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Mladí čápi na střeše domu na Kopánkách.                          Foto: Oldřich Jambor

Skautský tábor 2013
Rok se s rokem sešel, další školní rok 

za námi a naše středisko Hradišťská dvoj-
ka vyráží společně s prvním chlapeckým 
oddílem ze Vsetína strávit čtrnáct dnů na 
našem tábořišti na Držkové. Potřinácté. 
Snad se nám smůla na paty lepit nebude.

Tento rok jsme se rozhodli, že tábor 
pojmeme jako návrat ke kořenům skau-
tingu. Tak jako ho dělal v Anglii zakla-
datel skautingu lord Baden-Powell nebo 
u nás A. B. Svojsík. Co k tomu patřilo? 

Rozcvičky jsme zvládali svlečení do půli 
těla a nejednou jsme se hned po ránu 
koupali v potoce, hraní si na zpravodaj-

skou službu, snaha o klade-
ní důrazu na samostatnost 
členů tábora a v neposlední 
řadě nesmím zapomenout 
na přísný pohled T. G. Ma-
saryka, který táborové dění 
z obrázku celou dobu bedli-
vě pozoroval. 

Celými čtrnácti dny nás 
provázela celotáborová hra 
Diplomaté, která podle ohla-
sů po skončení tábora byla 
zábavná a poučná. O co v ní 
tedy šlo? Po skupinách ces-
tovat po Evropě v roce 1918 
a navštěvovat různé země 
a ctěním jejich tradic, plně-
ním úkolů nebo jinou pomocí si tyto země 
naklonit a navázat s nimi spolupráci. Cest 
bylo hodně, ale zážitků ještě víc! Například 
při cestě do Anglie jsme navštívili dostihy, 
v Turecku jsme byli pozváni na velmi po-
učnou debatu do mešity, francouzskému 
diplomatovi jsme zachránili dceru ze spá-
rů alžírských povstalců, Itálie nás okouzlila 
svou kávou a Island jsme během dvouden-
ního putování prošli křížem krážem.

A jak probíhala naše družba s hochy ze 
Vsetína? Úplně bezproblémově! Naši kluci 
by se od nich mohli hodně co naučit, co se 
týká třeba zručnosti s nářadím nebo přístu-
pu k nočním hlídkám. Ale na všem se dá 
zapracovat a do dalšího tábora je času dost.

I přes nešťastnou třináctku, ať už v le-
topočtu nebo pořadovém čísle našeho 
tábora, se nám smůla vyhnula velkým ob-
loukem. Všichni se vrátili ve zdraví a v po-
řádku domů, na počasí jsme si stěžovat 
také nemohli, takže na letošní tábor bude-
me vzpomínat v dobrém. A těch úsměv-
ných historek, těch je! Já osobně třeba ni-
kdy nezapomenu na rozzářené oči radostí 
kluků ze Vsetína, když zjistili, že opravdu 
budou mít jídlo pětkrát denně! 

Celé středisko by chtělo také poděkovat 
všem rodičům, kteří se na přípravě nebo 
chodu tábora nějak podíleli. Ať už jde 
o odvoz batohů, pytel brambor nebo skvě-
lou buchtu, moc si toho vážíme!

Radim Juráň

Skauti prožili čtrnáct dní v táboře na Držkové.            Foto: RJ

Zdokonalili jsme se v mnoha dovednostech.
Foto: RJ

Ve škole před 127 lety
Dne 23. února 1886 přiběhla Marie P., podruhy-

ně zdejší, do první třídy po 11. hodině, kdy 20 žáků 
bylo cvičeno ve psaní, pro svého chlapce. Hošík ná-
sledkem velmi nečistého a otrhaného psacího sešitu 
po školním vyučování ve třídě za trest ponechán byl. 
Matka chtěla syna vzít domů. Správce školy trval na 
tom, že dřív propuštěn nebude, dokud si uložený 
trest neodbude. Protože matka vyhrožovala a nadá-
vala, bylo její drzé jednání oznámeno místní školní 
radě. Ta rozhodla o pokárání a k odprošení správce 
školy.

