SKAUTSKý deník

MAŘENICE

NEVŠEDNÍ NOVINY VŠEDNÍHO DNE

19. ČERVENCE 2016

SKAUTI VYBÍRAJÍ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY
V sobotu 16. července vyrazila
skupina vrchlabských skautů na
každoroční tábor do naší vesnice
Mařenice v okresu Česká Lípa.
Podle slov vedoucích tábora je na
táboře 15 dětí, 7 vedoucích a dvě
kuchařky. Děti se dělí na dvě
skupiny, vlčata – chlapci mladší
jedenácti let a skauty a skautky –
děvčata a chlapci od jedenácti do
patnácti let.
Den začíná rozcvičkou a snídaní.
Pokračují vlastním programem a

pro dnešek si děti vařily oběd
samy. Následovala siesta a poté
nám již dobře známý program.
Sběr časopisů a novin podle
seznamu. Skauti vyrazili do ulic a
vrátili se s velmi tučnými úlovky.
Následoval
roznos
novin
k vyrobeným
poštovním
schránkám a následné zabavení
týmem policistů. Vlčata si vyrobila
vlastní košťata a také si sami na
volném ohni uvařili čočkovou
polévku. Po dojedení a umytí

SKAUTSKÝ TÁBOR V MAŘENICÍCH
Dne 16. 7. 2016 přijeli do Mařenic skauti z Vrchlabí. Přijeli skauti a také
vlčata. V Mařenicích se ubytovali na chatě Maruška. Je tu 9 vlčat a 6
skautů. Skauti ráno plnili stezku, aby ji měli co nejdřív hotovou.
Dneska zažili super zážitek. Tento zážitek se jmenoval Mezi dimenze.
Vedoucí skautům zavázali oči šátky, odvedli je na místo, kde byly po
louce poházený suroviny a oni je po slepu museli všechny najít. Když
našli jednu ingredienci, tak ji museli odnést k záchytnému bodu, kde
bylo slyšet bubnování. Když měli všechno jídlo posbírané, tak dostali
kotlíky a sirky a měli za úkol uvařit jídlo. Nakonec z toho všeho uvařili
fazolovo-zeleninovou omáčku a k tomu měli housku.
Když měli vše hotovo a uklizeno, tak se měli převléknout do kostýmů
Pána času a sešli se před TARDISem. Dostali 3 indicie a měli uhodnout,
v jakém čase se nacházejí a co je to za téma. Když věděli, tak si to našli
v seznamu a tam zjistili 3 čísla, která pak zadali na zámek a dveře
TARDISu se otevřely. Všichni prošli a dostali úkol, že mají jít sehnat
časopisy a noviny. Zvonili na domy a prosili lidi, jestli nemají nějaké
staré noviny nebo časopisy. Následovaly sportovní aktivity. Poté je
následoval program s vedoucím střediska.
Packa

nádobí šli cvičit svou mrštnost při
uhýbání před Vrbou mlátičkou. Na
řadu přichází večeře a opakované
mytí nádobí.
Tento tábor končí v neděli 24.
července 2016. Děti nadšeně
očekávají další program a jsou
ochotny do toho dát vše.
Ťapka

Ručně psané originály
článků zobrazíte
kliknutím na jméno autora.

HISTORICKÝ
OBJEV
V MAŘENICÍCH
Maruška je chata, ve které mají
letos tábor skauti a vlčata. Každé
ráno vstanou a jdou na
rozcvičku. Poté hygiena a na
snídani. Po snídani jdou na
nástup, kde vyvěsí vlajku. Poté
jdou na program. Skauti šli na
louku, kde vařili oběd. Vlčata
také vařila oběd. Skauti našli
starou skálu. Po obědě skauti šli
do TARDISu a potkali Karla
Havlíčka Borovského a pomohli
mu najít noviny a pak je roznést
do schránek. A pak šli na večeři.
Poté měli nástup a psali článek
do novin a šli spát.
Chip

