
Ročenka 2007                           
Junák Šlapanice, II. oddíl Stránka 1 
 

OBSAH:�
�
1. Oddílová�rada�

�
�
���2.�Rok�2007�v�oddíle���
�������šlapanických�JUNÁKŮ�

�
��3.�Družiny�
�
�
���4.�Hospodaření�oddílu�
����������v�roce�2007�
�
��5.�Naše�klubovny�



Ročenka 2007                           
Junák Šlapanice, II. oddíl Stránka 2 
 

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��
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�
Filip�Petřík, �
vedoucí�družiny�Křižáků��

�
Lukáš�Lazar,��
vedoucí�družiny�Křižáků��
�
Tereza�Bulová��
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��
�
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Petra�Ťápalová�
vedoucí�družiny�Ještěrek��
�
Radek�Krištof�
vedoucí�roverského�kmene�Trapeři��
�
Milan�Kyselka,��
revizor�
�
Bořivoj�Hodek,��
tiskový�zpravodaj�
�
Michal�Benkovič,�
člen�oddílové�rady�
 
 
 
 

 
�
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Rok�2007�v�oddíle�
Šlapanických�JUNÁKŮ�

�����Tento� rok� se� registrovalo� � 95� členů� což� je� nejvíce� v�historii�
oddílu.� Bohatou� činnost� vyvíjelo� od� počátku� roku� � 10� družin� +�
roverský�kmen.�Oddíl�podnikl�celou�řadu�podařených�tradičních�akcí,�
objevily�se�však�i�akce�nové.�Kytarovou�školu�navštěvovala�řada�členů�
oddílu� a�měli� jsme� zastoupení� i� na� světovém� setkání� skautů� zvaném�
Jamboree�v�Anglii!�
������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� B� ty� vede� Lída�
Václavíková� a� Myšky,� v� jejichž�
čele� stojí� Renča� Hodková.� Další�
dvě� družinky� mladších� děvčat,�
světlušek.� Ještěrky,� kde� vedení�
má� na� starost� � Petra� Ťápalová>

Ťapka� a� Žabky,� které� vedla� Miriam� Vávrová>Esmeralda.� Po� letních�
prázdninách� vznikla� ještě� jedna�
nová� družinka� mladších� děvčat,�
Medvídci.�Založila�ji�Terka�Bulová.�
Před� koncem� roku,� v�souvislosti�
s�odchodem� Miriam� z�oddílu,� je�
však� družinka� sloučena� s�Žabkami�
a� funguje� dál� jako� Žabky� pod�
vedením�Terky.�����
������Chlapeckých� družinek� jsme�
měli� od� ledna� šest.�Nejstarší�Bobry� >� ty� vede� Petr� Červinka>Uzel� a�
Orly,�které��vedu�já>Jura�Hodek.�Mladší�skauty�>�vlčata�ve�čtyřech�
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družinách.� Racky� vedou� Tomáš� Klaška>Eda� a� Vítek� Staněk,� Zelené�
Gepardy� pak� Pavel� Kalvoda>Smolař� a� Modré� Gepardy� Ladislav�
Votápek>Pařátek,� všechno� bývalí� Mustangové.� Poslední,� nejmladší�
družinka� se� jmenuje� Křižáci.� V� jejím� čele� stojí� Filip� Petřík–Filé� a�
Lukáš�Lazar>Casper,�další�odchovanci�a�dlouholetí�členové�oddílu.���

�����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�
revizor� Milan� Kyselka� –� Hukan,�

hospodář� Martin� Kadlec>Breptal,� který� je� také� správcem� našich�
webových� stránek,� tiskový� zpravodaj� Bořivoj� Hodek� >� Bóřa� a�
táborový�kuchař�Michal�Benkovič�–�Bengi.�Terka�Bulová�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� zkoušky,�
paměťové� hry,� � 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,� pomoc�
druhým,� spolupráce.� Při� hrách� a� soutěžích�
pak� stavíme� na� sebeovládání� a� férovosti.� Toto� je� moment,� který�
Junák� odlišuje� od� jiných� volnočasových� aktivit.� Nechceme� děti� jen�
něco� naučit,� vyplnit� jejich� volný� čas.� Naší� ambicí� je� výchovné�
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působení� prostřednictvím� kolektivu� s�pozitivním� směřováním.� 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.��Občas,�spíše�
nepravidelně,�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� jednotlivé�
družiny� věnují� činnosti� nepravidelné.� A� i� ta� byla� v�roce� 2007� velmi�

bohatá.�
����V�průběhu�ledna�podnikají�Bobři�
výpravu� do� brněnského� podzemí,�
Orli�tráví�víkend�na�Novodvorském�
ponoru.� Také� se� jezdí� plavat� do�
vyškovského� akvaparku.� Na�
lednové� oddílovce� se� koná� dlouho�
očekávaná� premiéra� filmu�
z�tábora.�Trapeři�jedou�do�Újezda�

k�přátelskému�utkání�s�místními�Junáky�ve�Florbalu.���
�����Na�přelomu�ledna�a�února�o�pololetních�prázdninách�je�podniknuta�
trojdenní�celooddílová��výprava�na�Chlébské,�které�se�účastní�asi�20�
členů�oddílu.��
�����Na�počátku� února� zkoumají�
Roveři� na� svojí� výpravě� některá�
zajímavá� zákoutí� šlapanického�
podzemí.� V�průběhu� pololetních�
prázdnin� pořádáme� odpoledne�
stolních�her.� �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��
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Zdravotnického�kursu�se�účastní�15�skautek�a�skautů�z�9�středisek�a�
počet�proškolených�zdravotníků� za� 14� let�organizování� těchto�kursů�
přesahuje�číslo�350.�Zajímavé�je,�že�skautský�svátek�Den�sesterství�
(22.2.)�vychází�letos�přesně�na�datum�únorové�oddílovky.���

�����Březen� � je� akcemi� doslova�
nabitý.� Hned� první� víkend� se� na�
naší� základně� konají� čekatelské�
zkoušky� okresu� Brno>venkov,� kde�
mezi� úspěšnými� absolventy� lze�
najít�i�6�našich�členů.�Další�víkend�
je�ve�znamení�společné�akce�čtyř�
vlčáckých� družin� –� jedná� se� o�
výpravu� do� Mariánského� údolí,�

zakončenou� nocování� na� Boudě.� Ten� samý� víkend� má� náš� oddíl� i�
zastoupení�na�setkání�okresních�vůdců�v�Pozďatíně.�O�týden�později�
se� koná� celooddílový� turnaj� zvaný�Mistr� uzlování,� kde� se� soutěží� v�
rychlosti� vázání� uzlů.� Vítězi� se� letos� stávají� Markéta� Kolaříková>
Berta� (kategorie� skautů� a� skautek)� a� Barbora� Pytelová>Babů�
(kategorie� světlušek� a� vlčat).� Ten� samý� víkend� Žabky� nocují� na�
Boudě.��
�����Vítání� jara,� které� se� koná�
pravidelně�vždy�první�jarní�víkend,�
vychází� na� 24.>25.3.� � A� jestliže�
zima� byla� letos� mírná� a� počasí�
přívětivé,� o� tomto� víkendu� toto�
tvrzení� určitě� neplatí.� Už� od�
pátečního� večera� v�kuse� prší,�
tábořiště� v� Mariánském� údolí� na�
nás� letos� čeká� marně.� Jelikož� se�
však� na� Boudě� schází� víc� jak� 50� lidiček,� promítáme� ve� Trojce� jako�
náhradní� program� seriál� Záhada� hlavolamu.� Teprve� večer� se� obloha�
jasní�a�je�možné�rozdělat�oheň� i�venku.�O�nezapomenutelný�okamžik�
skládání�slibu�tedy�nováčci�ani�letos�nepřijdou…��
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����������V�dubnu�vyjíždějí�družinky�opět�na�výpravy.�Orlíci�na�kolech�do�
Lulče,�Bobři� s�Rovery�zkoumat�brněnské�podzemí�a� taky�Stránskou�
skálu,� Ještěrky� razí� na� � Novodvorský� Ponor,� Včelky� do�
Mariánského� údolí.� Oddílová� rada� spolu� s�rovery� splavuje� Dyji� na�
raftu.� Roveři� a� vedoucí� také� instalují� do� Staré� Boudy� třetí� okno� a�
opravují�nahnutou�kůlnu�na�uskladnění�podsad.�Oddíl�na�svojí�základně�
hostí� víkendové� setkání� vůdkyň� okresu� Brno>venkov.� Dubnová�

oddílovka� je� ve� znamení� velké�
terénní�bojové�hry�Golem.�
������Květen� je� obzvláště� pro�
skautky� a� skauty� měsícem� velmi�
významným,� protože� se� každý�
lichý�rok�koná�prestižní�Svojsíkův�
závod.� To� je� celovíkendová�
terénní� soutěž,� které� se� účastní�
čtyř� až� sedmičlenné� hlídky� z�
mnoha� oddílů.� Ještě� nikdy� na� ní�

zástupci� našeho� oddílu� nechyběli,� v�posledních� deseti� letech� naši�
členové�pravidelně�obsazují�čelní�pozice�a�postupují�do�krajských�kol.��
Letos�do�Veverské�Bitýšky�vysíláme�výpravu,� složenou� �ze�6�Orlů,�7�
Bobrů� a� 4� Včelek.� S�vedoucími� je�
nás� celkem� 21� a� jsme� kromě�
domácích� nejpočetnější� výpravou.�
Veliké� nadšení� vládne� po� vyhlášení�
výsledků.� Bobři� jsou� třetí� a�
postupují�znovu�do�kraje!��
������Kromě�toho�v�květnu�pořádáme�
skautský� turnaj� v�malé� kopané,�
stejně� jako� loni� v� Želešicích.�
Účastní� se� ho� 5� družstev� a� vládne� zde� pohodová,� doslova� skautská�
atmosféra.� Oddílová� schůzka� se� koná� opět� venku,� jejím� ústředním�
bode�programu�je�hra�Scrabble.��
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�����A� je� tu� červen.� Myšky� podnikají� odvážný� přechod� Pálavy,� Orli�
nocují� na� Boudě.� 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� Naušová,� u�
Ještěrek� Barbora� Pytlová>Babů,�
z�Modrých� Gepardů� byl� nejlepší�
Martin� Bartůněk>Veverčák,� ze� Zelených� Gepardů� Jirka� Bartůněk>
Sendvič,� z� Racků� vyhrál� Vojta� Slavík� a� z�Křižáků� Jan� Kašík>Kaša.�
Starší:�u�Bobrů�vítězí�Honza�Kovář,�u�Orlů�Milan�Hála>Blesk,�u�Myšek�
Markétka� Kolaříková>Berta,� u� Včelek� Daniela� Kalvodová>Dalmatin.�
Odměněni� jsou� i� ti,� kteří�měli� od� ledna� až� do� dnešního� dne� nejlepší�
účast�ve�svojí�družince�na�všech�akcích.�Dostávají�termohrníček.�Za�
absolutně� nejlepší� účast� ze� všech�členů� oddílu� je� pak� odměnou�mp3�

přehrávač.� Získává� ho� Katka�
Levová.���
�����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� 62� členů� oddílu.� Stejně�
jako� loni� 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.� Co� se�
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celotáborové�hry�týče,�tu�jsme�letos�pokusně�rozdělili�na�dvě.�Sedm�
trojic� straších� táborníků� hraje� Cash� flow,� čtyři� pětice� mladších�
představují�koleje�ve�slavných�Bradavicích.�Změna�se�velmi�osvědčila,�
nejen� vedoucí,� ale� i� mnozí� táborníci� se� shodují,� že� je� jednou� z�
nejlepších,� které� kdy� hráli.� V�programu� využíváme� i� nedaleké� lanové�
centrum,� soutěžíme� v�mnoha�disciplínách� proti� hostům� –� táborníkům�
ze�Křtin.�Čelíme�snad�desítce�nočních�přepadů�a�pokusů�ukrást�vlajku,��
navštěvuje� nás� nespočet�
bývalých� členů� oddílu� a� jiných�
příjemných�návštěv.��Na�táboře�
vládne��pohodová�atmosféra.��
�����Mnoho� oddílů� po� táboře�
usíná� hlubokým� prázdninovým�
spánkem� a� probouzí� se� v�září.�
To�ale�není�náš�případ.�Ladislav�
Votápek>Pařátek� a� Pavel�
Kalvoda>Smolař� odjíždí� na� 10�
dnů�na�mezinárodní�skautské�setkání�Jaboree�2007�do�Anglie.����
�����Srpen�je�zase�ve�znamení�Letního�kina�Bouda.�Počasí�nám�přeje,�

promítáme� 5� večerů� za� sebou�
různé� filmy.� Většinou� se� sejde�
kolem� 20� diváků,� největším�
tahákem� jsou� asi� Simpsonovi.�
Pořádáme� také� posezení� při�
kytaře,� spojené� s�opékáním�
buřtů� a� část� oddílové� rady�
sjíždí� hned� dvakrát� na� raftu�
řeku�Moravici.� Také� plánujeme�
nábor�a�snažíme�se�přijít�na�to,�

proč�máme�tak�malý�úspěch�při�náboru�děvčat.���
�����Počátkem�září�pořádáme�ve�škole�nábor,�vzniká�nová�dívčí�družina�
Medvídků� pod� vedením� Terky� Bulové.� Ačkoliv� se� náborové� akce�
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účastní� většina� oddílových� vedoucích� (míněno� žen)� a� vše� je� zacíleno�
hlavně�na�holky,�výsledkem�je�asi�15�nováčků>kluků�a�3�děvčata.��
�����Zahajovací�schůzka�se�koná�tradičně�v�polovině�v�září.�Účastní�se�
jí�80�členů�oddílu,�z�toho�je�14�nováčků.�Rozjíždí�se�činnost�družinek,�
nováčci>kluci� doplňují� hlavně�
Pařátkovy�Modré�Gepardy,�méně�
pak� Racky� a� Křižáky.� V�září� a�
říjnu�družiny��podnikají� �spoustu�
výprav�>�Orlíci�jedou�na�Čebínku,�
Včelky� na� Pekárnu,� Bobři� na�
Ponor,� Křižáci� do� Jedovnic,�
Medvídci� na� Santon,� Ještěrky�
na� Nový� hrad� a� Roveři� do�
podzemí.� Bobři� jedou� taky�
plavat,�Žabky�nocují�na�Boudě�a�opékají�špekáčky.��
�����Tradiční� akcí� podzimu� pak� je� Drakyáda.� Účastní� se� jí� 42�
soutěžících� a� asi� 27� draků.� � Mistrem� Drakyády� se� stává� Babů�

s�drakem�Bednou.�
�����Na� konci� října� se� jede� na� 3�
dny� do� Ratíškovic.� Výpravy� se�
účastní� 23� členů� oddílu� a� je� to�
výprava�velmi�vydařená.�Nejen,�že��
základna� místních� skautů,� kde�
jsme� ubytováni,� je� jako� stvořená�
pro� podobné� akce,� ale� v�obci� je� i�
krytý� bazén,� zatopený� lom� a�

drezína�k�pronajmutí!!!��
�����V�listopadu�pak�pořádáme�další�zdravotnický�kurs,�účastní�se�jej�
20� junáků� z� 8� středisek.� Na� listopadové� oddílovce� se� promítá� film�
z�letošního�tábora.�Poprvé�za�posledních�7�let�jej�nezpracovával�Karel�
Nesvadba,�ale�Zuzčin�tatínek,�režisér�Jiří�Vanýsek.�A�změna�to�byla�
víc� než� příjemná.� Mezi� ty� méně� příjemné� změny� patří� odchod�
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Esmeraldy� z�oddílu� a� zánik� Medvídků.� No>zánik� asi� není� to� správné�
slovo>Medvídci�se�sloučili�s�Žabkami�a�jejich�vedení�se�ujala�Terka.��

�����Zapomenout� nemohu� ani� na�
Mikuláše.� Ne,� besídku� oddíl� opět�
nepořádá,� zato� vedoucí� v�maskách�
obchází� � mladší� členy� oddílu� a� je�
při� tom� � spousta� legrace.�Aby� ne,�
jeden� Mikuláš� dva� Andělé� a�
čtveřice� čertů,� to� je� solidní�
sestava!!!� Ani� tak� nestíháme�
všechny,� koho� bychom� chtěli�

navštívit…�
�����Počátkem� prosince� Orli� po� plavání� nocují� na� Boudě� a� pořádají�
turnaj�v�pink>pongu,�Ještěrky�pro�změnu�nocují�u�Ťapky�doma�a�pečou�
cukroví.���
�����Loni� i� předloni� oddílová� rada� trávila� předvánoční� víkend� na�
vypůjčené� roubence� v�Horní� Marikové� v� Javorníkách.� Akce� to� byly�
skvělé,� proto� jsme� se� rozhodli�
vyrazit� i� letos.� Nakonec� ale�
všechno� bylo� úplně� jinak.� Jelo� se�
do� Pozďatína� na� základnu�
Oslavanských� skautů� a� měli� jsme�
příležitost� po� letech� vidět� opět�
naše�staré�tábořiště�v�Kamenné…�
������Ten� stejný� víkend� přivážejí�
roveři� Saigon� a� Smolař� z�Vídně�
Betlémské� světlo� a�
v�předvánočním�týdnu�si�pro�něj�lidé�chodí�k�nám�do�klubovny.��
������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�
skautské�družiny�dostávají� věcné�ceny,� první� pak�navíc� � vypalovanou�
dřevěnou� placku.� Oproti� počátku� léta� se� galerie� vítězů� poněkud�
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změnila.� � U� Bobrů� vyhrál� Petr� Vostal>Daam,� u� Orlů� Jirka� Hála>
Kapitán,� u� Myšek� Markétka� Kolaříková>Berta,� u� Včelek� Kristýna�
Trundová>Majkiki.�Mladší�družinky�jsou�odměněny�kromě�věcných�cen�
diplomy.�U�Racků�ten�nejcennější�získává�Honza�Šmerda,�u�Zelených�
Gepardů� Ondra� Brabec,� u� Modrých� Gepardů� Martin� Bartůněk>

Veverčák,� u� Křižáků� Lukáš�
Trunda>Lojza,� u� Žabek� Dorka�
Levová� a� u� Ještěrek� Simona�
Řeháková>Sisi.� Odměněni� jsou� i�
jedinci,� kteří� měli� od� září� až� do�
dnešního� dne� nejlepší� účast� ve�
svojí�družince� na� všech�akcích.�Ti�
dostávají� velkou� čokoládu.��
Vánoční�schůzky��se�zúčastnilo�60�

členů�oddílu,�navlas�stejně�jako�loni.���
�����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.� Jejími� vítězi�
jsou� letos� Barbora� Pytelová>Babů�
a�Dominik�Remeš>Ucho.��
�����Hokej� na� zamrzlém� rybníku�
Hádku� a� účast� na� florbalovém�
turnaji� ve� Veverské� Bitýšce� � jsou�
letos�poslední�oddílové�akce�.��
�
�
�����Kdo� se� chce� o� našem� oddíle�
dozvědět� víc,� může� nás� najít� i� na� internetu.� Adresa� je:�
www.dvojka.eu�Tvůrcem�stránek�je�pan�Radek�Kadlec,�správcem�pak�
Martin� Kadlec>Breptal.� Roverský� kmen� má� pak� svůj� blog� na� adrese�
http://rover.blog.cz�
����Sledovat�můžete�i�naši�pravidelně�obměňovanou�nástěnku�nedaleko�
OD�Albert,�o�kterou�se�stará�Terka�Bulová.�
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DRUŽINY�

(stav�k�1.12.2007)�
Roverský�kmen�Trapeři�
vedoucí:�Radek�Krištof>Saigon�
��
������������������členové:������Dominik�Remeš>Ucho��
�������������������������������������Filip�Petřík>Filé�
�������������������������������������Vít�Staněk�
�������������������������������������Jan�Barták�
�������������������������������������Pavel�Kalvoda>Smolař�
�������������������������������������Ladislav�Votápek>Pařátek�
�������������������������������������Lukáš�Lazar>Casper�
�������������������������������������Tomáš�Klaška>Eda�
�
�
�
�
�
������������������������������
�
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Žabky��
Vedoucí:�Tereza�Bulová�
�
������������členky:��Kateřina�Levová�
�������������������������Markéta�Šťastná>Méďa��������������������������
�������������������������Dora�Levová��
�������������������������Markéta�Naušová�

�������������������������������������������������� 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

�
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Ještěrky��
vedoucí:�Petra�Ťápalová>Ťapka��
�
������������členky:��Marie�Procházková>Mery�
�������������������������Klára�Klíčníková�
�������������������������Hana�Švarcová��
�������������������������Barbora�Jílková>Drak��������������������������
�������������������������Simona�Řeháková>Sisi��
�������������������������Barbora�Pytlová>Babů�
�������������������������Martina�Šlezingerová�
�������������������������Klára�Pytelová>Kiki�
�������������������������Dominika�Trundová�
�������������������������Lucie�Růžičková�
�������������������������Simona�Slavíková���
�
�������������������������

  
 
 

�
�
�
�
�
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Myšky�
vedoucí:�Renata�Hodková�
�
�����������členky:�Simona�Holečková>Simson����������
������������������������Kateřina�Vlková>Pírko��
������������������������Michaela�Vorlová�
������������������������Markéta�Kolaříková>Berta����
�
��
��������������������������
� � ���� 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Včelky��
vedoucí:�Ludmila�Václavíková��
�
������������členky:��Tereza�Bulová�������������������������
�������������������������Daniela�Kalvodová>Dalmatin��
�������������������������Hana�Staňková>Křeček�
�������������������������Kristýna�Trundová>Majkiki���������������������������
 
�
�
�
�
�
�
�

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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 Křižáci�
vedoucí:�Filip�Petřík>Filé�
�������������Lukáš�Lazar>Casper�
�
����������������členové:��David�Petřík�
�������������������������������Lukáš�Petřík�
�������������������������������Daniel�Kašík>Kaša�
�������������������������������Jan�Klaška��
�������������������������������Vojtěch�Slavík�
�������������������������������Lukáš�Trunda�
�������������������������������Tomáš�Dvořák�
�������������������������������Cyril�Zemánek�
�������������������������������David�Zeman��
�
�
��������������������������������������������������������������        
  
 
 

�
�
�
�
�
�
�
�



Ročenka 2007                           
Junák Šlapanice, II. oddíl Stránka 21 
 

Racci��
vedoucí:�Vít�Staněk�
�������������Tomáš�Klaška>Eda�
�
����������členové:��Dan�Říha>Mamut�������������������������
�������������������������Ladislav�Švarc�
�������������������������Štěpán�Brichta�
�������������������������Jan�Šmerda��
�������������������������Lukáš�Janák�
�������������������������Daniel�Dundáček����
����������������������������������������
 

