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PLÁN AKCÍ
3.5. – Oddílovka
18.-20.5. – Akce která nejde slovy popsat
7.6. – Červnová oddílovka
15.-17.6. – Závěrečná akce

CELOROČNÍ HRA
Milí dobrodruhové,
naše cesta kolem světa se blíží ke konci. Jak se Vám líbil Váš výlet do slavné
Paříže? Doufám, že jste se tam dozvěděli mnoho nového. Jelikož už se opět
pohybujeme na evropském kontinentu, tak to můžeme směle využít k
poznávání květinek kolem nás. Otevři oči a podívej se na louku, co nám to tam
tak krásně kvete. Bude se ti to na příští oddílovce hodit.
Protože správný cestovatel dokáže "vybruslit" z každého problému, tak musí
být obratnější než všichni ostatní. Nauč se nebo si procvič, jak se dělá
holubička, kotrmelec, most nebo hvězda. ;)
Doufám, že máte už zprovozněné muzeum (nástěnku) starých Roháčů. Psala
jsem o tom do Londýna a pár lidí by se na ní chtělo přijet podívat.
Užívej si ten krátký čas, co máš v Paříži. Za chvíli už pojedeme domů...
Za reformní klub,
Péťa

Velikonoce v Malé Skále

Nedávno proběhla akce a to Velikonoce. Byla zábava. Nejdřív jsme šli do sokolovny se
ubytovat a potom jsme plánovali výlety do okolí. Mně se asi nejvíc líbil výlet na Vranov, kde
jsme si prohlédli letohrádek a prošli vyhlídkové body (očíslované body ve skále a k nim bylo
povídání).

Která hra byla nejlepší? Asi nedělní hra do celoročky. Nejdřív jsme si vybrali, s kým chceme být v
týmu a pak se šlo na kopec. Já byla s Martinkou. Běhali jsme nahoru na různé vrcholy jako Mont
Everest a potom těžce dolů z kopce (klouzačka po listech). Na jednotlivých vrcholech jsme našli
obálky s úkoly a ty plnili a na nejvyšších vrcholech jsme se měli zapsat...

Během zápočtovky jsme plnili hořcovou výzvu. Vyzkoušeli jsme si jít kilometr se zavázanýma očima,
sbírat papíry ze země bez použití rukou, nosit kamaráda na zádech, zabalit si spacák do jedné minuty,
smočit nohy ve vodě a jiné.

Samozřejmě se kluci na nás holky připravili a šli na vrbové proutí, ze kterých si vyrobili pomlázky. V
pondělí nás vypráskali jako každý rok. Abychom dodržely tradice, tak my holky, jsme jim pak rozdaly
vařená vajíčka…

Na závěr akce jsme objevili poklad. A co to bylo? Herní peníze (dolary a libry) a čokoládové bonbony.
Na akci se mi moc líbilo.

Bára

Ahoj Roháči,
koho zaujala nabídka skvělého víkendu na tajném místě, kterou jste mohli číst už v minulém
Horáci? Moc Vám toho říct nemohu, ale to, že budeme odjíždět 18. 5. kolem 16.00 hodin do
námi zapomenutých končin Vám asi prozradit můžu. Vracet se budeme 20. 5. odpoledne.
Výprava se uskuteční jen, když se vás přihlásí dostatečný počet, tak neváhej a přemluv i
kamarády z družiny.
A na co se můžeš těšit? Budeme chytat bájná zvířata, která se jednomu nešťastnému klukovi
podařilo vypustit do našeho světa. Některá žijí i ve vodě, takže plavky a boty do vody budou
nezbytná součást tvojí výbavy.
Potřebujeme tvojí pomoc, protože sami je nepochytáme a bůh ví, co za katastrofu by mohly
způsobit.
Když se přihlásíš u rádce, tak ti potom dáme více informací.
Ale nezapomeň, přihlášku odevzdej nejpozději do 9. května!

Přihláška:
Jméno:

Adresa:
Datum narození:
Telefonní kontakt:
Podpis rodičů:
Plavec/neplavec
Za organizátory akce Péťa

DRUŽINKA MORČATA
Jako každý měsíc se Vám opět hlásíme s článkem o dění v nejmladší
družince.
Nejprve jsme si opakovali různé vědomosti, které jsme se již dříve
naučili. Mezi nimi například uzly, turistické značky nebo třeba mapy.
Hlavním tématem měsíce ale byla kola. Jednu družinovku jsme si
ukazovali, jak má vypadat správně vybavené kolo a co všechno by na
něm mělo být. Na další družinovku jsme si pak vzali svá kola a projeli
se na nich v okolí Kladna. A to všechno jsme nedělali jen tak.
Na konci dubna se totiž konal Non-stop cyklopřejezd z Kladna do
Paříže. Této náročné a atypické akce se z naší družiny zúčastnil Míša a
Máťa. Přestože se při etapách pořádně zapotili, vraceli se všichni
spokojení.
V příštím měsíci se podíváme na nějaké základní šifry a také na druhy
přístřeší v přírodě. A pokud bude hezky, tak si zkusíme i postavit stan

Pepa

KVĚTNOVÍ OSLAVENCI
6.5. – Boci
7.5. – Péťa Sýkorová
10.5. – Míša Ipser
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