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ODDÍL VS PÁTÝ OCEÁN 
Jsme oddíl vodních skautů pro kluky a holky kolem 7. let v Hovorčovicích (od druhé 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. 

V létě a na podzim se snažíme co nejvíce času trávit na vodě. 



V lednu jsme v rámci celoroční 

hry museli vystopovat proradné 

pytláky a vzít jim klíč od všech 

krmelců. Tento klíč jsme pak 

použili na výpravě. Zároveň 

jsme se začali připravovat na 

Závod Vlčat a Světlušek. 

Probrali a zopakovali jsme 

základy zdravovědy (krvácení, 

odřené koleno, krvácení z 

nosu, pohmožděný kotník, 

popáleniny, puchýř, bodnutí 

hmyzem).  

SCHŮZKY 

Duben byl už jenom ve 

znamení závodu vlčat a 

světlušek, zde jsme nestihli už 

nic jiného. V květnu jsme začali 

s vodáckým výcvikem na 

místním rybníku, probrali 

poslední věci na závod a 

pomalu nám začínala 

motivační hra na tábor. 

V červnu jsme dále pokračovali 

s vodáckým výcvikem a zkusili 

se poprvé zorientovat v mapě, 

což děti pak využili na výpravě. 

V únoru jsme trénovali zásady chování 

v nebezpečných situacích, zkusili si volání 

na všechny záchranné a bezpečnostní 

složky pomocí mobilu a probrali některé 

osobnosti skautské historie. Holky také 

oslavily den sesterství. V březnu jsme 

zasadili bylinky, které jsme potom v létě 

vysadili ven. Dále jsme se připravovali na 

ZVaS (krájení a příprava jídla, šifry, 

manuální zručnost) a stihli také vyčistit 

místní potok. 

… skauting pro život 



Po prázdninách jsme 

testovali, co všechno si děti 

pamatují z minulého roku a 

jelikož se dostaly do 

vlčáckého a žabičkovského 

věku, začali jsme s nimi plnit 

vodácké plavby Čolka a 

Žabky. V říjnu jsme probrali 

znak žabiček a vlčat, 

zkontrolovali, kdo s kým 

chodí do posádky a další 

informace o nich, a to i na 

vedení oddílu. Zároveň 

v tomto měsíci se děti 

rozdělily do třech posádek a 

zvolily si svoje kormidelníky 

a člunaře.  

V listopadu si skauti 

zopakovali, jaká máme 

pravidla a jaká je struktura 

oddílu a řekli si o pozdravu a 

heslu žabiček/vlčat. Celý 

prosinec jsme pak věnovali 

přípravě na střediskovou 

vánoční besídku Ejchuchu, na 

rozdávání betlémského světla 

a výrobě betlému pro obec 

Hovorčovice.. 



VÝPRAVY A OSTATNÍ AKCE 

Výprava do Brd 

V lednu jsme vyrazili do okolí Mníšku pod Brdy. Naším úkolem bylo 

dovést zvířátkům do krmelce jídlo a sůl, aby přes zimu měli co jíst. 

Hliník si nás vyzvedl na autobusové zastávce Kytín, rozcestí. Zde jsme 

si udělali oběd na ohni a vyrazili přímo do lesa. Postupně se nám sáňky 

vyprazdňovaly a tak zbyl čas i na závod na saních a pořádnou 

koulovačku.  

Vítání jara – Zlatá horečka v Kojeticích 

Na začátku jara jsme vyrazili na výpravu do Kojetic, kde se dle 

posledních zpráv objevilo zlato. Tak jako na bájném Klondajku jsme i my 

nejdříve museli zdolat dlouhou cestu, vysoutěžit si sáňky, krumpáč, 

lopatku a boty. S tímto vybavením pak zlatokopové už mohli vyrazit na 

claimy a začít těžit. Na konci výpravy si děti vyměnili zlato za Kojetické 

dolary a nakoupili si nějaký proviant v místním skautském obchodě. 

Závod Vlčat a Světlušek 

Tento rok naše středisko organizovalo okresní kolo ZVaS. I když 

v podstatě ještě benjamínci jsme se i my (nezávodně) zúčastnili závodu. 

Celý den bylo krásné počasí, a tak to pro benjamínky byla krásná 

zkouška na závod za dva roky a navíc jsme nebyli poslední!  



Dvoudenní výprava Po stopách králů 

Těsně před prázdninami jsme vyrazili vlakem na dva dny do okolí Karlštejna. Konkrétně na naučnou 

stezku Karlštejn. Prohlídku hradu jsme vynechali a vyrazili rovnou do přírody. Zejména krásně bylo  

u přírodních Bubovických vodopádů, kde jsme si i prolezli menší jeskyni. Přespali jsme v tee-pee 

v Srbsku, uvařili na ohni večeři a druhý den vyrazili vlakem zpět. 



                                      Tábor Kovářov 2016 - Lipno 

                    Tento rok jsme na tábor jeli až na daleké Lipno. Přespávali jsme na skautské základně Kovářov, která 

je vzdálená asi 600 m. od přehrady. Na břehu přehrady jsme navíc mohli využít loděnici, kde jsme trávili alespoň 

ze začátku většinu času. Během tábora jsme cestovali Z pohádky do pohádky, kdy každý den byla jiná pohádka. A 

tak jsme loupali perník z  perníkové chaloupky, zachraňovali Vasilisu před Kostějem Nesmrtelným, učili se správně 

loupit od Lotranda a Zubejdy, snažili se ochočit draka, plavat po řece s Plaváčkem a zachránit pohádkové 

království před Rumburakem. Na tomto táboře jsme hlavně chtěli začít s vodáckým výcvikem, což se nám podařilo 

jenom z části. První dva dny jsme k výcviku měli ideální podmínky, pak se nebe zatáhlo a vodácký bůh Melounek 

na nás seslal déšť, a to v podstatě až do konce týdne. V případě, že jsme jeli na jeden týden, to bylo mnoho. I tak 

jsme ještě spluli jeden úsek Vltavy. Tábor jsme opouštěli za nastupujícího pěkného počasí a už nás čekala jenom 

dlouhá cesta domů. 



