
10. oddíl vodních skautu Pátý oceán Hovorcoviceˇ

Zpráva o cinnosti oddílu 2018ˇ



Oddíl VS Pátý oceán

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, dokázaly s přehledem řešit problémy všedního života. Poznaly mnoho přátel
napříč společností, na které se mohou opravdu spolehnout. Jejich mysl byla otevřená novým myšlenkám a nápadům.
Jsme oddíl vodních skautů pro kluky a holky v Hovorčovicích (od druhé, třetí třídy). Tento rok jsme navíc také rozšířili naši činnost o jednu
posádku nejmladších skautů, tzv. Benjamínků. Jednou týdně se scházíme na schůzkách a zhruba jednou měsíčně vyrážíme na výpravy do
okolí. A jednou za rok pořádáme 14denní tábor. Naši nejmenší skauti v posádce Lumíků (6 - 7 let) mají schůzky každý pátek od 15.00 do
16.00, menší děti v posádkách Divoženek a Čertů (8 - 11 let) se scházejí pravidelně v úterý v klubovně od 16:30 do 18:00, větší skautky v
posádce Rozárek (11 - 15 let) každé úterý od 18.00 do 19.15. Schůzky jsou zaměřeny na stmelování oddílu, vybudování přátelství,
soudržnosti mezi dětmi a motivaci 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.

Náš oddíl má dohromady 33 dětí, o které se stará 5
dospělých skautů. Posádka Lumíků má 9 dětí, posádka
Divoženek 10 dětí, posádka Čertů 8 dětí a posádka Rozárek
6 dětí. Jsme koedukovaný oddíl, chodí k nám tedy 11 kluků
a 22 holek.
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.



schuzky
°

První půlrok 2018 byl ve znamení přípravy na Závod světlušek a vlčat. Připravovali jsme se tedy průběžně na závodní kategorii: zdravovědy,
dopravních značek, logického myšlení (hlavně šifry a hlavolamy), na schopnost vyhledávat informace, komunikaci, kuchařské dovednosti,
dále pak orientaci v terénu, znalosti základních hodnot skautingu, prověřovali jsme fyzikou a manuální zručnost. Vše probíhalo formou hry
nebo soutěží. Snaha se našim skautům vyplatila, protože okresní kolo soutěže vyhráli, a i na krajském kole se umístili v polovině posádek.
Po prázdninách jsme testovali, co vše si ještě děti pamatují z minulého roku a z tábora. Přijali jsme nejen novou posádku benjamínků, ale i
nové tváře do stávajících posádek. Celkově se náš oddíl rozrostl až do počtu 32 dětí. Zároveň nám začala se schůzkami pomáhat ještě Lůca,
takže nás dospělých už je 5. Podzim je každoročně velmi naplněný různými akcemi, skoro všechna vlčata a žabičky dostali novou plavbu,
kterou mohou plnit celý další rok, skautky prošly rituálem Čtyř živlů. V tomto druhém půlroce jsme se zaměřili hlavně na rozvíjení paměti a
prohlubování praktických dovedností. Skoro do každé posádky přišli nový skauti, museli jsme tedy znovu zopakovat základní znalosti, kde
jsme se snažili využít už starších (zkušenějších) dětí v oddíle. Závěr roku tradičně patřil přípravám na rozsvěcení vánočního stromku,
Ejchuchu a na roznášení Betlémského světla.



Výpravy a ostatní akce

Polabská strašidla – Brandýs nad Labem

V lednu pořádal přístav vodních skautů Retra Brandýs XIII. ročník akce „Po stopách Polabských strašidel“. My jsme vyrazili na trať v pozdním
odpoledni, když už se stmívalo. Vlčata a žabičky museli opět překonávat různé nástrahy cesty, pomáhat pohádkovým postavám, a hlavně se
neztratit cestou k cíli. V cíli jsme dostali malou odměnu a potvrzení, že se celý rok nemusíme bát strašidel.

