2. Rok 2005 v oddíle
Šlapanických JUNÁKŮ
Rok 2005 byl pro náš oddíl rokem velkých změn. Nejen že jsme
změnili tábořiště a přestavěli starý kolník na novou klubovnu, ale
hlavně jsme po třech letech uspořádali nábor nováčků. Výchovu
starších členů jsme tak završili založením čtyř nových družin a
přechodem nejstarších Mustangů do nově ustaveného roverského
kmene.
Tento rok se registrovalo (tj.
členský příspěvek zaplatilo) 96
členů, o 12 více než loni. Bohatou
činnost vyvíjelo od počátku roku
všech 6 družin a oddíl podnikl celou
řadu podařených akcí.
Na úvod se však jistě hodí
napsat, jak náš oddíl funguje.
Děti jsou podle věku a pohlaví
rozděleny do družin.
Do června jsme měli dvě družinky starších děvčat, skautek.
Včelky - ty vede Lída Václavíková a Myšky, v jejichž čele stojí
Dáša
Smiešná
s
Anetou
Václavíkovou. K nim po náboru v
září přibyly další dvě družinky
mladších děvčat, světlušek. Žabky,
které vedou Marie Smiešná s
Miriam Vávrovou a Ještěrky, kde
vedení mají na starost ing. Zuzana
Vanýsková a Petra Ťápalová.
Chlapecké družinky máme od
ledna čtyři. Jsou to: starší Bobři - ty vede Petr Červinka - Uzel,

Mravenci – vede Martin Kadlec-Breptal, a mladší Orlíci, které vede
Jura Hodek. Čtveřici doplňují Mustangové. Ti fungovali jako družina
do tábora, poté odrostlí členové založili roverský kmen Trapeři a
vyvíjí další činnost pod vedením Radka Krištofa-Saigona.
Od září se oddíl rozrůstá o další dvě družinky. Racky vedou Tomáš
Klaška-Eda a Vítek Staněk, Gepardy pak Pavel Kalvoda-Smolař a
Ladislav Votápek-Pařátek, všechno bývalí Mustangové.
Činnost oddílu jako celku pak 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 a kuchař Michal Benkovič – Bengi a Šárka Vorlová-Šíma,
která plní 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),
praktickým dovednostem (zdravověda,
orientace v přírodě, jak se chovat
v kritických situacích, rozvoj znalostí), věnují se rukodělným pracím,
plánují výpravy, zpívají a hrají hry. V průběhu jakékoliv činnosti je
samozřejmostí kamarádský přístup, při hrách a soutěžích pak
stavíme na sebeovládání a férovosti. Je krásné pozorovat, jaký vliv
má toto prostředí na všechny
přítomné…
Vždy v
úterý je pro zájemce
z oddílových řad kytarová škola, ve
čtvrtek pak večer stolních her, občas
se konají posezení při kytaře.
Jedenkrát
měsíčně
pořádáme
oddílovou schůzku, na které se sejdou
všechny družiny společně.
Kromě této tzv. pravidelné činnosti se oddíl, nebo jeho části
věnují činnostem nepravidelným.

V polovině ledna 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 Vlková-Pírko
(kategorie světlušek a vlčat). Pořádáme také celooddílovou sbírku na
pomoc obětem vlny Tsunami v jižní Asii.
Na přelomu ledna a února o pololetních prázdninách je podniknuta
trojdenní oddílová výprava do Pohledce, které se účastní 28 členů
oddílu.
V únoru Myšky podnikají výpravu
do Mariánského údolí, Mustangové
s
Bobry
zkoumají
brněnské
podzemí, na Boudě se koná další
zdravotnický kurs pro skautské
vedoucí okresu Brno-venkov. Náš
oddíl má totiž jako jediný v
okresech Brno-město a Brno-venkov
licenci na organizování zdravotnických kursů pro mladé skautské
vůdce. Únorového Zdravotnického kursu se účastní 16 skautek a
skautů ze 7 středisek a počet proškolených zdravotníků za 11 let
organizování těchto kursů přesahuje číslo 300.
Také se jezdí plavat do vyškovského akvaparku čí do Lužánek.
V březnu Orli hrají hokej na
Ponětovském rybníku (to není omyl,
počátkem března letos skutečně
mrzlo!), a naše Bouda hostí setkání
vůdkyň okresu Brno-venkov .
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 10 skautů a skautek a účastní se jí celkem 52
členů oddílu.
Jako hosté jsou na Vítání jara přítomni i 4 členové bývalého 4.
oddílu šlapanických skautů. Tento oddíl během zimy zanikl a někteří
jeho členové od dubna rozšířili naše řady.

