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Zpráva o činnosti za rok 2013 

9. dívčí a 5. chlapecký oddíl Rybí 

Vůdce dívčího oddílu je Markéta Kvitová a její zástupkyní je Martina Najzarová. Děvčata se 

scházejí v družině světlušek a skautek, průměrně 13 děvčat, vedené Barčou Mužíkovou a 

rádkyní Luckou Kletenskou. Scházejí se pravidelně jednou týdně, každé úterý od 17h, 

v prostorách nově zrekonstruované klubovny ve sklepních prostorách Besedy nebo na 

vycházkách v přírodě. 

Vůdce chlapeckého oddílu je Radek Najzar. Chlapci, v průměru 8 vlčat a skautů, se scházejí 

všichni jednou týdně, každý pátek od 16h pod vedením Radka Najzara, Honzy Musila, 

Davida Purmenského, Jaromíra Havrlanta, Přemysla Toboly, Davida Purmenského, Daniela 

Kletenského, 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, 

vůdcovské, zdravotní a jiné kurzy pro své mladší svěřence a rádce. 

K prosinci 2013 máme celkem 52 registrovaných členů. 

 

1) Zimní táboření ve Frýdku-Místku 

2) Ukončení skautského roku 

3) Letní táboření na Lušové 

4) Drakiáda 

5) Víkendovka světlušek a skautek 
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Zimní táboření ve Frýdku-Místku 

Skautské středisko Kruh – Frýdek-Místek 

22. – 27. 2. 2013 

Zimního táboření se zúčastnilo 15 dětí a 7 vedoucích. Letos jsme tábor pojali opět městsky, 

stejně jako loni. Na začátku nás postihla střevní chřipka a tak některé děti i vedoucí byli 

nuceni odjet a nerozšiřovat nemoc dál. Ostatní dny jsme trávili v centru města, v Aquaparku 

na Olešné a na horolezecké stěně. Užili jsme si i výšlapu na nedalekou horu Kozubová. Po 

cestě jsme se díky dostatku sněhu mohli celou dobu koulovat, jezdit na pytlích, po zadku nebo 

po předku. Zbyl i čas na návštěvu bowlingu. Jelikož u skautů byla k dispozici tělocvična, děti 

se vyřádily na improvizované lezecké stěně, při vybíjené, ringu i stolním tenise. Poslední den, 

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

 

Ukončení skautského roku 

26. 6. 2013 

Blížil se opět konec roku a tak bylo na čase ukončit i ten Skautský. Všechny světlušky, 

skautky, vlčata i skauti se sešli v 17 hod. na místním fotbalovém hřišti, aby se sportovně 

oblékli 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 

Halenkov - Lušová 

31. 7. –10. 8. 2013 

Vyrazili jsme na něj 31.7. a mnozí z nás ani nevěděli, kam vůbec jedeme. Protože jsme se po 

5 letech vrátili na naši táborovou základnu v obci Halenkov - Lušová. Tábora se zúčastnilo 

celkem 28 ratolestí ve věku od 3 do 13 let a o jejich zábavu, ať už to bylo formou 

celotáborové hry, doplňkových a sportovních her, se staralo průběžně 12 vedoucích.  
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A teď již něco málo k CTH. Letos jsme se s dětmi vypravili mezi draky a severské bojovníky 

- Vikingy. Ještě před táborem jsme si při ukončení skautského roku promítli film "Jak 

vycvičit draka" ať dětí (vedoucí) mají představu, o čem všem vlastně tato CTH bude. Na 

začátku jsme děti rozdělili do týmů, které si měly vymyslet svůj název. Naše družiny Vikingů 

se jmenovaly: Galové, Dráčci, Bojovníci a Drakobíjci. Na začátek si museli vyrobit dračí 

vejce, aby měli vůbec co vycvičit. Dále vytvořit na tajném místě dračí sluj, kterou si museli 

navzájem hledat. Poté vytvářeli pomocí kartonu, dřeva a barev draka, na kterém museli létat. 

