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Zpráva o činnosti za rok 2011 

9. dívčí a 5. chlapecký oddíl Rybí 

Vůdce dívčího oddílu je Markéta Kvitová a její zástupkyní je Martina Najzarová. Děvčata se 
scházejí v družině skautek, průměrně 5 děvčat, pod vedením rádkyně Barbory Mužíkové a v 
družině světlušek, průměrně 11 děvčat, vedené Magdalénou Hanzelkovou a jejími pomocnicemi - 
Martinou Lužnou, Lucií Kletenskou, Martinou Najzarovou, Boženou Purmenskou, Annou 
Hanzelkovou a Barborou Hanzelkovou. Scházejí se pravidelně jednou týdně, skautky každé úterý, 
světlušky každý pátek v prostorách nově zrekonstruované klubovny ve sklepních prostorách 
Besedy nebo na vycházkách v přírodě. 

Vůdce chlapeckého oddílu je Radek Najzar. Chlapci, v průměru 9 vlčat i skautů, se scházejí 
všichni jednou týdně (každou středu) pod vedením Radka Najzara, Honzy Musila, Daniela 
Kletenského, Jaromíra Havrlanta, Alberta Pustějovského a Lukáše Hanzelky. 

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

K prosinci 2011 máme celkem 54 registrovaných členů. 
 

 

1)     Zimní tábor Ratíškovice (11. – 15. 2.) 

2)     Výlet do hornického muzea Landek (21. 5.) 

3)     Letní tábor Litultovice (3. – 16. 7.) 

4)     Rekonstrukce klubovny + slavnostní otevření (28.  9.) 

5)     Drakiáda (30. 10.) 

6)     Víkendovka (4. – 6. 11.) 

7)      Florbalový turnaj „NOVOJIČÍNSKÝ O-CUP 2011“ (19. 11.) 

8)      Za poznáním Rybských studánek (3. 12.) 

9)      Betlémské světlo (23. – 24. 12.) 

10) PoVánoční hry v Sokolovně (29. 12.) 
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Zimní táboření  

Ratíškovice 

Zimního táboření se účastnilo 8 dětí a 8 vedoucích.  

Po prvním ubytovacím dni následoval druhý, kde se děti vyřádily v místním krytém bazénu. Třetí 
den jsme ráno vyrazili pěšky cca 5km do Rohatce na vlak do Břeclavi. Tam jsme odstartovali 
první bojovku, se kterou byli všichni účastníci seznámeni již dříve - jednalo se o poznávání 
památek podle informací, které si měli nastudovat. Po poznávání okolí děti vyrazily na lezeckou 
stěnu.  

Oficiálně první prázdninový den, pondělí, bylo ve znamení her kolem klubovny. Jako hlavní byla 
šifrovací hra, ve které si naši skautíci procvičili jak všeobecné znalosti, tak znalosti uzlů, ohnišť, 
buzoly, morseovy abecedy a také určování severu v přírodě. 

Poslední den, tedy úterní, už se jen uklízelo, umývalo, vytíralo, třídilo a dobalovaly se věci.  

 
Výlet do Hornického Muzea Landek 

Ostrava 

Děti a vedoucí se pod vedením Radka Najzara vyrazili podívat do Hornického muzea Landek. 
Vyrazili jsme ráno z Kopřivnického vlakového nádraží. Dojeli jsme do Ostravy a vydali se na 
šalinu. Tou jsme se dostali do Sadů Boženy Němcové, odkud jsme dále pokračovali pěšky. Po 
přechodu řeky Odry jsme se dostavili do Petřkovic, kde se nacházel náš cíl - hornické muzeum 
Landek. Prohlídka se skládala ze dvou přednášek. V první jsme se dozvěděli vše o Báňském 
záchranářství, kde byly vystaveny všelijaké historické pomůcky potřebné k záchraně životů 
zavalených horníků v dole. V této prohlídce byla zahrnuta zmenšená verze štoly pro děti (něco 
jako průlezka), kde si naše děti prolezly dotyčnou štolu jako křeček.  Druhá prohlídka nás zavedla 
do samotného dolu. Sfárali jsme výtahem několik metrů pod zem, kde jsme se poté vydali na 
strastiplnou cestu štolou, kde nám průvodce vyprávěl o profesi horníka či samotném dolování a 
přepravě uhlí na povrch. Největší kolaps nastal, když průvodce pod zemí zhasl veškeré osvětlení a 
my jsme si neviděli ani na špičku nosu.   

