Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
máme za s sebou čas volna a báječných
prázdninových dní a nyní nás nový čeká školní rok.
Doufám, že jste si o prázdninách odpočinuli a
načerpali nové síly do školního roku. I my ve vedení
oddílu jsme si užívali prázdnin, ale také jsme začali
přemýšlet o akcích a programu našeho oddílu v
nadcházejícím roce. Minulý rok byl opravdu nabitý
spoutou různých akcí. Jako připomenutí loňského
roku nám všem poslouží obrázková kronika, která opět
s koncem prázdnin vyšla. Tak si můžete společně s
rodiči zavzpomínat na víkendové výpravy v Jičíně, na
lodích na Seči či na hradě Valdštejn. Také na výrobu
sýrů v Praskačce u Kačerů, paintball, jízdy na minibike
a další akce. Na všechny tyto úspěšné akce bychom
chtěli navázat i v nadcházejícím roce. Informace o
nejbližších akcích naleznete na tradičním místě. Na
závěr vám všem přeji, aby jste do nového školního
roku vstoupili úspěšně a všem se vám ve škole dařilo.

Co se událo o prázdninách
17. - 31.7. Tábor ve starém Řecku
Letos jsme se již podruhé vydali sami na oddílový
tábor. Tentokrát jsme zavítali díky Zuzce na sever do
podhůří Jizerských hor do Jindřichovic pod Smrkem.
Termín tábora byl stejný jako loni druhých čtrnáct dní
v červenci. Tento termín se totiž podle Pepka
vyznačuje nejstálejším počasím. Přípravy na letošní
tábor začali hned na začátku školního roku. Nejprve
jsme hledali vhodné tábořiště, které by vyhovovalo
našim představám. To jsme našli v Jizerských horách.
Po jeho nalezení začala velká práce pro Zuzku. Musely
se sehnat podsady, plachty a další potřebné vybavení
pro uspořádání tábora. Pak jsme hledali dopravce,
kteří nám náš putovní cirkus, jak náš tábor nazývá
Pepek, pomohou dopravit na místo. Po týdnech
příprav nastal den odjezdu. Nejstarší kluci odjeli na
tábor o den dříve, aby zajistili naložení materiálu v
Liberci a pak i stavbu tábora přímo na místě. Ostatní
účastníci tábora vyrazili za kluky vlakem s několika
přestupy. Po náročné cestě jsme se všichni šťastně sešli
na louce, kde již stály první stany. První den tábora se
nám podařilo dostavět všechny stany i tee-pee a ještě
večer jsme zahájili naši táborovou hru. To se na
tábořišti objevil Homér, který prošel časovou bránou a
pozval nás do starověkého Řecka. A tak jsme měli
možnost během tábora poměřit své síly s Medůzou,
zúčastnit se Dionýsových slavností, putovat podle
Adrianiny nitě, navštívit soudní přelíčení u krále
Midase, podívali jsme se do podzemí k Tartalovi.

Kromě těchto etap jsme uspořádali starověké olympijské
hry a velkou bitvu o Tróju. Během tábora mladší
navštívili krásný hrad a zámek ve Frýdlantu a nejstarší se
opět vydali na dvoudenní putování po krásných
Jizerkách. Stejně jako loni se družiny střídali ve službách
v kuchyni, vlajkové četě, na dřevu a letos navíc i ve
službě na vodu. Během tábora se podařilo Světlušce
splnit i náročnou skautskou zkoušku Tří orlých per a tak
rozšířila řady oddílových orlích skautů. Vyvrcholením
táborové hry bylo putování družin po okolí tábora s
vyvrcholením na božském Olympu. Tam pro ně
uspořádali Olympští bohové velkolepou hostinu. Na
letošním táboře jsme měli i o jednu slavnostní chvíli více.
Tou bylo slavnostní pasování nejstarších kluků do
roverského stavu. Během tábora jsme se scházeli i u
táborových ohňů jak v táborovém kruhu tak i v našem
poradním tee-pee. Při jednom z posezení v tee-pee nám
Mravenec vyprávěl o historii našeho oddílu jak si ji
pamatuje on ze svých klukovských let. Mezi ty nejhezčí
táborové ohně určitě patřil slavnostní slibový oheň a také
ten závěrečný. Na něj jsme pozvali rodiče, kteří pozvání
přijali a přijeli v hojném počtu společně s námi prožít
krásný táborový večer. Pomoci rodičů jsme využili i při
závěrečném bourání tábora. S jejich pomocí se nám
podařilo zbourat celý tábor bez větších problémů. Na
letošním táboře nás navštívili Vilda a Víla z Plzně,
Mravenec a Safari s dětmi, paní Johanková s Johankou a
kamenologem a i naše velká Johanky. Po prožití krásných
čtrnácti dnů v krásné přírodě jsme se opět vrátili domů.
Bohatí o spoustu krásných zážitků a vzpomínek na tábor
ve Starém Řecku. Díky pomoci taťky Melmena a Sáry
nám vyšel i malý článek v Mladé frontě. A na závěr
přidáváme článek naší dopisovatelky Světlušky o
letošním táboře: Letošní tábor se odehrával ve starém
Řecku. Po příjezdu a ubytování nás navštívil Homér a
řekl nám, že pomocí ambrosie a časového portálu se

