VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021
II. ODDÍL JUNÁKA ŠLAPANICE

Slovo úvodem
Rok 2021 už se pomalu chýlí ke konci a mně nezbývá, než se za uplynulými dvanácti měsíci ohlédnout a vypíchnout pár nejpodstatnějších momentů, kterými jsme si jako oddíl prošli. Nový rok nám začal trošku smutně, a to stejně, jako skončil rok předchozí – s omezením veškeré činnosti
pouze na aktivity online. Když se na to ale pokusím podívat z trochu optimističtějšího pohledu, musím říct, že už jsme jako vedoucí od začátku
doby covidové nasbírali spoustu cenných zkušeností a byli jsme schopní
připravit docela slušný družinový i oddílový program. Celá zima a jaro
se pak nesly ve znamení plnění individuálních výzev, online her a v neposlední řadě taky pokračování oblíbené hry v blízkém i vzdálenějším
okolí – Po stopách cestovatele Lišky. Také se na různých místech Šlapanic
záhadně objevily magické krabičky, kešky, které mohli naši členové dle libosti navštěvovat, vyměňovat v nich předměty a psát si vzájemně vzkazy.
V květnu přišlo s přibývajícím sluníčkem obrovské nadechnutí, kterým
bylo dlouho očekávané obnovení schůzek a výprav a akce našeho oddílu
se rozběhly na plné obrátky. Uskutečnil se již dvakrát odložený Rádcovský kurz a ve Dvojce tak přibylo jedenáct zbrusu nových rádců. Nelenili
jsme ani co se týče naší základny a během jednoho víkendu jsme postavili
dlouho plánovaný luxusní podsadovník i s podkrovím.
A je tu začátek prázdnin. Tábor, jakožto vrchol skautského roku. Tentokrát jsme se přenesli v prostoru i v čase do starověkého Egypta, konkrétně
do doby vlády královny Kleopatry. Vše okořeněné příchodem tří Galů –
Asterixe, Obelixe a Panoramixe. Celotáborovka byla protkaná scénkami
a dle mého názoru hodně vydařená. I stanové městečko se zase o pár
kousků rozrostlo, což Váca skvěle zdokumentoval z ptačí perspektivy pomocí dronu a zakomponoval do letošního filmu z tábora.
Táborem v Březí ale dvojkové prázdninové aktivity neskončily.
V srpnu se uskutečnil první příměstský tábor na Boudě pod vedením
Kiki, Hihni a Davidy, celý týden děti cestovaly napříč kontinenty a užily si
další nezapomenutelné zážitky.
Nový školní rok nás i bez náboru obohatil o spoustu nováčků a dal tak
vzniknout dvěma nejmladším družinkám – Lachtanům, pod vedením
Fandy, Pepina a Ufona a hukvaldským Kocourům, které vede Vašek. Celkový počet členů našeho oddílu se posunul na nevídané číslo 256.
V říjnu jsme konečně po dlouhé době vyrazili na celooddílovou výpravu, tentokrát na Vorlovskou myslivnu, na místo, kde působil sám Antonín
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Benjamín Svojsík, zakladatel českého skautingu.
Ani jsme se nenadáli a přišla zima. V oddíle jsme rok 2021 pomyslně
zakončili vánoční oddílovkou, předali si pod stromkem drobné dárečky
a za světla svíček si společně zazpívali pár koled.
Nyní už můžeme společně a s úsměvem vkročit do nového roku 2022.
Věřím, že bude alespoň stejně tak dobrý a na osobní setkávání ještě bohatší, než rok právě uplynulý.
Babů
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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,
+420 731 006 103
pisklak12@seznam.cz

Ing. Vít Staněk
V8
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
saigon@skaut.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

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

František Kubát
Fanda
vedoucí družiny
+420 605 571 014
fkubat04@gmail.com
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Jan Jirásek
Pepin
vedoucí družiny
+420 727 980 870
jirasek.j@gslap.cz

