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NAPROSTO MIMOŘÁDNÝ ZPRAVODAJ 21. SKAUTSKÉHO ODDÍLU »HORALOVÉ«
PRO VELKOU ZIMNÍ HRU. ČÍSLO PRVNÍ, LISTOPAD 1811. N 50° 38‘ 38“, E 013° 50‘ 26“

Kdo je
Horatio Hornblower
Jde o románového hrdinu, který je 
britským námořníkem v době na-
poleonských válek. Začíná jako ne-
šikovný poddůstojník, ale postupně 
se díky své odvaze a mazanosti 
dopracuje až na kapitána a později 
i na admirála.

Horatio Hornblowera si vymyslel 
anglický spisovatel C. S. Forester. 
Jeho knih po světě koluje přes osm 
milionů výtisků, jeho nejslavněj-
šími díly jsou jedenáctidílná sága 
o  Hornblowerovi, která byla ně-
kolikrát zfi lmována  — fi lmového 
zpracování se dočkal i jeho román 
Africká královna.

Z „Hornblowerovské“ řady vyšly 
česky zatím jen čtyři hnihy, jsou 
to Šťastný návrat, Řadová loď, 
S  vlajícími prapory a Velitel Eska-
dry. Šťastný návrat má i teplická 
knihovna, můžete si ho tedy pře-
číst.

Admiralita hlásí
Posádko, končit! Pozor!

Začala velká zimní etapová hra, 
která nás bude provázet až do jara. 
Pořádáme podobnou hru každý 
rok, vždy novou, jinou, originální. 
Loni to bylo stavění továren, před-
loni rytíři & hrady. Jako obvykle 
budete soutěžit v etapách, v nichž 
je možné získat výhody pro velkou 
stolní hru, při které bude tentokrát 
opravdu horko. Letos totiž změříte 
své síly coby kapitáni plachetních 
lodí na sedmero mořích. Proto taky 
po tu dobu nebude vycházet Horal-
ský hlas, ale tento zpravodaj, psaný 
střelným prachem. Ahoy!

Nové rozdělení posádky
Po dlouhém žonglování se Horalo-
vé rozdělili do dvou šestičlenných 
družin. Družinu Orlů vede Kotel, 
družinu Vlkodlaků Jonáš. Družiny 
se budou i nadále scházet společně 
na páteční oddílové schůzce, s do-
hledem vůdců.

Plán plavby — prosinec & leden
10. 12. TVŮRČÍ DEN. Každoročně vám tato předvánoční akce nabízí pří-

ležitost vyrobit dárky pro potěchu oka i duše – naučíme vás vy-
rábět náušnice, peněženky, svíčky, nebude chybět ani práce se 
dřevem a dalšími materiály… Dílny budou otevřené od 10 do 14 
hodin. S sebou pouze svačinu, něco k pití a tužky či pastelky, 
případně cokoliv, z čeho si chceš něco vyrobit a hledáš inspira-
ci. V případě dotazů se obrať na svetlusky@centrum.cz

23. 12. KRMENÍ ZVÍŘÁTEK. Celostředisková akce, při níž jdeme společně 
na začátku zimy přilepšit obyvatelům lesa. Náš oddíl tu usku-
teční také vánoční nadílku, takže pokud chcete někomu v na-
šem nebo dívčím oddíle dát malý dárek, bude tu příležitost.

24. 12. BETLÉMSKÉ SVĚTÝLKO. Každé Vánoce roznášejí skauti v celé Evropě 
světlo zažehnuté přímo v Betlémě těm, kteří si pro tento symbol 
vánoc nemohou dojít sami. Jde o dobrovolnou službu, která trvá 
jen dopoledne.

6. - 7. 1. NOVOROČNÍ VÝPRAVA. První schůzka v roce 2012 se uskuteční v pá-
tek 6. ledna. Přespíme v klubovně, navštívíme tradičně bazén 
a v sobotu vyrazíme na malou výpravu.

Během vánočních prázdnin se nekonají žádné schůzky.

Výsledky
námořnických zkoušek
Na schůzce 25. 11. konaly obě 
nové družiny námořnické zkouš-
ky. V  pěti disciplínách se soutěži-
lo o  dekrety Nejvyšší admirality, 
které vítěznou posádku opravňují 
k  plavbě na válečných lodích nej-
vyšší třídy, poražené čekalo opráv-
nění pouze pro jednostěžníky.

Zkoušku šplhání po žebřících a lod-
ním lanoví vyhráli s přehledem Vl-
kodlakové. Své vedení ještě zvýšili 
v uzlařské soutěži, ale u té komo-
dor Martin neměl důvod k radosti, 
znalosti plavčíků jsou chabé.

Mezihru  — závod s hrnkem rumu, 
vyhrál plavčík Kulda.

 Orlové však otočili průběh zkoušek 
ve svůj prospěch ve druhé polovi-
něa postupně vyhráli znalostní test 
(o bod), zkoušku drhnutí paluby 
i  zkoušku signalizace semaforem 
a stali se tak vítězi celých zkoušek. 
Vítězům třikrát hurá, dvojitý grog 
poraženým!


