Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Čas plyne jako voda a za námi je celé první pololetí a
dokonce i pololetní prázdniny. A před námi? Druhá část
školního roku opět nabytá oddílovými podniky. Je sice
pravda, že leden jako již tradičně byl na velké oddílové akce
skoupí, ale to neznamená, že bychom usnuli v nečinnosti.
Spíše by se dalo říci, že nabíráme síly na druhé pololetí. A
protože jsme v druhé části roku, tak jste si také přinesli
ohodnocení vaší práce v prvním pololetí. A ti z vás, kteří
měli opravdu hezká vysvědčení si tak splnili asi
nejjednodušší odborku či vlčka školního prospěchu. Všem
vám, kteří jste splnili blahopřejeme a ostatní se o splnění
mohou snažit ve druhém pololetí.

Co se událo v lednu
Leden nám utekl jako voda a my jsme nestihli
uspořádat žádnou velkou akci, kromě tradičních schůzek.
Tak první velkou akcí, která se konala v letošním roce byl
oddílový karneval.

3. 2. Oddílový karneval v indiánském stylu
Po dlouhé době jsme se opět rozhodli, že
uspořádáme oddílový karneval. A protože se pohybujeme
po území indiánů tak téma bylo jasné. - Indiáni. Sešli jsme
se okolo druhé v poměrně skrovném počtu, všichni již
připravení na indiánský kmenový sraz. Zprvu rodičové
pomáhali s posledními úpravami kostýmů. Pepek si krátil
chvíli výrobou válečného malování na tvářích
nepřipravených. Po přivítání se ujal slova Lékárník
okostýmovaný jako Old Shatterhand, načež byly
odstartovány souboje naslepo, ve kterých dominoval
Stopař, a pak začaly zkoušky míření, šikovnosti, lstivosti a
sehranosti jednotlivých týmů – za děvčata Simča, Anička,
Eliška, Natálka a Terezka a za kluky Stopař, Krtek, David a
Miska. Poté přišly zkoušky obratnosti, které řídila
indiánská babička Světluška, v podobě procházení opičí
dráhy s pingpongovým míčkem na lžíci. O vteřinku lépe si
vedla štafeta klučičí. Dalším bodem v programu bylo
domlouvání obchodních kontaktů s cizími kmeny –
Šošony, Apači, Siouxy a Irokézy. Bylo třeba správně
uhodnout jméno kmene, ze kterého pocházeli squaw či
bojovník. Jako zkušené diplomatky se prokázaly dívky,
zejména Anička, která dnes získala novou přezdívku –
Kotě. Následovala tajná zpráva v obrázkovém písmu
indiánů, která dala zabrat oběma týmům, načež přišel zlatý
hřeb programu - módní přehlídka a vhlášení nejkrásnějšího
indiána, či indiánky. Hlasováním zvítězili se stejným
počtem bodů Simča, Miska a Stopař. Cenu poroty, kterou
tvořili Old Lékárník, šaman Pepek Padající list, Světlo na
západě po západu slunce (zkráceně Blik-blik) a Sova (také
Hú-hú), obdrželi David a Natálka, které se pro její černé
dlouhé copy začalo říkat Rybana. Potom jsme si zazpívali,
zakousli buchtu od některé z maminek a čekal na nás
odchod domů.

Co se chystá
Únor
23. - 26. 2. Prázdninový úlet
O letošních jarních prázdninách se vydáme objevovat
Brno. Sraz bude v sobotu 23. 2. v 8.45 u knihy na Hlavním
nádraží. S sebou si každý zabalí spacák, karimatku, vhodné
oblečení, plavky, náhradní boty, přezůvky, hygienu psací
potřeby, zápisník, stezku a jídlo na sobotu. Prvním jídlem bude
sobotní večeře. Další podrobnosti na schůzkách. Návrat bude
v úterý 26. 2. okolo 17 hodiny opět na hlavní nádraží. Cena po
zahrnutí grantu je 1100,-Kč (strava, ubytování, doprava,
MHD, vstupy atd.).

Březen
15. 3. Skautský ples na Novém Hradci
Protože naši roveři již mají po tanečních vydáme se
společně na tradiční skautský ples, který se bude konat v
sokolovně na Novém Hradci.

23. 3. Oddílová výprava
Výprava do blízkého okolí. Více informací v dalším čísle
časopisu.

Duben
26. - 28. 4. Víkendová výprava do Hostinného
Tradiční jarní víkendová akce. Na tu letošní se vydáme do
Hostinného. Více informací v dalších číslech časopisu

Květen
8. 5. Svojsíkovy závody
17. - 19. 5. Výprava na Ivančenu
Starší a roveři se letos poprvé vydají na výstup na
skautskou mohylu v Beskydech.

Červen
15. 6. Cyklovýprava možná až na Kuks
PS. Termíny jednotlivých akcí mohou být ještě upraveny

Červenec
13. - 27.7. Letní tábor v Podhůří
Registrace 2013
Zde bych chtěl poděkovat vám všem, za včasné dodání
registračního poplatku. V letošním roce je u našeho oddílu
registrováno 43 členů. Z čehož je 34 dětí do 15 let, 5 roverů a rangers
a 5 vedoucích. Což je o pět členů méně jak loni.

...A na závěr?
Více se nám do tohoto čísla nevejde. Přejeme vám úspěšný vstup
do druhého pololetí školy a hurá na družinové schůzky i jarní úlet
Za Jedničku se na vás těší¨

Siggi, Pepek, Sváča, Sova, a Lékárník

