VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
II. ODDÍL JUNÁKA ŠLAPANICE

Slovo úvodem
Asi by se o roce 2020 dala napsat spousta nic moc věcí. Vítání jara zrušeno, stejně jako podzimní čtyřdenňák. Od března do května a od října do
listopadu nebyly schůzky, nekonal se Zdravoťák, Betlémské světlo…
Zkusím to ale trošku jinak. Když už ten rok nesl tak pěknou číslovku
2020, zkusím napsat 20 věcí, díky kterým na něj budeme my skauti ze šlapanické Dvojky vzpomínat v dobrém. A nebudou to jen drobnosti!
1. Skvělá lednová výprava do Olešné. Jarní počasí, parádní účast, pohoda. Tento trojdenňák se jistě zařadí k těm hodně podařeným.
2. Únorový Doškolovací zdravotnický kurz. Víte, že našimi akreditovanými zdravotnickými kurzy prošlo už více než 800 účastníků?
A možná máme i nejdelší tradici v republice, pořádáme je od roku
1993 každý rok. A ani letos jsme nevynechali.
3. V březnu přišla epidemie a skauti byli mezi prvními, kdo pomáhal.
Členové našeho oddílu šili roušky, roznášeli informační letáky, nabídli jsme pomoc s hlídáním dětí vytížených zdravotníků…
4. Setkání skautů na Ivančeně jako oficiální akci ústředí zrušilo. A pro
nás skalní to byla jedinečná příležitost vidět památnou mohylu bez
davů lidí, bez chrchlajících reproduktorů a projevů všelijakých „přihřívačů polévek“. Ta atmosféra tam letos byla možná nejlepší, co
kdy pamatuji.
5. Ačkoliv schůzky mladších členů se nekonaly, starší neváhali a vrhli se na zvelebování naší základny. Nová sprcha, nové posezení
„U jabloně“, nápisy na Trojce…
6. I řemeslníci měli v dubnu práce poskromnu, čehož jsme využili a
klubovna Trojka má od té doby zcela nové, tepelně mnohem lépe
izolované dveře.
7.

A když první kolo koronavirového blázince skončilo, mohla se ve
vší parádě konat Závěrečná oddílovka včetně slibů nováčků a oblíbených her.

8. I na přípravu tábora bylo letos více času. To se odrazilo v řadě věcí,
připravili jsme nejen 27. Táborový zpěvník, ale navíc také Best of
písník s výběrem 50 nejoblíbenějších druhooddíláckých skladeb.
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9. Nový flek pro tábor! Místo Oslavice Březí. Pohodoví lidé okolo a báječná atmosféra na táboře samotném. To se cení!
10. A celotáborovka! Za těch 30 let, co na tábory jezdím, jsem celotáborovek zažil nespočet. Vždy se ji snažíme připravit co nejlépe, ale
jen někdy si to opravdu sedne. To je podobné jako třeba u hudebníků. Jistě každou písničku skládají s maximálním nasazením, ale
jen z některých písní jsou ve finále hity. Letošní Harry Potter k těmto superhitům určitě patřit bude a zařadí se mezi nejpodařenější
celotáborovky v historii oddílu, hned vedle Zlatého údolí (2000)
a třeba M.A.S.H.e (2011).
11. V srpnu, přesněji 10. 8. to vypuklo. Velká rekonstrukce podkroví
Staré a Nové Boudy. Shodili jsme starou střechu, vše vyklidili a postavili podkroví zcela nově. Vypadá moc pěkně a stálo to mnoho sil.
Ale podařilo se!
12. Zahajovací oddílovka. Jako na závěrečné pěkná účast, sounáležitost, start družinové činnosti, pohoda. A bojovka s hadrovými koulemi navrch!
13. Přišla nám spousta nováčků (snad víc než 20). Co bychom za to
před 10 lety dali. A to jsme letos nedělali žádný nábor.
14. Noví vedoucí. Do oddílu se v létě vrátil Váca a zapojil se do vedení
Sršňů, přišla Kája a pomáhá s vedením Žraloků. Také na Hukvaldech
se během podzimu „urodilo“, máme tam dvojici nových vedoucích
a v lednu je v plánu nábor.
15. Když nemohly být schůzky klasické, připravili jsme skautský program jinak. Tygři a Vlci se scházeli online. Fuf zorganizoval kurz programování, Uzel s Lenkou přidali pečení cukroví , Petr rozjel Modrý
život v listopadu a jak na Hukvaldech, tak ve Šlapanicích se členové
mohli vydat „Po stopách cestovatele Lišky“. Další zvelebování čerstvě zrekonstruovaného podkroví nepočítám.
16. Mikuláš. Podobný jako každý rok. Vedoucí v maskách obcházeli
(nebo spíš objížděli, letos používali pro přesuny koloběžky) mladší
členy. Tohle jsme si fakt ujít nenechali.
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17. Stream Vánoční oddílovky. Vyhodnocení Modrého života a Lišky,
koledy a taky premiéra filmu z tábora. Aspoň virtuálně jsme mohli
být spolu.
18. Sponzoři. Nezapomněli na nás ani letos. Velmi si vážíme každé koruny, kterou nám dají, a snažíme se veškeré prostředky využít ve
prospěch rozvíjení skautských myšlenek. A nejen že na nás nezapomněli ti „osvědčení“, ale našlo se i několik nových. Nejvíc mě dojal nejmenovaný 84 letý pán, který se mi telefonicky ozval, z jeho
projevu bylo znát, že o oddílové činnosti má velmi dobrý přehled,
a který požádal o sdělení čísla účtu. Ze svého skromného důchodu
nám zaslal 1 000 Kč…
19. Ač prakticky 4 měsíce z 10 nemohly probíhat družinové schůzky,
přesto členská základna jako celek nezakolísala. Naopak. Členů
nám přibylo a je nás zase o něco více, než loni.
20. Tým vedoucích. V oddílové radě nás nikdy nebylo tolik. To nemusí
být vždycky výhra. Ale mít kolem sebe tak skvělé lidi, jako je tomu
v naší Dvojce, to bych přál každému.
Jak je vidět, nebyl to rozhodně ztracený rok. Tak a teď vzhůru s nadšením do roku 2021!
Jura
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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

