Nazdar sestry a bratři, vážení rodiče,
Čas opravdu plyne ajko voda. Není to tak dávno, co
jsme se těšili na letní prázdniny. Pak jsme se sešli na táboře
a nyní nás již čeká další školní rok. Ale nejen ten školní s
povinnostmi do školy a domácími úkoly. Čeká nás také ten
skautský, kdy se společně budeme vydávat za
dobrodružstvím, hrát různé hry, na schůzkách se dozvídat
spoustu nových věcí. Určitě to bude opět rok, plný
báječných akcí. Tento rok je ve znamení také jedné
poměrně významné události. A tou je odchod Pepka z
aktivního vedení oddílu. Po několika letech vedení úterních
schůzek a přípravy programů výprav a táborů se Pepek
rozhod, že už letos se účastnit schůzek a dalších akcí
účastnit nebude. Tak to bude asi nejvýznamnější změna ve
vedení oddílu. Na závěr tohoto úvodu mi ještě dovolte,
abych vám všem popřál úspěšný školní rok, rodičům pevné
nervy a jen samé dobré učitele a ještě lepší známky.
Siggi

Co se událo o prázdninách
13. 7. - 278. 7. Letní tábor na Stříbrném jezeře
Svatá Kateřina u Chotěvic
Čas plyne jako
voda a z letošního
tábor nám zůstanou
j e n v z p o m í n k y,
několik obrázků,
z a š l á č í s l a
t á b o r o v é h o
časopisu
a hodně
f o t e k n a R a j če t i .
Letošní tábor se
nesl ve znamení
hledání pokladu na
Stříbrném jezeře. K
hledání se sjelo
několik indiánských
kmenů, kteří mezi s sebou po celý tábor bojovali a
získávaly body do táborového bodování. Vše začalo
setkáním s místními domorodci v sallonu, kde jsme se
dozvěděli, že se po dlouhé době objevila mapa, která
zobrazovala cestu k bájnému pokladu na Stříbrném jezeře.
Pak nás čekala spousta úkolů, které jsme museli splnit,
abychom se dozvěděli více o cestě i o uložení pokladu. Ale
nejen táborovou hrou žil náš tábor. Hned v prvních dnech
jsme přivítali naší první návštěvu. Tou byla Krystýna, které
s námi prošla okolí tábora a seznámila nás se s rostlinami,
které se dají využít nejen v indiánské kuchyni. A tak hned
druhý den družiny vařily čaj z boruvčí, ostružiní a dalších
listů. Další vařili špenát z mladých kopřiv, nebo obalovali
květy černého bezu v palačinkovém těstě. Pak všichni
pobíhali po tábořišti a nabízeli k ochutnání své produkty
ostatním. Další zajímavou návštěvou nás poctil Šaman. Ten
jako správný český indián nám vyprávěl o životě indiánů,

Hpředvedl nám různé indiánské výrobky a také nám ukázal
rozdělávání ohně třením dřev a křesáním. Na závěr jsme si
společně zahráli oblíbenou indiánskou hru lakros. Také jsme
se vydali na několik výletů. Jak do blízkého tak vzdálenějšího
okolí. Podívali jsme se na Slučí a Budhovy kameny. Mladší v
rámci jednodenního putování navštívili přehradu Les
království, starší se vydali na tradiční dvoudenní putování.
Jejich letošním cílem byly Krkonoše. Během svého putování
prošli Krkonoše od Pomezních bud, přes Sněžku,
Špindlerovku až k prameni Labe a přechod zakončili vs
Špindlerově Mlýně. Roveři si zase vychutnali svítání na
Sněžce. A jako bombonek byl výlet do dvorské Zoo. To nám
zajistil Slimák a mohli jmse se podívat do zákulisí, vzít si do
ruky agamu, korálovku a také jsme měli možnost krmit
lemury. A k našim táborům patří neodmyslitelně i táborové
ohně, plnění různých zkoušek i sklaádání slibů. Tak třeba
letošní roverský slib se konal přímo na Slučích kamenech. Byl
to krásný pohled na naše rovery osvícené světlem ohně, kdy
svůj slib skládali naše dvě nové rangers. Ale čtrnáct dnů tábora
uběhlo jako voda a tábor se stal již minulostí. Tábor, kdy jsme
nepoznali, co je to déšť a zima. Protože letos nám opravdu
přálo počasí a my jsme si po celý tábor užívali jenom sluníčko.
Atak nazdar letošní tábore, už začínáme vyhlížet tábor další.

Čekatelské kursy
Letos se za dalším vzděláváním vydaly dvě naše rangers.
Světluška, která vyrazila na VLK a Kaťák, která se plavila na
ODYSSEE. Obě do sebe vstřebávaly poznatky pro práci při
vedení oddílu. A tak se všichni můžeme těšit na další náměty a
nápady při další činnosti oddílu. Žádali jsme obě účastnice o
krátký článek do časopisu, ale vzhledem k jejich
zaneprázdnění plněním úkolů z kursu se snad článku dočkáme
v někjterém z dalších čísel.

