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DUBNOVÝ PLÁN AKCÍ
6. 4. – Oddílovka
12. - 17. 4. – Velikonoce v Dědově
19. 4. – Rádcák
21. 4. – Den Země
23. 4. – Putování za drakem ke sv. Jiří
26. 4. – Parlament
4. 5. – Květnová oddílovka
6. 5. – Gorka Morka
13. 5. – Železný Tomík

LETNÍ EXPEDICE BESKYDY 2017
Je to jasné, na tábor letos vyrazíme do Beskyd. Přináším Vám tak základní informace.
Proč mám jet na expedici?
Strávíš dva týdny v malebné beskydské krajině, uvidíš další kus světa, porozhlédneš se
jak po městech, tak v přírodě. Ochutnáš tradiční halušky s bryndzou a zakousneš to frgálem.
Protože máš rád dobrodružství a chceš ho zažít se super partou. Rád chodíš po horách
s kletrem na zádech. Pokud se bojíš, že to fyzicky neujdeš, není se čeho strachovat. Tábor
letos zvládne opravdu každý, bude to hračka.
Co všechno uvidím?
Mezi ty nejhlavnější zajímavosti patří nejvyšší vrchol Beskyd, Lysá hora, dále pak
skanzen v Rožnově pod Radhoštěm a zbytek města, samotnou Radhošť, Pustevny, hrad
Štramberk, zámeček v Bílé, bosy se projdeme na Gruni, vodní nádrž Šanci, mohyly,
vodopády, nespočet rozhleden a vyhlídek, vápencový lom,… a spoustu dalších zajímavých
věcí.
Jaký je termín?
Sejdeme se v sobotu 1. 7. 2017 brzy ráno na Spirále, rozdělíme si společné jídlo,
doladíme poslední detaily a dojdeme na nádraží, odkud nám jede v 8:15 vlak. Vracet se
budeme v pátek 14. 7. 2017 večer, přesněji ještě upřesníme.
Kolik mě to bude stát?
Cena tábora je 3200,- Kč, zdá se to jako hodně, ale jedeme na čtrnáct dní a jídlo či
ubytování zadarmo není. V ceně je samozřejmě také doprava, několik vstupů, přejezdy
vlakem či autobusem a možná i závěrečná večeře.
Kde budeme spát a co budeme jíst?
První tři noci strávíme na chalupě Asociace TOM Polana, poté budeme spát ve
stanech jako praví dobrodruzi venku v lese, druhou polovinu tábora už však
v civilizovanějších oblastech v kempech. O jídlo neměj starost, vařit umíme obstojně
a žaludek ti zaplníme.
Zní to parádně! Něco dalšího co bych měl vědět?
Tohle ti prozatím stačí, další informace se dozvíš v časopise, na internetu a také na
konci června na schůzce k táboru.
Dobře! Už se nemůžu dočkat!
To já také ne. 

Honza L.

ZÁVEREČNÁ HRA
Tento rok se bude Závěrečka konat na Spirále! Díky tomu je zde možnost
přespání doma (ale moc to nedoporučujeme).
Celá akce se bude odehrávat v době komunismu.
Pojedeme na výlet, zahrajeme si spoustu
zábavných her, odměníme se za celý rok,
vyhodnotíme celoroční hru, promítneme si film
a máme pro vás přichystáno spoustu překvapení :)
Sraz bude v pátek 23. června v 16:00. Konec akce
bude v neděli 25. června večer (okolo 19:00).
Cena se bude pohybovat mezi 350-500,- Kč,
podrobnosti ještě upřesníme.
Nezávaznou přihlášku odevzdejte svým rádcům do konce měsíce.
Závazné přihlášky se objeví v příštím čísle časopisu, kde bude upřesněná cena.
Těšíme se na Vás

Martina, Anička, Matyáš

Nezávazná přihláška na Závěrečnou akci na Spirále, 23. 6. – 25. 6. 2017
Jméno:…………………………………………………………………………….
Datum narození:………………………………
Zdravotní omezení:………………………………………………………………………………………………………….
Přespání na Spirále: ANO-NE (Nehodící se škrtněte)
Telefon na rodiče:........................
Platba z OKA: ANO- NE (Nehodící se škrtněte), kolik ...........................
Podpis rodičů:………………………………………