Prahou Plnou strašidel

V lednu jsme se také se staršími skautkami zúčastnili závodu, který probíhá v ulicích staré Prahy. Závodu, který ukáže schopnost orientace ve
městě, u mladších vyzkouší jejich odvahu a zajistí příjemně strávené odpoledne. Nejdříve skautky musí vyluštit co nejvíce šifer, potom dle
výsledku luštění ještě najít strašidla v ulicích Prahy.

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.

Maškarní Ples v líbeznicích

Skauti z našeho střediska pořádali netradiční Maškarní ples ve
stylu 30. let, který se uskutečnil v nové hale Na Chrupavce.

Prespávacka v Líbeznicích 

Na konci měsíce února naše starší skautky oslavily Den Sesterství
přespáním, hrami a vařením v klubovně Na Chrupavce.

ˇ ˇ



Vítání jara – jezero Ovcáry

Na jaře jsme vyrazili na výpravu k jezeru Ovčáry. Mohli jsme přespat v místní škole Ovčáry-
Nedomice. Trasu jsme naplánovali z Kostelce nad Labem podél břehu Labe a následně
přímo k jezeru. Nejdříve jsme se vydali ubytovat, poté už jsme prozkoumávali okolí jezera.
Večer nám starší skautky se Žabkou připravily večeři a po večeři už byla na programu
zdravověda. Opět pod vedením starších skautek.

ˇ

Závod svetlušek a vlcat (okresní kolo)

Závod vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní je tradiční závod
pro světlušky a vlčata, kterého jsem se tento rok zúčastnil i náš oddíl. Hlavní cíle tohoto
závodu jsou prožití setkání s ostatními dětmi, zažití celodenní aktivity zasazené do
symbolického rámce a vyzkoušení si schopnosti poradit si v situacích potřebných pro život.
Závod letos pořádali skauti ze střediska Zápy. Po celodenním závodění jsme se umístili na
prvním místě a tak měli zajištěn postup do krajského kola.

ˇ ˇ

výprava na White Canyon

Se staršími skautkami jsme v dubnu vyrazili na Vysočinu do okolí vesnice Batelov. Vlakem
jsme dorazili do Horní Cerekve a od ní přímou cestou dle azimutu směr obec Batelov, kde
jsme na Havlově kopci přespávali v chatě White Canyon. Cestou skautky musely překonat
několik potoků, rozdělat oheň a uvařit oběd, a to vše za stálého kontrolování azimutu, jestli
jdeme správně. Druhý den už zbyl jenom čas na úklid chaty, odchod zpět na vlak a cestu
domů.



Splutí reky Jizery

V květnu jsme splouvali řeku Jizeru ze Spálova (ř.km 101.1) do Turnova (ř.km 79.5). V Turnově jsme přespali ve skautské klubovně nebo pod
stany. Celou sobotu bylo nádherné počasí, bohužel, také i málo vody. Většinu dne jsme přenášeli či se různě krkolomně vyhýbali mělčinám.
Bylo znát, že už je dlouho sucho, a tak jsme museli v polovině našeho úseku akci přerušit a zbytek dojet vlekem. Po příjezdu si děti postavily
stany, uvařili jsme si večeři a vrhli se na hru ve městě. V neděli nás
čekal už jenom odjezd domů.

ˇ

Závod svetlušek a vlcat (krajské kolo)

Na krajské kolo Závodu vlčat a světlušek jsme jeli do Dobříše. I zde
naši skauti prokázali dostatek znalostí, bohužel, na postupové pozice
se už nedostali.

ˇ ˇ

Tábor Hradcany 2018

Letošní 14denní tábor jsme strávili začátkem července v Hradčanech
u Mimoně. V rámci tábora jsme jeli část Ploučnice, plavili se po
Máchově jezeře nebo testovali vodácké dovednosti na Hradčanském
rybníku. Zaměřili jsme se na zvládnutí pokročilých vodáckých
dovedností i krizových situací na vodě. Náš tábor však nebyl pouze o
vodě, velký důraz jsme kladli na soběstačnost a tábornické
dovednosti, takže děti si např. tábor musely samy stavět i bourat.
Musely si postavit podsadové stany, vyrobit podlážky, poličky do
stanů. Celým táborem se nám prolínala celotáborová hra Zlaté údolí
na téma zlaté horečky, ve které děti získávaly dolary. Ty pak mohly
utrácet v saloonu nebo u obchodníka.

