
2. Rok 2004 v oddíle 

Šlapanických JUNÁKŮ 

 
     Rok 2004 byl pro náš oddíl, který ve Šlapanicích funguje již 

šestnáctým rokem, velmi úspěšný. Registrovalo se (členský příspěvek 

zaplatilo) 84 členů, bohatou činnost vyvíjelo všech 6 družin a oddíl 

podnikl celou řadu podařených akcí, jak se také v roce , kdy slavíme 85 

let šlapanického skautingu sluší. 

      Na úvod se jistě hodí napsat, jak náš 

oddíl funguje. Děti jsou podle věku a 

pohlaví rozděleny do družin. Máme dvě  

družinky děvčat. Starší Včelky - ty vedou 

Lída Václavíková s Máňou Smiešnou a 

mladší Myšky, v jejichž čele stojí  Dáša 

Smiešná  a Aneta Václavíková.  Čtyři 

chlapecké družinky. Starší Bobři - ty vede 

Petr Červinka - Uzel, Mravenci – vede 

Martin Kadlec-Breptal, který v září převzal 

vedení od Jirky Tihona - Jurise, 

Mustangové vede Jiří Hodek - Jura a 

mladší Orlíci, které  vede také Jura. Kromě 

toho v oddíle vyvíjel činnost ještě 

Roverský kmen (to byli starší, odrostlí členové družin), v jehož čele stál 

nejprve Petr Joura - Baterka a později Radek Joura - Šnyclík. Kmen však 

na jaře zanikl. Činnost oddílu jako celku řídí Oddílová rada. Ta se 

schází jedenkrát za 14 dnů a kromě všech vedoucích družin ji tvoří také 

hospodář Milan Kyselka - Hukan, tiskový zpravodaj Bořivoj Hodek - 

Bóřa, revizor Michal Benkovič – Bengi. Martin Kadlec - Breptal zároveň 

plní i funkci nástěnkáře. 

     Každá družina se jednou týdně schází k družinové schůzce, na které 

se děti učí řadě skautských dovedností (trénink uzlů, stavění tý-pí, 

morseovka a další šifry, hmatové, čichové zkoušky, soutěže 

v přemýšlení, kvízy), věnují se rukodělným pracem, plánují výpravy, 



zpívají a hrají hry. Vždy v  úterý je pro zájemce z oddílových řad 

kytarová škola. 

     Jedenkrát měsíčně se koná oddílová schůzka, na které se sejdou 

všechny družiny společně. 

     Kromě této tzv. pravidelné 

činnosti se oddíl, nebo jeho části 

věnují činnostem nepravidelným.  

      V polovině ledna pořádají 

Orlíci závody v jízdě na bobech a 

nocují na Boudě.      

     Na přelomu ledna a února o 

pololetních prázdninách je 

podniknuta trojdenní oddílová  

výprava do Šnekova, které se účastní 30 členů oddílu.  

     V únoru se koná celooddílový turnaj zvaný Mistr uzlování, kde se 

soutěží v rychlosti vázání uzlů. Vítězi se letos stávají Lukáš Lazar - 

Casper (kategorie skautů a skautek) a Katka Zemanová (kategorie 

světlušek a vlčat). Včelky s Myškami podnikají výpravy do 

Mariánského údolí, Mustangové s Bobry jedou na chatu Pavlínu, 

nedaleko Nového města na Moravě. Také se jezdí plavat do 

vyškovského akvaparku.  

     V březnu Orli podnikají 

výpravu na Alexandrovu 

rozhlednu. 

     Tradiční akcí oddílu je Vítání 

jara v Mariánském údolí, spojené 

se slibem nováčků, noční cestou 

do Šlapanic a nocováním na 

Boudě. Letos skládá na této akci 

slib 13 nováčků a účastní se jí 

celkem 49 členů. 

     Náš oddíl má také jako jediný v okresech Brno-město a Brno-venkov 

licenci na organizování zdravotnických kursů pro mladé skautské 

vůdce.  Březnového  Zdravotnického kursu, konaného v naší klubovně 

zvané Bouda, se účastní 13 skautek a skautů z 5 středisek a počet 

proškolených zdravotníků za 10 let organizování těchto kursů přesahuje 

číslo 260.  



     V dubnu vyjíždějí družinky opět na výpravy. Orlíci na Kepkov, 

Mustangové na kolech do Moravského krasu, Bobři na Ponor, Myšky 

do Sentic. 

      Květen je obzvláště pro vlčata 

a světlušky měsícem velmi 

významným, protože se každý 

sudý rok koná prestižní Závod o 

totem náčelníka a vlajku 

náčelní. To je soutěž, které se 

účastní šestičlenné hlídky z 

mnoha oddílů. Ještě nikdy na ní 

zástupci našeho oddílu nechyběli, 

v roce 2002 jsme obsadili 6. a 7. 

