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10. oddíl vodních skautů  
Pátý oceán Hovorčovice  



Oddíl VS Pátý oceán 
Jsme oddíl vodních skautů pro kluky a holky kolem 6. let v Hovorčovicích (od 

první třídy). Jednou týdně se scházíme na schůzkách a zhruba jednou 

měsíčně vyrážíme na výpravy do okolí. Schůzky jsou zaměřeny na stmelování 

oddílu, vybudování přátelství, soudržnosti mezi dětmi a motivace pro skautský 

život. Za tímto účelem jsou směřovány hry i aktivity oddílu. Postupně bychom 

chtěli také přidávat větší důraz na ekologii a celkově pobyt v přírodě. 



Schůzky 
V lednu jsme se zaměřili 

hlavně na objevování 

vlastních smyslů (sluch, 

hmat, čich…) a recyklaci 

odpadů. Vyráběli jsme tři 

krále, plastiku pirátské 

lodě a zkusili si zahrát 

velkou baterkovou hru. 

V únoru se děti snažily 

poznávat svět kolem sebe, 

hráli jsme si na autobus 

(jak se v něm chováme), 

na semafor a obchod.  

V měsíci březnu jsme se byli 

podívat na hospodářství u 

rodiny Todtových a zde jsme se 

naučili odlévat stopy. Ty jsme si 

pak vzali na památku domů. 

Děti poznávaly samy sebe a 

rozdíly, které mezi námi jsou. 

V dubnu jsme více chodili už 

ven, poznávali jsme okolí 

klubovny a hlavní orientační 

body v obci. Více jsme se 

zaměřili na stmelování skupiny 

a vzájemného respektu mezi 

sebou.  

Květen pak byl více ve 

znamení pohybových her 

a schopnosti koordinovat 

vlastní motoriku, byla i 

velká hra o poklad. 

Navštívil nás také indián 

Černá ruka, který nám 

dal první úkoly. Indiánská 

tématika nás pak 

provázela celým táborem 

v Desné. Vyráběli jsme 

oddílový totem.  



V červnu jsme pak 

trénovali situace při 

kontaktu s nebezpečnými 

lidmi, a to jak na ulici, 

v dopravním prostředku 

nebo v autě. Více jsme se 

zaměřili na fyzičku dětí, na 

vztahy mezi sebou a 

pomalu se připravovali na 

tábor o prázdninách. 

 

V novém školním roce jsme se 

začali více věnovat ekologii a 

ochraně přírody. Odstartovali 

jsme novou celoroční hru 

Ochránci přírody, kdy každý 

měsíc přijde na schůzku 

ochránce přírody a zadá nám 

nějaký úkol. V říjnu jsme sázeli 

stromky v parku (každý má svůj 

podepsaný). V listopadu jsme 

tvořili z hlíny a lepidla prazemi, 

vyráběli ježka z pískového těsta, 

kterému každý skaut pak musel 

najít pelíšek na zimu. Také jsme 

vyráběli vánoční betlém, který 

měl představení při obecním 

rozsvěcení vánočního stromku.  

V prosinci jsme se zaměřili 

na vzájemnou pomoc 

v rámci oddílu. Každý si 

našel jednoho kamaráda, 

kterému tajně pomáhal. 

Více jsme se připravovali 

na vánoce a na roznášení 

betlémského světla, pro 

tuto příležitost jsme pekli 

perníčky. Pro obyvatele 

domu s pečovatelskou 

službou jsme tvořili 

vánoční přáníčka. 



Výpravy a ostatní akce 
Karneval v líbeznické základní škole 
Obec Líbeznice, baráčníci, zahrádkaří a skauti připravili 

tradiční Dětský karneval s Vandou a Standou. Na 

programu byli soutěže, volba nejhezčí masky, tancování i 

tombola. Děti měly super masky a karneval si skvěle užili. 

