
Ohlédnutí 9. oddílu Sviadnov za rokem 2015 

Na začátku roku 2015 fungovaly v oddíle tři družiny a to Rysi, družina starších kluků pod vedením Tomáše 
Merty, Mloků, družina mladších kluků pod vedením Rosti Kotáska a Tomáše Tatrana a konečně Netopýrky, 
družina mladších holek pod vedením Katky Mertové. Od září pak přibyli Delfínci, smíšená družina 
benjamínků z první třídy pod vedením Hanky Čajánkové.  
Jednou týdně se každá družina pravidelně scházela vždy zhruba na hodinu a půl. Mladší kluci a holky spolu 
s benjamínky v prostorách ZŠ Sviadnov a starší kluci pak u vedoucích doma. Mimo těchto pravidelných 
schůzek jsme se účastnili spousty dalších výletů či víkendových akcí.  

V lednu jsme již tradičně chodili po tříkrálové 
sbírce. V březnu pak proběhla za krásného 
jarního počasí výprava na Metylovické hůrky, 
spojená se stavěním stanů, vařením oběda a 
spoustou her. Netopýrky se v květnu 
zúčastnily dámské víkendovky na Višňovce. 
Rysi pak Svojsíkova závodu, kde se při svém 
premiérovém vystoupení ve skautské 
kategorii rozhodně neztratili. V červnu pak 
v tělocvičně ve Sviadnově a jejím blízkém 
okolí skládali všichni členové střediska 
„Velkou zkoušku“. Vrcholem celoročního 

snažení pak byl letní tábor – kluci na 
nám dobře známé Štecovce a holky pak 
na Markrabce. Ještě o prázdninách si 
účastníci tábora vybrali odměny. 
Netopýrky a Mloci v podobě 
celodenního dovádění na Aquaparku a 
Rysi pak hraním na tarzany v Tarzanii. 
V září jsme, pak prováděli nácvik na 
přehradě Olešná na našich lodích a 
ukázalo se, že jsou mezi námi skryté 
talenty pro námořnické řemeslo.  
Na začátku října jsme pak organizovali 
Rodinné odpoledne-drakiádu nejen pro 

skauty. A do konce měsíce jsme stihli ještě 
víkendovku na Orlím hnízdě, kdy jsme se 
snažili zachránit mláďata orlů před pytláky. 
Od září pak převážně Rysi chodili na brigády 
při stavbě klubovny. Koncem listopadu pak 
proběhlo hravě brigádnické setkání na 
pozemku klubovny spolu s vařením 
kotlíkového oběda. V prosinci jsme kromě 
vánoční besídky stihli potěšit lidi dobré vůle 
Betlémským světlem.  
Nejvýznamnější události v životě nejen 
našeho oddílu bylo zahájení stavby klubovny 
ve Sviadnově. Po dvou letech příprav, 
běhání a shánění povelení a penízků jsme 
kopli do země začátkem července a do 
konce roku 2015 se nám podařilo dokončit 

hrubou stavbu, udělat a zaizolovat většinu podlahy a zavést elektřinu. Dokončení stavby se snad dočkáme 
již v roce 2016. 


