VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010
II.ODDÍL JUNÁKA ŠLAPANICE

ROK 2010 V ODDÍLE ŠLAPANICKÝCH JUNÁKŮ
Rok se sešel s rokem a je tu zase příležitost ohlédnout se za činností oddílu v roce 2010. V tomto roce měl
oddíl 94 řádně registrovaných členů. Zanikl roverský kmen, který nedokázal najít směr a jednotící myšlenku
svojí činnosti. Naopak, nepočetná nejstarší družina Morlů se po náboru v září změnila ve smíšené Pumy a 3
bývalí Morli: Markéta Kolaříková-Makča, Jan Pisklák-Džany a Jan Malcánek-Malta se ještě spolu s Janem
Řezníčkem-Pavoukem ujali jejich vedení. Ještěrky si udržely pozici největší a taky nejpodnikavější družiny
oddílu, fungují pod vedením Petry Ťápalové-Ťapky a Michala Benkoviče-Bengiho. Nejmladší Žabky vede
Daniela Kalvodová-Dalmatin a pomáhá jí Kristýna Trundová-Majkiki. Chlapecké družinky jsme měli od ledna
čtyři. Nejstarší Racky vede Vítek Staněk, Gepardy vede Jan Barták-Kartáček a pomáhá mu Sandra
Dlapalová-Pasta. Křižáci jsou další družinou, v jejím čele stojí Filip Petřík–Filé. Poslední družinka
nejmladších chlapců se jmenuje Draci a vedu je já, Jiří Hodek-Jura spolu s Renčou Hodkovou.
Činnost oddílu jako celku řídí Oddílová rada. Ta se schází jedenkrát za 14 dnů a kromě všech vedoucích
družin ji tvoří také zástupce vůdce chlapeckého kmene a učitel v kytarové škole Petr Červinka-Uzel, revizor
Milan Kyselka-Hukan, hospodář Martin Kadlec-Breptal, členka oddílové rady Ludmila Václavíková-Teta a
čestný člen Bořivoj Hodek–Bóřa.
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 působení prostřednictvím kolektivu
s pozitivním směřováním. Je příjemné 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. Od září se počet žáků ve škole zvýšil na 15, což je naprostý historický unikát. Občas, spíše
nepravidelně, se konají také posezení při kytaře, kterým říkáme kytarové mejdany.
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 2010 velmi bohatá.
Na konci ledna o pololetních prázdninách všechny družinky vyráží na tradiční trojdenní celooddílovou
výpravu do Doubravníka. Účastní se jí 28 členů oddílu. Spíme v klubovně místních skautů, a protože
napadla spousta sněhu, program je převážně zaměřen na zimní hry.
V polovině února se koná další zdravotnický kurs pro skautské vedoucí okresu Brno-venkov. Náš oddíl tyto
kurzy organizuje již mnoho let, přednášející jsou také převážně z řad členů oddílu. Oddílová rada vyráží na
tradiční akci do Horní Marikové.
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Únorová oddílovka neprobíhá na rozdíl od té lednové na sněhu. Ten se změnil v bláto, takže jsme zalezlí v
Boudách a hrajeme hry.
Akcí měsíce března je Vítání jara. Účast je velmi dobrá, šlo nás o 10 víc než loni, 58. Oheň opět zaplál na
zřícenině Horákovského hradu, sedm vlčat a desítka skautů, zde skládala svůj slavnostní slib a nechybělo
ani každoroční jarní přání při svíčičkách, noční návrat na základnu a nocování ve vyhřátých Boudách. Jinak
Draci vyrážejí na Ostrou Horku, Ještěrky do Lesního Jakubova, Racci nocují na Boudě a koná se také první
Jarní kino Bouda. Morli plánují vyrazit do Čestlického akvaparku, akce se ale nakonec nekoná.
V dubnu vyjíždějí družinky na další výpravy. Draci jedou do Jeskyně Blanických rytířů, Ještěrky na Plánivy,
