
Zpráva o činnosti za rok 2014 

9. dívčí a 5. chlapecký oddíl Rybí 

Vůdce dívčího oddílu je Mgr. Markéta Kvitová. Děvčata se scházejí v družině skautek 
i světlušek, v průměru 14 děvčat, pod vedením rádkyně Barči Mužíkové a Lucky 
Kletenské. Schůzka probíhá pravidelně jednou týdně, každý čtvrtek od 16 – 17:30hod. 
ve sklepních prostorách Besedy nebo na vycházkách v přírodě. 

Vůdce chlapeckého oddílu je Radek Najzar. Chlapci, v průměru 10 vlčat i skautů, se 
scházejí všichni jednou týdně (každou středu) od 16 – 17:30hod. pod vedením Radka 
Najzara, Davida Purmenského a Přemysla Toboly. 

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 2014 máme 28 registrovaných členek v dívčím oddíle a 22 registrovaných 
členů v chlapeckém oddíle. 

 

1) Ukončení skautského roku 
2) Letní táboření v Andělském údolí 
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Ukončení skautského roku 

20. 6. 2014 

Pozvány byly všechny naše holky i všichni kluci, kteří celý rok poctivě docházeli na 
schůzky, aby s námi ukončili skautský (školní) rok. Do deníčků si zapsali i páteční 
datum a čas 16:00h. Sešli jsme se u klubovny a od té pak pokračovali na fotbalové 
hřiště. Děti absolvovaly okruh znalostmi, které ve skautu za uplynulý rok posbírali 
(zdravověda, uzly, hrady-zámky, morseovka, poznávání rostlin a zvířat, hod na cíl). 
Zahráli jsme si baseball, opekli špekáčky a děvčata si ke klubovně přinesly spacáky  
a věci na spaní, protože si tam jako bonus na závěr domluvily se svými vedoucími 
přespání z pátku na sobotu. 

 

Letní táboření 

2. 8. - 13. 8. 2014 
Staré Město pod Sněžníkem, tábořiště Andělské údolí 
 

Letošní tábor se nesl v duchu CESTY KOLEM SVĚTA, naší misí bylo prozkoumat co 
nejvíce zemí a vyzkoušet si jejich kulturu. 

Cestu jsme započali v krásné Francii. Země, jejíž kulturní bohatství sahá hluboko do 
historie. Naši cestovatelé to neměli jednoduché, neboť z počátku ztratili doklady. 
Ztráta veškerých dokumentů je bohužel dostala za mříže jednoho z nejobávanějších 
vězení nazývaného Bastila. Jejich jediným cílem bylo se dostat pryč z tohoto vězení a 
získat doklady, které potřebovali k cestování. Po absolvování náročného útěku jim k 
přesunu z Francie nezbylo nic jiného než letět balónem. 

Další den jsme navštívili Velkou Británii a Skotsko. Symbolem keltské kultury zůstává 
Irsko s živou tradicí sahající čtyři tisíce let do minulosti. Keltové si vážili přírody a 
jejích darů, které nadevše uctívali. Význačnými představiteli byli druidové. V průběhu 
letu došlo bohužel k přetížení balónu a bylo nutno jednat, proto naši cestovatelé 
jednoho ze svých členů museli obětovat a ten seskočil padákem, ovšem se slibem, že 
jej na zemi najdou. Po přistání zjistili, že jejich člena zajali Keltové, úkolem bylo najít 
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druida, který jim ukáže cestu k nalezení svého člena. Zde jsme si vyzkoušeli 
schopnosti s azimutem a orientací v přírodě. Ve Skotsku jsme se setkali s lochnesskou 
příšerou, jež zdobí řadu pověstí a pohádek. 

Překonali jsme zmrzlou pláň v Arktidě, kde jsme byli napadeni ledními medvědy, 
museli jsme si vyrobit sněžnice, abychom si cestu přes pláň usnadnili. Důležitou 
součást tvořila směna zboží v Americe, kde se vyskytovalo mnoho pochybných 
obchodníků, kteří prodávali pančované zboží a my byli nuceni navštívit několikrát 
přístav, abychom se zásobili na další cestu. 

Ocitli jsme se v Egyptě tajuplné zemi pyramid a Faraónu, kde jsme sbírali kosti 
faraona a naučili se jazyku místních zapomenutých kmenů. Postavili jsme krásné 
japonské zahrady a viděli Gejšu. 

V Turecku jsme byli napadeni místními válečníky, ale všichni jsme se nakonec ve 
zdraví do české země vrátili. 

S hlavou plnou báječných vzpomínek na úžasné koupání v potoce, na bitvu plnou šišek 
a spousty zábavy z karnevalu v Riu, či zpívání u ohně jsme po 11 dnech museli krásné 
Andělské údolí opustit. Tak jako každý rok se budeme těšit na ten další, který 
doufejme bude minimálně tak úspěšný jako ten letošní. 

 

 

          Za Skauty Rybí 
          Barbora Mužíková 
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