Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Zdravím vás všechny na začátku nového měsíce.
Máme za sebou první měsíc školy. Měsíc, kdy jsme si
zvykali na školu a další povinnosti, které nám se školním
rokem zase začaly. I my ve vedení oddílu jsme si museli
zvyknout na nové termíny schůzek a další organizační věci.
Ale vše jsme snad zvládli. Jsme opět plni síly a připraveni s
vámi prožít spoustu báječných schůzek, výprav a dalších
podniků plných krásných dobrodružství. Jedno menší
máme již za sebou a další nás již čekají tak hurá na to. Přeji
vám opět hezké čtení.

Co se událo v září
7.9. Zahajovací schůzka
V úterý 7.9. Jsme se sešli na letošní zahajovací schůzce.
Program schůzky byl zaměřen vzpomínkově na letošní
tábor ve starém Řecku. A tak jsme zavzpomínali na
Prométea, bojovali jsme opět s medůzou a louskali
Daidalovy hlavolamy. Také jsme na schůzce přivítali první
nováčky Adama, Adélku, Radima a Jirku. Na této schůzce
jsme se sešli celý oddíl. Ale již další týden jsme měli
schůzky rozdělené na mladší a starší.

18.9. Výprava do Slatiňan a na rozhlednu Bára
V sobotu 18.9. jsme se vydali na naši první oddílovou
výpravu v novém školním roce. Jejím cílem byly Statiňany
a jejich okolí. Sraz byl tradične o půl deváte u pošty na
hlavním nádraží. Asi i že bylo hezky se nás sešlo asi dvacet.
Zakoupili jízdenky a nastoupili do vlaku směr Pardubice.
Ve vlaku jsme se domluvili, že po přestupu do vlaku směr
Slatiňany budeme všichni mlčet, abychom neprozradili cíl
naší cesty. A opravdu po přestupu do lokálky všichni úplně
zmlkli a tak vydrželi po celou cestu. Snad nikdo z nás celou
dobu nepromluvil. A jaká to byla úleva po vystoupení, kdy
jsme si mohli zase normálně povídat. Na nádraží ve
Slatiňanech jsme zahájili výpravu oddílovým pokřikem a
krátkou informací o dnešním programu. Pak jsme se již
vydali po žluté značce na zámek. Před branou zámku jsme
se utábořili a dostali první dnešní úkol. Měli jsme po
družinách zjistit něco o historii zámku. Se splněním nám
moc pomohla průvodkyně, která každé družině sdělila
správné odpovědi. Jejich kontrola pak byla pouze formalita.
To Svača s Plšíkem na to šli s dobou. Došly si k blue bodu,
kde si do mobilu nahráli informace o zámku a pak si je
klidně poslechly. Po nalezení informací nastoupila děvčata
k hledání nedalekého pokladu pomocí GPS. Nalezení
pokladu bylo pro ně hračka.Krátce jsme posvačili a vydali
se zámeckým parkem dále. Ještě v parku měli stejný úkol
kluci. I oni museli nalézt poklad. Hledali všude možně.
GePeSka je honila po celém parku. Stopařovi se podařilo
při hledání nalézt asi i úkryt nějakého bezdomovce a v něm
placku něčeho ostrého. Po poradě jsme se rozhodli, že
placatici vrátíme zpět. Asi po deseti minutách hledání jsme
kluky odvolali z hledání.Asi by hledali ještě

dlouho, ale nás čekala další cesta. Za parkem jsme se rozdělili
na družiny a dále šla každá družina sama. Cestou si všímala
zajímavostí a připravovala otázky pro ostatní družiny. Otázky
volila tak, aby ostatní družiny co nejvíce zaskočila. Konec
procházky byl na Kočičím zámku. Zde se opět všechny
družiny sešly a porovnávaly své otázky. Bylo to zajímavé
poslouchat, co zaujalo jednotlivé družiny. Po vyhodnocením
odpovědí jsme se vrhli na zámek. Každý prolezl každý kout
zámku, každou věžičku a i bránu. Po seznámení s terénem
jsme rozehráli zajímavou hru. Vždy jedna z družin se ujala role
obránců hradu a ostatní se snažili zámek dobít. Bylo to
chvílemi pěkné drama. Ale jakmile útočníci nalezli nějakou
skulinu hned využili nepozornosti strážců a obsadili zámek. V
roli obránců se postupně vystřídali všechny družiny. Na závěr
bojovala o hrad děvčata proti klukům. Ani jim se nepodařilo
hrad uchránit od útočníků. Pak jsme zase hrad předali dalším
dětem a my jsme pokračovali k rozhledně Bára. Cesta k
rozhledně vedla po nově opravené cestě, která připomínala
malou dálnici pro pěší. Rozhledna byla ani ne půl hodiny cesty.
A tak zachvíli jsme ji viděli v plné své kráse. Protože na
rozhlednu může vystoupat najednou pouze osm návštěvníků,
museli jsme se postupně vytřídat. Výhled do kraje byl krásný.
Bylo vidět Chrudim, kousek Pardubic, v oparu Kunětickou
horu. Sluníčko nám pěkně svítilo a tak jsme se pěkně vyhřáli.
Navštívili jsme i místní bufek, kde jsme si někteří nakoupili
párek v rohlíku nebo kyselý škleb. Ještě než jsme opustili
louku u rozhledny měli jsme za úkol nalézt nějaké informace o
nedaleké Čertově skále. Dozvěděli jsme se o tom, že v místě,
kde teď stojíme bylo před dávnou dobou moře. Toto při svém
přílivu a odlivu vyplavovalo z Čertovy skály měkčí sedimenty.
A to pak tvarovalo okolí. S úkoly nám pomohla tabulka s
informacemi o geologickém průzkumu. A tak se nám povedlo
odpovědět na všechny otázky docela hravě. Naposledy jsme
obhlédli rozhlednu, nalezli jsme místní poklad a chystali se
další cestu. Na cestě
1. oddíl Hradec Králové
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18.9.2010
zkoušeli tuto dráhu

