Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Vítejte u čtení dalšího čísla našeho časopisu. Máme za s
sebou návštěvu rozhlasu i jarní prázdniny se zimním
táborem. A před námi je první jarní měsíc. Zimy jsme si
užili až dost na zimním táboře a teď již budeme vyhlížet
snad krásné jarní počasí a s ním i další společná
dobrodružství na skautské stezce. Tak vám všem přeji
krásný vstup do prvního jarního měsíce.

Co se událo v únoru
7.2.. Návštěva Českého rozhlasu Hradec Králové
V rámci jedné z úterních schůzek jsme si
naplánovali návštěvu Českého rozhlasu v Hradci
Králové. Sraz jsme měli chvili po osmnácté hodině
před budovou rozhlasu. Přes první strach vedení jestli
vůbec někdo přijde byla účast více než hojná. Ve
vrátnici se nás ujal redaktor rozhlasu pan Zdeněk
Novák. Přešli jsme z vrátnice do druhého patra, kde
jsme se rozasadili do pohodlných sedaček. Pan
redaktor nám něco krátce řekl o rozhlase a pak nás
pozval do prostor, kde se připravují zprávy na vysílání.
Společně s dětmi pak připravil jeden program do
zítřejšího vysílání. Čas pomalu plynul a blížila se
sedmá večerní a s ní i hlavní část naší návštěvy živé
vysíláni v Dominu. Ještě před tím, než jsme se usadili
ve studiu jsme si prohlédli pracoviště, kde dochází k
odbavení vysílání a jeho odeslání do éteru. A pak už
nás čekalo studio. K mikrofonům zasedli Světluška,
Eliška, Stopař, Večerníček, Miska a Siggi. Pan
redaktor nám řekl ještě několik zásad jak se chovat ve
studiu. To už pomalu pohádka na dobrou noc a
rozvítilo se červené světlo, neklamná známka živého
vysílání. Na úvod jsme zakřičeli společně náš
oddílový pokřik. Pak se ujal slova pan redaktor, který
se nás ptal na různé věci. Co děláme na schůzkách,
jestli jezdíme na tábory apod. Hodinka vysílání utekla
jako voda. Spadla z nás všech tréma a byli jsme rádi, že
je to za námi. Alespoň na Siggim bylo vidět, že je rád,
že to má za s sebou.
3. Zimní tábor 19.- 25.2. ve Velké Úpě
Na zimní tábor jsem se opět vydali v období jarních
prázdnin. Sraz všech zúčastněných byl v neděli odpoledne
u jídelny ZŠ Úprkova. Ale než jsme se na srazu sešli
předcházelo tomu řada prací a příprav. Nejhorší bylo, že v
neděli od rána pršelo. A teď, co s papírovými bednami, ve
kterých jsme měli zabalené veškeré potraviny a další věci.
Nezbylo nic jiného než rychle sehnat strečovou folii a
všechny bedny pořádně zabalit. Sice jsme dobře zabalili
materiál, ale neuvědomili jsme si, že takto zabalené bedny
budou na sněhu pěkně klouzat.Ale to trošičku předbíhám.

Autobus přijel na sraz včas a my jsme naložili veškeré
vybanění lyžě, bedny kufry a další drobnosti do autobusu a
vyrazili směr Velká Úpa. Už během cesty se počasí začalo
zlepšovat a po příjezdu do Úpy nás přivítalo krásné zimní
počasí. Všude spoustu krásného sněhu a slunce. Prostě
pohoda. Začali jsme vykládat všechen náš materiál. Jen krásně
zabalené bedny nechtěly zůstat na svém místě stále
pochodovali někam jinam. Po chvíli snažení se vše povedlo.
Přenosili jsme naše věci na místo, kde jsme počkali na rolbu,
která nám věci odvezla na chatu. Tentokrát se s rolbou svezla
Sváča a Víťa. My ostatní jsme museli jít pěšky. Někomu dal
kopec k chalupě pěkně zabrat, ale zvladli jsme to. Věci
přenosili do chaty, rozdělili jsme si pokoje a začali se
ubytovávat. Před večeří nás nás navštívili redaktoři
ScoutHErald Tribune, aby nám sdělili, že se chystá dobytí
jižního pólu a redakce těchto novin podporuje expedici
poručíka Scotta. A díky těmto novinám budeme mít vždy
nejčerstvější informace o putování expedice. Tím byla i
zahájena naše hra o dobytí jižního pólu. Večer nás čekalo
promítání krkonošských pohádek a večer příprav na putování
nehostinnou krajinou a rozdělení do družin, které budou mezi s
sebou soupeřit v dobývání pólu. Zelenou družinu vedla Zuzka,
Červenou Kaťák a Žlutou vedl Večerníček.

