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Výroční zpráva 3. skautského oddílu Střelka  
za rok 2006/2007 

 
Úvodem 

3. oddíl Střelka je členem skautského střediska Mirka Svobody v Kroměříži. Oddíl má své 
kořeny už v roce 1990. Za tu dobu oddíl prošel více či méně úspěšnými roky. V červnu roku 2005 
dostalo středisko nové klubovny na Purkyňově ulici.  

Oddíl je veden dvěma vedoucími Píšťou (Lucie Neumanová) a Smíškem (Michaela 
Odstrčilová). V současné době máme 12 členů ve věku od 11 do 16-ti let. Pravidelně se účastníme 
víkendových akcí, chodíme na výlety, přispíváme do časopisu Skaut – Junák a Týdenník 
Kroměřížska, zabýváme se rukodělnými pracemi, učíme se skautským dovednostem a užíváme si 
spoustu legrace v partě dobrých kamarádek. 

 
 

To jsme my :-) 

    
 

        
Kontakt 
Adresa: 
3. skautský oddíl Střelka 
Purkyňova 2773/7 
Kroměříž 767 01 
 
e-mail:  
lneumanoval@seznam.cz – vedoucí oddílu Lucie Neumanová 
odstrcilova.michaela@seznam.cz – zástupce vedoucí oddílu Michaela Odstrčilová 
 
www stránky 
http://www.3km-strelka.unas.cz/ 



Akce v roce 2006/2007 
 
29-30.9.2006 - Víkendovka 
K zahájení skautského roku jsme uspořádaly malou víkendovou akci. Nechyběl ani zahajovací oheň 
s opékáním buřtíků, batikování oddílových triček a společné přespání v klubovně.  
 

   
 
14.10.2006 - Městská hra Vyzvědači  
Při pořádání dalšího ročníku Vyzvědačů v Kroměříži jsme pozvaly skauty a skautky z Otrokovic.  
 

 
 
25.11.2006 – „Skauti hrabou“ 
Jako ostatní skauti z Kroměříže jsme se přidali i my k akci „Skauti hrabou“. Jako odměnou za 
hrabání listí v Květné zahradě nám byla prohlídka zámecké věže. 
 

  



17.2.2007 - Aquapark  
Jelikož naše skautky milují vodu, tak jsme si vyjeli zadovádět do Aquaparku v Uherském Brodě. 
Všem se to mooooc líbilo, příště se jede znova ☺ 
 

   
 
17.3.2007 - Výprava na Cimburk  
Na 1. jarní výpravu jsme se vydaly ke zřícenině hradu Cimburk. I když nám počasí moc nepřálo a 
po cestě na nás lehce sprchlo, výpravu jsme si užily. Navštívili jsme cimburského čerta, na 
zřícenině jsme si zahrály pár her a poznaly tak blízké okolí našeho bydliště. 
 

   
 
21.4.2007 - Čarodějná výprava 
V dubnu jsme se vydaly na pomoc zapomětlivému čaroději Merlinovi, který sídlil na Kouzelné hoře 
v Kudlovské dolině. Díky našemu umu luštit šifra jsme se vyznaly v tajemných značkách, které nás 
dovedly k zakopanému Svatému grálu. Merlin nám byl tak vděčný, že nás za odměnu naučil střílet z 
luku a nechal vytáhnout pověstný Artušův meč ze skály, který jsme si mohly nechat na památku. 
Teď ho máme v klubovně, aby nám připomínal skvělou výpravu za čarodějem Merlinem. 
 

  



12.5.2007 - Svojsíkův závod - Rataje 
I my jsme se letos zúčastnily Svojsíkova závodu – závodu chlapeckých a dívčích družin, kteří si 
měří své síly v tradičních i netradičních disciplínách jako první pomoc, práce s počítačem, 
vyhledávání informací na internetu i v knihách, umění poradit si v každé situaci a dalších 
zajímavých a pro život důležitých dovednostech. Závodu se zúčastnilo něco kolem 15 družstev a 
my jsme skončily na krásném 8.místě.  
 

 
 

1.6.2007 - Turnaj v Ringu s Polárkou  
Druhé kroměřížské středisko Polárka vyzvalo to naše středisko na turnaj v ringu. Tento napínavý 
souboj se konal na farní zahradě střediska Polárka. 
 

 
 
2.6.2007 - Den dětí města Kroměříže  
Jako každý rok tak i letos se naše středisko podílelo na Dnu dětí města Kroměříže. I přes velikou 
konkurenci bylo naše stanoviště stále obklopeno dětmi s rodiči, kteří si zde mohli vyzkoušet různé 
hry a hříčky, zasoutěžit si v různých disciplínách a vyrobit si barevného šnečka. Ukazujeme tak 
lidem, že skauti nelítají bezcílně po lese, ale že nabízíme mladým lidem moderním způsobem 
poznat sami sebe, naučit se mnoho důležitých věcí pro život a zažít mnoho nevšedních zážitků v 
partě dobrých kamarádů. 
 



23.6.2007 - Výprava do druhohorního DINOPARKU Vyškov  
Na závěrečnou výpravu jsme se rozhodly navštívit Dinopark ve Vyškově a s sebou jsme vzaly i 
rodiče našich dětí. Oči nám přecházeli nad obrovským modelem brontosaura, lekly jsme se 
pohybujícího stegosaura, byli svědky napadení malými trodonty a shlédli jsme 3D kino o malém 
gigantosaurovi. Tuto výpravu do druhohor jsme si všichni pořádně užili – a to jak děti tak i dospělí. 
 

   
 
10. - 19.8.2007 - Tábor na Slezské Hartě  
Letos jsme jely na tábor společně s 12. oddílem Samurajů k přehradě Slezská Harta. Tématem 
tábora byla Cesta kolem světa. Každý den jsme navštívili jednu zemi, poznali její historii, kulturu, 
zvyky a tradice i její jídelníček. Společně jsme zažili opékání špekáčků, hry v lese, na louce i ve 
vodě, stezku odvahy, vyrazili jsme na celodenní výlet na lodičkách po přehradě a navštívili již 
dávno vyhaslou Venušinu sopku. Tábor byl skvělým ukončením skautského roku 2006/2007. 
 

   
 

 
 
 

     vedoucí 3. oddílu Střelka v Kroměříži 
Lucie Neumanová 
Michaela Odstrčilová 
Eliška Šemnická 


