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oddíl VS Pátý oceán 
Jsme oddíl vodních skautů pro kluky a holky kolem od 8. let v Hovorčovicích  

(od druhé, třetí třídy). Jednou týdně se scházíme na schůzkách a zhruba jednou měsíčně 

vyrážíme na výpravy do okolí. Menší děti (8 - 11 let) mají schůzky pravidelně v úterý v 

klubovně od 16:30 do 18:00, větší skauti (11 - 15 let) každé úterý v klubovně od 18.00 do 

19.15. 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. 

Skauti jsou mezinárodní organizací s propracovaným systémem zážitkové pedagogiky, která 

se snaží o všestranný rozvoj dítěte a naplnění jeho individuálních potřeb. Dítě tak nachází 

kladný vztah k přírodě, naučí se být ohleduplné ke svému okolí, hrát fér a spolupracovat s 

ostatními kamarády. Chceme, aby děti, které k nám chodí, dokázali s přehledem řešit 

problémy všedního života. Poznali mnoho přátel napříč společností, na které se mohou 

opravdu spolehnout. Jejich mysl byla otevřená novým myšlenkám a nápadům. 

Náš oddíl má tyto posádky:  

     -  posádka Andílků: holky od 8 do 11 let 

     -  posádka Světlušek: holky od 8 do 11 let 

     -  posádka Čertů: kluci od 8 do 11 let 

     -  posádka Rozázek: holky od 11 do 15 let 

Protože se nám skokově navýšil počet dětí i posádek, byli jsme nuceni si zapůjčit další 

místnost pro naší klubovní činnost od spolku Felix Liberi, za což jim moc děkujeme. 

 



schůzky 
Celý tento rok jsme se věnovali plnění skautských dovedností 

vycházející ze stezky vodních skautů, tzv. plavby. V lednu jsme se 

učili nové uzly, povídali si příběh o historii skautingu a zaměřili se 

opět na zákon a heslo vlčat/žabiček. V únoru jsme si ukázali, jaká 

je struktura oddílu i našeho střediska, probrali jsme státní i 

skautské znaky. Březen byl pak věnován hlavně mapě a buzole. 

Pořádali jsme velkou hru po Hovorčovicích, kde si skauti prakticky 

tyto vědomosti ověřili. V dubnu jsme se naučili nové šifry. Dále 

jsme si vysvětlili, jak správně a bezpečně zhotovit ohniště tak, aby 

nebylo poznat, že v přírodě oheň byl. Vše bylo ověřeno i prakticky. 

Květen byl pak věnován vodáckému výcviku a stavbě budek pro 

Kaluse ušatého. V červenci zbyl čas už jenom na trénink na vodě a 

přípravám na tábor.  

Po prázdninách jsme testovali, co vše si ještě děti pamatují 

z minulého roku a z tábora. Přijali jsme nejen novou posádku 

skautek, ale i nové tváře do stávajících posádek. V září jsme ještě 

probrali druhy ohňů a naposledy ještě vyrazili na rybník na lodě. 

V říjnu jsme si povídali, jaké máme druhy lodí, co dělat když se 

ztratíme a jak se bránit nebezpečným lidem. V listopadu jsme si 

ukázali, jaké mohou být turistické a mapové značky a jak se dle 

nich orientuje v přírodě. A zároveň ještě dodělávali vánoční Betlém 

pro obec Hovorčovice. Celý prosinec jsme pak věnovali přípravě 

na střediskovou vánoční besídku Ejchuchu, výrobě přáníček a na 

rozdávání Betlémského světla 



výpravy a ostatní akce 
Polabská strašidla – Brandýs nad Labem 

V lednu pořádal přístav vodních skautů Retra Brandýs XII. ročník 

akce „Po stopách Polabských strašidel“. My jsme vyrazili na trať 

v pozdním odpoledni, když už se stmívalo. Skauti se nejdříve 

setkali s nešikovným hrobníkem, kterému pomohly zatloukat 

hřebíky do rakve.  

V katovně pomohly ošetřit kamarády bezhlavého rytíře a na 

Ostrůvku se setkaly s okradenou komtesou a bandou loupežníků. 

Další kroky skauty dovedly k vodníkům a rozhádaným mlynářům. V 

alchymistické dílně Brandýského zámku děti čekalo setkání s 

mágem a jeho nešikovnými dcerami a v Panské zahradě se 

musely ubránit upírům. 

V cíli jsme dostali malou odměnu a potvrzení, že se celý rok 

nemusíme bát strašidel. 

Výprava do Brd 

V únoru jsme vyrazili do okolí Mníšku pod Brdy. Naším úkolem 

bylo jako každoročně donést zvířátkům do krmelce jídlo a sůl, aby 

přes zimu měli co jíst. 

Natři to své židli 

Co se stane, když se sejdou oprýskané staré židle v klubovně a 

zbylá barva po výrobě Hovorčovického Betlému? Super 

dopoledne strávené natíráním židlí podle vlastního návrhu 

každého skauta.  