V dubnu vyjíždějí družinky opět na výpravy. Orlíci na
Střemchov a na Klucaninu, Mustangové na kolech do Moravského
krasu, Včelky a Myšky na Pálavu. Oddílová rada pak obhlíží nově
objevené tábořiště u Baldovce a definitivně rozhoduje, že na tábor
do Rychtářova se letos nepojede.
Na výpravu odjíždí také bývalý člen oddílu Miloš Hotař, ovšem
ne na ledajakou. Jejím cílem je Indonéské město Banda Aceh. Má
s sebou samozřejmě mimo jiné i peníze, vybrané v lednu mezi členy
oddílu na pomoc oblastem postiženým vlnou Tsunami a mohu li soudit,
investoval je zde velmi rozumně. Kéž by měl každý dárce stejnou
jistotu správného účelu pro využití darovaných peněz, jako máme my.
Květen je obzvláště pro skautky a skauty měsícem velmi
významným, protože se každý lichý
rok koná prestižní Svojsíkův závod.
To je soutěž, které se účastní
šestičlenné hlídky z mnoha oddílů.
Ještě nikdy na ní zástupci našeho
oddílu nechyběli, v roce 1997 jsme
obsadili 3. místo, stejně jako v roce
1999. O dva roky později jsme
postoupili do kraje z 2. místa a tam
skončili v silné konkurenci pátí. V roce 2003 Mustangové skončili na
14. místě, tehdy byli nejmladší soutěžící hlídkou a i tak za sebou
ještě několik dalších nechali. Letos
do Vranovic vysíláme 3 hlídky,
kromě zmíněných Mustangů i
Bobry a Myšky s Včelkami. Veliké
nadšení
vládne
po
vyhlášení
výsledků.
Jsem
druzí
a
postupujeme do kraje!
Kromě toho v květnu uklízíme
naučnou stezku kolem Andělky a
Čertovky a Orlíci podnikají výpravu na ostrov Šárka.
A je tu červen. Mustangové na krajském kole Svojsíkova závodu
obsazují 9. místo (škoda, největší opory byly na škole v přírodě),

