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ROK 2011 V ODDÍLE ŠLAPANICKÝCH JUNÁKŮ

Rok 2011 bude určitě v historii oddílu patřit k těm úspěšným. Proč? Dařilo se nám navázat na činnost 

z předchozích let a i přes spoustu změn jsme se posunuli dál.  Také je hodně důležité, že se nám podařilo 

udržet počet členů - v našem oddíle se jich registrovalo 100. Co se změn týče, největší se odehrála u 

družiny Žabek. Vedení po táboře převzal od dvojice Dalmatin+Majkiki Elektronek, který s námi již mnoho let 

jezdí na tábory a dříve vedl i vlastní oddíl. Tato změna družině jednoznačně prospěla, vždyť jen za podzim 

uspořádaly Žabky tři pěkné výpravy a zlepšila se i účast! Další příjemnou událostí bylo uspořádání 

čekatelského kurzu a zkoušek u nás na Boudě v červnu. Složili je Malta, Makča, Džany, Kartáček a Hukan. 

A do třetice – výuku v kytarové škole pro začátečníky převzal na podzim od Uzla Kartáček a mohu-li soudit, 

vede si dobře. K těm méně příjemným záležitostem patří podzimní odchod Lídy po 11 letech práce v oddíle 

a také odchod Dalmatina a Majikiki. Na druhé straně v září přišla spousta nováčků nejen k nejmladším (a 

také v současnosti nejpočetnějším) Pumám, ale i ke Křižákům, či Gepardům. A to jsme prosím vůbec 

nedělali na škole nábor! Přišel dokonce i jeden staronováček, Filého brácha Robin, který se zapojil do 

vedení Křižáků. Zmiňuji-li novinky, nemůžu zapomenout ani na Maltův příspěvek. Malta si vzal na starost 

ubytování na Boudě (zájem mezi členy jiných oddílů roste!), vytvořil pěknou aplikaci na oddílovém webu a 

postaral se, aby vše fungovalo. A když už jsme u toho internetu, Vítek pro změnu založil oddílový profil na 

Facebooku.  

V jaké sestavě tedy náš oddíl vstupuje do roku 2012? Smíšené Pumy mají v čele stále trojici vedoucích: 

Markéta Kolaříková-Makča, Jan Pisklák-Džany a Jan Malcánek-Malta a scházejí se každý pátek. Ještěrky si 

udržely pozici nejpodnikavější družiny oddílu (uspořádaly nejvíce výprav!), fungují pod vedením Petry 

Ťápalové-Ťapky a Michala Benkoviče-Bengiho a scházejí se ve 5čtvrtek. O něco mladší Žabky vede Jirka 

Doležal-Elektronek a jejich pravidelné schůzky se konají ve středu. Chlapecké družinky jsou v oddíle čtyři. 

Nejstarší Racky vede Vítek Staněk, schází se v pondělí. Gepardy vede Jan Barták-Kartáček a schází se 

v úterý stejně jako Křižáci. Ti jsou další družinou, v jejím čele stojí Filip Petřík–Filé a pomáhá mu jeho 

brácha Robin Petřík-Spánek. Poslední družinka se jmenuje Draci. Jsou to nejmladší chlapci 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 v pondělí a kromě všech 

vedoucích družin ji tvoří také zástupce vůdce oddílu Petr Červinka-Uzel, revizor Milan Kyselka-Hukan, 

hospodář Martin Kadlec-Breptal 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…  
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Vždy v úterý je pro zájemce z oddílových řad kytarová škola, začátečníci se učí u Kartáčka, pokročilé má 

na starost Jura.  Od září se počet žáků ve škole zvýšil na 5+5, což je ideální počet. Na těch, co doma 

poctivě cvičí, jsou znát neskutečné pokroky…  Občas, spíše nepravidelně, se konají také posezení při 

kytaře, kterým říkáme kytarové mejdany. A v plné parádě se oddílové kytaristé mají šanci předvést na 

táboře. 

