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SKUTEČSKÉ NOVINY

OBLÍBENÉ SKAUTSKÉ TÁBORY

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Skautský tábor - Zderaz
Letos již podvacáté se na louce pana Vášky u Zderazi konal skautský
tábor 1. dívčího oddílu Pučiká. Tábor byl tradičně stanový, bez elektřiny
- vzdálen od civilizace a jeho účastníky byly stálé členky skautského oddílu. Všechny společně se celoročně setkáváme při družinovém i oddílovém
programu, tudíž dobrá parta přátel a krásné prostředí slunných borových
lesů na Prosečsku tvořily dobrý předpoklad pro příjemné strávení 15 společných dnů.
Jako již tradičně se celotáborový program line v jednomu duchu a na jeho
přípravě pracovalo vedení oddílu od března. Letošní hra byla na téma vesmírného putování kosmickou lodí a každý den tak čekala na celou posádku
různá nenadálá překvapení, se kterými bylo třeba se vypořádat. Společně
jsme tak hravou formou poznávaly přírodu, prohlubovaly týmovou spolupráci, hrály spoustu dobrodružných her, učily se samostatnosti ale také
pomáhaly v táborové kuchyni a mnohé se přiučily.
Vzhledem k tomu, že tábor se kompletně buduje na prázdné louce, neobešly bychom se bez pomoci rodičů všech účastníků, čímž jim tímto děkujeme, stejně tak majiteli louky p. Váškovi a ZD Zderaz. Speciálně však
chceme poděkovat panu J. Hronovi a P. Krejčímu za dlouholetou podporu
našeho oddílu při mnoha činnostech, které bychom samy nezvládly - DĚKUJEME !
Slunečné počasí prvních dvou červencových týdnů umocnilo naše zážitky z tábora a těšíme se opět na společná setkávání v našich klubovnách a
společných výpravách krajem.
Martina Štěrbová - Vůdkyně tábora

konané dne 11. září 2010 na rybníku Štěpánov
o rozloze vodní plochy 5,6 ha.
Předprodej startovacích čísel „na Rybárně“ Skuteč
dne 8. 9. 2010 od 17 do 20 hodin.
Dále možné přihlásit se u p. Sokola
– mobil: 732 181 691, nebo p. Netolického – mobil: 724 236 065.
chu dobrodružství. Výprava neměla žádný přesný harmonogram, nocovalo
se tam, kde to bylo alespoň trochu možné :D a jídlo samozřejmě z kotlíku.
Nejvýznamnějšími body na trase bylo město Nové Hrady a místní hrad,
NPP Terčino údolí, zaniklá vesnice Mýtiny, lázeňská vesnička Moorheilbad
Harbach v Rakousku, prales Hojná Voda, vrcholky hor Vysoká a Kraví hora
a nesměla chybět proslavená vesnice Dobrá Voda, kde voda byla vskutku
dobrá. Zpátky do Skutče jsme se navrátili v pátek 6. 8. Kdo by se chtěl do
Novohradských hor vypravit, tak vřele doporučujeme.
Napsal Mic-hal.
Vážení rodiče,
nabízíme vašim dětem příležitost stát se skautem. Být skautem, to neznamená si jen hrát a bavit se na pravidelných schůzkách. Hra a zábava
je pro nás jeden z prostředků v promyšleném systému výchovy a sebevýchovy, jehož cílem je posilování mezilidských vztahů, fér jednání, pomoc
druhým, práce na sobě a pokora vůči tomu, co nás přesahuje.
Skauting je pro život ... Pro dítě je to dobrá příležitost smysluplně se
bavit s partou kamarádů, příležitost získat důležité sociální a praktické dovednosti do života a příležitost k nevšedním zážitkům na schůzkách, výpravách a táborech.
Pokud vás a vaše dítě tato příležitost zajímá, přijďte se podívat na naše
schůzky:
 světlušky (holky 6–10 let) pátek 16 - 17.30 nebo 16.30 - 18 hodin
 vlčata (kluci 6–10 let)
pátek 16 - 18 hodin
 skautky (holky 11-15 let)
pátek 14 - 15.30 nebo 15 - 16.30 hodin
 skauti (kluci 11-15 let)
pátek 15 - 17 nebo 16 - 18 hodin

Výprava do Novohradských hor
V úterý 3. 8. 2010 se roverský kmen “SKRAT“ ze Skutče vypravil směr
Novohradské Hory. Výpravy se zúčastnilo celkem deset členů kmene, což
byl celkem vysoký a zároveň přiměřený počet účastníků. Cílem výpravy
bylo alespoň z části poznat krásnou přírodu Novohradských hor a zažít tro-

Najdete nás ve skautském domě ve Skutči (ulice ČSA, č.p. 633 – za poštou).
O skautském táboře na Čachnově čtěte na str. 8
Více informací o Junáku najdete na našich vývěskách ve Skutči nebo na
http://pucika.zlatas.cz, http://www.skrat.wbs.cz, http://www.cachnov.eu či
www.skaut.cz .

