VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
II.ODDÍL JUNÁKA ŠLAPANICE

ROK 2012 V ODDÍLE ŠLAPANICKÝCH JUNÁKŮ
Byl to 23. rok v novodobé historii oddílu, 93. od založení prvního skautského oddílu v našem městě. A událo
se v něm mnoho zajímavého. Členská základna nijak výrazně nekolísala, registrovalo se kolem stovky
členů. Na jaře Kartáček, Vítek a Filé úspěšně složili vůdcovské zkoušky. V květnu a červnu pak Draci
zvítězili v okresním i krajském kole Závodu vlčat a světlušek o totem náčelníka a vlajku náčelní, čímž se
nominovali na celostátní kolo do Litvínova. Na táboře naši nejmladší členové spali v šesti zcela nových
podsadách a Křižáci v novém týpí, 60 mladších členů se účastnilo dvou celotáborových her oddělených pro
mladší a pro starší. Koncem léta si pak náš oddíl opatřil nový úžasný nový raft. V září po táboře se pak
rozdělila družina Pum na dívčí část, která si ponechala pod vedením Makči a Džanyho původní název a na
chlapeckou část, kterou vede Malta s novou akvizicí Soňou, a která přijala název Tygři. V září také přišla
spousta nováčků jak k nejmladším Pumám a Tygrům, tak i ke starším Drakům. V Litvínově pak Draci
obsadili fantastické 2. místo, čímž nejen oddíl, ale celé Šlapanice pěkně zviditelnili na skautské mapě
republiky. V listopadu vedoucí Křižáků Spánek úspěšně absolvoval zdravotnický kurz. A na podzim se také
úspěšně rozvinula roverská činnost starších členů oddílu pod vedením Ťapky, Bengiho, Vítka a Filého.

V jaké sestavě tedy náš oddíl vstupuje do roku 2013? Pumy mají v čele dvojici vedoucích: Markéta
Kolaříková-Makča, Jan Pisklák-Džany a scházejí se každý pátek. Žabky vede Jirka Doležal-Elektronek a
jejich pravidelné schůzky se konají ve středu. Nejstarší Ještěrky fungují pod vedením Petry Ťápalové-Ťapky
a Michala Benkoviče-Bengiho a scházejí se ve čtvrtek. Chlapeckých družinek je v oddíle pět. 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. Nejmladší Tygry vede Jan Malcánek-Malta a Soňa Bednaříková, schází se v pátek. Poslední
družinka se jmenuje Draci. Jsou to 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, zájemce učí Jura.
Jedenkrát měsíčně pořádáme oddílovou schůzku, na které se sejdou všechny družiny společně. Vedou
ji vždy vedoucí, kteří mívají ten den schůzky a protože se dny oddílových schůzek střídají, na každého se
dostane. 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 2012 velmi bohatá a plná skvělých akcí.
V lednu Draci spolu s Žabkami podnikají výpravu na Bílý potok a myslím, že na toto dobrodružství dlouho
nezapomenou. Oddílovku organizuje Elektronek a koná se na ní premiéra ﬁlmu z tábora Jedov 2011, který
zpracoval Bengi.
Na počátku února vyrážíme na trojdenňák k Novému Městu na Moravě na skautskou chatu Mercedes. Zde
si někteří členové vyzkoušeli, jaké je to chodit v polobotkách a riﬂích půlmetrovými závějemi sněhu. V půlce
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. Žabky vyrážejí na výpravu na
vrchol Holedná. Únorová oddílovka v Bengiho režii se koná částečně na sněhu, částečně ve Trojce a její
náplní je skvělá poznávací soutěž.
Akcí měsíce března je Vítání jara. Účast je velmi dobrá, šlo nás 59. Oheň opět zaplál na zřícenině
Horákovského hradu, nováčci zde skládali svůj slavnostní slib a nechybělo ani každoroční jarní přání při
svíčičkách, noční návrat na základnu a nocování ve vyhřátých Boudách. Březnovou oddílovku plánují
Makča, Džany a Malta a koná se v bazéně. Draci také vyráží na výpravu ke Třem smrkům, Žabky na
Rokytnou a Ještěrky na Pálavu.
Duben je doslova měsícem družinových výprav. Draci jedou na Vildenberk, kde pořádají kuličkový turnaj,
Ještěrky jdou na vrbové proutky a robí si postele do týpí, Žabky si vyšláply na hrad Veveří, Pumy pro změnu
na Santon, Racci plánují cyklovýpravu. Dubnová oddílovka, to je bojovka ve Šlapanicích a tradiční dort
V květnu Žabky zkoumají štoly na Stránské Skále, Ještěrky, Křižáci, Racci a Gepardi se účastní muzejní
noci, Draci vítězí na závodě vlčat a světlušek v Židlochovicích stejně jako na krajském kole v Krásensku.
Odpoledne rukodělných činností se účastní přes 30 zájemců, oddílovka je ve znamení hry Na pustém
ostrově.
Je tu červen, další měsíc družinových výprav. Draci razí do Bonga, Ještěrky a Racci do Kamenné, Žabky
na Oslavku, Křižáci, Racci a Gepardi do Brněnského podzemí. Oddílová rada chystá tábor opět na
jeskyňářské základně Dytrych, před táborem se mohutně natírá šestice nových podsad a na závěrečné
oddílovce se vyhlašují vítězové bodování. Poslední červnový týden je pak zasvěcený zcela tradičně
chystání věcí na tábor...
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Tábor se koná první tři týdny v červenci opět na louce nedaleko obce Jedov na ČM vysočině. 60 mladších
členů oddílu, 15 vedoucích. Pohoda. Počasí nám přeje, nálada je příjemná. Jen dvě celotáborové hry jsou
docela náročné pro oba dva týmy vedoucích.
Mladší táborníci na táboře spí v podsadových stanech po dvou, skauti, skautky a vedoucí samozřejmě v
indiánských stanech tý-pí. Téma obou celotáborových her je stejné – Templáři.
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”.

