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Ze života skautského střediska

Hned druhou lednovou sobotu se všechny naše oddíly vypravily do Košátek na tradiční slavnostní oheň, který pořádá středisko
Athabaska z Čakovic. Na této akci si vždy uvaříme něco dobrého na ohni a děti se účastní závodu "Memoriál Rudolfa Vecky". Letos
se uskutečnil již osmý ročník. Nakonec je vždy zapálen slavnostní oheň, u kterého si zazpíváme. Druhou sobotu v únoru jsme se
vypravili na tradiční Skautský zimní přechod Brd. Zde se pokaždé sejde několik stovek skautů a skautek nejen z Prahy, ale i ze
vzdálenějších míst. Tady se dětem asi nejvíce líbí vyměňování pamětních kartiček, které si každý oddíl připravuje dlouho dopředu.
Koncem února odjíždí 65. oddíl skautek na svůj již dvanáctý zimní tábor. Jedeme opět na Vysočinu a doufáme, že bude alespoň nějaký
sníh. Světlušky se zase vypraví do Jablonce, chtějí se podívat na Ještěd. Velká akce nás čeká 6. dubna, kdy od 10-16 hod. otevřeme
naši klubovnu v Kyjích veřejnosti. Každý, kdo bude chtít, může přijít nahlédnout do našich kronik a seznámit se s historií i současností
našeho střediska a celého skautského hnutí. Tato akce se pořádá v rámci oslav 90. výročí skautingu. Na 15. května naplánovala Liga
proti rakovině Květinový den: svým spoluobčanům nabídneme možnost zakoupení malé kytičky na klopu. U stanice Rajská zahrada
bude prodej symbolických žlutých květů zajišťovat 65. oddíl skautek.

Zde jsem popsal jen větší akce, do kterých se zapojuje celé naše středisko. Oddíly mají svoji samostatnou činnost. Například
navštěvují muzea, divadla, podnikají výpravy do přírody. Momentálně dokončujeme roční registraci členů, ale to vůbec neznamená, že
nepřijímáme nové. Rádi mezi sebou přivítáme dívky a kluky všech věkových skupin a neodmítneme ani dospělé zájemce, kteří by chtěli
pomoci při vedení oddílu anebo by se zapojili do našeho oddílu Oldskautů. Snažíme se děti naučit, jak žít v přírodě, učíme je
zálesáckým zručnostem, ale i úctě k dospělým a kamarádství. Na našich výletech poznávají památky a přírodní zajímavosti naší vlasti.
Podnikáme letní a zimní tábory a spoustu dalších zajímavých akcí. V případě zájmu volejte na tel. 81 91 24 37.
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