Úvodní slovo
Jak vlastně náš oddíl aktuálně funguje? Skromnost stranou, náš oddíl zažívá období nebývalého rozkvětu a to ve všech třech důležitých i čtvrté
klíčové oblasti.
Oddílová rada čítá 25 členů, zahrnuje jak staré zkušené odchovance oddílu, tak nejmladší generaci vedoucích. Ano, jsou to samí lidé, co oddílem
prošli a mají k němu blízký vztah. Jinak má oddíl celkem 8 družin: předškoláky Sviště, které vedou Lucie Zezulová-Wamba a Tereza Šarlovská-Fí.
Nejmladší Sršně, což je také družinka smíšená, vedou ji Robin Petřík-Brácha,
Klára Pytelová-Kiki, Martina Šlezingerová-Davida a Cyril Zemánek-Cyrda.
Veverky jsou družinkou dívčí stejně jako Pumy, vedou je Barbora Pytelová-Babů s Hanou Švarcovou-Hihňou resp. Jan Pisklák-Džany. Z chlapeckých
družinek nejmladší Vlky vedou Petr Bělohouběk a Daniel Kašík-Kaša, starší
pak jsou Tygři a ty vedou David Petřík-Corado s Vladimírem Jelínkem-Kancem a nejstarší Draky vede Renča Hodková se mnou. Koule představuje
smíšený kmen roverů a roveřic, z něhož většina mladších vedoucích vyšla
a jehož akcí se stále účastní. Vedou ho Vítek Staněk s Michalem Benkovičem-Bengim, pomáhají jim občas Petra Benkovičová-Ťapka s Filipem Petříkem-Filém. O hospodaření oddílu se svědomitě stará Milan Kyselka-Hukan,
který už se moc těší, jak od Nového roku začne účtovat v novém programu
Pohoda. Nekompromisním revizorem je Martin Kadlec-Breptal, webmasterem Jan Malcánek-Malta a o organizační záležitosti se stará Petr Červinka-Uzel. A zapomenout nemůžu ani na Jana Bartáka-Kartáčka a Jirku Doležala-Elektronka, kteří sice speciickou funkci v radě nemají, přesto však oddílu
vydatně pomáhají na různých akcích a při zvelebování základny.
Co se činnosti týče, je velmi bohatá. Každá družinka má jednou týdně
schůzku, kromě toho o víkendech či ve volných dnech podniká výpravy,
navštěvuje kulturní či sportovní akce, občas nocuje na Boudě a při tom třeba sleduje ilmy či hraje stolní hry. Nad touto bohatou družinovou činností
se klene oblast společných oddílových akcí: oddílové schůzky jednou za
měsíc, lednová trojdenní výprava (ta poslední nás zavedla do Toulovcových
Maštalí), rádcovské a zdravotnické kurzy (obojí proběhlo v únoru, obojí
představuje zdroj základních střípků výbavy každého vedoucího družiny),
březnové tradiční Vítání jara, v dubnu pak skauti a skautky vyrazili na Ivančenu, mladší pomáhali s úklidem Šlapanic a vedoucí zorganizovali charitaVýroční zpráva 2015
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Oddílová rada
tivní sbírku šatstva, v květnu byl Svojsíkův závod (okresní kolo) a v červnu
taky (krajské kolo), příprava tábora a v červenci pak super tábor v Oslavici.
V srpnu nemohlo chybět Letní kino Bouda a proběhla i rekonstrukce jedné
z kluboven – Trojky, v září pak zahajovací schůzka, na níž přišlo 108 členů
oddílu, v říjnu čtyřdenňák do Žítkové, listopadový zcela nově pojatý Zdravoťák a v prosinci: Mikuláš, Rukodělky, Betlémské světlo, zmíněná Vánoční oddílovka a taky Recesiáda. Na nudu si u nás nikdo rozhodně stěžovat
nemůže :-).
I základnu se v poslední době dařilo zvelebovat a rozšiřovat a to zejména díky příspěvkům Jihomoravského kraje. Vyměnili jsme všechna okna ve
všech třech klubovnách, ve Staré Boudě je nový stůl, v Nové Boudě máme
novou podlahu i linoleum, ve Trojce máme zase větší dolní část i podkroví,
nové lino a taky novou dřevěnou linku, židle a 3 stoly. Díky Kartáčkovi proběhla všude elektriikace. Na brankách na hřišti jsou díky Wambě nové sítě,
rok nám fungují nové pěkné webové stránky, máme skvěle vybavenou táborovou základnu, čítající 14 týpek, 23 podsadových stanů, dva velké hangáry, hospodářský stan, nádobí, matrace, spacáky. Taky máme skříň plnou
stolních her, bohatou knihovnu, sportovní pomůcky, dva rafty, tři nafukovací lodě Pálava...
To všechno je velmi důležité ale ještě je tu jedna věc, bez které by tohle
všechno nedávalo smysl. Skautský duch. Ten zvláštní pocit sounáležitosti
všech členů oddílu, společného smysluplného činění, vstřícnosti, slušnosti,
pokory. To je něco, co nikdy nemůže pochopit člověk, který skautem nebyl.
I kdyby v budoucích letech náš oddíl měl méně členů, pořádal méně akcí
a užíval méně pěkných věcí ke své činnosti, ten duch musí přetrvat. Možná tu jednou nezbude nikdo z oddílové rady, budou tu noví vedoucí, noví
nadšení členové, nové stany a nové klubovny. Skautský duch ale přetrvat
musí. Je to totiž právě on, který dělá skautský oddíl skautským oddílem.
Jura
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MUDr. Jiří Hodek
Jura
vůdce oddílu
+420 602 419 628

