Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
prázdniny utekly jako voda a před námi je další společný
rok na skautské stezce. Proto mi na úvod dovolte, aby i tento
školní rok byl pro nás všechny klidný a radostný. Přeji vám
aby se vám všem dařilo ve škole a naše společná práce v
našem oddílu přinášela všem uspokojení a samé radostné
zážitky. Jako připomínka loňských akcí vyšla i letos velká
oddílová kronika, kde si u fotek můžete připomenout snad
všechny akce, které se uskutečnily v minulém školním roce.
Kniha je k dispozici u vedení oddílu a je možné si ji zapůjčit
domů a společně s rodiči projít a zavzpomínat. Ale
nezůstaneme jen u vzpomínek. Během prázdnin se
několikrát sešla velká i malá oddílová rada, aby opět
připravila zajímavý program pro nový skautský rok. A tak
se můžete těšit na rok plný báječných oddílových schůzek,
výprav a dalších velkých akcí. Více k plánované činnosti se
dozvíte v pravidelné rubrice.

Co se událo o prázdninách
16.-30.7. Tábor Hobita na Posekanci
Tábor Hobita na Posekanci je už
historií. Měli jsme možnost prožít krásných čtrnáct dnů v
malebné krajině Toulovcových maštalích. Naším letošním
průvodcem se stal Hobit, kterého nám doporučil sám velký
Gandalf, jako nejlepšího a nejodvážnějšího průvodce na
cestě za pokladem. Letos jsme tábor trávili na Posekanci,
kde oproti minulému táboru to byl nádherný luxus.
Nemuseli jsme se bát žádné povodně a nepřízně počasí, i
když nám jeden ze dnů propršel. Při nepřízni počasí jsme
využili zázemí v budově, kde jsme se věnovali výrobkům z
kůže a psaní dopisů, které nám přijdou až příští rok. Letošní
táborová hra byla na motivy příběhu Hobita a jeho přátel. A
tak jsme se společně s Hobitem vydali na cestu za
pokladem, kde na nás čekaly různé nástrahy. Nejprve jsme
museli naplánovat cestu, abychom vůbec věděli kam se
máme vydat. Při cestě jsme se při úprku před nepřáteli ocitli
v temné hoře, kde nás pronásledoval Glum a my jsme
museli projít tajemné
bludiště, abychom se dostali z
jeho spárů. Přijali jsme také
pozvání mezi Elfy na jejich
výborný pudink. To každá z
družin uvařila dva pudinky, které
pak schovala v okolí tábora a
ostatní družiny musely pudinky
hledat, aby měli nějakou svačinu.
Utíkali jsme z pevnosti za pomoci
sudů. Ne že bychom vyráběli
sudy, ale omotali jsme se kusem
papíru a takto zabalení jsme se
celá družina museli přemístit po
určené trase. Byli jsme také
přímými účastníky velké bitvy
pěti armád.Aabychom

ochránili jedno z měst čekala nás čekala bitva s drakem
Šmakem. Po všech těch útrapách cesty se nám nakonec poklad
podařilo nalézt. Po rozdělení pokladu jsme byli všichni
pozváni na velkou hostinu, kterou pro nás Hobit vystrojil.
Snesl snad všechny dobroty ze své spižírny. Nejen táborovou
hrou jsme žili na táboře. Navštívili jsme také blízkou
rozhlednu Terezku, prošli jsme Toulovcovi i Městské Maštale
a zahráli jsme si i společnou hru s 24.oddílem. Na letošním
táboře vycházel občasník HOBITINY. Některá ze
zachovalých čísel naleznete na webových stránkách, kde jsou
dispozici k přečtení. Oproti jiným táborům jsme měli možnost
si vyzkoušet vaření v polní kuchyni. Po prvních obavách se
nám podařilo uvařit úplně vše. Tábor se nám všem moc líbil a
už nyní se těšíme na další společná dobrodružství.
I na letošní tábor se nám podařilo zajistit několik sponzorů.
Tak byl letošní poklad bohatší o karabiny z Gigasportu,
ochutnali jsme výborné jogurty z Choceňské mlékárny (fotku
a povídání o bobříku svačiny naleznete na jejich stránkách) a
vázali jsme stavby z kulatiny od pana Procházky. Při práci s
kůží a na nočních hlídkách jsme využili věci od Hornbachu. A
kdo si budete chtít připomenout krásné chvíle letošního tábora
určitě si půjčte táborovou kroniku. Ta je k dispozici opět u
vedení oddílu.