Letos  se koná v Domašově a 

vysíláme sem 3 hlídky. Směs 2 Bobři, 2 Mustangové 2 Orli končí na 6. 

místě  Myšky končí třetí a Orli dokonce druzí! Tím Orli postupují do 

krajského kola (postupuje vždy vítěz a druhý) a zde obsazují místo 

deváté. V květnu ještě podnikají Včelky výpravu na Ponor, Mravenci 

uklízí ve Velkém parku a Roverský kmen, posílený o členy oddílové 

rady, vítězí na turnaji v malé kopané v Neslovicích. 

     A je tu červen. Mustangové zkoumají podzemí na Stránské skále, 

jinak vrcholí přípravy na nejdůležitější akci roku, kterou je letní tábor.  

     Tábor se koná v Rychtářově, 

na stejné louce jako loni. 

Účastní se ho 47 dětí a 9 

vedoucích. Oproti loňsku chybí 

roverský kmen, na stavěčce 

pomáhají jen exroveři Luba a 

Semyš. I tak jde stavba 

s nadšenými skauty lépe než 

loni se znuděnými rovery. 

       Mladší táborníci spí v 

podsadových stanech po dvou, 

skauti, skautky a vedoucí samozřejmě v indiánských stanech tý-pí. 

Tématem celotáborové hry je život indiánů, motivem cesta do nových 

lovišť. Jinak je tábor podobný jako loni, počasí je pěkné a vládne zde 

pohodová atmosféra. 



     Druhá polovina července a celý srpen je ve znamení Letního kina 

Bouda. Na velkou plochu zde pro zájemce z řad členů oddílu promítáme 

známé i méně známé filmy, 

většinou se sejde kolem 20 

diváků. A protože na našem 

tábořišti v Rychtářově se 

v srpnu koná velké setkání 

Euroindiánů, jedeme se 

inspirovat. Nalézáme i nové 

místo pro tábor nedaleko 

Baldovce.  

     Zahajovací schůzka se 

koná tradičně v polovině v září. 

Účastní se jí 56 členů oddílu. 

Družiny fungují dál jako na 

jaře, jen Myšky mění termín 

schůzek ze středy na pondělí. 

Největší změnou je odchod 

Jurisa z vedení Mravenců a jeho 

nahrazení Breptalem. Ač se 

letos nekoná organizovaný 

nábor, přichází v průběhu 

podzimu další a další nováčci. 

Podniká se spousta výprav - 

Orlíci jedou na Bílý potok, 

Mustangové zase na kolech do Lomů. Kromě toho se jezdí téměř 

pravidelně každý týden plavat do akvaparku do Vyškova.  

     Tradiční akcí podzimu je 

Drakyáda. Účasní se jí 40 

soutěžících a 24 draků.  Mistrem 

Drakyády se potřetí za sebou 

stává Milošek Staněk od Orlíků. 

     Na přelomu října a listopadu 

se jede na 4 dny do Šnekova. 

Výpravy se účastní 35 členů 

oddílu a je to jedna 

z nejvydařenějších výprav 

v oddílové historii. 



     V listopadu se koná volební sněm okresu Brno-venkov. Oddíl na něm 

zastupují Dáša, Jura a Bengi, Jura je zde potvrzen ve funkci Okresního 

zdravotního zpravodaje. Druhého letošního zdravotnického kursu se 

účastní 13 junáků ze 6 středisek, hostem je i bratr Pade – nový předseda 

okresní rady.   

     Počátkem prosince pořádáme Rádcovský kurs pro Breptala a dalších 

7 vybraných perspektivních skautek a skautů z Bobrů, Mustangů a 

Včelek. V září 2005 bychom chtěli založit další 2-4 družinky a tak už 

teď je třeba začít pro ně připravovat vedoucí a rádce. 

     Kromě toho Orlíci podnikají výpravu k Rudickému propadání a 

Bobři spolu s Mravenci, stejně jako o 14 dnů  později Včelky nocují na 

Boudě. 

     Zapomenout nemohu ani na Mikuláše. Ne, besídku oddíl nepořádá, 

zato vedoucí v maskách obchází  mladší členy oddílu a je při tom 

spousta legrace.  

