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Zpráva o činnosti za rok 2010 

Skauti Rybí 

Vůdce dívčího oddílu je Markéta Kvitová a její zástupkyně - Barbora Hanzelková. Děvčata se 
scházejí v družině skautek, průměrně 6 děvčat, pod vedením rádkyně Barbory Mužíkové a v 
družině světlušek, průměrně 9 děvčat, 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. Chlapci, v průměru 8 vlčat a skautů, se scházejí 
všichni jednou týdně pod vedením Radka Najzara, Jiřího Kudělky, Daniela Kletenského, Jaromíra 
Havrlanta a Alberta Pustějovského. 

Oba oddíly úzce spolupracují a jejich činovníci se scházejí jednou měsíčně na oddílové radě, kde 
především plánují činnost na další měsíce, rozhodují o přidělených financích, provádějí úkoly 
z nadřazených jednotek, účastní se vzdělávacích akcí Junáka a vyhledávají rádcovské a jiné kurzy 
pro své mladší svěřence a rádce. 

Na konci roku 2009 jsme vyslali vůdce chlapeckého oddílu Radka Najzara spolu s rádkyní 
Barborou Mužíkovou, aby zvýšili svou činovnickou kvalifikaci a to konkrétně v podobě 
Vůdcovské (Radek) a Čekatelské (Barča) zkoušky. V lednu roku 2010 byly obě tyto zkoušky 
našimi zástupci úspěšně složeny.  
 
K 1. únoru 2011 jsme zavedli do registrace 27 děvčat a 24 chlapců, celkem tedy 51 členů.  
 

 

Zimní táboření 
Návsí – Jasení 
29. 1. - 2. 2. 2010 
 

Letos jsme se o jarních prázdninách s našimi dětmi vypravili až k Polským hranicím do chalupy, 
která patří turistickému středisku. 

K našim 11 vedoucím se přidalo 6 kluků a 4 holky. 

Chata byla veliká, a tudíž se v ní dala hrát spousta zábavných her. Když už nás to v chatě 
nebavilo, navlékli jsme punčocháče, oteplováky, zimní bundy, rukavice i čepice a šli jsme ven. 
Tam jsme sjížděli velké místí kopce, koulovačkami promáčeli oblečení a střihli jsme si i jednu 
výpravu na vrch jménem Kozubový. 

Tábor jsme si parádně užili, stejně jako zimy, a teď už zbývá jen poděkovat dětem za účast, 
vedoucím za pomoc při realizaci her a vytváření skvělé atmosféry no a těšit se na léto a s ním 
spojený, již tradiční, Letní tábor. 
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Sbírka "Velikono ční skautské kuřátko" 

Skautský oddíl Rybí se také letos zapojil do charitativní sbírky v rámci sbírkového projektu 
Pomozte dětem! s názvem „Velikonoční skautské kuřátko“. Tato sbírka proběhla v neděli 
28.3.2010 v kostele a od 29.3 - 4.4. 2010 v obchodech na horním U Dráhy a v potravinách na 
dolním. 

Děkujeme všem lidem za příspěvek do sbírky , zvláště děkujeme panu faráři a paní Kvitové,že 
nám umožnili místo, kde se sbírka mohla uskutečnit. Celkem jsme vybrali 2 911,- a odeslali na 
konto Pomozte dětem  3 000,-. 
 
 
Uzlařská regata 

V sobotu 20. března jsme se zúčastnili již tradiční uzlařské regaty ve středisku Pagoda v Novém 
Jičíně. S naší vedoucí skautek (Barčou Mužíkovou) se vydalo 5 děvčat a 1 vlče. Z prvního 
vyřazovacího kola se podařilo postoupit Božence, Barči Janoštíkové a Rostíkovi. Ti se pak již 
nedokázali poprat s velkou konkurencí a hlavně obratností místních skautů a dále nepostoupili. 

Druhá soutěž, ve které jsme spíše doufali ve štěstí bylo již tradičně Bingo. První cena - pizza dle 
výběru, kterou zatím vždy vyhráli skauti a skautky ze Suchdola n/O. I tady jsme se museli 
spokojit pouze se 4. místem. 

