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Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,

1. - 4. 3. Jarní úlet do Liberce

ač zima tento rok skoro nepřišla, s prvními
březnovými dny to skutečně začíná vypadat, že se k
nám pomaloučku plíží jaro s rozkvétajícími
sněženkami a modrou oblohou. Jak je únor krátký
měsíc, stihli jsme v něm a v prvním týdnu března pár
pěkných aktivit, o kterých se dočtete dál v časopise, i
když účast nebyla nijak slavná. V březnu již na plánu
žádná akce není, ale duben je vábničkami přímo
nabytý, tak se můžeme těšit. Přejeme vám všem
krásný a pohodový měsíc.
Kaťák

Na letošní prázdniny jsme si naplánovali další jarní úlet.
Tentokrát se naším cílem stal Liberec. A to hned z několika
důvodů. Jednak jsme chtěli opět navštívit Zuzku a také je to
město, kde se dá navštívit několik zajímavých míst. Ještě před
objezdem se z účasti pro nemoc odhlásil Myšpulín a Lukáš.
Tak nás nakonec bylo jedenáct. Dan, Stopař, Krtek, Čertík,
David, Pavel, Evžen, Ježek, Natálka, Žabka a Terezka.
Sraz byl tradičně na nádraží. Každý přišel s ohromným
batohem jako bychom měli jet na měsíční expedici. S takto
velkými batohy pak měli někteří trošičku starost dostat batoh
na záda. Zde nám ještě pomohli rodiče. Vlak nám přijel na čas
a nastoupení proběhlo také bez komplikací. Teď nás už jen
čekala dlouhá cesta do Liberce. Během cesty se každý nějak
zabavil a tak nakonec cesta docela uběhla. Samozřejmě i za
tradičních dotazů, kdy už tam budeme. Liberec nás přivítal
sluníčkem. Vystoupili jsme z vlaku, nasadili batohy, Žabce a
Davidovi jsme pomohli a vyrazili směr klubovna. Bez
bloudění jsme za necelou půlhodinku dorazili ke klubovně na
Hanychově, kde jsme měli zamluvenou skautskou ubytovnu.
Za kratičkou chvíli dorazila i Jana, správkyně ubytovny.
Ukázala nám prostory pro spaní, vaření a velkou společenskou
místnost. Poděkovali jsme za předání a začali se ubytovávat.
Jednou spací místnost zabrali holky a druhou kluci. Vybalili
jsme spacáky a nějaké věci a hlavně něco k obědu. S
krabičkami plnými řízků a jiných pochutin jsme se sešli v
jídelně. Pořádně jsme se posilnili, protože již volala Zuzka a
zvala nás na prohlídku města. Sraz jsme si dali ve tři hodiny u
radnice. Chvíli po třetí jsme se již vítali se Zuzkou a ještě
jednou skautkou. Zuzka měla pro nás připravenou procházku
městem s plněním úkolů. Rozdělili jsme se do družin a
poslouchali zadání. Naším úkolem bylo jít po tramvajové lince
číslo tři od radnice až do Lidových sadů. Cestou jsme na každé
ze zastávek měli splnit nějaké úkoly. Např. kolik pavilonů má
nemocnice, kdy se otvírají lázně a co se v nich nyní nachází,
jaká věž je u muzea a mnoho dalších. Plnění úkolů nám zabralo
skoro dvě hodiny. Nakonec jsme se všichni sešli opravdu v
Lidových sadech. Zde pro nás měla Zuzka další překvapení.
Vyhodnocení našeho snažení totiž proběhlo v klubovně, kde se
schází Zuzky oddíl. Bylo to příjemné si sednou v teple a chvíli
si odpočinout. Tuto první hru vyhrála Červená družina. Před
klubovnou jsme měli ještě možnost vyzkoušet parádní
koloběžky. Pak jsme se rozloučili a nás čekala cesta do
klubovny. Cestou jsme museli ještě nakoupit nějaké suroviny
na večeři a druhý den. Po příchodu do místního hypermarketu
jsme nejprve nemohli nalézt obchod s potravinami. Po chvíli
bloudění jsme nakonec byli úspěšní. A aby nákup proběhl
rychleji dostala každá družina seznam věcí, které musela
zajistit. A tak se po obchodě rozeběhly tři družiny a začali
nakupovat chléb, jablka, perníky, másla, rybičky a ještě mnoho
dalších potravin. Nákup opravdu proběhl velice rychle a za
pokladnu se postavila Sváča a tak i namarkování bylo rychlé.
Cesta ke klubovně byla docela náročná. Cesta vede celou dobu
do mírného kopce a tak to bylo po odpoledním chození docela