      K nejzdařilejším akcím konce 

roku pak patří Vánoční 

oddílovka, kde se kromě 

rozdávání dárků, zpěvu koled a 

vánočních zvyků také 

vyhodnocuje bodování za 

podzimní část roku. Nejlepší tři z 

každé družiny dostávají věcné 

ceny, první pak navíc  

vypalovanou dřevěnou placku. A  

kdo že letos ty vypalované placky 

vybojoval? U Mustangů Jakub Juráň - Vánek, u Bobrů Petr Bělohoubek, 

u Mravenců nováček Michal Novák, u Orlíku Ondra Svoboda, u Myšek 

Markétka Kolaříková a u Včelek Hanka Václavíková.  Odměněni jsou i 

jedinci, kteří měli od září až do dnešního dne 100% účast na všech 

akcích. Je jich 6-od Myšek Terezka Richterová-Citronek a   Katka 

Vlková-Pírko, od Bobrů Petr Bělohoubek, Orlík Jirka Hála a dva 

Mustangové Tomáš Klaška-Eda a Vítek Staněk. Vánoční schůzky  se 

zúčastnilo 53 členů oddílu.  

     Oblíbeným prosincovým podnikem, který se letos koná již potřinácté, 

je také Recesiáda. Je to smršť soutěží, plných legrace, pořádaná o 

svátcích pro ty, které nebaví sedět doma. Jejími vítězi se stávají Jakub 

Juráň-Vánek a Markétka Kolaříková.  



     Jediné, co se o svátcích oproti předchozím rokům nekoná je  hokej na 

zamrzlém rybníku a to kvůli velmi teplému počasí … 

 

 

     Kdo se chce o našem oddíle dozvědět víc, může nás najít i na 

internetu. Od jara máme nejen zcela přepracované internetové stránky 

ale i novou adresu http://junak.jinak.cz. Tvůrcem a správcem stránek je 

pan Radek Kadlec.  

    Sledovat můžete i naši pravidelně obměňovanou nástěnku nedaleko 

OD Družba o kterou se stará Martin Kadlec. 

 

                                                sepsal: MUDr. Jiří Hodek, vůdce oddílu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DRUŽINY 
 

Mustangové: vedoucí MUDr.Jiří Hodek – Jura 

 

Schůzky: pondělí 17:00-19:00 

   

                      rádce :   Dominik Remeš-Ucho 

                  podrádce:   Radek Krištof-Saigon  

                    členové:    Filip Petřík-Filé 

                                     Pavel Bula-Pižlík 

                                     Vít Staněk 

                                     Jan Barták 

                                     Víťa Barták 

                                     Jakub Juráň-Vánek 

                                     Pavel Kalvoda-Smolař 

                                     Ladislav Votápek-Pařátek 

                                     Lukáš Lazar-Casper 

                                     Tomáš Klaška-Eda 
 

 

              

 

  
 

 

 

 

 

 

 



Bobři: vedoucí ing.Petr Červinka-Uzel 

 

Schůzky: úterý 16:30-18:30 

         

          šestník: Michael Růžička-Mišák 

     podšestník: Petr Bělohoubek 

          členové: Robin Hlaváček 

                       Jakub Hovězák 

              Martin Hovězák 

                       Aleš Pokorný 

                       Ondřej Vlk    

                       Jaroslav Novotný  

                        Pavel Rajský-Rajče 

                        Vojtěch Hamerský 

                        Petr Vostal 

                        Ladislav Šťastný-Budík 

                        Tomáš Sedlář 

                         Ladislav Procházka 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mravenci: vedoucí Martin Kadlec-Breptal 

  

Schůzky: čtvrtek 16:30-18:30 

 

                  šestník: Václav Horký 

            podšestník: Michal Novák 

                 členové: Martin Novák 

                               Patrik Locker-Kulička 

                               Bohdan Klaška-Bob   

                               Jan Kovář 

                               Ladislav Novák 
                                                                      

  
 

 



Orlíci: vedoucí MUDr.Jiří Hodek-Jura 

 

     Schůzky: pátek 16:00-18:00 

 

          šestník: Ondřej Svoboda 

     podšestník: Martin Peschl 

          členové: Jakub Habala-Semyšek 

                        Jan Pisklák-Džany 

                        Jan Fárník-Parnik 

                        Filip Brabec 

                        Vojta  

                        Jakub Svoboda-Kvík 

                        Miloslav Staněk 

                        Milan Hála-Blesk 

                        Jiří Hála 

               Jan Malcánek-Malta  

                           Miloš Smutný-Zajíc 

                         Zdeněk Illek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Myšky: vedoucí Dagmar Smiešná a Aneta Václavíková 

 

Schůzky: pondělí 16:00-18:00 

 

          šestník:  Simona Holečková-Simson          

      podšestník:  Kateřina Vlková-Pírko 

            členky: Tereza Richterová-Citronek 

                        Kateřina Zemanová  

                         Gabriela Hrdličková 

                         Elisabeth Horká-Elinka 

                         Veronika Novotná 

                         Markéta Kolaříková   

                         Markétka Šťastná    

        Eliška Šubrtová 
       



Včelky: vedoucí Ludmila Václavíková a Mária Smiešná 

 

