude 
ještě lepší .

Ing. Aleš Slezák
vedoucí skautského střediska Svatopluk Břeclav

Vedení střediska:
- Vedoucí střediska: Ing. Aleš Slezák 
- Zástupce vedoucího: Ing. Oldřich Darmovzal 
- Zástupce vedoucího: Bc. Štěpán Káňa 
- Hospodář: Jana Procházková
- Správce majetku: Ing. Miroslav Loučka

Přehled prospěšných projektů
- Tří královská sbírka (Charita)
- Ukliďme svět (ČSOP)
- Český den proti rakovině (Arcadia Praha)
- Betlémské světlo (Junák – český skaut, z. s.)
- Květinový den – boj proti rakovině

PŘEHLED VELKÝCH AKCÍ STŘEDISKA SVATOPLUK
- Oblastní kolo Svojsíkova závodu v Kančí oboře
- Oslava 50. tábora oddílu Plamen3



Oddíl Plamen
chlapci od 8 do 15 let
www.plamen.skauting.cz
vedoucí oddílu Richard Hladký
zástupkyně vůdce oddílu Ema Zezulová
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Také naše vedení nezahálelo a účastnilo 
se vzdělávacích akcí. Učeň absolvoval nej-
vyšší skautské vzdělání a to instruktor-
skou kvalifikaci na kurzu Collegium. Ema 
s Keckou úspěšně absolvovali vůdcovskou 
zkoušku na Oikosu. Zdravotnický kurz 
zdárně dokončil Hup, Kecka a Ema. Jelen 
zdárně absolvoval čekatelskou zkoušku 
na Vlčáckém lesním kurzu. Miki, Tomzbr 
a Chrostík navštívili a ukončili Rádcovský 
tábor sv. Jiří. Vedení vlčat ve složení Káně, 
Řízek a Ema se na podzim účastnili akce 
Poradní skála.

Ema Zezulová

kterého se účastnily všechny naše tři dru-
žiny. Na třetím místě se umístila hlídka 
Mloků, která postoupila do krajského kola. 
Na pátém místě skončila družina Jestřábů 
a na místě sedmém družina Štik.

I v roce 2017 jsme organizovali několik jed-
nodenních a vídedenních oddílových akcí. 
Vyrazili jsme běžkovat do podhůří Jesení-
ků, vyjeli na výpravu na Držkovou za Zlín 
na velikonoční prázdniny nebo jsme se 
několikrát vypravili do Senorad. Na pod-
zim nás čekala výprava na chatu Strážná 
za Brnem a před Vánoci se vlčata vypra-
vila do Mikulova a skauti do Štramberka. 

Chlapecký skautský oddíl Plamen měl v roce 
2017 65 členů. Vzhledem k velkému počtu 
členů je oddíl rozdělen na dvě sekce- sekci 
vlčat (chlapců navštěvující první stupeň ZŠ) 
a sekci skautů (chlapci navštěvující druhý 
stupeň ZŠ). Vlčata se scházejí ve třech šest-
kách - modrá, zelená, černá. Skauti navště-
vují tři družiny - Mloci, Jestřábi, Štiky.

Rok 2017 se nesl v duchu oslav. V létě jsme 
uspořádali už padesátý oddílový tábor, na 
kterém se sešlo čtyřicet současných členů 
a přibližně sedmdesát bývalých. Skauti 
tábořili na bývalém oddílovém tábořišti 
pod Senorady první dva týdny v červenci. 
Vlčata vyrazila tábořit hned po nich na ki-
lometr vzdálené tábořiště zvané Ostrov.

Podíleli jsme se také na uspořádání ob-
lastního kola Svojsíkova závodu v Břeclavi, 

www.plamen.skauting.cz


Oddíl v trávě
dívky od 6 do 16 let
www.vtrave.skauting.cz
vedoucí oddílu Tereza Procházková
zástupkyně vůdce oddílu Klára Helešicová

5

(družinky si připraví scénky, písničky, tancová-
ní, apod. pro rodiče, promítají se fotky z uply-
nulého roku, zpívají se koledy), sjíždění Dyje 
(rodiče s dětmi na raftech sjedou Dyji od Podi-
vína až do centra Břeclavi) a návštěvní den na 
táboře (rodiče přijedou na poslední víkend za 
dětmi na tábor, je táborák, hraje se hra).

Tereza Procházková

2. skautský dívčí oddíl V Trávě čítá 20 světlušek, 
12 skautek rozdělených do 3 družinek a 10 ve-
doucích. Naše nejmladší světlušky ve věku od 
6 do 8 let se jmenují Sedmikrásky.  Starší svět-
lušky od 9 do 12 let mají družinku Pand. V nej-
starší družince Ještěrek jsou smíšené světlušky 
a skautky od 13 do 16 let. Schůzky mají všechny 
družinky v pátek od 16 do 18 hodin. Víkendové 
akce máme zhruba jednou za dva měsíce. Čty-
řikrát do roka máme akci s rodiči - Drakiádu 
(vyrábění a pouštění draků), Vánoční koncert 

www.vtrave.skauting.cz
2.skautsk�


Roverský kmen 
Rozbřesk 
chlapci a dívky 15 a více let
www.rozbresk.skauting.cz
vedoucí kmene Michal Holobrádek
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byla bezpochyby letní expedice do Rumunského 
Banátu, kde jsme navštívili českou menšinu, 
která zde žije. Na podzim již popáté proběhl 
slavnostní přijímání nováčků do Roverského 
kmene.

Michal Holobrádek

Roverský kmen v  roce 2017 uskutečnil velký 
počet akcí a navázal tak na předešlé roky. Po 
společně stráveném Silvestru na chatě pod Ja-
vorinou jsme rok 2017 započali víkendovou vý-
pravou do Olomouce. V průběhu jara jsme již 
tradičně na den sv. Jiří zasadili v Břeclavi nový 
strom a následně jsme odjeli na pětidenní pu-
tování Českou Kanadou. Vrcholem celého roku 

www.rozbresk.skauting.cz
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Přehled o majetku a závazcích

Vybrané údaje o příjmech
Členské příspěvky (určené této jednotce) 22 820,-
Dotace ze státního rozpočtu (určené této jednotce) 46 316,-
Příspěvky samosprávních orgánů (určené této jednotce) 195 200,-
Dary (určené této jednotce) 40 308,-
Ostatní příjmy na akce 165 900,-
Ostatní příjmy 5 080,-
Doplňková činnost - příjmy -
Příjmy celkem: 475 624,-

Vybrané údaje o výdajích
Nákup a zhodnocení nemovitostí -
Nákup a zhodnocení ostatního dlouhodobého majetku -
Opravy a údržba 74 004,-
Nákup drobného hmotného majetku -
Ostatní provozní výdaje 248 239,-
Ostatní výdaje na akce 159 537,-
Ostatní výdaje 27 196,-
Doplňková činnost - výdaje -
Výdaje celkem: 508 976,-

Majetek
Nemovitosti 1 255 551,-
Ostatní dlouhodobý majetek -
Peněžní prostředky v hotovosti 22 179,-
Peněžní prostředky na účtech 42 832,69
Finanční majetek -
Pohledávky 12 950,-
Zásoby - drobný hmotný majetek -
Zásoby - ostatní -
Ostatní majetek 13 808,-
Majetek celkem: 1 347 320,69

Závazky
Souhrn závazků
Závazky celkem: 1 347 320,69

Přehled o příjmech a výdajích


