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Úvodní slovo

Když má uplynulý rok zhodnotit komerční irma, má to poměrně jedno-
duché. Obrat + zisk, to jsou klíčové ukazatele. K tomu nové produkty, 
snad ještě stabilita zaměstnaneckého kmene. Za sportovní oddíly zase 
mluví výsledky v soutěžích, úspěchy... U organizací jako je Junák je to 
trošku náročnější. Naším cílem je totiž výchova prožitkem a ta se do ta-
bulek prostě nevejde. Co se do tabulek vejde? Třeba peníze. Ale to, kolik 
peněz organizace „protočí“, vůbec nemusí souviset s kvalitou a smyslupl-
ností její činnosti. Vejde se tam počet členů. Ale počet členů také zdaleka 
nemusí souviset s úrovní činnosti (i když dobře fungující organizace jistě 
o členy mít nouzi nebude). Inovace? V IT klíčová věc, ale u skautů? Je to, 
že táboříte pět let stále na stejném místě, špatně? Přesto se hodnocení 
pokusím. Možná nebude moc objektivní, ale risknu to :-).

Tři ukazatele určují podle mě funkčnost skautského oddílu. Na prvním 
místě lidé. Kvalitní vedoucí, co z oddílu vyšli. Ti co předávají dál, to co se 
naučili. Vzdělávají se, rozvíjí sami sebe. Se zájmem a s nadšením připravují 
program pro ty mladší. A pak ti mladší členové, které přivedou kamará-
di nebo rodiče. Vydrží? Nebo brzy odejdou? Mnoho zejména městských 
oddílů trpí neloajalitou členstva. Mají spousty předškoláků, docela dost 
vlčat a světlušek, skautů a skautek už pak míň, roverů poskromnu a nové 
vedoucí skoro žádné. Jak je na tom v tomto ohledu náš oddíl? 

Druhým ukazatelem je podle mě činnost. Schůzky družinové, to je jasný 
základ činnosti. Tam se tvoří pouta mezi členy, tam vládne kamarádství 
a dobrá nálada, tam se členové učí skautským dovednostem. A výpravy. 
Družinové i ty oddílové. Na těch se členové teprve opravdu projeví. Jak 
si poradí bez maminky, bez táty? A co udělají, když druhý potřebuje po-
moct? Jsou tu i další akce – cesty za kulturou, sportovní akce, závody... 
A tábor, to je jednoznačný vrchol oddílové činnosti. Jak si stojíme co se 
činnosti týče?

Velkou pravdou je, že prostředí člověka formuje. A je podle mě tím třetím 
klíčovým ukazatelem. Může skvělý oddíl fungovat v klubovně, připomí-
nající holobyt? Můžete si odvézt nezapomenutelné zážitky z tábora, který 
se koná ve zděné budově? Nebo z  tábora, který trvá 6 dnů? Je rozdíl, mezi 
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klubovnou, kterou si členové zbudují vlastním přičiněním, a tou, kterou 
za drahé evropskodotační peníze postaví na klíč irma? Co náš oddíl, jak 
je na tom?

