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�����������ODDÍLOVÁ�RADA�

 
MUDr.Jiří�Hodek,��
vůdce�oddílu��
vedoucí�družiny�Draků��
�
�
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�Orlomyší��
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Filip�Petřík, �
vedoucí�družiny�Křižáků��

Lukáš�Lazar,��
vedoucí�družiny�Křižáků��
�
Tereza�Bulová��
vedoucí�družiny�Žabek�
�
Vít�Staněk�
vedoucí�družiny�Racků��
�
Jiří�Tihon�
vedoucí�družiny�Zelených�Gepardů��

Jan�Barták�
vedoucí�družiny�Modrých�Gepardů��

Petra�Ťápalová�
vedoucí�družiny�Ještěrek��
�
Radek�Krištof�
vedoucí�roverského�kmene�
Trapeři��
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Milan�Kyselka,��
revizor�
�
Bořivoj�Hodek,��
tiskový�zpravodaj�
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Michal�Benkovič,�
správce�oddílového�webu�
�
Daniela�Kalvodová�
nástěnkářka�
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Rok�2008�v�oddíle�Šlapanických�JUNÁKŮ�
�

������Osmnáctý� rok� fungování� našeho� oddílu� by� se� dal� nazvat� rokem�
změn.� Poprvé� v�historii� oddílu� počet� registrovaných� členů� překročil�
číslo�100,�členů�se�registrovalo�přesně�101.�Bohatou�činnost�vyvíjelo�
od�počátku�roku��10�družin�+�roverský�kmen,�v�průběhu�roku�družina�
Bobrů� kompletně� přešla� do� roverského� kmene� Trapeři,� Orli� se� po�

úbytku� členů� spojili� s�Myškami�
(říkají� si� „Orlomyši“)� a� vznikla�
úplně� nová� chlapecká� družinka�
Draci.� Oddíl� podnikl� celou� řadu�
podařených� tradičních� akcí,�
objevily� se� však� i� akce� nové.� Po�
dvanácti� letech� jsme� opět�
organizovali�okresní�kolo�závodu�
vlčat� a� světlušek� „O� totem�
náčelníka� a� vlajku� náčelní“� a�

není� bez� zajímavosti,� že� jedna� naše� družina� (tentokrát� Žabky)�
postoupila�do�krajského�kola.�
������Na� úvod� se� však� jistě� hodí�
napsat,�jak�náš�oddíl�funguje.�
������Děti� jsou� podle� věku� a�
pohlaví� rozděleny� do� družin.�
Máme��družinku�starších�děvčat,�
skautek.�Včelky� E� ty� vede� Lída�
Václavíková� a� smíšenou� družinku�
Orlomyší,� v� jejichž� čele� stojí�
Renča� Hodková.� Další� dvě�
družinky� mladších� děvčat,� světlušek.� Ještěrky,� kde� vedení� má� na�
starost� � Petra� Ťápalová?Ťapka� a� Žabky,� které� vede� Terka� Bulová�
spolu�s�Danielou�Kalvodovou?Dalmatinem.����
������Chlapeckých� družinek� jsme� měli� od� ledna� šest.� Nejstarší�Bobry�
vedl� Petr� Červinka?Uzel� a�Orly,� jsem� vedl� já� ?� Jura� Hodek.� Bobři�
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však�zanikli�před�táborem�tím,�že�přešli�do�roverského�kmene,�Orli�se�
spojili�s�Myškami.�Mladší�skauty�?�vlčata�máme�ve�čtyřech�družinách.�
Racky� vede� Vítek� Staněk,� Zelené� Gepardy� pak� od� Pavla� Kalvody?
Smolaře�po�táboře�převzal�Jirka�Tihon–Juris.� �Modré�Gepardy� vedl�
do� tábora� Ladislav� Votápek–Pařátek� a� po� táboře� je� převzal� Jan�
Barták?Kartáček.�Poslední,�nejmladší�družinka�se�jmenuje�Křižáci.�V�

jejím�čele�stojí�Filip�Petřík–Filé�
a� Lukáš� Lazar?Casper,� další�
odchovanci� a� dlouholetí� členové�
oddílu.� Po� letních� prázdninách�
pak� vznikla� ještě� jedna� nová�
družinka� mladších� chlapců,�
Draci.��
�����Sestavu� doplňují� Trapeři,�
což� je� roverský� 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,�
správce�našich�webových�stránek�a�táborový�kuchař�Michal�Benkovič–
Bengi,� tiskový� zpravodaj� Bořivoj� Hodek–Bóřa� a� Daniela� Kalvodová,�
která� 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�
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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� 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� 2008� velmi�
bohatá.�
����V�průběhu� ledna� podnikli�
tehdy� ještě� Bobři� velkou�
výpravu� do� znojemského�
podzemí,� Orli� a� Myšky� jezdí�
plavat� do� vyškovského�
akvaparku.� Vzhledem�
k�příznivému� počasí� jezdíme�
také� hrát� hokej� na� zamrzlý�
rybník� Hádek� a� chybět�
nemůžou�ani�pravidelná�posezení�při�kytaře.�
�����Na�přelomu�ledna�a�února�o�pololetních�prázdninách�je�podniknuta�
trojdenní�celooddílová��výprava�do�Skleného�nad�Oslavou,�které�se�
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účastní� asi�30�členů�oddílu.�Spíme�v�úžasném�srubu�a�myslím,� že� na�
tuto�vydařenou�výpravu�dlouho�nikdo�z�účastníků�nezapomene.��
�����V�první� polovině� února� jedou� do� Vyškova� plavat� Zelení� Gepardi.�
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.��Únorová�oddílovka�se�koná�
v�bazéně�vedle�šlapanické�školy.���
�����Březen��je�akcemi�doslova�nabitý.�Hned�první�víkend�jedou�Orli�na�
Ponor� a� Včelky� podnikají� výpravu� k�Ríšově� studánce,� spojenou�
s�nocováním� na� Boudě.� Roveři� pro� změnu� zkoumají� nově� objevené�
části� brněnského� podzemí.� Další� víkend� jedou� Ještěrky� plavat� na�
Kraví� horu,� akci� zakončují� nocováním� na� Boudě.� Poslední� březnový�
víkend� se� koná� tradiční� Vítání�
jara.� Účast� je� velmi� dobrá,� jde�
nás� více� než� 50.� Tentokrát� však�
oheň� nezaplál� v�údolí,� nýbrž� na�
zřícenině�Horákovského�hradu.�A�
změna� to� byla� příjemná� nejen�
pro� desítku� nováčků,� kteří� zde�
skládali�svůj�slavnostní�slib.�
����������V�dubnu�vyjíždějí�družinky�
opět� na� výpravy.� Orli� s�Myškami�
na� kolech� na� Žabárník,� � Ještěrky� do� ZOO,� Žabky� do� jeskyně�
Pekárny.�Dubnová� oddílovka� je� ve� znamení� velké� terénní� bojové�hry�
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Golem�a�celý�duben�pak�probíhají�přípravy�okresního�závodu�„O�totem�
náčelníka�a�vlajku�náčelní“��
������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�celodenní�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.�
Závod� pořádáme� v�hájku,� start� a� cíl,� stejně� jako� seřadiště� je� ve�
Velkém� parku.� Účast� více� než� 200� soutěžících� je� skvělá,� veliké�
nadšení� vládne� i� po� vyhlášení� výsledků.� Žabky� jsou� třetí� a� postupují�
znovu� do� kraje!� Ještěrky� končí� na� pátém� místě,� Křižáci� na� sedmé�
pozici.�
������Kromě�toho�v�květnu� pořádáme�skautský� turnaj�v�malé�kopané,�
letos� pro� změnu� přímo� ve� Šlapanicích.� Účastní� se� ho� 3� družstva� a�
vládne�zde�pohodová,�doslova�skautská�atmosféra.��Oddílová�schůzka�
se�koná�opět�venku,�jejím�ústředním�bode�programu�je�hra�Scrabble.�
�����A� je� tu� červen.� Ještěrky� podnikají� odvážnou� výpravu� na� Bílý�
potok,�spojenou�s�přenocováním�ve�stanech,�Orli�s�Myškami�jedou�na�
cyklovýpravu� na�Hornek.� Bobři� spolu� s�Rovery� podnikají� výpravu� do�
štol� na� Ameriku� a� od� této� výpravy� se� Bobři� stávají� součástí�

roverského� kmene� Trapeři.�
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� Barbora� Pytelová?Babů,� z�Modrých� Gepardů� byl� nejlepší�
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Tomáš� Raab,� ze� Zelených� Gepardů� Ondra� Brabec,� z� Racků� vyhrál�
Honza�Šmerda� a� z�Křižáků�Vojta�Slavík.�Starší:� u�Bobrů� vítězí� Petr�
Vostal?Daam,� u� Orlů� Jan� Pisklák?Džany,� u� Myšek� Markétka�
Kolaříková?Berta,�u�Včelek�Kristýna�Trundová�?Maikiki.��
�����V�posledním� červnovém� týdnu� pak� vrcholí� přípravy� na�
nejdůležitější�akci�roku,�kterou�je�letní�tábor.��
�����Tábor� se� koná� už� počtvrté� v�Baldovci,� na� stejné� louce� jako� loni.�
Účastní�se�ho�64�členů�oddílu.�Sluníčko�však�letos�svítí�málo,�počasí�
je� spíše� podmračené.� Oč� méně� je� koupání,� o� to� více� času� trávíme�

v�lese.��
�������Mladší�táborníci�na�táboře�
spí�v�podsadových�stanech�po�
dvou,�skauti,�skautky�a�vedoucí�
samozřejmě�v�indiánských�
stanech�tý?pí.�Oproti�loňsku�je�
však�mladších�členů�mnohem�
více,�proto�je�také�podsad�o�
čtyři�více,�zatímco�dvě�týpí�
oproti�loňsku�chybí.��Páteří�

programu�je�jako�každoročně�celotáborová�hra.�Nad�tématem�jsme�
před�táborem�strávili�mnoho�hodin�v�diskusích,�ale�vyplatilo�se.�
Zvítězilo�téma�Indiana�Jones�a�
Království�křišťálové�lebky,�
inspirované�stejnojmenným�
filmem.�Šest�expedic�po�sedmi�
členech�se�snažilo�získat�
křišťálovou�lebku�a�tu�pak�
umístit�na�správné�místo.�K�
tomu�bylo�nutné�překonat�řadu�
překážek�?�ty�symbolizovaly�
milníky�na�hracím�plánu.�
Myslím,�že�22�etap�v�nichž�expedice�změřily�svoje�síly,�se�účastníkům�
velmi�líbilo.�Vítězství�nakonec�patřilo�expedici�s�názvem�Oslíci�ve�
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složení�Martin�Peschl?Koumes,�Lukáš�Trunda?Lojza,�Barbora�Pytelová?
Babů,�Dan�Pokorný,�Pavla�Doležalová?Ofi,�Martinka�Šlesingerová�a�
Hanka�Švarcová?Hihňa.��
�����Stejně�jako�celotáborovka�však�k�táboru�patřily�i�skautské�
zkoušky,�výpravy�do�okolí,�koupání�v�zatopeném�lomu�nebo�
nezapomenutelné�večery�u�ohně�při�zpěvu�písní�z�táborového�
zpěvníku.�A�co�teprve�bojové�hry,�noční�přepady�a�boje�o�vlajku!�Pro�
skauty�a�skautky�nechyběl�
tradiční�noční�výsadek.�
V�rámci�družinového�
programu�se�trénovala�
plavba�na�raftu�(Orli,�
Myšky),�stavěly�se�lesní�
chýše�(Křižáci),�vyráběly�se�
ozdoby�z�bavlnek�
(Ještěrky),�připravovalo�se�
maso�na�rozpálených�
kamenech�(Gepardi,�Žabky,�Racci)�nebo�se�podnikaly�krátké�výpravy�
do�okolí.�I�skautské�stezky�přišly�na�řadu,�u�závěrečného�ohně�pak�
skládalo�slib�5�vlčat�a�to�Jirka�Bartůněk,�Martin�Bartůněk,�Lukáš�
Křenek,�Tomáš�Procházka�a�Jirka�Hamerský.��

�����Zvláštní�kapitolu�pak�tvořil�
program�roverů:�Paintball,�GPS�
orienťák�v�terénu,�stavba�mostu�
přes�říčku,�čtyřdenní�výprava�
do�Toulovcových�maštalí,�
přeměna�tý?pí�na�„Mordor“�?�to�
je�jen�malá�ochutnávka�z�jejich�
bohatého�programu.��
�����Mnoho�oddílů�po�táboře�usíná�

hlubokým�prázdninovým�spánkem�a�probouzí�se�v�září.�To�ale�není�náš�
případ.�Je�tu�totiž�Letního�kina�Bouda.�Počasí�nám�přeje,�promítáme�
3� večery� za� sebou� různé� filmy.� Většinou� se� sejde� kolem�20� diváků,�
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největším� tahákem� jsou� asi� Vratné� lahve.� 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� chlapecká�
družina� Draků� pod� vedením� Jury� Hodka� a� nováčci� přicházejí� i� do�
Žabek,�Ještěrek,�Gepardů�a�Racků.�
�����Zahajovací�schůzka�se�koná�tradičně�v�polovině�v�září.�Účastní�se�
jí�81�členů�oddílu,�z�toho�je�17�nováčků.�Po� schůzce�promítáme�film�
z�letošního� tábora� a� zájemců� o�
shlédnutí�je�plná�Trojka!�
�����A� rozjíždí� se� družinová�
činnost.� V�září� a� říjnu� družiny��
podnikají��spoustu�výprav�?�Draci�
jdou� na� � Santon,� Včelky� do�
Střelic,�Roveři�do�Hostěradic�a�
do� znojemského� podzemí,�
Křižáci� nocují� na� Boudě� stejně�
jako� Žabky,� Ještěrky� míří� na�
Ponor,�do�Technického�muzea�a�na�hvězdárnu,�Modří�Gepardi�jdou�
do�Mariánského�údolí�a�také�nocují�na�Boudě.��

�����Tradiční�akcí�podzimu�pak�je�
Drakyáda.� Účastní� se� jí� kolem�
40� soutěžících� a� asi� 20� draků.�
Smůla�je,�že�vůbec�nefouká�vítr.��
Mistrem� Drakyády� se� stávají�
Alča� a� Tom� Riglovi� s�drakem�
Soplíkem.�
�����Na� konci� října� se� jede� na� 4�
dny�do�Doubravníka.�Výpravy�se�
účastní� 33�členů� oddílu� a� je� to�

výprava� velmi� vydařená.� Nejen,� že� základnu� místních� skautů,� kde�
jsme� ubytováni,� velmi� dobře� známe,� ale� lákavé� je� i� okolí.� Hrad�
Pernštejn,�Boračské�lesy…���
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�����V�listopadu�pak�pořádáme�další�zdravotnický�kurs,�účastní�se�jej�
17�junáků�z�9�středisek.�Listopadová�oddílovka�se�koná�opět�v�bazéně�
a� má� úspěch.� Kromě� toho� neustává� ani� družinová� činnost� –� Trapeři�

jedou� na� tři� dny� na� Ponor,�
Ještěrky� podnikají� dvojdenňák�
do� Podomí� a� Draci� jedou�
zkoumat� podzemí� Květnice.� A�
ještě� jedna� dobrá� zpráva:�
bývalý� člen� oddílu� Miloš� Hotař�
nám� zrobil� novou� krásnou�
latrínku.�
�����Začíná� prosinec� a� je� tu�

Mikuláš.� Besídku� oddíl� opět� nepořádá� (přijde� nám,� že� je� nějak�
„přebesídkováno“),� zato� vedoucí� v� maskách� obchází� mladší� členy�
oddílu� a� je� při� tom� spousta� legrace.� Aby� ne,� jeden� Mikuláš� jeden�
Anděl� a� trojice� čertů,� to� je� solidní� sestava!!!� Ani� tak� nestíháme�

všechny,�koho�bychom�chtěli�navštívit…�
�����Počátkem�prosince�Ještěrky�jedou�na�
Stránskou� skálu,� kam� o� týden� později�
razí� i� Racci� s�Křižáky.� A� v� �polovině�
posledního� měsíce� roku� nemůže� chybět�
výprava� oddílové� rady� na� roubenku� u�
Horní�Marikové�v�Javorníkách.�Jede�nás�
letos� dvanáct,� počasí� je� spíše� jarní,�
podobně�jako�předloni.�Hrajeme�spoustu�
her�a�akce�je�to�velmi�vydařená.�
�������
������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� a� diplomy.�
Oproti� počátku� léta� se� galerie� vítězů� poněkud� změnila.� U� Orlomyší�
vyhrál�Milda� Staněk,� u� Včelek� Daniela� Kalvodová–Dalmatin,� u� Racků�
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kov� nejcennější� získává� Honza� Šmerda,� u� Zelených� Gepardů� Bob�
Havrlík,� u� Modrých� Gepardů� Adam� Šumný,� u� Křižáků� Lukáš� David�
Petřík?Corado,� u� Draků� Jakub� Hodek,� u� Žabek� Markéta� Šťastná� ?�
Méďa�a�u�Ještěrek�Katka�Levová.�Odměněni�jsou�i�jedinci,�kteří�měli�
od�září�až�do�dnešního�dne�nejlepší�účast�ve�svojí�družince�na�všech�
akcích.�Ti�dostávají�krásné�plyšáky.� �Vánoční�schůzky� �se�zúčastnilo�

58�členů�oddílu.��
�����Oblíbeným� prosincovým�
podnikem,� který� se� letos� � koná�
již� posedmnácté,� je� také�
Recesiáda.�Je�to�smršť�soutěží,�
plných� legrace,� pořádaná� o�
svátcích� pro� ty,� které� nebaví�
sedět� doma.� Jejím� vítězem� je�
letos�Jakub�Hodek.��
�����Hokej� na� zamrzlém� rybníku�

Hádku�se� letos�nekoná,�protože�mrznout�začíná�až�před�Silvestrem.�
Ale�v�lednu…�
�
�
�����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�Michal�Benkovič?Bengi.�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�Daniela�Kalvodová.��
�
����������������������������������������sepsal:�MUDr.�Jiří�Hodek,�vůdce�oddílu 

�
�
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DRUŽINY�
(stav�k�1.12.2008)�

�
Roverský�kmen�Trapeři�
�����U� Roverů� tento� rok� proběhla� genreační� obměna.� Do� roverského�
kmene� přestoupila� družina� Bobrů.� Tento� rok� byla� asi� největším�
roverským� podnikem� výprava� na� Ameriku.� Program� na� táboře�
zahrnoval�pro�rovery�mnoho�nových�věci,�které�si�mohli�osahat,�třeba�
orienták� s� GPS� nebo� paintball.� Podzim� se� nesl� v� podzemním� duchu.�
Koncem� záři� jsme� podnikli� víkendovku� do� znojmeského� podzemí� a�
hostěradických�pískovcových�sklepů.�V�listopadu�trojdeňák�na�Ponor,�
při� kterém� jsme�se� podívali�do�méně� známých�prostor� jeskyně�Býčí�
skála,�v�kterých�jsme�se�dobře�promáčeli.�
����������������������������������������������������vedoucí:�Radek�Krištof?Saigon�
��
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Žabky��
�����Ahoj�my�jsme�Žabky,�vznikly�jsme�v�roce�2005.�Založily�nás�Máňa�
a�Miriam.�Později� nás� �vedla�Šíma�s�Miriam.�Nyní� �nás�vede�Terka�a�
Dalmatin.� V� celé� družince� Žabek� � je� nás� 9.� Jmenujeme� se:� Beátka,�
Natálka,� Saša,� Kačka,� Adélka,� Dorka,� Mary,� Méďa,� Makča.�����������������
Naše� nejoblíbenější� hra� je� Prase� kvikni� a� Rybičky,rybáři� jedou.� S�
družinkou� chodíváme� � a� jezdíváme� na� výlety,� které� máme� rády.�
Děláme�taky�někdy�rukodělný�práce,�které�nás�naučí�nové�věci.�Občas�
přespáváme� na� Boudě� anebo� někde� na� chatě.� Učíme� se� o� přírodě� a�
různé�zajímavé�věci.�
����������������������vedoucí:�Tereza�Bulová�a�Daniela�Kalvodová?Dalmatin�
�
�������������
���������������������������

�������������������������������������������������� 
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Ještěrky��
�����Jsme��holky��od�7�do�12ti�let.�Máme�rády�spaní�v�přírodě,�průzkum���
jeskyní�a��většinu�her.�Nebojíme�se�tmy�ani�výšek,�chůze�s�báglem��na���
zádech�ani��špatného��počasí.�Jezdíme�na�výpravy�po�celý��rok.��Kromě���
družinových��schůzek���pořádáme��v��měsíci��ještě��dvě��akce��o���
víkendech.�Nezapomenutelný�byl�jarní�vandr�pod�stany�do�údolí�Bílého���
potoka�nebo�naše�výpravy�do�srubu�na�Ponor�v�Moravském�krasu.�
Nejsme�žádný�jelita,�my�jsme�Dvojky�elita.�
Nebe�modrý,�slunko�žhavý,�Ještěrky�Vás�všechny�zdraví.�
�����������������������������������������������������������vedoucí:�Petra�Ťápalová?Ťapka��

�
�

�������������������������

 
�
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Orlomyši�
�����Tato� družinka� vznikla� spojením� Orlů� a� Myšek.� Je� to� skupinka�
náctiletých� � skautů� a� skautek,� kteří� si� dobře� rozumí.� Schůzky�mají�
v�pátek.�
������������������������������������������������������vedoucí:�Renata�Hodková?Renča�

�
�
��
��������������������������

�
�
���� 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Včelky��
�����Naše� družinka� Včelek� čítá� tři� děvčata� a� mne� jako� vedoucí.��
Daniela� Kalvodová?Dalmatin� navštěvuje� poslední� ročník� ZŠ� ve�
Šlapanicích.� Další� rok� chce� vést� družinku� Žabek,� kterou� už� letos�
pomáhá�vést.�Je�zodpovědná,�kamarádská,�absolvovala�rádcovský�kurs�
a� chystá� se� zúčastnit� zdravotnického� kurzu.�Svěřila� se�mi,� že� chce�
založit� Rangers� a� být� jejich� vedoucí.� Pokud� jí� zbude� čas,� ráda� by�
ještě� chodila� do� domovské� družinky� Včelek.� Fandím� jí,� má� dobré�
nápady�na�hry�a�tipy�na�výpravy.�Kristýna�Trundová?Majkiki�chodí�do�
osmé� třídy,� je� ochotná� kdykoliv� pomoci,� ráda� povídá� a� moc� pěkně�
zpívá,� nejen� koledy.� Chce� pokračovat� v� družince� Včelek,� pomáhat�
Dalmatinovi� ve� vedení� družinky� a� jednou� taky� vést� svoji� družinku.�
Myslím�si,�že�ji�to�vydrží.�Hana�Staňková?Křeček,také�v�osmé�třídě,�
je�společenská,�ráda�hraje�hry��a�tancuje�hip?hop.�S�Junákem�chtěla�
přestat,ale�vždy�si�to�rozmyslila�a�chodí�dál.�Doufám,ž�e�dochodí�i�do�
devítky�a�možná�ji�zaujmou�rangers.�
�����Ludmila� Václavíková?Lída,to� jsem� já� a� mé� plány� jsou� vést� holky,�
dokud�budou�chtít�chodit�a�dále�jim�být�kdykoliv�nápomocná�ve�vedení�
družinky� jako� vůdkyně� dívčího� kmene.� Možná� si� udělají� čekatelské�
zkoušky�a�potom�vůdcovské�jako�já,�Možná�si�založí�další�oddíl,�možná.�
Přeji� sobě,�oddílu,� všem�ostatním�v�Junáku,� aby�skautská� idea�nikdy�
nezmizela,�aby�lilie�vždy�ukazovala�cestu.�Aby�přišlo,�co�nejvíce�dětí,�
poznávat�skautskou�stezku�a�aby�u�ní�vytrvali�až�do�konce,�řídíce�se�
skautským�heslem:�Buď�připraven!�
��������������������������������������������������vedoucí:�Ludmila�Václavíková?Lída��

�
�������������
 
�
�
�
�
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 Křižáci�
�����Ahoj,� jsme� kluci� od� 3.� do� 6.� třídy!� Rádi� jezdíme� na� výpravy,�
hrajeme� hry,� učíme� se� nové� skautské� dovednosti� atd.� Například�
nedávno� jsme� se� vypravili� na� Stránskou� skálu� a� kromě� krásné�
procházky� jsme� prolezli� i� několik� jeskyní.� Jindy� jsme� zase� navštívili�
klubovnu� jedovnických� skautů� a� byli� jsme� se� podívat� na� Rudické�
propadání,� kde� malý� potok� mizel� ve� skalní� puklině.� No� prostě� jsme�
družinka,�která�má�ráda�dobrodružství!!!�
�����������������������������vedoucí:�Filip�Petřík?Filé��a�Lukáš�Lazar?Casper�
�

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

�

�����������������
�
�
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Racci� 
�����Racci� jsou� chlapecká� družinka,� která� má� pět� členů.� Nejmladší�
Racek�chodí�do�třetí,�ten�nejstarší�o�tři�třídy�výš.�Scházíme�se�každé�
pondělí� od� 16:00,� hrajeme� různé� hry� (Nejoblíbenější� je� Hágen� a�
Ruská� schovka),� učíme� se�uzly,�morseovku.�Takže� pokud� někdo�chce�
menší�skupinku,�Racci�jsou�ta�pravá�volba�☺��
������������������������������������������������������������vedoucí:�Vít�Staněk?Vítek�
��������������
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Modří�Gepardi�
�����Družinku� jsem� převzal� na� začátku� školního� roku� po� Pařátkovi.�
Skupinka�osmi�kluků,�starých�kolem�10�let.�Vedu�je�teprve�chvíli,�ale�
přijdou� mi� jako� dobrý� kolektiv.� Na� schůzkách� hrajeme� spousty� her�
ale� učíme� se� i� vázat� různé� uzly,� pracovat� s�mapou� a� vyprávíme� si�
strašidelné�příběhy.�Věřím�že�nám�to�ještě�dlouho�vydrží�a�zažijeme�
spoustu�zábavy.��
�����������������������������������������������������vedoucí:�Jan�Barták?Kartáček�

�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
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Zelení�Gepardi�
�����Družínku�vedu�od�září�2008.�Mezi�nejoblíbenější�hry�naší�družinky�
patří� hra� Na� Hágena� a� Mixle� pixle.� Ovšem� poslední� dobou� kluky�
zajímají� nejen�hry,� ale� i� zručnost� a� dovednost� při� vázání� uzlů� a� při�
luštění�morseovky.�V�lednu�s�nimi�plánuji�první�spaní�na�Boudě.�
���������������������������������������������������������vedoucí:�Jiří�Tihon?Juris��
�

����������������
����������������������������� 
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Draci 
Nejmladší� chlapeckou� družinou� našeho� oddílu� jsou� Draci.� Je� jich�
sedm,� schůzky� mají� v�pátek� a� je� s�nimi� spousta� legrace.� Za� tu�
kraťounkou� dobu� se� stihli� skamarádit,� naučit� několik� skautských�
dovedností�a�zažít�kromě�družinových�schůzek�i�tři�výpravy.�Po�novém�
roce�plánují�výpravu�do�jeskyní,�nocování�na�Boudě�a�samozřejmě�se�
už�těší�na�tábor.�Když�půjdete�někdy�v�pátek�odpoledne�po�Jiříkovské�
ulici� a� z�naší� základny� uslyšíte� pokřik:„Vidím� letět� draky,� jsou� jich�
tady�mraky,�přidejte�se�taky“�tak�se�nebojte�–�to�jenom�začíná�další�
Dračí�družinovka!�
�����������������������������������������������������vedoucí:�MUDr.�Jiří�Hodek?Jura�

�
�����������

����������������������������

�
�
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��HOSPODAŘENÍ�ODDÍLU�V�ROCE�
������������������2008�

Zůstatek�na�účtu�k�1.1.�2008� 90�

Zůstatek�v�pokladně�k�1.1.�2008� 17�810�

Celkem� 17�900�

Příjmy� �
členské�příspěvky� 30�000�
sponzorské�dary� 10�950�
příspěvek�MU�Šlapanice� 45�000�
roznos�tisku,�sázení�stromků� 5�500�
dotace�ORJ� 39�485�
platby�účastníků�tábora� 117�750�
mikuláš� 1150�
úroky� 9�
pronájem�klubovny� 9�680�
jiné� 3�300�

celkem� 262�824�

Výdaje� �
tábor� 142�750�
provozní�náklady� 35�419�
ceny�za�soutěže� 14�931�
odvod�členských�příspěvků�URJ�a�ORJ� 19�190�
stanové�konstrukce�+�celty� 12�800�
hosting�+�doména�(web)� 1�094�
jiné� 10�199�
pronájem�bazénu�ZŠ�Šlapanice� 3�000�
latrína� 7�000�

celkem� 246�383�

zůstatek�na�účtu�k�31.12.2008� 20�000�

zůstatek�v�pokladně�k�31.12.2008� 14�341�

Celkem� 34�341��
Celková�bilance�roku�2008�� +16�441�� 
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           ČLENSKÁ�ZÁKLADNA 
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NAŠI�SPONZOŘI�
�
Velké� poděkování� patří� našim� sponzorům,� díky� nimž� se� daří� plnit�
základní�cíl�naší�činnosti,�kterým�je�výchova.�
�
�
�
�
V�roce�2008�finančně�přispěli�na�naši�činnost:�
�

Město�Šlapanice�
ORJ�BrnoEvenkov�
AKÁT�Invest�s.r.o.�
paní�Simona�Piskláková�
paní�Monika�Malcánková�
�
�
�
�
�
Věcnými�dary�náš�oddíl�podpořili:�
�

paní�Alexandra�Peschlová�
Jan�ZycháčekEautodoprava�
PANS�s.r.o.���


