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ROK 2014 V ODDÍLE ŠLAPANICKÝCH JUNÁKŮ 

Začíná rok 2015 a to je čas se malinko ohlédnout za rokem 2014, za 25. rokem fungování 
našeho oddílu. Když něco funguje 25 let, ať už je to rodina, firma, nebo třeba sportovní 
klub, zaslouží si to úctu. Jakými jen změnami za toho čtvrt století prošla společnost, 
začínali jsme skautovat těsně po pádu komunismu, kdy byl všeho nedostatek, snad jen 
nadšení byl přebytek ☺. Propluli devadesátá léta, velké změny s nástupem internetu a 
mobilní komunikace. Za tu dobu jsme uspořádali 25 táborů, vystřídali 8 tábořišť, oddílem 
prošly stovky členů… Vždyť většina současných členů oddílu v době jeho založení ještě 
nebyla na světě! 

Co se roku 2014 týče, myslím, že to byl rok pro náš oddíl velmi úspěšný a zdařilý. 
Posuďte sami: podařilo se nám založit novou družinku Vlků, což jsou kluci prvňáci, které 
vedou Petr Bělohoubek s  Danielem Kašíkem-Kašou a novou družinku předškoláků, 
Sviště,  v jejichž čele je trojice Lucie Zezulová-Wamba, Tereza Šarlovská-Fí a Alena 
Nováková-Malenka. Taky k  nám z ABS přešla družina Netopýrů s  vedoucím Tomášem 
Čaklošem. Členskou základnu posílili Tygři (vedou je David Petřík-Corado a Vladimír 
Jelínek-Kanec), kteří jsou momentálně nejpočetnější družinou i Veverky, o které se starají 
Barbora Pytelová-Babů a Hana Švarcová-Hihňa. A podařilo se udržet zdravé jádro 
starších družin Gepardů, Racků, Křižáků, Žabek a Ještěrek a přetavit jej v nově založený 
roverský kmen Koule, což je hlavně Bengiho, Vítkova, Ťapčina, Filého a Spánkova 
zásluha. Nejen na činnosti družin a celého oddílu, ale i na sobě naši vedoucí pracovali: 
Corado, Kanec, Kaša, Petr a Tomáš úspěšně absolvovali zdravotnický kurz, Bengi složil 
vůdcovskou zkoušku a snad nebude znít neskromně, když zmíním svoji lesní školu. 
Podnikli jsme mnoho skvělých akcí: v lednu celooddílovou výpravu do Pozďatína, v únoru 
a v listopadu Zdravotnické kurzy, v březnu tradiční Vítání jara, v květnu pak oslavu 95 let 
skautingu ve Šlapanicích (přišly bezmála tři stovky bývalých i současných členů), v červnu 
naše smíšená Drako - Tygří hlídka zvítězila v krajském kole ZVaSu a postoupila do kola 
celostátního. Červenec patřil super táboru v Oslavicích, následovalo srpnové Letní kino 
Bouda, v září se konal nábor, kde jsme získali základ pro zmíněné nové družinky a Drako 
- Tygří hlídka ve tvrdé konkurenci obsadila na ZVaSu v Kutné Hoře výtečné páté místo. 
Říjnu dominovala výprava na srub Bobří Hrad, listopadu kromě zmíněného 
Zdravotnického kurzu vydařená oddílovka s  premiérou filmu z tábora a  prosinci kromě 
rukodělek a výpravy do Vídně pro Betlémské světlo úžasná Vánoční oddílovka s rekordní 
účastí 101 členů. 

K  tomu všemu jsme zvládli i zvelebit naši základnu: v  květnu jsme s  pomocí rodičů a 
bývalých členů oddílu postavili nový dřevník, v Nové Boudě je od září zcela nová podlaha 
a hlavně jsme ve všech klubovnách vyměnili stará okna za nová, na čemž má největší 
zásluhu Milan Kyselka-Hukan. Určitě nemůžu zapomenout ani na nový web našeho 
oddílu, na jehož zprovoznění má lví podíl Jan Malcánek-Malta. 
To všechno, k  tomu družinové výpravy, schůzky, turnaje, hry a další akce organizovali 
členové oddílové rady ve svém volném čase, přičemž odměnou jim byl jen dobrý pocit 
z poctivě vykonané, smysluplné práce a také radost v očích mladších členů oddílu. 