Pondělí 20.2. Zápis Zelené družiny
Cesta severozápadním směrem
Tak jsme začali cestu naši cestu na jižní pól. Vydali jsme se
severozápadním směrem. Nabalili jsme na sebe kombinézy,
kulichy, rukavice, šály a hlavně teplé boty. Musíme počítat s
tím, že bude i minus šedesát stupňů. Každých pět minut jsme
zastavovali a zaznamenávali jsme počasí a výšku sněhu,
abychom se připravili na horší, zřídka lepší podmínky.
Nakonec jsme bezpečně dorazili na základnu.
Hledání zkušených lyžařů
Na dobytí jižního pólu, ale potřebujeme i zkušené lyžaře.
Proto jsme se přihlásili do soutěže, která měla rozhodnout, kdo
je nejzkušenější. Na každý tým čekala štafeta, která se
sestávala z několika částí. V první části musel jeden z našeho
týmu obout sněžnice a vyběhnout od chaty k cestě. Zde předal
štafetový kolík druhému, který na běžkách vyběhl nad chatu
Janu. Tam předal štafetu dalšímu z družiny, který sjel přes
louku na cestu. Na ni už čekal další , který přenesl kolík opět
nad chatu, kde poslední se musel hlubokým sněhem proplížit
až k chatě a kolíkem se dotknout chaty. Pak se stopla i
časomíra, která určila i pořadí. Jak byla naše družina úspěšná si
bohužel nepamatujeme.
Deskové hry
S kým mám tu čest?: “ S Melmenem”
To je nějaký tajný kód? “Ne, to je normální jméno.”
Aha, a hrála jste nějakou hru? “Já?Aktivity.
Jak se hrajou: “Nevím. Tak si přečti pravidla.
Konec rozhovoru. Melmen utekla.

Úterý 21.2. zaznamenala Žlutá družina
Stavění srubu
Dopoledne jsme dostali za úkol postavit ve sněhu bunkr.
Měli jsme na to limit jednu hodinu. Po uplynutí časového
limitu se bude měřit jeho délka, šířka a výška. Naše družina
si vybrala místo u cesty, kde jsme také začali stavět. Udělali
jsme dva tunely vedle sebe, které jsme spojili. Večerníček
začal prokopávat tunel z druhé strany, ale po chvíli na něho
spadla střacha a tak začal znovu. Potom jsme měli bunkr se
třemi vchody. Bunkr se nám povedl.
Při hloubení záhrabu přišel také ke své první přezdívce
Vojta. Společně s Anežkou a Kačkou hloubili také své dílo.
A protože byl Vojta nejmenší z družiny byl využíván na
vyhrabávání sněhu ze stavby a byl také prvním, kdo se celý
do záhrabu vešel. Za své zásluhy si vydobyl svoji první
přezdívku Krtek.
Odpoledne jsme šli lyžovat
Dnešní lyžování bylo od dvou hodin do čtyř. Hned druhou
jízdu jsme měli soutěž,který tým udělá více obloučků. Náš
tým byl první. Podařilo se nám vytočit sto čtyři obloučků.
Potom jsme jezdili po jedné lyži. Nakonec jsme si stoupli
dva naproti sobě, svázali jsme si hůlky k sobě, aby držely a
začali jsme se točit. Po lyžování jsme se vrátili na chalupu a
dali si teplý čaj.
Středa 22.2. Z tohoto dne se žádný zápis nezachoval. A tak
co utkvělo v naší paměti. Dopoledne měli družiny za úkol
odnést své zimní zásoby na 81. Rovnoběžku stejně jako
výpravy Scotta a Amundsena. Tyto zásoby pak expedice
využily při svém putování na Jižní pól. Každá z družin
obdržela pečlivě zabalený kelímek s překvapením. Dále se
dozvěděli, že zásoby musí být uloženy někde mezi
Portáškami a odbočkou žluté značky do Velké Úpy.
Záleželo na každé z expedic jak si svůj úkryt zabezpečí, aby
jim ho někdo nevybral dříve, než se vydají k pólu. Během
dopoledne také expedice pořizovali fotografie do soutěže o
nejzajímavější fotografii. Soutěž byla vypsána v několika
kategoriích a záleželo jen na každé z expedic jaké snímky
pořídí.
Odpolední program byl opět věnován lyžování. Na toto
lyžování bude asi dlouho vzpomínat Pepek, který se nechal
přesvědčit odAgáty a Kačky, aby s nimi projel skokánky.
Večer měla pro nás připravený program Zuzka a Kecka,
zaměřený ochranu přírodních zdrojů. Tento den si totiž
připomínají skauti a skautky na celém světě narození
zakladatelů skautingu manželů Powellových. A při této
příležitosti se zamýšlí nad aktuálními problémy světa.

