
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Štramberk 814 05 
5. oddíl skautů a 9. oddíl skautek Rybí 

 
Společné akce po řádané v roce 2005 

 
Datum Název akce Charakteristika akce Osob 
7. 1. Skautský ples Skautský ples v Kopřivnici 10 

12.-16. 2. Zimní 
táboření 

Pětidenní pobytová akce v době jarních 
prázdnin na skautské základně Eliška u 
Fryštáku. Výlet na zříceninu Lukov, ZOO 
Lešna, město Zlín. 

24 

26. 3. Návštěva 
muzea 

Výstava obrazů Zdeňka Buriana v Novém 
Jičíně. 

 

18.-20. 3. Čekatelský 
kurz 

Účast na čekatelském kurzu v Albrechtičkách. 3 

18.-20. 3. Zdravotnický 
kurz 

Účast na zdravotnickém kurzu v Kojetíně. 3 

21. 5. Výprava do 
Štramberka 

Turistická kulturně poznávací akce pro 
světlušky a vlčata. 

15 

21. 5. Výprava na 
Ivančenu 

Turistická kulturně poznávací akce na hřeben 
Beskyd pro skautky, skauty a rovery. 

14 

18. 6. Dětský den Akce pro veřejnost konaná pod záštitou 
obecního úřadu Rybí. Skautský oddíl 
zajišťoval: lanové aktivity, uzlování, týpí, 
soutěže pro děti… 

70 dětí  

3.-10.7. Letní tábor Letní tábor se uskutečnil u Nedašova nedaleko 
Valašských Klobouků. Téma celotáborové hry: 
Z pohádky do pohádky. 

44 

10. 9. Florbal Sportovní akce pořádaná skautským střediskem 
v N. Jičíně. 

10 

16. 9. Zahajovací 
Baseball  

Sportovní akce pořádaná za účelem 
shromáždění družin po prázdninách. 

30 

16. 10. Drakiáda Již tradiční akce pořádaná na podzim pro 
veřejnost. Opakuje se pravidelně co dva roky. 
Hojná účast i přes nepříznivé počasí. 

50 
účastní-
ků 

17. 11. Bobřík 
odvahy 

Plnění jednoho ze třinácti bobříků. Průchod 
nočním lesem cestičkou ze svíček poblíž 
Puntíku. 

30 

23. 12. Betlémské 
světlo 

Zajištění a distribuce betlémského světla v obci.  

27. 12. Pohybové hry „Ptačí hry“ v sokolovně. 17 
 
   Pravidelně každý týden po dobu školního roku probíhají schůzky družin v klubovně nebo 
v přírodě (po – skautky, út – světlušky, st – skauti, pá – vlčata).  Jednou měsíčně se 
oddíloví vedoucí a rádci družin scházejí na oddílové radě. 
 


