Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Dovolte mi, abych vás všechny pozdravit všechny
na začátku tohoto nového roku. Doufejme, že bude, plný
báječných akcí a společných dobrodružství. Už se můžete
těšit na zimní táboření, jarní výpravy do širokého okolí,
putování na kolech i společný letní tábor. A nejen to. Čeká
nás nějaké trochu překvapení. Letos totiž společně
oslavíme deset let činnosti našeho oddílu. Ale to už
trošičku předbíhám. A tak hurá do nového roku. Ať vám
všem přinese vše jen to nejlepší a ať je to dobrý a klidný
rok.

Co se událo v prosinci
3.12. Mikulášská výprava na Plachtu
V pátek 3.12. jsme se měli vydat na Mikulášskou
vycházku na Plachtu. Ale asi to bylo mrazivé počasí, které
od této akce odradilo většinu oddílu. Dlouze jsme
vyhlíželi, zda přijde ještě někdo další, ale kromě Kačera a
Radima nikdo nepřišel. Siggi chtěl celou akci zrušit, ale
ostatní, kteří přišli, ho přehlasovali. Byla to spíše taková
roverská akce, protože se ji zúčastnili Lékárník,
Světluška, Kačka, Melmen, Pepek, Sváča, Kačer, Radim
a Siggi. Vydali jsme se mrazivým podvečerem směr
Plachta. Už na sídlišti jsme se snažili přenést oheň přes
mostek do pekla, ale vítr byl silnější. Svíčky nám neustále
zhasínaly. Nakonec jsme pokus se svíčkami vzdali a
pokračovali dále se svíčkami v kapse. Kousek za
panelkou jsme uspořádali první větší koulovačku. Nebyl
snad nikdo, kdo by se nevyválel ve sněhu. Protože už nám
začala být trošku zima, pokračovali jsme dále směr
Plachta. Cesta byla značně rozježděna od tanků, které zde
zlepšovaly životní prostředí pro místní hmyz. Naštěstí
bylo nasněženo a trochu i přimrzlo, tak že se rozjeté cesty
daly v pohodě projít. Na Plachtě každý vyfasoval po dvou
prskavkách. Zkoušeli jsme vytvářet různé obrazce, které
pak Pepek fotil. Prskavky byly moc krátké a tak jsme měli
brzy vyprskáno a pokračovali jsme za svitu měsíce dále.
Další naše zastávka byla na větším prostranství, kde jsme
si vyzkoušeli čertovskou honičku. Honil vždy ten, kdo
měl ma hlavě čertovské vlasy. Kdo měl trošku větší hlavu,
měl smůlu, protože mu paruka neustále padala. Pěkně
vyválení od sněhu jsme pomalu nabrali kurs zpět do
klubovny. Cestou nás ještě zastihla čertovská smůla.
Všichni jsme se tak nějak přilepili ke stromu.Avždy jeden
z nás se pokoušel ostatní od stromu odtrhnout . Nikomu se
nepodařilo odtrhnout více jak jednoho či dva nešťastníky.
Ale mráz byl asi nejsilnější a všechny nás nakonec od
stromu dostal. A my jsme se rychle vraceli do tepla
klubovny. Tam na nás čekala malá nadílka od Mikuláše.
Každý jsme dostali mandarinku, sušenku a nějaké žele.
Protože nám zbývala ještě chvilka do konce, zahráli jsme
si ještě několik her.A pak jsme se rozešli domů.

