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Organizační struktura okresu 

Vedení okresu

Předseda ORJ Radek Konečný 

Místopředseda Jiří Hodek

Výchovní zpravodajové Matěj Rádsetoulal

Veronika Záleská

Organizační zpravodaj Libor Šuhajda 

Další členové rady Pavel Holík

Petra Holíková

Hospodářská zpravodajka Petra Adamová

Revizní Komise Ivana Zídková 

Jan Binek 

Jaroslava Vinklárková (předsedkyně)

Podřízená střediska

623.01 - středisko Oslavany vůdce střediska: Libor Skoupý

623.04 - středisko Ivančice vůdkyně střediska:  Ivana Zídková 

623.07 - středisko Hrozen Zbýšov vůdce střediska: Jaroslav Becha

623.11 - středisko Wahinkpe Střelice vůdce střediska: Luděk Záleský 

623.14 - středisko Tumulus Újezd u Brna vůdce střediska: Pavel Cupák 

623.15 - středisko Květnice Tišnov vůdce střediska: Marek Batelka 

623.16 - středisko Kuřim vůdce střediska: Petr Macek

623.17 - středisko Veverská Bítýška vůdce střediska: Jan Reimer

623.18 - středisko Křtiny vůdce střediska: Petr Zapletal 

623.21 - středisko Pozořice vůdce střediska: Aleš Mikula

623.25 - středisko Hrozen Židlochovice    vůdkyně střediska: Lenka Ježková 

623.26 - středisko Devíti Křížů Domašov vůdce střediska: Miroslav Staněk

623.30 - středisko Šlapanice vůdce střediska: Jiří Hodek

623.31 - středisko Vranovice vůdce střediska: Jan Korčák



Stav členské základny (stav ke dni 14.2.2016)

 60 oddílů v 14 střediscích

 1685 členů, z toho:

◦ 1383 členů s časopisem

◦ 298 členů bez časopisu

◦ 4 členové Svojsíkova oddílu (SO)

Vývoj členské základny ORJ

Vývoj počtu členů ORJ 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brno venkov 1269 1277 1275 1374 1428 1464 1632 1685

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
100

200

300

400

500

600

700

Vývoj výchovných kategorií ORJ

V a S

SS

RS

Ostatní



Vývoj jednotlivých výchovných kategorií ORJ
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Skautské závody

V roce 2015 organizovalo středisko Křtiny základní (okresní) kolo Svojsíkova závodu, které 
proběhlo ve Křtinách od pátku 8. 5. do soboty 9. 5. 2015.

Postupující hlídky v dívčí kategorii:
1. místo: středisko Dvojka Brno, oddíl Nezmaři, družina Ještěrky
2. místo: středisko Kuřim, oddíl skautů a skautek, družina Ježci
3. místo: středisko Květnice Tišnov, 1. Oddíl Robinsoni Doubravník, družina Wokohinaghi
4. místo: středisko Wahínkpe Střelice, Radostné Slunce, družina Bílé lišky

Postupující hlídky v chlapecké kategorii:
1. místo: středisko Křtiny, 1. chlapecký oddíl Bílý bizon, družina  Jestřábi 
2. místo: středisko Křtiny, 1. chlapecký oddíl Bílý bizon, družina Vlci (vítězi krajského a 
celostátního kola závodu)
3. místo: středisko Šlapanice, Skauti, družina Draci
4. místo: středisko Wahínkpe Střelice, Chlapci úplňku, družina Káňata

Družina Vlků ze střediska Křtiny postoupila až do celostátního kola závodu, ve kterém se umístila 
na 1. místě. 

Pocty a vyznamenání 

Lví skaut

V březnu  2015 bylo rádci družiny Vlků ze Křtin Janu Drápelovi uděleno vyznamenání - odborka  
Lví skaut, jehož nositeli v celé republice je jen několik málo lidí. 

Lvího skauta může získat dítě, které splní  podmínky skautských stezek a předepsané  odborné 
zkoušky. 

Nový člen Svojsíkova oddílu 

V roce 2015 byl oceněn Petr Hájek Balú ze střediska Domašov udělením členství v čestné jednotce 
ve Svojsíkově oddílu. 

Vzdělávací akce a semináře 

Seminář ELŠ Vlčinec 

Seminář proběhl v termínu 8. – 10. 5. 2015 na Michalově statku v Pohledi. Seminář byl zaměřen na 
metodiku práce s věkovou kategorií vlčat (tj chlapci ve věku 7-10 let) 

Program:
- duchovní rozvoj osobnosti v uvedené věkové kategorii, jak o něj pečovat, co je nutné 

neopominout, denní dobrý skutek, slib,zákon 
- dobrý čin v praxi a naše pomoc na statku!
- vlčácké písně



- co a jak se hrávalo - Hry venkovských hochů 
- vlčácká symbolika 
- vaření s vlčaty 
- pohybové hry v klubovně a terénu 
- benjamínci 
- dramatika 
- vaření s vlčaty 
- hrajeme si - tvůrčí dílny na základě metodiky- herní činnost v různých prostředích, výtvarná 

dílna,rukoděly,s nejmenšími v přírodě

Zdravotnický kurz 

Zdravotnické kurzy proběhly v únoru a listopadu 2015 ve Šlapanicích.

Století skautek 

Skautský institut ve spolupráci  s VLK Lyra uspořádal na faře v Blansku v říjnu 2015 akci na oslavu
k 100.výročí skautek. Akci zaštítil okres Brno-venkov. 

Program byl složen z přednášek, tvořivých dílen a diskuzních programů. 

Seminář ELŠ v Praze 

V lednu 2015 proběhl v Praze XXVI seminář Ekumenické Lesní Školy (ELŠ). Celý program byl 
nabitý zajímavými hosty. Mezi přednášejícími byl např.  Stanislav Balík Ježek, Jiří Stránský a nebo 
Petr Hájek Balú.
 

Vzdělávací kurzy 

Okres Brno venkov zastřešuje a pořádá celou škálu vzdělávacích kurzů od nejnižší úrovně 
(Rádcovský kurz sv. Jiří) až po kurzy nejvyšší (lesní škola)

Rádcovský kurz sv. Jiří 

Rádcovský kurz je určen jen pro chlapce a je namotivován příběhem rytířů a
rytířství. 

http://rtsvjiri.skauting.cz/

Čekatelský lesní kurz Zvon

Čekatelský kurz je první stupeň v systému vzdělávání vedoucích, kterého se
mohou účastnit již od 15 let.

http://rtsvjiri.skauting.cz/


Vůdcovský lesní kurz Gong 

Vůdcovský lesní kurz je vzdělávací akce, jejíž absolventi mohou vést oddíly,
organizační jednotky, ale také je opravňuje k vedení táborů. 

Vůdcovský lesní kurz Gong je čistě chlapecký kurz. 

http://gong.skauting.cz/

Ekumenická lesní škola 

Tato tradiční lesní škola je čistě chlapecká. Tato lesní škola slaví 70 let od
svého vzniku.  

http://  els.skauting.cz

Hospodaření okresu za rok 2015

http://els.skauting.cz/
http://els.skauting.cz/
http://gong.skauting.cz/
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