2. Rok 2006 v oddíle
Šlapanických JUNÁKŮ
Tento rok se registrovalo 90 členů, o něco méně než loni.
Bohatou činnost vyvíjelo od počátku roku 9 družin + roverský kmen 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. Máme dvě
družinky starších děvčat, skautek. Včelky - ty vede Lída Václavíková
a Myšky, v jejichž čele stály Dáša Smiešná s Anetou Václavíkovou.
Po prázdninách pak vedení Myšek převzala Renča Hodková. Další dvě
družinky mladších děvčat, světlušek. Žabky, které vedly Marie
Smiešná s Miriam Vávrovou-Esmeraldou
(po prázdninách Marii
vystřídala ve vedení Šárka Vorlová-Šíma) a Ještěrky, kde vedení má
na starost Petra Ťápalová-Ťapka.
Chlapeckých družinek jsme měli od ledna pět. Nejstarší Bobry ty vede Petr Červinka - Uzel, Mravence – vede Martin Kadlec-Breptal
a Orlíky, které
vedu já-Jura
Hodek. Mladší skauty-vlčata ve dvou
družinách. Racky vedou Tomáš
Klaška-Eda a Vítek Staněk, Gepardy
pak Pavel Kalvoda-Smolař a Ladislav
Votápek-Pařátek, všechno bývalí
Mustangové.
Po
prázdninách
družinka Mravenců zaniká, členové
jsou rozděleni mezi Bobry a Orlíky.
Jejich vedoucí Breptal přebírá od Milana Kyselky-Hukana funkci
hospodáře a pokladníka. Zato se po náboru oddíl rozrůstá o další dvě
mladší družinky. Jedna vzniká nově a jmenuje se Křižáci. Do jejího
čela se staví Filip Petřík–Filé a Lukáš Lazar-Casper, odchovanci a

dlouholetí členové oddílu. Druhá vzniká rozdělením Gepardů na
Zelené ( ty vede Smolař) a Modré (ty vede Pařátek).
Sestavu doplňují Trapeři, což je kmen starších členů nad 15 let.
Činnost vyvíjí pod vedením Radka Krištofa-Saigona.
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 (od září je hospodářem Martin
Kadlec-Breptal, který je také správcem našich webových stránek),
tiskový zpravodaj Bořivoj Hodek - Bóřa, revizor a táborový kuchař
Michal Benkovič – Bengi. Šárka Vorlová-Šíma kromě vedení Žabek
také plní funkci nástěnkáře.
Každá družina se jednou týdně schází k družinové schůzce. Zde
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,
začátečníci se učí u Uzla, pokročilé
má na starost Jura. Příznivci volejbalu se taktéž pravidelně schází
pod vedením Ťapky, 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 činnosti nepravidelné. A i ta byla v roce 2006 víc než bohatá.
V průběhu ledna hrají starší členové oddílu několik hokejových
zápasů na zamrzlém Ponětovském rybníku. Také se jezdí plavat do

vyškovského akvaparku. Včelky podnikají výpravu do Mariánského
údolí, Trapeři tráví tři dny na chatě Jelenici v údolí Říčky.
Na přelomu ledna a února o pololetních prázdninách je podniknuta
trojdenní celoooddílová výprava do Doubravníka, které se účastní
20 členů oddílu.
V únoru se koná celooddílový turnaj zvaný Mistr uzlování, kde se
soutěží v rychlosti vázání uzlů. Vítězi se letos stávají stejně jako loni
Lukáš Lazar - Casper (kategorie skautů a skautek) a Katka VlkováPírko (kategorie světlušek a vlčat). Mravenci po turnaji nocují na
Boudě. Koná se také další zdravotnický kurs pro skautské vedoucí
okresu Brno-venkov. Náš oddíl má totiž licenci na organizování
zdravotnických kursů pro mladé
skautské vůdce, přednášející jsou
také z řad členů oddílu. Únorového
Zdravotnického kursu se účastní 13
skautek a skautů ze 7 středisek a
počet proškolených zdravotníků za
12 let organizování těchto kursů
přesahuje číslo 300.
Také
se
jezdí
plavat
do
vyškovského akvaparku či do Lužánek.
V březnu podnikají Ještěrky výpravu do Olšan, Bobři zkoumají
jeskyně v Moravském Krasu, Žabky, Včelky a Myšky jedou do Bílovic
a Racci nocují na Boudě. Smíšené družstvo Orlů a Gepardů nás
reprezentuje na florbalovém turnaji
ve Zbýšově a přiváží odtud pohár
vítězů. Ťapka, Šíma a Saigon se
Smolařem
úspěšně
skládají
čekatelské zkoušky.
Vítání jara, které se koná
pravidelně vždy první jarní víkend, je
letos až počátkem dubna. Tak byla
letošní zima drsná! V Mariánském
údolí hrajeme hry, u ohně na tábořišti skládají slib nováčci, noční
cesta do Šlapanic je hlubokým zážitkem pro všechny a nocování na

