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Zpráva o činnosti za rok 2016 

9. dívčí a 5. chlapecký oddíl Rybí 

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

světlušek, v průměru 11 děvčat, pod vedením rádkyně Barči Mužíkové a Marie 

Červenkové, Lucie Kletenské. Schůzka probíhá pravidelně jednou týdně, každý pátek 

od 16:30 do 18:00 hodin ve sklepních prostorách Besedy, na vycházkách v přírodě 

nebo na multifunkčním hřišti. 

Vůdce chlapeckého oddílu je Radek Najzar. Chlapci, v průměru 5 vlčat i skautů, se 

scházejí všichni jednou týdně (každou středu) od 16 do 18 hodin pod vedením Radka 

Najzara, Davida Purmenského, Přemysla Toboly a Filipa Honeše. 

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, 

případně provádějí úkoly z nadřazených jednotek. 

 

K prosinci 2016 máme 22 registrovaných členek v dívčím oddíle a 12 registrovaných 

členů v chlapeckém oddíle. 

 

1) Víkendovka 

2) RUN AND HELP - běh pro Verunku 

3) Letní tábor  

4) Pečení perníčků na Sousedský jarmark  
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Víkendovka 

28. 1. – 31. 1. 2016 

Skautské centrum Vanaivan – Kopřivnice 

 

Tak jsme ve čtvrtek 28. 1. 2016 úspěšně vyrazily autobusem směr Vanaivan, do 

Kopřivnice. Osm dětí, dvě vedoucí a jedna kuchařka. Po seznamovacích hrách (jak už 

je zvykem, vždy na začátku každé akce) jsme zvolili miss Vanaivan 2016. Bohužel pro 

všechny zklamaná děvčata se jí stal Šimon, původně pomocná síla do kuchyně. Druhé 

místo obsadila Verunka K. a třetí Ema. 

V pátek dopoledne jsme si udělali hezkou, slunečnou procházku po okolí – Bezručova 

rozhledna, Raškova vyhlídka a Šostýn, na kterém jsme stihli zahrát i schovku. Po 

obědě jsme zase zahráli několik her a v pět hodin se rázem ocitly na kopřivnickém 

bowlingu. Holkám to moc šlo, i když to některé hrály poprvé. Jelikož byla volná už jen 

jedna dráha s dětskými mantinely, soutěžila na ni mladší děvčata a ty starší si musela 

vystačit bez. Proto jsme v hodnocení měli dvě kategorie. Nejlepší v mladší kategorii 

byla Verunka Š. a ve starších Anetka. Jelikož nám po bowlingu pěkně vyhládlo, 

objednali jsme si pizzu. Na kterou se děvčata moc těšila, měla jí slíbenou za prodej a 

pečení perníčků. Večer jsme si na dobrou noc pustily Kocoura v botách a byla tu 

sobota. 

V sobotu dopoledne nás Šimon naučil vyrábět náušnice z plastu a po těstovinách s 

masem jsme opět vyrazily na procházku. Tentokrát byla na Štramberk. Od Váňova 

kamene jsme se dostaly na Kamenárku, kde jsme na památku poskládaly z kamenů 

rybku, vyšly k lipce a od ní pak sešly na Trúbu. Na náměstí jsme holkám koupily čaj, 

aby se trochu ohřály. Sluníčko nás sice provázelo celou cestu, v patách nám ale byl 

hrozně silný vítr. Cestou jsme potkaly Masopustní průvod, nakoupily si uši a za šera 

dorazily zpět na Vanaivan. Opět zahrály několik her a na dobrou noc si po 

půlhodinové rozepři, co vlastně, pustily „Já padouch 2“. 

Po nedělní snídani už na nás čekal krytý bazén v Kopřivnici. Nahřívali jsme se v páře, 

nadskakovali ve vířivce, skákaly bomby do plaveckého bazénu a naučili jsme Anetku 

šipku. Snad ji do léta nebo do příští návštěvy bazénu nezapomene :-). Po obědě jsme 
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po sobě hezky uklidily, sbalily si věci i spacáky, dohadovaly se o to, čí jsou černé 

legíny, až nakonec zůstaly v Kopřivnici a maminka se musela smířit s jejich ztrátou. 

Vyšel nám i čas zahrát elektriku a pak už jen hezky sejít k autobusu a vyrazit domů. 

Moc děkuji všem děvčatům za účast, snad se jim líbilo. Soudím, že ano, když se ani 

jedné z nich nechtělo domů. Chtěla bych poděkovat alespoň těm vedoucím, kteří nás 

svou návštěvou přijeli podpořit, Lamovi za odvoz věcí tam, babi Libě zpátky. Taky 

nám celou dobu vařila, starala se o náš pitný režim, zásobovala nás sladkostmi a občas 

i zdravou stravou. Vám všem moc děkuji a budu se těšit na další akci, kterou spolu 

zvládneme tak hezky, jak letošní Vanaivan. 

