Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
další měsíc školního roku utekl jako voda. Byl to opět
měsíc plný báječných akcí a dobrodružství. Uspořádali
jsme i společnou výpravu s rodiči. Byla to první akce tohoto
druhu. Měli jsme chvíli strach jak to vše dopadne a jak to vy
rodiče přijmete. Ale jak jsme pozorovali všichni jste se
báječně zapojili a určitě jste si to užili. Protože se tato akce
povedla určitě ji zase zopakujeme. Takže se už nyní můžete
těšit na další společné setkání. Ale před tím nás čeká spousta
dalších akcí a dobrodružství. Tak to je dnes na úvod vše.
Přeji vám opět příjemné čtení.

Co se událo v březnu
16.3. návštěva Malšovické knihovny
Březen byl dříve tradičním měsícem knihy. A tak i my jsme
se vzpoměli na tento svátek a navštívili jsme na úterní
schůzce dětské oddělení Malšovické knihovny. Přivítala
nás velice milá paní knihovnice. Sešlo se nás před
knihovnou opravdu hodně. Paní knihovnice měla jenom
strach, abychom se všichni do malé knihovny vešli. Po
příkrých schodech jsme vystoupali do útulného dětského
oddělení. Posadili jsme se na židličky a polštáře, které jsme
rozložili mezi regály plné knih. Paní knihovnice nás ještě
jednou přivítala a řekla nám základní informace o místní
pobočce městské knihovny. Pak jsme se už rozběhli po
knihovně a prohlíželi knížky, které nás zrovna zajímaly. Po
prohlídce knihovny jsme se sesedli po družinách. Každá z
družin pak dostala za úkol nalézt některou knihu. Lišky
hledali Pět neděl v balonu od J. Verna, Jestřábi Ezopovy
bajky a Delfíni pátrali po Strachu nad Bobří řekou od J.
Foglara a Malé tábornické encyklopedii. Nalezení všech
knížek bylo otázkou malé chvilky. Každá z družin za chvíli
držela svoji nalezenou knihu v rukách. Z knížky vybrala
družina nějaký úryvek, který nám Siggi přečetl. Pak přišel
čas na naše knížky, které si každý přinesl z domova. Každá z
družin si zabrala nějaké místo v knihovně a začali jsme si
povídat o knížkách. Každý představil svoji knížku ostatním
a řekl, proč je zrovna tato knížka jemu nejbližší. Na závěr
návštěvy jsme dostali od paní knihovnice na památku
záložku do knížky. Rozloučili jsme s paní knihovnicí a šli
do klubovny zakončit naši knižní schůzku.

21.3. Horolezecká stěna
Tak máme za s sebou dopoledne na lezecké stěně v
Malšovicích. Sešlo se nás společně s rodiči něco přes
dvacet. Na úvod nás Vojta seznámil s bezpečností na stěně a
s tím jak se budeme na stěně jistit. Během jeho přednášky
zatím Méďa, Pepa a Jirka připravili cesty na lezení. Po
seznámení s lezeckým vybavením jsme se rozdělili do
dvojic. Jeden ze dvojice si oblékl úvazek a pod vedením
dospělích se pustil do zdolávání stěny. Postupně jsme se
všichni střídali na různých cestách. Po chvíli ostychu se do
lezení pustili i rodiče, kteří zatím zastávali funkce
svědomitých "jističů". Asi největší atrakcí se však stala

přišli na své úplně všichni. Padání na silné žíněnky byla prostě
paráda. Dopoledne příjemně uběhlo a tak jsme se příjemně
unavení rozešli domů. Děkujeme za pozvánku od 12.oddílu,
který tuto akci pořádal. A zvláště pak Vojtovi a Méďovi za
vysvětlování a pomoc s organizací celé akce.