18.12. Za Betlémským světlem
Na letošní vánoční výpravu jsme se vydali až do dalekého
Betléma. A proč tak daleko? Rozhodli jsme se, že vyzkoušíme
co obnáší dopravit světlo z Betléma až k nám. Sraz jsme měli
ve třičtvrtě na dvě na zastávce autobusu u Čechů. Odtud jsme
dojeli autobusem na Stříbrný rybník, který se stal naším
Betlémem. Kousek od rybníka v lese jsme nás čekal první úkol
na naší cestě. Každá z družin měla za úkol postavit z
přírodního materiálu malou jeskyni. Každý ke stavbě využil
jiný materiál. Někdo stavěl z ledu, další využili ke stavbě
kousky dřívek atd. Za chvíli v každé ze čtyř jeskyní svítila
svíčka, která symbolizovala Betlémské světýlko. Po ukončení
stavby proběhlo hlasování o nejhezčí jeskyni. Vítězem se stala
družina Delfínů, kterou postavila Sára, Krysa, Simča a Verča.
Pak jsme museli světlo dopravit na letiště. Namířili jsme si to
přímo ke Stříbrnému potoku. Kousek od potoka nás však
čekala velká dopravní zácpa, která nás zdržela na cestě na
letiště. A jak taková zácpa vypadala? Každý si vybral strom,
který se mu líbil a k jeho patě položil svůj batoh. Batohů jsme
položili o jeden méně a tak vždy zůstával jeden z nás, který se
snažil při výměně míst někoho chytit a tak si s ním vyměnit
místo. Byla to docela dobrá hra na zahřátí. Po úspěšném
prokličkování dopravní zácpou jsme mohli pokračovat dále k
letišti. To bylo u krásného březového háje, asi v polovině cesty
ze Stříbrňáku. Na letišti jsme se však připletli do nějaké
policejní honičky. Policisté zde honili nějaké zloděje. Nejprve
honila děvčata kluky a pak si role vyměnili. Kluci v roli
policistů pochytali děvčata velice rychle. Asi to bylo tím, že
měli ve svých řadách hbitého Lékárníka. Po policejní honičce
jsme se nasvačili a nastoupili na palubu letadla, které nás
dopravilo až do Vídně. Krátce po vzletu jsme se dozvěděli, že
let bude trvat docela dlouho. Abychom si udělali představu,
jak čas plyne zkoušeli jsme odhadovat tři minuty. Nejblíže ke
třem minutám byli Lukáš, Večerníček, Zezi a Vodník.
Nejrychleji uběhly tři minuty Míšovi a Terezka se přišla zeptat
asi po pěti minutách, kdy už bude konec. Let nám příjemně
utíkal. Před námi však byl další náročný úkol. Protože se
otevřený oheň nesmí dopravovat na palubě letadla musely
družiny vytvořit kontejnery na jeho přepravu. Kontejner
představovala celá družina, která musela vytvořit ze svých těl
takovou formaci, aby se dotýkala země pouze ve třech
místech. Bylo zajímavé pozorovat jak družiny hledají
nejoptimálnější postavení. Ti nejmladší jako Verča, Míše a
Alča lezli nestarším na hřbety. Někdo zkoušel improvizovaná
nosítka, jiní poskakovali na jedné noze. Bylo to veselé
hemžení. Ale požadovanou vzdálenost se nikomu nepodařilo
překonat. Asi bychom oheň na palubě letadla nedopravili. Jak
jsme přilétali do Evropy zhoršily se nám povětrnostní
podmínky. Pilot letadla musel letět pouze podle navigace
přístrojů a rad pozemního personálu. Každá z družin si zvolila
svého pilota a zbytek družiny byli navigátoři. Piloti se
zavázanýma očima museli zdolat náročnou část trasy pouze
podle navigace své družiny. A aby nedošlo ke vzájemnému
rušení signálů, každá z družin si zvolila k navigaci speciální