Radek Krištof
Saigon
revizor
+420 777 971 951
radek.kristof@gmail.com

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

Renata Hodková
Renča
vedoucí družiny
+420 607 661 604
renata.hodkova@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

Martina Šlesingerová
Dafida
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

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

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

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

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

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

Jakub Hodek
Kloub
vedoucí družiny
+420 601 327 040
kuba.hodek@seznam.cz

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

Jan Coufal
Honza
vedoucí družiny
+420 778 714 691
jan.petr.coufal@mensa.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

Karolína Zemene
Kája
vedoucí družiny
+420 774 551 207
linka.zemene@gmail.com

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

Martin Vacek
Váca
vedoucí družiny
+420 777 892 666
martin@vacom.cz

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

Petra Benkovičová, DiS.
Ťapka
členka 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

Veronika Žáková
Nakana
členka oddílové rady
+420 739 691 584
nakana@atlas.cz

Svišti
Jsou to nejmladší členové v oddílu. Sice nechodí do školy, ale už se
zapojili do skautu, kde si rozvíjí svoje schopnosti. Výprav jsme v tomto
roce moc neměli, tak se už těšíme na příští rok, abychom to napravili. Třeba výpravou do Lamacentra. Svišti jsou nejraději venku. Když je tma, perfektně se jim hodí baterka. Nejvíce nás teď baví dobrodružná hra „Cesta
po odrazkách“. K této hře je potřeba tma, odrazky, baterka a nadšené děti.
A těch je letos skoro 20. Když jsou dostatečně provětraní, na chvíli si sednou a vyrábí krmítka pro ptáčky, sněhuláky na špejlích nebo se učí skautským dovednostem. Příští rok se těšíme na výpravy, kde prozkoumáme
okolí Šlapanic a hlavě na tábor.
Fí - Tereza Brtníková Šarlovská

Žraloci
Jsme družinka super kluků a holek z první a druhé třídy (ale v našich
řadách máme i pár starších lidiček). Na jaře naši činnost zrádně překazila
korona a po znovuobnovení činnosti v červnu naše řady trochu prořídly.
Na konci června nás bylo i s vedoucími asi 15. Na tábor se z naší družinky
odhodlalo 6 členů - tři vedoucí a tři stateční: Dave, Dany a Maty. Na začátku září jsme však zaznamenali obrovitánský nárůst nových členů, na který
jsme vůbec nebyli připraveni. Na první schůzce nás bylo 35, na druhé dokonce 40! Museli jsme se tedy poohlédnout po vedoucovské posile. A tak
se k nám přidala nová vedoucí Kája. Co se týče družinkových akcí, letos
jsme toho bohužel moc nestihli. Ale o to víc se těšíme na příští rok.
Terka, Kája, Krysařík a Honza

