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Zpráva o činnosti za rok 2015 

9. dívčí a 5. chlapecký oddíl Rybí 

Vůdce dívčího oddílu je Mgr. Markéta Kvitová. Děvčata se scházejí v družině skautek 

i světlušek, v průměru 10 děvčat, pod vedením rádkyně Barči Mužíkové a Lucky 

Kletenské. Schůzka probíhá pravidelně jednou týdně, každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 

hodin ve sklepních prostorách Besedy nebo na vycházkách v přírodě. 

Vůdce chlapeckého oddílu je Radek Najzar. Chlapci, v průměru 6 vlčat i skautů, se 

scházejí všichni jednou týdně (každý pátek) od 16 do 18 hodin pod vedením Radka 

Najzara, Davida Purmenského, Patrika Matzkeho a Přemysla Toboly. 

Oba oddíly úzce spolupracují a jejich činovníci se scházejí jednou za půl roku (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 2015 máme 20 registrovaných členek v dívčím oddíle a 18 registrovaných 

členů v chlapeckém oddíle. 

 

1) Zimní táboření 

2) Ukončení skautského roku 

3) Letní táboření  

4) Drakiáda 

5) Pečení perníčků k výstavě Betlémů 
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Zimní táboření 

11. – 14. 3. 2015 

Jablunkov – Jasení  

 

Letos jsme se o jarních prázdninách s našimi dětmi vypravili až k Polským hranicím 

do chalupy, která patří turistickému středisku. 

Jelo nás opravdu poskromnu, jelikož někteří kluci dali přednost fotbalovému 

soustředění před skautským zimním táborem.  

Chata byla veliká, a tudíž se v ní dala hrát spousta zábavných her. Jančit za zvuků 

kytar, hrát ping pong i změřit síly v uzlování. Když už nás to v chatě nebavilo, šli jsme 

na procházku po okolí. Koulovat se ani bobovat či sáňkovat nešlo, tak jsme hráli šipky 

a po cestě plnili úkoly. Na konci nás samozřejmě čekal poklad v podobě oplatek jako 

svačinka.   

Vyrazili jsme i na bazén, do kterého jsme jeli až do Třince. Naštěstí jsme se za pomoci 

místních občanů propletli klikatými cestičkami mezi paneláky až k místu určení. 

Bazén byl super a my se z něj vrátili celí schvácení. Po cestě zpět nás mile překvapila 

jedna cestující seniorka, která měla po kapsách a v batůžku hromadu bonbonů, které 

jsme od ní dostali.  

 

Ukončení skautského roku 

26. 6. 2015 

 

Světlušky i skautky se sešly v pátek v 16 hod. na místním fotbalovém hřišti, aby 

ukončily skautský rok 2014/2015. Hrály jsme mnoho netradičních - nových her 

(kroket, petangue) a samozřejmě došlo i na starou známou schovávanou. Později jsme 

opekly špekáčky, spláchli vše kofolou a dali si na prázdniny pohov od každočtvrteční 

schůzky.  
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Letní táboření 

1. 8. - 8. 8. 2014 

Valašská Polanka 

 

Letní skautský tábor se uskutečnil ve dnech 01.08.2015 - 08.08.2015 nedaleko Obce 

Valašská Polanka. Obec Valašská Polanka je rozložena v údolí říčky Senice, asi 10 km 

od Vsetína a 30 km od krajského města Zlín. Západní část katastru na levém břehu 

Senice je na úpatí Vizovických vrchů, pravý břeh je již součástí Javorníků a patří do 

Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Tábořiště je obklopené lesy, loukami a 

protékajícím potokem. 

Zázemí tábořiště tvořily dvoulůžkové stany s podsadou, srub pro jídelnu, kuchyň a 

vybavení, toalety (latríny), hřiště a ohniště. Tábořiště se nám velmi líbilo a věříme, že 

se zde ještě podíváme. 

Celotáborová hra aneb VÝPRAVA DO SVĚTA ČAR A KOUZEL, nás provázela 

celým týdnem skautského tábora. Mocný kouzelník, který žil v dobách rytířů a draků, 

znal veškerá tajemství magie, žádal děti, aby mu pomohly znovu vyrovnat dobro a zlo 

ve světě pohádek. Prošli jsme řadou pohádek, kde jsme bytostem z této říše pomáhali 

se vyrovnat s čáry a kouzly, které na ně snesli zlí čarodějové. Jednou z nich byli 

například Broučci. V dobách největšího zla se na zem a celou pohádkovou říší otevírá 

cesta i těm nejhrozivějším čarodějům a mágům. Otvírají se brány pekelné a 

čarodějové, jež ovládají moc věčného ohně a meče osudu. Mocný živel, jenž pohltí vše 

živé i neživé. Těmto čarodějům se podařil uhasit oheň Broučkům, kteří ponocným svítí 

na cestu, aby se v lesích neztratili. Broučci v západu slunce vstávali, aby dobře lidem 

sloužili. Úkolem dětí bylo si vyrobit lucerničky, (které se dětem velmi povedly) a 

jakmile se snesla tma, hledali uhaslé světýlko, aby broučci opět mohli svítit ponocným 

na cestu.  

V polovině týdne, jsme uskutečnili výpravu na Čertovy skály, které se nacházejí v obci 

Lidečko. Přelom týdne znamenal i drobné změny v obsazení kuchařinek, které se 

staraly o naše hladová bříška. Patří jim obrovský dík a to Katce Olajošové, Lence 

Skalkové a Jarce Honešové. 
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Velké díky patří rovněž všem, kteří se podíleli na přípravě tábora a jeho organizaci. 

Nesmíme zapomenout ani na našeho milého zdravotníka Bivoje Kudělku, který vzorně 

vytahoval klíšťata. Především však to největší DĚKUJEME patří dětem, byly jste 

úžasné a bez Vás by to samozřejmě nešlo. Letnímu táboru 2015 ZDAR a již teď se 

těšíme na zimní tábor, který nám brzy zaklepe na dveře. 

 

Drakiáda 

11. 10. 2015 

Rybí – Kocmínek 

 

 

Navzdory velkému a silnému větru byla letošní drakiáda ve velkém ohrožení. Naši 

stálí a věrní příznivci skautu i jeho členové nás však nezradili a na akci se i tak 

dostavilo 40 přihlášených draků.  
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Zařízeno jsme měli i tradiční občerstvení, ve kterém se mohli všichni zahřát čajem či 

svařákem a posilnit oplatkem nebo bonbony.       

     

 

Pečení perníčků k výstavě Betlémů 

Prosinec 2015 

Rybí – Beseda  

 

Začali jsme v pátek 27. 11., kde jsme v holčičí schůzce začaly péct perníčky. Ty jsme 

pak v dalším týdnu nazdobily a dále naskládaly do balíčků, které budeme prodávat na 

výstavě betlémů (19. - 20.12.). V prodeji se budou děvčata střídat po oba dny a 

dopředu se domluvíme, které to kdy bude vyhovovat s ohledem na rodinné plány. 

Světlušky a skautky byly moc šikovné a chtěla bych jim poděkovat za úspěšné pečení, 

zdobení a následný prodej perníčků na výstavě betlémů, která se konala v Besedě od 

19. - 20. prosince 2015. Celkově jsme za perníčky po odečtení nezbytných nákladů 

vydělaly krásných 1 300 Kč. Ty použijeme hned koncem ledna 2016 na připravované 

Víkendovce, kde děvčatům za snažení a ochotu s radostí přilepšíme buď nějakou 

zvláštní aktivitou, nebo něčím dobrým na zub. 

 

 

Za Skauty Rybí 

          Barbora Mužíková 