 
 
 
 
 
 
 
 

�
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Modří�Gepardi�
vedoucí:�Ladislav�Votápek>Pařátek�
�
��������������členové:��Marek�Jucha�
�����������������������������Tomáš�Procházka�
�����������������������������Daniel�Pokorný�
�����������������������������Lukáš�Černoch�
�����������������������������Martin�Bartůněk>Veverčák�
�����������������������������Ondřej�Křenek>Tíha�
�����������������������������Lukáš�Křenek�
�����������������������������Tomáš�Raab�
�����������������������������Jakub�Hanák�
�����������������������������Dalibor�Trněný�
�����������������������������Daniel�Dlapal�
�
�

�
�
�
�
�

�
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Zelení�Gepardi�
vedoucí:���Pavel�Kalvoda>Smolař��
�
členové:��Jiří�Rája>Střelec�
���������������Jiří�Hamerský>Rarach�������������������������
���������������Jan�Gottvald�
����������������Matěj�Trněný�
����������������Lukáš�Veselý>Vacek>Kovboj��
����������������Jiří�Bartůněk>Sendvič�
����������������Ondřej�Brabec�
����������������Tomáš�Černoch�
����������������Filip�Polanský�
����������������������������� 
 

 
 
 
 

 
�

�
����



Ročenka 2007                           
Junák Šlapanice, II. oddíl Stránka 24 
 

Bobři�
vedoucí:�ing.�Petr�Červinka>Uzel�
���������
�����������členové:�Michael�Růžička>Mišák�
������������������������Jaroslav�Novotný>Buldozer��
������������������������Petr�Vostal>Daam�
������������������������Ladislav�Šťastný>Budík�
������������������������Tomáš�Kyselka>Smeagol�
������������������������Jan�Kovář�
�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
�
�
�
�
�
�
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Orli�
vedoucí�MUDr.�Jiří�Hodek>Jura�
�
����������členové:�Ondřej�Svoboda�
������������������������Martin�Peschl>Koumes�
������������������������Jan�Pisklák>Džany�
������������������������Michal�Novák>Lopata�
������������������������Filip�Brabec�
������������������������Jakub�Svoboda>Kvík�
������������������������Miloslav�Staněk>Milda�
������������������������Milan�Hála>Blesk�
������������������������Jiří�Hála>Kapitán�
� ��������������Jan�Malcánek>Malta� �
����������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 

�
�
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HOSPODAŘENÍ�
ODDÍLU��V��ROCE���2007�

Zůstatek�na�účtu�k�1.1.�2007� 14�240�
Zůstatek�v�pokladně�k�1.1.�2007� 5�498�
Celkem� 19�738�
� �
Příjmy� �
členské�příspěvky� 30�900�
sponzorské�dary� 5�000�
příspěvek�ORJ�na�ZK� 780�
příspěvek�MU�Šlapanice� 37�000�
odměna�MU�Šlapanice�za�roznos�zpravodajů� 6�000�
dotace�ORJ� 45�745�
platby�účastníků�tábora� 142�475�
mikuláš� 1144�
úroky� 15�
pronájem�klubovny� 4�960�
startovné�od�účastníků�malé�kopané� 640�
jiné� 1�169�
celkem� 275�828�
� �
Výdaje� �
tábor� 142�475�
provozní�náklady� 44�530�
ceny�za�soutěže� 12�415�
odvod�členských�příspěvků�URJ�a�ORJ� 18�050�
kamna� 8�750�
cylindry� 6�671�
hosting�savana� 1�010�
jiné� 17�565�
hangár� 26�200�
celkem� 277�666�
� �
zůstatek�na�účtu�k�31.12.2007� 90�
zůstatek�v�pokladně�k�31.12.2007� 17�810�
Celkem� 17�900�
� �
Celková�bilance�roku�2007�� B1�838� 
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