proběhnout na čas. Při soutěžení jsme si užili spoustu
zábavy. Někomu se při běhu zamotali nohy a netrefil
branku, jako třeba Světluška, nebo zase zakopl o bránu a
dopadl do nadrcené kůry. Asi nejlepším běžcem se stal
Jirka. Řádně vysportovaní jsme se vydali na zpáteční cestu.
Na jedné větší křižovatce jsme objevili krásné nové
betonové trubky, které tvořily kanalizaci pod cestou.
Protože bylo suchu tak ti nejmladší se rozhodli průchody
prozkoumat. Mezi prvními průzkumníky byl Stopař,
Vodník a Míša. Netrvalo však dlouho a kanalizačním
potrubím se protahoval snad každý. V mezičase pro nás
Siggi připravil poslední hru. Měli jsme za úkol hledat místa
s kartičkami od jedné do desíti. Vždy když jsme našli nějaké
místo s kartičkami vzali jsme si tu, která byla navrchu. Na
konci hry jsme si spočítali hodnotu všech kartiček a tak
jsme určili vítěze. Po této hře jsme došli přes zámecký park,
kde kluci konečně nalezli poklad a pokračovali až na
nádraží. Ještě před odjezdem vlaku jsme vyhodnotili dnešní
výpravu známkami a rozdali si pamětní listy. Jen
slibovanou zmrzlinu za vzorné chování ve vlaku jsme pro
dnešek nestihli. Tak ji náme schovanou na příště. Výprava
do Slatiňan dostal od vás známku 1,3.
A ještě jedna významná událost se stala v září.Ani na
tu nesmíme v našem zpravodaji zapomenout. Na začátku
září se narodila Pepkovi a Lence holčička Lucka. Tak
šťastným rodičům blahopřejeme a přejeme jim, aby jim
Lucka dělala jenom samou radost.

Listopad
6.11. Schůzka v tělocvičně
Tradiční podzimní odpolední schůzka v tělocvičně.
Sraz na tento tradiční podnik je v sobotu 6.11. V 13.45 na
zastávce autobusu u Čechů a nebo ve 14 hodin před
školou v Malšově Lhotě. S sebou si každý vezme
oblečení do tělocvičny, vhodnou obuv, pití a dvě jízdenky
na autobus. Návrat bude v 17 hodin opět na zastávku u
Čechů.
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.

Prosinec
18.12. Vánoční výprava
Tradiční předvánoční vycházka. Na bližší informace je
zatím dost času.

Leden
22.1. Odpoledne deskových her

Únor
12. - 16.2. Zimní tábor

Co se chystá

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.

Říjen
1.10. Schůzka s rodiči

26.2. Zimní výprava do Josefova

Ta již bude při vydání tohoto čísla za námi.

8.10. Sbírka Postavme školu v Africe
Letos se i někteří členové našeho oddílu zapojí do sbírky
na pomoc dětem v Etiopii. A tak ti z vás kdo máte chuť
přispět přijďte v pátek 8.10. Na prostranství před hotelem
Amber, kde bude sbírka probíhat. Můžete si vyzkoušet
bubnování, ochutnat africké speciality atd.

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.

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. Místo srazu bude
ještě upřesněno v závislosti na zajištěné dopravě. S sebou si
každý zabalí spacák, přezůvky do chaty, oblečení na ven a
na spaní, hygienu, zápisník, psací potřeby a jídlo na páteční
večer, atd. Na tuto výpravu budeme vybírat 350,-Kč
(Doprava, ubytování, strava)

23.10. Závody na pramicích
Jsme pozváni na závody pramic na Orlici. Sraz je v
sobotu 23.10. V 8.45 u hospody u Čechů. Odtud se vydáme
na loděnici farmaceutické fakulty na Orlici, kde budou
závody probíhat. S sebou si každý vezme náhradní oblečení
jídlo a pití na celý den. Plánovaný konec závodu je okolo 15
hodiny.

...a na závěr?
Tak to je vše, co jsme vám chtěli v tomto čísle časopisu

sdělit. Ale už v příštím čísle bychom chtěli přinést nové
rubriky. Určitě se tu objeví rubrika z činnosti družin. V té se
dozvíte, co dělali na svých schůzkách mladší a starší. Kromě
této rubriky určitě i sami vymyslíte na družinových schůzkách
námět pro nové rubriky.
A na úplný závěr bychom chtěli připomenout, co vše máte
nosit na družinové schůzky. Takže každý bude mít s sebou
zápisník, psací potřeby, svoji stezku, oddílové tričko a další
věci, které budete potřebovat na konkrétní schůzku.
A ještě jedna prosba a to zvláště pro vás mladší. Zkuste
nakreslit nějaké hezké obrázky, které budeme moci použít k
ilustracím v našem časopise. Dnes to je delší závěr než jindy,
ale už je to opravdu vše
Siggi, Pepek, Sova, Zuzka,Sváča, Veverka a Cyril