Jedenkrát měsíčně pořádáme oddílovou schůzku, na které se sejdou všechny družiny společně. No a 

k oddílovým tradicím už patří podzimní čtyřdenňák, zimní trojdenňák, Vítání jara a samozřejmě již zmíněný 

tábor.

Kromě této tzv. pravidelné činnosti se oddíl, nebo jednotlivé družiny věnují činnosti nepravidelné. A i ta byla 

v roce 2011 velmi bohatá a plná skvělých akcí.

V lednu jede oddílová rada na trojdenní výpravu do Horní Marikové, Draci vyrážejí na Obřanský hrad a 

zkoušejí rozdělávání ohně na sněhu. O týden později se koná oddílovka v bazéně vedle šlapanické školy Na 

konci ledna o pololetních prázdninách celý oddíl vyráží na tradiční trojdenní celooddílovou  výpravu do 

Skleného nad Oslavou. Účastní se 34 členů oddílu. Přespáváme ve srubu zvaném Bobří hrad a přesto, že 

na začátku výpravy je všude spousta sněhu, konec připomíná spíše jaro. Prostě nastala blesková obleva.

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.  Ještěrky vyráží na 

výpravu ke Třem smrkům, Gepardi a Křižáci zase do Bonga. Únorová oddílovka v Bengiho režii má název 

Videostop a kdo přišel, určitě nelitoval.

Akcí měsíce března je Vítání jara. Účast je velmi dobrá, šlo nás rovných 60. Oheň opět zaplál na zřícenině 

Horákovského hradu, 14 nováčků zde skládalo svůj slavnostní slib a nechybělo ani každoroční jarní přání při 

svíčičkách, noční návrat na základnu a nocování ve vyhřátých Boudách. Březnovou oddílovku plánují „Morli“ 

a nese se ve znamení AZ kvízu a Lovců orchidejí. 

V dubnu vyjíždějí družinky na další výpravy. Draci jedou do Kohoutovického akvaparku a také do Řikonína, 

kde si vaří na ohni polévku.  Ještěrky na Novodvorský ponor, Žabky do Vážan, Gepardi a Křižáci do 

Němčiček. Na dubnové oddílovce se koná jarní Olympiáda 2011. 

V květnu Ještěrky jedou na Bílý potok a také do Kamenné, Draci na Křivoš-nekřivoš. Oddílovka se jako 

každoročně koná venku – terénní hra Golem u účastníků s čísly na čele a hordou přepadačů v zádech má 

ohromný úspěch. Vítězí v ní trojice Vojta Slavík, Klárka Klíčníková a Janča Cimprychová, Zapomenout 

nemohu ani na odpoledne rukodělných činností, kterého s zúčastnilo přes 40 zájemců. 

Je tu červen. Racci vyrážejí na Holštejn, jinak je tento měsíc hlavně ve znamení příprav letního tábora. 

Oddílová rada opět za účelem příprav celotáborové hry jede na víkend na jeskyňářskou základnu Ditrich. 

Pravidelnou činnost v tomto školním roce zakončujeme závěrečnou oddílovou schůzkou, na které nejlepší z 

každé družiny dostávají věcné ceny, první pak také diplom. A ještě před koncem schůzky promítáme ve 

Trojce jeden podařený díl ze seriálu MASH. Co myslíte, proč? 
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Ano uhodli jste, stejně jako bystří druhooddíláci. A i ti méně bystří pochopili, když jim poslední školní den 

přišel povolávací rozkaz. MASH (Bengiho nápad) bude tématem letošní celotáborové hry! 

Tábor se koná první tři týdny v červenci opět na louce nedaleko obce Jedov na ČM vysočině. Účastní se ho 

asi 60 členů oddílu. Sluníčko v červenci svítí hodně, první polovinu tábora skoro nepřetržitě a tak přichází 

vhod jez na řece Oslavce, ke kterému je to z tábora necelých 500 metrů… Druhou půlku tábora sice občas 

zaprší, ale proti srpnu je to pořád ještě čajíček.