 

Zakončení skautského roku 

Rybí – fotbalové hřiště 

Světlušky, vlčata, skautky i skauti se sešli 24.6. v 17 hod. na místním fotbalovém hřišti, aby 
zakončili jak se patří skautský rok 2010/2011. 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  

Litultovice – Pilný Mlýn 

Letošní tábor byl netradičně na začátku prázdnin. Celý tábor se nesl v duchu pirátů, jednotlivé 
aktivity tedy směřovaly k poznání pirátského řemesla.Všechno to začalo, když nás první večer 
navštívil Edward Thatch, lépe známý jako Blackbeard, který byl v 18. století notoricky známým 
anglickým pirátem v Karibiku. 
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V té době už měly všechny pirátské posádky své kapitány a především vlajky, které si samy 
vyrobily. Úkolem našich malých pirátů tedy bylo najít toto proklaté zlato. Nebylo to však 
jednoduché, naši piráti se potýkali s různými nástrahami, které jim moře přineslo. Hned na 
začátku plavby je zastihla strašlivá bouře, která jim poškodila lodě a naši piráti si je museli sami 
opravit. 

Při plavě se také potkali s šíleně smutnou pirátskou kuchařkou, kterou museli rozveselit. 
Vyzkoušeli si také, jaké to měli jednonozí a jednoocí piráti složité, ocitli se na ostrově plném 
perel, kde naplnili své truhly a dokonce při jedné plavbě připluli na rajský ostrov, který byl plný 
barev a vůni. 

Nejen celotáborová hra bavila naše malé piráty. V průběhu tábora jsme byli na dvou výpravách po 
okolí. Jedna výprava směřovala do Hradce nad Moravicí, kde se nachází krásný zámek. Druhá nás 
zavedla ke známému sběrateli těžké vojenské techniky, která se všem moc líbila. Jako každoročně 
jsme plnili bobříky a hráli spoustu doprovodných her. Největší zábavou pro všechny děti byla 
uměle vytvořená skluzavka 

Všem dětem za jejich nebojácnost a osobitý přístup ke všem činnostem moc děkujeme a věříme, 
že se příští rok zase potkáme na táboře. 

 

Zahájení skautského roku 

Rybí - klubovna 

Letos jsme zahájení skautského roku pojali trošku netradičně.  Po skončení letního tábora jsme 
nezaháleli. Pustili jsme se do plánování a také samotné rekonstrukce skautské klubovny. Podařilo 
se nám získat prostory bývalé knihovny, a tudíž rozšířit naše zázemí o další 2 místnosti, za což 
jsme velmi vděční obci. 

Prostory bývalé knihovny jsme rozdělili na dvě části. Přední místnost budeme využívat jako 
pracovnu a místnost druhá se přeměnila v hernu a odpočinkový prostor. Bílé zdi jsme namalovali 
o něco veseleji žlutou a oranžovou barvou. Obě místnosti jsme vybavili upraveným nábytkem z 
bývalého Obecního úřadu a také nábytkem nově zakoupeným.  

Slavnostní otevření se konalo 28. 9. 2011. 

 

Drakiáda 

Rybí - Kocmínek 

Co druhý rok pořádají Skauti Rybí proslulou Drakiádu. Letos nám přálo počasí a tak byla účast na 
této akci opravdu hojná.  

Zajištěno bylo nejen občerstvení, ale také mnoho zajímavých cen pro naše výherce v kategoriích 
nejlépe létající kupovaný nebo vyráběný drak, nejoriginálnější, největší a také nejhezčí. Od 14h se 
konala prezentace a v půl 4 již byli vyhlášeni a oceněni všichni snaživci nejen z řad skautských 
dětí, ale také i z široké veřejnosti. 
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Floorball 

Nový Jičín 

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 sedmé, vyhrály.  