Schůzky: čtvrtek 16:30-18:30 

 

          šestník:  Michaela Hrdličková-Berda 

      podšestník:  Veronika Bednářová-Trpaslík 

            členky:  Miriam Vávrová-Esmeralda 

                         Tereza Bulová 

                         Hana Václavíková                          

                         Daniela Kalvodová-Dalmatin  

                         Hana Staňková-Křeček 

                         Sarangel Nonó-Míša                           
 

 



4. HOSPODAŘENÍ 

ODDÍLU 

V ROCE 2004 
Zůstatek na účtě k 1.1.2004:            6 941,-  Kč 

Hotovost v pokladně k 1.1.2004:   16 201,30Kč 

Celkem:                                          23 142,30Kč 

 

Příjmy:  

členské příspěvky:                           20 960,-  Kč 

sponzorské dary:                              24 000,-  Kč 

příspěvek MU Šlapanice:                12 000,-  Kč 

státní dotace:                                    31 036,-  Kč 

platby účastníků tábora:                 124 250,-  Kč  

odměna MU za úklid parku               3 000,-  Kč 

CD tábor:                                              700,-  Kč 

Mikuláš:                                                230,-  Kč  

prodané knihy Historie skautingu:     1 580,-  Kč  

úroky:                                                      40,-  Kč  

celkem:                                           217 796,-  Kč 

 

Výdaje: 

tábor:                                               124 259,-  Kč 

provozní náklady:                            16 230,50 Kč 

ostatní:                                               8 615,10 Kč 

odvod členských příspěvků:            13 940,-   Kč 

investice                                           29 643,-   Kč 

celkem:                                           192 687,60Kč 

 

Zůstatek na účtě k 31.12.2004:         43 546,-  Kč 

Hotovost v pokladně k 31.12.2004:    4 704,70Kč  

Celkem:                                             48 250,70 Kč 

pohledávky:                                                 0,-  Kč 

dluhy:                                                          0,-  Kč 

Celková bilance roku:                      +25 108,4  Kč 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 



 

 

1. ODDÍLOVÁ RADA 

 
MUDr.Jiří Hodek, vůdce oddílu  

vedoucí družin Orlů a Mustangů 

 

 

ing.Petr Červinka,  

zástupce vůdce oddílu 

vedoucí družiny Bobrů  

 

 

Ludmila Václavíková,  

vůdkyně dívčího kmene  

vedoucí družiny Včelek 

 

 

Martin Kadlec,  

nástěnkář, 

vedoucí družiny Mravenců  

 

 

Dagmar  Smiešná, 

vedoucí družiny Myšek  



Aneta Václavíková, 

zástupkyně vedoucí družiny Myšek  

 

 

 

Maria Smiešná 
zástupkyně vedoucí družiny Včelek  

 

 

 

Milan Kyselka,  

hospodář a pokladník 

 

 

 

Bořivoj Hodek,  

tiskový zpravodaj 

 

 

Michal Benkovič, 

revizor a kuchař 

 

 

Jiří Tihon, 

člen oddílové rady 



OBSAH: 
 
 

    1. ODDÍLOVÁ RADA 

 

 

 

    2. Rok 2004 v oddíle   

         šlapanických JUNÁKŮ 

 
 

 

    3. DRUŽINY 
 

 

 

    4. HOSPODAŘENÍ 

              ODDÍLU 

              V  ROCE 2004 

 

5. Rozpis schůzek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        NAŠE KLUBOVNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpis  schůzek   -   rok 2004  

 

JUNÁK ŠLAPANICE - II.ODDÍL 

               

 

 

Pondělí:17:00-19:00  MUSTANGOVÉ   chlapci 5.- 9. třída  (Jura) 

             16:00-18:00  MYŠKY děvčata 2.- 5.třída (Aneta a Dáša)    

 

 

Úterý:   16:30-18:30  BOBŘI   chlapci 5.- 7. třída    (Uzel) 

             18:30-19:30  Kytarová škola 

 

 

 

Středa: volný den  

 

 

 

Čtvrtek:16:30-18:30 VČELKY   děvčata 4.- 8.třída  (Lída a Máňa) 

             16:30-18:30 MRAVENCI   chlapci  2.- 7. třída (Breptal)  

             

 

Pátek:   16:00-18:00  ORLI chlapci 1.-4.třída (Jura) 

 

ODDÍLOVÉ SCHŮZKY SE KONAJÍ 1x ZA  MĚSÍC VE 

VYHLÁŠENÝCH TERMÍNECH 

 

ODDÍLOVÉ RADY SE KONAJÍ KAŽDÝCH 14 DNÍ VŽDY 

V PONDĚLÍ OD 19:00 


