Co nás čeká
Duben
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. Tuto
základní informaci již víte a nyní další podrobnosti.
Sraz bude v pátek 15.4. v 15.45 na hlavním nádraží.
Návrat je v neděli ve 14 hodin opět na hlavní nádraží. S
sebou si každý zabalí: Spacák, věci na spaní a na ven,
páteční večeři, stezku, zápisník, psací potřeby a další
dle uvážení a informací na schůzkách. Na tuto výpravu
budeme vybírat 400,-Kč.

Květen
Letošní květen je opět nabitý různými akcemi a tak si
prosím rezervujte místo alespoň na Jamboree a Jičín.

7.5. Světové jamboree míru 1947 v Paříži
V rámci naší hry se uskuteční tuto sobotu velké
jamboree v Novohradeckých lesích u rybníku Olšina.
Na tuto akci se vydáme na kolech od klubovny. Více
informací zveřejníme na konci dubna, po upřesnění
programu setkání.

14.5. Svojsíkův závod 2011
Tuto sobotu se uskuteční další ročník Svojsíkových
závodů. Závod je určen pro starší družiny Veverek,
Káňat a Ještěrek. Závod bude probíhat částečně na
kolech, na lodích a pěšky. Zahájení závodů je okolo
8.30 a plánovaný konec je okolo 18 hodiny. Zázemí
závodů bude na některé z malšovických loděnic. Více
informací na schůzkách. Prosím rozmyslete účast na
těchto závodech.

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. Takže si nezapomeňte zapsat termín této
výpravy do vašich zápisníků.

24.5. schůzka s rodiči
Již tradiční jarní setkání se uskuteční po schůzce
světlušek a vlčat v naší klubovně. Začátek bude od
17.30 hodin. Na programu bude informace o další
činnosti oddílu, výprava s rodiči, informace o letošním
táboře a další. Prosíme o vaši účast na této schůzce.
Během května se uskuteční i schůzky na kolech místo
v klubovně. O jejich termínu se dozvíte včas. Naším
cílem se opět stane dopravní hřiště v Všesportovního
stadionu. Sraz na tyto schůzky bude u ZŠ Úprkova.

Červen
4.6. Výprava s rodiči
Po loňské úspěšné výpravě se i letos bude konat další
výprava s rodiči. Pozor došlo ke změně termínu této
akce!

18. -19.6. Výprava na tábořiště na kolech
V případě zájmu starších se uskuteční cyklistická
výprava na letošní tábořiště. Více v dalších číslech
časopisu.

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.
Prosíme o vracení vydaných přihlášek. V případě potřeby
vystavení faktury pro zaměstnavatele se hlaste u vedení
oddílu.

Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Konečně je to opět jaro. Po dlouhé zimě jsme se
dočkali asi nejhezčího období roku. Vše se začíná zase
zelenat a rozkvétat. Den se nám prodlužuje a začíná
být i teplo. A s jarem na nás čeká další spousta akcí. Již
tento měsíc se vydáme na další jarní robinsonádu,
která nás zavede na neznámá místa. Ale nejen tato
výprava nás v dubnu čeká. I nadále budeme procházet
skautskou historií a učit se nové věci. Samozřejmě
nezapomeneme ani na oslavu velikonoc. Tak vám přeji
opět krásné čtení a hezký apríl.

Co se událo v březnu
Krojové košile a oddílová trička
Zde jen připomínáme možnost objednání triček a
košil. Košile a tričko je povinnou výbavou na tábor.
Uzávěrka objednávek je 13.4. Tak hlaste prosím své
požadavky.
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.

... a na závěr
Jsme na konci našeho velkého vydání dalšího čísla
oddílového časopisu. Doufáme, že si zde každý našel
něco zajímavého ke čtení. Čekají nás určitě krásné
měsíce plné pohody a sluníčka nabité spoustou akcí. A
tak již teď se na vás všechny těšíme. A schválně, který je
nejvyšší :-)
Siggi, Pepek, Sova, Zuzka,Sváča, Veverka a Cyril

