Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Tak máme za sebou první měsíc našich společných
schůzek a dalších oddílových akcí. Právě uplynulý měsíc
byl ve znamení i náborů nových členů. Letos jsme využili
možnost inzerce v Radnici, navštívili školní družinu a
rozdali letáky na základních školách. Ohlas na letošní nábor
byl nad očekávání. Sešlo se spousta nových dětí. A tak jsme
se rozrostli o novou družinu vlčat a Delfínci posílili své řady
o čtyři členky. Takže ještě jednou vítáme všechny nové
členy v našem oddílu a přejeme jim, aby se jim u nás líbilo a
zažili v našem oddílu spoustu báječných chvil.

Co se událo v září
4.9. Zahajovací schůzka na loděnici
Na první oddílovou schůzku jsme se sešli skoro již
tradičně na loděnici. Vytáhli naše pramice a vydali se po
proudu Orlice skoro až k Moravskému mostu. Během
plavby jsme si povídali o táboře a o dalších zážitcích, které
jsme prožili o prázdninách. Po projížďce a uklizení lodí
jsme si opekli buřty a ukončili první schůzku.

8.9. Slavnostní zahajovací schůzka
Tento den se konala naše zahajovací schůzka, na kterou
jsme pozvali i nové zájemce o členství v našem oddíle. Jak
jsme psali výše využili jsme k oslovení kromě tradičních
možností (letáky do školy) i zpravodaj Radnice. Sešlo se
spousta nových dětí. Splnilo se nám přání posílit družinu
Lišek. A to nejen posílit, ale zájem je takový, že jsme mohli
obnovit i další naší družinu a to družinu Jestřábů. Program
schůzky se zaměřil na krátký výlet Knihou Džunglí. A tak
jsme se setkali s tlupou opic, které nás neustále honily.
Černý panter Baghýra nás provedl štafetami, kde jsme si
vyzkoušeli svoji obratnost. S krajtou Ká jsme soutěžili o to ,
které družině se podaří utrhnout hadí ocásek. S medvědem
Baluů jsme si řekli něco málo o pozdravu skautů. A tak nám
první schůzka uběhla ani jsme se nenadáli a byl tu konec.
Během schůzky nás pozorovali ještě další děti spolu s
rodiči. Ti se po skončení schůzky informovali zda budou
moci příště přijít a zapojit se do činnosti.

19.9. Výprava do Jestřebích hor
Na tuto sobotu jsme naplánovali výpravu za
loupežníkem Lotrandem do Jestřebích hor. Sraz byl o půl
osmé na nádraží. Sešlo nás hodně. Konkrétně tedy Matěj,
Jáchym, Štěpán, Světluška, Ája, Žirafa, Vanda, Anežka,
Večerníček, Kačka, Skřítek, Holub, Terezka, Alča, Víťa,
Sova, Martina se psem a Siggi. Vlak nám jel chvíli po osmé
hodině. Asi po hodině jízdy jsme vystoupili na nádraží v
Malých Svatoňovicích. Před nádražní halou jsme zahájili
dnešní výpravu. Každý obdržel sedm lístků ke hře jejichž
pravidla nám vysvětlil Siggi."Hra se jmenuje Chytačka a.
vaším úkolem bude nachytat ostatní hráče na zakázaných
slovech - ano, jo, co a proč. Když vám někdo odpoví
zakázaným slovem musí vám předat lístek." Po vysvětlení

