
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODDÍLU 2019,
10. oddíl vodních skautů Pátý oceán Hovorčovice



Oddíl 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). Jednou týdně se scházíme na schůzkách a zhruba
jednou měsíčně v zimním období vyrážíme na výpravy do okolí. V letních měsících se snažíme jezdit s dětmi vodu na lodích. A
jednou za rok pořádáme 14denní tábor. Benjamínci mají schůzky každý pátek od 15.15 do 16.15, menší děti (8 - 11 let) se scházejí
pravidelně v úterý v klubovně od 16:30 do 18:00, větší skauti/ky (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 38 dětí, o které se stará 6 dospělých skautů. Posádka Lumíků má 9 dětí, posádka Divoženek
9 dětí, posádka Čertů 8 dětí, posádka Pohromáků má 6 dětí a posádka Rozárek 6 dětí. Jsme koedukovaný oddíl, chodí k nám tedy 17
kluků a 21 holek.

Věková kategorie našich posádek: 
posádka Lumíků: holky a kluci od 6 do 7 let
posádka Divoženek: holky od 8 do 11 let
posádka Čertů: kluci od 8 do 11 let
posádka Rozárek: holky od 11 do 15 let
posádka Pohromáků: kluci 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
První půlrok 2019 byl ve znamení přípravy na Svojsíkův závod. Skautky se tedy průběžně připravovali 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. Vlčata a žabičky si pak plnili body ze své skautské stezky a plnili si vlčky nebo
lucerničky. Část starších žabiček se také rozhodlo plnil tzv. Sedmikrásku, což je výzva, kdy musí splnit 7 volitelných lucerniček a 3
povinné.

Po prázdninách jsme testovali, co vše si ještě děti pamatují z minulého roku a z tábora. Přijali jsme nejen novou posádku starších
skautů, ale i nové tváře do stávajících posádek. Celkově se náš oddíl rozrostl až do počtu 38 dětí. Zároveň nám začali se schůzkami
pomáhat ještě dvě starší skauty, takže nám dospělým ubylo trochu starostí. Podzim je každoročně velmi naplněný různými akcemi,
skoro všechna vlčata a žabičky dostali novou plavbu, kterou mohou plnit celý další rok. V tomto druhém půlroce jsme se zaměřili
hlavně na rozvíjení paměti a prohlubování praktických dovedností. S novou skautskou posádkou jsme také začali více chodit na
bazén, kde si kluci potrénovali plavecké dovednosti. 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 skauty 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 skauti 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. Letos jsme vše měli ještě vylepšené GPS hrou.

Maškarní ples v Líbeznicích

Skauti z našeho střediska pořádali netradiční Maškarní ples na téma Limonádový Joe, který

se uskutečnil v nové hale Na Chrupavce.



Svojsíkův závod

Jednou za dva roky se sjíždí početná skupina chlapeckých a dívčích skautských posádek z našeho okresu,
aby porovnaly své schopnosti, dovednosti a znalosti v široké škále disciplín. Závod na všech třech
úrovních (okresní, krajské a celostátní) Svojsíkova závodu je určený pro skauty a skautky ve věku 11–16
let a je vyvrcholením tradiční postupové soutěže 4–8 členných skautských posádek, která se pořádá již
od roku 1946. Cílem Svojsíkova závodu však není jen změření sil zúčastněných družin, ale hlavně podpora
jejich fungování, spolupráce, obohacení oddílových programů a vedení k praktickému využití skautských
dovedností.

Splutí řeky Jizery

V dubnu jsme splouvali řeku Jizeru ze Líšného (ř.km 73) do Turnova (ř.km 79,5). V Turnově jsme přespali
ve skautské klubovně nebo pod stany. Celou sobotu bylo pěkné počasí, i když sluníčka pomálu. Zato
ovšem hodně vody. 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.

Benjamínci 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 oběd v kotlíku na ohni. V Měšicích jsme hráli hry v zámeckém 
parku a pak návrat do klubovny.

Vítání jara – Inspektor Clouseau zasahuje
Na jaře jsme vyrazili na výpravu do okolí obce Měšice. Zde totiž byl ukraden velký diamant zvaný také jako „Růžový panter“. 

Skauti z našeho oddílu měli za úkol pomoci inspektoru Clouseau odhalit jednoho ze šesti podezřelých. Nejdříve museli shromáždit 
důkazy (otisky prstů, otisk stopy, pachové stopy atd.) a dle nich pak odhalit zloděje.



Výroba lodě P550

Vývoj nové víceúčelové skautské lodi P550 byl zahájen v roce 1994. Byl opuštěn po generace otrocky
kopírovaný tvar pramice a vznikla oblá jola, která má nejen dobré vlastnosti při jízdě na hladké vodě, ale
zároveň umožňuje dynamickou jízdu a rychlé manévrování na vodě proudící. Zároveň jsou lodě
standardně vybavovány ploutvovou skříní a trup při plachtění vykazuje mimořádně dobrou stoupavost. A
nyní i náš oddíl se přidá k velké skupině skautů, kteří si nenechají vyrobit tuto loď od profesionálů ale
zkusili ji vyrobit pod vedením bratra Satyse samy. Výroba trvala celý víkend, ale stálo to za to. Dodrželi
jsme standartní bílomodré barvy, ale modrou máme trochu tmavší a na přídi krásnou kotvu.

