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Skautské soutěžení & družiny

Soutěžení je dobrá věc. Zejména, když vyhrajete.
Všichni vás plácají po zádech, udělají si vaši fotku
a mnohokrát vám zopakují, jak jste dobří. Když ale
nevyhrajete, je to docela jiné kafe. Pak jste trubky
a lamy, nemáte nikomu chodit na oči a zejména se
sebou máte něco dělat. A protože první může být
vždycky jen jeden, je v každé soutěži vlastně většina
„poražených“. Proto mnoho z vás soutěží nerado. Už
předem máte jasno, že skončíte mezi poraženými
a to nikoho dvakrát nepotěší.

Skauti soutěží hodně a často – o body, o chechtáky,
nebo přinejmenším o čest. Ale proč? Chceme snad,
aby se většina lidí neustále cítila blbě, protože
nedokážou zvítězit? Ne! Je to proto, abyste lépe znali
sami sebe.

Nikdo nemůže být nejlepší ve všem, ale každý z nás
má nějaké vlohy, díky kterým mu jde nějaká činnost
lépe než ostatním. Někdo si dobře pamatuje všechny
možné informace a bude tedy vyhrávat znalostní
soutěže. Někdo dovede zázračně rychle počítat. Jiný
zas umí rychle poznat, co si ostatní lidé myslí a jak
budou reagovat na to nebo ono. Další třeba vyniká
neuvěřitelnou silou. Někdo sice nevyniká zdánlivě
v ničem, ale má pořád dobrou náladu a tou se pak
nakazí ostatní. I to je talent.

Proto se soutěží: abyste přišli na to, co vám jde lépe
než ostatním. Když nějakou soutěž prohrajete,
neznamená to, že jste hloupí nebo neschopní, ale že
to, v čem se soutěžilo, prostě není pro vás to pravé.
Hloupý a neschopný je ten, kdo se vám bude smát za
to, že jste poraženi.

To všechno souvisí se skautskými družinami.
Družina je vždy složená z hodně různých lidí tak, aby
dokázala vyřešit každý problém, zdolat jakoukoliv
překážku. A vy se v družinách musíte naučit využít
každého člena na maximum. Ten, komu něco jde
lépe, pomáhá ostatním. Nevyčítá jim, že jim to nejde
tak dobře, protože ví, že jindy, při jiné činnosti, se to
prohodí – neschopní budou schopní a naopak.

Takže nezapomínejte na horalský pokřik: Horal má
sílu, když spoléhá na bratry své!

Nové družiny

Jak slyšeli ti, kdo byli na minulé schůzce, zvrhlo se
vaše vlastní rozdělování do družin na souboj o to,
kdo nebude s Michalem. Rozhodli jsme se tudíž, že
vás do družin rozdělíme my.

Složení družin je vyvěšené na nástěnce formou fotek.
Časy schůzek budou: 15:30 – 17:00 a 17:00 – 18:30.
Družiny se dohodnou, který čas se hodí které. Každý
si do svého Horalhlasu vyplní:

Název družiny

Rádce (jméno a telefon)

Čas schůzky

Náš podzim stručně a jasně

V září a říjnu bylo skautských podniků více než dost.
Téměř každý víkend nějaká akce.

Zářijová zahajovací výprava byla neobvyklá tím, že
jsme celý víkend strávili na stejném místě. Byla to
zaniklá ves Mohelnice v Krušných horách. Všem
zúčastněným se tam líbilo, takže vás jistě potěší, že
se Piškotovi povedlo domluvit s farmářem, kterému
to tam patří, že v Mohelnici budeme moci udělat
letní tábor.

V říjnu jsme zápolili na lehkoatletických závodech se
skauty z celého teplického okresu i z Litoměřic.
Fotka v levém sloupečku upomíná na největší borce.



Na závody navazoval cyklovýlet, který zahrnoval
i legendární krpál přes Straky na Novou Ves. Všichni
přežili.