Lišky
Družina Lišek se schází už druhým rokem na Hukvaldech na Myslivecké chatě, letos v počtu 17 Lišek a Lišáků. Naše vlčata a světlušky zase
povyrostly (aktuálně 4.–6. třída), takže jsme měli spoustu plánů na další
činnost, výpravy, včetně příprav na skautské a tábornické zkoušky s našimi nejstaršími. Bohužel covid a zákaz skautské činnosti nás v tom výrazně
omezil. I tak jsme ale podnikli spoustu hezkých schůzek a několik akcí a
vždy po každém uvolnění byly děti o to víc natěšené na každou akci a více
ocenily, že se zase něco děje. Na schůzkách jsme trénovali morseovku,
šifry, uzly, a samozřejmě hráli spoustu her. Z akcí se nám podařilo uskutečnit zimní celooddílovku na Olešnou na Vysočině, tábor v Březí, výpravu
do lomu s ohněm a v říjnu pak odkládanou výpravu do Moravského krasu, na které Lišky s čelovkami a často i po břiše prozkoumávaly jeskyně
veřejnosti zapovězené. To byl zážitek! Při podzimních zákazech se Lišky
s nadšením vydávaly Po stopách cestovatele Lišky a hledaly místa v Hukvaldech a okolních kopcích. Také se zapojily do plnění Modrého života
a pečení cukroví doma. Velmi netradiční rok, věřme, že rok 2021 už bude
naší činnosti více přát.
Lenka a Uzel

Sovy
Jsme družinka holek okolo 3.–4. třídy a scházíme se v úterý od 16 do
18 hodin. Do družinky nás chodí okolo 12. Čas trávíme venku i uvnitř hraním různých her a učíme se skautským dovednostem jako je vázání uzlů,
ale také již třeba víme, kdo byl zakladatelem skautingu ve světě nebo u
nás. Několik z nás se účastnilo oddílových výprav, jako byla výprava do
Olešné. Vyvrcholením celého roku však pro nás byl tábor, kde jsme se ještě více poznaly, zažily spoustu legrace a také se něco dozvěděly. Už se
moc těšíme, až budeme moci podniknout nějakou zábavnou výpravu do
přírody a hlavně – až budeme zase pospolu.
Ája, Bětka a Emča

Kobři
Jsme chlapecká družinka ve věku 3.–4. třídy ZŠ, máme 12 členů, rádi
hrajeme fotbal a jiné hry venku. Rádi se učíme nové uzly a novým skautským znalostem a dovednostem. Scházíme se každé úterý od 4 do 6 ve
Trojce. V zimním období, kdy je dřív tma, rádi hrajeme Hágena. Kvůli pandemii jsme stihli pouze planetárium se Sovičkama, ale na příští rok plánujeme mnohem více výprav a přespávaček na Boudě.
Doufáme, že příští rok k nám bude mírnější.
Kloub, Roxy a Kosťa

Kudlanky
JJsme družinka fungující v oddíle už šestým rokem a za tu dobu se
z nás již stala super sehraná parta. Kudlanky jsou holky ve věku 10–12 let.
Momentálně je nás 13. Schůzky probíhají ve čtvrtek od čtyř do šesti hodin
(když to teda v této situaci je možné) ve Trojce. Spojuje nás kromě lásky k
naší družince i veliká spousta skvělých zážitků, kterých jsme sice v tomto
zvláštním roce moc nezažili, ale snažíme si to vynahradit alespoň na těch
pár akcích, co se stihnout daly. Tento školní rok se (možná více než obvykle) těší na tábor ta nejstarší část holek, protože budou poprvé spát v týpku. A to bude něco. Takže nás čeká plnění tábornické zkoušky a celková
příprava na tuto velkou událost včetně prvních skautských slibů. Těšíme
se na nová dobrodružství, která nám nový rok přinese, a doufáme, že jich
bude o poznání víc, než v roce minulém.
Kiki a Davida

Sršni
Sršni jsou parta 17 kluků od čtvrté do šesté třídy a v oddíle fungují již šestým rokem. Scházíme se každý čtvrtek od 16 do 18 hodin. Letos
na schůzkách jsme se připravovali na Závod vlčat a světlušek. Vázali uzly,
luštili šifry nebo třeba dělali různé kvízy, samozřejmě jsme nevynechali
ani hry. Tento rok jsme kvůli nepřízni osudu nepodnikli moc výprav, ale
zúčastnili jsme se celooddílové výpravy do Olešné. O prázdninách jsme
byli na táboře, kde jak doufám, byli někteří z kluků naposledy v podsadě.
Příští rok snad bude aktivnější, nápadů na výpravy máme plno, třeba vyrazit konečně na třídenní výpravu, ale nejdůležitější bude kluky připravit
na tábor.
Brácha, Radek, Váca a Filíš