Jako doplňkový program si pro nás 2. oddíl vymyslel různé zábavné hry. Bylo to například 
zapalování co největšího počtu svíček jednou sirkou, poznávání mincí a určování, ze kterého státu 
pocházejí, luštění hlavolamů, hříček a rozpoznávání přísloví, nebo netradiční fotbal, ve kterém 
naše vedoucí vybojovala skvělé 1. místo a tak jsme domů dovezli alespoň jeden diplom :-) 

 
 
Volební sněm střediska Štramberk 

V sobotu 12. 6. 2010 se uskutečnily ve Štramberku volby do skautského střediska, jehož součástí 
jsou i naše oddíly z Rybí. Voleb se zúčastnilo 20 skautů a skautek nad 18 let s volebním právem. 
Oddíly z Rybí zastupovalo 7 voličů ze 14. 

Výsledky voleb: 

• vůdce střediska - Václav Hruškovský Akéla 
• zástupce vůdce střediska - Radek Najzar Beran 

• členové revizní komise - Martina Najzarová, Tomáš Jakubec 
• hospodářka střediska - Karla Procházková 

• výchovný zpravodaj chlapeckého kmene - Michal Kramoliš Ještěrka 
• výchovná zpravodajka dívčího kmene - Markéta Kvitová 
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Zakončení skautského roku 

Světlušky, vlčata, skautky i skauti se sešli 18.6. v 16 hod. na místním fotbalovém hřišti, aby 
zakončili jak se patří skautský rok 2009/2010. Oblékli se do sportovního a zahráli hromadu her od 
schovávané, přes basseball až po lakros. Později opekli špekáčky, spláchli vše kofolou a dali si na 
prázdniny pohov od schůzek.  

 

Letní táboření  
Skalička 
14. - 25. srpna 2010 
 

Nastaly prázdniny a skauti, jako už každý rok, připravili tábor. Tentokrát do Jihomoravského 
kraje a to do malé vesničky Skalička, která se nachází asi 25 km od Blanska. Odjezd byl v sobotu 
14.8. ze Suchdola nad Odrou a návrat plánován na 25.8. 

Tábora se celkem zúčastnilo 23 dětí, 5 roverů, 11 vedoucích, kteří se prostřídali během celého 
tábora dle svých možností v práci. A určitě nemůžu opomenout ty nejdůležitější, které se staraly o 
naše mlsné jazýčky a chci poděkovat Romči Ficbauerové, Svaťce Kletenské, Lence Skalkové a 
Marceli Matzke. Ještě chci poděkovat panu Ondřeji Tycarovi za dopravu věcí do tábořiště a 
obecnímu úřadu, který nám uvolnil určité finance. Všem těmto lidem, kteří měli kolem tábora 
mnoho práce, aspoň takovou formou děkuji. 

A teď už k samotnému táboru. Letos jsme se ocitli ve středověku mezi statečnými rytíři, 
moudrými vědmami a čaroději. Naše děti se těchto rolí zhostily se ctí. Měly vyrobené krásné 
převleky, které si přivezli z domova. Rytíři si vyráběli meče, štíty s erby, drátkovali a vyráběli si 
různé šperky. Podnikli jsme výpravu a to do propasti Macocha, kterou jsme nazvali výprava do 
dračího doupěte. Na této výpravě nám nevyšlo počasí, ale jelikož jsme měli objednané lístky, šli 
jsme i za horšího počasí. Výlet to byl překrásný, prohlídka krápníkových jeskyní a plavba po říčce 
Punkvě k nezaplacení. Na druhý den jsme v táboře bojovali se čtyřhlavým drakem - samozřejmě 
ho děti zdolaly. 

Taky jsme podnikli dvě noční hry a to když dítka šly lesem a na noze měly uvázaný balónek a v 
lese byla divá zvěř, která balonky praskala. Další noční hra se jmenuje svíčkový fotbal, který je 
velice oblíbený u všech. 

V dalších dnech jsme hráli plno doplňkových her a další celotáborové hry. Podnikli jsme ještě 
jednu výpravu a to na Nový hrad v Šebrově - Svatá Kateřina, kde jsme si udělali rytířské klání. 
Taky jsme si zašli třikrát na koupaliště ve Skaličce. 

U závěrečného ohně složili slib a tím se přidali k nám skautům: Filip Kučera, Honza Geryk na 
vlčata, na světlušky Nikola Šimíčková a Tereza Marková a na skauta Přemek Tobola - tímto jim 
chci ještě jednou poblahopřát a popřát jim mnoho zážitků se skautem v Rybí. 
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Zahájení skautského roku 

V pátek 10.9.2010 v 16:30 jsme se opět sešli na fotbalovém hřišti a slavnostně jsme zahájili 
skautský rok.  Zváni byli  jak stávající členové, tak nováčci, kterých přišlo víc než dost a tak jsme 
rozšířili své řady o mnoho nových světlušek. Na programu byly hry dle možností hřiště – 
baseball, lakros a hlavně seznamovací hry. 

 

Floorball 
Letos jsme se opět zúčastnili floorballového turnaje v Novém Jičíně, který každoročně pořádá 
chlapecký oddíl střediska Pagoda. Děvčata po loňském vítězství obhajovala první místo, což 
nebyla jednoduchá úloha, ale popraly se s tím statečně a turnaj i letos, již po šesté, vyhrály.  

 

KUTR 2010 
Zlín 
13. – 17. 11. 2010 
 

KUTR neboli Kulturní tržiště je rádcovský kurz zaměřený na kulturně estetické aktivity, kde jsme 
poslali tři naše děvčata, Lidku Janýškovou, Lucku letenskou a Johču Purmenskou. Jednalo se o 
specifický rádcovský kurz, kde holky neměly nouzi o 

� nepřeberné množství kulturně-estetických aktivit a programů. 
� tým zkušených instruktorů. 
� 30 lidí, kteří se 3 dny ani pořádně nevyspí. 
� práci s fotoaparáty a videotechnikou. 
� divadlo a moderní i společenský tanec. 
� zážitek ze třech tematických večerů. 
� propojení kultury a estetiky se stezkami i v oblastech, kde by se to nečekalo. 
� získání zkušeností, jak pracovat a předávat tuto část lidské výchovy. 
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Akce "Víkendovka"  
Kopřivnice 
19. - 21.11.2010 
 
Akce "Víkendovka" - nápad dvou našich skautek Johanky a Barči M. Ty se toho chopily s velkou 
vervou a vše zorganizovaly, rozdělily úkoly ostatním vedoucím a tak se mohlo vyrazit. V pátek 
19. listopadu jsme tedy vyrazili ve dvou skupinkách (mladší a starší) do skautského centra 
VANAIVANu v Kop řivnici. Tam jsme prožili víkend plný seznamovacích her, soutěží a nočních 
her.  V sobotu jsme vyrazili na strastiplnou a temnou výpravu na Javorník. Pravda – počasí ze 
začátku vypadalo krásně, ale jen co jsme vyšli z vlaku, padla na nás mlha. V neděli jsme také 
navštívili místní krytý bazén, kde se děti dovyřádily.  
Celá tato akce byla také ve znamení průpravy pro nováčky na zimní a letní tábory. A podle mého 
to byla velice vydařená akce - takže děkujeme vedoucím a kuchařkám, které nás nenechaly 
vyhladovět, a zvláštní dík pak také patří dvěma již zmiňovaným členkám - Johny a Baru. 
 
 
 

Vánoční hry v tělocvičně  
Sokolovna Rybí 
27.12.2010 
 
V době mezi svátky, konkrétně v pondělí 27. prosince, jsme se rozhodli, že uděláme něco pro naše 
skautská tělíčka, která byla dost unavená pod tíhou vánočního cukroví, a tak jsme si domluvili 
tělocvičnu - sokolovnu a šli je trochu rozpohybovat. Vše začalo na opičí dráze, plynule se přešlo 
na opičí dráhu s handicapem, přehazovanou s koulemi (papírovými), zabíjením draků a 
přetahováním se. Také jsme se potřebovali trochu zklidnit, bo někteří vedoucí už si začali hrát na 
supermany nebo si mysleli, že mají balón místo hlavy, a tak došlo k hrám, jako je kreslící tichá 
pošta a propojování se přes losované papírky. Na závěr jsme se postupným vybíjením vyprovázeli 
ze... Sokolky. A i přes ne příliš velkou účast dětí to považujeme za vydařenou akci, jelikož většina 
vedoucích se zde stala opět dětmi. 

 

Na další straně přikládám plán na rok 2011 
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LEDEN . . 

ÚNOR 11.2.2011 Zimní tábor v Ratíškovicích 

BŘEZEN   Uzlařská regata 

DUBEN   Velikonoční kuřátko 

    Pohádkový les Za pohledy z Rybí 

KVĚTEN 7.5.2011 Baranův výlet za horníky 

ČERVEN   Den dětí (u Milana?) 

ČERVENEC 3.7.2011 Letní tábor v Litultovicích 

SRPEN . . 

ZÁŘÍ   Nábor nováčků 

    Zahájení skautského roku 

    Florbal v NJ 

ŘÍJEN 2.10.2011 Drakiáda 

LISTOPAD   Noční hra/Halloweenský večer 

PROSINEC   Vánoční dílny 

    Perníčky 

    Betlémské světlo 
 

 

 

 

 


