VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
II.ODDÍL JUNÁKA ŠLAPANICE

ROK 2013 V ODDÍLE ŠLAPANICKÝCH JUNÁKŮ

!

Již 24 let nepřetržitě funguje náš oddíl a v roce 2014 oslaví nejen kulatých 25 roků od svého
založení, ale taky 95. výročí založení prvního skautského oddílu ve Šlapanicích. To bude jistě
příležitost k velké oslavě, nyní se však pojďme ohlédnout za činností v roce 2013.

!

Nejprve pár slov ke struktuře oddílu. V jeho čele stojí a jeho činnost řídí Oddílová rada. Ta se
schází jedenkrát za 14 dnů v pondělí. Vůdcem je MUDr. Jiří Hodek-Jura, zástupcm vůdce Vít
Staněk-Vejt a kromě všech vedoucích družin ji tvoří také, revizor Milan Kyselka-Hukan, hospodář
Martin Kadlec-Breptal a člen Petr Červinka-Uzel.

!

A z jakých družin náš oddíl sestává? Ze čtyř dívčích a pěti chlapeckých. Pumy mají v čele dvojici
vedoucích: Markéta Kolaříková-Makča, Jan Pisklák-Džany, Žabky vede Jirka Doležal-Elektronek,
nejstarší Ještěrky fungují pod vedením Petry Benkovičové-Ťapky a Michala Benkoviče-Bengiho a
naopak nejmladší jsou Veverky a ty vedou Barbora Pytelová-Babů a Hana Švarcová-Hihňa. Co
se týče chlapeckých družinek, nejstarší Racky vede Vítek Staněk-Vejt, Gepardy vede Jan
Barták-Kartáček, Křižákům šéfují dva bráchové Filip Petřík–Filé a Robin Petřík-Spánek. Nejmladší
Tygry vede Jan Malcánek-Malta a Soňa Bednaříková, a poslední družinka se jmenuje Draci,
vedu je já, Jiří Hodek-Jura spolu s Renčou Hodkovou.

!

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, sportování, plánují a
podnikají 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 otevřena kytarová škola, hrát zde učí Jura. A každý
první čtvrtek v měsíci se schází příznivci deskových her pod vedením Jirky Polického.

!

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.

!

Kdybych měl zmínit nejdůležitější události roku 2013, pak na první místo patří úspěšný nábor a
založení nové družiny Veverek. S tím souvisí i podařený rádcovský kurz, kterého se kromě
vedoucích Veverek zúčastnili i dva starší členové – Vladimír Jelínek-Kanec z Racků a David
Petřík-Corado z Křižáků. Oba se na podzim zapojili do vedení Tygrů a zdá se, že nám v nich
dorůstají budoucí vedoucí. Mezi další úspěchy bych zařadil letní tábor na novém tábořišti na
říčce Balince, kterého se zúčastnilo 57 mladších členů oddílu a 16 vedoucích.

!
!
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K dalším momentům, které náš oddíl posunuly dopředu, patří úspěšná žádost o dotaci od
Jihomoravského kraje a také příspěvek od Města Šlapanice. Obojí nám v součtu umožnilo pořídit
trojici nových stavů tý pí a dva gumové čluny Pálava. No a díky celodenní práci Uzla a vydatné
pomoci mnoha ochotných tatínků se nám podařilo o prázdninách vztyčit sloup na uskladnění tyčí
na týpí. Možná se Vám to bude zdát jako maličkost, ale on ten sloup váží skoro 400 Kg a
pojmout těch tyčí musí skoro 200!.

!

Co se týče akcí, kromě tábora, zdravotnických kurzů a rádcovského kurzu musím zmínit tradiční
Vítání jara, kterého se zúčastnilo i přes nepřízeň počasí (-9°C a silný vítr) 51 druhooddíláků. To je
snad nejlepší důkaz, že naši členové jsou opravdoví nadšenci, které jen tak něco neodradí!
Zapomenout nemůžu ani na zimní trojdenňák do Olomouce a podzimní čtyřdenňák do
Doubravníka. Dalších hezkých akcí ale bylo mnohem víc, ať už oddílových nebo družinových.
Posuďte sami:

!

12.1.
18.-19.1
18.-19.1.
19.1.
23.1.
1.-3.2.
21.2.
22.-24.2
1.-2.3.
2.3.
2.-3.3.
2.-3.3.
7.3.
8.3.
15.3.
23.-24.3.
27.3.
4.4.
5.-6.4.
5.-7.4.
12.-13.4.
12.-13.4.
14.4.
22.4.
27.4.
28.4.
2.5.
4.-5.5.
10.5.
18.-19.5.
21.5.
25.5.
25.-26.5.

Posezení Racků a Ještěrek v Klubu cestovatelů
Dračí Sněhojezdec a Dračí hokej, nocování na Boudě
Tygři nocují na Boudě a jdou do Bonga
Výprava Žabek na Bobravu
Lednová oddílovka
Celooddílová zimní výprava do Olomouce
Únorová oddílovka
Zdravotnický kurz
Nocování Pum na Boudě a výprava do Akvaparku
Výprava Žabek do Rájce-Jestřebí
Racčí noční ﬁlmový klub
Výprava Draků na Oslavku
Odpoledne stolních her
Přezkoušení účastníků ZK
Březnová oddílovka
Vítání jara
Doškolovací zdravotnický kurz
Odpoledne stolních her
Dračí Laser game a nocování na Boudě
Výprava Žabek do Zahrádky
Výprava Pum do Bonga a nocování na Boudě
Výprava Racků a Ještěrek do Jungle Parku a nocování na Boudě
Výprava oddílové rady na nové tábořiště
Dubnová oddílovka „Golem“
Výprava Žabek na Čebínku a Klucaninu
Výprava Draků na Novodvorský Ponor
Odpoledne stolních her
Svojsíkův závod v Kuřimi
Rukodělné odpoledne
Ještěrčí muzejní noc
Květnová oddílovka
Výprava Žabek na Rokytnou
Výprava Draků do Němčiček
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31.5.-1.6. Racčí ﬁlmová noc
3.6.
Předtáborová schůzka s rodiči
8.-9.6.
Předtáborové soustředění oddílové rady v Jedovnicích
12.6.
Odpoledne stolních her
13.6.
Akce „Dřevo“
20.6.
Závěrečná oddílovka
29.6.
Odjezd vedoucích na stavěčku
2.7.
Odjezd skautů a skautek se složenou tábornickou zkouškou na stavěčku
6.-20.7. Tábor 2013, odjezd v 8:00, návrat v 16:00
21.7.
Potáborový úklid
18.8.
Letní kino Bouda
19.8.
Letní kino Bouda
31.8.
Akce „Sloup“ č. 1
1.9.
Akce „Sloup“ č. 2
4.9.
Nábor ve škole ve Šlapanicích
4.9.
Úklid tyčí na týpí k novému sloupu
11.9.
Akce „Písek“
16.9.
Zahajovací schůzka
21.9.
Loučení s létem
22.9.
Dračí výprava na Cimburk
28.-29.9. Racčí HOT DOG párty na Boudě
28.9.
Výprava Veverek a Ještěrek do Rudic
4.-5.10. Nocování na Boudě a výprava Pum do Dolních Kounic
6.10.
Drakyáda
11.10.
Dračí plavčo
11.-12.10 Promítání a zkoumání Brněnského podzemí - Křižáci
12.10.
Okresní sněm
12.10.
Skautské atletické závody v Žabovřeskách
12.-13.10. Nocování Veverek na Boudě + akvapark
13.10.
Pracovní akce Svaté Trojice „Přinášíme světlo“
13.10.
Drakyáda II
18.-19.10. Racčí plavčo a nocování na Boudě
19.10.
Výprava Tygrů na rozhlednu Babí lom
19.-20.10. Výprava Žabek do okolí Boskovic
20.10.
Dračí Laser Game
22.10.
Říjnová oddílovka
25.-28.10. Čtyřdenní celooddílová výprava do Doubravníka
16.-17.11. Výprava Žabek do Zahrádky
20.11.
Listopadová oddílovka
23.11.
Výprava Tygrů do Technického muzea
23.11.
Dračí base ball
22.-24.11. Zdravotnický kurz
29.11.-1.12.Výprava Ještěrek a Racků na Březník
5.12.
Oddílový Mikuláš
6.12.
Rukodělky
7.12.
Draci hledají Rychlé Šípy – městská bojovka
11.12.
ZK-test
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13.-14.12. Vánoční akce oddílové rady ve Trojce
14.12.
Výprava do Vídně pro Betlémské světlo
14.12.
Výprava Žabek na Alexandrovu rozhlednu
20.12.
Vánoční oddílovka 16:00-19:00
27.12.
Recesiáda 14:00-17:00
27.-28.12. Zimní táboření Racků a Ještěrek 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.