Jestli nám to nadšení vydrží, tak o dalších 25 let činnosti oddílu fakt nemám obavy.

Jura
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NOVÝ WEB 

Náš oddíl byl určitě mezi prvními skautskými oddíly v  republice, které měly svoje vlastní 
webové stránky. Někdy v  roce 1998 či 1999 nám je vytvořil pan Radek Kadlec, tatínek 
současného oddílového hospodáře Breptala. Zpočátku je i sám administroval, později se 
ve funkci webmastera vystřídalo hned několik členů oddílu: Martin Kadlec, Michal 
Benkovič, Jan Malcánek… Jejich přínos této výkladní skříni oddílu byl různý, faktem ale 
je, že systém se v průběhu času nijak neměnil. Základem byl nepříliš uživatelsky přívětivý 
a čím dál tím zastaralejší php redakční systém. V  letošním roce jsme se konečně 
odhodlali k zásadní změně, vyčlenili peníze, stanovili kritéria a uspořádali výběrové řízení. 
V průběhu léta pak spousta hodin času padla na ladění detailů. V září pak mohly být nové 
stránky převedeny ze zkušebního provozu do provozu stálého. Poděkování patří 
jednoznačně dodavateli, firmě Pharmalink, jmenovitě pak bývalému členovi oddílu a 
zaměstnanci v  jedné osobě Michalu Zemanovi-Bóřovi. Z oddílové rady pak lví podíl na 
zprovoznění stránek má oddílový webmaster Jan Malcánek-Malta.  

                                                         starý web

                                                          nový web
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NAŠE KLUBOVNY 

                                       

Pro všechny naše činnosti a práci s dětmi, potřebujeme zázemí, které nám poskytují naše 
tři klubovny. Klubovny byly zbudovány postupně, podle toho jak se naše členská základna 
rozrůstala. Na jejich stavbu byl vždy mimo jiné použit materiál, který jsme si dovezli 
z tábora, a také materiál darovaný, například okna ze starých, k demolici určených domů. 
Finanční příspěvek Jihomoravského Kraje nám v  letošním roce umožnil tato stará, 
jednoduchá, netěsnící a nevyhovující okna na všech třech klubovnách vyměnit. Změna 
v  estetické rovině je na první pohled zřejmá, nová okna jsou mnohem hezčí, než byla 
okna stará. Co však očekáváme nejvíce, je úspora při vytápění. Tu však budeme moci 
vyhodnotit až po zimní topné sezóně, první týdny topné sezóny však již teď ukazují, že 
úspora bude značná.

Změnu v estetické rovině můžete posoudit sami: 
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DRACI

Družina Draků byla až do léta se 17 členy nejpočetnější družinou v  oddíle (v září nás 
vystřídali Svišti, těch je 18 a koncem roku Tygři, kterých je dokonce 19 ☺). Podnikli jsme 
spoustu skvělých výprav (Na Alexandrovu rozhlednu, Na Nedánov, Na Bajerku, Na hrad 
Veveří, do Rychtářova), zúčastnili se Muzejní noci, Altetických závodů na Rosničce, 
Betlémského světla… Také se nám podařil husarský kousek - po dvou letech jsme opět 
postoupit přes okresní a krajské až do celostátního kola ZVaSu, a to v  kombinované 
hlídce s Tygry. Na táboře již všichni Draci tábořili ve stanech tý pí a obstáli na výbornou. A 
co nás čeká v budoucnu? Na jaře výprava na Ivančenu, potom Svojsíkův závod (podaří se 
zopakovat skvělé výsledky ze závodů vlčat?), v  létě pak tábor. Být Drakem prostě 
znamená nikdy se nenudit!

Renča a Jura
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VEVERKY
 

Ahoj! Jsme holky od 1. do 3. třídy. Na schůzky, které máme každé úterý od 16:00 do 
18:00, nás chodí 15. Hrajeme spoustu her a připravujeme se, abychom mohly složit slib a 
získat žlutý šátek. Jednou do měsíce jezdíme na výpravy. Už si zvládneme rozdělat oheň 
v kamnech a uvařit si oběd v ešusu na ohništi. Kdo by chtěl zažít spoustu dobrodružství, 
legrace a poznat nové kamarády ať se přijde podívat. 
 