Svátky a narozeniny v září
Narozeniny:
3. 9.

Lékárník

1. 9.
23. 9.

Sova
Berta

Svátky:

Přejeme všechno nejlepší.
1. 9.
13. 9.
22. 9.

Významné dny v dubnu
Světový den míru
Světový den čokolády

Evropský den bez aut

Co se chystá
Pravidelné schůzky
Mladší(vlčata a světlušky) se budou ke schůzkám scházet
pravidelně každé úterý od 16 do 17.30 hodin. Schůzky má
na starost Lékárník, Světluška a Sváča.
Starší smají schůzky ve středu od 16.30 do 18 hodin a
schůzky má na starosti Kaťák, Sova a Siggi

Září
20. - 22. 9. Výstup na Ivančenu
Jak již víte z našich dřívějších zpráv vydáme se tento
víkend do Beskyd a vystoupáme na Ivančenu, kde
přiložíme kámen na skautskou mohylu.
Ivančena je kamenná mohyla v Beskydech mezi Malchorem
a Kykulkou pod vrcholem Lysé hory vystavená na památku
popravených skautů účastnících se protinacistického
odboje. Mohylu založil 30. oddíl Junáka z Moravské
Ostravy a to 6. října 1946 na památku pěti členů „Odboje
slezských Junáků“, kteří byli 24. dubna 1945 popraveni v
polském Těšíně na židovském hřbitově. Mohyla je v
současnosti symbolem vlastenectví, statečnosti a přátelství.
Zabírá asi 40 metrů čtverečních a 195 metrů krychlových.
Sahá do výšky 4 metrů. Do roku 1989 byla mohyla i
symbolem odboje proti nesvobodě. V době komunismu k ní
dělali pochody skauti a v době ilegálního skautingu i
trempové. Pochody byly sledovány státní bezpečností.
Sraz je v pátek 20. 9. v 16.30 u pošty na hlavním nádraží.
Návrat je v neděli 22. 9. 2013 okolo 14. 30 hodin opět na
hlavní nádraží. S sebou si každý zabalí spacák, hygienické
potřeby, vhodné oblečení, skautský kroj. Na cestu si každý
vezme oddílové tričko a šátek. Další informace na
schůzkách. Protože potřebujeme zakoupit včas jízdenky je
třeba se přihlásit nejpozději do 11. 9. 2013 a zaplatit zálohu
100,-Kč. Celková cena této výpravy je 250,-Kč a zbytek
platby budeme vybírat při odjezdu. Tato akce je určena pro
všechny, kteří zvládnou náročnější cestu v horách. Určitě
pro všechny, kteří absolvovali táborový dvoudenní
výpravu.

Říjen
1. 10. Schůzka s rodiči
Krátká informativní schůzka pro rodiče, hlavně nováčků.
Na schůzce vás seznámíme s plány na činnost oddílu v
prvním pololetí a předáme další potřebné informace.
Schůzka proběhne po schůzce mladších od 17.30 hodin v
naší klubovně.

5. 10. Výprava na Nový Hradec
V sobotu se uskuteční malá odpolední výprava na Nový
Hradec. Sraz je v sobotu 5. 10. ve 13.30 hodin na zastvávce
MHD Futurum. Návrat bude k naší klubovně okolo 17 hodiny.
S sebou si každý zabalí svačinu a pití na odpoledne a jízdenku,
nebo městskou kartu na trolejbus, vhodné oblečení.

18. - 20.10. Podzimní robinsonáda v České Skalici
Tradiční podzimní víkendová akce, která tentokrát proběhne
nedaleko Babičina údolí. Více infomací na schůzce s rodiči a
dalším čísle oddílového časopisu.

Listopad
9. 11. Odpoledne v tělocvičně
23. 11. O poklad Hradeckých měšťanů
I letos si pro vás Hradečtí měšťané připravili pátrání po
pokladu ukrytém na starém městě.

Prosinec
14. 12. Vánoční schůzka s přespáním v klubovně
Tradiční vánoční akce. Opět přespíme v klubovně a opět
budeme hrát divadlo.

A další akce, které máme ve výhledu
únor - Skautská akademie

jarní prázdniny - čtyřdenní Jarní Úlet
Loni jsme se vydali do Brna letos se opět vydáme poznat
nějaké zajímavé české město. Jeké to bude letos? To se nechte
zatím překvapit.

Úklid klubovny
Opět se budeme pravidelně střídat v úklidu naší klubovny.
První službu na úklid má 25. 9. družina Káňat.

... a na závěr?
tak to je vše, o co jsme se chtěli s vámi v prvním čísle našeho
časopisu podělit. Čeká nás rozjezdový měsíc, kde budeme
vytvářet nové družiny, hledat rádce a dolaďovat drobné
nejasnosti. A tak vám všem přejeme, aby se rozjezd povedl
nejen v našem oddíle, ale i ve škole a vše klapalo jak má.
Úspěšný nový školní rok vám přeje
Světluška, Kaťák, Lékárník, Sváča, Sova a Siggi