pravidel si každý začal dávat pozor na to jak odpoví. Někteří si
do konc e s l ova na ps a l i n a r uku , a by n a n ě
nezapomněli.Přeborníkem byl od začátku Večerníček. Ten
vychytrale sbíral lístky hlavně od našich nejmladších. Na
náměstí bratří Čapků měli družiny za úkol zjistit nějaké
zajímavosti z okolí náměstí. Největší atrakcí však bylo dětské
hřiště, které bylo trochu schované za stromy. Krásné
prolézačky z pneumatik, žebříky a malá stěna bylo něco pro
nás. Nakonec jsme uspořádali soutěž v probíhání dřevěného
vláčku. Každý musel proběhnout celý vlak od lokomotivy až
po poslední vagón. Každému se měřil čas, který potřeboval čas
na překonání všech překážek. Nejlepším běžcem bylVíťa.
Nasvačili jsme se a vydali se na cestu po červené značce
směrem na Paseky. Po chvíli jsme vyšli kousek za
Svatoňovice, kde byl krásný svah. Sovu napadla báječná
myšlenka. "Budeme válet sudy": vykřikla Sova a hned se
pustila ze svahu dolů. Následovali ji hned další. Tráva byla
trochu mokrá a tak byli všichni nejen nezdravě zelení, ale i
docela zmáchaní. Po báječném zážitku a se zamotanými
hlavami jsme pokračovali dále. Pod Pasekami jsme vyhlásili
další přestávku. Tu jsme vyplnili hrou, kde jsme zkoušeli štěstí
jako loupežníci. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Každá si v
lese vybudovala místo, kde měla schovaný svůj poklad. Na
písknutí začala hry, kdy měla každá družina nalézt
loupežnické doupě druhé družiny, vzít míček a snažit se ho
dopravit do své sluje. Kdo byl odhalen soupeřem a dostal babu
putoval do vězení. Po opuštění vězení se zase mohl každý
zapojit do bitvy. Po ukončení bitvy se sčítaly kořisti. Vítězem
se stala dívčí družina, které se podařilo nalézt a vysbírat celou
chlapeckou sluj. Protože bylo právě poledne byl vyhlášen
oběd a polední klid. Při něm jsme si začali číst pohádku od K.
Čapka o loupežníku Lotrandovi. Po přečtení asi jedné stránky
jsme se opět vydali na cestu. Stále jsme šli po červené značce,
která nás měla zavést na Paseky. Ale cestou jsme se nějak
zamotali a ztratili jsme směr. Naštěstí se před námi objevila
chaloupka obložená turistickými ukazateli. Svůj směr jsme tan
však nenašli. Ta k
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fotku. Dalším cílem byla rozhledna, která byla asi sto metrů
od rozcestníku. Na tuto cestu si vzal Jašík svoji bagetu. Ta
byla skoro větší než on. Cestou se mu nějak podsmekli nohy
a on svoji bagetu vymáznul v jehličí. Musela proběhnout
její očista a utišování Jašíka, že to nějak zvládneme. Oboje
se podařilo. Vystoupali jsme na vrchol rozhledny a
pokoukali do kraje. Výhled nebyl úplně ideální, kvůli
oparu. Sestoupili jsme z rozhledny, nasadili batohy a
pokračovali po zelené značce zpět do Svatoňovic. Před
Svatoňovicemi byli všichni tak unavení, že si museli
odpočinout. Siggi využil chvilky a připravil pro nás
poslední hru. Měli jsme hledat kartičky s obrázky a ty si
obkreslit. Ale většina byla tak unavená, že hledání se
zúčastnila pouze Světluška, Víťa, Katka a Anežka. Po
odpočinku jsme se rychle vydali na nádraží, abychom stihli
vlak. Před budovou jsme zakončili výpravu pokřikem
oddílu. Vlak nám jel na čas a tak jsme i do Hradce dorazili
na čas. Počasí bylo úplně parádní a tak nám letošní první
výprava vyšla na jedničku.
A co o výpravě napsala naše dopisovatelka Světluška
uvádíme zde:
Na nádraží v 7:30 se nás sešlo asi devatenáct. Pak jsme jeli
vlakem do Malých Svatoňovic a bylo celkem podivuhodné, že se
nás do osmi místného kupé vešlo asi jedenáct i když mě po chvíli
začaly trochu dřevěnět nohy (pod třicetikilovým závažím). Cesta
nám uběhla rychle a my zahájili letošní první výpravu na malém
plácku u Svatoňovického nádraží. Pak jsme se vydali na naši pouť
a od začátku výpravy až do konce jsme nesměli říct slova ano, jo,
ne a co. Kdo to porušil, zaplatil lístkem. První zastávka byla na
náměstí a tam jsme po družinách scháněli různé informace.
Potom nás všechny zlákali prolézačky a tam jsme také udělali
dráhu překážek, kterou jsme pobíhali na čas. Naše další zastávka
byla u celkem strmého kopce. Tam většina neodolala a pak už
jsme váleli sudy i ve dvou. Naše cesta dále pokračovala a cestou
jsme s Anežkou a se Skřítkem zahlédli celkem zblízka dvě srnky.
Další o trochu delší zastávka byla na nějakém rozcestí a tam jsme
uspořádali bitvu mezi holkama a klukama. Kluků bylo sice trochu
míň ale to jim až tolik nevadilo. Oba tábory si měli někde vyvěsit
vlajku na strom a pod něj schovat tři kuličky. Cílem bylo ukrást
všechny kuličky nepříteli. My holky jsme vybrali tak schovaný
strom, že o něm pak věděli jen asi dvě z nás a stejně nešli najisto.
Nakonec jsme vyhráli my, protože jsme ukradli všechny kuličky a
náš strom nebyl k nalezení. Po vydařené hře nám Siggi začal číst
pohádku o loupežníku Lotrandovi ale nestihl ji nějak dočíst. Po
cestě jsme zjistili, že jsme nějak vybočili z naší trasy ale nakonec
jsme našli správný rozcestník a tak jsme nezabloudili. Cestou se
někteří loudali a tak někdo z rychlejších si vzal pod křídla
nějakého loudu. A tak jsme rozšířili rodokmen Melmena a Skřítka
o další příbuzné. Ten tu raději nebudu vypisovat-je moc složitý.
Nakonec jsme šťastně došli do Lotrandovi jeskyně a na rozhlednu
a našli dva poklady. Cestou zpět jsme narazili na nějaké
občerstvení a tam každý dostal sklenici kofoly. Poslední zastávka
byla opět na kopci, kde jsme opět váleli sudy a někteří šli hledat
papírky rozmístěné po lese. Na nádraží jsme zakončili výpravu,
dostali pamětní lístky, zahráli Kevina a vyhodnotili hru Chytačky.
Nejvíc papírků měl Večerníček. Ale pak už nám jel vlak a v Hradci
jsme se rozešli do svých domovů.