Žabky na chatu do Šlapanic, Racci, Gepardi a Křižáci na Tři studně. Na dubnové oddílovce konečně
sledujeme ﬁlm z tábora 2009. Má obrovský úspěch.
V květnu Draci jedou do Doubravníka na Závod vlčat a světlušek. V silné konkurenci obsazují (ač věkem
nejmladší) krásné čtvrté místo a o fous jim uniká postup do krajského kola. A stíhají také první vodáckou
výpravu na řeku Svitavu. Ještěrky jedou na výpravu do Josefovského údolí a pořádají Městský víkend, Morli
spolu s některými členy oddílové rady splavují na raftu řeku Moravici. Oddílová schůzka se koná opět
venku, ústředním bodem programu je jako každoročně terénní hra Golem.
A je tu červen. Draci vyrážejí na Zlobici, jinak je tento měsíc hlavně ve znamení příprav letního tábora.
Chystáme tábořiště na novém místě nedaleko obce Jedov. Hrabeme zde posekanou trávu a zkoumáme
okolí. Oddílová rada dokonce za účelem příprav celotáborové hry jede na víkend na jeskyňářskou základnu
nedaleko Holštejna. Pravidelnou činnost v tomto školním roce zakončujeme závěrečnou oddílovou
schůzkou, na které nejlepší z každé družiny dostávají věcné ceny, první pak také diplom. A kdo že letos ty
diplomy vybojoval? U Žabek Markéta Naušová, u Ještěrek Klára Pytelová-Kiki (světlušky) a Barbora
Pytelová-Babů (skautky), u Draků Filíš Hodek, u Racků Jan Šmerda-Hanz, u Křižáků Cyril Zemánek, u
Gepardů Dan Dlapal a u Morlů Jan Malcánek-Malta.
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Tábor se koná na novém místě, na louce nedaleko obce Jedov na ČM vysočině. Účastní se ho asi 60 členů
oddílu. Sluníčko v červenci svítí hodně (na rozdíl od května a června, které skoro celé propršely) a tak
přichází vhod jez na řece Oslavce, ke kterému je to z tábora necelých 500 metrů…
Mladší táborníci na táboře spí v podsadových stanech po dvou, skauti, skautky a vedoucí samozřejmě v
indiánských stanech tý-pí. Oproti loňsku je starších členů mnohem více, proto je také o tři týpí víc než loni a
podsad naopak méně. Ani letos nechyběla na táboře celotáborová hra. Téma „Piráti“ bylo velmi dobře
volené a mělo u dětí skvělou odezvu. Čtyřicet táborníků bylo rozděleno do 8 skupinek po 5 a jejich úkolem
bylo – jak jinak – najít poklad. Nejlépe se to podařilo skupince nazvané Jedové ve složení Vojta Slavík,
Lukáš Trunda, Sisi Řeháková, Honza Kostrhun a Zuzka Doležalová.
Stejně jako celotáborovka však k táboru patřily i skautské zkoušky, výpravy do okolí, koupání v nedaleké
řece i vzdálenějším rybníku nebo nezapomenutelné večery u ohně při zpěvu písní z táborového zpěvníku. A
co teprve bojové hry, noční přepady a boje o vlajku! U závěrečného ohně pak deset nováčků skládá slib a
dvanáct skautů a skautek získává nášivku odborky „Tábornická zkouška”.
Mnoho oddílů po táboře usíná hlubokým prázdninovým spánkem a probouzí se v září. To ale není náš
případ. Je tu totiž Letní kino Bouda. Počasí nám přeje, promítáme 4 večery. Většinou se sejde kolem 25
diváků, největším trhákem je asi Alenka v říši divů.
Koncem srpna se schází oddílová rada a plánuje nábor ve škole. Dáváme také letáky do nástěnky a na
plakátovací plochy. Nováčci přicházejí na zahajovací schůzku a kromě doplnění stávajících družinek vzniká
také nová družina s názvem Pumy.