         Poslední táborák 

Jako každý rok se i letos zavíraly prázdniny posledním táborákem. Zde je čas si vyprávět zážitky 

z prázdnin a setkat se se skauty z celého střediska. 
  

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. 
   

Středisková výprava Hostinné 

Na podzim náš oddíl vyrazil na vícedenní celostřediskovou výpravu. Letos byla inspirovaná severskými 

bohy a mytologií. V pátek jsme se ubytovali na skautské základně a zároveň vyrazili hledat přenášedlo, 

pomocí kterého děti cestovali po všech světech. Druhý den jsme museli splnit plno úkolů a za ty pak 

děti dostali kouzelné amulety pro obnovu bájného stromu života, který z neznámých důvodů umíral. 

Nakonec se vše povedlo a večer se ještě stihlo skautské divadlo. V neděli obživl kouzelný strom a my 

mohli odjet domů. 
 

Rozsvěcení vánočního stromku 

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

více vytunili náš betlém. Tentokrát jsme postavili Ježíškovi opravdovou budku (betlém), tak, aby na něj 

nepršelo. Přidali jsme ještě jednu ovci a vše nechali nasvítit. Děti všechny části nařezali, nabarvili a 

částečně i sešroubovali dohromady. Ovci ještě navíc nalakovali, tak, aby netrpěla při sněžení nebo 

dešti. 



        Ejchuchu  

Letos jsme se jako každoročně zúčastnili střediskové vánoční besídky v nové budově líbeznické 

tělocvičny Na chrupavce. V první části nás čekala tělocvična plná úkolů a v druhé části pak vánoční 

program připravený jednotlivými skautskými oddíly. My jsme si připravili divadelní scénku o stvoření 

Pátého oceánu, ztvárněného pomocí rozhovoru mezi vodáckým pánembohem Melounkem a vládcem 

všech moří Tritonem. Po vystoupení i ostatních oddílů ve středisku se už děti vrhli na 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 potřetí. 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 i alko punč, záložky a kalendáříky. Poté jsme se zastavili v místním domově 

s pečovatelskou službou, kde jsme rozdávali vánoční přáníčka vyráběné skauty a zpívali koledy. 





PODPORUJÍ NÁS 

Obec Hovorčovice je naším největším partnerem, který nás podporuje, a 

v prvé řadě jsme velice vděční za prostory klubovny, které můžeme 

využívat. Také chceme poděkovat místnímu spolku Felix liberi, který 

nám každé úterý půjčuje svojí klubovnu pro chlapeckou posádku. 

Dále nás podporují:  

•  Jiří Houba: podpora chodu klubovny, pomoc při stavbě betléma 

•  Vlastimil Štěpán: podpora chodu klubovny, role ochránce přírody v letošní                    

              celoroční hře 

•  František Sklenička: stavba betléma, pomoc při akci Starostenský guláš 

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

•  obecně všichni rodiče našich skautů... 



HOSPODAŘENÍ 
Letos náš oddíl od obce dostal dotaci 50 980,- Kč. Z této částky jsme hlavně pořídili novou 

skautskou pramici P550. Zároveň k ní bylo pořízeno dalších 6 vest a 6 pádel, takže můžeme nyní 

obsadit dvě pramice pro 12 dětí. Z této částky také platil materiál na provoz klubovny a další 

vylepšení vánočního betlému. 

Elektrika klubovna 3 730 

Pramice P550 27 225 

6 x pádla + vesty 9 306 

Betlém materiál 3 295 

Starostenský kotlík 1 660 

Stan Ferino 6 4 940 

Drobný materiál pro činnost na 

schůzkách 

824 

Celkem  50 980,- 



ČLENOVÉ ODDÍLU 
Jméno a příjmení Přezdívka Funkce v rámci oddílu 

Jaroslav Hamerník Sekki Kapitán oddílu 

Petra Hamerníková Píďa Palubná oddílu 

Květa Šulová Čolek Palubná oddílu 

Matina Milfajtová Žabka Palubná oddílu 

Aneta Lovětínská Zajda Kormidelník posádky 

Veronika Hamerníková Juko Člunař posádky 

Isabel Ortega Ještěrka 

Leontýnka Steničková Číča 

Zuzana Todtová Žužu 

Arlinda Mustafa Třpitka Kormidelník posádky 

Kristýna Milfajtová Blecha Člunař posádky 

Tereza Houbová Můša 

Gabriela Nováková Myška 

Lucie Štěpánová Pírko 

Matěj Proška Kormidelník posádky 

Adam Profous Čert Člunař posádky 

Armend Mustafa Divočák 

Jiří Šula Morče 



Junák - český skaut, 

středisko Willi Líbeznice, z. s. 

Hovorčovická 161, 250 65 Líbeznice 

 

IČ: 63837188 

evid. číslo: 219.04 

 

číslo účtu: 115-211 651 0247 / 0100 
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Revoluční 256 (vchod ze dvora) 

250 64, Hovorčovice 

 

e-mail: patyocean@skaut.cz 

http://patyocean.skauting.cz 
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