Slovo úvodem
Znovu je zde konec roku a mně připadá milá povinnost ohlédnout se
za uplynulým 30. rokem našeho oddílu.
Rok 2019 byl pro náš oddíl obzvláště významný, jistě tušíte proč, ale
než se k tomu dostaneme, dovolte mi podívat se na náš oddíl jako celek.
Ve chvíli kdy píšu tato slova, je nás (jako v posledních letech každý rok)
historicky nejvíce a to přesně 204! Silnější a početnější skautské středisko
ve Šlapanicích nikdy nebylo. A zásluha na tomto krásném čísle a historické události, připadá naším vedoucím a ostatním členům oddílové rady.
Ale právě vedoucí mají lví podíl na této zásluze. A stejně jako loni i letos
nám přibyli, a to Terezka z družiny Pum, Krysařík a Honza z družiny Draků.
Společně tato trojice vytvořila novou chlapeckou (až na jednu výjimku)
družinu s názvem Žraloci! Tím rozšířili naše řady o patnáct prvňáčků a já
jim přeji, ať se jim v budoucnu jen daří. Samozřejmě neopomíjím i další
vedoucí, kteří celý rok připravují program pro své družiny a napomáhají
fungování oddílu jako celku. Díky.
Ovšem správné skautské středisko není jen o počtu členů, ať už
nových, či stávajících. Proto se podívejme, co jsme společně dokázali.
Nemohl bych nevzpomenout již zmiňovanou významnost roku 2019.
Letos to bylo přesně 100 let od založení prvního skautského oddílu ve
Šlapanicích. Na počest tohoto jubilea jsme v květnu uspořádali velkou, či
přímo obrovskou slavnost na naší základně, pokud tedy mohu zhruba 500
návštěvníků počítat, jako obrovskou účast. V oddíle samozřejmě proběhlo i spousta tradičnějších akcí, přes Vítání jara, oddílové schůzky, zimní
oddílovou výpravu, tábor, podzimní oddílovou výpravu, až po jednotlivé
družinové výpravy a to ani nepočítám hromadu a hromadu akcí mimo,
jako zdravotnický kurz, či letní kino na Boudě.
Oddíl se nám ale letos rozrostl i jinak než jen počtem členů. Kromě
různého nového vybavení musím vyzdvihnout třeba nové sněmovní
tee-pee, které nás se svým obdivuhodným průměrem 9,5 m pohodlně
pojalo až 120 na našem táboře. Musím zmínit i náš nový altán, který jsme
na jaře zhotovili na základně a s radostí využíváme. A mohl bych zmínit
další velké projekty, které máme v plánu, ale to nechám na příští rok.
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Závěrem už jen pár díků, vedoucím družin už jsem chválu pěl, ale
musím jim všem poděkovat ještě jednou, také ostatním členům oddílové rady, kteří se každý podílí na chodu oddílu. Musím poděkovat i všem
ostatním členům za účast a náladu, zejména pak nejstarším družinám,
které přispívají také svým podílem. A nakonec všem rodičům, příznivcům
a sponzorům za důvěru a podporu. Děkuji Všem a přeji nám další rok plný
úspěchů!
Džany

Oddílová výprava do Olomouce
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MUDr. Jiří Hodek
Jura
vůdce oddílu,
vedoucí družiny
+420 602 419 628
jiri.j.hodek@vivo.cz

Jan Pisklák
Džany
zástupce vůdce oddílu,
vedoucí družiny,
správce ubyt. na Boudě
+420 731 006 103
pisklak12@seznam.cz

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

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

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

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

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

Robin Petřík
Brácha
vedoucí družiny
+420 773 942 277
robinpetrik@seznam.cz
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Renata Hodková
Renča
vedoucí družiny
+420 607 661 604
renata.hodkova@seznam.cz
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Barbora Pytelová
Babů
vedoucí družiny
+420 604 424 025
babubara@seznam.cz

Hana Švarcová
Hihňa
vedoucí družiny
+420 725 806 032
hanickasvarcova@seznam.cz

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

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

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

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

Ondřej Vlk
Fuf
vedoucí družiny,
správce ubyt. na Boudě
+420 607 647 360
ondrej.vlk@fuf.name

Veronika Žáková
Nakana
vedoucí družiny
+420 739 691 584
nakana@atlas.cz
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Mgr. Petr Bělohoubek
Jan Kostrhun
Petr
Kosťa
vedoucí družiny
vedoucí družiny
+420 773 262 418
+420 721 902 917
petrbelohoubek@gmail.com jan2.kostrhun@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

