Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Je za námi další zimní měsíc. Měsíc, kdy proběhly
jarní prázdniny a o nich i náš zimní tábor. Letošní únor byl
opět nabitý událostmi. Je sice pravda, že se jedná o jeden z
nekratších měsíců, ale to vůbec neznamená, že bychom
nestačili něco zajímavého prožít. Ale to bych už předbíhal
tradiční rubriky našeho časopisu. Jak jsme v úvodu
zmiňoval další zimní měsíc je za námi, ale nás už čekají
jedny z nekrásnějších měsíců roku, které přináší jako a s
ním spoustu sluníčka a krásných dobrodružství. A tak hurá
na ně. Ale než se do nich pustíme podíváme se na naše
tradiční rubriky.

Co se událo v únoru
3.2-6.2. Rádcovský kurs ŽIRAFA v Hostinném
Na první ročník rádcovského kursu Žirafa
ve východních Čechách se z našeho oddílu
vydaly dvě skautky-Kaťák a Světluška.
Protože se nám však nepodařilo úplně
přesně zjistit, co se na tomto kursu
dozvěděly, necháme mluvit je samotné.
Jediné co víme, že se jim kurs moc líbil a
odvezly si z něho spoustu krásných zážitků.
A nyní předáme slovo Kaťákovi:
O víkendu před táborem jsem já (Kaťák) se
Světluškou navštívily rádcovský kurz Žirafa
v Hostinném. Kurz byl laděn do horolezeckého zdolávání
osmitisícovek, jichž jsme nakonec dostali všech čtrnáct za
zhruba hodinu a půl. Nebudu se moc rozepisovat – zůstane
mi několik vzpomínek na zbytek života. První večer, jak člen
mé družiny prohání dva vedoucí se slovy „Cože? Tys řek', že
moje matka je pumpička?!“, ačkoliv nic takového jejich
ústa neopustilo, páteční noc v našem podkrovním pokoji,
kde se shromáždilo asi dvacet lidí a zpívalo se a povídalo až
do dvou do rána, sobotní oběd, kdy se čtyři kluci z Prahy a
Světluška dohadovali, koho z nich mám nejraději a dám mu
svůj řízek a nedělní soutěž v pití malinovky, při níž se
všichni natolik ulepili, že jim brčka zůstávala na rukou.
Dělala jsem samozřejmě reklamu závodu „O poklad
hradeckých měšťanů“, takže asi budeme mít o několik
účastníků víc. Rozhodně jsem ráda, že jsem tam jela. Nikdy
nezapomenu. A nejenom na to, co jsem zde napsala.
A nyní se s námi o své zážitky podělí Světluška:
V tomto termínu se konal rádcovský kurz ŽirafaKrkonoče, kam jsme byli z našeho oddílu vysláni. Po
příjezdu na vlakové nádraží se za chvíli přihnala skupinka
vůdců v horolezeckém oblečení. Pak jsme se museli
prokázat horolezeckým pasem a projít přes celnici do
Nepálu. Kaťák bohužel zapoměla pas doma, a tak musela
chvíli čekat než jí ho vytisknou. My ostatní jsme zatím šli
hledat úřady, rozmístěné po Hostinném. Byla to chytrá hra,
ze které nakonec vzešlo pět týmů. Každý tým po příchodu na
základnu měl vymyslet své jméno a vlajku. A tak tu byly týmy
Stopáci, Team, Expedice 81, Ejakfiolojeful a Boryšáci.

Za celý rádcovský kurz jsme stihli spoustu přednášek různého
druhu, celé odpoledne putovat na kopec, kde jsme pak stavěli
stany, ale hlavně dobýt všech 14 osmitisícovek a to za pouhou 1
hodinu a 32 minut. Myslím si, že si to všichni museli ohromě
užít.
Děkujeme oběma účastnicím za zajímavé postřehy a
těšíme se, že se někdo z našeho oddílu zúčastní i příštího
ročníku této podařené akce.

