Úvodní slovo
Skauting ve světě
Skautské hnutí existuje ve 216 zemích a teritoriích světa, má přes 40 milionů členů a je tedy největší mezinárodní organizací pro děti a mládež.
Skauti a skautky na celém světě ctí tytéž hodnoty. Smyslem skautingu je
maximální rozvoj jednotlivce a jeho proaktivní působení ve světě.
K tomu člověka vede skautská výchovná metoda, tedy systém výchovy
a sebevýchovy vedoucí k upevňování charakteru, vytváření hodnotového systému, rozvoji dovedností a znalostí.
Skauting má za sebou sto let existence. Jedinečný a pružný výchovný systém mu umožňuje přizpůsobovat se měnícím se potřebám společnosti
a být stále atraktivní pro ty, kterým patří – pro děti a mladé lidi.
Skauting zaujal mladé lidi na celém světě a překročil všechny myslitelné hranice. Je otevřen lidem všech kultur, náboženství i národů. Dospělí
a děti se ve skautském oddíle stávají partnery, vzájemně se od sebe učí
a překonávají tak hranice věkové a generační. Díky všestrannosti skautského výchovného programu si zde každý může najít to své.
Skauting v ČR
Junák – český skaut, z. s. má celkem přes 55 tisíc členů ve 2 105 oddílech
a je tak největší výchovnou organizací u nás. Skautské klubovny tak najdete po celé České republice. V nich se každý týden schází více než 30 tisíc dětských členů.
O našem oddíle
2. oddíl Junáka Šlapanice funguje nepřetržitě od roku 1989. V současné
době máme 154 členů, zařazených do 9 družin scházejících se ve třech klubovnách. Každá družina se jednou týdně schází k družinové schůzce. Zde
se děti učí řadě skautských dovedností (trénink uzlů, stavění tý-pí, morseovku 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
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jakékoliv činnosti je samozřejmostí kamarádský přístup, pomoc druhým,
spolupráce. Při hrách a soutěžích pak stavíme na sebeovládání a férovosti. Toto je moment, který skauty 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…
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. K oddílovým tradicím už patří podzimní čtyřdenňák, zimní trojdenňák, Vítání jara a samozřejmě letní tři týdny trvající tábor.
Bengi

Bouda Trojka
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Oddílová rada

MUDr. Jiří Hodek
Jura
vůdce oddílu
+420 602 419 628
jiri.j.hodek@vivo.cz

Ing. Vít Staněk
Vejt
zástupce vůdce oddílu
+420 723 347 504
vitek.stanek@seznam.cz

Martin Kadlec
Breptal
revizor
+420 724 513 008
martin.kadlec@atlas.cz

Ing. Petr Červinka
Uzel
organizační zpravodaj
+420 606 710 101
p.cervinka@volny.cz

Renata Hodková
Renča
vedoucí družinky
+420 607 661 604
renata.hodkova@seznam.cz

Milan Kyselka
Hukan
hospodář
+420 724 215 268
milan.kyselka@centrum.cz

Michal Benkovič
Bengi
vedoucí družiny
+420 720 704 817
mbenkovic@seznam.cz

Petra Benkovičová, DiS.
Ťapka
vedoucí družiny
+420 606 920 846
tapkapetka@seznam.cz

Bc. Filip Petřík
Filé
člen oddílové rady
+420 774 227 791
filepetrik@seznam.cz
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Jan Pisklák
Džany
vedoucí družiny
+420 731 006 103
pisklak12@seznam.cz

Robin Petřík
Brácha
vedoucí družiny, správce
ubytování na boudě
+420 773 942 277
robinpetrik@seznam.cz

David Petřík
Corádo
vedoucí družiny
+420 773 565 227
dejvapetrik@seznam.cz

Jiří Doležal
Elektronek
člen oddílové rady
+420 732 786 752
jirka.strelice@seznam.cz

Jan Šmerda
Hanz
webmaster
+420 720 465 604
smerda.honza@seznam.cz

Jan Barták
Kartáček
člen oddílové rady
+420 724 252 477
jan-bartak@email.cz

Martina Šlesingerová
Dafida
vedoucí družiny
+420 724 707 111
slezina.m@seznam.cz

Barbora Pytelová
Babů
vedoucí družiny
+420 604 424 025
babubara@seznam.cz

Hana Švarcová
Hihňa
vedoucí družiny
+420 725 806 032
hanickasvarcova@seznam.cz
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Vladimír Jelínek
Kanec
vedoucí družiny
+420 737 922 223
jelinek.vlada@seznam.cz

