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Slovo úvodem 

A je to tady, máme za sebou další rok, tentokrát už bez omezení. Konečně 

se mohla oddílová činnost rozběhnout naplno. V únoru nás tradiční třídeňák 

neminul a tak jsme strávili úžasné chvíle ve Pstruží. Následovaly další akce, 

výpravy, oddílové schůzky, doškolovák a také vítání jara. I přesto nám hned 

úvod roku ukázal, jak může i rok 2022 zahalit stín. A tak jsme nedlouho po 

zahájení války na Ukrajině začali organizovat balíky s pomocí a rozjeli interní 

plány co s budoucími uprchlíky a dětmi, které s sebou přivezou. 

            Rok utíkal dál a my už své myšlenky pomalu museli stáčet k táboru. Přesto 

jsme ještě stihli podbití zrekonstruované Staré a Nové boudy. Samozřejmě 

nesmím zapomenout na rádcovský kurz, kde se nová krev přihlásila o možnost 

být budoucností našeho oddílu a věnovat se nováčkům v novém školním roce. 

Devět zájemců se přihlásilo a dostalo z kurzu dekret a – i když předbíhám, drtivá 

většina se nyní podílí na vedení družin. 

            Tak jsme se ani nenadáli a je zde závěrečná oddílovka a příprava věcí na 

tábor. Ano, znovu nás vítá naše nádherné místečko na louce u obce Březí. 

Zkušený tým vedoucích s pomocí skautů a dalších návštěv zbudoval tábor zase 

o něco rychleji než loni. A znovu jsme všichni už z dálky slyšeli radostné výkřiky 

vlčat a světlušek. Nádech, výdech, jdeme na to. Letos jsme hned na začátku 

udělali skok do jiné reality, do 19. století ale ve stylu steampunku. Ztraceného 

profesora jsme hledali po celé Anglii a nakonec ho také nalezli v jeho záhadné 

laboratoři na zřícenině u jezera Loch Ness. Tam nás profesor vrátil do naší reality 

a než jsme si stačili postesknout, byl tábor uklizen a byli jsme zpátky doma. 

            Září se neslo ve znaku nových družinek, snad na nikoho v následujícím 

výčtu nezapomenu. Havrani v čele s Kennym a Tesákem, Vážky v čele s Mončou 

a Míšou, Lasičky pod staronovým vedením Ufona a Lukyna a Tučnáky posílili 

Lvíče a Vítek. Všichni se úspěšně chopili vedení družinek a velmi jim držím 
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palce. Školní rok začal a činnost se zase naplno rozběhla, výpravy a oddílové 

schůzky, drakyáda a hlavně čtyřdeňák do Domašova. Další moc povedená akce. 

Listopad byl hlavně ve znamení zdravotního kurzu. Prosinec pak Mikuláše, 

rukodělek, Betlémského světla a nakonec vánoční oddílovky.  

            Tohle bylo mé ohlédnutí za naší činností v roce 2022, přes veškeré 

neduhy a nepříjemnosti se dle mého vydařil. Členská základna se ustálila na 

254 členech, což je doslova o pár méně než loni, ale nemám strach, že by to tak 

zůstalo i nadále. Přeji Vám všem úspěšný rok 2023!  

  

Džany 
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Oddílová rada 
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Žraloci 
  

Jsme družinka kluků 4.-5. třídy a fungujeme již čtvrtým rokem. V tom 

uplynulém jsme toho stihli opravdu hodně. Uspořádali jsme filmovou noc, 

expedici do Bonga, výpravu do Sokolnic, grilovačku... Také jsme se letos poprvé 

zúčastnili Závodu vlčat a světlušek. Sice jsme se neumístili zrovna nejlépe, ale 

teď alespoň víme, co příští rok trénovat. Samozřejmě jsme nemohli chybět na 

Vítání jara, kde už většina Žraloků složila svůj vlčácký slib. Na táboře nás letos 

bylo 7 a i tam někteří získali svůj žlutý šátek. Na podzim jsme se pak vypravili na 

výlet do jeskyní Moravského krasu a rok jsme zakončili vánoční výpravou do 

brněnského podzemí a prohlídkou vánočních trhů. A nezbývá už nic, než dodat, 

že už se všichni těšíme na další rok plný zážitků.  

