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Zpráva o činnosti za rok 2017 

9. dívčí a 5. chlapecký oddíl Rybí 

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

i světlušek, v průměru 8 děvčat, pod vedením rádkyně Barči Mužíkové a Marie 

Červenkové. Schůzka probíhá pravidelně jednou týdně, každý pátek od 16 do 18 hodin 

ve sklepních prostorách Besedy nebo na vycházkách v přírodě. 

Vůdce chlapeckého oddílu je Radek Najzar. Chlapci, v průměru 4 vlčata i skauti, se 

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

Davida Purmenského a Filipa Honeše. 

V září roku 2017 vznikl nový oddíl benjamínků pod vedením Markéty Kvitové a 

Martiny Najzarové. Jedná se o předškoláky nebo žáky prvních tříd ve věku  

od 5 do 6 let, kteří se scházejí v průměru šesti holek i kluků každý pátek  

od 16 do 18 hodin. 

Činovníci všech oddílů se scházejí jednou za čtvrt 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 a provádějí úkoly 

z nadřazených jednotek.   

K prosinci 2017 máme 25 registrovaných členek v dívčím oddíle a 16 registrovaných 

členů v chlapeckém oddíle. 

 

1) Víkendovka 

2) Letní táboření  

3) Drakiáda 

4) Pečení perníčků k výstavě Betlémů 
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Víkendovka 

16. 2. – 19. 2. 2017 

Skautské centrum Vanaivan - Kopřivnice 

Naše Víkendovka začala ve čtvrtek 16. 2. 2017. Z Rybího holky vyrazily autobusem 

směr Vanaivan, do Kopřivnice. Devět děvčat, tři vedoucí a jedna kuchařka. Po 

seznamovacích hrách (jak už je zvykem, vždy na začátku každé akce) jsme si zahráli 

hru „Kurňa, co to je?“ což je obdoba známého Kufru. Děvčata byla rozdělena do tří 

družstev a soupeřily v pantomimě, poznávání písničky, odkrývání obrázku nebo 

hádání ukázek z pohádek. 

Po pátečním probuzení a snídani jsme absolvovali procházku po okolí – Bezručova 

rozhledna, Raškova vyhlídka a Šostýn. Po obědě jsme zahráli několik her a od čtyř 

hodin nás čekali na dvou drahách 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 

i v hodnocení měli dvě kategorie. Jelikož nám po bowlingu pěkně vyhládlo, objednali 

jsme si pizzu. Děvčata se na ni moc těšila, měla jí slíbenou za prodej a pečení 

perníčků. Večer jsme strávili ve stylu „Mojito party“, míchaly se drinky, hrála 

karnevalová hudba a provázely nás typické soutěže jako je třeba židličkovaná.   

V sobotu dopoledne jsme vyráběly ponožkové maňásky a po obědě jsme vyrazily do 

sněhu zahrát koulovanou, honičku a přetahovanou.  Po nedělní snídani už na nás čekal 

krytý bazén v Kopřivnici. Ve vířivce, parní sauně i v dětském bazénku se holky 

pořádně vyřádily. Po obědových řízkách jsme na Vanaivanu uklidily, sbalily si věci, 

zahráli ještě elektriku a vyrazily k autobusu. Padla poslední fotka, daly jsme si pac a 

pusu a odjely domů.   
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Letní táboření 

29. 7. – 5. 8. 2017 

Valašská Polanka 

Letos si již potřetí odjeli naši skauti užívat letních dnů na louku nedaleko obce 

Valašská Polanka, která se rozprostírá asi 15km od města Vsetín. Jejich tábořiště se 

nacházelo v lesích na pomezí Javorníků a Moravskoslezských Beskyd, z jedné strany 

jej lemoval malý potůček. Na tomto místě jsme letos strávili týden od 29. 7. do 5. 8. 

2017. 

Okolní lesy opět nezklamaly a přes polední pařáky dětem i všem vedoucím poskytly 

příjemné útočiště. Krom stínku byla letos v lese super houpačka, která se vznášela kde 

jinde než nad potokem! Jak už to na každém našem táboře bývá, měli jsme krásnou 

kuchyň, jídelnu, ohniště, stany s dřevěnou podstavou o dvou lůžkách, latríny, sprchu a 

prostor na hry. 

Kdo by to byl řekl, že za tak krátkou dobu lze prožít celý rok? Já tedy ne, ale naši 

skauti dokázali opak. Letošní téma celotáborové hry se totiž nesl v duchu „Rok na 

vsi“. Se všemi jeho oslavami, svátky i povinnostmi to děti neměly vůbec jednoduché. 

Musely stavět hranice a sehnat k nim vhodné čarodějnice na Pálení čarodějnic, učit se 

číst, obdělávat svá políčka nebo dojit krávy. Všichni vesničané ale také potřebují sem 

tam nějaký ten odpočinek a tak se dvakrát pořádala výprava k nedalekému rybníku. 

Závěrem tábora se samozřejmě konaly Vánoce. Dětem se rozdaly zasloužené odměny 

a diplomy např. za nejlepšího táborníka, vzorný úklid ve stanu, ale také bohužel i za 

největšího čuníka. Poslední večer se pořádal slibový oheň. Po úspěšném slibování se 

zpívalo, povídalo a hrálo tak, jak to má správně být. 

Ke vší smůle však všechny tyto úžasné okamžiky musí jednou skončit, aby udělaly 

prostor dalším, třeba ještě lepším. Proto se určitě již nyní všichni účastníci tábora 

nemůžou ani dočkat dalších dobrodružství, která si pro ně na příští rok vedoucí 

připraví. 

 

 



4 
 

Drakiáda 

5. 11. 2017 

Rybí – Kocmínek 

 

Letošní drakiáda se podařila až na třetí pokus. V prvním termínu (22. 10. 2017) bylo 

tak škaredě, že jsme ji museli posunout na 29. 10. V tu neděli tenkrát tak silně foukalo, 

že ČHMÚ vydal zákaz vycházení, zdržování se poblíž lesa i na volných prostranstvích. 

Vše tedy dopadlo až na třetí pokus, drakiáda nakonec proběhla až 5. 11.   

Fandové skautu i jeho členové nás podpořili a přišli v hojném počtu, celkově jsme 

zaregistrovali 42 draků. Zařízeno jsme měli i tradiční občerstvení, ve kterém se mohli 

všichni zahřát čajem či svařákem a osladit si život oplatkem nebo bonbony.  
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Pečení perníčků na Vánoční sousedský jarmark 

Prosinec 2017 

Rybí – Beseda  

Perníčky jsme začali péct klasicky 3 týdny před prodejem. 2 týdny předem je zdobíme 

a poslední skaut před prodejem balíčkujeme.  

Holky byly moc šikovné, pečení perníčků bylo opět úspěšné. Celkově jsme za 

perníčky a vánoční punč vydělaly krásných 2 900 Kč. Penízky použijeme v únoru 

2018 na připravované Víkendovce, kde děvčatům za snažení a ochotu s radostí 

přispějeme na bowling a pizzu.  

Příští rok nás čeká Víkendovka i s malými benjamínky, takže jsme všichni moc 

zvědaví, jak to s námi zvládnou. 

 

 

Za Skauty Rybí 

          Barbora Mužíková 