Podzimní prázdniny byly spíše zimní – v Tisé
napadlo asi 5 cm sněhu, který udělal himalájsko-
horolezecké etapové hře pěknou kulisu. Na
prázdninách jsme byli společně se smečkou vlčat.
Ukázalo se, že i největší pazdráti se umí chovat
odpovědně a kamarádsky k mladším klukům. Tedy
když se jim chce.

Jedna sobota padla na účast v projektu 72 hodin, do
kterého se dobrovolnou prací zapojila spousta
dobrovolníků z celé republiky. Náš oddíl uklidil
Janáčkovy sady, kde jsme narazili na ložisko odpadu
o rozměrech tatrovky.

Horalská hlídka se také zúčastnila soutěže Pevnost
Gympl II, kde v konkurenci starších gymnazistů
skončili na 3. místě. Špatně neskončila ani naše
účast na tradiční městské velkohře Vyzvědači.

Adventní Praha, 3. ročník!

O prvním prosincovém víkendu zavítáme stejně jako
v předchozích dvou letech opět do Prahy. Čeká nás
program na motivy života a díla císaře Karla IV.,
bydlet se bude v klubovně blízko Národního divadla.
Samozřejmě nevynecháme ani vánoční trhy.
Vzhledem k ceně jízdného, MHD, vstupného atd.,
předpokládáme že akce bude stát cca 500 Kč.
Přihlášky budeme distribuovat zvlášť (na schůzkách
a na webu). V klubovně není mnoho místa, proto si
vyhrazujeme právo vybrat z přihlášených účastníků
ty nejhodnější.

Odjezd bude v pátek 30. 11. v 16:30 z Teplic, návrat
v neděli odpoledne.

Registrace na rok 2013

Registrační poplatek na příští rok bude oproti
letošku o něco vyšší. Hlavním důvodem je naše
potřeba naspořit prostředky na rekonstrukci
kluboven, případně na investici do úplně nové
budovy. I tak tvoří registrační poplatek zhruba 5 %
našich příjmů, zbytek jsou dotace.

Registrační poplatek za jednotlivce  je 1 000 Kč, za
dva sourozence je to celkem 1 400 Kč. Částku
prosíme uhraďte do 31. 12. 2012 (nejlépe ještě před
vánočními výdaji) na účet č. 2000036045/2010,
jako variabilní symbol uveďte datum narození
Vašeho dítěte. Jeho jméno a slovo „REGISTRACE“
uveďte do poznámky pro příjemce.

Chystané akce v zimě

30.11. - 2.12. Adventní Praha, viz informace
v článku. Jedeme společně s dívčím
oddílem.

21. 12. Krmení zvířátek – tradiční vánoční
nadílka našim němým bratrům. Jde
o malou vycházku do lesa spojenou
s krmením ptáků a zvěře a se zpíváním
koled. Akci povede a podrobné
informace o ní podá Jožka
(kontakt:  777 989 026,
josefa.kovarova@gmail.com)

24. 12. Betlémské světlo  - opět tradiční
vánoční akce. Rakouští skauti dovezou
z Betléma plamínek zapálený
v Ježíšově rodišti. Skauti u nás
a v dalších zemích Evropy pak toto
symbolické světýlko roznášejí do
domovů všech, kteří o něj stojí.
Samozřejmě zdarma. Nesmí vám
ovšem zhasnout...

4. - 5. 1. Lednová výprava . Podle počasí
a kvality sněhu povede buď do
Středohoří, nebo do Krušných hor. Ve
Středohoří nás bude čekat Boreč,
magický vrch, v Krušných horách
stavba iglú, sněhových pevností
a koulovačka. Pokud tedy do té doby
armyshop dostane polní rýče...

1. - 3. 2. Únorová výprava. Podle toho, kam se
pojede v lednu, pojedeme buď do
Středohoří nebo do Krušných hor.

Jarňáky Jsou v jednání. Zatím to vypadá, že
(dotovaná) cena bez permanentky
bude cca 1500 Kč, ubytování je
v Turnovské boudě v Krkonoších.
Možnosti sjezdového lyžování
i běžkaření.