Maškarní ples v Líbeznicích 

Skauti z našeho střediska pořádali netradiční Maškarní ples ve 

stylu 60. let á la Pomáda, který se uskutečnil v nové hale Na 

Chrupavce. 

Vítání jara – Lov kůží v Želízech 

Na začátku jara jsme vyrazili na výpravu do Želíz, kde se dle posledních zpráv vyskytují vůbec poslední zbytky bobrů. Pro záchranu 

těchto zvířat nejdříve skuti museli projít strastiplnou cestu, splnit všechny úkoly a v závěru se také vyškrábat skalní soutěskou až 

k místu, kde byli bobři naposled k vidění. Zde jsme poobědvali a následně v lese zachraňovali co nejvíce bobřích kůží. Na konci výpravy 

si skauti vyměnili nalovené bobříky za sladkosti a skautské odměny. 



Skautský dobrý skutek 

Letos poprvé jsme se zúčastnili celostátní akce: Skautský dobrý 

skutek. V rámci obce Hovorčovice vznikla iniciativa na záchranu 

hnízdiště Kalouse ušatého. My jsme se nabídli, že zhotovíme 3 

budky pro tento středně velký druh sovy. Následně tyto budky měl 

pan Kotva ve spolupráci s obcí rozmístit na vybrané stromy.  

Rytíři sv. Jiří 

V dubnu jsme vyrazili na výpravu podél Mratínského potoka. 

Vyrazili jsme z Hovorčovic, přes Veleň, Sluhy a zase zpět do 

Hovorčovic. Skauti měli za úkol cestou plnit různé vědomostní 

úkoly, porazit loupeživé rytíře a zachránit krásnou princeznu ze 

spárů strašlivého draka. Vše nakonec dopadlo dobře a děcka se 

po ukrutném boji s drakem všichni zase vrátili v pořádku domů. 
Skautská regata Brandýs nad Labem 

Na tento náš první oficiální skautský závod pramic jsme vyrazili už 

v pátek. Ubytovali jsme se v loděnici Brandýských skautů, kde se 

již začali sjíždět i ostatní účastníci závodu, kteří se rozhodli to vzít i 

s přespáním. My jsme ještě v pátek stihly poslední tréninkové jízdy 

na Labi a večer poseděli u ohně. Během dne jsme absolvovali 

celkem tři rozjížďky a v době, kdy komise rozhodčích vyplňovala 

diplomy a chystala ceny pro výherce, se ti co měli zájem, vydali na 

prohlídku Boleslavského zámku. Nakonec žabičky byli na krásném 

třetím místě, vlčata dojela na pátém. Na vůbec první vodácký 

závod to byl velký úspěch. 

Fifkův závod 

Fifkův závod je tradiční závod pro členy našeho střediska ve 

všech věkových kategorií. Závodí se ve skautských 

dovednostech, zručnosti a zdatnosti. Samotný závod začínal až 

od druhé hodiny, my se ale sešli už dopoledne v Mratíně na 

autobusové zastávce. Pak jsme vyrazili podél Líbeznického 

potoka po žluté značce až na Arču, kde závod probíhal. 



Napříč Prahou – přes tři jezy 

Již tradičně i tento rok se na svátek Sv. Václava otvírají pro vodní 

skautky a skauty pražské propusti a to při příležitosti konání 

závodu Napříč Prahou – přes tři jezy. Tento rok jsme poprvé na 

tento prestižní závod vyrazili i my. A jelikož máme dvě pramice 

P550, do závodu jsme přihlásili jednu posádku vlčat a jednu 

žabiček. Délka závodu byla 6,5 km. Celou trasu nakonec kluci 

zajeli za 53:50 minut a holky za 55:03 minut.  

Tábor Hradčany 2017 

Tento rok jsme vyráželi na tábor do Hradčan. A to rovnou na 14 dní. 

Měli jsme domluvené krásné místo na kraji vesnice, přímo 

obklopené lesy. Vodácký výcvik probíhal na Hradčanském rybníku, 

který je pro tuto činnost přímo ideální.  

Celý tábor jsme hráli hru Ztroskotání lodi Pacifik inspirovanou 

knížkou Kormidelník Vlnovský. Skauti hned po příjezdu autobusem 

„ztroskotali“ na pustém ostrově. Následně museli udělat průzkum 

ostrova a zakreslit ho na mapě, objevit vodu, sehnat si jídlo, 

postavit si přístřešek či podniknout noční plavbu po rybníku. Ještě 

stačili porazit divoké domorodce, než je zachránila kolem 

projíždějící loď.  

Na tomto táboře jsme chtěli dále zdokonalit činnost na vodě, ale 

hlavně také základní skautské i tábornické dovednosti. Skauti si 

tedy samy stavěli podsadové stany, umývárnu i kuchyň. Naučili se 

správně osekávat stromy a připravovat dříví do kamen. A hlavně, 

prvních 8 žabiček a vlčat slibovali skautský slib a absolvovali 

vodácký křest.  

