
3.skautský oddíl Střelka 
 
 3.oddíl Střelka je součástí skautského střediska Mirka svobody v Kroměříži. Oddíl má své kořeny již v 
roce 1990. Za tu dobu prošel oddíl více či méně úspěšnými roky a věnoval se stovkám dětí.  
 Jsme skautský oddíl zaměřený na rukodělné práce a na turistiku, ale podnikáme i různé jiné věci jako 
jsou hry po městě, akce v klubovně nebo výpravy do okolí. Jednotlivé družiny se schází jednou týdně. Program 
schůzek je uzpůsoben jednotlivým dětem, aby měly možnost vyjádřit a projevit se každé zvlášť, ale i zapojit se 
do kolektivu a učit se spolupráci s ostatními. Na schůzkách děti kromě her zábavnou formou seznamujeme se 
skautingem, učíme znalosti a lásce k přírodě, toleranci a sociálním dovednostem, ale i soběstačnosti a 
schopnostem poradit si v nestandardních situacích. Přibližně jednou za čtrnáct dní pořádáme pro děti akce - 
výlety do přírody, rukodělnou činnost, návštěvy kulturních akcí, přespání v klubovně. Hodně času se snažíme 
trávit v přírodě. V létě pak pořádáme pro děti z našeho oddílu čtrnáctidenní tábor se zábavným i naučným 
programem. Oddíl je veden dvěma vedoucími – Píšťou (Lucie Neumanová) a Smíškem (Michaela Odstrčilová), 
kterým pomáhá Raven (Marek Svoboda). V současné době má oddíl 20 členů ve věku od 7 do 14-ti let.   
 
Elixír 07/08 v Brně - 25. - 27.1.2008 
 Elixír je vzdělávací akce určená pro všechny, kdo vedou skautské oddíly nebo 
při jejich vedení pomáhají, takže ani vedení oddílu na ní nemohlo chybět. Dozvěděly 
jsme se zde mnoho užitečných rad, ale i dobrých nápadů. 
 
 

Velký Čochtan - 9.2.2008  
 Tradiční únorová akce, kdy si jde celý oddíl zařádit do aquaparku. Letos 
jsme byli v aquaparku ve Uherském Brodě, kde jsme se poprali s dravým proudem, 
nechali se namasírovat vodními bublinkami, zaskákali jsme si do vody, ale hlavně 
se nejvíc vyblbli a vykřičeli na tobogánu. 
 
 

 
Čajovna - 22.2.2008 
 Den sesterství každoročně slavíme čajovnou, na kterou pozveme jak stávající tak i bývalé členy oddílu, 
společně zavzpomínáme na staré časy, vyprávíme si zábavné historky a stávající členové se vždy doví kousek 
historie o jejich oddíle.  
 
Společenský večer - 7.-8.3. 2008 
 Skaut by se měl umět chovat i ve společnosti, a tak jsme se rozhodli uspořádat víkendovku na téma 
Společenský večer. Na programu byla večeře o třech chodech, casino, lekce společenských tanců, majitel casina 
nás pozval do luxusního salonku na kafíčko a zákusek, k večeru jsme byli pozváni do VIP kina a celou dobu 
nás obsluhovali dva šarmantní číšníci. Vše jsme si samozřejmě užili ve společenských šatech. 

 
 
Velikonočka - 22.3.2008  
 Letos jsme vajíčka zdobili pomocí mokrého krepového papíru nebo jsme je 
omotávali vlnou, bavlnkou. 
  
 



Skautské prasátko - 5.4.2008 
 Letos poprvé jsme přijali pozvání druhého střediska Polárka a přišli jsme na zabíjačku, která se konala 
na farní zahradě. Pozváni byli jak děti tak i jejich rodiče, takže to byla spíše pohodová akce stvořená k 
popovídání si a lepšímu poznání rodičů našich dětí. 
 

Ivančena - 26.4.2008 
Ivančena je kamenná mohyla v Beskydech mezi Malchorem a Kykulkou 

pod vrcholem Lysé hory vystavená na památku popravených skautů účastnících 
se protinacistického odboje. Mohyla je v současnosti symbolem vlastenectví, 
statečnosti a přátelství. V době komunismu k ní dělali pochody skauti a v době 
ilegálního skautingu i trempové. Poutě k mohyle trvají dodnes. V sobotu kolem 
24. dubna sem míří skauti a v neděli pak trempové. Mohyla se stále rozrůstá a je 
složená z kamenů z různých koutů světa.  