Hihňa a Babů
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VLCI

Družina Vlků vznikla v  září 2014 a má krásných 11 členů. Scházíme se každé úterý a 
kromě schůzek, na kterých se učíme vázat uzly, luštit šifry, poznávat rostliny a zvířata a 
mnoho dalších užitečných a prospěšných dovedností jsme podnikli dvě velké akce. První 
bylo říjnové přespání na Boudě, pro mnohé borce vůbec první přenocování bez rodičů, 
druhou potom prosincová výprava do Mariánského údolí. Těšíme se na další akce a na 
první tábor v roce 2015.

Petr a Kaša
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SVIŠTI

Svišti jsou družinka benjamínků. Jsou to holky a kluci, kteří jsou stále v pohybu. Brebentí 
a chichotají se, a nadchnou se pro každou věc. V jednu chvíli se kaboní  a fňukají a hned 
zase výskají a překypují energií. Rádi tvoří, hrají hry a učí se. Neboj&i acute; se zkoušet 
nové věci, běhat venku po tmě a objevovat okolí naší klubovny.  
Těšíme se na další obzory, které nám otevřou, na společné chvíle na schůzkách, 
výpravách a dobrodružství, která nás potkají na táboře.

Wamba, Fí a Malenka  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PUMY

Pumy jsou družinou holek od 4-5 třídy. Scházíme se v  pátek ve čtyři hodiny v  Nové 
Boudě. Během roku jsme přišli o několik členů, ale pár jich naopak přišlo. Je nás tedy 
jedenáct plus my dva. Účastnili jsme se závodu Vlčat a světlušek. Stihli pár výprav, velkou 
událostí byl samozřejmě oddílový tábor, na kterém se snad příští rok účastníme malou 
porcí i na stavěčce. Za poslední půl rok jsme toho sice stihli méně, ale o to více se 
zaměřujeme na naše schůzky. Hlavní je připravit novačky na slib. Kdybyste měli chuť se 
zajít podívat, jak se Pumám vede, přijďte v pátek, určitě nás nemůžete minout.  

Makča a Džany
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TYGŘI

Jsme kluci od 9 do 12 let a scházíme se každý pátek 16:00-18:00. Tento rok jsme přibrali 
spoustu dalších nováčků. Teď je nás 19 a na schůzce se nás vždy sejde nejméně 12. 
Mezi naše akce v tomto školním roce patří pouze výprava na Akátovou rozhlednu, příští 
rok jich ale mám v plánu hned několik.  
Plánujeme zajít na minigolf, Laser game, 5D kina do Bonga a spoustu dalších. 
Věřím, že další rok bude stejně zábavný a úspěšný jako rok 2014.  
 
Kanec a Corádo
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NETOPÝŘI

V roce 14... v naší činnosti dominovalo těchto 14 věcí:

1. Celoroční hra Batman završená v červnu, protože to byl nejlepší program, jaký jsme 
kdy měli.
2. Skládání skautského slibu, protože společně hledáme cestu, jak dobře žít.
3. Zářijová cyklovýprava, protože to byla nejvíc užitá družinová akce.
4. Družinové funkce, protože stavíme na tom, že jsme skautská družina.
5. Táborový lov bobříků, protože každý dokázal vyniknout v tom, co umí.
6. Březnová jubilejní 200. schůzka, protože jsme na ní zároveň oslavovali 5 let družiny.
7. Nová celoroční hra Cross Europe, protože jsme se na ni těšili celé prázdniny.
8. Název Netopýři, protože jsme na svůj název hrdí a rádi s ním pracujeme.
9. Velikonoční výprava, protože se družina musela spolehnout pět dní čistě na sebe.
10. Plnění skautské stezky, protože jsme v ní urazili kus cesty.
11. Přechod do Dvojky, protože to je krok dobrým směrem.
12. Táborové hlášky, protože živý kornout.
13. Bear Grylls, protože nás inspiruje při nesčetných nocováních v klubovnách.
14. Radost, radost z toho všeho a z tisíce dalšího, pro kterou se těšíme na každou další 
akci.
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KOULE