13.2. - 18.2. Zimní tábor ve Velké Úpě
V tomto termínu se konaly jarní prázdniny a my jsme je
využili k uspořádání dalšího ročníku zimního tábora.
Tentokrát jsme se opravdu vydali do hor. Pronajali jsme si od
hořických skautů známou chatu Junák ve Velké Úpě a vydali
se vstříc dalšímu zimnímu dobrodružství. A jak to celé
probíhalo se dozvíte v následujících řádcích.
Neděle den odjezdu
Sraz na náš letošní tábor byl v neděli v jednu odpoledne za
Úprkovkou. Každý, kdo přicházel, byl obložený jako
chlebíček. V jedné ruce lyže, na zádech batoh a ve druhé ruce
velkou tašku. Když jsme to tak pozorovali, tak nám bylo jasné,
že s naložením všeho proviantu to nebude jednoduché. Jen
jídlo zabíralo deset beden od banánů. Chvíli po čtvrt na dvě
přijel autobus s velice příjemným řidičem. Vše se nám
podařilo bez velkých problémů naložit. Dokonce i dvoje sáňky
se nám vešly. Rozloučili jsme se s rodiči a my se vydali směr
Krkonoše. Asi po hodince jsme byli ve Velké Úpě. Tam jsme
museli vyložit všechnu bagáž a přenosit ji ke stanovišti rolby.
Byli jsme takoví mravenci. Každý naložil na pekáč, saně či
vzal jen tak do ruky co unesl a šel. Pepkovi se po několika
telefonech podařilo zajistit rolbu. Její korba nebyla z
největších. Ale podařilo se nám do ni narovnat většinu věcí.
Zbytek jsme si museli vzít do rukou a vydat se na cestu. Cesta
na chatu byla samý led. Naštěstí se všem podařilo cestu zdolat.
Na chatě nás již čekal Siggi s Kvapníkem, kteří jeli rolbou.
Vyčerpaní z cesty jsme se rozešli do připravených pokojů a
vybalovali věci. K první večeři nás čekaly brambory s
tvarohem. Po vydatné večeři nás na chatě přivítali zástupci
OSN. Byli jsme informováni o vědeckém výzkumu na
severním pólu. Rozdělili jsme se do čtyřech družin, které
představovaly Kanadu, Jamaiku, Velkou Británii a Itálii. Tyto
země objevovaly nerostné bohatství na severním pólu. Prvním
úkolem bylo zhotovení vlajek a vymyšlení pokřiku své země.
Za splněné úkoly získávaly družiny body, které proměňovaly
za zkušební vrty na pólu. Tam mohly objevit zlato, zemní plyn,
ropu, diamanty a železo. Každá z komodit měla vždy
stanovený kurs, který představoval bodový zisk za objevení
naleziště. Na úplný závěr dne jsme si zahráli několik her,
abychom se poznali i s dalšími účastníky našeho tábora z
jiných oddílů. Z kuklenského 6. roje se s námi vydali Honza a
Agáta (Copánek) a ze 4. oddílu Katka a Zuzka. To se však
ručičky na hodinách posunuly k desáté a to byl čas jít spát. Zazpívali
jsme si společně večerku a hurá na kutě. Další dny se nám do tohoto
čísla nevejdou a tak je budeme zveřejňovat postupně.

Co se chystá
Březen
Dopis od A.B.Svojsíka
Vážení studenti reálného gymnásia,
Překvapující zprávy přicházejí z Anglie o znamenitých
výsledcích nového výchovného typu jenž pod jménem “Scouting”
rozšířil se v kratičké době úžasně v Anglii a jest na vítězném
postupu do všech kulturních států celého světa. Tyto zprávy mě
přiměly, že jsme se počátkem roku vydal do Anglie. V Anglii z
vlastního názoru poznal jsem záhy, že přirozená výchova ve volné
přírodě je možná. V Baden-Powellově skautingu našel jsem
realizovánu mnohou neurčitou vidinu, jenž vznášela se před
mýma očima, když přemýšlíval jsem o nutnosti radikálních
reforem ve vzdělávání vás mládeže. Idylicky krásné scény ze
života skautů v lesích, ušlechtilost, bezvadnost vystupování,
opravdovost v každé práci ať duševní ať tělesné, horlivost v
konání dobra, energie a čistá, jasná duše zírající z jejich očí,
nepřipouštějí ani zdání klamu. Toť jsou nepopíratelně skvělé
výsledky silné výchovy v přírodě, jež byly mým dávným ideálem.
Abych i já mohl rozvinout toho hnutí i v našich zemích hledám
mladé a odvážné muže, kteří chtějí se mnou podniknout velké
prázdninové dobrodružství. Slibuji vám všem, kteří budete mít
chuť se tohoto nepovinného kursu účastnit, že vaše očekávání
budou plně vyslyšeny. Spravte o této události i své rodiče, kterým
rád osobně vysvětlím jaké, že to výchovné akce se budete účastnit.
Rozhodněte se prosím rychle, abychom naši družinu brzy mohli
ustanovit a přípravné práce si rozdělit.
S úctou A.B. Svojsík učitel tělocviku
Reálné gymnásiu Křemencova

Možná právě tímto dopisem zval A.B. Svojsík své studenty
k účasti na prvním skautském táboře, který se uskutečnil v
létě 1911 nedaleko Orlovské hájovny u Lipnice n. Sázavou.
A i my vás chceme pozvat na půlroční putování historií
našeho skautského hnutí. Tak tedy přijměte naše pozvání odlétáme.