Mladší táborníci na táboře spí v podsadových stanech po dvou, skauti, skautky a vedoucí samozřejmě v 

indiánských stanech tý-pí. Jedno tý-pí máme letos zcela nové stejně jako 5 podsad. A téma celotáborové hry 

MASH bylo velmi dobře volené a mělo u dětí úžasnou odezvu. Čtyřicet osm mladších táborníků bylo 

rozděleno do 8 skupinek po 6ti a jejich úkolem bylo zachraňovat životy válečných obětí.  Nejlépe se to 

podařilo skupince ve složení Lea Mantlová, Lukáš Trunda-Lojza, Tobiáš Poláček-Tobík, Jirka Dočkal-

Dvouhlavý, Marie Procházková-Mery a Beáta Zemanová-Betty.

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 několik nováčků skládá slib a 

mnoho skautů a skautek získává nášivku odborky „Tábornická zkouška”. Však taky zmínka o našem táboře 

zazněla i v TV 21. 

Koncem srpna se schází oddílová rada a plánuje zahajovací schůzku. Také padlo rozhodnutí, že nábor 

letos dělat nebudeme. 
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Zahajovací schůzka se koná tradičně v polovině v září. Účastní se jí 68 členů oddílu, k tomu navíc přišlo i 7 

nováčků. A rozjíždí se družinová činnost. Draci jdou na Křivoš a Bybylon, o víkend později také do Jungle 

parku, Pumy vyrážejí v hojném počtu na Babí lom, Ještěrky do Bílých Karpat. Velké změny probíhají u 

Gepardů, kde Kartáček nachází sílu k personální obměně, kterou dlouho (možná až příliš) odkládal. 

Družince však změny jednoznačně prospěly. 

Tradiční říjnovou akcí podzimu pak je Drakyáda. Počasí nám vyšlo skvěle – svítí sluníčko a při tom fouká, 

účast draků byla také výborná (přes 30). Vítězí drak Alči Riglové Pepa, druhý je Orel Mery Procházkové a 

třetí Kyklop Honzy Kostrhuna. Po Drakyádě se opékají špekáčky na ohni, brambory v popelu a vůbec je 

zábava. Na konci října se jede na 4 dny do Rusavy na základnu, kterou domluvil Elektronek. Účast sice není 

tak skvělá, jako loni v Ratíškovicích, je nás „jen“ 36, zato jsme připravili tolik nových her, že účastníci jen 

žasli. I výprava na vrchol Pardus stála zato. A jak skvělé počasí nás provázelo – babí léto jak má být.

V listopadu družinky opět vyrážejí na výpravy – Draci na Malý chlum, Žabky do Zahrádky a na Bučín, Racci 

podnikají dvojdenňák na Ponor.

Začíná prosinec, který je na akce snad nejbohatším měsícem roku. Už 2.12. pořádá dívčí část vedoucích 

další Rukodělný den s cílem umožnit mladším členům oddílu vyrobit dárečky pro své blízké. Hojná účast 

(téměř 50 lidí) už je skoro samozřejmostí. 5.12. je tu Mikuláš. Besídku oddíl opět nepořádá (přijde nám, že je 

čím dál, tím víc „přebesídkováno“), zato vedoucí v maskách obchází mladší členy oddílu a je při tom 

spousta legrace. Po loňských zkušenostech jsme udělali drobnou změnu a sice oslovili jsme rodiče e-

mailem a SMS a šli jen tam, kde měli zájem. 18.12. jdou Ještěrky do Bonga, Pumy a Draci nesou do lesa 

Kaštanovou nadílku pro zvířátka. Týden před tím Draci stíhají ještě výpravu na Nový hrad,

K nejzdařilejším akcím konce roku ovšem patří Vánoční oddílovka za účasti 64 členů oddílu, 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. Vyhodnocuje a odměňuje se i nejlepší účast na 

akcích. A konečně Filé vyhlašuje výsledky velmi populární soutěže „Vyznáte se?“(organizoval ji průběžně 

celý rok) a předává vítězi krásný, ručně malovaný hrníček. Den po vánoční oddílovce se scházejí Racci, 

Gepardi a Křižáci a pořádají Zimní filmový maratón, během večera a noci zvládnou ve Trojce shlédnout 4 

filmy. Oblíbeným prosincovým podnikem (posledním v roce), který se letos koná již poosmnácté, je 

Recesiáda. K osmnáctinám jsme se ji rozhodli inovovat. Vytopené Boudě vévodí čtyři stoly, u každého jeden 

vedoucí a jedna méně známá či úplně nová stolní hra. Drobné čokoládky pro vítěze a čaj atmosféru 

dokreslují. Pěkný konec vydařeného roku…  

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 Jan Malcánek-Malta. 