Zahajovací schůzka se koná tradičně v polovině v září. Účastní se jí 71 členů oddílu, z toho je 11 nováčků.
A rozjíždí se družinová činnost. V září a říjnu družiny podnikají spoustu výprav - Draci jdou na Babí lom a
do Jungle parku, Ještěrky do Trenckovy rokle, Racci, Křižáci a Gepardi jdou do Jungle parku, Žabky do
ZOO. Nová družina Pumy nocuje na Boudě a vyráží do Jeskyní na Říčky.
Tradiční akcí podzimu pak je Drakyáda. Přestože ve stejném termínu pořádají konkurenční akce různá
politická sdružení (je před volbami), účastní se jí kolem 50 soutěžících a asi 30 draků. Mistrem Drakyády se
stává Jan Kostrhun-Kostra s drakem Kyklopem, vítězem hlasování diváků pak je Vojta Slavík s čínským
desetidrakem. Po Drakyádě se opékají špekáčky na ohni a vůbec je zábava. A nemůžu zapomenout na
skautský turnaj v malé kopané, který organizovali Breptal s Hukanem a kde jsme obsadili druhé místo (za
prvními Pozořicemi) a na rozdílové zdravotnické školení pro 70 zájemců.
Na konci října se jede na 4 dny do Ratíškovic. Účast na této výpravě překonala všechny oddílové rekordy,
zúčastnilo se jí 60 členů oddílu. Koupeme se v lomu i v krytém bazénu, řádíme na šlapacích drezínách a
navštěvujeme Milotický zámek. Na listopadové oddílovce se koná premiéra ﬁlmu z tábora, který zpracoval
letos poprvé Bengi. A myslím, že výsledek jeho práce v mnohém předčí i díla jeho předchůdců, profesionálů
v oboru.
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V listopadu pak pořádáme další zdravotnický kurs, účastní se jej 18 junáků ze 6 středisek.
A neustává ani družinová činnost – Draci podnikají výpravu na Výhon, Racci jedou na trojdenňák do jeskyní,
Ještěrky na koloběžky do Moravského krasu a pěšky na Brněnskou přehradu, Pumy do Kohoutovického
akvaparku…
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 čtveřice čertů, to je solidní sestava!!! Ani tak nestíháme všechny, koho bychom chtěli
navštívit…Tradiční předvánoční výprava do Horní Marikové v Javorníkách se letos nekoná, plánujeme ji na
únor 2011.
K nejzdařilejším akcím konce roku ovšem patří Vánoční oddílovka za účasti 71 členů oddílu a hostů, kde
se kromě rozdávání dárků, zpěvu koled a vánočních zvyků také vyhodnocuje bodování za podzimní část
roku. Nejlepší z každé družiny dostávají věcné ceny a diplomy. Oproti počátku léta se galerie vítězů malinko
změnila. Výrazně jsme inovovali i ceny a systém. Cen bylo na výběr 11 a to: komix Asterix, uzlovačka, nůž
Opinel, barevná termoska, šátek s ornamenty, plyšový medvěd se skautským šátkem na krku, házecí disk,
čelovka, dalekohled, hra Monopoly Deal a celta. Co se systému týče, protože některé družinky jsou velké a
jiné menší, odměňovalo se následujícím klíčem: Ještěrky 3 starší a 3 mladší (vyhrála Klára Pytelová-Kiki a
Barbora Pytelová-Babů), 5 Draků (vyhrál Kuba Hodek), 5 Pum (vyhrála Kačka Šiková), 4 Křižáci (vyhrál
Lukáš Petřík-Balvan), 4 Gepardi (vyhrál Dan Dlapal), 3 Racci (vyhrál Jan Šmerda-Hanz) a 3 Žabky (vyhrála
Makča Naušová).
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
v kategorii mladších Jakub Hodek a v kategorii straších Makča Kolaříková.
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.
Sledovat můžete i naši pravidelně obměňovanou nástěnku nedaleko OD Albert, o kterou se stará Renata
Hodková.