Abyste si mohli na tyto otázky sami odpovědět, stručně se ohlédnu za 
uplynulým rokem 2017. Pěkně 12x , jak šly za sebou měsíce v roce.
Leden – Oddílová činnost se rozjíždí. Uzel zadává do Skautisu registraci – 
je nás 154, o 13 více než v roce předchozím. Draci hrají několikrát za sebou 
hokej na zamrzlém rybníku, Svišti navštěvují muzeum. Na oddílovce se 
koná premiéra ilmu z loňského tábora, který skvěle sestříhal Kaša. 
Únor – Celooddílová výprava do Ratíškovic, na ní 43 účastníků. Oddílovka 
se pro změnu koná v bazéně. Kudlanky a Sršni jdou do planetária, Vlci 
podnikají výpravu na Pálavu. A organizujeme doškolovací zdravotnický 
kurz pro 20 účastníků nejen z okresu Brno-venkov.  
Březen – Na oddílovce se hraje šifrovací hra Evoluce, tradičního Vítání jara 
se účastní 80 členů oddílu, u ohně skládá slib 17 nováčků. Svišti jedou do 
Bruna, Draci spolu s Koulí se úspěšně účastní hry „Stínadla tudy“. 
Duben – S výpravami se roztrhl pytel: Veverky jedou na Dytrich, Vlci na 
Šifrův palouček, Sršni do jeskyní, Draci na Laser game, Kudlanky nocují na 
Boudě... Náplní oddílovky je velká městská bojová hra „Boj proti zločinu“.
Květen – Vedoucí přivážejí a řežou několik vozíků dřeva. V klubovnách jím 
topíme a po zimě je dřevník takřka prázdný. Vlastně teď už zase ne :-). Na 
Svojsíkově závodě v Újezdě Draci s přehledem vítězí, za odměnu jedou 
na paintball. Tygři navštěvují bobovou dráhu, Svišti ZOO. A jeden pátek se 
klubovna mění v kino, promítáme ilm „Skauti bez lilie“.
Červen – Vrcholí přípravy tábora. Sedm mladších vedoucích skládá 
úspěšně Čekatelskou zkoušku na okresní základně pod Ketkovákem. Svi-
šti podnikají výpravu do Křtin, Draci splavují Jihlavku, Vlci jedou na skaut-
ský turnaj do Rakouska, Veverky na Bílý potok. Závěrečné oddílovky se 
účastní víc jak 100 členů.
Červenec – Tábor. Vítá nás údolí řeky Balinky nedaleko Oslavice. Tábor si 
stavíme i bouráme sami. Celotáborová hra na téma divokého západu se vy-
dařila, stejně jako puťáky a třídenní návštěva družinky předškoláků – Svišťů. 
Srpen – Letní kino Bouda, v něm promítáme několik animáků. Pohoda. 
Měníme prorezlé okapy na všech klubovnách. A započínáme s výměnou 
poničeného plotu kolem naší základny. Spolu s výměnou brány vše do-
končujeme až v září. To už začínají schůzky a je to celkem náročné.
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Září – Tolik nováčků jako letos žádný z předchozích 27 let do oddílu nepři-
šlo. Rodičové se na náborové schůzce do Boudy skoro nevešli a dětí bylo 
plné hřiště. Však oproti začátku roku Uzel eviduje o 21 řádných členů víc, 
je nás 175. I na zahajovací schůzce nás bylo hodně přes stovku... Vzniká 
nová družina Kobry a jejího vedení se ujímá trojice vedoucích, která se 
vyčlenila z družiny Draků. Pomáhá jim zkušený Vejt.
Říjen – Na akce asi nejbohatší měsíc. Drakyáda, oddílovka, čtyřdenňák na 
Březiny, kam nás jelo přes padesát. Kromě toho jedou Veverky do Morav-
ského Krasu, Vlci do Ivančic, Draci na minigolf, Tygři mají „speciální schůz-
ku“, Svišti navštěvují Lama centrum. A ještě jsme stihli rozšířit kůlnu na 
podsady, aby je bylo kam uložit na zimu, když jich letos v létě opět pár 
přibylo. 
Listopad – Filmová oddílovka. Výpravy Kober do Mariánského údolí, Ve-
verek do Blanska, Tygří noční bloudění, Vlčí ilmový večer, Sviští putování 
po Brně, Dračí Laser game, Koulí oslava. A rádcovský kurz pro 17 zájemců 
z řad členů oddílu. O vedoucí do budoucna fakt asi nouze nebude :-).
Prosinec – Zdravotnický kurz na dva víkendy. Akreditovaný. A i toho se 
účastní 6 našich mladších vedoucích. Pak dvě Mikulášské skupiny, které 
obchází naše mladší členy. Příští rok to vypadá spíš na tři skupiny, mlad-
ších členů máme teď opravdu hodně. Rukodělky, akce takřka tradiční. 
A samozřejmě vánoční oddílovka.

Tak co myslíte, jak na tom náš oddíl v těch třech ukazatelích je?