Terka, Kuli, Krysařík  
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Draci 

V roce 2009 to byla nejmladší družinka našeho oddílu, aktuálně se jedná o 

družinku nejstarší. Přesto pořád funguje, a ačkoliv většina členů působí v oddíle 

také jako vedoucí mladších družin, stále se v pátek navečer schází. A nejen to, 

Draci se zapojují také do přípravy oddílových akcí, jako jsou oddílovky, Vítání 

jara, oddílové výpravy nebo tábor. Členové družiny se podílejí na organizaci 

zdravotnických kurzů, pomáhali na akci pro děti ve spolupráci s Bonagrem, 

připravovali celotáborovku a v průběhu prázdnin dokonce podnikli vydařené 

putování Českou Kanadou.  Jen tak dál Draci, rok 2023 otevírá další prostor pro 

naplnění roverského hesla „sloužím“. 

Jura     
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Havrani 
  

Jsme družinka letošních prvňáků, fungující od září. Členů je zatím šest: 

Joža, Matýsek, Majk, Max, Vašek a Mára. Scházíme se každé pondělí od 16 do 

18 hodin v Nové Boudě. Za ty necelé čtyři měsíce jsme stihli dvě naše první 

výpravy. Jedna z nich byl výlet po okolí Šlapanic. Došli jsme až k Jiříkovským 

Gruntům a za jeden den tak ušli něco okolo jedenácti kilometrů. Druhá akce 

pak byla přespání na Boudě s večerním filmem. Na schůzkách si kluci oblíbili 

převážně kanystr a Hágena. Máme před sebou několik společných skvělých let 

a věříme, že se nám bude dařit nejen v příštím roce. 
  
Tesák a Kenny 
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Kobři 

Družinka Kobrů čítá 15 kluků od čtvrté do šesté třídy. Schůzky máme 

každou středu od pěti do sedmi hodin. V uplynulém roce jsme získali několik 

nováčků, které seznamujeme se skautským životem, zatímco zkušenější členy 

pomalu začínáme připravovat na skautský slib. Krom toho trávíme většinu 

schůzek hraním her, ať už uvnitř či venku, pomáháme s drobnostmi týkajícími se 

údržby základny (hrabání listí, výroba krmítek…) nebo třeba luštěním šifer. Také 

podnikáme spoustu výprav, třeba na Laser Game do Brna, nebo naopak do 

jeskyní v okolí. Míst, která stojí za to navšívit, her, které jsme ještě nehráli, věcí, 

co se můžeme společně naučit je ještě spousta, a my se nemůžeme dočkat, co 

dalšího následující rok přinese. 

Kosťa a Kloub 
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Kocouři 
  

Rok 21/22 byl náš první a myslím, že úspěšný. Od začátku roku máme 3 

přírůstky a jednu ztrátu. Aktuálně je nás 13. Většina (11) již má za sebou 

nováčkovskou zkoušku a složení slibu vlčat či světlušek. Se zbylými třemi členy 

plánujeme skládat sliby na příštím vítání jara.  
Scházíme se každou středu od 17 hodin a jednou měsíčně se někam 

vypravíme na den dva či déle. Šest našich členů absolvovalo i svůj první tábor a 

u všech slavil veliký úspěch! Žhavou novinkou je pak i nový pokřik. Frčíme dále 

a těšíme se na náš druhý rok a všechny další co budou následovat! 
  
Klepeto 
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Kudlanky 

Jsme družinka slečen ve věku 12-14 let. Je nás v Kudlankách celkem 17. 

Scházíme se každý čtvrtek od pěti do sedmi hodin ve Trojce. Na schůzkách vždy 

zažíváme spoustu srandy, hrajeme všemožné hry a nezapomínáme ani na 

skautské dovednosti. V poslední máme v oblibě vracet se ke kořenům v podobě 

klasických her, jako Prase kvíkni nebo Městečko Palermo. Každý měsíc se 

snažíme podnikat nějakou tu výpravu. V uplynulém roce jsme stihly například 

výpravu na Ivančenu, Brno Urban Exploration, zimní výlet na tábořiště u Březí a 

spoustu dalšího. Přišel čas i na speciální halloweenskou či vánoční schůzku. Do 

budoucna máme v plánu třeba jarní puťák. No prostě zažíváme spolu spoustu 

radostných chvil a těšíme se, co nás čeká v dalším roce. 

Kiki 
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Křížcci 

Parta správných řízků, letos jsme se rozšířili až za hranice našeho 

kontinentu. Takže se touláme už i po vzdálených kopcích a horách. Vodní dýmka 

a deskovky nechybí ani tam, ani zde. Už se těšíme na další rok plný zážitků a 

společných chvílí.  