sepsal: MUDr. Jiří Hodek, vůdce oddílu
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ODDÍLOVÁ RADA

MUDR.JIŘÍ HODEK
JURA
Vůdce oddílu
Vedoucí družiny Draků
mail: jiri.j.hodek@vivo.cz
telefon: 602 419 628

MICHAL BENKOVIČ
BENGI
správce webu
Vedoucí družiny Ještěrek
mail: mbenkovic@seznam.cz
telefon: 720 704 817

FILIP PETŘÍK
FILÉ
Vedoucí družiny Křížáků
mail: ﬁlepetrik@seznam.cz
telefon: 774 227 791

ING.PETR ČERVINKA
UZEL
Zástupce vůdce oddílu
mail: p.cervinka@volny.cz
telefon: 606 710 101

PETRA ŤÁPALOVÁ, DIS.
ŤAPKA
Vedoucí družiny Ještěrek
mail: tapkapetka@seznam.cz
telefon: 606 920 846

DANIELA KALVODOVÁ
DALMATIN
Vedoucí družiny Žabek
mail: 15nia15@seznam.cz
telefon: 723 705 717

VÍT STANĚK
VÍTEK
Vedoucí družiny Racků
mail: vitek.stanek@seznam.cz
telefon: 723 347 504

RENATA HODKOVÁ
RENČA
Vedoucí družiny Draků
mail: renata.hodkova@seznam.cz
telefon: 607 661 604
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MARKÉTA KOLAŘÍKOVÁ
MAKČA
Vedoucí družiny Pum
mail: marketa.kolarikova@seznam.cz
telefon: 774 847 241
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JAN MALCÁNEK
MALTA
Vedoucí družiny Pum
mail: honza.malcanek@gmail.com
telefon: 731 772 023

KRISTÝNA TRUNDOVÁ
MAJKIKI
Vedoucí družiny Žabek
mail: Kristyna641@seznam.cz

LUDMILA VÁCLAVÍKOVÁ
TETA
Člen oddílové rady
mail:ludmila.václavíková@seznam.cz
telefon: 604 921 923

JAN PÍSKLÁK
DŽANY
Vedoucí družiny Pum
telefon: 731 006 103

SANDRA DLÁPALOVÁ
PASTA
Vedoucí družiny Gepardů
mail: dlapalova.sandra@seznam.cz
telefon: 721 167 777

MARTIN KADLEC
BREPTAL
Hospodář oddílu
mail: martin.kadlec@atlas.cz
telefon: 724 513 008
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JAN ŘEZNÍČEK
PAVOUK
Vedoucí družiny Pum
mail: j.reznicekk@seznam.cz
telefon: 776 586 236

JAN BARTÁK
KARTÁČEK
Vedoucí družiny Gepardů
mail: bartak5@seznam.cz
telefon: 724 252 477

MILAN KYSELKA
HUKAN
Revizor
mail: milan.kyselka@centrum.cz
telefon: 723 007 517
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DRACI

Rok 2010 byl pro družinu Draků velmi úspěšný. Počet členů se stabilizoval na 16 členech, čímž se stali
Draci druhou největší družinou oddílu. Na Vítání jara několik kluků složilo vlčácký slib, na Závodě Vlčat a
Světlušek v Doubravníku pak Draci obsadili (přestože byli nejmladší soutěžní hlídkou) čtvrté místo, jediný
bod za třetí postupující hlídkou. Na táboře pak kluci dál rozvíjeli svoje skautské dovednosti i znalosti.
Přelomový byl podzim, kdy do družiny přišli šikovní nováčci. Výpravy na Výhon, na Babí Lom, do Ratíškovic
a zimní Vánoce pro zvířátka pak byla vyvrcholením skvělého roku. No a příští rok? Čekají nás přípravy na
závody, které bychom chtěli v roce 2012 vyhrát!
Renča a Jura
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KŘIŽÁCI

Jsme družinka obyčejných kluků od 5. do 8. třídy, kteří mají rádi zábavu v podobě nejrůznějších her a
zároveň se taky rádi něco nového naučí. Schůzky máme každé úterý od 16:00 do 18:00 hodin a na nich se
učíme různé dovednosti od vázání v přírodě užitečných uzlů a vázání vazeb, přes luštění nejrůznějších šifer,
až po překonávání překážek a rozdělávání ohně třeba na sněhu. Rádi jezdíme na výpravy, ať už do Jungle
Parku, Bonga, do jeskyní nebo na jiná pěkná místa…
Filé
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GEPARDI

Jsme zase o rok starší.
Od začátku roku jsem rozjeli celoroční hru „ Cesta pro poklad“, která se klukům moc libí. Hra spočívá v tom,
že během roku za body získávají části tajné zprávy, které si nalepí do deníku. Jakmile posbírají všechny
části, můžou se vydat na cestu. Cesta to bude dlouhá a náročná a prověří znalosti azimutů, práce s buzolou
a orientace v přírodě. Odměnou bude truhla s pokladem.
Přes rok jsme podnikli také nemálo výprav. Společně s Racky a Křižáky jsme byli na Třech Studních, další
naše společná akce byla výprava do Brněnského Jungle Parku… Neulíváme se ani na družinových
schůzkách. Mimo toho, že se učíme klasické skautské dovednosti, jsme letos vytvářeli např. mýdla,
batikovali trička, dělali krmítka…
Věřím, že příštím roce vyrazíme ještě na více výprav a zažijeme větší zábavu. Budu se těšit.