Začalo to postupným sbližováním Racků a Ještěrek a postupně se nabalily i družiny 
Křižáků a Gepardů. Tak vznikl roverský kmen Koule. Nyní je nás kolem 15 holek a kluků 
věkem mezi 14 a 20 rokem. Z toho vybočují pouze naši vedoucí, ale ti jsou mladí 
duchem :-). V roce 2014 jsme stihli spoustu věcí: učili jsme se poznávat emoce z výrazu 
tváře a odhalovat tak lháře, navštívili lanové centrum v noci, podnikli výpravu Moravským 
krasem na koloběžkách, zajeli se podívat do Bílých Karpat, kde nás překvapilo nevlídné 
počasí a vyzkoušeli si tam spaní v kopci. Na Boudě jsme si udělali hororový večer a z 
tábora jsme vyrazili na puťák do krajiny České Kanady. A na konci roku jsme vyjeli na již 
už tradiční zimní táboření. Koupat se v prosinci v potoce ? Proč ne ! I na rok 2015 máme 
hodně plánů, tak nám držte palce.

Bengi, Vejt, Filé, Spánek, Ťapka ,Kartáček
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KYTAROVÁ ŠKOLA

Začátečníci: Kartáček, pokročilí: Jura. Osvědčený vzorec. Po úspěšném náboru na 
podzim začátečníků přibylo, pokročilí se v ustálené sestavě 5 lidiček učili další písničky, 
vybrnkávání a sóla do nich. Zaujala vás nějaká písnička, líbí se vám a chcete ji umět? 
Žádný problém, kytara je nástroj naprosto univerzální, dají se na ni hrát rockové písničky, 
folkařina, stejně jako koledy či tradicionály. Na vánoční schůzce, na táboře u ohně, na 
výpravách ale vlastně i kdekoliv jinde můžete své umění uplatnit. Hrát na kytaru a zpívat, 
to je něco úplně jiného než špunty v uších a empétrojka v kapse!
                                                                                                                                                          
Jura  
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DESKOVÉ HRY

I v  letošním roce měli příznivci stolních her v našem oddíle zelenou. Scházeli se vždy 
první středu v  měsíci ve Trojce a na několika stolech prožívali různá do her ukrytá 
dobrodružství. Super hitem se stala hra Hierarchie, která dokázala vtáhnout holky i kluky, 
starší i mladší. Mnozí si při ní zlepšili nejen znalosti dějepisu  ale dokonce i fyzičku! Jestli 
jste se rozhodli si ji najít na internetu, neztrácejte čas. Vymyslel ji jeden náš kamarád –
skaut. Radši si ji přijďte zahrát k nám třeba hned na příští Odpoledne deskových her.
                                                                                                                        
Jura  
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HOSPODAŘENÍ NAŠEHO ODDÍLU

Zůstatek na účtu k 1.1. 2014 50 000

Zůstatek v pokladně k 1.1. 2014 10 074

Celkem 60 074

Příjmy

členské příspěvky 80 200

sponzorské dary 10 000

příspěvek MU Šlapanice 50 000

rukodělné práce 2 175

dotace ORJ 22 637

platby účastníků tábora 172 200

vybráno na oddílových výpravách 18050

pronájem klubovny 10 100

dotace JMK 52 000

prodej teepee 1 000

mikuláš 2 370

dobrovolné vstupné na akci 95. let skautingu 2 223

Celkem 422 955

Výdaje

tábor 172 524

provozní náklady 64 659

ceny za soutěže 44 871

odvod členských příspěvků URJ a ORJ 24 240

oslavy založení 95. skautingu 24 500

okna 74 286

teepee stan 19 700

nový web 15 584

hosting savana 2 032

Celkem 442 396

Zůstatek na účtu k 31.12.2014 40 000

Zůstatek v pokladně k 31.12.2014 633

Celkem 40 633

Celková bilance roku 2014 -19 441
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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 2014 finančně přispěli na naši činnost:

Město Šlapanice
ORJ Brno-venkov
Jihomoravský kraj
Simona Piskláková
Jan Kostrhun
Marek Poláček

Věcnými dary náš oddíl podpořili:

Šárka Šmerdová
Pavel Petřík
iSTYLE


