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Tři měsíce do tábora
Přestože jsme se právě vrátili ze zimní výpravy, tak za tři měsíce už
budeme na táboře! Taky se těšíte tak jako já? Možná to nevypadá, ale jaro
opravdu přichází. Ránem i večerem už znějí kosí flétnové písničky a na
obloze se objevují jarní souhvězdí. Je na čase se probudit a vrhnout se
plně do skautské činnosti. Zase se v něčem zlepšit, něco nového se naučit
a s někým se o něco více skamarádit! A také podniknout dobrodružné
výpravy do lesů a do hor. Jedna nás čeká už za čtrnáct dní, kdy se
vypravíme do našich nejbližších hor, ve kterých budeme hledat ten
největší strom. Tak doufám, že taky pojedeš… Trošku mě mrzí, že se mezi
vámi najdou i takoví, kteří moc na výpravy nejezdí a taky často vynechávají schůzky.
Občas nebo i pravidelně se alespoň omluví, ale stejně se připravují o zážitky a
kamarádství, které na výpravách můžou zažít. Přeji vám všem krásné a opravdové jaro a
těším se na společně strávené chvíle při našich oddílových akcích.

Oddílová schůzka 1.3.
Naše první březnová oddílová schůzka začala jako obvykle. Jak jsme
zahájili schůzku, šli jsme si trochu zasportovat na Sokolák se skauty.
Začalo to rozcvičkou, poté byly závody na 60m, které s drtivou převahou
vyhrál Kryštof Z.! Dále jsme museli hodit co nejvíckrát s ringem, kde
byli nejlepší Matěj, Ondra Z., Blesk a opět Kryštof Z. Poslední disciplína
byla běh na 300m což vyhrál skaut Petr, druhý byl Kryštof Z. a třetí byl
Ondra Z. Nejlepší sportovní výsledky má Kryštof Z.! Když jsme skončili na
hřišti, vrátili jsme se zpět do klubovny a v ní se vyhlašovalo kdo z nás získal nejvíc
bodů za únor. U vlčat to byl Adámek a u skautů to byl Honzík D. Také jsme soupeřili kdo
udělá nejvíce shybů. To ale bylo pekelně těžké, nejlepší byl Kryštof Z. a my ostatní
budeme muset ještě hodně trénovat a posilovat. Poté měla být hra venku, ale ta se
proměnila ve velkou melu. Vrátili jsme se do klubovny a byl konec schůzky. Podle mě to
bylo moc fajn a doufám, že všem se líbila jako mně!!!!!!!!!!!
Očko

Brigáda u Slavotínků
V sobotu 16. března jsme se ráno v devět hodin sešli na zahradě u Slavotínků
na dolním Žižkově. Za Lišáky dorazil Teo, Jára, Louda, Ondra, Martínek, Orel
a já. Za Netopýry se akce zúčastnilo 6 vlčat, 2 skauti, 1 rover a vůdce Tomáš.
Naší prací bylo odklidit a spálit větve a dřevo z lesa, jehož část byla
napadena kůrovcem. Rozdělili jsme se na dvě skupiny: Lišáci a Netopýři. Každá
skupina měla na starosti jeden oheň, ke kterému jsme nosili a pálili větve.
Během práce jsme měli jednu pauzu. Tu jsme využili ke svačině a také k
soutěži obratnosti na prolejzačce u Slavotínků na zahradě. Pak jsme dokončili práci v
lese a opekli jsme si společně buřty. Než přijeli rodiče, hráli jsme na zahradě různé
hry, například vybíjenou nebo přihrávanou.
Kryštof

Velikonoční výprava do Krkonoš
ČTVRTEK - Ve čtvrtek v 7:30 jsme se sešli na hlavním nádraží v Kutné
Hoře. Jeli jsme do Velké Úpy v Krkonoších, kde je chata Junák. Poté, co
jsme vystoupili z autobusu na zastávce ve Velké Úpě jsme ještě šli 3 km
do kopce k chatě. Když jsme tam došli, tak jsme se zase vraceli dolů z
kopce pro jídlo, protože tam auto nevyjelo. Potom jsme šli dovnitř do
chaty a tam nás Majda rozdělila na pokoje. Pak jsme hráli různé hry.
Když jsme je dohráli, tak jsme si dali večeři. Po večeři jsme si zatopili
na pokojích a šli spát.
PÁTEK - V pátek dopoledne jsme šli na výpravu do hor. Byla mlha.
Vrátili jsme se dost znavení, v poledne jsme si dali oběd a odpoledne jsme dali krátkou
bobovačku. Pak jsme si postavili dva bunkry ze sněhu a koulovali jsme se v bitvě oddílů.
Bitvu vyhrál 3. oddíl. Potom jsme šli dovnitř, po večeři jsme hráli hru Vlkodlaci.
SOBOTA - V sobotu dopoledne jsme šli na kratší výpravu na Růžovou horu. Odpoledne jsme
zase bobovali před chalupou a večer jsme trošku pobalili ten bordel na pokoji. Večer
jsme hráli obíhačku kolem stolu na pingpong.
NEDĚLE - V neděli jsme vstali a začali si balit věci. Do 9:30 jsme měli zabaleno a v
10:45 jsme odcházeli z chaty na autobus a jeli jsme zpátky do Kutné Hory.
Výprava se vydařila, na horách byla ještě spousta sněhu.
Matěj

Výsledky březnového bodování
Vítězem v březnovém bodování se u vlčat stal Kryštof se 138 body. Druhý byl
Divoch (112 b.) a třetí Ondra N. (108 b.). V březnu získali Netopýři 589 bodů, ale
Lišáci 740. Celkově tak sice Lišáci předstihli Netopýry, ale vedou o pouhých 27
bodů! Vypadá to opravdu napínavě, každý bod se teď hodí. Proto pilně choď na
schůzky, účastni se výprav a plň stezku ať dokážeš, že ti oddíl není lhostejný…
U skautů zvítězil Kryštof s 546 body a tím se vyhoupl na první místo v průběžném
bodování (961b.). Druhý je zatím Honzík (646b.) a třetí Ondra (453b.).

Bodovací úkoly na duben
Bodovací úkoly jsme nějak v březnu zanedbávali. Ach jo… Takže na duben
zůstává práce s mapou. Dvacet mimořádných bodů můžete získat za to, když
předvedete, že umíte zorientovat mapu, ukázat na ní světové strany a
vyhledat objekty v zadané vzdálenosti od Kutné Hory. To platí pro vlčata.
Skauti musí ještě předvést, že se orientují v azimutech a umí je určit jak na
mapě, tak v terénu. Protože jedeme v půlce dubna na výpravu, bude mnoho příležitostí
naučit se s mapou pracovat. Těším se jak si všichni v dubnu ochočíte a zkrotíte mapy a
buzoly!

Naše dubnové akce
V dubnu proběhne středisková uzlařská regata (12.4.), při které budeme vázat 4, 6 nebo
sedm uzlů na čas. Čeká nás také výprava (19.-21.4.), opět se po nějaké době vydáme
v jarním období do Železných hor. Snad už nebude sněžit a užijeme si opravdu jaro.
Přespávat budeme v klubovně ronovských skautů, kde na nás čeká tajemná zpráva. Ale nic
nebudu prozrazovat, pojeď na výpravu a třeba to budeš ty, kdo ji rozluští…
A skauti o tom samém víkendu vyrážejí na cyklovýpravu - dejte si do pořádku kola!
Příští oddílová schůzka bude konat 3. května a možná, že ji spojíme s malým výletem.
Všechno se včas dozvíte…
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