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Zpráva o činnosti roku 2013/2014 

 

Schůzky:  

Scházeli jsme se každý týden v pátek (část roku 
místo toho v sobotu), od 16 do 18 hodin 
v klubovně na faře. Obvykle se účastnilo okolo 
dvaceti skautíků a dva až tři vedoucí. Děti, 
rozdělené do čtyř skupin, po celý rok zápolily 
v etapové hře. V té letošní jsme stavěli své vlastní 
elfské město. 
Za poklady získané za vítězství ve hrách si 
skupiny postupně pořizovaly různé budovy, které 
pak skládaly ve své vlastní město. 
Celkově jsme měli 33 schůzek a etapovou hru 
zakončilo závěrečné pronásledování skřetů 

a hledání pokladu podle indicií poschovávaných 

v lese. 

Vyrábění na schůzkách: 

Na několika schůzkách jsme se věnovali i různým řemeslům. 
Vyzkoušeli jsme si, jak se zdobí kůže a vyrobili jsme si různé 
přívěšky, náramky nebo spony do vlasů. 
Také jsme batikovali trička, které pak měly naše světlušky na závodě 
ZVaS, o kterém píšu níže. 
 

Výprava Mirovice: 

Na výpravu do Mirovic od nás jely 4 děti a z Chyšek jich 
jelo 7. Přespání jsme měli zařízené na místní faře. 
Tématem a hrou, kterou jsme hráli celou výpravu, bylo 
hledání receptu na kámen mudrců. Skupiny se trénovaly 
v alchymistických vědách, zápolily v bitvách a bloudily 
poslepu bludištěm. Nakonecrecept všichni získali a 
pokusili se kámen mudrců vyrobit, ten však bohužel 
nefungoval. 
Také jsme se zabývali trénováním různých dovedností 
na Závod vlčat a světlušek. 
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ZVaS: 

Letos jsme se také účastnili ZVaSu, což je 
„Závod Vlčat a Světlušek“. Byli jsme tam hned 
dvakrát, protože naše světluščí hlídka, kterou 
jsme složili ještě s Chyšeckými skauty, byla tak 
úspěšná, že postoupila z okresního 
do krajského kola. 
První kolo se konalo v Sezimově Ústí. Byla dost 
zima a mokro, ale po celou dobu závodu ani 
jednou nepršelo. Z našeho oddílu soutěžily dvě 
hlídky - světluščí (Lea, Stázka a Rozárka 
z Nadějkova a Stela z Chyšek) a vlčácká (6 
kluků z Chyšek). Světlušky obsadily první místo 
a vlčata první odzadu. 
Na druhé kolo jsme se vypravili do Lišek 
u Bechyně. Trvalo celý víkend a soutěžilo 27 
hlídek. Nadějkov reprezentovala Lea, Rozárka, Stázka, Amígo a Míša. V tomto kole se umístily na 
třetím místě. 
 
 

Čištění Smutné: 

V sobotu 10. května jsme v říčce Smutné a jejím okolí sbírali 
odpadky. Začali jsme za Petříkovicemi a šli jsme směrem 
k Jistebnici; z protisměru nám měli jít naproti jistebničtí 
(skauti nebo okrašlovací spolek), ale nakonec jim do toho asi 
něco vlezlo (v roce 2007 jsme Smutnou takto čistili a 
uprostřed se setkali). Kromě míst blízko silnice tam ani příliš 
moc odpadků nebylo, přesto jsme pár pytlů nasbírali. Na 
závěr jsme si rozdělali ohěň, opekli buřty a těstové hady 
a sušili ponožky. 
 
 

 
 

Letní tábor: 

Jako každý rok jsme se i letos o letních prázdninách 
vypravili spolu s Chyšeckými a Sepekovskými skauty na 
letní tábor. Letos jsme byli na loukách mezi 
Bezděkovem a Chlistovem. 
Tématem celotáborové hry bylo cestování kolem světa a 
tak jsme se každý den vypravili do jiné země a plnili 
úkoly onou zemí inspirované. Celkem se účastnilo 25 
dětí, z toho 13 z Nadějkova. 