Vojtěch Hell
Ufon
vedoucí družiny
+420 734 818 185
vojtahell@gmail.com

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

Karolína Zemene
Kája
vedoucí družiny
+420 774 511 207
linka.zemene@gmail.com

Jiří Kostrhun
Krysařík
vedoucí družiny
+420 607 401 809
jiri.kostrhun@gmail.com

Tereza Vaněčková
Terka
vedoucí družiny
+420 734 815 314
vaneckovat14@gmail.com

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

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

Jan Kostrhun
Kosťa
vedoucí družiny
+420 721 902 917
kostrhun-j@gslap.cz
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Martina Šlesingerová
Davida
vedoucí družiny
+420 724 707 111
slezina.m@seznam.cz

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

Robin Petřík
Brácha
vedoucí družiny
+420 773 942 277
robinpetrik@seznam.cz

Filip Hodek
Filíš
vedoucí družiny
+420 601 327 041
filip.hodek@seznam.cz

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

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

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

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

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

Vladimír Jelínek
Renata Hodková
Kanec
Renča
vedoucí družiny
vedoucí družiny
+420 737 922 223
+420 607 661 604
vladimirjelinek98@gmail.com renata.hodkova@seznam.cz

Václav Čajánek
Klepeto
vedoucí družiny
+420 773 224 512
vcajanek@gmail.com
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Michal Benkovič
Bengi
člen oddílové rady
+420 720 704 817
mbenkovic@seznam.cz
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David Petřík
Corado
vedoucí družiny
+420 773 565 227
dejvapetrik@seznam.cz

