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

Krmení zvířátek —
poslední letošní akce
Tradiční akce proběhne 23. prosin-
ce, sraz je v 16:00 na trolejbusové 
zastávce Anger. Akce je (stejně jako 
loni) určena pro skauty, skautky, 
rovery a oldskauty (a taky rovery 
v oldskautském věku, kteří nesná-
ší označení oldskauti:). Nadělovat 
budeme pod vánoční borovicí ne-
jen zvířátkům, ale i svým přátelům 
a  kamárádům – nezapomeňte tedy 
doma dárečky! Vhodným doplň-
kem bude krom teplého oblečení 
a nepromokavých bot i trocha cuk-
roví či termoska s teplým čajem.

Doporučené dary pro zvířátka: 
seno, kaštany, lojové koule pro 
ptáčky, jablka na zavěšení pro 
ptáčky, oříšky, šišky, šípky, slu-
nečnicová semínka. Tvrdý chléb se 
moc nehodí, protože obsahuje ky-
přící látky, po kterých je zvířátkům 
špatně, jablka zase nejsou vhodná 
pro divočáky, protože jim přemrzlá 
kvasí v břiše.

Těší se na vás Jožka.

Admiralita hlásí
Posádko, končit! Pozor!

Letošní hra se rozjíždí. Na minulé 
schůzce proběhl první nácvik ma-
névrů s malou lodí. Došlo i k něko-
lika srážkám, největší škody však 
způsobila nemilosrdná palba z lod-
ních děl. Uvidíme, zda novopeče-
ným kapitánům budou stačit síly 
na to, aby dokázali z moře vylovit 
vánoční dárky, které popadaly za 
bouře z paluby...

Jak bylo
v adventní Praze
V Praze jsme velkou vycházkou 
obešli Petřín, Hrad, Karlův most 
a vánoční trhy na Staroměstském 
náměstí a v okolí. Druhý den, po 
přespání v Krči nás v Národním 
muzeu čekala výstava „Vynálezci 
a vynálezy“, kde jsme se seznámili 
s objevy českých hlav na poli tech-
niky, medicíny, pedagogiky a dal-
ších oborů. Jako bonus jsme si také 
prošli výstavu „Krása motýlích kří-

Plán plavby — prosinec, leden & úmor
24. 12. BETLÉMSKÉ SVĚTÝLKO. Každé Vánoce roznášejí skauti v celé Ev-

ropě světlo zažehnuté přímo v Betlémě těm, kteří si pro tento 
symbol vánoc nemohou dojít sami. Jde o dobrovolnou službu, 
která trvá jen dopoledne.

BĚHEM VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN SE NEKONAJÍ ŽÁDNÉ SCHŮZKY.

6. - 7. 1. NOVOROČNÍ VÝPRAVA. První schůzka v roce 2012 se uskuteční 
v pátek 6. ledna. Sraz jako obvykle v 16:00 v klubovně. Navští-
víme tradičně bazén, přespíme v klubovně a v sobotu vyrazí-
me na malou výpravu — pokud bude sněhu mraky, pojedeme 
na hřebeny stavět iglú a vést sněhovou bitvu, pokud na tom 
bude sníh bledě, pojedeme na Boreč, magickou horu. Každo-
pádně budete potřebovat jídlo na pátek i sobotu, věci na spa-
ní, hygienické potřeby, plavky, ručník, 50 Kč, teplé oblečení 
a jako vždycky stezku, šátek, tužku. Konec akce v sobotu ve-
čer, upřesníme dle sněhové situace.

27.—29. 1. PRVNÍ VÍKEND RÁDCOVSKÉHO KURSU PROMÉTHEUS. Týká se jen Jonáše 
(a případně Kotla), kteří jsou tam přihlášeni.

3. a 4. 2. ÚMOROVÁ VÝPRAVA. Podle toho, co se nakonec uskuteční při novo-
roční výpravě, bude se v úmoru konat to druhé (sněhová bitva  
na horách nebo Boreč).

del“. Nakonec jsme navštívili Vyše-
hrad a Slavín.

Celou akcí nás provázela hra 
s Pražskými pasy, do kterých bylo 
možné za prokázané vědomosti, 
ale třeba také i za vykonané dob-
ré skutky získat obrázky s pamě-
tihodnostmi, které jsme navštívili. 
Soutěž vyhráli Cyril a Veverčák se 
shodným počtem ulovených pamá-
tek. V sobotu večer jsme si také pod 
Lídiným vedením složili papírovou 
vánoční hvězdu a navzájem si do 
ní napsali úkoly k zamyšlení a se-
bezdokonalení na období Adventu. 
Poslechli jsme si také Čapkovo vy-
právění o tom, jak se to možná ode-
hrálo oné svaté noci. Více na www.
skautiteplice.cz!