Jura
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Robin Petřík
Brácha

vedoucí družiny, správce 

ubytování na boudě

+420 773 942 277
robinpetrik@seznam.cz

Jan Šmerda
Hanz

webmaster

+420 720 465 604
smerda.honza@seznam.cz

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

Petra Benkovičová, DiS.
Ťapka

vedoucí družiny

+420 606 920 846
tapkapetka@seznam.cz
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Jan Pisklák
Džany

vedoucí družiny

+420 731 006 103
pisklak12@seznam.cz

David Petřík
Corádo

vedoucí družiny

+420 773 565 227
dejvapetrik@seznam.cz

Martina Šlesingerová
Daida

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

Vojta Slavík
Křídlo

vedoucí družiny

+420 775 073 675
vojtech.slavik@dopis.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

Klára Pytelová
Kiki

vedoucí družiny

+420 732 972 634
kikiklar@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

Bc. Petr Bělohoubek
Petr

vedoucí družiny

+420 773 262 418
petrbelohoubek@gmail.com

Jakub Hodek
Kloub

vedoucí družiny

+420 601 327 040
kuba.hodek@seznam.cz

Martin Šmerda
Roxy

vedoucí družiny

+420 608 484 518
martassmer@seznam.cz

Jan Kostrhun
Kosťa

vedoucí družiny

+420 721 902 917
jan2.kostrhun@gmail.com

Cyril Zemánek
Cyrda

vedoucí družiny

+420 773 671 099
cyrda.zemanek@seznam.cz

Michal Benkovič
Bengi

vedoucí družiny

+420 720 704 817
mbenkovic@seznam.cz 

Ondřej Vlk
Fuf

vedoucí družinky

+420 607 647 360
ondrej.vlk@fuf.name
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Jan Barták
Kartáček

člen oddílové rady

+420 724 252 477
jan-bartak@email.cz

Bořivoj Hodek
Bóřa

čestný člen oddílu

+420 544 245 757

Mgr. Filip Petřík
Filé

člen oddílové rady

+420 774 227 791
i lepetrik@seznam.cz

Jiří Doležal
Elektronek

člen oddílové rady

+420 732 786 752
jirka.strelice@seznam.cz
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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 přibyla 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. Třeba do planetária nebo poznáváme staré Brno. Na jaře plánu-
jeme vzít Sviště na třídenní výpravu do Křtin, také do Zoo a nebo krmit 
v zimě ptáčky. 

Mony a Fí 
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Kobry

Nejnovější přírůstek do oddílu. Jsme družinka zhruba 10 kluků a holek ve 
věku 6-7 let, co tráví většinu času na schůzkách hrami a zábavou. Na pod-
zim jsme podnikli výpravu do Mariánského údolí, spali na Boudě a někteří 
z nás už byli i na oddílové výpravě.  Za chvilku se vrhneme na stezky, ať se 
taky něco naučíme. Už se moc těšíme na jaro, protože v zimě se moc nedá 
běhat venku, což máme nejraději! 
Doufám, že nás pojede co nejvíc na tábor, protože jsme správná parta.

Kloub, Kosťa, Roxy a V8
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Kudlanky

Jsme družinka mladších holek od druhé do čtvrté třídy. Samostatně fun-
gujeme už druhým rokem, předtím jsme rok byly součástí Sršňů. Mo-
mentálně je nás 20. Scházíme se každý čtvrtek ve Trojce ve čtyři hodiny 
a končíme v šest. Na schůzkách hrajeme různé hry, učíme se skautským 
dovednostem a taky moc rády vyrábíme a tvoříme. Každé dva měsíce vy-
rážíme někam na výpravu, ze kterých máme spousty pěkných zážitků. Po-
slední dobou si holky samy zkouší organizovat hry. Nejoblíbenější je ale 
stále Městečko Palermo nebo cokoli, kde se jí čočky.