Koncem srpna se konají tři večery Letního kina Bouda, následně se schází oddílová rada a plánuje
zahajovací schůzku. Také zavádíme do trojky internet.
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Zahajovací schůzka se koná tradičně v polovině v září, účastní se jí rekordních 82 členů oddílu, přišlo i 11
nováčků. A rozjíždí se družinová činnost. Draci jedou do Litvínova na celostátní závod vlčat.
Tradiční říjnovou akcí podzimu pak je Drakyáda. Počasí nám vyšlo tak napůl – krásně svítí sluníčko, ale vítr
nefouká. Vítězí drak Alči Riglové. Po Drakyádě se opékají špekáčky na ohni, brambory v popelu a vůbec je
zábava. Družiny podnikají spoustu výprav: Draci jedou na Chocholík, Pumy na Nový hrad, Žabky spolu
s Tygry pokračují ve zkoumání Stránské Skály, Křižáci s Gepardy navštěvují Jungle Park...
Na konci října se jede na 4 dny do Pohledce na základnu Novoměstských skautů. Účast je pěkná, počasí už
méně. Zažíváme první sněhovou chumelenici!

V listopadu družinky opět vyrážejí na výpravy – Draci na Lůčku, Žabky do Zahrádky, Pumy na Horákovský
hrad... Taky se koná další zdravotnický kurz a Racčí rukodělný víkend.
Prosinec je na akce opět snad nejbohatším měsícem roku. 5.12. je tu Mikuláš. Vedoucí v maskách obchází
mladší členy oddílu a je při tom spousta legrace. Po loňských zkušenostech jsme opět oslovili rodiče emailem a SMS a šli jen tam, kde měli zájem. 7.12. přezkoušení účastníků zdravotnického kurzu, 8.12.
výprava Tygrů do akvaparku, 14.12. Rukodělky (velmi podařené!!!)
14.12. Slavnostní oddílová rada v Triu, 15.12. Výprava Žabek na Chvojnici, 15.-16.12.Zimní nadílka pro
zvířátka – Pumy, Tygři, Draci. K nejzdařilejším akcím konce roku ovšem patří Vánoční oddílovka. Přišlo 77
členů oddílu. Kromě rozdávání dárků, zpěvu koled a vánočních zvyků také vyhodnocujeme 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“.
Oblíbeným prosincovým podnikem (nikoli však posledním v roce), který se letos koná již podevatenácté, je
Recesiáda. Loňská inovace se osvědčila a tak i letos 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… Tou poslední akcí je táboření Roverů v týpí na Bílém potoce.