Ještě k zimnímu táboru
Ještě než si připomeneme události uplynulého
měsíce, krátce se vrátíme na zimní tábor.
Připomeneme si dny, kdy měla službu Británie a Itálie.
Tak nyní předáme slovo Kačce z týmu ostrovního
Imperia.
V pondělí ráno okolo sedmé jsem se svou
družinou byla vzbuzená okolo sedmé, abychom mohli
udělat snídani skládající se z marmelády, chleba a
kamenného másla nahrazeného ramou. Obohatili jsme
ho ještě medovníkem, který šel na odbyt snad
nejrychleji.
Dále nás čekal výlet na Pěnkavčí vrch. Přede
dveřmi nás všechny Pepek nepříliš jemně namazal
mastným krémem. Šlo se ve stylu, kdo při uklouznutí
dojede dál. Zvláště pod vlekem by se dalo bruslit. Na
cestě zpátky jsme si zasoutěžili ve střelbě naslepo a v
sjíždění a vytahování se na bobech. Vše bylo
proloženo svačinou přivezenou na bobech, složenou
ze zbytků od snídaně a typicky arktického ovoce –
banánů. Dokonce jsme měli tu čest se stromem
banánovníkem. Lékárník s Pepkem na něj totiž
navěsili celý trs banánů.
Po skotačení na sněhu jsme se odebrali do chaty
a moje družina začala pod taktovkou Pepka vařit
špagety s kečupovou omáčkou. Nakonec se všichni
slušně najedli a my strávili celý polední klid u dřezu
mytím připáleného kastrolu od omáčky.
Následovala zkouška sněhu. Ti, kteří měli lyže,
odešli na Pěnkavčí vrch sjezdovat a zbytek zůstal u
chaty a boboval. Vrátili jsme se vyčerpaní, ale ne
promrzlí. Zkrátka jsme si to užili.
Trochu jsme si odpočinuli a šli jsme ven postavit
ropnou věž. Sváča nám zadala doslovně „z čehokoliv“
a já pochopila zadání doslova, takže pouze má skupina
začala stavět z klacků zpevněnou náramky,

rukavicemi, čepicí a jednou gumičkou do vlasů. Dokonce
jsme přežili i Sváčin zátěžový test sněhovou koulí z 5
metrů a skončili jsme druzí. Na dnešní večeři budu
vzpomínat ještě dlouho. Měla být ovesná kaše, a taky
byla, ale čtyři litry mléka, které dali vařit Pepek se Safari,
byly prostě moc. Při vaření jsem byla jako vedoucí
kuchyně nafilmována v záběru nazvaném Kaťákova
(moje) pomsta. Mou pomstou skutečně bylo pouze
naložení Pepkovi dvojité porce, kterou nakonec se
Sváčinou pomocí spořádal. To, co zbylo, pak Safari a
Sváča smíchaly s hladkou moukou a osmažily. Co se
večera týče, hrály se Střelené kachny, pouštěly se
Krkonošské pohádky a vyráběly se chlebové placky na
zítřejší pochod. Pár slov o nich radši ušetřím pro
Lékárníka, který dostal úterní popis. Byly totiž skutečně
nezapomenutelné.
A nyní předáme slovo týmu z Itálie a jejich rádci
Lékárníkovi:
Itálie země krásná. Dělníků i peněz plná. Severní pól
dobijem. Bohatství si odnesem.
Úterý, aneb "Den druhý" byl pro nás všechny zatěžkávací
zkouška jak fyzická, tak psychická. Po tězkém vstávání
nás čekala výborná snídaně ve formě "Krkonošských
rohlíků" natřených Lékárníkovou speciální tradiční
barevnou marmeládou. Po snídani nás čekal úklid a
kontrola pořádku v našich badatelských kancelářích.
Kontrola proběhla v poklidu bez větších potíží. Tímto
ranní přípravy skončily a my se mohli vydat na nejtěžší
část dne. Vycházku na Růžohorky. Po cestě jsme potkali
medvěda šplhavého. Jeho chování expedice tak zaujalo,
že si to vyzkoušelyi na vlastní kůži. Naši prospektoři se
přichytili na stromy a snažili se vydržet co nejdéle. Tento
napínavý souboj vyhráli teplomilní Jamajčani. Po této
zkušenosti všichni prospektoři zdárně, i když někteří s
drobnými problémy, vystoupili na Růžohorky. V místní
hospůdce si dala celá expedice čaj, který s vděčností
uvítala. Před chatou si expedice rovněž rozdělila perník a
mohla vyrazit zpátky na hlavní základnu. Po cestě zpět na
základnu expedici přepadly severské kmeny a zajali
expedice jednotlivých států. Úkolem každého státu bylo
dostat se ze zajetí co nejdříve. Zde se ukázalo, že Jamajka
má opravdu dobrý den, jelikož se zvládla dostat ze zajetí
za pouhé 4 vteřiny. Chvíli za Jamajkou se osvobodila
Itálie, po Iitálii Velká Británie a poslední Kanada. Po
osvobození se ze spárů severských kmenů se expedice
znovu vydaly na cestu na hlavní základnu. Před
posledním klesáním, které by nás dovedlo přímo k
základně, nás ovšem čekala další zkouška. Tentokrát
přesnosti. Každá expedice si zkusila, jak efektivní a
zároveň rychlá je jejich palebná síla. Při zkoušce se opět