Ing. Vít Staněk
Vítek
zástupce vůdce oddílu
+420 723 347 504

Martin Kadlec
Breptal
revizor
+420 724 513 008

jiri.j.hodek@vivo.cz

vitek.stanek@seznam.cz

martin.kadlec@atlas.cz

Ing. Petr Červinka
Uzel
organizační zpravodaj
+420 606 710 101

Jan Malcánek
Malta
webmaster
+420 731 772 023

Milan Kyselka
Hukan
hospodář
+420 724 215 268

p.cervinka@volny.cz

honza.malcanek@gmail.com milan.kyselka@centrum.cz

Michal Benkovič
Bengi
vedoucí družiny
+420 720 704 817

Petra Benkovičová, DiS
Ťapka
vedoucí družiny
+420 606 920 846

Bc. Filip Petřík
Filé
vedoucí družiny
+420 774 227 791

mbenkovic@seznam.cz

tapkapetka@seznam.cz

ilepetrik@seznam.cz
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Robin Petřík
Brácha
vedoucí družiny, správce
ubytování na boudě
renata.hodkova@seznam.cz
+420 773 942 277
Renata Hodková
Renča
vedoucí družiny
+420 607 661 604

David Petřík
Corádo
vedoucí družiny
+420 773 565 227

Vladimír Jelínek
Kanec
vedoucí družiny
+420 737 922 223

Daniel Kašík
Kaša
vedoucí družiny
+420 723 079 743

Petr Bělohoubek
Petr
vedoucí družiny
+420 773 262 418

dejvapetrik@seznam.cz

jelinek.vlada@seznam.cz

daniloter@gmail.com

petrbelohoubek@gmail.com

robinpetrik@seznam.cz
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Jan Barták
Kartáček
člen oddílové rady
+420 724 252 477

Markéta Kolaříková
Makča
vedoucí družinky
+420 774 847 241

Jan Pisklák
Džany
vedoucí družiny
+420 731 006 103

Tereza Šarlovská
Fí
vedoucí družiny
+420 702 028 433

Klára Pytelová
Kiki
vedoucí družiny
+420 732 972 634

Cyril Zemánek
Cyrda
vedoucí družiny
+420 773 671 099

jan-bartak@email.cz

marketa.kolarikova@seznam.cz

pisklak12@seznam.cz

tereza131@seznam.cz

kikiklar@seznam.cz

cyrda.zemanek@seznam.cz

Mgr. Lucie Zezulová
Wamba
vedoucí družiny
+420 604 287 862

Barbora Pytelová
Babů
vedoucí družiny
+420 604 424 025

Hana Švarcová
Hihňa
vedoucí družiny
+420 725 806 032

Martina Šlezingerová
David
vedoucí družiny
+420 724 707 111

Jiří Doležal
Elektronek
člen oddílové rady
+420 732 786 752

Bořivoj Hodek
Bóřa
čestný člen oddílu
+420 544 245 757

modramys@centrum.cz

babubara@seznam.cz

hanickasvarcova@seznam.cz

slezina.m@seznam.cz

jirka.strelice@seznam.cz
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Sršni