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

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

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

JIŘÍ DOLEŽAL
ELEKTRONEK
Vedoucí družiny Žabek
mail: jirka.strelice@seznam.cz
telefon: 732 786 752

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

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

RENATA HODKOVÁ
RENČA
Vedoucí družiny Draků
mail: renata.hodkova@seznam.cz
telefon: 607 661 604

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

JAN PÍSKLÁK
DŽANY
Vedoucí družiny Pum
mail: pisklak12@seznam.cz
telefon: 731 006 103

JAN BARTÁK
KARTÁČEK
Vedoucí družiny Gepardů
mail: jan-bartak@email.cz
telefon: 724 252 477

ROBIN PETŘÍK
SPÁNEK
Vedoucí družiny Křížáků
mail: robinpetrik@seznam.cz
telefon:  773 942 277

MARTIN KADLEC
BREPTAL
Hospodář oddílu
mail: martin.kadlec@atlas.cz
telefon: 724 513 008

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

Počet členů družiny Draků se v roce 2011 ustálil na čísle 15. Podnikli jsme spoustu krásných výprav (každý 

měsíc aspoň 1), k těm nejvydařenějším patřily určitě výpravy na Obřanský hrad, do Řikonína, na Křivoš a na 

Malý chlum. Taky rádi přespáváme na Boudě a hrajeme stolní hry. Učíme se pomáhat si navzájem a být 

správnými kluky. Podzim jsme zasvětili přípravám na Závod vlčat o totem náčelníka, který nás čeká v květnu 

2012. Loni jsme obsadili čtvrté místo, příští rok bychom se rádi umístili ještě o něco lépe. Taky už se 

nemůžeme dočkat letního tábora, ten letošní byl úplně super, hlavně koupání u jezu na řece Oslavce.

                                                                                                                                        

Renča a Jura
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KŘIŽÁCI

 

Jsme parta kluků od 5. do 9. třídy, kteří mají rádi dobrodružství. Učíme se nejrůznější skautské dovednosti 

od vázání uzlů a zacházení s nožem či sekerou, až po rozdělávání ohně a zásady táboření. Také rádi 

jezdíme na výpravy do přírody, jako třeba na Stránskou skálu nebo do nedalekého Mariánského údolí. 

Ovšem rádi navštívíme i zábavní halu Bongo…

                                                                                     

 Filé
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GEPARDI

Jsme parta dobrých kamarádů. Scházíme se každé úterý na Boudě v plném počtu devíti borců. Podnikli 

jsme několik úžasných výprav, z kterých jsme si odnesli pár nezapomenutelných zážitků. Byli jsem v Bongu, 

na bobové dráze v Němčičkách....ke konci roku jsme se podívali na několik filmů na "Zimní kino Bouda". 

Těším se na spoustu pěkných chvil s Vámi v roce 2012. 

                                                                                                     

 Kartáček 
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JEŠTĚRKY

Je nás 14 holek ve věku 9 až 14 let. Vedou nás Ťapka a Bengi. Nebojíme se tmy ani dlouhých pochodů s 

báglem na zádech, však naší nejpovedenější loňskou akcí byl právě pochod za tmy po kopcích Bílých 

Karpat, zakončený spaním pod hvězdnou oblohou s následným ranním budíčkem ve společnosti divokých 

prasat. Na výpravy vyrážíme i za špatného počasí, jsme totiž drsné holky. Rády se podíváme do jeskyní 

nebo lanového centra. Milujeme výpravy do neznáma. Hodně nás hraje na kytary a zpívá, máme svoji už 

tradiční akci, ještěrčího Zlatého slavíka.