Přespání v klubovně Archa 
Vítání jara a zároveň testovací přespání jako nácvik na 

tábor. Večer plný zábavy ve společnosti karimatky a 

spacáku. Sešli jsme se před klubovnou, kde skauti dostali 

cestovní archy, v kterých plnili různé úkoly. Po 

dobrodružné cestě přišli do archy, kde jsme si uvařili 

večeři. Před spaním skauti ještě stihli najít Líbeznický 

poklad a pak už hurá do spacáků. Druhý den děti měly za 

úkol najít cestu zase zpět do Hovorčovic. 

 
Ukliďme Česko 

Společně s ostatními spolky v obci Hovorčovice jsme se zúčastnili akce Ukliďme Česko. My 

jsme dostali úsek úklidu podél teplovodních trubek od ulice Bořanovická na kraj obce 

směrem na Prahu. Na první pohled se zdálo, že je náš úsek víceméně uklizený, ale už na                                               

.                       ten druhý tam bylo práce na celé dopoledne. 

 



Výprava do okolí Měšic 
Na trase dlouhé asi 5-6 km děti poznávaly nádherné okolí 

naší obce. Vyšli jsme směrem na Sluhy a pak cestu stočili 

na Měšice. Před Měšicemi jsme si uvařili náš první oběd 

v kotlíku na ohni. V Měšicích byla zmrzka a hry v 

zámeckém parku. Zpět jsme šli přes remízek zase do 

klubovny. 

Přespání pod stany 
I když stále jenom v obci, na zahradě, ale přesto pod 

stany. První přespání pod stany bez rodičů, stále se 

snažíme trénovat na týdenní tábor v Desné, tak aby 

skauti byli co nejvíce samostatní a zvládli týden bez 

rodičů.  

Napříč Prahou - přes tři jezy 
Závod Napříč Prahou – přes tři jezy je tradičním 

pražským vodáckým závodem s historií sahající až 

do roku 1939. Akce vznikla jako závod vodních 

skautů a proto hlavní soutěžní kategorií je závod 

pramic vodních skautů z celé republiky. Jako každý 

rok jsme opět zastávali pozici rozhodčího    

.                   na Šítkovském jezu.  



Tábor Desná 2015 
Tento rok jsme měli tábor v obci Desná v Jizerských horách. I když jsme přespávali v chatě, 

tábor byl inspirován indiány. Skauti si na začátku tábora museli vyrobit vlastní indiánský 

převlek a zároveň dostali indiánskou čelenku. Do ní během tábora za každou zkoušku dostali 

jedno indiánské péro. Na táboře jsme se opět hlavně zaměřili na stmelování kolektivitu, ale i 

na zvládnutí drobných manuálních činností. Více jsme rozvíjeli osobní samostatnost, menší 

závislost na okolí. Mimo základních indiánských dovedností (výroba luku a šípu, plížení a 

nenápadné chování v lese) jsme také absolvovali celodenní výlet podél říčky Černá Desná k 

vodopádům a závěrečný lov jelena.  



Rozsvěcení vánočního stromku 
Tak jako minulý rok, i letos jsme se podíleli na obecním rozsvěcení vánočního stromku. 

Tentokrát jsme si pro obec připravili výrobu venkovního vánočního betlému. Betlém se skládal 

ze stříšky, komety, postav Marie s Josefem a malých jesliček s ježíškem. Vedoucí a rodiče 

připravili stříšku a vyřízli postavy Marie a Josefa. Část malých skautů potom vše natírala 

barvou, část zase vyráběla malé jesličky pro ježíška. Celý betlém byl koncipován jako 

skládačka pro rychlou montáž na samotném rozsvěcení vánočního stromku. 

Ejchuchu  
Letos jsme se poprvé zúčastnili střediskové vánoční besídky v nové budově líbeznické školy 

Rondal. V první části nás čekala cesta plná úkolů a v druhé části pak vánoční program uvnitř 

budovy. My jsme si připravili písničku Půjdem spolu do betléma, kde jsme nahradili jména v 

písničce jmény našich skautů, a tím se ostatním představili. Po vystoupení i ostatních oddílů ve 

středisku bylo ještě pouštění lodičky ze skořápek ořechů, a se hlavně rozdávaly dárky od 

skautského Ježíška. 

Betlémské světlo 
Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko zažehnuté v místě 

narození Ježíše Krista – Betlémě. K nám do Hovorčovic dorazilo již podruhé. Světlo jsme 

rozdávali 23. 12. v klubovně i v obci Ovčáry a 24. 12. před kostelem v Hovorčovicích. Letos 

jsme měli připraven vedle samotného světla také nealko punč, skautské perníčky (vyráběli naši 

skauti), záložky a kalendáříky. Poté jsme se zastavili v místním domově s pečovatelskou 

službou, kde jsme rozdávali vánoční přáníčka a zpívali koledy. 





Vzdělávání 
ZZA – Zdravotník zotavovacích akcí 
Tento rok se dva naši vedoucí zúčastnili kurzu Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz je 

akreditován MŠMT a byl v rozsahu 40h. Kurz byl zakončen písemnou i praktickou 

zkouškou. Tento kurz je podmínkou pro pořádání skautských letních táborů. 

 

Seminář Benjamínci – nejmladší skauti 
Jeden náš vedoucí se také zúčastnil jednodenního semináře o Benjamíncích (děti 5-6 let). 

Zde se hlavně seznámil s pracovními listy benjamínků a s metodikou práce s nimi. 

Seminář byl především zaměřen na praxi a sdílení zkušeností mezi vůdci oddílů, 

pracujícími s takto malými dětmi. 

 

Vůdcovská zkouška 
Jedna naše vedoucí letos také složila vůdcovskou zkoušku, která je nutná pro vedení 

skautského oddílu. Zkouška se skládá z 5 základních oblastí, což je zhruba 230 

kompetencí.  



Podporují nás 

Dále nás podporují  

•  p. Houba: podpora chodu klubovny, pomoc při stavbě betléma  

•  p. Štěpán: podpora chodu klubovny, role ochránce přírody v letošní celoroční hře a pomoc 

    na táboře 

•  p. Chlupáčová: před každou schůzkou zatápění v klubovně  

•  p. Todtová: výrazná sleva (nebo zdarma) na nákup jakékoliv zeleniny 

•  obecně všichni rodiče našich skautů. 

Obec Hovorčovice je naším 

největším partnerem, který nás 

podporuje, a v prvé řadě jsme velice 

vděční za prostory klubovny, které 

můžeme využívat. 



Hospodaření 
Letos jsme od obce dostali dotaci 29 000,- Kč. Z toho byl hlavně placen základní provoz 

klubovny a také se pořídilo vybavení na táboření a vodu. Z této částky jsme také kupovali 

materiál na kreativní dílu a výrobu vánočního betlému. 

Elektrika klubovna 2 739 

Kreativní dílna 3 915 

6 x pádla + vesty 9 720 

Betlém materiál 5 688 

Lano přetahovací + statické 1 434 

Nářadí (pila, sekera, kladívka, kotlík atd) 2 864 

Drobný materiál pro činnost na schůzkách 2 640 

Celkem  29 000,- 



Členové oddílu 
Jméno Přezdívka Funkce v rámci střediska 

Jaroslav Hamerník Sekki kapitán oddílu 

Petra Hamerníková Píďa palubná oddílu 

Milfajtová Martina Žabka člunařka 

Hamerníková Veronika Juko 

Houbová Tereza Můša 

Chupáč Maxmilián Kity 

Milfajtová Kristýna Blecha 

Ortega Isabel Ještěrka 

Mustafa Arlinda Třpitka 

Mustafa Armend Divočák 

Steničková Leontýnka Číča 

Štefanov Marek Šipka 

Štěpánová Lucie Pírko 

Todtová Zuzana Žužu 

Trnovský Jiří Apač 

Vodrážková Nikola Sovička 
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