Středisková výprava Čimelice 

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. 

Výprava do Desné 

Tento rok poprvé jsme se rozhodli umožnit některým našim skautům skládat skautský slib jindy, než na táboře. Po příjezdu do Desné 

v pátek večer jsme se ubytovali a zahráli si drobné hry. V sobotu jsme ráno věnovali přípravě slibového ohně a výrobě fagule. Odpoledne 

slibující ještě absolvovali rozhovor s členem kapitanátu o významu slibu a poté měli ještě čas o samotě přemýšlet, zda tento vážný krok 

chtějí udělat. Večer pak u slibového ohně malý i velcí skauti slibovali. V neděli nás čekal už jenom úklid základny a cesta domů.  



Rozsvícení vánočního stromku 

Tak jako minulý rok, i letos jsme se podíleli na obecním rozsvěcení 

vánočního stromku.  Do našeho Betlému jsme přidali ještě jednu 

ovci, takže tam už jsou dvě.  

Jelikož nám minulý vánoce bylo odcizeno světlo, letos jsme betlém 

nasvítili pomocí vánočních řetězů. Ty už tam naštěstí zůstali. 

Novou ovečku připravila naše nová posádka Rozárek, tak, aby byl 

betlém kompletní. 

Ejchuchu  

Také 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 rozdávání vánočních dárků 

Ježíškem pod vodou. V rámci této divadelní hry jsme také 

obdarovali ostatní oddíly ve středisku.  

Betlémské světlo 

Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista – Betlémě. K nám do 

Hovorčovic dorazilo již počtvrté. Světlo jsme rozdávali 23. 12. v klubovně 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. Letos 

také chceme poděkovat Středočeskému 

kraji, díky jeho dotaci, jsme si pořídili 

originální vodácký vozík pro převoz pramic 

P550. 

Dále nás podporují:  

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

- Vlastimil Štěpán: podpora chodu klubovny, pomoc a vaření na 

                               táboře  

- Veronika Todtová: výrazná sleva (nebo zdarma) na nákup jaké- 

                               koliv zeleniny 

- František Sklenička: stavba betléma, pomoc při akci Starosten- 

                               ský guláš, vaření na táboře 

- Spolek Felix Liberi: zapůjčení další místnosti pro naší klubovní 

                               činnost 

- obecně všichni rodiče našich skautů. 



hospodaření 

Elektrika klubovna I. 5 601 

Elektrika klubovna II. 4 500 

Lodní zvon 1 935 

Pádla + házecí pytlík 2 310 

Vybavení klubovny + oddílová činnost 3 649 

Nástavba na vodácký vozík 4 840 

Drobný materiál pro činnost na schůzkách 2 165 

Celkem  25 000,- 

Letos jsme od obce dostali dotaci 25 000,- Kč. Z této částky jsme hlavně zaplatili elektřinu v našich klubovnách, pořídili základní 

záchranné pomůcky na tekoucí vodu, i speciální nástavku na vodácký vozík. Za zbývající částku jsme zakoupili drobný materiál na 

provoz klubovny a další vylepšení vánočního betlému. 

Dále jsme v rámci střediska zažádali o finanční podporu Středočeský kraj, kde jsme si z dotace 42 000,- pořídili vodácký vozík  

za 38 000,-  Zbytek Středočeské dotace si nárokovali ostatní oddíly ze skautského střediska Líbeznice. 



členové oddílu 
 Příjmení Přezdívka Funkce v rámci oddílu 

 Hamerník Jaroslav Sekki Kapitán oddílu 

 Hamerníková Petra Píďa Palubná oddílu 

 Šulová Květa Čolek Palubná oddílu 

 Milfajtová Martina Žabka Palubná oddílu 

 Čápová Tereza Cukřenka   

 Hamerníková Veronika Juko   

 Houbová Barbora Jiskra   

 Houbová Tereza Můša Člunař posádky 

 Jirásek Adam Klobouček   

 Kameníková Kateřina Hermelína   

 Lopatová Barbora Brumda   

 Lopatová Lucie Šušenka   

 Lovětínská Linda Lili   

 Lovětínská Aneta Zajda   

 Milfajtová Kristýna Blecha   

 Mustafa Arlinda Třpytka Kormidelník posádky 

 Mustafa Armend Divočák   

 Nováková Gabriela Myška   

 Profous Adam Čert Člunař posádky 

 Profousová Tereza Hvězda   

 Proška Matěj Stopař Kormidelník posádky 

 Reisinger Jan Proužek   

 Rousová Marie Emko   

 Sklenářová Nela      

 Štěpánová Lucie Pírko   

 Šula Jiří 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 

10. oddíl vodních skautů "Pátý oceán" Hovorčovice 

Revoluční 256 (vchod ze dvora) 

250 64, Hovorčovice 

 

e-mail: patyocean@skaut.cz 

http://patyocean.skauting.cz 
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