povely. A tak se ozývalo chrochtání, mlaskání a další
zvuky, které museli piloti dobře vyhodnotit, aby letěli
správně. Navigátorům se všechna letadla povedl a
nasměrovat až do cíle. Po této části letu nás již čekalo
přistání v naší příjemně vyhřáté klubovně. Tam jsme si
vybalili vánoční cukroví, dárky dali pod stromeček,
rozhřívali jsme se a ochutnávali vzájemně donesené
cukroví. Před prvním rozdáváním dárků jsme slavnostně
předali vlčácké šátky Zezimu a Čertíkovi. Ti mohli za
odměnu rozdat první dárky. Další putování světla bylo
vlaky do různých konců naší vlasti. Sesedli jsme se do
kruhu a každý si zvolil název nějakého města. Ve středu
kruhu stál průvodčí, který měl zavázené oči a měl za úkol
chytit cestující z měst, kteří si měli vyměnit svá místa. Takto
jsme světlo rozvezli do všech koutů země. Na závěr nás
navštívili redaktoři s různých deníků, kteří pokládali
zvědavé otázky ostatním družinám. Během jízdy ve vlacích
a dotazů reportérů připravila Sváča čokoládové čípky, které
pak rozdávala všem na ochutnání. Na závěr jsme si rozdali
všechny dárky, které byly pod stromečkem, zazpívali si
skautskou večerku a rozešli se do svých domovů.

23.12. Betlémské světlo
V předvečer Štědrého dne jsme si mohli dojít ke
katedrále pro plamínek Betlémského světla. Letos se nás na
této akci moc nesešlo. Ale ti kteří přišli, si mohli zazpívat
několik koled a domů si odnést světlo z Betléma.

Z družinových schůzek
Schůzky malých, kteří se scházejí na své pravidelné
schůzky v úterý, jsou od začátku roku motivovány slavným
filmem Lví král. I poslední měsíc roku putovali s malým
Simbou. Na prosincových schůzkách zkoušeli luštit
tajemné šifry.
Schůzky starších, se
tento měsíc zaměřily na
přicházející vánoce. Na jedné ze schůzek všichni pod
vedením Světlušky vystřihovali různé ornamenty na
výzdobu oken v klubovně. Při další schůzce jsme si zase
zkoušeli vyrobit obal na naše nové stezky. V průběhu tohoto
měsíce jsme také začali plnit nové stezky, které jsme si
přinesli z Mikulášské vycházky na Plachtu.

Leden
15.1. Turnaj ve florbale
I letošní rok jsme dostali pozvání na další ročník
florbalového turnaje, který se bude konat opět v prostorách
gymnázia B. Němcové. Takže vše rozmyslete a více
informací vám sdělíme na schůzkách.

22.1. Odpoledne deskových her
V sobotu 22.ledna se společně sejdeme ve 14 hodin v
naší klubovně, abychom si zahráli nějaké deskové hry.A tak
se na vás těší Osadníci, pistolníci z Bangu, tajemná
Citadela, kostky z Jenga a mnoho dalších. Kromě hraní her
nás ještě čeká velké filmové představení.
Na ukončení hry našich mladších o Lvím králi se na
závěr odpoledne uskuteční promítání tohoto filmu. Tak si
všichni rezervujte tuto sobotu a nezapomeňte si také
zakoupit předem lístky na toto jedinečné filmové
představení.

Únor
13. - 18.2. Zimní tábor
I v letošním školním roce se uskuteční o zimních
prázdninách druhý ročník zimního tábora. A jak již víte, letos
se vydáme na chatu do Velké Úpy. Přihlášky na tábor jsou již k
dispozici u vedení oddílu. Další informace o odjezdu a dalších
věcech týkajících se zimního tábora vám sdělíme na
lednových schůzkách. Informace včetně seznamu věcí budou
také na webových stránkách .

25.2. Návštěva Akvaparku
Více informací k této akci vám přinese únorové číslo
časopisu.
Informace o akcích v druhém pololetí budou upřesněny v
dalším čísle.Ale už nyní vám můžeme opět slíbit srub v Jičíně.

Registrace 2011
Jak jsme již informovali začínáme vybírat registraci na
příští rok. Částka na rok 2011 byla stanovena na 600,-Kč.
Prosíme o její zaplacení nejpozději do poloviny ledna. V
registračním poplatku je zahrnuto pojištění, časopis atd.

...a na závěr?
Vám všem ještě jednou přejeme krásný a
pohodový nový rok a těšíme se s vámi rodiči na další dobrou
spolupráci.
Siggi, Pepek, Sova, Zuzka,Sváča, Veverka a Cyril