Adriana Dolejšová
Ája
vedoucí družiny
+420 607 522 931
adrianadol@seznam.cz

Ema Poláčková
Emča
vedoucí družiny
+420 721 350 729
polackova.ema@seznam.cz

Alžběta Remešová
Bety
vedoucí družiny
+420 776 269 828
bety.rem@email.cz

Tereza Vaněčková
Terka
vedoucí družiny
+420 734 124 313
vaneckova.t@gslap.cz

Jiří Kostrhun
Krysařík
vedoucí družiny
+420 607 401 809
jiri.kostrhun@gmail.com
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Jan Coufal
Honza
vedoucí družiny
+420 778 714 691
jan.petr.coufal@mensa.cz

Radek Hýža
Radek
vedoucí družiny
+420 722 034 990
radahyza@outlook.cz

Filip Hodek
Filíš
vedoucí družiny
+420 601 327 041
hodek.f@gslap.cz

Mgr. Filip Petřík
Filé
člen oddílové rady
+420 774 227 791
ilepetrik@seznam.cz

Petra Benkovičová, DiS.
Ťapka
člen oddílové rady
+420 606 920 846
tapkapetka@seznam.cz

Michal Benkovič
Bengi
člen oddílové rady
+420 720 704 817
mbenkovic@seznam.cz

Jiří Doležal
Elektronek
člen oddílové rady
+420 732 786 752
jirka.strelice@seznam.cz
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Tereza Šarlovská
Fí
člen oddílové rady
+420 702 028 433
tereza131@seznam.cz
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Svišti
Jsme družinka benjamínků ve věku 4–6 let. Pod vedením vedoucí
Nakany se učíme poznávat přírodu, nové kamarády a hrát spoustu her
a zažíváme i spoustu legrace. Kromě pondělních schůzek se účastníme
oddílových schůzek, drakyády a výletů do přírody. Byli jsme třeba v Bílovicích, v Rajhradě v záchranné stanici nebo třeba v oboře Holedná. Na
každé schůzce poznáváme jiné zvířátko z našeho okolí a máme k němu
různé úkoly. V nadcházejícím roce nás čeká spousta her, výletů a pro nejodvážnější z nás i tábor.
Za všechny Sviště Nakana
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Žraloci
Jsme převážně chlapecká družinka (ale máme i jednu členku) prvňáků a druháků. Fungujeme od září a už máme 15 stálých členů. Scházíme
se každou středu v Nové boudě a kromě hraní různých her, jako jsou třeba Mrazík, tupan nebo fotbal, se i pomalu začínáme učit o našem oddíle,
o skautu a po Novém roce se možná vrhneme i na nějaké ty uzly. V listopadu jsme byli na výpravě v Mariánském údolí, na jedné schůzce jsme si
sami udělali svačinu a uvařili čaj a dokonce se naši dva odvážní Žraloci zúčastnili oddílové výpravy do Domašova. Na druhé pololetí už plánujeme
další akce, ať už by šlo o výlet s přespáním na Boudě nebo třeba i výpravu
někam mimo nejbližší okolí Šlapanic – protože pro super družinku jako
jsme my by to neměl být žádný problém.
Honza, Terka, Krysařík
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Lišky
Družinka Lišek vstupovala do nového roku v počtu 19 lišek a lišáků.
Rozděleni byli na mladší (2. a 3. třída) a starší (4. třída). Nicméně schůzky
byly společné. A co že jsme všechno během roku podnikli? Na konci ledna jsme se připojili k celooddílové výpravě do Olomouce v počtu 15 Lišek
+ Lenka + moje maličkost. V březnu jsme se vypravili na Hůrky, konkrétně
na Chlebovickou rozhlednu, a na konci měsíce jsme přivítali jaro, včetně
skládání slibů (9 světluščích, 9 vlčáckých a 1 skautský). V dubnu jsme se
přidali k výstupu na Ivančenu, společně s mnoha skauty z celé republiky.
Květen a červen se nesl ve znamení příprav na tábor, který se konal v červenci u Oslavice v Balinském údolí. Dvanáctka Lišek spala v podsadách
a zažila dva týdny plné dobrodružství. V září jsme se zakonzervovali na
počtu 17 děcek, a hned jsme zkraje vyrazili do Domu přírody v Bartošovicích. Na konci října, o podzimních prázdninách, jsme společně se Šlapaňáky vyrazili na čtyřdenní výpravu do Domašova. V listopadu jsme byli
na bazénu ve Fryčovicích, a v prosinci jsme hledali tajemný srub na Hůrkách. V bodování získalo šest Lišek krásný hrníček za 100% účast na všech
akcích podzimního bodování. Už se těšíme na rok 2020!
Uzel & Lenka
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Sovy
Sovy jsou družinkou holek od 2. do 3. třídy. Scházíme se každé úterý
od 16.00 do 18.00 na Boudě. Mezi největší úspěchy roku 2019 považujeme účast některých Soviček na našem oddílovém táboře a nárůst počtu
členek. Do naší družinky chodí 13 holek, se kterými na schůzkách hrajeme
různé hry, děláme morseovku a učíme se uzly. Příští rok nás čekají Závody
vlčat a světlušek, na které se už připravujeme a výpravy za zábavou i do
přírody.
Emča, Ája, Bětka
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Kobři
Kobři vstoupili v roce 2019 do nového roku plní energie. V počtu 17
kusů započal 3. rok jejich existence. Jelikož už se posunuli do věku, kdy
dokáží chvíli udržet pozornost a zvládají se učit i některé složitější věci,
mohli jsme tomu přizpůsobit i náš program. Na schůzkách jsme se tedy
začali připravovat na budoucí skautské závody. Kluci se tedy naučili pár
uzlů, základy práce s mapou, morseovku a na paměť jsme zkoušeli např.
kimovku. Co se týče fyzických výkonů, podnikli jsme samozřejmě několik
výprav. V zimě jsme vyrazili do Mariánského údolí a účastnili se celooddílové výpravy do Olomouce. Na jaře jsme zase navštívili Mohylu Míru, kde
nám pan ředitel (skaut), nachystal opravdu pěknou prohlídku. Na podzim
jsme podnikli výšlap na rozhlednu Klucaninu a také jsme byli na celoodílové výpravě v Domašově nad Bystřicí. Kromě těchto akcí jsme byli i na
oddílovkách, Drakyádě, a co je nejdůležitější, tak v létě jsme byli 2 týdny
na táboře, který si kluci určitě užili a taky si odnesli spoustu nových zážitků a zkušeností. Musím říct, že jsme si rok 2019 opravdu užili. Jsem zvědavý, co nám přinese rok 2020.
Kloub, Roxy a Kosťa
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Kudlanky
Jsme družinka holek mezi 3. a 5. třídou a scházíme se každou středu
ve Trojce. Nejradši něco tvoříme, předvádíme divadelní představení a jiné
kreativní činnosti. Samozřejmě nás taky baví skautské činnosti, jako třeba
vázání uzlů nebo všemožné šifry. No prostě jsme parta správná a společný čas si dokážeme patřičně užít.
Kiki a Davida
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Sršni
Ahoj, my jsme družina 17 kluků od třetí do šesté třídy a v oddíle fungujeme už pátým rokem. Tento rok se scházíme ve čtvrtek od 16.30 do
18.30. Na schůzkách luštíme šifry, vážeme uzly, pracujeme s mapou, ale
i hrajeme nějaké ty hry. Tento rok jsme podnikli spoustu výprav, např. na
začátku roku jsme byli na celooddílové výpravě do Olomouce a podnikli
výpravu na lasergame. Na jaře jsme zase byli v jeskyních v Moravském
krase a na zřícenině hradu Vildenberk. V létě byli Sršni 14 dní na táboře,
kde si vyzkoušeli spaní v lese pod širákem. Na podzim znovu celooddílová výprava, tentokrát do Domašova nad Bystřicí, výprava na rozhlednu
Klucanina a výprava do Těsnohlídkova údolí. Kromě toho se kluci účastnili
rukodělek a oddílovek, takže mají určitě spoustu zážitků. V příštím roce
plánujeme mnoho dalších akcí, třeba Závod vlčat a světlušek. Tak snad se
to vydaří.
Brácha, Radek a Filíš
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Vlci
Vlci jsou smečka drsňáků ve věku 11 až 14 let. Na schůzkách umíme blbnout u krutých her jako je kanystr či buldog, trénujeme orientaci
ve tmě u Hágena, ale nebojíme se ani složitějších šifrovacích výzev nebo
uzlů. V tomto roce jsme ulovili dva nováčky a čtyřem našim vlčatům se
podařilo složit skautský slib a tábornickou zkoušku. Každý měsíc se snažíme vyrazit na nějakou výpravu, ať už družinovou (třeba na Šifrův palouček), nebo oddílovou. Samozřejmostí je i účast na táboře, kde jsme letos
obsadili dvě týpí. V dalším roce máme v plánu nepolevovat s našimi výpravami a pokračovat se skládáním skautských slibů.
Fuf, Petr, Kaša
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Veverky
Ahoj, jsme holky ve věku od jedenácti do čtrnácti let, všechny už
jsme složily nebo letos složíme skautský slib a budeme se moci pyšnit
hnědým skautským šátkem. Kromě každotýdenních družinových schůzek
podnikáme ještě spoustu jiných akcí a aby i ostatní viděli, že se rozhodně
nenudíme, založily jsme si svůj instagramový účet, kde svoje zážitky sdílíme.
A co že teda podnikáme? Bruslíme, bobujeme, střílíme po sobě na