Co se chystá
Březen
17.3. Jarní výprava
Na naši první jarní výpravu se vydáme do nedalekého
městečka kamenné krásy, kde se pokusíme nalézt stopy
dávno zaniklé civilizace. Sraz na tuto výpravu je v sobotu
17.3. V 7.45 před poštou na hlavním nádraží. Návrat je
plánován na 18 hodinu opět na nádraží. Na vlak a vstupy
budeme vybírat 70,-Kč. S sebou si každý zabalí věci na
jednodenní výpravu (zápisník, psací potřeby, stezku,
svačinu a pití na celý den) Další informace na schůzkách.
23.-25.3. Víkend v džungli
Víkend plný her a soutěží, které se váží k vlčácké stezce.

Duben
13. -15.4. Jarní robinsonáda v České Třebové
Na jarní výpravu se vydáme do neznámých míst České
Třebové. Čeká nás víkendová výprava, kterou připravuje
Kaťák se Světluškou. Můžeme se těšit na setkání s Hraničáře s
Učedníkem. Takže si rezervujte tento termín.

22.4. Závody světlušek a vlčat
Rádi bychom, aby se za náš oddíl zúčastnila alespoň jedna
družina světlušek a vlčat. Více informací na schůzkách a v
dalším čísle.

24.4. Oslavy 100. let skautingu v Čechách
Při příležitosti oslav pořádá naše středisko společné focení
celého střediska. Proto bychom chtěli, aby v tomto termínu
měli všichni členové oddílu krojové košile (viz. níže). Focení
se uskuteční v rámci úterní schůzky. Další podrobnosti
zašleme.

Květen
5. - 8.5. Jarní putování pro skauty a skautky
Vydáme se se stany putovat krásnou krajinou
Broumovska
26.5. Cyklovýprava
Zatím předběžný termín výpravy na kolech. Vydáme se na
putování po Hradeckých lesích a možná ještě dále. Výpravě
budou předcházet schůzky na kolech, kde každý účastník bude
muset získat oddílový řidičák na kolo.

Červen
16.6. Skoro letní výprava
Červenec
14. - 28.7. Letní tábor v Dobré Vodě
Na letošní tábor se vydáme na tábořiště kolínských skautů
nedaleko Ledče nad Sázavou. Více naleznete na webových
stránkách oddílu. Distribuce přihlášek začne v druhé polovině
března a schůzka s rodiči se uskuteční na konci května.

Kroje a oddílová trička
Blíží se pomalu jaro a my se opět vydáme na naše oddílové
akce v tričkách nebo v krojích. Proto opět nabízíme objednání
jak triček tak i krojových košil. Ceny triček budou upřesněny
během března. Aby nedošlo k problémům s velikostí triček
pokusíme se zajistit asi tři velikosti pro výběr objednávky. Co
se týká košil. Kdo bude chtít malou košili prodat ozvěte se a
my ji nabídneme v rámci oddílového bazaru. Cena nové košile
je od 499,- do 549,-Kč (www.jun.cz) a cena nášivek je 70,Kč(domovenka, č. oddílu, mezinárodní znak). Předávejte
prosím vaše požadavky u vedení oddílu, abychom stihli vše
zajistit včas.

...A na závěr?
Tak to je vše, co jsme vám chtěli v tomto čísle časopisu
sdělit. Další pokračování příběhů ze zimního tábora otiskneme
v dalším čísle společně s našimi zážitky z dalších oddílových
akcí.
Siggi, Pepek, Sváča, Sova a Lékárník