prosadila Jamajka, která vyhrála. Druhá opět Itálie, po
ní Velká Británe a nakonec Kanada. Po úspěšném
návratu na základnu nás čekal buřtguláš, vařený
Pepkem. Nedá se říct, že se to nedalo jíst, což
znamená, že se mu to moc povedlo. Vítaný odpolední
klid přišel všem po dlouhé cestě k chuti. Ale úterý
patnáctého je úterý patnáctého. Nikdo nás dnes
nešetřil. A po poledním klidu jsme šli opět ven.
Tentokrát na bobovačku. Bobování je sport krásný a
všechny bavil. Někdo vyzkoušel i méně známé kluzky.
Ty zabavily především Lékárníka a Vítka. Po
bobování nás čekala svačinka a kratší pauza. Pauza
skončila a byl čas na další program. Instrukce nám
odhalili, o co se bude jednat. První a nejdůležitější
úkol byl uvařit na vařiči francouzkou polévku. Druhý
úkol byl změřit hloubku sněhu v okolí chaty. Třetí úkol
byl zjiztit nějaké informace z nedaleké cedule. Všechy
družiny nakonec všechy úkoly zvládly bez problému.
Po úspěšném zvládnutí všech úkolů už nás od
zaslouženného spánku dělila jen večeře, vyhodnocení
dne a večerka. Jako večeře se podávali chleby s
pomazánkou. Po večeři nás čekalo vyhodnocení dne.
Nebylo překvapením, že Jamajka zvítězila na plné
čáře, druhá Itálie a dál … Vyhodnocení skočilo, pustili
jsme si večerníček, večerka a hurá do hajan.
S úctou Lék, Lék

23.2. Borgská apokalipsa
To byl název středeční schůzky skautek a
skautů, kterou pro nás připravila Kačka s
Večerníčkem. Hra byla rozdělena do několika částí.
Např. Porucha elektrického vedení. Při tomto úkolu se
družina musela protáhnout provázkovou sítí. Kdo se
sítě dotkl, byl zasažen elektrickým proudem a chvíli se
nemohl pohnout. Dále družiny čekalo zemětřesení. Při
něm se zase museli týmy dostat z vytyčeného území. A
poslední částí byla exploze. To se Borgové snažili
umístit nálože, které by vyhodily klubovnu do povětří.
To se jim nakonec nepodařilo, protože veškeré jejich
snahy jim zhatil Jáchym, který se zcela nepozorován
ukryl v keřích za klubovnou a tím překazil veškeré
plány Borgů.
Zde je na místě poděkovat Kačce a Večerníčkovi
za velice zajímavou a dobrodružnou hru.
Anyní již k událostem, které se staly během března