Co nás ale baví nejvíce, jsou dlouhé diskuse před usnutím na výpravách nebo při nocování na Boudě.  

Nuda u nás nemá místo.

Ťapka a Bengi

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 - JUNÁK ŠLAPANICE$ 13

RACCI

S šesti členy a jedním vedoucím tvoří Racci nejstarší jádro druhooddíláků. Schůzky, které máme pořád v 

pondělí, se nesou duchem her, zábavy a různých jiných zajímavých věcí. Měli jsme pár vydařených akcí, ať 

už víkendovou výpravu na Ponor, tak nocování na Holštejně, popřípadě návštěva Bonga.  Výhledově bysme 

rádi tyto akce rozmnožili o další povedené a pomalu se začali připravovat na nový věk, na rovery!

                                                                                                                                                                 

Vítek
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ŽABKY

Letos po táboře jsem převzal družinu Žabek,která přišla o obě vedoucí.Do družinky přišla novačka Lucka 

Kalvodová, takže je nás i se mnou 10. Na schůzkách se holky učily uzlovat, pochodové značky, základy 

práce s mapou a teorii dalších dovedností. Letos jsme podnikli dvě výpravy na chatu do Zahrádky nedaleko 

Náměště nad Oslavou a výpravu do přírodního parku Bobrava. Plány na příští rok s družinou Žabek ... jsou 

výhledové. Hlavně více do přírody. 

                                                         

Elektronek
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PUMY

Pumy jsou jedinou smíšenou družinou v našem oddíle. Naše řady tvoří děti od 1. až po 3. třídu. V současné 

době je nás osmnáct a můžeme se pyšnit několika oddílovými nej. Jsme nejpočetnější družinka a taky 

nejmladší, máme nejvíc vedoucích… Pumy za uplynulý rok stihly mnoho věcí. Rozšířily jsme naše řady o 

mnoho nováčků, stihly několik povedených výprav, učily jsme se uzlům i idealismu skautů. Pumí schůzky se 

konají každý pátek do čtyř do šesti hodin. Na tyhle dvě hodiny se naše základna, za pomocí družinky Draků, 

zaplní jásotem, hravostí a energií všech dětí. Pokud nevěříte, přijďte se podívat.

vedoucí: Markéta Kolaříková - Makča, Jan Malcánek - Malta, Jan Pisklák - Džany
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HOSPODAŘENÍ NAŠEHO ODDÍLU

Zůstatek na účtu k 1.1. 2011 40 000

Zůstatek v pokladně k 1.1. 2011 19 521

Celkem 59 521

Příjmy

členské příspěvky 57 200

sponzorské dary 19 000

příspěvek MU Šlapanice 40 000

rukodělné práce 2 539

dotace ORJ 38 246

dotace O2 10 000

platby účastníků tábora 133 271

vybráno na oddílových výpravách 24800

pronájem klubovny 9 620

burza 280

mikuláš 925

celkem 335 881

Výdaje

tábor 149 503

provozní náklady 37 228

ceny za soutěže 35 670

odvod členských příspěvků URJ a ORJ 20 680

gumový člun 13 040

stanové celty + teepee stan 29 700

stanová konstrukce 5x 37 500

kamna 8 448

hosting savana 1 103

časopisy Skaut 1 250

celkem 334 122

zůstatek na účtu k 31.12.2011 40 000

zůstatek v pokladně k 31.12.2011 21 280

Celkem 61 280

Celková bilance roku 2011 1 759
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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 2011 finančně přispěli na naši činnost:

Město Šlapanice

ORJ Brno-venkov

Jan Kostrhun

Simona Piskláková

Pavel Petřík

Marek Poláček

Šárka Lausová

Telefónica Czech Republic 

Věcnými dary náš oddíl podpořili:

Autodoprava Daňhel, s.r.o.

Jiří Doležal  

Vlastimil Kyselka

Pokud se Vám činnost našeho oddílu líbí, uvítáme i Vaši podporu. 

Číslo účtu: 2700094895/2010
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