Noc kostelů

Letos poprvé jsme pomáhali zajišťovat doprovodný program v rámci Noci kostelů, která se stejně jako na
jiných místech republiky konala také v naší obci. Strávili jsme tak příjemné odpoledne s lidmi dobré vůle
z naší obce a jejího okolí.

Intercamp

Intercamp je velké evropské víkendové setkání oddílů 8 zemí Intercamp Committee - Česka, Polska,
Německa, Nizozemí, Belgie, Francie, Velké Británie a Evropských oddílů USA. Akce se koná 3 dny každý
rok na svatodušní svátky (koncem května či začátkem června) vždy od pátečního večera do pondělního
dopoledne. Událost je určená účastníkům ve věku 11 až 17 let. Intercamp může posloužit zejména jako skvělá první 
mezinárodní skautská zkušenost. Letošní Intercamp 2019 proběhl v Nizozemsku a zúčastnili se ho i 5 skautek z našeho 
oddílu. Přivezlisi z něj spoustu zážitků i vyměněných předmětů se skauty z jiných zemí.



Skautská regata Brandýs nad Labem

Na tento 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. Během dalšího 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 k boleslavskému
zámku na zmrzlinu. Nakonec žabičky byli na krásném druhém místě, vlčata dojela
na čtvrtém.

Tábor Hradčany 2019

Letošní 14denní tábor jsme strávili začátkem července v Hradčanech u Mimoně.
V rámci tábora jsme jeli část Ploučnice, trávili dva dny plachtěním na Máchově
jezeře nebo testovali vodácké dovednosti na Hradčanském rybníku. Zaměřili
jsme se na zvládnutí pokročilých vodáckých dovedností i krizových situací na
vodě. Starší skautky si také splnili skautské výzvy, např. přespání na lodi nebo
slanění z mostu do lodi. 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, vykopat odpadní jímku atd. Celým táborem se nám prolínala
celotáborová hra Za tajemstvím Egypta, kde děti museli přemoci zlou mumii. V tom jim pomáhala Kleopatra, která

každý večer vycházela z pyramidy postavené uprostřed tábora a zadávala jim úkoly, které mají plnit.



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 vyjeli s jedinou smíšenou
posádkou. Délka závodu byla 6,5 km. Letos celou trasu nakonec kluci a holky zajeli za super čas 46:35
minut.

Středisková výprava Kaprálův mlýn: návrat do minulosti o 30 let

Přihlášením na tuto výpravu jsme si zarezervovali vlakový lístek do minulosti. Vlak nás převezl do roku
1989 a naším cílem bylo projít celou sametovou revolucí a vrátit se opět do roku 2019.

Skauti se rozdělili na dvě skupiny, na starší (skautky/skauti) a mladší (žabičky/vlčata). Mladší skupina se
zúčastnila demonstrací a vlastního převratu, zatímco starší skupina se už začala připravovat na nové
svobodné volby, vytvořili porevoluční politické strany, volební program, dle kterého je poté mladší
skupina volila. Naštěstí vše dobře dopadlo a v neděli jsme se vrátili zase do naší doby.

Oslava 30. let svobodného skautingu

I líbeznické středisko se připojilo k oslavám 30. let svobody, které probíhaly po celé zemi. Naše oslava
měla podobu veřejně přístupné výstavy a k ní navázané interaktivní hry, různých přednášek i promítání
filmů. Akce probíhala Na chrupavce a veřejnost tedy měla možnost si prohlédnout i klubovny
líbeznických skautů.

Přepávačka - Divoženky
Na začátku měsíce prosince naše starší žabičky strávili jednu noc s hrami a vařením v klubovně Na Chrupavce. 



Vícedenní výprava na Červený hrádek

Na této podzimní výpravě jsme si chtěli ověřit, jak zvládají naši skauti práci s buzolou a jak umí chodit
dle azimutu. Cestou na Červený hrádek každá posádka dle věku vystoupila v jiné zastávce. Skauti šli
výhradně dle azimutu, vlčata a žabičky pak podle mapy a turistických značek. Benjamínci dojeli až na
Červený hrádek a zabydleli základu. Všechny posádky měli za úkol cestou uvařit oběd a dopravit se bez
pomoci vedoucích na základnu. Večer na základně vznikli čtyři výrobní dílny, kde si děti mohli vyrobit
např. placku nebo turbánek.

Betlémské světlo
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 kalendáříčky. 

Ejchuchu
Také letos jsme se jako každoročně zúčastnili vánoční besídky, tentokrát pouze v rámci našeho oddílu. A jelikož už nás není málo,
museli jsme vánoční besídku mít ve školní družině. V první části nás čekala výroba občerstvení a v druhé části konečně přišel vodní
bůh Melounek a začal rozdávat dárky.