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

MICHAL BENKOVIČ
BENGI
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

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

RENATA HODKOVÁ
RENČA
Vedoucí družiny Draků
mail: renata.hodkova@seznam.cz
telefon: 607 661 604
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PETRA ŤÁPALOVÁ, DIS.
ŤAPKA
Vedoucí družiny Ještěrek
mail: tapkapetka@seznam.cz
telefon: 606 920 846

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

MARKÉTA KOLAŘÍKOVÁ
MAKČA
Vedoucí družiny Pum
mail: marketa.kolarikova@seznam.cz
telefon: 774 847 241
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JAN MALCÁNEK
MALTA
Vedoucí družiny Tygrů
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

SOŇA BEDNAŘÍKOVÁ
SOŇA
Vedoucí družiny Tygrů
mail: sonabednarikova@seznam.cz
telefon: 607 206 102
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DRACI

Draci jsou nejstarší vlčácká družiny našeho oddílu. Je to fajn parta kluků. V roce 2012 se jim podařilo
dosáhnout fantastického úspěchu na Závodě vlčat a světlušek o totem náčelníka a vlajku náčelní. Vyhráli
okresní i krajské kolo a na celostátním kole v Litvínově obsadili druhé místo! Kromě toho podnikali každý
měsíc výpravu do přírody – nejčastěji na různé rozhledny a také často přespávali na Boudě. Účastnili se
v hojném i letního tábora. Na podzim ve svých řadách přivítali několik nováčků, takže momentálně mají 17
řádně registrovaných členů. A všichni už se těší na příští rok, protože některé čeká v březnu skautský
slib,všechny pak v květnu Svojsíkův závod, v červnu výprava pod stany a ty nejšikovnější z nejšikovnějších
i letní táboření v týpí
Renča a Jura
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KŘIŽÁCI

Jsme parta kluků od 6. do 9. třídy a scházíme se každé úterý na schůzkách. Zde se učíme různé skautské
dovednosti, ale samozřejmě hrajeme spoustu zábavných her. Nejčastěji trávíme čas venku, ale když nám to
počasí nedovolí, máme spoustu her také do Boudy. Rádi jezdíme na výpravy do přírody, ale navštěvujeme i
další zajímavá a zábavná místa jako bazén, Jungle Park nebo zábavní halu Bongo.

Filé
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GEPARDI

Scházíme se každé úterý. Na schůzkách hrajeme hry a učíme se skautským dovednostem. Byli jsme na
několika výpravách, například v Brněnském Jungle parku, kde jsme si parádně vyzkoušeli lanové překážky
v korunách stromů. Zaplavali jsme si ve šlapanickém krytém bazéně…
Věřím, že i příští rok bude stejně zábavný a úspěšný jako ten letošní.
Kartáček
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JEŠTĚRKY

Je nás 10 holek ve věku 10 až 15 let. Vedou nás Ťapka a Bengi. Akce už sice nekonáme tak často, jako
když jsme byli menší, zato stále zkoušíme dělat nové věci. Před táborem jsme několik víkendů zasvětili
výrobě luxusních proutěných postelí do tee-pee, za prvních slunečných jarních paprsků jsem provedli
přechod Pálavy, měli jsme i noční akci v centru Brna při Muzejní noci. Za nepříznivého počasí jsme strávili
víkend pod stany v Údolí Bílého potoka a na čtyři poslední prosincové dny jsme ve stejných místech
postavili tee-pee a tábořili v něm v -16°C. Před koncem roku jsme stihli natočit i dva krátké ﬁlmy, se kterými
asi nevyhrajeme ﬁlmové festivaly, ale určitě brzy pobaví celý oddíl.
A o to jde Ještěrkám především, vše co dělají, je musí totiž bavit.
Ťapka a Bengi
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RACCI

Racci jsou družinou zkušených skautů, kteří v oddíle působí již dlouhou dobu. Scházíme se v pondělí a
naše schůzky se nesou hlavně ve znamení zábavy. Protože všichni již dosahují věku, ve kterém se ze
skautů pomalu stávají dospělí lidé, u nás roveři, snažíme se tomu přizpůsobit i náš program. Proto se
scházíme ještě v pátek večer s dalšími starochy, máme netradiční program a podnikáme akce, které nejsou
pro každého. Pokud nám to vydrží, bude v oddíle opět funkční roverský kmen s pevným základem Racků!
za Racky Vítek
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ŽABKY

V družince máme 10 děvčat, v průběhu roku přišly 4 novačky. Děvčata se snaží učit skautským
dovednostem a jak spolu vycházet. Podnikli jsme mnoho výprav - na chatu do Zahrádky, do ZOO, na
Rokytnou, na Chvojnici, na Oslavku, na Stránskou skálu a pod. Plán na příští rok? Pokračovat tak jako letos.