DTK SKUTEČ INFORMUJE… aneb co se u nás děje…
V srpnovém čísle Skutečských novin došlo nedopatřením k otištění
starších informací o činnosti mladých skutečských tenistů. Všem čtenářům se omlouváme a spolu s fotografiemi tentokrát otiskujeme správný
text.
Naše druhá tenisová sezóna je už ve své polovině, jaro je za námi a užíváme si léta…
A co se letos událo v našem
„mladém“ tenisovém oddíle?
V prvé řadě jsme se opět trochu
rozrostli… Děti jsme museli rozdělit už do čtyř různých věkových
kategorií – Mladší žáci (ročníky
1998-2000), Babytenis (20012002), Minitenis (2003-2004)
a Přípravka (2005 a mladší)….
Zjistili jsme, že bez aktivní pomoci rodičů bychom to sami určitě
nezvládli… A jsme rádi, že mnoho z nich k tomu tak i přistupuje…
Ani ve snu nás v zimě nenapadlo, že bude tato sezona tak
úspěšná, a to i přes počáteční těžkosti spojené se změnou správce
námi využívaných kurtů (od dubna již kurty nespravuje firma Granita, s.r.o. ale Městská sportoviště,
s.r.o.).
Naši mladší žáci rozehráli 1.
ročník námi organizované sou-  Mladší žáci v Šilinkově dolu



Babytenisti DTK Skuteč a jejich malí fanoušci

Místní organizace ČRS Skuteč
Vás zve na tradiční

těže jednotlivců – Liga mladších žáků…. Nikoho přece nebaví pořád jen
trénovat, tak proč si taky trochu nezasoutěžit… Výkonnost většiny hráčů
se zvýšila více či méně dle našich představ (a to hlavně v závislosti na
tréninkové morálce) a úroveň některých tenisových zápasů už je opravdu
„koukatelná“. Na konci školního roku jsme pak uspořádali 1. z letošních
turnajů započítávajících se do celoroční soutěže o skutečského tenistu roku
v této věkové kategorii.
dokončení na straně 7

Prezentace závodníků od 5.00 hod. na závodišti.
STARTOVNÉ:
300,- Kč
První poločas:
7.00 – 10.00 hod.
Druhý poločas:
11.00 – 14.00 hod.
Vyhlášení výsledků: 15.00 hod. na závodišti
Podmínky závodu:
- Každý účastník si vybere číslo místa dle vlastního uvážení, platné
pro oba poločasy. V 6.30 hod. bude provedeno losování čísla, které si
všichni závodníci přičtou k číslu místa, které si sami vybrali. Součet
těchto dvou čísel bude pro závodníka číslo startovací.
- Chytat se bude na jeden prut, na položenou nebo plavanou.
- Nástrahy se používají dle rybářského řádu. Vnadění povoleno po zahájení závodů !!!
- Závodů se mohou zúčastnit i nerybáři a děti – pod dozorem osoby
starší 18 let.
- Soutěžit se bude o délku ryb: KAPR, AMUR, LÍN, ŠTIKA, CANDÁT,
SUMEC, ÚHOŘ, TOLSTOLOBIK – tj. 1 cm = 1 bod.
- Každý závodník si může ponechat 1 ks kapra od 43 cm do 60 cm délky,
nebo amura od 60 cm délky. Ostatní ryby budou šetrně vráceny zpět
vodě.
- Stížnosti se podávají u ředitele závodů za poplatek 500,- Kč. Při oprávněném protestu záloha vrácena. Při neoprávněné stížnosti poplatek
propadá ve prospěch ČRS MO. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit
ze závodů závodníka, který hrubě poruší pravidla závodu, nebo bude-li
se závodník chovat nepřístojně.
- Soutěžit se bude o ceny, které budou vystaveny předem na závodišti.
- Ostatní informace budou vystaveny na závodišti. Závody se konají za
každého počasí.
- Při rovnosti bodů rozhoduje: 1) větší počet ulovených ryb, 2) delší
chycená ryba, 3) los
BOHATÉ ZARYBNĚNÍ A VEPŘOVÉ HODY
Upozornění – účast na závodech na vlastní nebezpečí!
Srdečně zve organizační výbor závodů.

Skutečské studentky
složily mezinárodní zkoušku
Studentky primy Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči Anetka
Černá, Markétka Štikarová a
Lenka Málková složily svoji
1. mezinárodní zkoušku YLE
MOVERS pořádanou Universitou Cambridge ve Velké
Británii.
Jejich příprava proběhla
o sobotách a po vyučování
pod vedením Mgr. L. Štirské.
Možnost vykonání zkoušek
je vynikající příležitostí, jak
motivovat studenty k hlubšímu studiu anglického jazyka
a vstoupit do společného evropského referenčního rámce
pro jazyky. Úroveň zkoušky,
kterou děvčata složila, je A1,
ve školním roce 2010/11 tyto
studentky pokračují v přípravě
YLE FLYERS A2.
Mgr. L. Štirská
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Naši nejmenší tenisti

 Družstvo minitenistů, které postoupio do semifinále
Východočeského přeboru.
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