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Naše klubovny
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ODDÍLOVÁ RADA

MUDR.JIŘÍ HODEK

ING.PETR ČERVINKA

PETRA ŤÁPALOVÁ, DIS.

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

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

ŤAPKA
Vedoucí družiny Ještěrek
mail: tapkapetka@seznam.cz
telefon: 606 920 846

MICHAL BENKOVIČ

JIŘÍ DOLEŽAL

VÍT STANĚK

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

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

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

FILIP PETŘÍK

RENATA HODKOVÁ

MARKÉTA KOLAŘÍKOVÁ

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

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

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

JAN PÍSKLÁK

JAN BARTÁK

MALTA
Vedoucí družiny Tygrů
mail: honza.malcanek@gmail.com
telefon: 731 772 023

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

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

ROBIN PETŘÍK

MARTIN KADLEC

MILAN KYSELKA

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

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

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

SOŇA BEDNAŘÍKOVÁ

BARBORA PYTELOVÁ

HANA ŠVARCOVÁ

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

BABŮ
Vedoucí družiny Veverek
mail: babubara@seznam.cz
telefon: 604 424 025

HIHŇA
Vedoucí družiny Veverek
mail: hanickasvarcova@seznam.cz
telefon: 725 806 032
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DRACI!

!
!

Draci jsou nejpočetnější družinou našeho oddílu, je jich rovných 16. Je to skvělá parta kluků,
navštěvujících 5.-6. třídu, která ráda podniká různé sportovní a dobrodružné akce. V zimě hrají
hokej na zamrzlém rybníku, závodí na bobech nebo se koupou v akvaparku. Na jaře pak podnikli
dvoudenní výpravu do Březníka a zvládli orientační závod na Novodvorském ponoru. Před
prázdninami náš oddíl reprezentovali na Svojsíkově závodě v Kuřimi a ještě většina z nich zvládla
splnit Tábornickou zkoušku. Na táboře v Oslavici pak poprvé Draci nocovali v týpí. Podzim?
Laser game, atletické závody, Drakyáda, výprava na Cimburk, nocování na Boudě, hledání
Rychlých Šípů v brněnských ulicích… Prostě s Draky je vždy o zábavu postaráno!

!

Jura

!
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KŘIŽÁCI!

!
!
!

Jsme družinka kluků od 7. do 9. třídy a scházíme se na Boudě každé úterý od 16:30 do 18:30
hodin. Rádi hrajeme nejrůznější hry ve skautské zahradě, ale pokud nám počasí nepřeje, vždy si
vymyslíme nějakou zábavu i do Boudy. Podnikáme dobrodružné výpravy do brněnského
podzemí, spáváme na Boudě, promítáme celovečerní ﬁlmy nebo prolézáme všechny možné
jeskyně v okolí Adamova. V našem programu samozřejmě nechybí ani procvičování skautských
dovedností jako je morseovka, vázání uzlů nebo luštění šifer.