lasergame, plaveme, lozíme do jeskyní, opékáme hermelíny i marshmallowny, potíme se pod krosnami, vyrábíme sushi, hrajeme si, ale hlavně se
hodně smějeme a máme se rády.
Za všechny Veverky
Babů a Hihňa
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Tygři
Naše družinka se schází každý pátek od 16 do 18 hodin. Jsme jedna
z těch družinek, která v oddíle funguje již nějakou dobu. Na schůzkách
hrajem různé hry, především fotbálek nebo pinec. Když to vyjde, jednou
za měsíc se vydáme na nějakou výpravu. V uplynulém roce jsme byli například na akci Stínadla Tudy, zúčastnili jsme se Svojsíkova závodu nebo
jsme podnikli jedno z našich klasických přespání na Boudě. Náš kolektiv
tvoří borci od 12 do 16 let. Na rok 2020 máme v plánu opět podniknout
výpravu do jeskyní a také vyzkoušet nějaké únikové hry v Brně.
Corádo a Kanec
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Pumy
Pumy jsou nejstarší dívčí družinou, ve středoškolském věku. V září se
další z nás Terezka stala vedoucí nové družiny. Tím se holky aktivně angažují ve vedení družinek Soviček (Ája, Emča, Bětka), Svišťů (Sádra, Soňa)
a nových Žraloků (Terezka). Letos jsme tolik výprav nestihli, no člověk se
nemůže divit, když polovina holek vede vlastní družinku, nebo pomáhá
s vedením jiné. Přesto všechno se pravidelně scházíme na našich schůzkách, které jsou stále plné smíchu a přátelství.
Džany
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Draci
V roce 2019 vstoupili Draci do 12. roku svého fungování, už to je
dost možná oddílový rekord. Činnost nebyla tak intenzivní jako v minulosti, přesto jsme se pravidelně scházeli na pátečních schůzkách, účastnili
se celooddílových akcí, v březnu spojili přespání na Boudě s lasergame,
v dubnu spolu s Vlky a Liškami vyběhli na Ivančenu, v květnu podnikli
cyklovýpravu do Jedovnic, v červnu splavili na raftu Jihlavku a na táboře
podnikli super trojdenní puťák na Sázavu. Kromě toho se polovina Draků věnuje vedení mladších družinek (Radek s Filíšem vedou Sršně, Kloub,
Roxy a Kosťa Kobry a Krysařík s Honzou Žraloky) a protože jsou to zároveň
členové oddílové rady, spolupodílí se na organizování oddílových akcí
(stavba altánku, celotáborovka, Betlémské světlo, rukodělky, Mikuláš, oddílovky...), nebo se jinak zapojuje do oddílové činnosti (ilm z tábora). Co
nemůžu opomenout je účast čtveřice draků v létě na jamboree v USA a
také zajištění stanoviště zdravovědy na krajském Svojsíkově závodě v Kovalovicích. Prostě Draci jsou i po letech stále super parta!
Renča a Jura
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Koule
Jsme družinka odrostlých skautů a skautek, kteří už mají vlastní družinky a tak se scházíme jak nám to náš čas dovolí – hlavně v pátek. Někdy
spolu zajdeme třeba do čajovny nebo hrajeme hry na Boudě. Naši činnost
asi nejlépe vystihuje náš pokřik:
Dlouzí krátcí bezvlasí
Hezcí i ti bez krásy
Nehledejte rozdílů
KOULE!
Výkvět oddílu!
Kiki
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Fotograie z našich akcí

Vánoce

Rukodělky
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Fotograie z našich akcí

Oddílová výprava do Domašova

Ivančena
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Hospodaření našeho oddílu
Celkem

Sponzorské dary

Dotace ORJ provoz
Dotace ORJ strategie
Dotace ORJ doplatek

Vybráno na oddílových výpravách a jiných akcích
Pronájem klubovny
Dotace JMK
Ostatní
Celkem

Výdaje
Tábor
Provozní náklady

Vybavení základny
Doprava
Oddílové akce
Ostatní
celkem

Celkem
Celková bilance roku 2019

22

Výroční zpráva 2019

Statistika 2019
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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 2019 nás, ať už inančně či materiálně, podpořili:

Jihomoravský kraj
ORJ Brno-venkov
Město Šlapanice
Rodina Kostrhunova
Simona Piskláková
Jitka Šmerdová
Mgr. Jan Parma
Slavíkovi
Obec Hukvaldy
Hana Delsoir
Diagonála Dolní Bojanovice
Myslivecký spolek Hukvaldy
Spolek nezávislých vesnických žen Hukvaldy
Šlapnet
Vlastimil Kyselka
Bravo Europa, s.r.o.
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