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Slovo úvodem

S blížícím se koncem roku přichází milá povinnost napsat pár řádků do 
Ročenky, zhodnotit uplynulý rok, který byl již 29. v historii našeho oddílu, 
a ideálně to zabalit do nějaká krásné a honosné myšlenky. Jdeme tedy 
hodnotit.

Rok 2018 se svezl na vlně ostatních let a momentálním trendu, který 
vyskakuje na všechny skoro všude. Přibírá se! Nabírá se! Pro náš oddíl to 
platí doslova a tento rok byl jeden z  nejúspěšnějších v  historii. Oddílo-
vá rada přibrala (někteří) a nabrala nové členy. Novými posilami v našem 
týmu vedoucích se staly Bětka, Emča, Ája a Nakana, které rychle zapadly 
do našich řad a aktivně se podílejí na fungování Dvojky. Nakana vystří-
dala ve vedení našich nejmenších Svištíků dvojici Mony a Fí a pokračuje 
v práci s budoucím výkvětem našeho oddílu. Zbytek nováčků v oddílové 
radě založil novou družinku Soviček, která je určena pro nejmenší svět-
lušky, holky od první třídy. Funguje tak vedle Kobrů (fakt se tak jmenují!), 
z kterých se tímto stala pouze chlapecká družinka pro stejnou věkovou 
kategorii. Jak je vidno, oddíl přibral další družinku a s ní i další nové členy. 
Celkově máme jednu družinu předškoláků Svištíků, Sovičky, Kobry, Kud-
lanky a Sršně jako družiny vlčat a světlušek. Skautské družinky tvoří Tygři, 
Vlci, a Veverky. Nejstarší Draci a Pumy pomalu začínají koulovatět (opět to 
přibírání) a pomalu se transformují do roverského kmene. Na závěr ještě 
patří čestná zmínka o Kouli, jakožto jediné roverské družině, která se sice 
stále valí oddílem, nicméně její energie už není taková, co bývala – zde se 
opravdu jen přibírá, spíše by bylo třeba nabrat druhý dech. 

Zatím to vypadá na klasická slova většiny minulých let. Nová družinka, 
kterou vede pár odchovanců, několik nováčků, pár odchodů. Nicméně le-
tos se udála mimořádná věc, oddíl se rozrostl, ne v rámci Šlapanic, ale až 
v Hukvaldech! Uzel totiž založil družinku Lišek, která čítá kolem dvaceti 
členů, scházejí se pravidelně jednou týdně a po Novém roce s  námi již 
pojedou na zimní výpravu. Sice jejich účast na oddílových schůzkách asi 
nebude nejlepší, ale věříme, že k nám zapadnou, jako kdyby ji měli sto-
procentní.

Co napsat více? Oddíl jede svým tempem, každý týden schůzky, vý-
pravy, oddílové výpravy, společné akce, tábor, kurzy, je toho prostě dost, 
ostatně jako každý rok. Jedna akce ale byla letos „navíc“ a už se nikdy ne-
bude opakovat. Zúčastnili jsme se oslav 100 let od vzniku Českosloven-
ska, kde jsme nesli v čestném průvodu městem státní a oddílovou vlajku. 
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Skauti totiž sehráli v tehdejší době svoji úlohu a maličkým kouskem při-
spěli k  tomu, že jsme mohli slavit toto jubileum. Je krásné být součástí 
hnutí s takovou historii, s takovými ideály a plného významných osob-
ností. V dnešní době se nám daří vychovávat mladé lidi, kterým nejde jen 
a pouze o svoje pohodlí a dobro, ale kteří se sami a dobrovolně podílejí 
na práci s dětmi, předávají jim svoje zkušenosti, vštěpují skautské ideály 
a utváří jejich osobnost k lepšímu. Co zážitků, krásných chvil a životních 
přátelství vzniklo pod hlavičkou naší Dvojky. Nic z toho by nebylo možné, 
kdyby tu nebylo zdravé a silné jádro vedoucích, kterému se neustále daří 
nabírat a vychovávat nové členy, kteří vzešli z našich řad. Je to náš největší 
poklad, nejen v roce 2018, ale ve všech letech minulých i budoucích. 

Ale to není vše! Lze spojit moderní trend přibírání a klasickou statistiku. 
Závěrem připomenu pár čísel, bez kterých by Ročenka snad nemohla být 
Ročenkou.