!
Filé a Spánek
!
!
!

!

!
!
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GEPARDI!

!
!

Scházíme se každé úterý od 16:30 – 18:30 na boudě. Na schůzkách hrajeme zajímavé hry a
učíme se mnoha skautským dovednostem. Od začátku školního roku tvoří družinku pravé a
skalní jádro Gepardů. Věřím, že i v této sestavě zažĳeme stejně zábavný a úspěšný rok jako byl
rok 2013.

!

Karty
!
!
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JEŠTĚRKY!

!
!

Ještěrky jsou družinou holek ve věku 12 až 16 let. Během roku jejich řady sice prořídly, ale tak
už to v tomto věku bývá. I v roce 2013 jsme konali tradiční akce jako například táboření na Bílém
potoce, návštěvu Jungle Parku, stihli jsme se podívat i na Ještěd a do Českosaského Švýcarska
a navštívit Prahu. Koncem prosince se nejdrsnější jádro zůčastnilo zimního táboření, kde jsme
spali pod širákem a koupali se v potoce.

!

Ťapka a Bengi
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RACCI!

!
!

Zase jsme urazili kousek dál v našem snažení nastartovat roverskou činnost. Spolu s druhou
polovinou našeho roverstva (Ještěrky) jsme podnikli několik povedených akcí, ať už promítačky
ﬁlmů, výprava do Březníka, návštěva Klubu cestovatelů a další, nicméně i sami jsme měli také
několik společných chvil, jako například Hot dog party. Na táboře jsme měli samotný program
s holkama, a taky jsme si vzali kola a razili zkoumat okolí ze sedla bajku. Ještě nás do konce
roku čeká zimní táboření na Bíláči vol.2, tentokrát ne v týpku, ale jenom v jeskyni.
Do dalšího roku máme v plánu zorganizovat a zajistit hladký průběh akce Šlapanický kotlík, zajet
na motokáry, vypravit se do údolí Oslavky… Tak doufám, že to všechno stihneme!

!

Vejt
!

!
!
!
!
!
!
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ŽABKY!

!
!

V současné době máme v družince 8 děvčat. V září se do družinky vrátila bývalá členka a s ní
přišla i novačka. Na schůzkách provádějí děvčata činnosti vlastní Žabkám, občas se i něco
naučí, když zavřou pusy ☺. Letos jsme podnikli výpravy do údolí Bobravy, do Rájce Jestřebí, na
chatu do Zahrádky, na rozhledny Klucaninu a Čebínku, na Rokytnou, na Pálavu, na Drahanskou
vrchovinu a k Adamovu. Příští rok v tom budeme pokračovat.
Elektronek

!
!
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PUMY!

!
!

Pumy jsou družinou holek od 3-4 třídy. Scházíme se v pátek ve čtyři hodiny, kdy začíná naše
schůzka. Jsme početnou, třináctičlenou družinou. Stihli jsme se účastnit oddílového tábora,
podívat se na různá místa, naučit se novým vědomostem a oprášit ty starší. V příštím roce nás
čekají Závody vlčat a světlušek, na které se připravujeme. Když budete mít dostatek kuráže
postavit se šelmám čelem, přĳďte se v pátek podívat.

!
!
Makča a Džany
!
!
!

!
!
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TYGŘI!

!
!

Družina Tygrů se v roce 2013, jakožto nejmladší družina , rozrostla o další členy, čímž se dostala
asi na 14 členů, kteří tvoří desetičlennou průměrnou účast na schůzkách. V tomto roce byla také
samostatně poprvé na táboře (někteří jedinci zde byli už v družině Pum, ovšem ne v tak hojném
počtu). Nyní se jedna půlka družiny připravuje na vlčácký slib a druhá na stříbrnou stopu. V
příštím roce očekáváme plno dalších zajímavých výprav a zvednutí průměrné účasti na
výpravách (která je teď asi 5 členů). Všichni už se určitě těší na to, co se zase naučí nový rok!