26. - 27.3.. Expedice Apollo
Na náš další oddílový podnik jsme se sešli v pátek
odpoledne na hlavním nádraží. To byla naše nástupní
stanice na cestě do vesmírného centra v Hustonu. Před
tím než jsme se mohli vydat na cestu, obdržela každá z
družin list s různými úkoly, které musela před odjezdem
splnit. Tak museli naše posádky zjistit jméno prvního
kosmonauta, spočítat stromy na prostranství před
nádražím, spočítat nástupiště na terminálu a další úkoly.
Tyto úkoly museli splnit než jim pojede určený spoj do
Hustonu (na Nový Hradec). Každá z družin zvládla
většinu úkolů splnit a mohla vyrazit do Hustonu. Po
příjezdu na základnu (klubovna na Novém Hradci) si
každý měl zajistit nějaké místo na spaní. Nestarší objevili
krásnou půdu a hned se dali do úklidu, aby měli kde složit
hlavu. Po úklidu jsme se sešli v klubovně a zkontrolovali
úkoly z nádraží, povečeřeli a pomalu jsme se začali
chystat na večerní návštěvu hvězdárny. Na hvězdárnu
jsme přišli okolo osmé večer. Tam již měli pro nás
připravené pozorování večerní oblohy. Nejprve jsme
mohli pozorovat Saturn. Každý z nás postupně přicházel
k dalekohledu a pozoroval krásný obraz Saturnu. Ostatní
se věnovali poznávání souhvězdí. Naše průvodkyně nám
ukázala Orion, Velký vůz a i další ze souhvězdí. Protože
se blížila vysoká oblačnost opustili jsme střechu
hvězdárny a přesunuli se do kopule s velkým
dalekohledem, abychom mohli pozorovat Měsíc a Mars.
Přicházející oblačnost nám za chvíli další pozorování
překazila a tak jsme šli do kinosálu na promítání filmu o
Sluneční soustavě. Na úplný závěr naší návštěvy
vyprosila Světluška ještě promítání filmu "Kráva na
měsíci". Tím jsme zakončili naši návštěvu hvězdárny. Po
příchodu na klubovny byl nejvyšší čas jít spát.
Druhý den ráno nezačalo dobře. Při postrkování na
půdě spadl Jenda nešikovně na trám a rozbil si hlavu.
Naše zdravotnice Zuzka proto nelenila naložila Jendu do
auta a odvezla ho na ošetření do nemocnice. Vše dopadlo
dobře. Ostatní zatím připravili snídani a začali se chystat
na výpravu s rodiči. S nimi jsme měli sraz v deset hodin u
kostela na Novém Hradci. Počasí nebylo zrovna
příjemné. Trochu poprchávalo a bylo docela chladno. Ale
rodiče se nedali nepřízní počasí odradit a přišli. Vycházku
jsme zahájili tradičně pokřikem oddílu. Pak dostal každý
jmenovku se svým jménem a vyhlásili jsme první úkol.

Museli jsme donést hořící svíčku ke Slunci. Svíčku
představoval klacek, který jsme museli nést jako svíčku. Ke
Slunci u hvězdárny nakonec většina z nás svíčku donesla a
mohli jsme zapálit Slunce. Po pamětní fotografii obdržel
každý lístek papíru s několika otázkami a tužku. Úkolem
každého bylo zeptat se ostatních na napsané dotazy a nechat
si dotazovaného podepsat. Zde se uplatnili vizitky se jmény.
Každý věděl jak má dotazovaného oslovit a tak získat jeho
podpis. Během soutěže to vypadalo jak na tržišti. Každý se
ptal každého a získával odpovědi. Po ukončení a sečtení
výsledků jsme pokračovali dále Sluneční soustavou,
abychom se zastavili opět po pár metrech u Venuše. Zde
jsme se rozdělili do družin a i rodiče vytvořili jednu
družinu. Naším úkolem bylo přiřadit k vedoucím oddílu
jejich věk, jak dlouho skautují, co mají rádi a další
odpovědi. Každá z družin si vedla velice dobře i družina
rodičů pod vedením Vindy se neztratila. Ale už byl nejvyšší
čas pokračovat dále po stezce, protože se do nás dávala
pomalu zima. Tak jsme minuli Zemi, Mars, Ceres, Jupiter
až jsme došli k Halleyově kometě. Zde nás čekala malá
přednáška o kosmických sondách, které opouštějí naši
sluneční soustavu a pokračují dále do hlubokého vesmíru.
My jsme měli za úkol přenést štafetově poselství v češtině,
které nese sonda Voyager. Poselství znělo: "Milí přátele,
přejeme vám vše nejlepší!". První si poselství přečetli a
běželi zprávu předat dalším. Všem družinám se podařilo
poselství donést až na konec štafety. Jen rodiče trošičku
zaváhali a poselství jiným civilizacím upravili na :"
".
Další planetu, kterou jsme minuly byla planeta Saturn na
hrázi rybníka Datlík. My jsme si jeho hráz vybrali také za
místo odpočinku a uspořádali svačinu. Posilněni jsme
pokračovali dále. U dalšího z rybníků Cikána jsme se
setkali s meteorickým rojem. Roj představovala maminka
Elišky a Simča. Ty honily nás ostatní. Kdo byl zasažen
musel čekat na záchranu od živých. Ten vždy přiběhl,
poklepal raněného třikrát na rameno a tím byl opět oživlý.
Příjemně protaženi jsme pokračovali dále k Uranu. Cestou
začalo drobně pršet a tak jsme planetu minuli a šli dále na
Biřičku. Tam déšť pomalu ustal a my jsme se dali do dalších
soutěží. První soutěží bylo utkání v ufobalu rodiče proti
dětem. Bitva to byla velice zajímavá, která nakonec
skončila vítězstvím rodičů. Další byl test o Zemi od Sváči.
Každá z družin měla zakroužkovat správné odpovědi. Mezi
nimi byly i záludné otázky Jestli je Austrálie ostrov, jaký
největší oceán a jiné. I v této soutěži rodiče uspěli, i když
školní lavice dávno opustili. Poslední soutěží byl čtyřboj,
který si pro nás připravila Zuzka. První disciplina bylo
skládání roztříhaného obrázku. Zde měla družina rodičů
smůlu, protože jim do skoro poskládaného obrázku
zafoukal vítr a tak se z vítězství radovali děti. Další
disciplinou byl test znalostí našeho oddílu. I když se rodiče
snažili a tatínek Simči nahlížel dětem přes rameno, nebylo
to nic platné. V této soutěži zvítězili děti. Předposledním
úkolem bylo hledání geometrických obrazců. Zde využili
svoji rychlost děti a po zásluze zvítězili. Posledním úkolem
bylo překonání vodního toku pomocí "kamenů". Zde
využili rodiče své rychlosti a obratnosti a podařilo se jim
potok překonat rychleji. Však museli při přeskakování z
jednoho kamene na druhý předvádět gymnastické
dovednosti jako byl provaz a podobné. Po sečtení bodů
skončil čtyřboj remizou. Ukončili jsme zároveň pobyt na
Biřičce a vydali se směr klubovna. Přišli jsme akorát. Chvíli
po příchodu se spustil takový liják, že jsme byli rádi, že