 

RUN AND HELP – běh pro Verunku 

15. 4. 2016 

Hřiště Rybí 

 

Skauti mají konat dobré skutky a tak se holčičí oddíl rozhodl v rámci konta Bariéry - 

projektu RUN AND HELP přispět na jejich kamarádku, která také donedávna skaut 

navštěvovala, tím, že si šly zaběhat a tím na ni přispět. A budeme rádi, až nás zase 

brzy navštíví a přejeme ji brzké uzdravení. 

 

Letní tábor 

21. 7. – 30. 7. 2016 

Valašská Polanka 

 

Stejně jako minulý rok, se i letos konal skautský letní tábor kousek od obce Valašská 

Polanka, která leží u malé řeky Senice, nedaleko města Vsetín. Část této řeky leží v 

pohoří Jeseníky a je přítokem Valašské Bečvy.  Naše tábořiště leží v náruči lesů, 

několika luk a potůčkem. Tentokrát se ale nekonal v srpnu, nýbrž v červenci a to 

přesně v termínu 21. 7. 2016 – 30. 7. 2016. 
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S umístěním tábora jsme byli nadmíru spokojeni, i když nám tamní porost sem tam 

pozřel míčky na baseball. Na tábor jsme nevyrazili sami, ale vyjelo prakticky celé naše 

středisko. Všichni účastníci se dělili o stany pro dva s dřevěnou podstavou, kuchyni a 

jídelnu, prostor na hry, ohniště, sprchu, malý nafukovací bazének a asi to 

nejdůležitější, latríny. 

Tématem tábora byli Indiáni, nebo také mnohem poetičtějším názvem, Boj o pozici 

nejvyššího indiánského náčelníka. Týmy dětí představovaly jednotlivé kmeny, ze 

kterých se měl určit ten nejschopnější a později z něj měl být vybrán Náčelník všech 

náčelníků. Bojovalo se v různých odvětvích špionáže, fyzické zdatnosti či 

vychytralosti. Nechť je příkladem hra, ve které šlo o rychlost a zdatnost v lovení 

různých zvířat kvůli potravě. Naši malí Indiánci se dost nadřeli, ale také potrápili 

rádce, aby sesbírali všechny možné druhy masa. Druhou, logičtěji a početně 

založenou, hrou bude hra Westernová městečka, kde bylo zapotřebí výhodně kupovat 

a prodávat suroviny různého rázu. Cílem bylo získat, co největší obnos peněz. 

Závěrem našich táborových dní byl poslední nejdůležitější boj, který spočíval v 

opětovném otestování spolupráce v týmu, zdravovědy, schopnosti rozdělat oheň a 

dalších. 

V průběhu tábora se rozhodovalo, zda jít na koupaliště nebo se vydat na výlet. 

Vzhledem k nevyhovující předpovědi počasí jsme se vydali k Čertovým skalám. Sice 

nás po cestě málem unesli červení mravenci, jichž jsme potkali víc než dost, nebo jsme 

se málem upekli na červencovém slunci, protože meteorologové asi udělali chybu ve 

výpočtech či nemohli nalézt správnou cestu lesem, ale za tu námahu výhled, který se 

nám později naskytl, opravdu stál.  

Další událostí v průběhu týdne byla změna našich dvorních kuchařek, kterým jsme 

velmi vděční za přepychová jídla a velmi dobrá jídla. Lepší jsme si nemohli přát. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat dětem za jejich nadšení a trpělivost s vedením 

tábora (toto díky samozřejmě patří i vedoucím), zdravotníkovi tábora Bivoji 

Kudělkovi, který se úspěšně vypořádal s nástrahami přírody i naší vlastní neopatrností. 

Letní tábor 2016 je sice za námi, ale nám na něj rozhodně zůstaly skvělé vzpomínky a 

nyní nám už jen zbývá čekat na ten další. 
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Pečení a prodej perníčků 

prosinec 2016 

Rybí – Beseda  
 

V pátek 18. listopadu jsme perníčky zdobily a prodávaly v neděli 4. prosince od 14 do 

18 hodin v sále kulturního domu Beseda na Sousedském jarmarku. 

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

zdobení a následný prodej perníčků. Celkově jsme za perníčky a vánoční punč po 

odečtení nezbytných nákladů vydělaly krásných 2 100 Kč. Ty použijeme v únoru 2017 

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 