Včelky a Myšky jedou na výpravu do Sentic, Bobři do jeskyní
Moravského krasu, Orlíci podnikají cyklovýpravu na Grunty. Aneta ,
Dáša, Máňa a Breptal úspěšně skládají čekatelskou zkoušku.
Pravidelnou činnost v tomto školním roce zakončujeme závěrečnou
oddílovou schůzkou, na které nejlepší tři z každé družiny dostávají
věcné ceny, první pak také vypalovanou dřevěnou placku. A kdo že
letos ty vypalované placky vybojoval? U Bobrů Petr Bělohoubek, u
Mustangů Jakub Juráň-Vánek, u Mravenců Michal Novák, u Orlíku
Ondra Svoboda, u Myšek Katka Zemanová, u Včelek Hanka
Václavíková. Odměněni jsou i ti, kteří měli od ledna až do dnešního
dne nejlepší účast ve svojí družince na všech akcích. Dostávají knihu
Skautskou stezkou.
V posledním červnovém týdnu pak vrcholí přípravy na
nejdůležitější akci roku, kterou je letní tábor.
Tábor se koná v Baldovci, na nově objevené louce. Účastní se ho
53 dětí a 15 vedoucích. Oproti Rychtářovu je v okolních lesích
mnohem více dřeva, příjemná je i
skutečnost, že nedaleko tábora je
zatopený lom.
Mladší
táborníci
spí
v
podsadových stanech po dvou,
skauti,
skautky
a
vedoucí
samozřejmě v indiánských stanech
tý-pí. Tématem celotáborové hry je
stavba Kanadské pacifické železnice.
Jedná se o hru nové generace, mnozí táborníci se shodují, že je
nejlepší ze všech, které kdy hráli.
V programu využíváme i nedaleké
lanové centrum, soutěžíme v mnoha
soutěžích také proti vedle tábořícím
skautům z Šebetova. Na táboře
vládne pohodová atmosféra.
Druhá
polovina
července
a
začátek srpna 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. Pořádáme také posezení při kytaře, spojené s opékáním buřtů
a tradiční oslavu Trojnarozenin v Olšanech na Zuzčině chatě.
Koncem srpna nás však čeká ještě jeden velký úkol a sice
přestavba starého kolníku v novou klubovnu. V září chceme uspořádat
nábor a dojde k plánovanému rozšíření oddílu. Se současnými
klubovnami bychom nevystačili. Stavba trvá 3 týdny a stojí nás hodně
sil i peněz, důležité ale je, že se dílo podařilo.
Začátek září, nábor. Bengi chystá letáčky, Ťapka se domlouvá
s ředitelem ZŠ, já chystám kroniky a táborová alba plná fotek.
V pondělí 8 vedoucích obchází 1., 2. a
3. třídy a pak až do pátku napjatě
čekáme, zda bude o členství v našem
oddíle mezi dětmi zájem. Přichází jich
15 a později přivádí tito nováčci ještě
další nováčky. Základ pro čtveřici
nových družinek je na světě!
Zahajovací
schůzka se koná
tradičně v polovině v září. Účastní se jí 62 členů oddílu + 15 nováčků.
Rozjíždí se činnost pěti starých i čtyř nových družinek, Mustangové
se mění v Roverský kmen. V září a říjnu družiny podnikají spoustu
výprav - Orlíci jedou na Podvrší, Mravenci do Lípy, Bobři na Ponor,
Racci na Stránskou skálu a Roveři do jeskyní. Kromě toho se jezdí
téměř pravidelně každý týden plavat do akvaparku do Vyškova. Miloš
Hotař se vrací z Indonésie a pro členy oddílu pořádá přednášku o
Banda
Acehu
doplněnou
promítáním spousty fotek.
Protože vedoucí nových
družinek nemají zatím mnoho
zkušeností,
opakujeme
rádcovský
kurs
a
rozšiřujeme jeho praktickou
část.
Tradiční akcí podzimu pak
je
Drakyáda. Účastní se jí 37 soutěžících a 25 draků. Mistrem
Drakyády se počtvrté za sebou stává Milošek Staněk od Orlíků.

Na přelomu října a listopadu se jede na 4 dny do Pohledce.
Výpravy se účastní 38 členů oddílu a je to výprava velmi vydařená.
V listopadu pořádáme další zdravotnický kurs, účastní se jej 23
junáků ze 7 středisek. Kromě toho sázíme keříky u novostaveb na
Švehlově ulici, někteří noví vedoucí družinek se účastní čekatelského
kursu a po listopadové oddílovce sleduje 42
zájemců premiéru filmu z tábora.
Orlíci s Bobry podnikají výpravu do
brněnského podzemí, Včelky, Myšky a
Žabky jdou na jednodenňák do Vranova
a Mravenci, stejně jako o 14 dnů dříve
Ještěrky 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.
Před pěti lety tehdejší roverský kmen Rorejš trávil předvánoční
víkend na roubence v Horní Marikové. Trapeři se rozhodli jít v jeho
šlépějích a je z toho skvělá akce pro 13 vedoucích a roverů.
K nejzdařilejším akcím konce roku ovšem 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 Bobrů Petr Vostal-Damm, u
Mravenců Michal Novák, u Orlíku Jakub Svoboda-Kvík, u Myšek Katka
Vlková-Pírko, u Včelek Hanka Václavíková. Mladší družinky jsou
odměněny kromě věcných cen také diplomy. U Racků ten nejcennější
získává Daneček Pokorný, u Gepardů Jirka Jašek, u Žabek Markétka
Šťastná a u Ještěrek Nikolka Šímídková. Odměněni jsou i jedinci,
kteří měli od září až do dnešního dne nejlepší účast ve svojí družince

na všech akcích. Ti dostávají kouzelný
hrníček. Vánoční schůzky se zúčastnilo 56
členů oddílu.
Oblíbeným prosincovým podnikem, který
se letos
koná již počtrnácté, je také
Recesiáda. Je to smršť soutěží, plných
legrace, pořádaná o svátcích pro ty, které
nebaví sedět doma. Jejími vítězi se stávají
Tomáš Klaška-Eda, jeho bratr Bob, Bára
Pytelová a Maruška Procházková
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 loňského roku 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 Šárka Vorlová.
sepsal: MUDr. Jiří Hodek, vůdce oddílu

3. DRUŽINY
(stav k 1.12. 2005)

Mustangové/Roverský kmen Trapeři
vedoucí: Radek Krištof-Saigon
schůzky: pátek 18:00-20:00
členové:

Dominik Remeš-Ucho
Filip Petřík-Filé
Pavel Bula-Pižlík
Vít Staněk
Jan Barták
Jakub Juráň-Vánek
Pavel Kalvoda-Smolař
Ladislav Votápek-Pařátek
Lukáš Lazar-Casper
Miriam Vávrová-Esmeralda
Tomáš Klaška-Eda

Bobři
vedoucí: ing.Petr Červinka-Uzel
schůzky: úterý 16:30-18:30
členové: Michael Růžička-Mišák
Aleš Pokorný
Ondřej Vlk
Jaroslav Novotný-Buldozer
Petr Vostal-Damm
Ladislav Šťastný-Budík
Tomáš Kyselka
Ladislav Procházka

Mravenci
vedoucí: Martin Kadlec-Breptal
Šárka Vorlová-Šíma
schůzky: středa 17:00-19:00
členové: Michal Novák
Martin Novák
Patrik Locker-Kulička
Bohdan Klaška-Bob
Jan Kovář
Ladislav Novák

Orlíci
vedoucí MUDr. Jiří Hodek-Jura
schůzky: pátek 16:00-18:00
členové: Ondřej Svoboda
Martin Peschl-Koumes
Jan Pisklák-Džany
Jan Fárník-Parnik
Filip Brabec
Vojta Přikryl
Jakub Svoboda-Kvík
Miloslav Staněk-Milda
Milan Hála-Blesk
Jiří Hála-Kapitán
Jan Malcánek-Malta
Miloš Smutný-Zajíc
Zdeněk Illek-Švejk
Vít Barták

Myšky
vedoucí: Dagmar Smiešná
Aneta Václavíková-Aweba
schůzky: pátek 16:00-18:00
členky: Simona Holečková-Simson
Kateřina Vlková-Pírko
Tereza Richterová-Citronek
Elisabeth Horká-Elinka
Michaela Vorlová
Markéta Kolaříková

Včelky
vedoucí: Ludmila Václavíková
schůzky: čtvrtek 16:00-18:00
členky: Tereza Bulová
Hana Václavíková
Daniela Kalvodová-Dalmatin
Hana Staňková-Křeček
Šárka Svobodová

Ještěrky
vedoucí: Petra Ťápalová-Ťapka
ing. Zuzana Vanýsková-Zuzel
schůzky: čtvrtek 16:00-18:00
členky: Marie Procházková
Barbora Jílková
Nikola Šmídková
Barbora Pytelová
Martina Šlezingerová

Žabky
vedoucí: Marie Smiešná
Miriam Vávrová-Esmeralda
schůzky: pondělí 16:00-18:00
členky: Tereza Urbánková
Markéta Šťastná
Eliška Šubrtová
Markéta Naušová

Racci
vedoucí: Vít Staněk
Tomáš Klaška-Eda
schůzky: pondělí 16:00-18:00
členové: Dan Říha
Vojtěch Slavík
Daniel Pokorný
Lukáš Gerža
Daniel Dundáček
Šimon Švec
Miroslav Sochna

Gepardi
vedoucí: Ladislav Votápek-Pařátek
Pavel Kalvoda-Smolař
schůzky: pátek 16:00-18:00
členové: Jiří Rája
Lukáš Klaška
Dominik Král
Jiří Jašek
Jan Gottvald
Matěj Trněný
Lukáš Vacek
Lukáš Trunda
Martin Bartůněk
Jiří Bartůněk
Filip Polanský
Cyril Zemánek

4. HOSPODAŘENÍ
ODDÍLU
V ROCE 2005
Zůstatek na účtu k 1.1.2005:
43 546 Kč
Hotovost v pokladně k 1.1.2005: 4 704,7 Kč
Celkem:
48 250,7 Kč
Příjmy:
členské příspěvky:
28 800,- Kč
sponzorské dary:
18 500,- Kč
příspěvek ORJ na ZK
960,- Kč
příspěvek MU Šlapanice:
12 000,- Kč
státní dotace:
31 799,50 Kč
platby účastníků tábora:
140 100,- Kč
odměna MU za úklid naučné stezky 2 500,- Kč
odměna MU za sázení keříků
2 500,- Kč
CD tábor:
630,- Kč
Mikuláš:
740,- Kč
úroky:
13,- Kč
sbírka na oběti Tsunami
1 000,- Kč
jiné příjmy:
379,-Kč
celkem:
239 921,50 Kč
Výdaje:
tábor:
provozní náklady:
ceny za bodování
odvod členských příspěvků:
investice-stavba „Trojky“
ostatní:
pomoc obětem Tsunami
celkem:

164 881.90 Kč
9 960,- Kč
4 734,- Kč
13 430,- Kč
43 412,80 Kč
28 053,40 Kč
4 000,- Kč
268 472,10 Kč

Zůstatek na účtu k 31.12.2005:
3629,- Kč
Hotovost v pokladně k 31.12.2005: 16 071,10Kč
Celkem:
19 700,10 Kč
pohledávky:
0,- Kč
dluhy:
0,- Kč
Celková bilance roku:
-28 550,60 Kč

1. ODDÍLOVÁ RADA
MUDr.Jiří Hodek, vůdce oddílu
vedoucí družiny Orlů

ing.Petr Červinka,
zástupce vůdce oddílu
vedoucí družiny Bobrů

Ludmila Václavíková,
vůdkyně dívčího kmene
vedoucí družiny Včelek

Martin Kadlec,
vedoucí družiny Mravenců

Dagmar Smiešná,
vedoucí družiny Myšek

Aneta Václavíková,
vedoucí družiny Myšek
Maria Smiešná
vedoucí družiny Žabek
Miriam Vávrová
vedoucí družiny Žabek
Tomáš Klaška
vedoucí družiny Racků
Vít Staněk
vedoucí družiny Racků
Pavel Kalvoda
vedoucí družiny Gepardů
Ladislav Votápek
vedoucí družiny Gepardů
Petra Ťápalová
vedoucí družiny Ještěrek

ing.Zuzana Vanýsková
vedoucí družiny Ještěrek
Radek Krištof
vedoucí roverského kmene Trapeři
Šárka Vorlová
nástěnkářka
Milan Kyselka,
hospodář a pokladník
Bořivoj Hodek,
tiskový zpravodaj
Michal Benkovič,
revizor a kuchař
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6. Rozpis schůzek

5. NAŠE KLUBOVNY

Rozpis schůzek

- rok 2005

JUNÁK ŠLAPANICE - II.ODDÍL
Pondělí:16:00-18:00 RACCI chlapci 1.- 3. třída (nová Bouda)
16:00-18:00 ŽABKY děvčata .1- 3.třída (stará Bouda)
Úterý: 16:30-18:30 BOBŘI chlapci 5.- 8. třída (nová Bouda)
18:30-19:30 Kytarová škola (nová Bouda)
Středa: 17:00-19:00 MRAVENCI chlapci 3.-6.třída (stará Bouda)
Čtvrtek:16:00-18:00 VČELKY děvčata 4.- 8.třída (nová Bouda)
16:00-18:00 JEŠTĚRKY děvčata 1.- 3.třída (stará Bouda)
18:00-19:30 Stolní hry pro zájemce (Trojka)
Pátek: 16:00-18:00
16:00-18:00
16:00-18:00
18:00-20:00

ORLI chlapci 3.-7.třída (nová Bouda)
GEPARDI chlapci 1.-4. třída (stará Bouda)
MYŠKY děvčata 4.-7. třída (Trojka)
TRAPEŘI obojí nad 15 let (stará Bouda)

ODDÍLOVÉ SCHŮZKY SE KONAJÍ 1x ZA MĚSÍC VE
VYHLÁŠENÝCH TERMÍNECH
ODDÍLOVÉ RADY SE KONAJÍ KAŽDÝCH 14 DNÍ VŽDY
V PONDĚLÍ OD 18:15