Vlci
Družina Vlků vznikla na podzim 2014. Postupně do skautského věku
dozrávají nebo dozráli mladší členové, spolu s nimi svou skautskou cestu životem kráčejí také tři vlčí vedoucí. I v roce ovlivněném celosvětovou
pandemií jsme podnikli řadu akcí. Byli jsme ve vyškovském aquaparku
nebo na jeskyňářské základně na Ponoru. Během července podnikli Vlci
spolu s Křížky Hanzem a Kodem puťák do míst, kde Jestřáb tábořil se svou
Dvojkou, do míst, kde se hrdinný Alvarez snažil uniknout ze zajetí, do
míst prodchnutých skautským duchem od prvních táborů vedených A. B.
Svojsíkem. Skautským životem jsme žili během všech schůzek, které nám
byly v roce 2020 dány. Nešlo jen o tradiční setkávání na Boudě, během
kterého jsme cvičili paměť, vázali uzly, šifrovali, povídali si o skautské i
neskautské historii, o významu a snaze o ušlechtilý skautský život. Během
našich on-line setkání v době, kdy jsme se scházet nemohli, jsme se snažili
společný čas trávit co nejsmysluplněji. Žili jsme Modrým životem, hledali
jsme známá i neznámá místa v našem okolí nebo jsme vařili večeři pro
naši rodinu. Všichni pevně věříme, že v roce 2021 budeme moci podniknout co nejvíce odložených, šuplíkových výprav a společně se inspirovat
ve snaze udělat svět alespoň o trochu lepším místem.
Petr, Kaša, Fuf

Veverky
Ahoj! Jsme parta holek ve věku 12–15 let. Letos jsme bohužel kvůli
karanténě neměly moc příležitostí se vídat, tak jsme alespoň plnily výzvu
s nejrůznějšími úkoly od koukání na oblíbenou pohádku po vaření dýňové polévky, všechno jsme fotily a fotky si navzájem posílaly. Před koncem
roku jsme stihly uspořádat vánoční schůzku, pouštěly jsme si vánoční
písničky, hrály hry a prskaly prskavky. A co budeme dělat, až se konečně
budeme moct sejít? Podnikneme dobrodružné výpravy do přírody, méně
dobrodružné do města, spaní pod širákem, spaní na Boudě a hlavně si
budeme užívat, že nám je spolu krásně!
Babů + Hihňa

Tygři
Naše družinka se schází každý pátek od 16 do 18 hodin. Letos se nám
podařilo stabilizovat pevné jádro družinky, které sčítá jedenáct borců. Bohužel letošní rok byl nelehký, ale ani přes karantény a nemožnost scházet se osobně, jsme nezaháleli. Každý týden na jaře i na podzim jsme se
pokoušeli potkat se alespoň dvakrát týdně na online schůzce, kde jsme
často hráli různé hry a povídali si až do pozdních hodin. Jinak jsme ještě
stihli pár přespávaček, cyklovýpravu a třeba puťák do údolí řeky Sázavy,
který jsme si moc užili.
Snad se vše v novém roce vrátí do starých kolejí a my budeme moci
vyrazit na plánovanou výpravu do jeskyní, do lanového centra a na Stínadla tudy... a hlavně na tábor!
Kanec a Corádo

Pumy
Co bych měl víc psát o mých úžasných holkách, než to co píši každý
rok? I přes letošní rok, který dával důraz na distanci a většinu lidí izoloval
doma, jsme se s holkami scházeli, co to jen šlo. Covid nás nezastavil a i nějaké společné akce byly. Dokonce jsme mezi sebe přivítali i novačku, která
nám trochu pomáhá se ztrátou některých členek, které (doufám, že ne na
dobro) upřednostnily jiné zájmy. Což je v tomto věku naprosto pochopitelné. O táborech tady píšu každý rok a i letos je potřeba zmínit, že jsme
tábor úspěšně zvládli a to všichni, kteří se zúčastnili, v roli vedoucích. To
mi jako vedoucímu, který je hrdý na svou družinu, dělá neuvěřitelnou radost. Na závěr bych měl sobecké přání. Velice bych si přál, aby tahle parta
naprosto nejlepších holek držela pohromadě svojí družinu a později možná i celý oddíl.
Džany