dostal do naší doby. Všichni účastníci tábora prošli
portálem a ocitli se společně s ním ve starém Řecku.
Abychom se dostali zpět, museli jsme získat od bohů
ambrosii. A tak se z Delfínů stal Korint, Jestřábů
Athény a Lišky zastupovaly Spartu. Ze starších se stali
Titáni a Titánky a vedoucí byli bohové. Během celého
tábora musely jednotlivé městské státy mezi sebou
soupeřit, stejně tak i Titáni. Mezi úkoly bylo např.
projít podsvětím nebo zachránit Prométhea. Titáni
měli úkoly jako např. zabít Medůzu apod. Kronos
(Lékárník) byl již tak zoufalý, že založil KTT-Klub
Týraných Titánů. Na táboře jsme také mezi své řady
přivítali nová vlčata, světlušky, skauta a skautky, kteří
si složili slib. Mezi nimi jsou Stopař, Gladiátor, Miska
(Matěj), Simča, Amazonka (Majda), Eliška, Klíště
(Alča), Holub, Kaťák, Plšík, Sváča, Anežka a
Večerníček. Dále pak Terezka, Vanda a Krysa splnila
podmínky zkoušky Tři kapky rosy a já Tři orlí pera.
Celý tábor jsme zakončili výstupem na Olymp, který
jsme podle mapy nenašli a tak nám musel s jeho
nalezením pomáhat Pepek. Na Olympu nás čekalo
jídlo a bohové. Pak jsme se dozvěděli výsledky
celotáborové hry. První byl Korynt, druhá Sparta a
třetí Athény. U Titánů byli první Prófa, Kaťák,
Lékárník a já. Potom přijeli rodiče a tábor jsme
zakončili slavnostním táborákem.
Tak to bylo krátké shrnutí toho, co se dělo o
prázdninách a nyní rychle k tomu na co se můžete těšit.

zapište. Sraz je v sobotu 18.9. v 8.30 tradičně u pošty na
hlavním nádraží. Návrat zpět na nádraží je v 18 hodin. S
sebou si nezapomeňte zabalit vše potřebné. Zápisník,
tužku, papír, svačinu a pití na celý den. Na akci budeme
vybírat 60,-Kč na vlak. Další informace na schůzkách.

Říjen
1.10. Schůzka s rodiči
Pravidelná podzimní schůzka s rodiči, kde si
promítneme nějaké fotky z tábora a seznámíme rodiče s
plánem činnosti na další školní rok

15. - 17.10. Podzimní robinsonáda v
Krkonoších
Na letošní podzimní robinsonádu se vydáme na nám
již známou chatu hořických skautů ve Velké Úpě.
Vzhledem ke komplikované dopravě chceme v předstihu
poprosit rodiče o pomoc se zajištěním dopravy. Více
informací u vedení oddílu.

23.10. Závody na pramicích
Jsme pozváni na závody pramic na Orlici. Více
informací v dalším čísle. Jako příprava na závody
proběhne jedna schůzka na lodích.

Listopad
6.11. Schůzka v tělocvičně
Tradiční podzimní odpolední schůzka v tělocvičně.

Co se chystá
Po dlouhých osmi letech se letos poprvé budou
konat schůzky ve dvou dnech. V tradičním čase v úterý
od 16 hodin se budou na schůzkách scházet vlčata a
světlušky pod vedením Pepka, Sváči a Sovy.
V novém čase ve středu od 16.30 budou mít
schůzky starší vlčata, skautky a roveři. O jejich
schůzky se bude starat Siggi, Veverka a Cyril. Tak to je
asi první velká změna oproti minulým rokům. Ostatní
oddílové akce (výpravy, robinsonády, tábory apod.)
budou i nadále společné pro celý oddíl.
A nyní k dalším akcím už tradičně po měsících.
Předkládáme vám plán činnosti na první pololetí
letošního roku.

20.11. O poklad hradeckých měšťanů
I letos se můžete těšit na velkou hru všech hradeckých
oddílů na starém městě. Opět budeme hledat poklad
hradeckých měšťanů.

Září

12. - 16.2. Zimní tábor

7.9. Zahajovací schůzka

I v letošním školním roce se uskuteční o zimních
prázdninách druhý ročník zimního tábora. Opět se vydáme do
klubovny v Jilemnici, abychom si mohli užít zimních hor.

Tak v tomto termínu zahájíme činnost našeho
oddílu v tomto roce. Na této schůzce se sejdeme celý
oddíl. Další týden už budou družinové schůzky dle
rozpisu.

18.9. Výprava za tajemstvím
chrudimských lesů
Na letošní první výpravu se vydáme do Slatiňan a
projdeme zámeckým parkem do městských lesů a
vystoupáme na krásnou dřevěnou rozhlednu. Cestou
nás čeká i malé překvapení. Tak si tento termín

Prosinec
18.12. Vánoční výprava
Tradiční předvánoční vycházka

Leden
22.1. Odpoledne deskových her

Únor

26.2. Zimní výprava do Josefova
Tak to je orientační plán našeho oddílu na první pololetí
nového školního roku. Zapište si pečlivě termíny jednotlivých
akcí, abychom mohli společně prožít opět spoustu báječných
chvil a krásných dobrodružství.

...a na závěr?
Úspěšný vstup do nového školního roku a nashledanou na
oddílových akcích se těší

Siggi, Pepek, Sova, Zuzka,Sváča, Veverka a Cyril