Samozřejmě, že takový drak toho hodně sežere, tak jej museli krmit - lovili ovečky, krůty, 

prasátka a jiné zvířátka, na které měl drak zrovna chuť, aby postupem času drak vyrostl. Jak 

se již z dráčka začínal stávat dospělý drak, museli jej naši Vikingové vycvičit v létání, chrlení 

ohně, koordinaci a v různých jiných vlastnostech. Samo sebou, že byl potřebný výcvik i 

Vikingů k boji s jinými draky. Nakonec, jak všichni nabrali plno zkušeností a síly, vydali se 

zneškodnit zákeřného draka. A povedlo se... 

Také jsme podnikli 2 výpravy za koupáním. Poprvé jsme vyrazili na přírodní koupaliště 

Balaton a podruhé na koupaliště do Velkých Karlovic, kde se asi dětem nejvíce líbila 

skluzavka. 

Počasí nám přálo, sluníčko peklo celý tábor, až na dvě bouřky. Tudíž mě nic jiného nezbývá, 

než ještě jednou všem poděkovat jak vedoucím, tak kuchařkám a to Jarce Honešové, Katce 

Olajošové, Lence Skalkové a Monice Pustějovské. V neposlední řadě chceme také poděkovat 

obci Rybí za zafinancování autobusu, který nás na tábor odvezl. 

 

Drakiáda 

Rybí - Kocmínek 

13. 10. 2013 

Pro velice příznivé počasí se letošní Drakiády zúčastnil rekordní počet soutěžících, diváků a 

56 přihlášených draků.  

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 14:30h 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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Víkendovka potřetí 

Skautské středisko Vanaivan - Kopřivnice 

18. – 20. 10. 2013 

V termínu 18. – 20. 10. 2013 jsme pro naše skautky a světlušky již potřetí uspořádali 

víkendovou akci v nedalekém Skautském centru Vanaivan v Kopřivnici. 

K večeru jsme odstartovali z autobusových zastávek horní a dolní a v půl 7 už jsme klepaly na 

naši paní kuchařku Libušku, které bych tímto chtěla moc poděkovat za to, že nám po celou 

dobu s úsměvem chystala jídlo a zajišťovala pitný režim. 

Po vybalení věcí jsme povečeřeli, zahráli seznamovací hry a po pohádkovém hádacím večeru 

ulehli do spacáků. Ráno jsme se budili v duchu adrenalinového orientačního závodu zvaný 

„Kimegal“ pro týmy o 2 – 5 lidech. Vytvořili jsme tři týmy s názvem Květiny, Lišky a Draci. 

Při startu jsme do každé skupinky dostali buzolu a průvodku (karta pro zápis údajů z tratě). 

Trať tvořilo deset stanovišť: rozdělávání ohně, skalní golf, rurky (přemisťování golfového 

míčku v korytech vytvořených z tvrdých kartonů), šifry, poznávání zvířat a rostlin, střelba z 

luku a vzduchovky, zdravověda, práce s GPS, vědomostní kvíz a lanová překážka. Závod 

trval v průměru 3 hodiny a po doběhu nás čekal voňavý guláš připravený pořadateli. Nejlepší 

bylo družstvo Draků (4.místo), pak Květiny (5.místo) a Lišky (8.místo) v konkurenci celkem 

15ti družstev. 

Na odpoledne jsme měli domluvený pronájem lezecké stěny a lanových překážek. Po 

zdárném překonání jsme ještě zahráli pár her ve společenské místnosti, povečeřeli a pustili si 

pohádku na dobrou noc. Další den jsme po snídani vyrazili na krytý bazén, kde jsme strávili 2 

hodiny koupáním. Po řízku, který nás čekal zpět ve Vanaivanu jsme už jen uklidili, sbalili 

všechny věci, vyfotili poslední společnou fotku a odcházeli k autobusu. 

Děkuji dospělákům za pomoc při vytváření programů a dohled... No a samozřejmě dětem za 

účast a doufám, že si z víkendu odnesly mnoho zážitků, které pak vyprávěly doma rodičům a 

na nic nezapomněly. Budu se těšit při dalším, již čtvrtém ročníku Víkendovky. 

 

 

 

Za Skauty Rybí 

Barbora Mužíková 