 
In-line vyjížďka do Zámečku – 20.4. a 17.5.2008 
 Venku už je konečně krásně, děti dychtí po přírodě, po sportu, 
zkrátka po nějaké zábavné aktivitě, tak vyjíždíme do zámečku na bruslích 
či na kole. A vždy to stojí za to! 
 
  

 
Závody vlčat a světlušek - 10.5.2008 
 Kvůli nedostatku členů chodících na 1.stupeň ZŠ jsme nemohli postavit 
soutěžní družstvo. Naši jedinou světlušku jsme přiřadili do družstva holešovských 
skautek, aby si taky zazávodila. Zbytek oddílu stál na soutěžních stanovištích a  
pomáhal tak pořadatelům závodu. Naše světluška skončila s holešovskou hlídkou na 
3.místě a ostatní skautky hřál pocit, že pomohly a závod jsme si všichni užili. 

 
Brdské putování . 24.5.2008 
 Jako odměnu za pomoc na Závodě vlčat a světlušek jsme vyrazili do našich lesů, 
abychom si užili přírody a čerstvého vzduchu. Našim cílem byla rozhledna na Brdě. Cesta tam 
byla sice prapodivná, občas jsme dokonce mysleli, že jdeme špatně. Ono když se brodíte přes 
spadané větvě a cesta nikde.. Nakonec jsme ale zdárně dorazili na Vlčák a odtud už to bylo 
cobydup. Po cestě jsme hráli hry, na rozhledně jsme se podívali široko daleko a cestou zpátky 
jsme si zaplavali v obilném poli. No prostě putování jak má být.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den dětí města Kroměříže - 31.5.2008 
 Jako každý rok tak i letos se náš oddíl aktivně zapojil do programu 
Dne dětí města Kroměříže. I letos jsme spojili síly s oddílem Samurajů, kteří 
tradičně umožnili dětem zkusit si pádlování a svézt se na lodích po Bagráku a 
náš oddíl je zaměstnal na souši. Děti si zde mohly vyzkoušet šerm nebo si 
zabojovat v SUMO aréně. K našemu překvapení atrakce zaujaly jak rodiče 
tak i děti.  
 
 
 
 
 



Pyžamová párty - 13. - 14.6.2008 
 Poslední víkendovka byla ve veselém stylu havaje na oslavu konce školního roku. Na účastníky 
čekala výroba čepiček, spousta veselých her a hlavně limba, ke které nám atmosféru zpříjemňovaly písničky 
dýchající plážemi, horkým pískem a modrou oblohou nad hlavou.   
 
Trojdenka do Brna - 27.-29.6.2008 
 První oddílová akce, kdy jsme na 3 dny vyjeli mimo město s krosnami na zádech. Naším cílem byla 
moravská metropole Brno. Plavili jsme se parníkem po Brněnské přehradě na hrad Veveří a odtud místo 
plánovaného koupaliště jsme kvůli nepřízni počasí navštívili brněnskou ZOO, kde jsme si nejvíce zábavy užili 
v dětském koutě mezi kozičkami a na úžasném hongátku. 
 

 
Garden Party - 5.-6.7.2008 
 Ráno jsme sedli na kolo, dojeli do Horních Zahrad, kde jsme si nechali spacáky, karimatky a stany a 
vydali jsme se na kolech do Zářičí. Zde jsme u místního rybníku strávili celé dopoledne rácháním se ve vodě a 
pozorování škebel rybničních. Po cestě do Kroměříže jsme navštívili zámek v Chropyni. Večer jsme si u ohně 
opékali buřty, zpívali jsme, natočili video a když jsme byli unavení, zalezli jsme do stanů a spokojeně usnuli. 
 
Hostýnské putování - 2.8.2008 
 Protože se holkám po oddíle přes prázdniny stýskalo, vydali jsme se na výpravu do hostýnských 
vrchů. Na Hostýně dostaly holky za úkol přesvědčit návštevníky, aby jim nakreslili obrázek, čímž si vyzkoušely 
komunikaci s ostatními lidmi. Po návštěvě hostýnské rozhledny jsme se vydali na Skalné, kde jsme si opekli 
buřty, polozili po balvanech, skákali na slámových válcích a z posedu na louce pozorovali Hostýnek v dálce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tábor Slezská Harta 2008 
 Letos stejně jako loni jsme jeli s 12.oddíle Samurajů na tábor na břeh přehrady Slezská Harta. 
Tématem tábora byli filmy a pohádky, a tak jsme se každý den ocitli v jiném filmu či pohádce. Zažili jsme 
potápění Titanicu, stali jsme se členy bandy Robina Hooda, s Harrym Potterem jsme se v noci vydali do 
zakázaného lesa, kde jsme přemohli mozkomora, vyvázli jsme hře Jumanji z jejích nástah a přečkali 3 dny 
strašných bouřek nad přehradou. Naučili jsme se spolupracovat, vycházet spolu a víc jsme se poznali navzájem 
a mnozí objevili i skryté stránky sama sebe. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oslavy 90 let skautingu v KM - 12. - 14.září 2008 
 90. let je číslo, které se musí oslavit. Na návštěvníky i skauty čekal bohatý program, ať už to bylo 
seznámení se se skautingem v knihovně, atraktivní program v Bezdušově parku, opékání špekáčků u kluboven 
nebo skautská mše.    
 