Srandě zdar! 
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Lachtani 

V září se od Lachtanů odpojila holčičí část, Lasičky. Nás ale pořád zůstalo 

11, což je stále skvělý počet. Jelikož jsme termín schůzek z minulého roku 

přenechali holkám, ty naše se konají každé úterý od 16 do 18 hodin ve Trojce. 

V teplejších měsících hráváme hry venku, v těch studenějších se už přesouváme 

dovnitř a kromě her se věnujeme i skautským dovednostem, jako například 

vázání uzlů. 
Kromě schůzek pořádáme i výpravy. Dokud bylo ještě pěkně, navštívili jsme 

například Hády. V zimě, kdy už počasí není tak příznivé, podnikneme radši 

výpravu do vnitřních prostor, jako třeba Bruno. Do letošního Vítání jara 

plánujeme Lachtany připravit na vlčácký slib.  
Fanda a Pepin 
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Lasičky 

Ahoj,  
my jsme Lasičky, i přes to, že naše družinka vznikla až tento rok, většina z 

nás už před tím chodila do družinky Lachtanů. Každopádně, pod vedením Vojty 

a Lukáše vznikla nová družinka holek, Lasičky. Většina z nás chodí do druhé 

třídy. Scházíme se ve čtvrtek ve Staré Boudě, hrajeme venkovní hry jako rybičky, 

honěnou a další týmové hry. Jsme však ale skauti a skautské základy rozhodně 

nevynecháváme. Snažíme se tvořit týmového ducha a naučit holky si navzájem 

pomáhat. Měli jsme už i výpravu, během které jsme strávili spolu skoro celé dva 

dny, což bylo super, a chtěli bychom takovýchto výprav dělat více. Na našich 

schůzkách je stále zábava a stále je co dělat.  
Vaši Loky a Ufon 

 

Výroční zpráva 2022 17



Lišky  
  

Po dvou covidových letech byl rok 2022 opět znovu nabitý činností. Lišky 

posílily družinu na 19 členů a pravidelně se v pondělky scházejí na hukvaldské 

myslivecké chatě. Přibyly také oddílovky společné s Kocoury, dále třeba 1. 

ročník Mistra uzlování a pro zájemce kytarová škola v pondělí po schůzce. Opět 

se účastníme akce Ukliďme Hukvaldy, jezdíme na bazén nebo dáváme 

cyklojízdy. Podnikli jsme několik výprav – celooddílová zimní na Pstruží, 

podzimní do Domašova, vícedenní hukvaldská v červnu na Barborku a v 

prosinci do Šlapek a na Stránskou skálu. Z kratších akcí třeba Vítání jara, výprava 

do lomu, do Kopřivnice na Šostýn, deskovkové dopoledne. A v létě opět zlatý 

hřeb roku tábor v Březí. Stále je co dělat a je radost vidět, když to děcka baví. 
  
Lenka a Uzel 
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Pumy 

Vždy jsem psal o Pumách jako o svých holkách. Kdyby ale člověk 

poodstoupil, tak by to byla už delší dobu družinka dospělých, mladých slečen. 

Téměř všechny se aktivně podílejí či podílely na fungování oddílu a ty které ne, 

můžeme bez problémů počítat jako aktivní členy. Vídáváme se některé pátky a v 

jiné příležitosti, a přesto že ne pravidelně, stále se stejnou radostí a 

kamarádstvím. V takové chvíli jsem šťastný za každý další rok, ve kterém se 

uvidíme aspoň tak často jako letos. 

Džany 
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Sovy 

Sovy jsou družinka 15 holek ve věku od 9 do 12 let. Scházíme se každé 

úterý od 17 do 19 hodin. Letos jsme podnikly výpravy na dvě rozhledny, do 

lamacentra nebo třeba do Bruna. Také jsme se účastnily dvou celooddílových 

výprav do Pstruží a do Domašova. Holky tento rok přecházejí mezi družinky 

starších a některé z nich už budou v roce 2023 spát v týpí a poprvé pojedou  

na stavěčku. Několik z nich tedy bude na Vítání jara nebo na táboře skládat 

skautský slib. Hodně času trávíme hrami jak venku, tak i uvnitř, ale zaměřujeme 

se i na různé skautské dovednosti jako je vázání uzlů, řešení šifer nebo 

poznávání přírodnin či živočichů. Všechny zkušenosti a dovednosti jsou 

důležité, ale nejdůležitější je pouto přátelství, které nás už téměř 5 let drží 

pospolu. 

Bětka 
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Sršni 
  

Družina Sršňů vstoupila do osmého roku svého fungování. Pořád se 

scházíme ve stejný den, jen čas se někdy změní. Tento rok je kluků 14, většina 

má již skautský slib za sebou a tak strávili tábor v týpí. Navíc jsme mohli mít po 

dvou letech plnohodnotný program a tak jsme toho pořádně využili. Kromě 

klasické skautské činnosti jsme vyrazili i na spoustu výprav. V zimě jsme podnikli 

Lasergame, na jaře následovala výprava na rozhlednu Holednou v 

Kohoutovicích, Ivančena, ale i víkendovka na Ketkováku. V létě puťák a tábor a 

na podzim lanové centrum a výprava na Babí lom. Co nás čeká v roce 2023? 

Plánujeme už tradiční Lasergame, zopakovat Ketkovák a Ivančenu. Čeká nás i 

první Svojsíkův závod a mnoho dalšího! 

  

Brácha, Váca a Filíš 
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Svišti
 

Jsme družinka benjamínků ve věku od 4 do 6 let. V hojném počtu se 

scházíme každé pondělí, kdy hrajeme spoustu různých her ať už naučných či 

pouze pro zábavu. Jarní a podzimní schůzky trávíme venku, ty zimní naopak ve 

vyhřáté Boudě různým tvořením a hraním her. V tomto školním roce jsme už 

stihli výpravu do Mariánského údolí, lama centra a do brněnského podzemí pod 

Zelným trhem. Na závěr roku jsme si udělali vlastní Vánoční schůzku s dárečky a 

koledami.

Jako každý rok jsme se ukázali i na táboře, kde se nám moc líbilo a už se 

moc těšíme na další.

 Fí a Ája
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Tučňáci 

Jsme skupina kluků a holek ve věku 8 – 10 let. Aktivně nás chodí 12 – 13 

členů. Scházíme se každý pátek od 16:00 do 18:00 ve Trojce. Na schůzkách 

hrajeme většinou hry, ale naučíme se i nějaké uzly a občas zkusíme i nějakou 

šifru. Tento rok jsme zvládli uskutečnit 2 akce, z toho první byla výprava na Nový 

hrad v Adamově a druhá byla filmová noc na Boudě. Doufáme, že se nám příští 

rok bude dařit stejně jako tento. 

Lvíče, Spoke, Vítek 
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Tygři 
  

Naše družina už existuje v oddíle nějakých pár let. Scházíme se tradičně 

každý pátek. Ovšem letos jsme museli od září posunout čas schůzek, aby byl 

prostor pro nové a mladší členy oddílu. 
Za poslední rok se stala většina z našich členů novými vedoucími. Naše 

schůzky nejsou už tolik o tom, že bychom se učili vázat uzly nebo luštili šifry. 

Schůzky máme volnější, hrajeme hry a vykládáme. Sem tam vyrazíme ještě na 

nějakou tu akci, ale je toho poskromnu. Letos jsme ale i tak vyrazili na pár akcí. 

Na jaře to byla hra po Brně jménem Ježek v Kleci, což byla hra plná hlavolamů a 

šifer, které nás vedly přes zajímavé městské části Brna. Něco podobného jako 

hra Stínadla tudy, jen v menším provedení. Na tu, pokud se bude konat, se 

chystáme v příštím roce. V září jsme společně s Vlky vyrazili na dělostřeleckou 

tvrz Hůrka, kde nás ochotný pán provedl a sdělil nám všechny zajímavosti o 

zdejším bunkru. 
Krom šifrovačky po Brně bychom rádi vyrazili do jeskyní nebo uspořádali 

nějaké to klasické přespání na Boudě, ale to až se za námi vrátí Kanec. 
 Corádo & Kanec 
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Vážky 

Jsme družinka holek ve věku první a druhé třídy. Fungujeme prvním rokem 

a máme 9 členek. Scházíme se každé úterý ve Staré Boudě. Na schůzkách 

hrajeme různé hry, tvoříme, ale taky se učíme, například stopy zvířat nebo jak 

správně třídit odpad. Jednou za měsíc podnikáme výpravy, zatím jsme stihly 

oboru Holednou, Bílovice a vánoční trhy s přespávačkou na Boudě. V plánu jsou 

výpravy i s jinými družinkami, zimní celooddílová a samozřejmě tábor, na který 

se těšíme asi nejvíce.  

Monča a Míša 
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Veverky  

Jsme holky 15+ 

Už nás sice není mnoho, ale to nevadí, nejde nám totiž o kvantitu, ale o kvalitu. 

Většina našich členek už jsou samy vedoucí a mají svoje družinky, takže se na 

schůzkách vzájemně inspirujeme, taky hodně papáme, tvoříme a moc rády 

podnikáme noční pochody. 