Lenka Peterová
Lenka
vedoucí družiny
+420 604 937 705
lenka.peterova@gmail.com

Sára Pokorná
Sádra
člen oddílové rady
+420 721 183 003
sadra.pokorna@seznam.cz

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

Jiří Doležal
Elektronek
člen oddílové rady
+420 732 786 752
jirka.strelice@seznam.cz
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Svišti
Jsme benjamínci oddílu. Ještě nechodíme do školy, ale být skauty
nás baví. Na schůzky nás chodí kolem dvaceti.
Hrajeme hry na hřišti, v zahradě i uvnitř Boudy. Před prázdninami byly
krásné dny a tak jsme byli celé schůzky venku a hráli různé hry. Na zimní
schůzky se těšíme, část schůzky je už tma, a tak můžeme běhat po zahradě s baterkami. Ve vyhřáté Boudě pak vyrábíme, tvoříme, kreslíme
i hrajeme hry. Zvládáme i odlehčenou verzi Kimovky a hledání předmětů.
Vykládáme si o přírodě, zvířatech, rostlinách i skautingu.
Tento rok jsme byli na výpravách v Bedřichovicích, ve Vyškově v ZOO
a v brněnském podzemí pod Zelným trhem. Tábor jsme si také moc užili.
Nejvíce se nám líbil Asterix, Obelix a jejich pejsek Idefix. A pomáhali jsme
jim s přípravou elixíru. Na táboře spíme ve stanu Tý-pí, kdo ještě letos nebyl na táboře, má se na co těšit příští rok.
Fí
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Lachtani
Naše družinka vznikla teprve tento rok. Skládá se z prvňáků i druháků, kluků i holek. Scházíme se každý čtvrtek od 16 do 18 hodin ve Staré Boudě obvykle v počtu kolem 20 dětí. Myslím, že naši situaci nejlépe
vystihuje hláška jednoho člena oddílu: „A není to nějaký malý, na to kolik nás tady bude?“. Každopádně, na schůzkách povětšinou hrajeme hry
a zkoušíme některé jednoduché uzly. Kromě toho už jsme stihli jednodenní výpravu do Mariánského údolí a taky přespání na Boudě s opékáním špekáčků. Doufáme, že se nám bude takto dařit nejen příští rok.
Fanda, Pepin a Ufon
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Žraloci
Jsme družinka kluků ze třetí a čtvrté třídy. I přes všechny útrapy spojené s koronou se naše řady stále rozrůstají. Scházíme se již třetím rokem
pravidelně ve středu od 16 do 18 hodin. Poslední dobou trávíme čas především hraním Hágena, městečka Palerma a vybíjené. S příchodem jara
se také začneme učit historii skautingu, uzly a jiné skautské dovednosti.
Také nás čeká nejedna výprava na známá i neznámá místa.
Krysařík a Terka
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Tučňáci
Jsme skupina kluků a holek ve věku 7 – 9 let a scházíme se každý
pátek. V září nás bohužel několik kamarádů opustilo; o to raději jsme pak
ale přivítali dva nové členy, Honzíka a Patrika. Nyní k nám chodí 15 dětí
a 2 vedoucí.
Schůzky v teplejším počasí trávíme převážně venku a hrajeme hry
jako hutututu, schovku, vybíjenou a další. V zimním období se pak bavíme například koulováním, vyráběním z papíru, malováním a tupanem.
Nelze opomenout skautské dovednosti; učíme se uzly, rostliny a občas
i nějaké šifry.
Společně jsme v tomto roce byli na dvou družinových výpravách,
z nichž první směřovala do Mariánského údolí a druhá do lamacentra.
Nejdůležitější akcí roku se ale stal tábor, který byl pro většinu dětí premiérou. Našlo se jen 6 statečných dětí, které se nebály vyrazit na 14 dní do
přírody bez rodičů, a užily si tak mnoho dobrodružství a zábavy. Doufáme, že v příštím roce se se všemi potkáme nejen na schůzkách a družinových výpravách, ale i na těch oddílových a na táboře. Už se moc těšíme.
Kája a Honza
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Lišky
Rok 2021 byl pro hukvaldské Lišky už třetím rokem činnosti a významný hlavně pro naše nejstarší, kteří na táboře složili skautský slib
a stavěli si svá první týpí. Počet setrvalý 16-17, pouze s lehkou obnovou
členské základny. Covidový lockdown trval až do dubna, takže následovala další etapa Cestovatele Lišky, sportovní výzvy se švihadly nebo každodenním výstupem na nejbližší kopec a posléze u nás propukla Zlatá
horečka – nejdříve online, v červnu pak i live při těžbě zlatých valounů
v Ondřejnici. Na konci dubna jsme konečně začali s přípravou na tábornické zkoušky a pletením proutkových postelí na tábor. Všechno jsme
zvládli, a tak našich 9 nejstarších odjelo na tábor už na konci června na
svou první stavěčku. Nadšení veliké. A mladší se mají na co těšit.
Od září schůzky probíhaly celkem normálně, jen účast místy poznamenaná karanténami. V říjnu jsme opět měli supr výpravu do jeskyní
v Moravském krasu, tentokrát na Ponor, pak celoooddílovku na Vorlovskou myslivnu a v prosinci ještě výpravu na Hůrky.
Těšíme se zase na další rok!!
Lenka a Uzel
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Sovy
Jsme družinka holek ve věku 9 až 11 let (3. až 5. třída) a scházíme se
každé úterý. Momentálně máme 14 členek a 2 vedoucí. Schůzky v jarních
a podzimních dnech trávíme venku hraním her jako je kanystr, koťata,
vybíjená a další. V zimním období jsme hlavně uvnitř a hrajeme městečko Palermo, prase kvikni nebo tupana. Také se učíme skautským dovednostem – vázání uzlů, skautskou historii, šifry, a nebo plníme různé úkoly
či kvízy. Společně jsme byly v Anthroposu nebo na oddílové výpravě na
Vorlovské myslivně. Hlavní událostí roku pro nás však byl tábor. Bylo nás
tam 8, všechny jsme si to moc užily, zažily spoustu dobrodružství a hlavně
jsme byly všechny spolu těch skvělých 14 dní. Už se těšíme na další tábor,
oddílové akce a družinové výpravy.
Bětka a Ája
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Kobři
Kobři jsou družinka 11 kluků od třetí do páté třídy. Scházíme se každou středu od 17 do 19 hodin v Trojce. V oddíle fungujeme už pátým
rokem. A ten letošní jsme si opravdu užili. Na schůzkách kluci rádi blbnou
u her jako je Hágen, vybíjená nebo všelijaké jiné běhací hry. Kromě nich