Jak se fotí pro MF Dnes
To vám tak jednou posílám rodičům krátkou informaci o
proběhlém táboře. Za chvíli obdržím odpověď od několika
rodičů. Také zprávu od tatínka, který pracuje jako redaktor v
MF Dnes s prosbou o rozhovor. Po výměně několika emailů a
telefonů s domluvením konkrétního času se scházíme u
sklenice Kofoly a rozhovor začíná. Vyprávíme nebo spíše já
vyprávím o všem možném na co se mě zvídaví redaktor a
tatínek ptá. Rozhovor si samozřejmě natáčí, aby vyprávění
následně učesal a poslal do tiskárny. Protože u článku musí být
i nějaká fotka, domlouváme focení s fotografem z redakce.
Bohužel se z oddílového archivu nic nehodí. Asi za dva dny
kdy si společně se svou manželkou vychutnáváme vynikající
víno v jedné z vinoték a užíváme si chvil bez dětí zazvoní
telefon. Volá fotograf, že by rád zhotovil několik fotek ke
článku. Pozdě odpoledne a ještě po skleničce vína se mi moc
nechce a tak se domlouváme na druhý den. Opravdu chvíli po
poledni volá fotograf, že se budeme moci sejít asi tak za
hodinku. Rychle uklízím v práci, přeji kolegům hezký víkend a
spěchám na focení. Nejprve tedy domů. Doma začíná shon.
Kde je košile a další věci ke kroji. Ve skříni nic není, v prádle
také ne. Ale hurá vše je vyprané a připravené k vyžehlení.
Proto rychle zapojit žehličku, nastavit správnou teplotu a
začíná se žehlit. Nejprve šátek. Ten jde snadno. Pak kraťasy to
už je horší a na závěr přichází košile. Nakonec se vše v limitu
daří. Ještě připnout vůdcovský odznak, provléknout píšťalku a
rychle se obléknout. Ručička na hodinách se pomalu blíží k
času setkání s fotografem. Ve stanovený čas vyhlížím auto s
fotografem. Už je tu. Krátký pozdrav a rychle nalézt to správné

místo pro focení.Ano, to je správné.A teď několik fotek tak,
několik zase jinak. Podáváme si ruce a loučíme se. Focení je
za mnou. A to netrvalo ani pět minut. Ale jaké překvapení
na mě čekalo, když mi volá za několik dnů fotograf znova.
Omlouvá se, ale omylem si prý smazal celou kartu i s
fotkami. A tak se opět domlouváme. Tentokrát to musí být
ale vše rychle, protože fotky jsou potřeba již do zítřejšího
vydání. A tak opět na stejném místě děláme několik fotek.
Teď se to snad povede. Jak vše dopadlo, jsme dozvěděli z
vydání MF Dnes. A ti z vás, kteří článek nečetli, mají
možnost se podívat na webové stránky oddílu.

Co se chystá
Pravidelné schůzky
Stejně jako v loňském roce tak i letos se schůzky konají ve
dvou termínech. Mladší (světlušky a vlčata) mají své
schůzky každé úterý od 16 do 17.30 hodin.¨
Starší se ke svým schůzkám budou scházet ve středu od
16.30 do 18 hodin.

16. - 17.10. JOTI setkání skautů na internetu
Více informací k této akci na schůzkách a v dalším čísle
časopisu.

21. - 23.10. Podzimní výprava do Jičína
Opět se vydáme na srub jičínských skautů na tradiční
podzimní robinsonádu. Další informace k této akci se dozvíte
na setkání s rodiči a v dalším čísle časopisu.

Listopad
5.-6. 11. Výjezdní zasedání střediskové rady na
Želivce
Na jednání se bude jednat o dalším směřování střediska a
činnosti jednotlivých oddílů. Za náš oddíl by bylo vhodné , aby
se této akce zúčastnila celá velká oddílová rada.

12. , 13.11. Sportovní víkend
12. 11. Tradiční odpoledne v tělocvině
13. 11. Návštěva horolezecké stěny

26.11. O poklad Hradeckých Měšťanů

Září
17.9. Oddílová výprava za Slavníkovci
Na naši první letošní výpravu se vydáme do úrodného
Polabí a společně budeme pátrat po našich dávných
předcích a navštívíme jedno ze zajímavých míst naší dávné
historie. Sraz na tuto výpravu bude tradičně v sobotu v 8.45
u pošty na hlavním nádraží. Návrat je plánován na 18
hodinu opět na nádraží. S sebou si každý zabalí věci na
výpravu -psací potřeby, stezku, zápisník, svačinu a pití na
celý den a další dle informací na schůzkách a 90Kč na vlak.

Říjen
7.10. Promítání filmu z tábora
Tradiční podzimní setkání vedení oddílu s rodiči, kde si i
letos promítneme nějaké fotky a film z letošního tábora.
Začátek akce je v 17 hodin v klubovně.

Tuto sobotu se uskuteční již X. ročník velké hry na starém
městě.

Prosinec
17.12. Vánoční výprava
Tak to je stručný přehled akcí, které nás čekají do konce roku.
Další akce budeme zveřejňovat tak jak se o nich dozvíme,
popř. Jak budeme upřesňovat náš plán činnosti

...a na závěr?
To je asi vše co jsme vám chtěli v letošním prvním čísle
sdělit. Přejeme vám všem úspěšný začátek nového školního
roku těšíme se s vámi na shledanou na schůzkách a oddílových
akcích
Siggi, Pepek, Sváča, Sova, Zuzka, a Lékárník