Kartáček + Pasta
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JEŠTĚRKY
Je nás v družince 17 holek ve věku 8 - 13 let. Nebojíme se tmy ani výšek, chůze s báglem na zádech ani
špatného počasí. Jezdíme na výpravy po celý rok. Obzvláště nás baví koloběžky, jeskyně a blbnutí na
Boudě. Rády máme výpravy do neznáma. I když víme kam jdeme, skončíme často jinde. Nám to ale nevadí,
alespoň se projdeme. Dochvilnost není naší silnou stránkou, často se na výpravách zapomeneme a domů
se vracíme i o několik hodin později. Nemáme rády nudu, úklid po schůzkách a školu :-)
Ťapka a Bengi
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RACCI

Momentálně nejstarší chlapecká družinka v oddíle, chodíme do šesté třídy a výš (vedoucí pak výrazně výš),
schází se nás pět a to každé pondělí. Nejvíc nás baví hraní Bangu! Monopolů, venku pak Ruská schovka a
fotbal. Letos máme docela jasný cíl, sice úspěšná účast na Svojsíkově závodu, takže jaro bude ve znamení
cvičení všeho potřebného.Na podzim jsme zkoumali jeskyně v Mariánském Údolí, na jaře budeme v tom
úspěšně pokračovat a přidáme i nějakou cyklovýpravu.
Sice nedokážeme sedět tiše jako myšky, ale je s námi legrace, což je hlavní!

Vítek
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ŽABKY

Ahojky,my jsme Žabky. Jsme dívčí družinka, ve které je nás 6: Makča, Mary, Kitkat, Kája, Naty a Bety a dvě
vedoucí: Dalmatin a Majkiki. I Když nás není mnoho, jsme príma parta. Rády na schůzkách hrajeme hry,
povídáme si a učíme se nové věci. Někdy i vyrábíme výrobky jako třeba náušnice, náramky, náhrdelníky z
korálků a plno dalších. Chodíme také na výpravy. Navštěvujeme krásná místa a zažíváme úžasná
dobrodružství.Rády naučíme nové věci i vás, tak se nebojte a přijďte se podívat za námi na schůzku.

Dalmatin
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PUMY

Pumy jsou nejnovější družinkou v oddíle. Vznikly letos v září a jsou smíšenou družinou chlapců a dívek.
Scházíme se v pátek, v krásném počtu kolem 11-ti členů. Za půl roku jsme se stihli skamarádit a začínáme
si přivlastňovat některé skautské dovednosti. Během půl roku jsme zvládli i dvě výpravy s valnou účastí.
Příští rok plánujeme další výpravy a jiné činnosti. Těšíme se na tábor a někteří z nás i na svůj první slib.
Když půjdete kolem, přijďte se podívat, jak probíhá Pumí schůzka.
vedoucí: Markéta Kolaříková - Makča, Jan Malcánek - Malta, Jan Řezníček - Pavouk, Jan Pisklák - Džany
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HOSPODAŘENÍ NAŠEHO ODDÍLU

Zůstatek na účtu k 1.1. 2010

30 000

Zůstatek v pokladně k 1.1. 2010

19 562

Celkem

49 562

Příjmy
členské příspěvky
sponzorské dary
příspěvek MU Šlapanice
rukodělné práce
dotace ORJ
platby účastníků tábora

48 500
9 000
45 000
1 660
28 444
109 050

mikuláš

1546

roznos informačních letáků

3000

pronájem klubovny

8 014

jiné
celkem

17 800
272 014

Výdaje
tábor

133 352

provozní náklady

38 970

ceny za soutěže

32 422

odvod členských příspěvků URJ a ORJ

20 240

stanová konstrukce 4x

28 000

kamna

4 490

hosting savana

1 103

časopisy Skaut

1 250

celkem

259 827

zůstatek na účtu k 31.12.2010

40 000

zůstatek v pokladně k 31.12.2010

19 521

Celkem

59 521

Celková bilance roku 2010
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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 2010 ﬁnančně přispěli na naši činnost:
Město Šlapanice
ORJ Brno-venkov
Jan Kostrhun
Simona Piskláková
Marek Poláček

Věcnými dary náš oddíl podpořili:
Zdeněk Rigl
Autodoprava Daňhel, s.r.o.
Jiří Doležal
Vlastimil Kyselka
Jan Staněk

Pokud se Vám činnost našeho oddílu líbí, uvítáme i Vaši podporu.
Číslo účtu: 2700094895/2010
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TROCHU STATISTIKY NA ZÁVĚR

Členská základna organizace Junák v ČR
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