Draci
Pokud nepočítám Křížcky, jsou Draci nejstarší družinou oddílu, kluci
kolem 18–20 roků. Většina z nich jsou vedoucí mladších družinek, přesto
mají i vlastní činnost včetně pravidelných schůzek. A stihli toho opravdu
dost, přestože rok byl takový, jaký byl. Těsně před březnovou koronavirovou „zavíračkou“ stihli bowling, viděli Ivančenu na svatého Jiří bez davů,
v květnu podnikli skvělou cyklovýpravu do zatopeného lomu. Na táboře sice vinou deštivého léta museli puťák oželet (stavěčka trvala déle než
obvykle), zato si parádně užili celotáborovku coby Bradavičtí profesoři.
V srpnu většina z nich řádně mákla při rekonstrukci podkroví Staré a Nové
Boudy a na podzim před druhou koronavirovou „zavíračkou“ tak-tak stihli
motokáry a filmovou noc. A protože jsou všichni členové plnoletí, konaly se družinové schůzky i v době stanného práva. Moc dobrá parta, tihle
Draci…
Jura

Křížcci
Parta správnejch řízků, kteří se nebojí žádných aktivit ani pořádné
srandy. Když zrovna netrajdáme po hřebenech kopců a hor, tak si rádi
sedneme a chillujeme u vodnice a deskovek. Tento rok byl skrz vládní
omezovaní slabší, ale věříme, že nový rok přinese spoustu nových zážitků,
o které se budeme moci podělit i s ostatními členy oddílu.
Srandě zdar!
FuF

Fotografie z našich akcí

Učitelský sbor-tábor

Výprava do Olešné

Fotografie z našich akcí

Závěrečná oddílovka

Rekonstruované podkroví Staré a Nové boudy

Fotografie z našich akcí

Tábor 2020

Stream Vánoční oddílovky

Hospodaření našeho oddílu
Zůstatek na běžném účtu k 1.1. 2020
Zůstatek v pokladně k 1.1. 2020
Celkem

330 829,59 Kč
12 045,00 Kč
342 874,59 Kč

Příjmy
Platby účastníků tábora
Členské příspěvky
Sponzorské dary
Příspěvek MU Šlapanice
Dotace ORJ
Dotace ORJ doplatek
Dotace JMK
Vybráno na oddílových výpravách
Obec Hukvaldy - Dar na činnost Junáka
Obec Kobylnice - Dar na činnost Junáka
Pronájem klubovny
Mikuláš
Ostatní
Připsané úroky ze spořícího účtu
Celkem

322 000,00 Kč
156 600,00 Kč
48 000,00 Kč
55 000,00 Kč
45 195,00 Kč
17 875,00 Kč
31 000,00 Kč
43 200,00 Kč
5 950,00 Kč
7 000,00 Kč
1 800,00 Kč
3 135,00 Kč
4 497,00 Kč
768,35 Kč
742 020,35 Kč

Výdaje
Tábor
Provozní náklady
Ceny za soutěže
Odvod členských příspěvků URJ a ORJ
Rekonstrukce klubovny
Vybavení základny
Doprava
Oddílové akce
Ostatní
Celkem

323 102,00 Kč
36 749,00 Kč
13 440,00 Kč
64 840,00 Kč
178 007,00 Kč
13 024,00 Kč
4 816,00 Kč
56 360,00 Kč
13 971,00 Kč
704 309,00 Kč

zůstatek na běžném účtu k 31.12.2020
zůstatek v pokladně k 31.12.2020
zůstatek na spořícím účtu k 31.12.2020
Celkem
Celková bilance roku 2020

127 052,43 Kč
1 765,00 Kč
250 768,35 Kč
379 585,78 Kč
37 711,35 Kč
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Členská základna organizace Junák v ČR
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Roky
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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 2020 nás, ať už finančně či materiálně, podpořili:

Jihomoravský kraj
ORJ Brno-venkov
Město Šlapanice
Obec Hukvaldy
Obec Kobylnice
Cyrmex s.r.o.
Rodina Kostrhunova
Simona Piskláková
Jitka Šmerdová
Jan Paulík
Mgr. Jan Parma
Myslivecký spolek Hukvaldy
Spolek nezávislých vesnických žen Hukvaldy
Šlapnet