18.3. Hra v Pardubicích
Na tento termín jsme obdrželi pozvánku od našeho
přátelského oddílu z Pardubic, který nás zve na městskou
hru, která se bude konat v prostoru pardubického zámečku.
Abychom mohli potvrdit naši účast je třeba se nahlásit
vedení oddílu nejpozději do 9.3. U vedení oddílu.
Předpokládaný odjezd z Hradce bude v 16 hodin a návrat
okolo 20 hodiny.

19.3. Výprava do Josefova
Jak jste již informování toto sobotu se společně vydáme
na oddílovou výpravu do Josefova. Sraz všech účastníků je
v sobotu 19.3. v 8.15 hodin u pošty na hlavním nádraží.
Návrat je plánován na 16.30 opět na hlavní nádraží. S sebou
si každý vezme: Zápisník, stezku, psací potřeby, teplé
oblečení, svíčku, svačinu a pití na celý den. Na tuto výpravu
budeme vybírat 70,-Kč (jízdné na vlak a vstupné do
pevnosti).

Květen
Slovanské jamboree
V rámci naší hry se uskuteční některou ze sobot velké
jamboree v Novohradeckých lesích. Více informací a přesný
termín vám sdělíme po domluvě s ostatními oddíly, které se
tohoto setkání zúčastní.

20. - 22.5. Výprava do Jičína
V květnu se opět vydáme na náš známý srub v Jičíně odkud
opět podnikneme další výpravu do Českého ráje

Červen
11.6. Výprava s rodiči
Po loňské úspěšné výpravě se i letos bude konat další
výprava s rodiči.

Červenec
16. - 30.7. letní tábor na Posekanci
I letos se vydáme na náš oddílový tábor. Letos bude naším
cílem krásná příroda Toulovcových maštalí nedaleko
Budislavi. Budeme tábořit na základně litomyšlských skautů
na Posekanci. Malé info a fotky naleznete na našich webových
stránkách.
Přihlášky začnou být distribuovány od poloviny března.
Vzhledem k tomu, že počet míst na táboře je letos omezen, je
třeba vracet přihlášky co nejdříve zpět.
Kromě těchto akcí se uskuteční řada i dalších menších
oddílových podniků.. Vydáme se na projížďku na kole,
projedeme naše lodě po Orlici a další. O všech těchto akcích
budete vždy včas informováni.

Krojové košile a oddílová trička
Opět se přiblížil čas, kdy budeme požadovat po každém
členovi našeho oddílu, aby měl své oddílové tričko a krojovou
košili. Takže vyhlašujeme možnost si objednat jak oddílové
tričko tak i krojovou košili. Letos vyzkoušíme objednávku
krojových košil přes internetový obchod. Od vás rodičů
budeme potřebovat nahlásit pouze velikost. Cena krojové
košile je 480 - 530Kč dle velikosti plus cena za nášivky
(domovenka-30,-Kč, číslo oddílu-12Kč, atd). U oddílových
triček bude postup shodný. Opět nám nahlásíte velikost a my
trička zajistíme opět pro všechny členy hromadně. Cena
oddílového trička je 120,-Kč.
¨

Videa z akcí
V současné době nabízíme videa již ze tří oddílových akcí.
A to z Námořní akademie na Seči, z loňského tábora a
nejnovější video z letošního zimního táboření v Krkonoších.
Zájemci o tato videa se hlaste prosím u vedení oddílu. Cena za
vypáledé DVD s těmito filmy je 10,-Kč.

Duben

...a na závěr?

15. - 17.4. Jarní výprava do skal
První letošní víkendová výprava se uskuteční na
chalupu v Dědově na Broumovsku. Vydáme se na průzkum
skal a čeká nás i nejedno překvapení. Tak si termín
nezapomeňte pečlivě zapsat do svých zápisníků. Více
informací k této výpravě vám sdělíme během března a v
dalším čísle časopisu.

Zima pomalu končí a my se budem opět vydávat na větší
výpravy do širokého okolí. Tak si datumy pečlivě poznamenejte ať
se jich můžete zúčastnit. Už za pár dnů se vydáme na návštěvu
pevnosti v Josefově. Tato návštěva určitě bude stát za to. Tam
nashledanou na schůzkách a oddílových akcích se na vás těší

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