Přibrali jsme další členy a aktuálně je nás nejvíce v historii, 191! To je 
víc než po roce 1968, po válce, prostě víc skautů ve Šlapanicích nikdy ne-
bylo. Naše vůdcovské řady přibraly další tři vůdce (zkoušky úspěšně v říj-
nu složili Brácha, Džany, Petr a rozšířili tak počet jedinců v oddílové radě, 
ověnčených touto zkouškou na 11), táborové vybavení přibralo další nové 
super věci jako 3 týpí, 4 podsady, pec, brutar a hlavně jsme nabrali další 
úžasný rok plný zážitků na schůzkách, výpravách, táboře, puťácích, výsad-
ku... 

Další rok toho nabereme, doufám, minimálně stejně tolik a k tomu mi-
nimálně navíc jednu velmi významnou akci a to výročí 100 let skautingu 
ve Šlapanicích! Ale nebudu předbíhat, to si počtete až za rok…

V8
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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

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 družiny

+420 607 661 604
renata.hodkova@seznam.cz

Milan Kyselka
Hukan

hospodář

+420 724 215 268
milan.kyselka@centrum.cz

Jan Pisklák
Džany

vedoucí družiny

+420 731 006 103
pisklak12@seznam.cz
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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

Tereza Šarlovská
Fí

vedoucí družiny

+420 702 028 433
tereza131@seznam.cz

Klára Pytelová
Kiki

vedoucí družiny

+420 732 972 634
kikiklar@seznam.cz

Daniel Kašík
Kaša

vedoucí družiny

+420 723 079 743
kasik.daniel@email.cz

Vladimír Jelínek
Kanec

vedoucí družiny

+420 737 922 223
jelinek.vlada@seznam.cz

Vojta Slavík
Křídlo

vedoucí družiny

+420 775 073 675
vojtech.slavik@dopis.cz
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Veronika Žáková
Nakana

vedoucí družiny

+420 739 691 584
nakana@atlas.cz

Mgr. 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 družiny

+420 607 647 360
ondrej.vlk@fuf.name

Petra Benkovičová, DiS.
Ťapka

vedoucí družiny

+420 606 920 846
tapkapetka@seznam.cz



Výroční zpráva 20186

Ema Poláčková
Emča

vedoucí družiny

+420 721 350 729
polackova.ema@seznam.cz

Jan Barták
Kartáček

člen oddílové rady

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

Bořivoj Hodek
Bóřa

čestný člen oddílu

+420 544 245 757

Adriana Dolejšová
Ája

vedoucí družiny

+420 607 522 931
adrianadol@seznam.cz

Mgr. Filip Petřík
Filé

člen oddílové rady

+420 774 227 791
ilepetrik@seznam.cz

Alžběta Remešová
Bety

vedoucí družiny

+420 776 269 828
bety.rem@email.cz

Jiří Doležal
Elektronek

člen oddílové rady

+420 732 786 752
jirka.strelice@seznam.cz
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Svišti

Jsme družinka benjamínků ve věku 4–6 let. Kluci a holky se učí poznávat 
přírodu, nové kamarády a hrají spoustu her a zažíváme spoustu legrace. 
Kromě pondělních schůzek se účastníme oddívých schůzek, drakyády 
a výletů do přírody. Byli jsme třeba v ZOO, ve Křtinách nebo různých zá-
bavních parcích. V prosinci jsme vyrobili lojové koule pro ptáčky, tak je 
musíme v zimě pověsit někde v lese, aby ptáčci neměli hlad. V nadcháze-
jícím roce nás čeká spousta her, výletů a pro nejodvážnější z nás i tábor.

Za všechny Sviště Nakana 
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Lišky a Lišáci

Naše družina je v oddíle nejmladší, ne snad ani věkem členů, ale stářím 
družinky, vznikli jsme totiž teprve nedávno – v listopadu 2018. Aktuálně 
máme 20 členů, které vede Uzel, Lenka a Jana. 
Kromě klasických schůzek (scházíme se každé pondělí v myslivecké chatě 
od 17 do 19 hodin), jsme už podnikli první přespání na chatě a výpravu 
na Hůrky, kde jsme zdolali první liščí kilometry  Na schůzkách se učíme 
morseovku, začali jsme pomalu s tréninkem uzlů, hrajeme Hágena, kany-
str, Kimovku, kartovanou, mixle-pixle, molekuly, foukandu …, a na žádné 
schůzce nesmí chybět tupan na závěr. 

A náš pokřik? Tady je:

My jsme Lišky, my to víme, ničeho se nebojíme. 
My z Hukvald se nevzdáváme, druhým rádi pomáháme. 
Hej hej hej, Lišky ty jsou nej!

Uzel 
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Sovy

Jsme jedna z nejnovějších družinek v oddíle. Jsme parta holek ve věku 
6–7 let. Nejvíce trávíme čas hraním her venku i uvnitř. Zkoušíme už i vázat 
některé jednodušší uzly a učíme se i jiným skautským dovednostem. Na 
podzim jsme měly naši první výpravu. Přespaly jsme na Boudě a navští-
vily jsme Brněnskou ZOO. Momentálně nás je 9 a všechny věříme, že se 
náš počet bude zvyšovat. Scházíme se každé úterý v Nové Boudě od čtyř 
do šesti hodin. Každá družinová schůzka je pro holky zábavným zážitkem 
a doufáme, že na ně nikdy nezapomenou.

Emča, Ája a Bětka
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Kobři

Jsme chlapecká družinka fungující již druhým rokem. Se stárnutím našich 
členů začínáme probírat nové uzly, základní skautské dovednosti a zna-
losti přírody. Většinu času však trávíme hraním her, a to převážně venku 
(dokonce i v zimě). V pozdních hodinách, když je tma, trávíme čas uvnitř, 
nebo hraním Hagena, což je noční hra na schovávanou. Chodíme také 
pravidelně na výpravy do okolí i na delší cesty. Na schůzky chodí cca 12 
dětí, a 3 vedoucí. V zimě ještě plánujeme jít do Mariánského údolí a zby-
tek už je překvapení.

Kloub, Kosťa a Roxy
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Kudlanky

Jsme parta holek chodících od 3. do 5. třídy. Momentálně je nás šestnáct 
a scházíme se každou středu na Boudě. Jezdíme i na společné výpravy, 
kde zažíváme spoustu dobrodružství od klasického přespání na klubovně 
po poznávání jeskyní a jízdu vlakem do neznámých končin. Dobře spolu 
vycházíme, rády všemožně tvoříme, často se na schůzkách ukazuje náš 
herecký talent, učíme se skautským dovednostem a samozřejmě si hodně 
hrajeme a zažíváme společné veselé chvíle.

Kiki a Davida
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Sršni

Družinka Sršňů se schází každý čtvrtek od 16 do 18 hodin. Jsme parta 
vlčat, mezi 2. a 4. třídou, která touží zažít nějakou tu společnou zábavu 
a dobrodružství. Proto se učíme základním dovednostem, které by neměl 
žádný správný dobrodruh postrádat. Zatím je náš program veden spíše 
formou her, ale až bude alespoň většina z nás odhodlaná stát se skauty 
„jak se patří“, tak začne teprve to pravé dobrodružství. Co se týče nováč-
ků, bezesporu by nikdo z nás, ani jedinou sekundu, neváhal přijmout do 
našeho kolektivu nové zájemce o prožití části svého cenného života s par-
tou, na kterou budou po zbytek života vzpomínat.

Brácha
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Vlci

Jsme parta kamarádů, která se už více jak čtyři roky pravidelně každý 
týden schází na Boudě. Kromě tradičních schůzek jezdíme společně na 
výpravy, naším oblíbeným místem je jeskyňářská základna Ponor nebo 
skautská základna Šifrův palouček poblíž Březové nad Svitavou. Letos 
jsme přibrali do našich aktivit také ježdění do vyškovského aquaparku. 
Kromě vlastního rozvoje pracujeme na tom, aby byl svět kolem nás ale-
spoň o trochu lepším místem. Na našich výpravách se snažíme sbírat 
odpadky, konáme dobré skutky a pokoušíme se přiblížit slovům Roberta 
Badena-Powella: „Pokusme se zanechat tento svět o trochu lepším, než 
jakým byl, když jsme na něj přišli.“   V našich řadách už jsou čtyři skauti 
a věříme, že těch hodných hnědého šátku bude v naší družince nadále 
přibývat. 

Kaša, Petr a Fuf
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Veverky

Ahoj, jsme super parta světlušek a novopečených skautek, je nám 9–13 
let a scházíme se každý čtvrtek od čtyř do šesti. Nejsme žádný másla, rády 
hrajeme i drsnější hry jako např. Piraně nebo Kanystr. Máme zájem se při-
učit něčemu novému o skautingu, zdravovědě a přírodě a rády uplatňuje-
me svůj herecký talent v nejrůznějších scénkách.
Podnikáme jednodenní i vícedenní výpravy, jako například laser game 
nebo tradiční nocování pod širákem na Bílém potoce. 

Za všechny Veverky
Hihňa a Babů
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Tygři

Jsme parta borců od 10 do 14 let. Scházíme se vždy v pátek od 16 do 18 
hodin. Na schůzkách hrajem různý hry a učíme se novým šifrám a doved-
nostem. Snažíme se jednou za měsíc někam vyrazit. Za uplynulý rok jsem 
byli například v jeskyních, párkrát jsme přespávali na Boudě, vydali se do 
okolí Šlapanic na kole a mnoho z nás se také zúčastnilo letního tábora, 
kde jsme jako družinka vyrazili na dvoudenní putování okolní krajinou. Na 
rok 2019 plánujeme víc akcí venku, ale i nějaké to klasické přespání. 

Corádo a Kanec
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Pumy

Pumy jsou nejstarší družinkou holek v oddíle. Letos se z naší družiny tři 
holky staly vedoucími družinky své. Další stále pokračují v  pomoci nej-
mladším Svišťům. Takže se stále víc zapojují do chodu a života našeho od-
dílu. Programu se ale účastní všechny, jak schůzek, tak výprav. S holkami 
jsme letos třeba stihli přespání na Boudě, promítání ilmů a hlavně tábor, 
který měly možnost si naposled všechny ještě užít v roli dětí. V rámci tá-
bora jsme se vydali na tradiční puťák, který byl letos pochodový a nes-
la se nad ním otázka budoucnosti. S  novým školním rokem začala pro 
některé holky další etapa života, která pro mnohé družinky znamenala 
konec, naše schůzky ale stále pokračují. A stále jsou plné povídání, jídla, 
smíchu, her a hlavně přátelství. 

Džany
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Draci

Draci jsou nejstarší družinou našeho oddílu. V září uplynulo již 10 let od 
chvíle, kdy pětice tehdy vyjukaných nováčků družinu založila. Pravda, 
mnoho nechybělo (asi tak jeden hlas v tajném hlasování) a místo vzne-
šených Draků mohla družina nést název Pijavice :-).  Ze zakládající pětice 
jsou čtyři členové stále zde a k nim samozřejmě přibylo mnoho dalších. 
I činnost družiny je velmi bohatá a to přesto, že tři Draci jsou zároveň ve-
doucími družinky Kobrů. Posuďte sami: každý týden v pátek družinová 
schůzka, oddílové schůzky i výpravy. Navíc: leden Laser Game s přespá-
ním na Boudě, únor Virtuální realita, březen hokej na zamrzlém Poněťá-
ku, duben Ivančena, květen cyklovýprava do Pístovic a trojdenňák do 
Prahy, červen grilovačka a splutí Moravice na nových oddílových lodích. 
O prázdninách samozřejmě tábor a nezapomenutelný puťák na Ameriku, 
v říjnu pak fotbalový turnaj v Obřanech, v listopadu oslava 10 let trvání 
družiny a v prosinci úniková hra opět s přespáním na základně. 
Tak hodně energie do dalších 10 let Draci!

Renča a Jura
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Koule

Koule se valí oddílovým životem vlastní setrvačnou energií, kterou čer-
pá hlavně z pohodové a přátelské atmosféry, panující každý pátek večer 
ve Staré Boudě. 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 ilmové večery, vodárnové dýchánky, 
nám to pěkně vynahrazují. Do dalšího roku máme plány podniknout opět 
něco nového a zažít neopakovatelná dobrodružství.

Koulí vedoucí
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Fotograie z našich akcí

Tábor 2018

Zahajovací oddílovka
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Fotograie z našich akcí

Podzimní výprava na Bobří hrad

Drakyáda
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Fotograie z našich akcí

Jedna z prosincových schůzek družinky v Hukvaldech

Vítání jara
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Hospodaření našeho oddílu
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Statistika 2018
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Členská základna organizace Junák v ČR

Počet členů II. oddílu Junáka Šlapanice 
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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 2018 nás, ať už inančně či materiálně, podpořili:

Jihomoravský kraj
ORJ Brno-venkov
Město Šlapanice
Šlapnet
Rodina Kostrhunova
Simona Piskláková
Jitka Šmerdová
Mgr. Jan Parma
Myslivecký spolek Hukvaldy
Jiří Slavík
Vlastimil Kyselka 
Diagonála Dolní Bojanovice
Spolek nezávislých vesnických žen Hukvaldy