V MAŘENICÍCH SE PRACOVALO
Chatu Maruška v obci Mařenice
navštívili skauti ze střediska
Krakonoš Vrchlabí. Tábora se
zúčastňují dva oddíly – 3.
koedukovaný oddíl skautů a skautek
a oddíl mladších kluků, kterým se
říká skautským slangem vlčata.
Všichni ráno vstali, a aby nebyli
rozespalí, dali si pod vedením
Jakuba Maška – Jonáše starobylou
rozcvičku. Protože se mi nechtělo
běhat za nima, tak jsem zůstal na

chatě. Po snídani se skauti a skautky
pustili do plnění stezek (pracovní
sešit pro rozvoj osobnosti, pozn.
redakce).
Po dodělání práce se stezkami
dostali skauti za úkol si zabalit do
batohů a pak vyrazili nad chatu, kde
jim skautští vedoucí zavázali oči a
odvedli je. Donutili je sundat boty a
batohy a oni, stále se zavázanýma
očima, se pustili do hledání surovin
(plechovek fazolí, kukuřice, oliv

atd.) a s nimi se vraceli k tikajícímu
zvuku. Po dohledání surovin začali
vařit oběd z těch surovin. Tím bych
pro dnešek skončil, skauty čeká
ještě tajemný program až do neděle,
kdy se vrací zpět domů.
S tímto se s vámi loučím.

Tom

asd

SKAUTI NA SKAUTSKÉM
SBÍRALI TÁBOŘE SE STÁLE JÍ!
NOVINY

Na skautské chatě Maruška mají týdenní tábor skauti z Vrchlabí (takoví ti
blázni, co chodí po městě a sbírají papír). Bydlí zde 9 mladších kluků –
vlčat a 6 starších dětí – skautů plus vedoucí.

 Jejich oddíl vede Zajda
(Hanka Vrňatová), je jich tam
6.
 Tábor vám bohužel
nepředstavím, média tábora
nebyly schopny odpovědět.
 Obyvatelé Mařenic však vědí,
že sbírají noviny v obci.
Víme, že jich je průměrně 15
dětí bez vedoucích. Jejich hra
začala rozdělením do skupin
po 3. K. H. Borovský je
poslal, aby mu šli pro
inspiraci a museli hledat
noviny. Měli na to hodinu od
15:55 do 16:55. Poté jsme si
hráli na pošťáky a policisty.
 Přijeli 16.7. a odjíždí 24.7.
Tímto se s vámi loučím.
Týna

Každý den zaíná budíčkem v 7:30, kdy vedoucí vykopou děti ze spacáků.
Dále následuje rozcvička a poté mytí zubů. Poté je logicky snídaně – dnes
např. chléb s máslem, šunkou a sýrem. Následuje uvítání nového dne –
ranní nástup, při němž se vztyčí vlajka a přečte se denní rozkaz (co se bude
dělat a co se bude jíst – na skautských táborech se prakticky stále jí). Poté
následuje dopolední program č. 1. Například skauti dělali stezky –
pracovní sešity pro seberozvoj. Poté následovala svačina – mrkvovoananasový salát s piškoty (opravdu stále nevěříte, že se tady stále jí?). Poté
následoval dopolední program č. 2, při kterém (v případě skautů) si
osazenstvo užilo hledání potravin poslepu a přípravu oběda na ohništi
(zase jídlo).
Načež byl polední klid, po němž následoval odpolední program, přičemž
v rámci celotáborové hry sbírali noviny pro K. H. Borovského, s nímž
následně hráli běhací hru. Poté pro změnu jedli, byla večeře – brambory na
loupačku, načež byl tento program, při němž psali (tj. zpatlali z toho, co si
zapamatovali) tyto články. Následně se po čtyřech dnech půjdou umýt (tak
to byl asi ten zápach, co jste mohli cítit). Dle našeho vedoucího střediska
bude stezka odvahy, až u vás o půlnoci zazvoní nějaké šunky (v jejich
slangu zastupuje všechny nadávky a sprostá slova) a budou po vás něco
chtít. No a teď možná půjdou spát, než je v noci někdo zbudí.
Vali