Oddílová hra - Skautská historie
Jak již víte z minulého vydání časopisu byla zahájena
velká oddílová hra s tématem skautské historie.
Během schůzek se dozvídáme spoustu zajímavých
informací o historii skautů v Čechách. A co konkrétně
jsme se dozvěděli v březnu naleznete níže.
1. 2. Března Osobnost ABS
Na této schůzce jsme se dozvěděli něco více o
zakladateli českého skautingu A:B. Svojsíkovi. O tom
jaký to byl všestranný člověk a že ke svému jménu
Benjamín přišel v pěveckém kroužku. A tak i naše

se objevuje slovo kůň. To byl úkol pro družiny a pak úkol
pro jednotlivce, kteří chtěli získat další body do bodování
byl tento. Každý kdo chtěl získat nějaký ten bod musel
zazpívat nějakou písničku.
8. a 9.3. Počátky skautingu v Čechách
S počátky skautingu se váže spousta významných
českých osobností. Můžeme jmenovat T.G.Masaryk., J.
Guth-Jarkovský, M. Aleš, A. Jirásek a mnoho dalších. A
nejen v počátcích můžeme nalézt známé osobnosti mezi
skauty. Tak nyní třeba J. Grygara, architekta Vávru a
další. Úkol pro družiny byl tedy jasný. Poznat co nejvíce
osobností dle fotek.
15. a 16.3. Bitva u Makefingu
V této bitvě se významně proslavil zakladatel
světového skautingu R.B. Powell. Zde poprvé zapojil do
roznášení zpráv a materiálu mladé hochy tzv. zvědy aneb
skauty. Ti roznášeli rozkazy a plnili jednoduché úkoly.
Naše družiny měli podobný úkol. Sváča každé z družin
předala mapku s okolím klubovny a s úkoly. Družiny pak
měli za úkol splnit v co nekratším čase zadané úkoly. A
soutěž pro jednotlivce si tentokrát připravil Lékárník.
Ukazoval všem obrázky zajímavých staveb světa. Hráči
si museli stavby zapamatovat a pak je napsat ve správném
pořadí na papír. Ti nejstarší dokonce ke stavbám uváděli i
další informace, které znali. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavých informací.
22. a 23.3. Dívčí skauting
V českých zemích se o rozvoj skautingu zasloužily
především sestry Anna Borkovcová a Vlasta Koseová. A
protože dívčí družiny si svoje jména vybírala podle
květin byl úkol pro jednotlivce jasný. Každý měl poznat
co nejvíce květin, které byla na obrázcích. Další z dívčích
zálib je vyšívání a šití oblečení. My jsme šití nahradili
umístěním jednotlivých nášivek na skautském kroji.
29. a 30.3. Násilné rušení Junáka v roce 1940
Po nástupu fašismu k moci byl i JunáK v ohrožení.
Již v létě roku 1940 byl z nařízení K.H. Franka Junák
zrušen. Zrušení přišlo v období táborů a tak museli oddíly
tábory rychle bourat a uklízet, aby nepřišli o svůj majetek.
Naše družiny naštěstí toto nečekalo a tak si jen vyzkoušeli
splnění několika úkolů v co nejkratším čase. Jednotlivci
zase zkoušeli napsat odpovědi, co vidí na obrázcích.
Schválně, co vidíte na obrázku:

19.3. Výprava do Josefova
Putování na první tábor
Cílem naší letošní jarní výpravy se stala bývalá
pevnost Josefov. Sraz byl tradičně na nádraží chvíli po
osmé hodině. Tématem bylo putování profesora
Svojsíka s několika chlapci na první tábor na Orlovech
a plnění skautských cností. Hned první cnost bylo
sebeovládání. Tuto první cnost se podařilo splnit všem,
kteří vydrželi ve vlaku mlčet z Předměřic až do
Jaroměře. Jen Melmenovi s Anežkou se mlčet
nepodařilo. Po vystoupení z vlaku jsme zahájili
výpravu oddílovým pokřikem a rozdělením do družin.
Na nádraží čekal naše družiny hned první úkol. Měli
zjistit nějaké informace, které se váží k místnímu
nádraží. Jeho nadmořskou výšku, směry kam z něho
vyjíždí vlaky a jeho historický název. Hledání
družinám zabralo jen malou chvilku. Za několik minut
již hlásili splnění úkolu. Další cesta byla již ve znamení
dalších úkolů, kreré pro nás připravil náš průvodce z
Ravelinu XIV. Cestou jsme objevili znak Josefova,
který jsme museli popsat. Přešli jsme most přes Labe i
Metuji a ocitli jsme se v Josefově. Tam jsme se trochu
ztratili, ale na chbu jsme přišli včas a tak jsme mohli
nalézt i Ottův hotel a cestu po šancích. Sešli jsme ke
vchodu do podzemí, spočítali jsme klenby mostu a
došli jsme až na náměstí s kostelem. U něho jsme
odhadovali v jakém slohu je postaven . Další naše
kroky směřovali přes náměstí směrem na Nový Ples k
Ravelinu XIV., kde na nás již čekal náš průvodce.
Nejprve jsme navštívili malé museum, kde jsme se
dozvěděli něco o historii pevnosti a o vystavených
artefaktech. Mezi nejvýznamější patří vůz, který patřil
ještě napoleonově armádě. Po prohlídce muzea nás
čekala očekávaná prohlídka části podzemí. Nejprve
jsme sešli do chodby, kde bylo trocha denního světla,
ale pak nás pohtila černočerná tma. Museli jsme
sestoupat po několika schodech do další chodby a pak
dále tmavou chodbou. Levou ruku přiloženou ke zdi
jsme se pomalu posouvali vpřed. Naštěstí jsme
zachvíli byli na konci chodby, kde na nás čekaly
svíčky. S lucerničkami se chodbami pochodovalo
snáze. Po procházce podzemím jsme se ocitli opět na
stejním místě. Zájemci, kteří si chtěli projít chodbu po
tmě se vydali na další prohlídku a ostatní se šli podívat
do dalšího patra podzemí. Za chvíli jsme se opět
všichni sešli a sami jsme se měli dostat ven z podzemí.
Cestou se nám podařilo ztratit a šli jsme úplně jiným
směrem. Naštěstí jsme se stihli vrátit a nalézt správnou
cestu. Všichni jsme si nakonec oddychli, když jsme
byli opět na denním světlem. Poděkovali jsme našim
průvodcům za prohlídku Ravelinu a vydali se na
zpáteční cestu. Kousek za východem jsme se usadili na
malou svačinu a taky jsme plnili další skautskou cnost,
kterou byla tentokrát obratnost. Museli jsme co
nejrychleji vyběhnout do kopce, dotknout se stromu a
seběhnout na start a to celé zopakovat ještě jednou.
Utvořili jsme si dvojice a začal závod. Bohužel se
nedochoval zápis, kdo zvítězil. Nasadili jsme si batohy
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svačinu. Po
odpočinku, jsme pokračovali v našem putování. Čekalo
nás přenášení batohů, tak jako chlapce, kteří putovali se
Svojsíkem. Byla to velká bitva mezi jednotlivými
družinami. Úkolem bylo přenosit nejprve všechny batohy
"přes řeku" a pak zase nazpět. Zvláště ti nejmenší vždy
vláli na konci řady a ještě s batohem v ruce. Vyběhaní
jsme si museli chvíli odpočinout. A cihlová zeď tak
krásně hřála. Každý se opřel zádama o zeď, nohy pokrčil
do pravého úhlu a v této pozici měl vydržet co nejdéle. Ze
začátku to byla docela sranda, ale s přibívajícím časem
začaly postupně všem tuhnout i úsměvy. Nejdéle
vydržela sedět Nšoči a Eliška. Ostaní postupně odpadli.
Po náročných hrách bylo potřeba se zase občerstvit a
odpočinout. Plni sil jsme se vydali cestou k nádraží. Ale
cestou nás čekalo ještě hledání pokladů s GPS. Jeden ze
zadaných pokladů nám zůstal ukrytý i po dlouhém
hledání. Zato druhý dlouho neodolal. GPSku si vzala do
ruky Anežka s Melmenem a vyrazily za šipkou. Netrvalo
dlouho a Melmen držela krabičku v ruce. Zapsali jsme
nález a pokračovali platanovou alejí na nádraží. Cestu
jsme si zpříjemnili počítáním patníků podél cesty. Na
nádraží jsme dorazili v době, kdy odjížděl vlak do
Hradce. Naštěstí to nebyl ten náš. A tak bylo dost času na
vyhlášení výsledků dnešních her a soutěží. Největším
překvapením asi bylo, že vlak, kterým jsme měli odjet
nakonec nejel. Naštěstí asi za deset minut jel rychlík.
Díky němu jsme dorazili na hradecké nádraží včas.
Počasí nám nakonec přáli, i když ještě v pátek to
vypadalo, že se vrátí zima.
A co vidíte zde:

