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Vůdce dívčího oddílu je Markéta Kvitová, která je zároveň členkou okresní rady 
Junáka. Zástupce Barbora Hanzelková. Děvčata se scházejí v družině skautek 
pod vedením rádkyně Barbory Mužíkové a Lenky Jaškové a v družině světlušek 
vedené Magdalénou Hanzelkovou a Johanou Purmenskou. Pravidelně jednou 
týdně v prostorách klubovny v Besedě nebo na vycházkách do přírody. 
Vůdce chlapeckého oddílu je Radek Najzar a jeho zástupce Jiří Honeš. Jiří 
Honeš je zároveň zástupce střediskového vůdce. Chlapci se scházejí všichni 
jednou týdně pod vedením Radka Najzara, Jiřího Kudělky a Daniela 
Kletenského. 
Oba oddíly úzce spolupracují a jejich činovníci se scházejí jednou měsíčně na 
oddílové radě, kde především plánují činnost na další měsíc, rozhodují o 
přidělených financích, konfrontují  úkoly z nadřazených jednotek a vyhledávají 
vzdělávací akce junáka. 
 
 
Jarní táboření Bařinka 
Tak jako každý rok, tak i letos jsme plánovali o jarních prázdninách zimní 
táboření, které letos vyšlo na začátek března. Tentokrát nám padla do oka chata 
Bařinka ve Velkých Karlovicích. Tato chata leží uprostřed temného lesa 
vzdálená od veškeré komunikace. Jelikož základní škola jela letos na lyžařský 
výcvik nedali jsme do kupy žádnou skupinu děti. Tudíž jsme se rozhodli, že je 
škoda nevyužít zamluvenou chaloupku a domluvili jsme se mezi sebou 
vedoucíma a vyrazili. V zasněžených Velkých Karlovicích bylo překrásně, ale 
bylo to strašně krátké. 
 
 
Sbírka Kuře 
Další akce, které jsme se účastnili byla každoroční Sbírka kuře. Už od března 
probíhaly přípravy, na kterých se podíleli všechny věkové kategorie našich 
skautů. Nejprve jsme vykrajovali s hlíny kuřátka, které jsme potom nechali 
v místní základní škole vypálit a po sléze glazurovat, dozdobit a naaranžovat do 
prodejen a na zdejší OÚ. Dvakrát jsme byli ve škole glazurovat a ještě jsme to 
celé museli dozdobit a naaranžovat do prodejen a na OÚ. Vybrali jsme 1820Kč. 
 
 
 
 
 
 
 



ZOO Ostrava 
18.4.09 Jsme se probrali do slunného dne a vyrazili na vlakové nádraží 
v Kopřivnici, odkud jsme odjížděli do velkoměsta Ostrava. Na nádraží přišlo 5 
vedoucích a 20 skautů, skautek, světlušek a vlčat. Okolo 10hodiny jsme dorazili 
na místo určené, které bylo ZOO. Koupili jsme si vstupenky a šli do areálu, 
v kterém jsme si řekli jak se chovat. Rozdělili jsme se do různých skupinkách a 
vyrazili mezi tygry, lvy, medvědy, ptactvo, slony a jiný zvířecí mazlíčky, které 
doma nemáme. V 11:15 byl vypsaný program cvičení slonů tak jsme se rozhodli 
se podívat jak budou zvedat nohy a dělat všelijaké cviky. Bohužel jsem byl 
zklamán první cvik, který  slonici přinutili udělat, že ji nechali rozkročit nohy a 
ona kupodivu vykonala svou potřebu. Po ZOO chodili dva klauni, kteří 
oznamovali, že v 14:00 se bude otvírat nový pavilon opic. S dětmi jsme  o půl 1 
odešli na místní MHD. jelikož jsme ještě měli namířeno do Ostravského 
planetária, do kterého jsme se museli dostat přes celou Ostravu. V planetárium 
jsme se usadili do pohodlných křesel a poslouchali a dívali jsme se na 
připravený program, který se nazýval Cesta UFFA na Marz. Tento program byl 
velice naučný a zábavný dozvěděli jsme se mnoho věcí o naší hvězdné soustavě 
planet kolem nás a ostatně o celém vesmíru. Při cestě domů jsme málem nechali 
jednoho skauta v Ostravě. Nastoupili jsme do trolejbusu, na který jsme spěchali 
ať nám neujede zpáteční vlak. Trolejbus se rozjel a my spatřili za okny našeho 
skauta. tak jsme doslova a do písmene zařvali STŮJ a on nastoupil. vystoupili 
jsme na Svinově a jelikož nám jel za 5min vlak tak jsme utíkali ať ho stihneme 
vše se povedlo a my se vydali na cestu domů. Výlet se vydařil  
 
 
Rádcovský kurz  
V měsíci dubnu byli přihlášení dva skauti na rádcovský kurz do Albrechtiček a 
to Albert Pustějovský a Vojtěch Marek. Kde se tito rádci připravují na vedení 
družiny. a učí se co by měli o ať už skautském či společenském chování vědět. 
Opekání na skautské chatě 
V měsíci květnu jsme uspořádali opékání na skautské chatě spojené s hrami a 
s následným přespáním. Tato akce se nám ovšem nevyvedla hodně nám pršelo a 
padaly i kroupy. Nakonec jsme si ty špekáčky opekli na terase před chatou, ale 
z her a přespání na chatě sešlo děti byly promáčené tak jsme se rozhodli jít na 
noc domů. 
 
 
Návštěva tábořiště Litultovice 
Z kraje července jsme se jeli podívat na tábořiště do Litultovic u Opavy kam 
jsme se letos chystali na tábor. Z tábora jsme byli mile překvapení. tábořiště 
leželo hned vedle potoka u lesa a z druhé strany byla obrovská louka. 
 
 



Tábor Litultovice 
Tak jak každý rok jezdíme s našimi dětmi na tábor tak i letos jsme se vypravili 
pod  stany tentokrát do LITULTOVIC – PILNÝ MLÝN poblíž Opavy. 
Letošního tábora se zúčastnilo 28 dětí a prostřídalo se na něm 15 vedoucích. O 
naše hladové krky se staraly 3 kuchařky Lenka Skalková, Eva Minaříková a 
Dáša Henešová, kterým chci tímto poděkovat, že se starali o naše krky a těším 
se na jejich další spolupráci s našimi oddíly. Taky bych chtěl poděkovat OÚ 
Rybí za finanční příspěvek na úhradu autobusu a  
TJ Sokolu Rybí za zapůjčení auta (NIVY). V neposlední řadě musím poděkovat 
všem vedoucím, bez kterých bych si tábor nemohl nikdo z nás ani představit. 
Chystali program a hlavně se o vaše ratolesti starali. 
Letos jsme se v CTH vydali do Gálie, kde jsme byli poslední galská vesnice, 
která se statečně bránila útokům Římanů. Podnikli jsme hry ať už v lese na louce 
či na moři. Dále jsme se zúčastnili Galských Olympijských her a samozřejmě 
jsme vařili s Panoramixem kouzelný lektvar síly, bez kterého by jsme se jen 
těžce ubránili Římanům.  
Hráli jsme taky plno doplňujících her ať už sportovních baseball, lakros, 
svíčkový fotbal tak hry zaměřené na přemýšlení a tvůrčí schopnosti. 
Podnikli jsme taky dvě výpravy ta první byla na historický větrný mlýn 
v Cholticích, a ta druhá do Mladecka na vojenskou techniku. 
Při závěrečném ohni jsme jako vždy mezi sebe přivítali složením slibu tři vlčata 
Rostika Červenku, Lubu Kelnara, Patrika Matzkeho a dvě světlušky Máju 
Červenkovou a Terezku Purmenskou tímto jim gratuluji k složení slibu a přeji 
mnoho dalších let strávených v našich oddílech. 
 
 
Zahájení skautského roku 
Tak jako každý rok se snažíme na začátek skautského roku o nějaký ten program 
tak ani letos tomu nebylo jinak. Sešli jsme se na hřišti a zašli si zahrát lakros a 
baseball. Pravda trošičku nám nevyšlo počasí a spadlo pár kapek, ale jinak se to 
v celku vydařilo. 
 
 
Floorball 
Letos jsme se zúčastnili floorballového turnaje v Novém Jičíně, který 
každoročně pořádá středisko Pagoda. Děvčata po loňském vítězství obhajovala 
první místo což nebyla jednoduchá úloha, ale popraly se s tím statečně a turnaj i 
letos vyhrály. chlapecký oddíl se umístil taky výborně byli druzí. 
 
 
 
 
 



Drakiáda 
Co dva roky připravujeme na podzim drakiádu. Letos za krásného počasí, ale 
bohužel bezvětrného se ho účastnilo 21 soutěžících draků ať už kupovaných či 
ručně zhotovených. Bohužel nelítalo skoro nic protože vítr si odletěl asi někam 
jinam. Měli jsme taky připravené outdoorové aktivity.  
 
 
Pečení perníčků 
V prosinci jsme se sešli v místní sokolovně a pekli jsme ze 3 dávek medové 
perníčky. které pak prodáváme. po upečení jsme se ještě sešli, abychom je 
nazdobili a nabalili. 
 
 
Betlémské světlo +výstava betlémů 
Tak jako každý rok, tak i letos jsme zajistili betlémské světlo, které k nám 
doputovalo ze Studénky. Toto světlo jsme poté dále šířili na výstavě betlémů, 
kde jsme i prodávali napečené perníčky.    
 
 