úkolem bylo vypsat státy, které sousedí s naší republikou. Naši
maunální zručnost prověřila stavba středověkého opevnění. Ze sirek
jsme stavěli obranný plot. A poslední úkoly nás čekaly venku. Tam
byl připraven lov na jeleny a zkouška naší přesné mušky. Po sečtení
všech výsledků zvítězila družina Ještěrek, druhé byli Lišky, třetí
skončili Delfíni a poslední byla družina Jestřábů. Každý si na
památku odnesl obrázek Václava.

Co se chystá
Říjen
9.10. Promítání fotek z tábora
Letošní pravidelná schůzka s rodiči se uskuteční tentokrát
v pátek 9.10. v naší klubovně. Na programu bude promítání
fotek z tábora, plán činnosti oddílu a další.

17.-18.10. JOTI
Tradiční podzimní setkání skautů na internetu.Této akce se může
zúčastnit každý od svého počítače. Stačí se zaregistrovat na
oficiálních stránkách www.jotajoti.org a zúčastnit se setkání skautů
na internetu.

23.-25.10. Podzimní robinsonáda v Jičíně
Na tento termín máme zamluvený známý srub jičínských
skautů v Jičíně. Sraz na tuto akci je v pátek 23.10. v 16.30
hodin na tradičně na hlavním nádraží. Návrat bude v neděli
25.10. okolo 16 hodiny. S sebou si vezměte: Spacák, ešus,
lžíci, náhradní oblečení, přezůvky, zápisník, psací potřeby,
kartáček na zuby, hřeben, ručník (to hlavně pro starší). Na
výpravu pojedeme v krojích, aby ho někdo nezapoměl doma.
Na výpravu budeme vybírat 350,-Kč (ubytování, vlak, jídlo).
Strava bude zajištěna od sobotního rána a tak si vezměte s
sebou něco k páteční večeři.

Listopad
7.11. Výprava s tajným posláním
V tomto termínu uspořádáme malou výpravu, jejíž cíl je
zatím tajemstvím.
21.11. O poklad hradeckých měšťanů
Již 8. ročník tradiční oddílové hry na starém městě.
Tentokrát i s ostatními oddíly z Hradce a možná i z Pardubic.

Prosinec
5.12. Výprava s pardubickými vodáky do Třebechovic
19.12. Vánoční turnaj v deskových hrách a besídka

Leden
9.1. Prahou plnou strašidel
O této sobotě se vydáme na pátrání po pražských strašidlech.

Únor
30.1. - 3.2. Jarní prázdniny na horách
Letos bychom chtěli uspořádat malý zimní tábor na horách. V
současné době zatím hledáme vhodné prostory pro uspořádání
tábora. Pokud byste o něčem věděli dejte nám prosím co nejrychleji
vědět.

29.9. Hledáme Václavovu družinu
Tento měsíc jsme slavili s jeden z našich významných svátků,
svátek sv.Václava. A tak jse i my při příležitosti tohoto svátku
uspořádali schůzku, kde jsme hledali nejlepší svatováclavskou
družinu. Abychom vybrali tu nejlepší museli družiny projít
několika úkoly, kde plnily různé úkoly.Atak na začátek museli ve
štafetách prokázat svoji pružnost a obratnost, kdy prolézali pod
nohama ostatních, probíhali štafetově mezi ostatními apod. Pak
jsme se vrátili doklubovny, kdepokračovalo soutěžení. Dalším

...a na závěr?
tak jsme na konci tohoto čísla. Více se nám do tohoto čísla
nevejde. Těšíme se na vás všechny na oddílových schůzkách a
dalších oddílových podnicích.
Siggi, Pepek, Sova, a Zuzka