Co se událo v únoru
15. 2. Setkání historických osobností
Na přípravu karnevalu, který se uskutečnil v sobotu 15.
2. 2013, jsem měla asi dva týdny. Fáze č. 1 - téma. To nebylo
až tak složité, jelikož jsme jaksi chtěli spojit s tzv. Thinking
Day - dnem, kdy skauti slaví narozeniny svého zakladatele
Roberta Baden-Powella a jeho ženy Olive. Takže se
podíváme do historie.
Fáze č. 2 - program a rozdělení úkolů. Příprava samotného
programu, sehnání potřebných věcí na různé aktivity apod.
S Kaťákem a Morčetem jsme konečně po dvou hodinách
došly k ucelenému programu na nadcházející karneval.
Fáze č. 3 - kostým. To nebyl problém, nějaké šaty po
babičce se vždycky najdou.
A konečně finální fáze č. 4 - realizace. A tady nám to
malinko uvízlo. Jaké bylo mé překvapení, když přišli jen
Dominik, Stopař s Krtkem a David! To znamenalo, že
přibližně polovina her v programu se nedala použít kvůli
počtu potencionálních hráčů a navíc nepřišli ani ti, kteří
měli na starost krátké hry na ven. A tak jsme improvizovali.
Vy z k o u š e l i j s m e p ř i p r a v e n é š i f r y a v á z á n í
uzlů, pak jsme přezkoušeli paměť a všímavost, když

jsme si prohlíželi bankovky a Siggi nám dával záludné
otázky. Víte například, kolik věží je na zadní straně
pětittisícikoruny? Poté se účastníci rozdělili do dvou
dvojic a zkoušeli vymyslet, jak za použití lan přenést
různý počet lahví s vodou. Při této příležitosti jsme
ozkoušeli výdrž našich svalů, když jsme s těmi
lahvemi posilovali. Siggi nám pak promítl prezentaci
o Robertu Baden-Powellovi a založení skautingu. Na
závěr jsme ještě zkusili hádat, kdo představoval jakou
historickou postavu a vyhlásili nejhezčími maskami
Alberta Einsteina - Krtka a T. G. Masaryka - Stopaře.
Kdybychom byli věděli, kolik dětí přijde, asi by se to
zrušilo a uspořádalo v jiném termínu se snad lepší
účastí.
Světluška

únavné. Po návratu jsme začali s přípravou večeře, kterou
zajišťovala Červená družina (Stopař, Dan, Terka a Evžen).
Polévka se službě podařila uvařit skoro v rekordním čase a
tak jsme mohli společně zasednout k večeři. Po večeři jsme
si ještě chvíli povídali o státní a skautské hymně, pozdravu
a večerce. Tu jsme si pak hned vyzkoušeli při společném
přání dobré noci. A hurá spát. I když někteří ještě hodně
dlouho povídali.
(Pokračování příště)

Rádcovský kurs Žirafa
pohledem jedné z účastnic
Má cesta na Žirafu začala či spíše nezačala autobusem,
který mi podle zákona schválnosti ujel. Naštěstí to byla jen
obyčejná sedmnáctka ze Svinar. O dvanáct minut později
jsem nastupovala do jedenáctky a pokračovala do Kuklen,
kde jsme s tátou nabrali Amazonku. Ani pak si náhoda
nedala pokoj. Ve Svobodných Dvorech čtvrt hodiny v
koloně. Pěkná bouračka. Celou cestu jsme trnuli, abychom
dorazili na místo určení v čas. Naštěstí se podařilo. Moje
družina se skládala z osmi členů včetně rádkyně, která už
jednu Žirafu absolvovala. Všichni už jsme si v minulosti
psali přes skype, takže jsme byli značně překvapení, s kým.
Ještě ve čtvrtek večer nás čekala dlouhá bojovka. S
krosnami. Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak dvě ne na
zádech, ale na "kůlu".Přenesli jsme se do doby založení
skautingu u nás. Po Hostiném nás honili rakousko-uherští
četníci. Přehlídli jsme jednu podstatnou nápovědu, takže
naše družina dorazila do klubovny jako poslední. V
klubovně nás čekal šok. Spali jsme opravdu hlava na hlavě.
Šestnáct lidí v jedné klubovničce. Celý kurz nám dělalo z
důvodu nedostatku prostoru problém cokoli najít. Navíc
jsme my, holky, měly velmi nízký strop. Druhý den ráno mě
krátce po šesté vzbudilo hned několik "školních" budíků.
Nemohla jsem spát, proto jsem se vypravila do koupelny.
Vyčistila jsem si zuby. Chystala jsem se zaplést si copy,
když se objevil Dingo, vůdce kurzu, a řekl mi, že mám jít
spát, protože mám ještě hodinu čas. Nevím, kdo mu
seřizoval hodinky. O deset minut později bimbal na ešus, že
máme vstávat. Prý když nevyjdeme do deseti minut, ujede
nám vlak. Nebyl na nic čas. Bleskurychle jsme vystartovali
ze spacáku (někteří) a snažili se sehnat dostatek pití na cestu
na rozhlednu Žalí. Toho dne už se mimo simulované
zdravovědy nic šíleného nedělo. Zapomínám na mnoho
věcí a také nechci prozrazovat budoucím účastníkům.