APOKALYPSA
Stalo se to jednoho březnového dne. Přišla jsem domů z práce,
otevřela schránku a vypadla na mě obálka s dopisem. Dneska, kdy
mi chodí hlavně složenky, reklamy a sem tam pohled, mě ručně
nadepsaná obálka s razítkem PŘÍSNĚ TAJNÉ naplnila obrovskou
zvědavostí a očekáváním. Nedočkavě jsem ji rozlepila a začetla
jsem se do dopisu. Kladnem se prohnala děsivá bouře a místní
obyvatelé v obavách o dny příští přetížili internet aby se dozvěděli,
jak bude v následujících týdnech vypadat počasí a jaké škody bouře
napáchala. Internetem se šíří obávaný virus, který ve vypjaté chvíli
napadl jistou skupinu obyvatel. Prozatím nikdo neví, zda také on je
virem napaden. Existuje jediná možnost, jak se viru zbavit a tou je
evakuace do karantény.
Hlavou mi běžely různé myšlenky. Internet je mým každodenním
společníkem a ačkoliv je Kladno daleko, zůstávám skrze ten
moderní vynález nejen ve spojení, ale zřejmě také v ohrožení. Inu,
pokud virus stihl i mě, rozhodně neponechám nic náhodě. V dopise
stálo, kde je třeba kdy být, dokonce jeho součástí byla také mapa s
instrukcemi pro vyzvednutí nezbytného materiálu a zásob. “Jedu!”,
pomyslela jsem si a jala jsem se balit batoh. Jediné, co nebylo
vůbec jasné, byl cíl cesty. Šlo hlavně o to stihnout poslední vlak,
který bude mířit do karantény. Samozřejmou součástí karantény
bylo také to, že se nikdo během evakuace nepřipojí k internetu.
V pátek jsem se vydala z Drážďan přes Děčín a Prahu do Kladna.
Vůbec jsem netušila, co mě vlastně čeká, ale těšila jsem se na
setkání s kamarády, na seznámení s těmi, které ještě neznám a na
to, že ačkoliv nevím kam jedeme, bude to tam určitě moc fajn. U
zdravotnického skladu se začaly scházet známé tváře a
zdravotnický personál nám rozdal vakcíny v podobě
různobarevných šátků. U některých trvalo očkování déle a bylo
spojené s jakýmsi poučením, někteří byli hned hotoví. Další cesta
vedla ke skladu s důležitým materiálem. Ano, dostali jsme tam velmi
cenné kamínky do skládačky, kterou jsme museli dát dohromady,
abychom se dozvěděli, kam vlastně naše cesta vede. Jako poslední
na seznamu byl sklad potravin, kde jsme obdrželi zásoby jídla na
celý víkend.
Lámali jsme si hlavy, kam že to vlastně jedeme. Měli jsme k
dispozici několik kódů a šifer a také písmena. Postupně jsme zjistili,
že nám chybí část skupiny a tím pádem také velká část informací a
už to vypadalo, že jsme hned na začátku přišli o několik členů

výpravy. Naskočili jsme do vlaku na zastávce Kladno – město.
Nebylo na výběr. Odjížděl poslední vlak a čekat jsme nemohli na
nikoho. Na hlavním nádraží nám spadl kámen ze srdce, když tam
pobíhalo pár našich. Nikdo se neztratil, ale jak jsme hned posléze
zjistili, pár lidí mělo v instrukcích odjezd z hlavního nádraží. Tím
jsme se dopátrali alespoň k dalšímu vlaku. Dali jsme šifry a hlavy
dohromady, zkoumali jsme mapu a uvažovali kde bychom měli z
vlaku vystoupit. Povedlo se nám to naštěstí zjistit dřív, než jsme
zastávku přejeli, takže jsme šťastně dojeli do Kounova, kde jsme
měli luxusní ubytování v tělocvičně místní základní školy. Plán byl
jasný. Ubytovat se, naskladnit zásoby a zjistit, kam máme namířeno
v sobotu a kam bychom chtěli mířit ve dnech budoucích.
Už v pátek večer jsem si uvědomila, že nejsem vybavená tak, jak
bych potřebovala. Vzala jsem si boty, ve kterých jsem ještě nikdy
nechodila déle než půl dne a na sobotu jsem si plánovala, že budu
chodit raději bosá, než abych si je znovu obula na nohy. Naštěstí
Poustmen nenechal nic náhodě a vzal si s sebou náhradní boty,
které mi ochotně půjčil, abych si mohla výlet užít. Takhle je to s
touhle bandou vždycky. Můžete se na ně prostě spolehnout a za to
jsem moc vděčná.
V sobotu jsme zamířili na Kounovské řady a posléze na menhiry.
Cestou jsme si i přes vlhké počasí rozdělali oheň, protože Roháč ví,
že březová kůra hoří vždycky. Uvařili jsme si společnými silami
zeleninovou polévku a opekli buřty. Prosímvás, dobrá rada nad
zlato, mějte u sebe vždycky lžíci. Může se hodit. :-) Užívali jsme si
výlet a společné chvíle i poté, co začalo pršet. Pár her po cestě nám
nedovolilo dlouhou chvíli a večer jsme se podle barevného
rozdělení naší vakcíny rozdělili do skupinek, které dramaticky
ztvárnily možný vznik a původ Kounovských řad. A že byste rádi
věděli, jak to u těch Kounovských řad vypadá a co jsou vlastně zač?
Vypadá to tam tajemně, zvláštně a moc hezky. Jeďte se na ně
kouknout.
A kam budeme mířit do budoucna? Asi zase někam, kde si to
budeme moct pořádně užít a být chvíli spolu jen tak.
Madla, váš KOPR (a kdo neví, co to je, ať si to zjistí v minulém čísle
Horáce).

Kdopak se narodil v dubnu?
1. 4. – Skup
3. 4. – Kuba Maleček
17. 4. – Weasy
18. 4. – Láďa
Stav OKA k 31. 3. 2017
stav v březnovém časopisu
Jára

brigády a výběry

konečný stav

1020

1020

28

28

Honza M.

162

162

Skupik

400 - 350 Kounov

50

Anička

258 - 258 Kounov

0

Dan

138

Pepa

138

Syky

3065 - 350 Kounov

2715

Martinka S.

1000

1000

408

408

40

40

Bára H.
Honza L.
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Adresa redakce: Pepa Škodák (josef.skodak1@gmail.com 736465255)
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