ˇ



Napríc Prahou – pres tri 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 vyjeli s jedinou smíšenou posádkou. Délka závodu byla 6,5 km. Celou trasu nakonec kluci a holky zajeli
za 56:40 minut.

ˇ ˇ ˇ ˇ

Skautská výstava: Pošli to dál

V měsíci říjnu naše starší skautky vyrazily na skautskou výstavu Pošli to
dál, kterou připravil Skautský institut ve spolupráci s Poštovním muzeem.
Byla to expozice šitá na míru především družinám a oddílům skautů a
skautek či roverským kmenům. Návštěvníkům nabídla řadu příběhů a
pohledů na to, jakými způsoby skauti a skautky sloužili společnosti za sto
let republiky. Cílem výstavy bylo přivést skauty k aktivnímu přemýšlení o
tom, jak bychom se měli zapojovat do budoucna.

Stredisková výprava cimelice

Tato akce je tradičním setkáním všech oddílů v našem středisku. Akce
probíhá celý víkend a je vždy tematicky zaměřena, letos jsme se nechali
inspirovat výročím 100 let republiky a v rámci tohoto duchu si děti mohly
vyzkoušet různé soutěžní disciplíny a úkoly. Výpravy se účastnily všechny
naše posádky, včetně nejmenších benjamínků, pro které to byla první
výprava s naším oddílem.

ˇ ˇ



Vícedenní výprava do Hradcan

Podzimní výprava za vzpomínkami na letní tábor. Vlakem jsme se dopravili do Mimoně, pak jsme šli cca 9 km pěšky. Cestou si každá posádka
vyzkoušela zřídit i zlikvidovat ohniště, pochod po turistických značkách dle mapy. Benjamínci přijeli později s Píďou tak, aby dojeli rovnou do
Hradčan. Večer jsme se ubytovali ve srubu. Druhý den jsme ještě stihli azimutovou hru a závěrečný úklid, než nám jel zpět autobus.

ˇ

Rozsvícení vánocního stromku

Tak jako minulý rok, i letos jsme se podíleli na obecním rozsvěcení vánočního stromku. Do našeho betléma jsme tentokráte přidali postavy
třech králů a samotný betlém rozšířili o jednu ‘stáj’. Zároveň po celkovém sestavení betlému jsme zjistili, že na další rok budeme muset
udělat celkovou rešerši konceptu stavby.

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
stínové divadlo O stvoření světa.

ˇ

Betlémské svetlo

Betlémské světlo k nám do Hovorčovic dorazilo již
poněkolikáté a vznikla tím docela oblíbená tradice. 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.

ˇ





Podporují nás

Tento rok se nám podařilo získat finanční i materiální podporu z více zdrojů. Vedle obce Hovorčovice a
Středočeského kraje to byli hlavně drobní dárci, kteří se rozhodli podpořit náš oddíl v jeho činnosti. Už tradičně je
naším největším partnerem Obec Hovorčovice, který nás podporuje už od založení oddílu. Mimo finanční podpory
jsme velice vděční za prostory klubovny, místa pro uskladnění lodí a táborových podsadových stanů. Dalším větším
partnerem pro naši činnost je Středočeský kraj, díky jeho dotaci jsme si pořídili několik nových podsad na tábor a
materiál na stavbu vlastní pramice P550.