Boudě v pohodě. Letos skládá na této akci slib 12 skautů a skautek a
účastní se jí celkem 44 členů oddílu.
V dubnu vyjíždějí družinky opět na výpravy. Orlíci na kolech na
Kalečník, Bobři zkoumají brněnské podzemí, Trapeři zase Stránskou
skálu. Oddílová rada spolu s rovery splavuje Oslavku a Jihlavku na
raftu, roveři také přivážejí diplom za 2. místo z florbalového turnaje
v Újezdě. Gepardi nocují na Boudě. Celý oddíl pak pořádá kulturně
hudební akci pro seniory v domě s pečovatelskou službou.
Květen je obzvláště pro skautky a skauty měsícem velmi
významným, protože se každý sudý rok koná prestižní Závod vlčat a
světlušek 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 2004
jsme obsadili 2. místo, postoupili do
kraje a v silné konkurenci skončili
devátí. Letos do Ivančic vysíláme
smíšenou hlídku, složenou ze 4 Orlů, 1
Geparda a 1 Ještěrky. Veliké nadšení
vládne po vyhlášení výsledků. Jsme první a postupujeme znovu do
kraje!
Kromě toho v květnu dokončujeme verandu v nové klubovněTrojce a pořádáme skautský turnaj
v malé kopané. A těch výprav! Žabky,
Včelky a Myšky jedou na Pernštejn,
Roveři zkoumají Malčinou, Ještěrky
vyrážejí na Bílý potok. Orli pořádají
další cyklovýpravu, tentokrát do
Růženina lomu. Oddílová schůzka se
koná ve znamení velké terénní
bojové hry po celých Šlapanicích.
Nese název Golem.
A je tu červen. Na krajském kole Závodu vlčat v Brně končíme na
čtvrtém místě v těsném závěsu za třemi brněnskými hlídkami. Bobři a
oddílová rada navštěvují Lanové centrum, Orlíci podnikají další

cyklovýpravu. 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
(starší) nebo diplom (mladší). A kdo
že letos ty vypalované placky a
diplomy vybojoval? Nejprve mladší:
u Žabek Markétka Šťastná-Méďa, u
Ještěrek Nikča Šmídová, z Gepardů
byl nejlepší Martin Bartůněk, z
Racků vyhrál Lukáš Gerža. A starší:
u Bobrů Aleš Pokorný, u Mravenců
Michal Novák-Lopata, u Orlíku Kuba
Svoboda-Kvík, u Myšek Markétka Kolaříková-Berta, 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 pončo
(starší) nebo balón (mladší).
V posledním červnovém týdnu pak vrcholí přípravy na
nejdůležitější akci roku, kterou je letní tábor.
Tábor se koná v Baldovci, na stejné louce jako loni. Účastní se ho
55 členů oddílu. Oproti loňsku je nádherné počasí, skoro pořád svítí
sluníčko. 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 Cesta kolem světa za
80 dní. Jedná se o hru nové
generace, principiálně podobnou
loňské Stavbě velké pacifické železnice. Mnozí táborníci se shodují,
že je jednou z nejlepších, které kdy hráli. V programu využíváme i
nedaleké lanové centrum, soutěžíme v mnoha soutěžích také proti
vedle tábořícím táborníkům z Boskovic. Roveři podnikají trojdenní
„retrovýpravu“ na bývalé tábořiště v Kamenné, Bobři zase dvojdenní

ke Třem smrkům. Navštěvují nás skauti ze Křtin, kteří táboří
nedaleko. Na táboře vládne pohodová atmosféra.
Mnoho oddílů po táboře usíná hlubokým prázdninovým spánkem a
probouzí se v září. To ale není náš případ. Už týden po táboře
roznášíme po celých Šlapanicích a
Bedřichovicích Šlapanický zpravodaj
(teda ti členové, kteří jsou doma),
pětice roverů a rangers Radek
Krištof-Saigon,
Miriam
VávrováEsmeralda,
Tomáš
Klaška-Eda,
Ladislav Votápek-Pařátek a Pavel
Kalvoda-Smolař
odjíždí
na
mezinárodní skautské setkání Orbis
2006.
Srpen je zase ve znamení Letního kina Bouda, i když kvůli počasí
(pravý opak táborového-prší a prší) se promítá ve Trojce. Většinou se
sejde kolem 20 diváků. Pořádáme také posezení při kytaře, spojené
s opékáním buřtů. Po letech máme
také novou nástěnku u obchodního
domu Družba (teda vlastně spíš u
obchodního domu Albert…).
Počátkem září pořádáme ve škole
nábor, vzniká nová družina Křižáků.
Ještě než započne pravidelná
oddílová činnost, pokládáme na
Trojku plechovou střechu.
Zahajovací schůzka se koná tradičně v polovině v září. Účastní se
jí 74 členů oddílu, z toho je 11 nováčků. Rozjíždí se činnost družinek,
„přemnožení“ Gepardi se dělí na družiny dvě - Zelené a Modré. V září
a říjnu družiny podnikají spoustu výprav - Orlíci jedou na Milenku,
Včelky na Stránskou skálu, Bobři na Ponor, Křižáci do okolí
Šlapanic a Roveři do jeskyní. Bobři jedou taky plavat, Myšky nocují
na Boudě.
Protože vedoucí nové družinky nemají zatím mnoho zkušeností,
opakujeme rádcovský kurs a rozšiřujeme jeho praktickou část.

Tradiční akcí podzimu pak je Drakyáda. Účastní se jí 32
soutěžících a asi 20 draků. Mistrem Drakyády se stává Casper
s drakem Skautem.
Na přelomu října a listopadu se jede na 3 dny do Doubravníka.
Výpravy se účastní 28 členů oddílu a je to výprava velmi vydařená. Na
oplátku přijíždějí doubravničtí v listopadu k nám na Boudu.
V listopadu také pořádáme další zdravotnický kurs, účastní se jej
18 junáků ze 7 středisek. Jeden
účastník
přijíždí
dokonce
až
z Olomouce. To ale ještě nic není
proti Mezinárodnímu kytarovému
mejdanu, který organizuje v naší
Boudě Petr Červinka-Uzel. Tam je
nejvzdálenější
účastník
až
z Bangladéše!!! A aby toho nebylo
málo, hostí naše nová klubovna-Trojka čekatelský kurs, pořádaný
ORJ Brno-venkov.
Orlíci s Bobry podnikají společnou výpravu na chatu Pavlínu na
ČM vysočině, jezdí se pravidelně plavat do Vyškova. Také roznášíme
po domácnostech Šlapanické zpravodaje.
Zapomenout nemohu ani na Mikuláše. Ne, besídku oddíl nepořádá,
zato vedoucí v maskách obchází mladší členy oddílu a je při tom
spousta legrace. Aby ne, když Mikuláš a Anděl mají s sebou 9 čertů!!!
Loni oddílová rada trávila předvánoční víkend na vypůjčené
roubence v Horní Marikové v Javorníkách. Akce to byla skvělá, proto
jsme se rozhodli ji letos zopakovat. Byla to opět výtečná akce, jen
úplně jinak. Loni jsme se brodili po kolena ve sněhu, letos nás uvítaly
rozkvetlé sedmikrásky…
Před Vánocemi
roveři podnikají akci s názvem „ Útok na
Malčinou“ a také si barví a malují roverská trika.
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 nebo diplom. A kdo že letos ty vypalované placky vybojoval? U

Bobrů Petr Vostal-Damm, u Orlíku Martin Peschl-Koumes, u Myšek
Markétka Kolaříková-Berta, u Včelek Hanka Václavíková. Mladší
družinky jsou odměněny kromě věcných cen také diplomy. U Racků
ten nejcennější získává Vojta Slavík, u Zelených Gepardů Lukáš
Vacek-Kovboj, u Modrých Gepardů Jirka Bartůněk-Veverčák, u
Křižáků Jan Klaška, u Žabek Markétka Šťastná-Méďa a u Ještěrek
Barbora Pytlová-Babů. Odměněni jsou i jedinci, kteří měli od září až
do dnešního dne nejlepší účast ve svojí družince na všech akcích. Ti
dostávají světýlko a čelovku. Vánoční schůzky se zúčastnilo 60
členů oddílu.
Oblíbeným
prosincovým
podnikem, který se letos koná již
popatnácté, je také Recesiáda. Je
to smršť soutěží, plných legrace,
pořádaná o svátcích pro ty, které
nebaví sedět doma. Jejím vítězem
je letos stejně jako loni Tomáš
Klaška-Eda.
Hokej na zamrzlém rybníku letos kvůli velmi teplému počasí
nepřipadá v úvahu, využíváme proto pozvání skautů z Újezda a
rozdáváme si to s nimi ve florbalu.
Kdo se chce o našem oddíle dozvědět víc, může nás najít i na
internetu. Od léta máme nejen zcela přepracované internetové
stránky ale i novou vlastní doménu. Adresa je: www.dvojka.eu
Tvůrcem stránek je pan Radek Kadlec, správcem pak Martin KadlecBreptal. Roverský kmen má pak svůj blog na adrese http://roverblog.cz
Sledovat můžete i naši pravidelně obměňovanou nástěnku nedaleko
OD Albert, o kterou se stará Šárka Vorlová.
sepsal: MUDr. Jiří Hodek, vůdce oddílu

3. DRUŽINY
(stav k 1.12.2006)

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

Dominik Remeš-Ucho
Filip Petřík-Filé
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
Michal Novák-Lopata
Bohdan Klaška-Bob
Jaroslav Novotný-Buldozer
Petr Vostal-Damm
Ladislav Šťastný-Budík
Tomáš Kyselka-Smeagol
Jan Kovář

Křižáci
vedoucí: Filip Petřík-Filé
Lukáš Lazar-Casper
schůzky: čtvrtek 16:00-18:00
členové: David Petřík
Lukáš Petřík
Daniel Kašík-Kaša
Jan Klaška
Dan Dundáček
Jakub Macků
Lukáš Trunda
Štěpán Brychta
Dominik Brychta

Orlíci
vedoucí MUDr. Jiří Hodek-Jura
schůzky: pátek 16:00-18:00
členové: Ondřej Svoboda
Martin Peschl-Koumes
Jan Pisklák-Džany
Jan Macků
Filip Brabec
Matěj Novák
Jakub Svoboda-Kvík
Miloslav Staněk-Milda
Milan Hála-Blesk
Jiří Hála-Kapitán
Jan Malcánek-Malta

Myšky
vedoucí: Renata Hodková
schůzky: pátek 16:00-18:00
členky: Simona Holečková-Simson
Kateřina Vlková-Pírko
Michaela Vorlová
Markéta Kolaříková-Berta

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

Ještěrky
vedoucí: Petra Ťápalová-Ťapka
schůzky: čtvrtek 16:00-18:00
členky: Marie Procházková-Mery
Barbora Jílková-Drak
Nikola Šmídková
Barbora Pytlová-Babů
Martina Šlezingerová
Terezka Kadlecová
Dominika Trundová
Deniska Buchtová
Veronika Vacková

Žabky
Vedoucí: Šárka Vorlová-Šíma
Miriam Vávrová-Esmeralda
schůzky: pondělí 16:00-18:00
členky: Kateřina Levová
Markéta Šťastná-Méďa
Eliška Muselíková
Markéta Naušová

Racci
vedoucí: Vít Staněk
Tomáš Klaška-Eda
schůzky: středa 16:00-18:00
členové: Dan Říha-Mamut
Vojtěch Slavík
Lukáš Gerža
Michal Novák
Jan Šmerda
Lukáš Janák

