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Zpráva o činnosti za rok 2012 

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 15 děvčat, vedené Magdalénou Hanzelkovou a rádkyněmi: 

Martinou Lužnou, Lucií Kletenskou, Martinou Najzarovou 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 12 vlčat i skautů, se scházejí 

všichni jednou týdně (každou středu) pod vedením Radka Najzara, Honzy Musila, Davida 

Purmenského, Jaromíra Havrlanta, Přemysla Toboly, Dominika Skalky a Lukáše Hanzelky. 

Oba oddíly úzce spolupracují a jejich činovníci se scházejí jednou za dva měsíce (nebo častěji 

– dle potřeby) 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 2012 máme celkem 53 registrovaných členů. 

 

1) Zimní táboření v Olomouci 

2) Setkání členů u příležitosti 100 let skautingu v ČR 

3) Okresní kolo závodu vlčat a světlušek 

4) Ukončení skautského roku 

5) Letní táboření na Libavé 

6) Vánoční hry v Sokolovně 
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Zimní táboření v Olomouci 

Olomouc – Klášterní Hradisko 

22. – 25. 2. 2012 

Zimního táboření se zúčastnilo 12 dětí a 8 vedoucích. Tábor byl sice krátký, o to víc zážitků 

se muselo vměstnat do čtyř dnů a tří nocí. Ty jsme trávili v centru města, na bazéně i na 

horolezecké stěně. Nejvíc času nám bohužel zabralo sekání dřeva a vytápění kluboven, neboť 

v každé byla pec zvlášť. Ještě že jsme s sebou měli silné velké i malé chlapy. Poslední den, 

jak už to tak bývá, se jen uklízelo, umývalo, vytíralo, třídilo a dobalovaly se věci.  

 

Setkání členů u příležitosti 100 let skautingu v ČR 

Štramberk 

5. 5. 2012 

Při oslavě 100. let skautignu v ČR pořádala ORJ Nový Jičín sraz všech skautů a skautek 

z okresu. Akce probíhala na Kamenárce ve Štramberku. U této příležitosti jsme vytvořili 

společnou fotografii, připojili své podpisy a čas strávený v záplavě známých i neznámých 

kamarádů byl zaručeně dostatečné lákadlo pro většinu z nás.  

 

Okresní kolo závodu vlčat a světlušek 

19. 5. 2012 

Tento ročník závodu vlčat a světlušek se konal v Kopřivnici, za středisko Štramberk se 

účastnily dvě hlídky (družinky). Celý závod se nesl v duchu astronautů. 

 

Ukončení skautského roku 

22. 6. 2012 
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Světlušky, vlčata, skautky i skauti se sešli 18 hod. na místním fotbalovém hřišti, aby zakončili 

jak se patří skautský rok 2011/2012. 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 

Voj. prostor Libavá 

29. 7. – 8. 8. 2012 

Letošní celotáborová hra se nesla v duchu vesmírném. Procestovali jsme celou sluneční 

soustavu a vrátili se zpět na planetu Zemi, kde nás čekaly zlaťáky a sláva. Tu čest mělo 26 

dětí a 11 vedoucích 

V úvodní scénce jsme dětem zakopali vzkaz, který popisoval průběh hry a spolu s ním jsme 

schovali truhlu se 4 pytlíčky pro každou výpravu, do kterých celou cestu ukládali úlomky z 

krystalů. Ty jim sloužili jako vesmírné platidlo a mohli si díky nim dokupovat lepší čas nebo 

body za hru. 

Abychom mohli celou tuto cestu započít, bylo nutné sestrojit loď a projít pilotními 

zkouškami. Po úspěšném vzletu plavidel následovalo ještě několik nepřesných přistání. 

Shlédli jsme s dětmi i mnoho nových botanických poznatků a vzali si je s sebou, abychom 

mohli být první v jejich pojmenování. Následoval z počátku děsivý střet s Mimozemskými 

bytostmi, se kterými jsme se nejprve museli naučit komunikovat a poté jim pomoci nalézt 

ztracený klíč od jejich lodi, aby (stejně jako my) mohli znova odletět. 

Odletět se nakonec podařilo i nám. Po přistání na další planetě však nastal první problém s 

motorem, který se musel ihned řešit. K naší smůle jsme se při opravě a hledání správných dílů 

ztratili a nezbývalo, než se přes nepřístupná místa dostat zpět k lodi. Následovala bitva s 

nepřáteli jako v nějakých Hvězdných válkách. Opravdu jsme se báli o svou loď a hlavně 

vzniklo pár zranění našich členů. Spotřebovali jsme v tu dobu již tolik paliva, že jsme nebyli 

schopni pokračovat v cestě a museli jsme hledat nové zdroje, kde palivo načerpat. Po nočním 

vzletu jsme potkali už jen pár nepřátelských lodí, které se nám podařilo hravě zneškodnit.  

Přistání na planetě Venuši nás dělilo už jen kousek od návratu zpět na planetu Zemi. K naší 

smůle jsme byli zajati panovnicí Lukačovské aliance a museli vyrobit esteticky významnou 

věc, která lahodila jejímu oku, a na základě toho jsme byli propuštěni z jejích spárů. 
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Opustit planetu Venuši šlo už velice lehce. Přistání v modulu, který se odloupl z vesmírné lodi 

se zdál zprvu snadný, když v tom děti zjistili, že místo v civilizaci přistáli v hustém pralese a 

neprostupné buši. Aby přežili, museli postupně ulovit krokodýla, želvu, pásovce, tygra a 

nakonec se poprat i s jedovatým hadem. Všem čtyřem výpravám se tohle podařilo a po 

náročném boji mezi sebou samými zvítězila družina „Létajících vepřů“, druzí byli „Uf0nc!“, 

třetí místo obsadili „Mimoni“ a jako poslední posádka se k cíli prodrali „Planet Express“. 

Všem dětem za účast, vedoucím za program a kuchařkám za vesmírnou stravu závěrem moc 

děkujeme. 

 

Vánoční hry v Sokolovně 

28. 12. 2012 

Mezi vánočními svátky jsme se sešli s dětmi mezi 9h a 12h a zahráli si několik her. Děti jako 

odměnu za své výkony dostaly nějakou tu mňamku a pro ty nejhodnější nechal Ježíšek 

dárečky pod skautským stromečkem. 

 

 

          Za Skauty Rybí 

          Barbora Mužíková 