Svišti

Jsme nejnovější družinka holek i kluků od předškoláků do 2. třídy. Schůzky
máme ve čtvrtek od 16 do 18 hodin. Učíme se uzly, lehké šifry a spoustu
základních věcí, které by měl každý skaut, ve věku našich členů, umět.
Samozřejmě hrajeme i spoustu her, od dovednostních, přes stolní a logické
hry, až po venkovní noční hru Hagen pro odvážlivce, která je asi zatím nejoblíbenější. Výpravu jsme podnikli zatím jen jednu, začali jsme přespáním
a promítáním ilmu na Boudě a druhý den jsme vyrazili do zábavního parku
Bongo. V příštím roce nás čeká mnohem více a zajímavějších výprav.

Dalo by se říct, že družina Svišťů je vlastně družina úplně nová. Z benjamínků, kteří se v první polovině roku stali ostřílenými členy oddílu, zvládajícími
takové akce jako třídenní výprava nebo víkend na táboře, se stali školáci a
tedy postoupili na své cestě dál, mezi světlušky a vlčata.
Přesto, že jich byla většina, družina se od září rozrostla o spoustu nováčků, kteří zkouší pomalu své první skautské krůčky. Poznávají přírodu, hrají
hry, tvoří a hlavně poznávají, že stejně důležité jako mít dobré kamarády je
být dobrým kamarádem pro ostatní.

Brácha, Cyril, Kiki a David

Wamba a Fí
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Vlci

Veverky

Družina Vlků, to je dvanáct správných kluků, které vede Kaša a Petr. Fungujeme již více než jeden rok, každý týden se scházíme na schůzce a kromě
toho jsme za minulých 15 měsíců podnikli celou řadu akcí.
Byli jsme na výpravách v jeskyních, Židlochovicích, Bílém potoku, soutěžili jsme na atletických závodech. V následujícím roce chceme podniknout
další výpravy a připravovat se na jarní závod světlušek a vlčat. Kromě toho
budeme zlepšovat naši fyzičku, skautské dovednosti i týmovou spolupráci.

Ahoj, ahoj!
Jsme holky od 2. do 5. třídy, scházíme se každé úterý od 16 do 18 hodin.
Mimo schůzky pořádáme i víkendové výpravy, na kterých se rozhodně nenudíme a užijeme si spoustu zábavy.
Nocovaly jsme například v klubovně židlochovických skautů, která je přímo na hřbitově, a zvládly super stezku odvahy. Kromě tmy se nebojíme ani
zimy ani deště a chystáme se, až napadne sníh, na bobovací výpravu. Na
jaře plánujeme také už tradiční výpravu pod stany.

Petr a Kaša
Babů a Hihňa
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Tygři

Pumy

Jsme parta dvaceti kluků od 3. do 6. třídy. Scházíme se vždy v pátek od 16
do 18 hodin na Boudě. Na schůzkách hrajeme různé hry a učíme se nové
věci, jako uzly nebo šifry. Jednou za měsíc vyrazíme na výpravu. Za poslední rok jsme podnikli mnoho výprav k blízkých rozhlednám, výpravu do zoo
v Brně, anebo ilmový večer s přespáním na Boudě.