jsme také měli v programu různé šifry, práci s buzolou, vázání uzlů a poznávání všeho možného. I přes ne zas tak přívětivá nařízení jsme podnikli
mnoho akcí i mimo skautskou základnu. Na jaře kluci putovali po stopách
Cestovatele Lišky, v létě si naplno užili tábor v egyptském duchu a v druhé
půlce roku jsme se zúčastnili celooddílových výprav a podnikli výpravy
do Bunkrů v Mokré a taky na zříceninu hradu Cimburk. V nadcházejícím
roce máme na co se těšit. V plánu je plno věcí, např. víkendová výprava, spousta nových her a někteří z kluků už se možná začnou chystat na
skautský slib!
Kostra a Kloub
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Kudlanky
Jsme družinka holek ve věku 11-13 let. Scházíme se každý čtvrtek od
pěti do sedmi hodin ve Trojce. Během našeho společného šestého roku
v oddíle první šestka Kudlanek složila skautský slib a zažila svůj první rok
na táboře se vším všudy – tedy spaní v týpku, večerní oheň, ale i stavěčku
a první výsadek! Všechny si to hrozně užily a valná většina holek se může
na skládání tábornické zkoušky těšit letos.
V minulém roce se toho moc podniknout nedalo, schůzky a jiné akce
probíhaly hlavně online nebo offline, ale jednotlivě. To se ale letos snažíme vynahradit. Už jsme stihly vyrazit na výpravu na Pálavu, Laser Game
a máme v plánu přespání na Boudě, na jaře výlet pod stan a spoustu dalších skvělých akcí. A vzhledem k tomu, jak dlouho už se známe, všechny
společné akce jsou vždycky plné smíchu a radosti.
Kiki a Davida
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Sršni
Sršni už pomalu patří ke starším zástupcům družin v oddíle. Mezi členy, kterých je momentálně 19, máme již 6 skautů, kteří skládali skautský
slib letos na táboře a poprvé přebývali v tee-pee. V uplynulém roce jsme
zpočátku udržovali kolektiv formou online schůzek, na nichž jsme hráli
různé logické hry. Později, když se opět rozjela normální činnost, jsme vše
dohnali a začali se připravovat na skautské sliby i s ostatními členy. Na
podzim jsme podnikli výlet do okolí Brněnské přehrady, kde jsme hráli
kešku na styl Dračího doupěte, nebo jsme přespali na Boudě a zavítali na
Únikovou hru v Brně. Pokud se nic nepokazí, plánujeme víkendovku na
Ketkovák, nebo například objevování brněnského podzemí.
Filíš, Brácha, Váca, Radek
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Vlci
Vlci jsou parta dobrých kamarádů, která společně kráčí po skautské
stezce. Od roku 2014, kdy družina vznikla, jsme toho spolu zažili opravdu
hodně. Totéž platí i pro rok 2021, který byl v mnohém jiný než roky předchozí. Když jsme se nemohli setkávat každé pondělí v Nové Boudě, vídali jsme se alespoň online. Pořádné výpravě, zážitkům na letním táboře
nebo družinovému relaxu ve vyškovském aquaparku se ale žádná online
aktivita, ať je sebelíp připravená, nevyrovná. Přejme si hodně stejně vydařených akcí, jako byla podzimní výprava na Ketkovák, ať máme pořád
tu stejnou radost z toho, že se můžeme vídat a třeba taky to, aby se nám
dařilo dělat ten prostor kolem nás aspoň o kousek lepším místem…
Petr, Kaša, Fuf
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Veverky
Scházíme se v úterý
i víkendy některý
Ze sebe furt humor máme
lásku všude rozdáváme
Chálujeme každý den
Activity zahrajem
Na výpravách je s náma sranda
protože jsme fakt najs banda
Hihňa a Babů
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Tygři
Jsme jedna z těch družinek, které fungují v oddíle už pár let. Během
té doby k nám zavítalo mnoho jedinců, avšak za ty roky se členové vytříbili a zůstalo pevné jádro. Z našich skautů jsou už roveři a někteří už mají
dokonce i vlastní družinky. Když se člověk ohlédne pár let zpět a vzpomene si, co to bylo za děcka, je radost vidět, že z nich vyrostli dobří kluci,
kteří chtějí v oddíle dál zůstat a pomáhat jeho růstu. Naše schůzky už neprobíhají jako dřív, kdy jsme se často učili skautským dovednostem, probírali uzly a šifry. Čas na schůzkách trávíme volněji, často hraním fotbálku
nebo deskových her. I tak se však snažíme alespoň jednou za čas vyrazit
na nějakou tu akci. Letos to byl například další ročník hry Stínadla tudy
nebo klasická přespávačka na Boudě.
Corádo a Kanec
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Pumy
Každý rok se snažím napsat pár pozitivních řádků o své družince
a o svých úžasných holkách. Přiznávám, že letos je těžší psát pozitiva
o tom prvním, když se totiž podívám za tímto rokem, tak musím přiznat,
že jsme toho tolik nezvládli. O tom druhém můžu psát pozitivně dlouho.
I tak máme za sebou nějakou akci a samozřejmě tábor, ale oproti jiným
rokům byl ten letošní slabší. Přes to všechno se nám dařilo se aspoň pravidelně vidět, což považuji vzhledem k vyvíjejícímu se životu za úspěch.
A nesmím zapomenout, že jsme zažili společně spoustu chvil i mimo oficiální Pumí akce. Doufám, že i v novém roce budeme schopni se vídat
a užívat si společných chvil. Těším se na to!
Džany
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Draci
Nejstarší družinka v oddíle. A musíme říct, že z kluků máme radost.
Z málokteré družinky v minulosti vzešlo tolik vedoucích, jako z Draků. Počítejte s námi: Kloub s Kosťou vedou Kobry, Filíš s Vácou a Radkem Sršně,
Honza pomáhá Káje s vedením Tučňáků, Krysařík pomáhá s vedením Žraloků Terce… Kloub s Fildou absolvovali dokonce Vůdcovský kurz a Váca
květnový Rádcák. I tak se nám podařilo zorganizovat některé čistě dračí
akce … třeba Cimrmanovskou noc v únoru na Boudě nebo minipuťák na
táboře. A scházíme se každý pátek na schůzkách.
Renča a Jura
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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
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Fotografie z našich akcí