Dále nás podporují: 
- Jiří Houba: podpora chodu klubovny, pomoc při stavbě betléma, pomoc při zajištění akcí, 

ceny na tábor, drobné vybavení oddílu.
- Oldřich Lopata: dar nové pramice P550, pomoc při zajištění akcí, ceny na tábor.
- Vlastimil Štěpán: podpora chodu klubovny, pomoc a vaření na táboře.
- František Sklenička: stavba betléma, vaření na táboře.
- Lenka Chomátová: finanční dar na koupi jedné stanové plachty.
- manželé Proškovi: kancelářské potřeby, autolékárničky na trénink zdravovědy.
- manželé Lovětínští: pomoc při zajištění akce, ceny na tábor.
- Spolek Felix Liberi: zapůjčení další místnosti pro naší klubovní činnost.
- obecně všichni rodiče našich skautů.



hospodareníˇ

Letos jsme od obce dostali dotaci 35 000,- Kč. Z této částky jsme hlavně zaplatili elektřinu v našich klubovnách, pořídili další pádla i základní
záchranné pomůcky na tekoucí vodu. Za zbývající částku jsme zakoupili drobný materiál na provoz klubovny, materiál na výrobu podsad i
nové stanové plachty na tábor.
V rámci střediska jsme zažádali o finanční podporu Středočeský kraj, kde jsme z dotace 37 721,- pořídili materiál na výrobu pramice za cca
15 000 + stanové plachty za 6 000,-. Zbytek Středočeské dotace si nárokovaly ostatní oddíly ze střediska Líbeznice.
V tomto roce se náš oddíl rozhodli finančně podpořit také dva soukromí dárci. Pan Oldřich Lopata nám poskytl finanční dar na koupi další
pramice P550 a paní Lenka Chomátová na pořízení jedné stanové plachty.

Obec Hovorčovice

Elektrika klubovna 3 051

Podsady + stanové plachty 7 933

Vodácké vybavení (pádla, vesty, házecí pytlík) 13 233

Lodní pytle + barel, vod. lékárnička a kolejda 5 900

Materiál betlém 1 966

Vybavení klubovny + oddílová činnost 2 500

Drobný materiál pro činnost na schůzkách 417

Celkem 35 000

Středočeský kraj

Materiál na výrobu pramice P550 15 000

Stanové plachty 6 000

Ostatní dárci

pan Lopata (pramice P550) 30 000

paní Chomátová (stanová plachta) 2 000



Clenové oddíluˇ

Jméno a příjmení Přezdívka Funkce v oddílu

Jaroslav Hamerník Sekki kapitán oddílu

Petra Hamerníková Píďa palubná oddílu

Květa Šulová Čolek palubná oddílu

Martina Milfajtová Žabka palubná oddílu

Lucie Jurkaninová Lůca

Lumíci

Linda Fuksová

Tereza Hamerníková Kulíšek

Filip Havlík Indy

Karolína Jouzova

Štěpán Jurkanin Lovec

Veronika Provázková Čertice

Ondřej Šťastný Strejda

Leontýna Štěpánková Lentilka

Rozárky

Tereza Čápová Cukřenka

Barbora Houbová Jiskra

Kateřina Kameníková Hermiona

Lucie Lopatová Šušenka

Linda Lovětínská Lily

Marie Rousová Emko

Jméno a příjmení Přezdívka Funkce v oddílu

Divoženky

Ester Dostalova

Veronika Hamerníková Juko kormidelnice posádky

Tereza Houbová Můša

Valentina Kadeřávková Vali

Barbora Lopatová Brumda člunař posádky

Aneta Lovětínská Zajda

Kristýna Milfajtová Blecha

Tereza Profousová Hvězda

Sára Provázková Sirka

Lucie Štěpánová Pírko

Čerti

Adam Jirásek Klobouček

Vojtěch Jurkanin

Filip Kasal Fiškus

Adam Profous Čert člunař posádky

Matěj Proška Stopař kormidelník posádky

Adam Reisinger

Jan Reisinger Proužek

Jiří Šula Morče
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ˇ



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

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODDÍLU 2018, 10. oddíl vodních skautů Pátý oceán Hovorčovice
Zprávu vypracovali: Sekki, Píďa, Čolek