Tentokrát nezaháleli ani hoši. Plní energie a bojovnosti vyrazili s námi a také neodešli s prázdnou. 
Stejně jako děvčata vybojovali spolu s putovním pohárem i krásné prvenství v kategorii do 15-ti 
let. 

 

Akce "Víkendovka" – 2. ročník (tentokráte jen a pouze pro děvčata) 

Kopřivnice 

První den jsme to s děvčaty rozjely po svém. Po večeři a pár seznamovacích hrách jsme naladily 
magneťák plný nadupaných pecek a razily svůj styl aneb Aerobik každá po svém. Jak kdo uměl, 
houpal se s námi do rytmu. Po půlhodince jsme prostřídaly instruktorky a vrhly se na tolik 
očekávanou Zumbu! Cvičily jsme a tančily až do úplného roztrhání těla! - kdy jsme si přečetly 
pohádku o Šípkové růžence, zapadly do spacáků a … spaly až do rána. 

Druhý den ráno nás v Areálu Zdraví (přímo před skautským centrem Vanaivan) čekal proškolený 
tým horolezců, nespočet lanových překážek a lezecká stěna. Každá z nás si vyzkoušela, kam až 
sahají hranice odvahy, kam síly a kde převládal pud sebezáchovy a strach z výšek. Kdo zrovna 
nejistil ze země kamarádku ani nepřekonával žebřík, vedoucí k adrenalinovému dobrodružství, 
mohl si vyzkoušet venkovní posilovací stroje. 

Po obědě jsme se nebály využít krásného počasí, které nás provázelo celou akcí a vyrazily jsme na 
nedalekou zříceninu hradu Šostýn a Raškovu vyhlídku, ze které bylo krásně vidět do celého okolí. 
Pověděly jsme si po cestě pár příběhů o hradech v našem regionu, o čarodějnicích, které pobývají 
na rozcestí u Šostýna a než se setmělo, dorazily jsme zase zpátky. Před večeří jsme se sešly v 
oddílové místnosti na již tradiční hádací večer, kdy děti poznávaly ukázky z filmů, reklam a 
pohádek. V krbu jsme opekly špekáčky a zalehly k filmu na dobrou noc. 

V neděli dopoledne jsme zabalily plavky, ručník a vyrazily na krytý bazén. 

Po obědě následoval velký úklid celého domečku, balení věcí a loučení. Odbila druhá hodina, 
padla poslední společná fotka a děti se odebraly ku domovu. 

 

Za poznáním Rybských studánek 

Rybí 

3.12 jsme se vydali se světluškami a rodiči poznávat zdejší studánky. Ze začátku to vypadalo, že 
nám moc nebude přát počasí. Byla zima a do toho se přidal i déšť. Nic z toho nás však neodradilo 
a zabalení v zimních bundách, čepicích a s deštníkem v ruce jsme vyrazili od klubovny směrem 
k hřišti, kde jsme navštívili první z pěti studánek. Dozvěděli jsme se, co vše žije v čistých vodách, 
jak se měří kyselost vody, změřili jsme teplotu vody a dozvěděli mnoho zajímavých věcí.  

Zakončení bylo u Libotínské studánky, kde si děti zahrály hry. 
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Betlémské světlo 

Skautská klubovna a Kostel Rybí 

Jako každý rok tak i letos přivezli skauti do Česka vánoční plamínek Betlémského světla. 
Světýlko je zažehnuto v Betlémě, odkud se přesouvá do Vídně, a posléze je rakouskými skauty 
předáno skautským delegacím z celé Evropy… V České republice putuje nejprve do Brna, odkud 
je rozvezou vlaky po republice. 

Betlémské světlo jsme přivezli také do Rybí. Kdo chtěl a mohl, připálil si plamínek v pátek od 16-
17:30 v klubovně nebo v sobotu od 13-16 hod. v kostele. 

 

PoVánoční hry v tělocvičně  

Sokolovna Rybí 

V době mezi svátky, konkrétně ve čtvrtek 29. 12., 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.  

Na závěr jsme se postupným vybíjením vyprovázeli ze Sokolky. Dětí i tatínků bylo dostatek, a tak 
považujeme hry v Sokolovně za vydařené. 

 

 

Za Skauty Rybí 
Barbora Mužíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