Rádcovský kurz ZÁVIT
Čtyři skautky z našeho oddílu se zúčastnili prvního víkendu rádcovského kurzu pořádaného naším
střediskem. Během kurzu se dozvěděli spoustu nových informací o družinovém systému, o historii
skautingu, o nových stezkách, vyzkoušeli si, jak vést schůzku a kde hledat informace. A hlavně se
seznámili s dalšími rádci a zažili spoustu nových zážitků.





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 a místa pro uskladnění lodí.. Dalším větším partnerem pro
naši činnost je Středočeský kraj, díky jeho dotaci jsme si pořídili několik nových stanových plachet. S materiálem na
výrobu podsad nám pomohli manželé Proškovi a pan Pazour nám dřevo dle rozměrů nařezal.

Podporují nás

Dále nás podporují: 
• Oldřich Lopata: pomoc při zajištění akcí, ceny na tábor.
• manželé Šťastných: sponzorování tábora Hradčany 2019 (nákup masa do kuchyně).
• Jiří Houba: podpora chodu klubovny, pomoc při stavbě betléma, pomoc při zajištění akcí, 

ceny na tábor, drobné vybavení oddílu.
• Míra Havlík: dar šesti nových seker pro potřeby oddílu. 
• Iveta Kameníková: dar dvou kotlíků pro potřeby oddílu.
• Vlastimil Štěpán: podpora chodu klubovny, pomoc a vaření na táboře.
• František Sklenička: stavba betléma, vaření na táboře.
• Veronika Štefanová: finanční dar na koupi jedné stanové plachty.
• manželé Lovětínští: pomoc při zajištění akce, ceny na tábor.
• Spolek Felix Liberi: zapůjčení další místnosti pro naší klubovní činnost.
• Obecně všichni rodiče našich skautů.



Letos jsme od obce dostali dotaci 40 000,- 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 pořídili nové stanové plachty za cca 17 000,-.
Zbytek Středočeské dotace si nárokovaly ostatní oddíly ze střediska Líbeznice.

V tomto roce se náš oddíl rozhodli finančně podpořit také soukromí dárci a to většinou přímou koupí materiálu, který se nám zrovna
nedostává.

Hospodaření

Obec Hovorčovice

Elektrika klubovna I 2 974

Podsady + stanové plachty 11 700

Vodácké vybavení (pádla, vesty, házecí pytlík) 14 400

Lezecké vybavení (plnění vodáckých výzev) 5 900

Materiál betlém 1 950

Vybavení klubovny + oddílová činnost 2 500

Drobný materiál pro činnost na schůzkách 576

Celkem 40 000,-

Středočeský kraj

Stanové plachty 16 794

Ostatní dárci

Veronika Štefanová 2 000



Členové oddílu
Jméno a příjmení Přezdívka Funkce oddílu

Jaroslav Hamerník Sekki Kapitán oddílu

Petra Hamerníková Píďa Palubná oddílu

Martina Milfajtová Žabka Palubná oddílu

Filip Štěpánek Lišák Palubný oddílu

Květa Šulová Čolek Palubná oddílu

Lucie Jurkaninová Lůca

Lumíci

Vojtěch Fiala Packa

Linda Fuksová Zizi

Tereza Hamerníková Kulíšek

Karolína Jouzová Štístko

Jan Kašpar

Veronika Provázková Čertice

Sofie Pazourová Divoška

Leontýna Štěpánková Lentilka

Jura Souček

Čerti

Štěpán Jurkanin Lovec

Vojtěch Jurkanin Knedlík

Filip Kasal Fiškus

Matyáš Lukavský Mlha

Adam Reisinger Samuraj

Ondřej Šťastný Strejda

Jiří Šula Pepin

David Závorka Šroťák

Jméno a příjmení Přezdívka Funkce oddílu

Divoženky

Veronika Hamerníková Juko Kormidelní

Tereza Houbová Můša

Valentina Kadeřávková Vali

Barbora Lopatová Brumča Člunař

Aneta Lovětínská Zajda

Kristýna Milfajtová Blecha

Tereza Profousová Hvězda

Lucie Štěpánová Pírko

Ester Dostalova Křupka

Pohromáci

Jan Dolanský Fiš

Adam Jirásek Klobouček

Vojtěch Lukavský Bobeš

Adam Profous Čert

Matěj Proška Stopař

Jan Reisinger Proužek

Rozárky

Tereza Čápová Cukřenka

Barbora Houbová Jiskra

Kateřina Kameníková Hermi Člunař

Lucie Lopatová Šušenka

Linda Lovětínská Lily

Marie Rousová Em Kormidelník
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ODDÍLU 2019, oddíl vodních skautů Pátý oceán Hovorčovice
Zprávu vypracovali: Sekki, Píďa, Čolek

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

mailto:patyocean@skaut.cz
http://patyocean.skauting.cz/