Pumy jsou nyní nejstarší skautskou dívčí družinou. Scházíme se ve stálém
počtu dvanácti členek. V letošním roce jsme připravili starší polovinu družiny na skautský slib. Účastnili jsme se nejen oddílového tábora, ale starší
členky se podílely i na stavěčce.
Měli jsme i pár pěkných výprav a hlavně naše schůzky. V příštím roce chceme, aby zbytek členek družiny složil skautský slib a mohly se tak v plném
počtu podílet na stavěčce. Jestli máte zájem podívat se, jak se nám daří,
přijďte v pátek ve čtyři hodiny odpoledne na naší základnu.

Corádo a Kanec

Džany

10

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2015

11

Draci

Koule

Draků je aktuálně 19 a představují nejstarší chlapeckou družinu Šlapanické
Dvojky. Naše činnost je velmi bohatá - jezdíme na výpravy do přírody (Ivančena, Pálava, Žernovník, cyklovýprava na Slepici) ale taky třeba na Laser
game, do Vida centra, na Hvězdárnu či na atletické závody. Nepohrdneme
ani nocováním na Boudě, spojeným se sledováním ilmů či stolními hrami.
Byli jsme taky na Svojsíkově závodě, kde jsme postoupili do krajského kola
a na táboře jsme podnikli puťák na Dalešickou přehradu.
Všechny akce probíhají v přátelské atmosféře a ve skautském duchu, což
je podle nás ze všeho nejdůležitější. A na rok 2016 máme spoustu dalších
plánů...

Roverský kmen našeho oddílu, nejstarší družina, více vedoucích jak členů a
banda dobrých kamarádů, toť pro začátek k představení Koule.
Minulý rok vyšli z našeho středu další mladí vedoucí (Sršní), podnikli jsme
spousty krásný akcí a podzimní schůzky jsme pojali jako soutěž „O nejlepší schůzku“ o hodnotnou cenu. Vypíchli bychom tradiční Bíláč, táborový
puťák, Toulání černými lesy, noční procházku z Jedovnic domů a pár městských akcí, kde jsme viděli spousty zajímavostí z Brna. Do budoucna máme
v plánu pokračovat v zajímavých akcích, najít nějaké nové zajímavé a celkově to tak přežít v klidu jako doposud.
Bengi, Ťapka, Filé, Vejt a Brácha

Renča a Jura

12

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2015

13

Kytarová škola

Fotograie z našich akcí

Kytarová škola funguje v našem oddíle už pěkných pár let dle osvědčeného
vzorce: Začátečníci: Kartáček, pokročilí: Jura. Letos však došlo k velké změně a sice té, že začátečníky převzal po Kartáčkovi Vojta Slavík. Své role se
zhostil skvěle a nejen že poctivě předává svoje znalosti mladším, ale spolupodílí se také na fungování ustálené skupiny pokročilých.
Hrajeme rockové písničky, folkové, lidovky a stejně tak i koledy či tradicionály. Na Vánoční schůzce, na Vítání jara, na táboře u ohně, na výpravách...
Přijďte si s námi taky někdy zahrát.
Jura

Výprava do Maštalí

Vánoční oddílovka
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Hospodaření našeho oddílu

Naši sponzoři
39 791
633
40 424

Celkem

Ostatní

98 000
17 000
50 001
2 116
68 886
191 840
22 000
16 340
40 600
2 800
2 700
300

Celkem

512 583

Sponzorské dary

Dotace ORJ

Pronájem klubovny
Dotace JMK

Velké poděkování patří našim sponzorům, díky nimž se daří plnit základní
cíl naší činnosti, kterým je výchova.

V roce 2015 inančně přispěli na naši činnost:

Město Šlapanice
ORJ Brno-venkov
Jihomoravský kraj
Simona Piskláková
Antonie Tučková
Jan Kostrhun
Marek Poláček
Věcnými dary náš oddíl podpořili:

Vybavení základny
Rekonstrukce klubovny
Doprava
Oddílové akce
Ostatní

184 874
34 296
29 920
37 835
15 649
58 300
27 946
39 678
4 551

Celkem

433 049

Celkem

100 066
19 893
119 958

Tábor
Provozní náklady

79 534

Celková bilance roku 2015
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Šárka Šmerdová
Vlastimil Kyselka
František Hegr
Tomáš Vrána
PharmDr. Aleš Martinek
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Statistika 2015
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