Naše schůzky i jiné společné akce jsou naplno užité!  

 

Monča, Lvice, Míša, Tefi, Šárka, Pulec, Hihňa, Babů  
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Vlci 

Už osm let se každý týden scházíme na pravidelných družinových 

schůzkách, kromě toho podnikáme celou řadu akcí. V roce 2022 jsme vyrazili na 

výpravu do Veselí nad Moravou, na Ivančenu, do Českého ráje nebo třeba pro 

Betlémské světlo do Vídně. Se Sršni jsme podnikli výšlap z Jedovnic do 

Šlapanic, s Tygry jsme vyrazili na dělostřeleckou tvrz Hůrka. Na letním táboře se 

Vlci poprvé zapojili do roverského programu, který byl místy dost náročný, ale 

všichni ho zvládli se ctí, jak se na pořádné skauty sluší 😊  V letošním roce se 

z Tesáka, jednoho ze zakládajících členů naší družiny, stal vedoucí a my mu moc 

přejeme, ať se mu daří a věříme, že není poslední z naší vlčí smečky, kdo bude 

předávat skautský odkaz budoucím vlčatům světluškám, skautům a skautkám. 

Petr, Fuf, Kaša 
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Oddílová rada 
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Fotky z našich akcí 

Dětský den v Bonagro 

Premiéra filmu z tábora 
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Slavnostní oheň 

 

Tábor Březí 
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Vánoční oddílovka 

 

Vítání jara na Hukvaldech 
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Vítání jara  

 

Výprava na Ivančenu 
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Zahajovací oddílovka 

 

Závod vlčat a světlušek 
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Hospodaření našeho oddílu 
Zůstatek na běžném účtu k 1.1. 2022 196 340,14 Kč

Zůstatek v pokladně k 1.1. 2022 5 987,00 Kč

Zůstatek na spořicím účtu k 1.1.2022 350 945,97 Kč

Celkem majetek k 1.1.2022 553 273,11 Kč

Příjmy:

Platby účastníků tábora 443 320,00 Kč

Členské příspěvky 248 900,00 Kč

Sponzorské dary 93 000,00 Kč

Příspěvek MU Šlapanice 65 000,00 Kč

Dotace ORJ 60 330,00 Kč

Dotace ORJ doplatek 34 448,00 Kč

Dotace JMK 54 500,00 Kč

Vybráno na oddílových výpravách 104 700,00 Kč

Obec Hukvaldy - Dar na činnost Junáka 11 200,00 Kč

Obec Kobylnice - Dar na činnost Junáka 7 000,00 Kč

Obec Sokolnice - Dar na činnost Junáka 5 000,00 Kč

Obec Jiříkovice - Dar na činnost Junáka 5 000,00 Kč

Obec Ponětovice - Dar na činost Junáka 4 000,00 Kč

Pronájem klubovny 7 900,00 Kč

Zdravotnický kurs 22 800,00 Kč

Mikuláš 4 450,00 Kč

Rukodělky 4 451,00 Kč

Ostatní 25 542,00 Kč

Připsané úroky ze spořicího účtu 8 714,32 Kč

Celkem příjmy 1 210 255,32 Kč
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Výdaje:

Tábor 443 422,00 Kč

Provozní náklady 40 045,00 Kč

Ceny za soutěže 67 589,00 Kč

Odvod členských příspěvků URJ a ORJ 90 200,00 Kč

Vybavení základny 77 675,00 Kč

Doprava 87 566,00 Kč

Oddílové akce 141 710,00 Kč

Ostatní 38 006,00 Kč

Celkem výdaje 986 213,00 Kč

Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2022 409 245,03 Kč

Zůstatek v pokladně k 31.12.2022 8 410,00 Kč

Zůstatek na spořicím účtu k 31.12.2022 359 660,29 Kč

Celkem majetek k 31.12.2022 777 315,32 Kč

Celková bilance roku 2022 224 042,32 Kč
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Statistika 2022 
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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 2022 nás, ať už finančně nebo materiálně, podpořili: 

Jihomoravský kraj  

ORJ Brno-venkov  

Město Šlapanice  

Obec Hukvaldy  

Obec Kobylnice 

Obec Sokolnice 

Obec Ponětovice 

Obec Jiříkovice 

Simona Piskláková  

Jan Paulík 

Mgr. Jan Parma  

Mgr. Hana Vacková 

Myslivecký spolek Hukvaldy 

Spolek nezávislých vesnických žen Hukvaldy 

Cyrmex s.r.o. 

Wienerberger 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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