Dne 25. října 1886 (po císařských hodech) bylo 
oznámeno správou školy s přiloženým výkazem 43 
školních dítek, že byly svými rodiči posílány do hos-
pod k muzikám a tancům. Předvolaní rodičové se 
dostavili k zodpovědnosti a pokárání. Sedm rodičů 
se nedostavilo – ti byli oznámeni c. k. okresní školní 
radě.

Z Almanachu školy vybral: MK

Čapí hnízdo
V letošním roce se nepodařilo čapí dvojici na hnízdě v Klukově ulici vycho-
vat žádného potomka. Přispělo k tomu velmi nepříznivé počasí na přelomu 
března a dubna, kdy jsme zažili bílé Velikonoce, a pak také velmi deštivé 
jaro. Obdobně tomu bylo i na jiných hnízdech, a tak letošní počty mláďat v re-
gionu jsou asi nejnižší za posledních 10 let. Úspěšná byla čapí dvojice na hníz-
dě v Komenského ulici, které se podařilo vychovat dvě čapí mláďata. Když 
jdou děti do školy, čápi většinou odlétají. Uvidíme, jak tomu bude letos.

Milan Kubíček
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VL2 Jednota Orla

 OREL Jednota Staré Město, náměstí Hrdinů 264

NABÍDKA CVIČENÍ 2013/2014
I PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Pondělí 
Cvičení a pohybové hry 1- děti (4-6 let) 16:00 - 17:00
REKREAČNÍ SPORTY (10-15 let) 17:00 - 18:00
PILATES pro začátečníky 18:00 - 19:00
FLORBAL - junioři, muži 19:15 - 21:00

Úterý 
Cvičení a pohybové hry 2 - děti (6-10let) 16:00 - 17:00
STOLNÍ TENIS – žáci, žákyně 17:00 - 18:30
KONDIČNÍ CVIČENÍ – ženy, muži 18:30 - 19:30
FLORBAL - muži, veteráni  20:00 - 21:00

Středa 
FLORBAL - žáci (6-10 let)  17:00 - 18:00
FLORBAL - žáci (10-15 let)  18:00 - 19:00
FLORBAL - junioři, muži  19:00 - 21:00

Čtvrtek 
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (1,5-3 let) 16:00 - 17:00
STOLNÍ TENIS - muži, ženy  17:30 - 19:00
AEROBIK a PILATES - ženy  19:10 - 20:30
BADMINTON – muži, ženy 20:30 - 21:30

Pátek
CVIČENÍ PRO KLUKY (6-10let) 17:30 - 18:30
PILATES pro pokročilé 19:00 - 20:00

Školení cvičitelů dětí od 2 do 6 let a současně
školení první pomoci

sobota  21.9. 2013
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
8:30 – 8:45 prezentace 
9:00 – 11:00 TEORIE PRÁCE S DĚTMI DO ŠESTI LET
   BÁSNIČKY A ŘÍKANKY SOUČÁST 
  KAŽDÉHO CVIČENÍ
11:00 – 11:15 přestávka
11:15 – 13:15 ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI
  ŠKOLITEL: 
  Mgr. Radim Křivák,  EFR Instructor, 
  FA Instructor
  RESCUE TRAINING, osvč
13:15 – 14:00 obědová přestávka
14:00 – 16:00 PRAKTICKÉ UKÁZKY CVIČENÍ
  lekce pro rodiny
  lekce rodiče s dětmi
  lekce pro předškoláky
16:00 – 16:30  diskuze a závěr   

CENA ŠKOLENÍ PRO ČLENY ORLA:  100,- Kč
(pro nečleny 300,- Kč)

MÍSTO konání: 
Staré Město (Orlovna, nám. Hrdinů 264)

PŘIHLÁŠKY do 14. 9. 2013 
na tomankova.da@seznam.cz

Bližší informace: Dana Tománková tel. 775 352 328
Pořádá RADA MLÁDEŽE ORLA 

ve spolupráci s JEDNOTOU ORLA STARÉ MĚSTO
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