STRANA 8

SKUTEČSKÉ NOVINY

POHODA POSVÍCENSKÉHO JARMARKU

OBLÍBENÉ
SKAUTSKÉ TÁBORY
Skautský tábor II. oddílu probíhal počátkem prázdnin na skautské základně Rychnov. Dětských účastníků přijelo 42, a tak bylo nutné navýšit
kapacitu chatek postavením deseti stanů. Atmosféru tábořiště dokreslovalo
indiánské týpí. Oproti minulým létům nám počasí přálo a sluníčka jsme si
užívali dosyta.
Páteří programu se stala celotáborová hra v duchu Doby kamenné. Družiny byly rozděleny na kmeny Čistovlasých a Špinavovlasých. Bojovaly proti
sobě plněním různých úkolů, např. výrobou oděvu z přírodních materiálů,
vysíláním kouřových signálů nebo udržováním ohně po dobu 24 hodin, což
zvládli jen nejlepší bojovníci.
Součástí tábora je i složení slibu. Šest vlčat slib skládalo po večerce
v týpí za zvuku praskajícího slibového ohně. Tři skautky a jeden skaut mají
zážitek ze složení slibu o půlnoci na skalním útvaru Zkamenělý zámek.
Abychom úplně nezvlčili, vyrazili jsme na celý den načichnout civilizací
do měst Poličky a Litomyšle a večer se s chutí vraceli zpět do divočiny.
Vzhledem ke krásnému počasí si všichni libovali při koupání v rybníku
Chochol u Svratouchu i častých vodních bitvách v tábořišti. Po dvou týdnech jsme odjížděli obohaceni dojmy z prožitých dobrodružství a utužených kamarádství.

I když počasí v polovině srpna
bylo značně nejisté, Posvícenskému jarmarku léto znovu nastavilo
svoji nejvlídnější tvář. A tak se
náměstí jako obvykle krátce po deváté zaplnilo malými i velkými návštěvníky, aby si nakoupili tradiční
posvícenské zboží, pobavili se na
pouťových atrakcích a zhlédli připravený kulturní program. V něm
vystoupil imitátor a zpěvák Karel
Hynek Gott, kterého na provizorním pódiu střídali klauni s kouzelnickými výstupy a mladý nadaný
žonglér.
K jarmarku se tentokrát připojilo i Muzeum obuvi a kamene, kde
po celé dopoledne probíhaly živé
ukázky řemesel. Své místo pod
sluncem (a to doslova) měla také
Městská knihovna Skuteč, která na
jarmarku nabízela za symbolické
ceny vyřazené knihy pro děti i dospělé. Dle informací knihovnic se
prodalo kolem 500 výtisků, zpravidla po 5,- Kč/ks. Pro velký úspěch

Ladislav Kovárník – Čára

toto zopakuje i na Svatováclavském jarmarku 2. října. Pozvánku
s programem posledního jarmarku
letošního roku najdete na str. 6 tohoto vydání. Všem návštěvníkům
děkujeme za přízeň a těšíme se na
viděnou kdekoli na poli kultury.
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