Kikina a Davida
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Sršni

A teď POZOR! Skupinka Sršňáků se schází každý čtvrtek od 16 do 18 ho-
din. Jsme parta vlčat, mezi 2. a 4. třídou, která touží zažít nějakou tu spo-
lečnou zábavu a dobrodružství. Proto se učíme základním dovednostem, 
které by neměl žádný správný dobrodruh postrádat. Zatím je náš pro-
gram veden spíše formou her, ale až bude alespoň většina z nás odhod-
laná stát se skauty „jak se patří“, tak začne teprve to pravé dobrodružství. 
Na podzim nám sice počasí naši plánovanou výpravu pokazilo, ale určitě 
si ji na jaře nenecháme ujít. Přespání v lese, jakožto seznámení se s tremp-
ským životem, by měl přece každý člen naší družinky zažít. Co se týče no-
váčků, bezesporu by nikdo z nás, ani jedinou sekundu, neváhal přijmout 
do našeho kolektivu nové zájemce o prožití části svého cenného života s 
partou, na kterou budou po zbytek života vzpomínat.

Brácha, Křídlo a Cyril
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Vlci

Již čtvrtým rokem žije naše vlčí družinka skautským životem. Letos jsme 
zažili velký nárůst členů, který se ustálil na 20  klucích. Schůzky máme 
každé pondělí odpoledne od pěti do sedmi. Výpravy jsme podnikali na 
samá zajímavá místa. Byli jsme třeba na zmrzlé Pálavě, v Ivančicích, nebo 
si promítali na boudě ilmy. Avšak jsou tu dvě akce, které zůstanou navždy 
v mém srdci. První z nich byla výprava na Šifrův palouček, kde jsme měli 
super výlet napříč nádhernou přírodu až na hrad Svojanov. Další význam-
nou akcí, byla vybíjená v Rakousku – konkrétně v malebném městečku 
Bad Vöslau. Sehráli jsme několik zápasů proti rakouským i českým skau-
tům a navštívili vodopády Myrafälle. Myslím, že na tuto akci budou kluci 
vzpomínat ještě hodně dlouho. Také se k nám letos přidal k vedení Fuf, 
který je vítanou posilou. Věřím, že i v nadcházejícím roce nás čeká spous-
ta dobrodružných akcí a těch nejlepších zážitků.

Kaša, Petr a Fuf
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Veverky

Ahoj! Jsme parta holek drsňaček ve věku 9 – 12 let. A co vlastně děláme 
během roku? Ty nejstarší z nás se už připravují na složení skautského sli-
bu. Ale to není vše. Zhruba jednou za měsíc podnikáme družinovou akci, 
a to nejen do přírody,ale i do města. Tento říjen jsme absolvovaly výpra-
vu do Blanska a navštívily jsme Kateřinskou jeskyni v Moravském krasu. 
V zimě jsme si byly prohlédnout vánoční Brno a trhy, na jaře už tradičně 
jezdíme na chatu Ditrich, kde prozkoumáváme tajuplné jeskyně. A každý 
školní rok zakončujeme výpravou na Bílý potok, kde nocujeme jak jinak, 
než pod širákem.

Babů a Hihňa
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Tygři

Jsme parta borců od 9 do 13 let. Na schůzkách, které máme vždy v pátek 
od 16 do 18 hodin většinou hrajeme různé hry, ale také se občas učíme 
novým dovednostem. Snažíme se jednou za měsíc podniknout nějakou 
družinkovou výpravu. V uplynulém roce jsme byli například na Bobové 
dráze, navštívili jsme Aquapark v Kohoutovicích a taky jsme pořádali akci 
s názvem Noční Bloudění. V následujím roce máme v plánů nějaké pře-
spání na jiné skautské základně či lanové centrum.

Corádo a Kanec
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Pumy

Pumy pomalu přechází ve vedoucí, letos jich deset zvládlo rádcovský kurz 
a dvě zvládly zdravotnický kurz. V příštím roce máme ambice totožné 
možná větší, ale mimo to máme za sebou nádherný a plodný rok. Naše 
řady rozšířila Terka, jako schopná posila a zapadla do kolektivu. Máme 
za sebou skvělé akce, tábor a nádhernou třídenní výpravu na Sázavu, na 
kterou budeme vzpomínat navždy. Scházíme se pořád v pátek a jsou to 
nejpohodovější schůzky, s úžasnou partou holek. V příštím roce doufám, 
že zvládneme mnoho dalšího a že ten rok 2018 bude pro všechny holky 
nejkrásnější.