!

Malta a Soňa

!
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VEVERKY!

!
!

Ahoj! Jsme holky z 1. až 3. třídy. Jako nejmladší družinka v oddíle fungujeme od začátku tohoto
školního roku.Je nás devět a rády mezi sebe vezmeme další novačky, protože čím víc nás bude,
tím větší bude legrace! Na schůzkách, které máme každé úterý od 16 do 18 hod hrajeme
spoustu různých her, největší oblibu zatím sklidil Hagen (schovka potmě, my se totiž tmy
nebojíme :) ), dál se učíme uzly a připravujem se na složení Světluškovského slibu. Jezdíme na
výpravy od "obyčejného" akvaparku až po dobrodružný průzkum jeskyní.

!
Babů a Hihňa
!
!
!
!

!
!
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KYTAROVÁ ŠKOLA!

!
!
!

Již léta v našem oddíle funguje škola hry na kytaru a nejinak tomu bylo i v roce 2013. Zájemci se
schází pravidelně v úterý večer po schůzkách a učí se hrát. Většinou brnkají písničky podle
akordů, ale ti šikovnější zvládají i vybrnkávání a nejlepší i nějaká sóla. Každých 14 dnů se učí
novou písničku, někdy i každý týden. Svoje znalosti pak zúročují na výpravách, vánoční schůzce,
ale hlavně na táboře u ohně. Letos měla kytarová škola 9 členů, a kdo ví – možná z některého
v budoucnosti vyroste známý a úspěšný hudebník. Talenty mezi nimi jsou!
Jura

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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DESKOVÉ HRY!

!
!

Každý první čtvrtek v měsíci se v našich klubovnách schází příznivci deskových her. Jsou to
členové oddílu, ovšem z různých družin, holky i kluci, starší i mladší. Věnuje se jim Jirka Polický,
tatínek jednoho z našich členů. A co hrávají nejčastěji? Dobu kamennou, Ticket to ride, Warcraft,
Bang, Fazole, Dominion, Monopoly… A ani do budoucna hráčům nuda nehrozí. Vždyť stolních
her na Boudě máme skoro 80!
Jura

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
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HOSPODAŘENÍ NAŠEHO ODDÍLU!

Zůstatek na účtu k 1.1. 2013

50 000

Zůstatek v pokladně k 1.1. 2013

12 384

Celkem

62 384

Příjmy
členské příspěvky

61 000

sponzorské dary

9 240

příspěvek MU Šlapanice

50 000

rukodělné práce

4 565

dotace ORJ

25 804

platby účastníků tábora

167 100

vybráno na oddílových výpravách

11300

pronájem klubovny

22 402

dotace JMK

30 000

mikuláš

2 300

celkem

383 711

Výdaje
tábor

167 250

provozní náklady

69 541

ceny za soutěže

28 550

odvod členských příspěvků URJ a ORJ

24 000

gumový člun Pálava 2x

27 980

teepee stan 3x

53 100

kovová konstrukce ( uložení tyčí na TeePee stany )

13 568

hosting savana

2 032

celkem

386 021

zůstatek na účtu k 31.12.2013

50 000

zůstatek v pokladně k 31.12.2013

10 074

Celkem

60 074

Celková bilance roku 2013

-2 310
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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 2013 ﬁnančně přispěli na naši činnost:
!
Město Šlapanice
ORJ Brno-venkov
Jihomoravský kraj
Jan Kostrhun
Simona Piskláková

!
!
Věcnými dary náš oddíl podpořili:
!

Autodoprava Daňhel, s.r.o.
Topweld s.r.o.
Jiří Doležal
Vlastimil Kyselka
Petr Barták

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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