Zbrašovské jeskyně - 20.9.2008 
 Po velmi vydařeném náboru ve školních družinách se náš oddíl hodně rozrostl, a tak jsme se vydali 
na seznamovací výpravu do Zbrašovských jeskyní. Paní průvodkyně nám řekla historii objevení jeskyně, 
ukázala nám spoustu krápníků a koblížků, upozornila nás, že se pod námi vyskytuje oxid uhličitý a nakonec 
nám i předvedla tu pravou jeskynní tmu :)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knoflíkova víkendovka - 3.-4.10.2008 
 Holky-skautky už dorůstají do věku rádkyň, a tak si víkendovou pro skautky připravila 
jedna z nich-Knoflíček. Program byl velice bohatý, zábavný, plný her a skvělých nápadů. Vedení 
teď může s jistotou konstatovat, že až zestárne, bude mít velice schopnou nástupkyni. 
 
 

 
Výprava Žabšáků za kaštany - 11.10.2008 
 Žabšáci jsou nově vzniklá družinka dětí chodících do 2.-3.třídy ZŠ. Abychom se ještě více poznali, 
vydali jsme se na výpravu do Zámečku. Sešla se skoro celá družinka, a tak jsme vyrazili do mlhavého rána. Po 
cestě jsme hráli plno her, u hájenky posbírali spoustu kaštánků a vyrobili z nich krásná zvířátka.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oddílová exkurze k hasičům - 17.10.2008 
 Jako zpestření oddílové činnosti jsme se místo schůzek vydali na 
návštěvu k místním hasičům. Pan průvodce-hasič nám řekl, jak se vyřizuje hlášení o 
požáru, co vše musíme říct do telefonu, jak probíhá výjezd, ukázal nám i hasičské 
vybavení, mohli jsme si vlézt do kabiny auta či si potěžkat hydraulické nůžky. Tato 
exkurze byla velice zajímavá a velmi přínosná pro všechny zúčastněné.  



 
Halloweenská strašidelná párty 2008 - 7. - 8.11.2008 
 Svátek všech svatých jsme oslavili Halloweenskou víkendovou. Na programu byla hra Na upíry, 
stezka odvahy a rej strašidelných masek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drakyáda - 8.11.2008 
 Na letošní drakyjádě jsme se opět sešli u Bagráku společně s 12. oddílem 
Samurajů. Větrné podmínky byly dobré, a tak se během chvilky nebe posypalo 
barevnými tečkami – draky.  
 
 
 

 
Skauti hrabou III - 15.11.2008 
 Tradiční akce v Květné zahradě. Kdy skauti z celého okresu pomohou městu s 
odklízením popadaného listí v areálu zahrady. Za odměnu jsme se byli podívat do 
rotundy a na vylezli si na kolonádu. 
 

 
Mikulášské nadělení - 6.12.2008 
 I mezi skauty zavítal Mikuláš s celou svou družinou. Většinu pochválil, 
některé pokáral a některé si odnesl čert. Ale tak už to bývá. 
 
 
 

 
Vánočka (Zimní olympijské hry) - 12. - 13.12.2008  
 Letošní vánoční čas jsme oslavili oddílovou víkendovou na téma Zimní olympijské hry. Děti byly 
rozděleny do 5 států a utkaly se v 7 disciplínách – hokej, slalom, boby, biatlon, curling, skoky na lyžích a 
rychlobruslení. Vítězové dostali odměny a medaile k tomu. Na závěr jsme si ještě vyrobili mýdla. Víkendovka 
byla plná adrenalinu, nevšedních zážitků, zábavy a pomohla zase o něco více stmelit oddíl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vedoucí 3.oddílu Střelka 
Michaela Odstrčilová – Smíšek 

Kontakt: 
Adresa: 3.skautský oddíl Střelka, Purkyňova 2773/7, Kroměříž 767 01 
Schůzky: děti 2.-5.třída každý pátek 15-16 hod, holky 6.-9.třída každý pátek 16:15-18:00 
Web: http://strelkakm.wz.cz 

http://strelkakm.wz.cz


 