Daniel Kašík
Kaša
vedoucí družiny
+420 723 079 743
kasik.daniel@email.cz

Petr Bělohoubek
Petr
vedoucí družiny
+420 773 262 418
petrbelohoubek@gmail.com

Vojta Slavík
Křídlo
vedoucí družiny
vojtech.slavik@dopis.cz

Klára Pytelová
Kiki
vedoucí družiny
+420 732 972 634
kikiklar@seznam.cz

Cyril Zemánek
Cyrda
vedoucí družiny
+420 773 671 099
cyrda.zemanek@seznam.cz

Tereza Šarlovská
Fí
vedoucí družiny
+420 702 028 433
tereza131@seznam.cz

Monika Truksová
Mony
vedoucí družiny
+420 734 331 425
Gigusk@seznam.cz

Bořivoj Hodek
Bóřa
čestný člen oddílu
+420 544 245 757
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Svišti
Jsme družinka Benjamínků 3–6 let. Kluci a holky se učí poznávat přírodu,
nové kamarády a hrají spoustu her. Od září přibylo do družinky spousta nováčků. A ti, co chodili do naší družinky už minulý rok, rádi pomáhají ostatním poznávat skautský svět. Mimo schůzky chodíme i na víkendové výlety a pořádáme různé akce, například plavání, výprava na skálu
nebo výlet s přespáním na základně. Na jaře plánujeme vzít Sviště na třídenní výpravu do Křtin.
Mony a Fí
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Kudlanky
Jsme družinka holek mezi první a třetí třídou a scházíme se každý čtvrtek. Na schůzkách hrajeme spoustu her a učíme se různým dovednostem.
Pravidelně se účastníme oddílových schůzek a výprav a taky se snažíme podnikat svoje vlastní akce. Minulý rok jsme například prozkoumaly
Hostěnické propadaní, prošly se na Mohylu Míru a taky jsme se vyřádily
v Bongu. Některé z nás jely poprvé i na tábor. Letošní rok jsme zahájily
karnevalem s přespáním na Boudě.
Kiki a Davida
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Sršni
Jsme nejmladší chlapecká skupinka v oddíle, fungující už druhým rokem.
Původně jsme byli mix kluků a holek, ale začátkem roku jsme se rozdělili,
abychom mohli podnikat více chlapáckých her a výprav. V našem programu zatím převažují hry, vzhledem k věkové kategorii kluků, ale pomalu se
učíme uzly, šifry a dovednosti, které by měl každý skaut umět. Našim hlavním cílem je si kluky především udržet, protože to nejlepší ze skautského
života, je teprve čeká.
Křídlo, Cyril a Brácha
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Vlci
Vlci letos vstoupili do třetího roku fungování družinky. V současné době
máme 12 členů. Scházíme se každé pondělí ve Staré Boudě, kde se učíme
různým skautským dovednostem. Letos jsme opět po roce a půl navštívili
naši oblíbenou klubovnu v Židlochovicích, kde jsme v okolí ušli krásných
třicet kilometrů, podnikli noční výpravu a rytířské souboje. Nechyběla ani
výprava do Drnovic a účast na Závodu vlčat a světlušek. Měli jsme také
„oddechovou“ přespávačku na Boudě, s promítáním Vinnetoua a následným minigolfem. Doufáme, že nadcházející rok bude pro naši družinku
ještě více úspěšný než ten uplynulý a že nám přibude pár nových členů.
Kaša a Petr
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Veverky
Ahoj, jsme parta holek od 8 do 11 let a scházíme se každé úterý od 16 do
18 hod. Přestože nás je v družince jednadvacet, dohromady nás pojí smysl
pro humor i chuť a nemalá odvaha zažít nějaké to dobrodružství. V roce
2016 jsme podnikly spoustu skvělých akcí, jako je třeba vaření na sněhu,
zdolání Pálavských vrchů, tradiční stanování v údolí Bílého potoka, talentová show nebo adventní návštěva Brna. Už se nemůžeme dočkat všech
parádních výprav, plánovaných na rok v roce 2017. Už teď víme, že prozkoumání jeskyní v okolí chaty Ditrich v Moravském krasu a samozřejmě
zakončení školního roku pod stanem na Bílém potoce nebude chybět!
Jménem všech Veverek
Babů a Hihňa
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Tygři
Jsme parta 18 borců od 4 do 6 třídy. Scházíme se každý pátek od 16 do 18