Výprava na Vorlovskou myslivnu

Tábor
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Fotografie z našich akcí

Rádcovský kurz

Závěrečná oddílovka
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Fotografie z našich akcí

Příměstský tábor

Vánoční oddílová rada
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Hospodaření našeho oddílu

Celkem

Sponzorské dary
Dotace ORJ
Dotace ORJ doplatek
Dotace Letní kempy
Dotace JMK
Vybráno na oddílových výpravách

Pronájem klubovny
Zdravotnický kurs

Ostatní
Celkem
Výdaje
Tábor
Provozní náklady

Vybavení základny
Doprava
Oddílové akce
Ostatní
celkem

Celkem
Celková bilance roku 2021
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Statistika 2021
Počet členů II.oddílu Junáka Šlapanice
300

POČET ČLENŮ

250
200
150
100
50
0

ROKY

Členská základna organizace Junák v ČR
80 000
70 000
POČET ČLENŮ

60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

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 2021 nás, ať už finančně či materiálně, podpořili:

Jihomoravský kraj
ORJ Brno-venkov
Město Šlapanice
Obec Hukvaldy
Obec Kobylnice
Obec Sokolnice
Simona Piskláková
Jan Paulík
Mgr. Jan Parma
Myslivecký spolek Hukvaldy
Spolek nezávislých vesnických žen Hukvaldy
Cyrmex s.r.o.
Bravo Europa s.r.o.
Rodina Kostrhunova
Rodina Tučkova
Rodina Urbánkova
Rodina Dolejšova
Šlapnet
Ing. arch. Kateřina Širočková
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