Klubovna
Chtěli bychom zde poděkovat za pomoc, kterou jste
nám rodiče zatím poskytli při řešení s prostory klubovny. V
současné době je před podpisem smlouva na pronájem s
novým vlastníkem, kde je již zahrnuto navýšení nájmu. My
jsme zatím jednali na KMS v Malšovicích a u náměstkyně
primátora paní Maclové. V současné době zatím nemáme
žádné další informace, zda se nám podaří zajistit dostatek
finančních prostředků na udržení stávajících prostor. Do
konce tohoto školního roku předpokládáme pořádání
schůzek v současných prostorech. Také jsme si domluvili s
řediteli obou základních škol schůzky, kde bychom chtěli
požádat o poskytnutí případných prostor pro naši činnost. I
nadále platí prosba o pomoc s hledáním jiných vhodných
prostor pro naši činnost. O vývoji s prostory klubovny vás
budeme i nadále informovat.
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Svátky a narozeniny v březnu
Narozeniny:
1. 3.
4. 3.
11. 3.
18. 2.
23. 3.
31. 3.

Žabka
Tobiáš
Berenika
Ája
Elenka
Anežka

Svátky:
2. 3.
Anežka a Anežka
16. 3.
Elenka
19. 3.
Pepek
Přejeme všechno nejlepší.

Co nás čeká
Duben
11. - 13. 4. Víkendova pro starší skauty a RaR
Tuto akci pořádá Kaťák pod patronátem vedení oddílu. Proto
bych chtěl připomenout všem, kteří se přihlásili, aby s tímto
termínem počítali a plánovaná akce se mohla uskutečnit. Její
příprava už zabrala spoustu času
25. - 27. 4. Jarní víkendová akce
Na tuto akci máme zamluvený srub pardubických skautů v
Žumberku. Více informací v dalším čísle časopisu
30. 4. Střediskové čarodějnice
Více informací v dalším čísle

Květen
17. 5. Závodu světlušek a vlčat
27. 5. Schůzka s rodiči

Červen
13. - 15. 6. Středisková výprava na Svratku
Akce je určena pro všechny členy oddílu
Termíny si prosím zaznamenejte do vašich diářů a informace o dalších
akcích oddílu přineseme v dalším čísle časopisu

Červenec
Letní tábor
Zde uvádíme první informaci o letním táboře. Tábor se
bude konat v termínu 12. - 26. července 2014. A podmínkou
účasti na táboře je tradičně účast na schůzkách a účast na
dalších oddílových akcích. Přihlášky začneme rozdávat v
polovině tohoto měsíce

... a na závěr
Poslední dobou se nám stalo, že účast na oddílových akcích
byla hodně slabá. Je to škoda pro všechny. Ti, co akci
připravují stráví spoustu času přípravou a i při účasti na ní.
Proto bych zde chtěl připomenout, že všechny oddílové akce
jsou pro členy oddílu povinné a pokud se nemůžete z nějakého
důvodu účastnit prosím posílejte včas omluvenky. Každý z nás
práci pro oddíl dělá dobrovolně, ve svém volném čase a bez
nároku na finanční odměnu. Odměnou je pro nás uspořádání
úspěšné akce a radost všech zúčastněných.
Siggi, Sváča, Sova, Kaťák, Světluška, Pepek a Lékárník
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