Gepardi Zelení + Modří
vedoucí: Ladislav Votápek-Pařátek
Pavel Kalvoda-Smolař
schůzky: úterý 16:30-18:30
členové: Jiří Rája-Střelec
Jiří Hamerský-Rarach
Jan Gottvald
Matěj Trněný
Lukáš Veselý-Vacek-Kovboj
Jiří Bartůněk-Sendvič
Ondřej Brabec
Tomáš Černoch
Filip Polanský
Cyril Zemánek
Daniel Pokorný
Lukáš Černoch
Martin Bartůněk
Ondřej Křenek

4. HOSPODAŘENÍ
ODDÍLU
V ROCE 2006
Zůstatek na účtu k 1.1. 2006
Zůstatek v pokladně k 1.1. 2006
Celkem

3 629
16 071
19 700

Příjmy
členské příspěvky
sponzorské dary
příspěvek ORJ na ZK a ČK
příspěvek MU Šlapanice
odměna MU Šlapanice za roznos zpravodajů
státní dotace
platby účastníků tábora
mikuláš
úroky
pronájem klubovny
startovné od účastníků malé kopané
jiné
celkem

25 600
13 000
1 740
46 200
6 000
25 086
125 530
883
15
1 850
480
1 340
247 724

Výdaje
tábor
provozní náklady
ceny za soutěže
odvod členských příspěvků URJ a ORJ
data-projektor
židle do nové boudy - Trojky
dokončení nové boudy - Trojky
jiné
celkem
zůstatek na účtu k 31.12.2006
zůstatek v pokladně k 31.12.2006
Celkem
Celková bilance roku 2006

131 839
39 874
14 905
15 980
14 880
8 082
8 004
14 122
247 686
14 240
5 498
19 738
a+38

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,
hospodář a pokladník

Renata Hodková,
vedoucí družiny Myšek

Filip Petřík,
vedoucí družiny Křižáků
Lukáš Lazar,
vedoucí družiny Křižáků
Miriam Vávrová
vedoucí družiny Žabek
Šárka Vorlová
vedoucí družiny Žabek
Tomáš Klaška
vedoucí družiny Racků
Vít Staněk
vedoucí družiny Racků
Pavel Kalvoda
vedoucí družiny Zelených Gepardů
Ladislav Votápek
vedoucí družiny Modrých Gepardů

Petra Ťápalová
vedoucí družiny Ještěrek
Radek Krištof
vedoucí roverského kmene Trapeři
Milan Kyselka,
člen oddílové rady
Bořivoj Hodek,
tiskový zpravodaj
Michal Benkovič,
revizor a kuchař

OBSAH:
1. Oddílová rada
2. Rok 2006 v oddíle
šlapanických
JUNÁKŮ
3. Družiny
4. Hospodaření oddílu
v roce 2006
5. Naše klubovny
6. Rozpis schůzek

5. NAŠE KLUBOVNY

Rozpis schůzek - rok 2006/7
JUNÁK ŠLAPANICE - II.ODDÍL
Pondělí: oddílová rada 18:15-20:00 (Trojka)
Úterý: 16:30-18:30 BOBŘI chlapci 5.- 8. třída (nová Bouda)
16:30-18:30 MODŘÍ GEPARDI chlapci 2.-4. třída
(stará Bouda)
16:00-18:00 ZELENÍ GEPARDI chlapci 2.-4. třída
(Trojka)
18:30-19:30 Kytarová škola nováčci (nová Bouda)
18:30-19:30 Kytarová škola pokročilí (stará Bouda)
19:00-20:00 Volejbal pro zájemce, vede Ťapka
(v zimě se nekoná!)
Středa: 16:00-18:00 RACCI chlapci 2.- 4. třída (nová Bouda)
16:00-18:00 ŽABKY děvčata .2- 4.třída (stará Bouda)
Čtvrtek:16:00-18:00 VČELKY děvčata 4.- 8.třída (nová Bouda)
16:00-18:00 JEŠTĚRKY děvčata 1.- 4.třída (stará Bouda)
16:00-18:00 KŘIŽÁCI chlapci 1.-3. třída (Trojka)
Pátek: 16:00-18:00 ORLI chlapci 3.-7.třída (nová Bouda)
16:00-18:00 MYŠKY děvčata 4.-7. třída (Trojka)
18:00-20:00 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