Elektronek
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PUMY

Pumy jsou od září roku 2012 družinou holek, ačkoliv ještě na táboře byli družinkou smíšenou. Oddělení kluci
vytvořili družinku Tygrů. I když teď družinku tvoří holky, jsme stále velmi početní, máme 18 členů. Za
posledního půl roku jsme stihli nádherné výpravy i nabrat nováčky, jet v hojném počtu na tábor, a taky na
oddílové výpravy. V naší družině jsou holky už starší, a proto je naším plánem zařadit se mezi družiny
skautské. Scházíme se každý pátek od čtyř do šesti, společně s družinami Tygrů a Draků. Přijděte se na nás
podívat.
Vedoucí: Jan Malcánek(do září), Markéta Kolaříková, Jan Pisklák
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TYGŘI

Nově složená chlapecká družina vzniklá oddělením původní smíšené družiny Pum a přibráním nových
členů. Stabilní počet členů, kteří chodí na schůzky je 8 človíčků z toho 5 chodí pravidelně i na výpravy.
Akčně zvládáme všechny problémy, například výpravy absolvujeme za každého počasí, což dokazuje
prosincová výprava krmení zvířátek. Učíme se novým skautským dovednostem, vázání uzlů, Morseově
abecedě a jsme otevření každé zábavě a příležitosti se něco nového naučit. Už se těšíme na to, jaké
výpravy přinese nový rok.
Malta a Soňa
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA ODDÍLU
Oddílové registrační archy. Zdánlivě nudná, „úřednická“ složka. Moc často ji v počítači neotvírám, tak ještě
když potřebuju znát něčí adresu či mobil. Dnes jsem ji ale otevřel a zkusil se na data podívat malinko jinýma
očima. A nudný pohled to nebyl, posuďte sami:
Na konci roku 2012 měl náš oddíl 100 řádně registrovaných členů (pro pořádek: to jsou ti, co odevzdali
vyplněnou přihlášku a zaplatili včas a v plné výši členský příspěvek, tedy nikoliv nováčci, co se mihli na dvou
třech schůzkách). Dospělých členů bylo 18, mladších 18ti let pak 82. Děvčat máme celkem 42, kluků 58.
Nejpočetnější družinou jsou Pumy, těch je 18, těsně následují Draci, mají 17 členů, Ještěrky a Žabky mají
po 10 členkách, Tygrů je 9, Křižáků 7, Gepardů 6 a Racků 5. Oddílová rada má 18 členů.
Většina členů bydlí ve Šlapanicích, celých 69. 7 členů máme ze Slatiny, 7 z Kobylnic, 6 z Podolí, 3
z Bedřichovic, 3 z Brna, 2 ze Sokolnic, 1 ze Střelic, 1 z Dolního Sklenova, 1 z Lysic. 85 členů je v oddíle déle
než rok, 60 členů je v oddíle déle než 3 roky a 42 déle než 5 let. 16 členů oddílu absolvovalo zdravotnický
kurz, 16 jich má čekatelskou zkoušku, 7 dokonce zkoušku vůdcovskou.
Na Vítání jara v březnu se dostavilo 59 členů, 75 členů se zúčastnilo v létě tábora, 82 jich bylo na
zahajovací schůzce v září, 77 členů přišlo na Vánoční oddílovou schůzku v prosinci. No a jak už jsem psal
v úvodu, rovných 100 jich s oddílem vstupuje do 24. roku činnosti. Tak nám držte v roce 2013 palce.
Jura
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HOSPODAŘENÍ NAŠEHO ODDÍLU

Zůstatek na účtu k 1.1. 2012
Zůstatek v pokladně k 1.1. 2012
Celkem

40 000
21 280
61 280

Příjmy
členské příspěvky
sponzorské dary
příspěvek MU Šlapanice
rukodělné práce
dotace ORJ
platby účastníků tábora
vybráno na oddílových výpravách
pronájem klubovny
proplacení nákladů celostátního kola závodu vlčat a světlu
mikuláš
celkem

62 400
9 400
35 000
1 930
32 518
164 550
24 500
13 170
5 522
1 450
350 440

Výdaje
tábor
provozní náklady
ceny za soutěže
odvod členských příspěvků URJ a ORJ
raft
teepee stan
stanová konstrukce 6x
oprava hřiště
hosting savana

156 671
63 900
10 790
22 310
23 450
17 700
37 000
15 500
2 015

celkem

349 336

zůstatek na účtu k 31.12.2012
zůstatek v pokladně k 31.12.2012
Celkem
Celková bilance roku 2012
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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
Marek Poláček

Věcnými dary náš oddíl podpořili:
Autodoprava Daňhel, s.r.o.
Jiří Doležal
Vlastimil Kyselka
Pavel Petřík
Dana Stárková
František Hegr
Karel Ščerba
Jiří Polický

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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