jsme pod střechou a neprší nám za krk. Dešťová přeháňka
rychle přešla a tak se mohl začít připravovat oheň na opékání
buřtů. Jeho přípravu si vzal na starost Kvapník s Cyrilem.
Rodiče se zatím v klubovně dozvěděli další plány oddílu a
dostali přihlášky na letošní tábor. Po krátké schůzce s vedením
oddílu se i rodiče přidali k ostatním a společně jsme si opekli
buřty již za krásného sluníčka. Pak zbývalo uklidit klubovnu a
rozjet se domů.A tak nám skončila další letošní výprava.

Co se chystá
Duben
23.-25.4. Svatojiřská výprava na hrad Valdštejn
Sice nám nedopadl hrad Grabštejn, ale Zuzka nám domluvila
přespání na krásném hradu Valdštejn v Českém ráji. Protože se
domlouvají poslední detaily nejsou zatím známy podrobnější
informace. Ale nebojte se, jakmile je Zuzka doručí budete všichni
včas informováni.

Květen
2.5. Závody světlušek a vlčat
Letošní závody se konají v Šimkových sadech. Za náš oddíl by se
těchto závodů měli zúčastnit družiny Lišek, Jestřábů a Delfínů.
Prosíme porto, abyste s tímto termínem počítali a mohli se všichni
závodů zúčastnit. Sraz bude v neděli 2.5. v 8 hodin u Rotundy
(dřevená stavba v sadech). Konec je plánován okolo 13 hodiny. S
sebou si každý vezme: kroj, oddílové tričko, zápisník, psací potřeby,
svačinu a pití. Další informace se dozvíte na schůzkách.

21. - 23. 5. Májová výprava
Letošní májová výprava je určena pro skauty a skautky. Vydáme
se společně na malý vandr po Broumovsku. Více informací se
dozvíte na schůzce.

Červen
4. - 6.6. Výprava s loděmi na Seč
O tomto víkendu se uskuteční letní robinsonáda na skautské
základně pardubických skautů na Seči. Letos se na Seč vydáme i s
našimi loděmi. Vzhledem ke komplikované dopravě bychom chtěli
poprosit vás rodiče o pomoc s její organizací.

Červenec
17. - 31.7. letní tábor
Takže konečně je vše domluveno a tak vám můžete oznámit
konečný termín letošního tábora. Uskuteční se od 17.7 do 31.7.Letos
se vydáme na tábor do Jizerských hor kousek od městečka
Jindřichovice pod Smrkem. Přihlášky na tábor začneme rozdávat na
společné výpravě v rámci akce Apollo. Tábor je určen pro všechny
členy oddílu. Přihlášky na tábor jsou k dispozici u vedení oddílu

Oddílová trička
Letos budeme opět zajišťovat oddílová trička. Takže, kdo jste z
trička vyrostl, či tričko ještě nemáte nahlaste prosím svoji velikost
vedení oddílu. Cena trička je 120,-Kč. (Oddílové tričko používáme
na všechny oddílové akce, na táboře a na výpravách. Proto chceme,
aby tričko měl každý člen oddílu).

Burza
V této nepravidelné rubrice se obracíme na rodiče, kteří by chtěli
prodat malou krojovou košili. Pokud máto doma takovou dejte
prosím vědět vedení oddílu. Máme zájemce o koupi.
...a na závěr?
výsledky bodování za měsíc březen pečlivě zaznamenávala Světluška.
Výsledky bodování tak naleznete na webových stránách oddílu. A my
ostatní se těšíme se s vámi se všemi na setkání na oddílových schůzkách a
dalšíchoddílových podnicích.

Siggi, Pepek, Sova, Zuzka,Sváča a Cyril