hodin. Na schůzkách hrajeme různé hry a učíme se skautským dovednostem jako je například vázání uzlů, rozdělávání ohně nebo práce se dřevem. Letos se starší členové naší skupinky podíleli i na stavění tábora.
V uplynulém roce jsme podnikli pár skvělých výprav. Byli jsme například
v Technickém muzeu v Brně, na lasergame a podívali jsme se i na nějaké
rozhledny v okolí. V příštím roce by jsme chtěli navštívit Hvězdárnu, vyrazit na vícedenní výpravu a přespat na boudě.
Corádo a Kanec
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Pumy
Družinka Pum je nejstarší dívčí družinou. Letos jsme se trochu rozrostli a zvládli různé věci a akce. Kromě tábora, kde holky zvládly stavěčku
a všechny spaly v tee-pee, zvládly i vícedenní výpravu. Složily své skautské sliby a tábornické zkoušky. Stále se scházíme na našich schůzkách
v pátek.
Džany
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Draci
Sedmnáct členů družiny Draků, dvanáct měsíců roku 2016, každý z nich
plný super akcí. A to nemám na mysli jen pravidelné páteční schůzky,
na něž si kluci většinu programu připravují sami. Počítejte se mnou: leden-oddílová výprava do Znojma, únor-výprava do Březové a bowling,
březen-Vítání jara, oddílovka v bazéně, duben: výprava do Němčiček, tradiční Ivančena, květen: cyklovýprava do Bukoviny na turnaj ve vybíjené
(1. a 2. místo), červen-vodácká výprava na Jihlavu, červenec-tábor a puťák
na Lipnici, září-další vodácká výprava na Jihlavu, cyklovýprava do Moravského krasu, říjen-fotbalový turnaj v malé kopané ve Křtinách (2. místo),
bojovka Lesní lidé (2. místo), listopad-oddílová výprava do Liberce, Kreativní prázdniny, laser game, filmový večer, prosinec: rukodělky, cesta
do Vídně za Betlémským světlem... Z toho je vidět, že Draci se prostě ani
chvíli nenudí. Co je ale možná ještě důležitější, že jsou parta opravdu fajn
kluků, kteří se chovají jako správní skauti a drží při sobě. Bude skvělé, pokud jim to vydrží i v roce 2017, čeká je totiž mimo jiné prestižní Svojsíkův
závod...
Renča a Jura
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Koule
Koule se valí oddílovým životem vlastní setrvačnou energií, kterou čerpá hlavně z pohodové a přátelské atmosféry, panující každý pátek večer
ve Staré. Akcí nemáme tolik jako ostatní družiny, protože většina našich
členů podniká výpravy s vlastními družinkami. Ale těch pár, jako třeba
Bloudění černými lesy, herní a filmové večery, vodárnové dýchánky, nám
to pěkně vynahrazují. Do dalšího roku máme skromné plány, podniknout
opět něco nového, konečně vyrazit na konci léta na puťák a hlavně moc
nepřibrat...
Bengi, Ťapka, Vejt a Brácha
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Kytarová škola
Začátečníci a pokročilí. Začátečníkům se věnuje Vojta Slavík a to každou
středu od 17 do 18 hodin. No a od 18 se schází pokročilí. Ty vedu já a Vojta sem dochází též. Hrajeme většinou písničky, které sami účastníci hrát
chtějí. Ani žánrově nejsme vyhranění, převažují však rockové písničky
a folk. Kromě pravidelných schůzek bereme kytary samozřejmě i na výpravy a hlavně v létě na tábor.
Jura
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Fotografie z našich akcí

Ivančena

Filmový festival Kreativní prázdniny v Liberci
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Výprava do Znojma

Tábor Oslavice
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Hospodaření našeho oddílu
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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 2016 finančně přispěli na naši činnost:

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

Věcnými dary náš oddíl podpořili:

Šárka Šmerdová
Vlastimil Kyselka
František Hegr
Jan Coufal
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Statistika 2016
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