Džany
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Draci

Oproti roku 2016 Draků malinko ubylo, to proto, že tři z nich se stali ve-
doucími nové družiny prvňáčků s názvem Kobry. I tak byl rok 2017 velmi 
vydařený. V lednu nám počasí umožnilo skoro každý víkend hrát hokej na 
zamrzlém rybníku, v Březnu Draci ve spolupráci s Koulaři objevili bájná 
Stínadla. Ivančena sice nevyšla, protože na svatého Jiří napadl sníh, zato 
květnový okresní Svojsíkáč v Újezdě znamenal jasné vítězství. Škoda, že 
totéž se nepovedlo i na krajském závodě... Tábor, puťák na Oslavku, na 
podzim pak Laser game a turnaj v minigolfu. Kromě toho se část Draků 
zúčastnila rádcovského kurzu, pomohla stavět nový podsadovník, opra-
vit plot. A Mikuláš, ten byl letos zcela v Dračí režii. 

Renča a Jura
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Koule

Koule se pořád valí oddílem. Sestavu tvoří osvědčená parta výkvětu 
dvojky, která si sice nepatrně zmenšila, ale její jádro zůstalo pořád zdravé 
a pevné. Její činnost je sice poněkud skromnější, protože máme svých po-
vinností dost, o to více si ale společný čas zpříjemňujeme různými požit-
ky, veselím a pestrou činností. 

Koule
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Kytarová škola

Do naší Kytarové školy chodí jak začátečníci tak pokročilí. Začátečníkům 
se věnuje Vojta Slavík a to každou středu od 17 do 18 hodin. Od 18 hodin 
se schází pokročilí, které vede Jura. Vojta však občas přijde také. Hraje-
me většinou písničky, které sami účastníci hrát chtějí a písničky, které se 
často hrávají na táborech. Ani žánrově nejsme však vyhranění, převažují 
však rockové písničky a folk. Kromě pravidelných schůzek bereme kytary 
samozřejmě i na výpravy, ať už družinkové či oddílové, a hlavně v létě na 
tábor.

Jura
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Fotograie z našich akcí

Hokej na Ponětovickém rybníku

Únorová oddílovka v bazéně
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Fotograie z našich akcí

Vítání jara

Svojsíkův závod – Újezd u Brna
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Fotograie z našich akcí

Výprava na Březiny

Vánoční oddílovka
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Hospodaření našeho oddílu

 118 303 
 10 533 

Celkem 128 836 

 122 500 
Sponzorské dary 13 000 

 50 000 
 3 160 

Dotace ORJ 36 386 
Dotace ORJ doplatek 23 626 

 230 400 
 45 600 

Pronájem klubovny 13 620 
Dotace JMK 37 000 

 4 800 
Ostatní 6 185 

Celkem 586 277 

Tábor 236 323 
Provozní náklady 27 223 

 31 866 
 41 110 

Vratka dotace JMK 7 418 
Vybavení základny 101 803 
Doprava 26 520 
Oddílové akce 49 811 
Ostatní 19 775 

Celkem 541 851 

 140 037 
 33 224 

Celkem 173 261 

Celková bilance roku 2017 44 425 
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Statistika 2017

Počet členů II. oddílu Junáka Šlapanice 

roky

roky

p
o

če
t 

čl
en

ů
p

o
če

t 
čl

en
ů

Členská základna organizace Junák v ČR
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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 2017 nás, ať už inančně či materiálně, podpořili:

Město Šlapanice
Šlapnet
rodina Poláčkova
rodina Kostrhunova
Simona Piskláková
Jihomoravský kraj
Jitka Šmerdová
Michal Zeman
Mgr. Jan Parma
Vlastimil Kyselka 
ORJ Brno-venkov
František Hegr
Diagonála Dolní Bojanovice


