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Naši novoroční činnost jsme mimo schůzky zahájily účastí na

střediskovém bruslení v Maškově zahradě. V únoru jsme podnikly

výpravu na Javorník, kdy se k nám připojili také kluci z 3. chlapeckého

oddílu. 

 

Po začátku pandemie jsme pro naše členky připravily výzvu „Skautský

borec junior“. Při plnění výzvy měly děti za úkol například vařit, číst si,

sportovat nebo udělat alespoň jeden dobrý skutek denně.  Když bylo

možné činnost znovu obnovit, tak jsme nelenily a vyrazily na výpravu na

Hrubou Skálu.

 

Jako každý rok, tak i letos byl vrcholem celého roku tábor na Ploučnici u

Mimoně, na který s námi tradičně vyrazili i kluci z 3. chlapeckého. Na

něm jsme se přenesli do dob starověkého Egypta a budovali tehdejší

civilizaci. Největším zážitkem pro mnohé byla stavba vorů a následné

splouvání Ploučnice.

 

Po začátku školního roku jsme nabraly novou družinu, vyrazily na výlet

do Prachovských skal a dokonce jsme stihly i přespání na Ostrově. Náš

oddíl tak ke konci roku 2020 čítal celkem tři fungující družiny. Další

činnost už byla možná pouze online, proto jsme zvolily variantu

společných oddílových schůzek. 

První dívčí oddíl
„dost“



Druhý dívčí oddíl
„panoženky“

Přesto, že by se zdálo, že nepřízeň doby bude bránit jakýmkoliv aktivitám,

stihly jsme s holkama v oddíle, co se dalo. Online schůzky se staly na jaře

jedinou možností, jak se vidět. Online setkávání jsme doplnily o kuchařský

souboj nebo distanční zpívání, čímž jsme potrénovaly na zpěv u táborového

ohně. 

 

Přes léto jsme najely na běžný režim - stihly jsme navštívit chatu Krčku a

zatábořit čtrnáct dní na louce v Českosaském  Švýcarsku spolu se čtvrtým

chlapeckým oddílem. Roveři v plné síle dvanácti účastníků vyrazili ještě v

září do Beskyd. 

 

Ve stejném měsíci jsme také nabraly novou družinu - Ještěrky. Moc nás

mrzí, že se holky nemůžou teď vídat, kdy by to bylo nejvíce potřeba, ale

snad to na jaře už zase půjde. Na sv.Václava jsme také vyrazili spolu s kluky

z 4CHO na Tři jezy. Byla to historicky nejpočetnější výprava z Turnova a bylo

to supr! Koupat se (sic nechtěně) ve Vltavě pod Karlovým mostem byl

nezapomenutelný zážitek. 

 

Poslední, a o to milejší akcí, bylo pak Betlémské světlo - letos jinak a možná

i lépe - venku v lese u Valdštejna a s teplým čajem pro každého příchozího.

Těšíme se,co přinese další rok, hlavně držme palce Ještěrkám, ať už konečně

můžou zažít skautování se vším všudy.



 

Předešlý rok byl pro náš oddíl sice o dost odlišnější, ale o to více nových

věcí jsme si vyzkoušely a zažily. Na začátku roku jsme zavítaly do

turnovského bazénu protáhnout naše chapadélka a v únoru jsme

oslavily Den sesterství společným bobováním v Desné. 

 

Na jaře jsme přesunuly družinové schůzky do on-line prostředí a

vyzkoušely si jejich novou formu. Sice nám chyběl osobní kontakt, ale i

tak jsme si užívaly hraní her, vaření či učení se nových nejen skautských

dovedností. S blížícím se

létem jsme konečně mohly podniknout družinové výlety po krásách

Českého ráje a poté  vyrazit na tábor.

 

Letos jsme se poprvé podívaly na Chřibskou a byla to pecka jako každý

rok. Parádní táborovka, skvělé jídlo a šéfování pod taktovkou Vikči

nemělo chybičku. Od září začala Viky vést také náš oddíl a rovnou jsme

se vydaly na oddílový výlet do Prachovských skal a stihly i několik

družinových schůzek na Ostrově. 

 

Od října jsme obnovily on-line schůzky, které jsme si snažily opět

užívat, jak jen to šlo. Na přelomu října a listopadu jsme uspořádaly

oddílovou soutěž o nejhezčí halloweenskou masku, kde jsme si ověřily,

jak šikovné holky máme v oddílu. Poslední akce roku, kde se pár z nás

sešlo, bylo Betlémské světýlko, které jsme rozdávaly společně v

Metelkových sadech.

třetí dívčí oddíl
„chobotnice“



čtvrtý dívčí oddíl
 

Rok 2020 jsme zahájily velkolepě, a ještě před pandemií jsme se s celým

oddílem vydaly na "polární výpravu" v Krkonoších s dívčím oddílem

Bludiček ze Semil v rámci Dne sesterství. Nejen při putování a bloudění

jsme si užily spoustu sněhu a zvládly v něm ujít 25 km z Rokytnice nad

Jizerou do Jilemnice! Klobouk dolů hlavně pro naše nejmladší členky

výpravy, kterým bylo jen 10 let. 

 

V první vlně koronavirové nás pak čekaly online schůzky a dopisy a menší

úkoly či radosti. Zúčastnily jsme se střediskové akce „online Sv. Jiří" a na

dálku jsme se dle videí připravených vedením učily udělat pomazánku,

poznávat ptáčky, vyrobit origami a nebo zasadit rostlinky. 

 

Zásadní událostí byl pro nás letní tábor na Ploučnici, na kterém jsme si

poprvé zkusily jet samy bez jiného oddílu. Vše jsme úspěšně zvládly, a to i

za pomocí skvělých kuchařek-maminek. Svůj skautský slib na táboře složily

2 světlušky a 4 skautky a tématem tábora byla tajemná Prašina. Většina

programů byla plna přírody, zálesáctví, tvoření a blbnutí v řece. 

 

V září jsme se pokusily alespoň párkrát vidět a udělat přespání a družina

Duhovek strávila krásný puťák v Jizerských horách. Bohužel jsme se brzy

musely vrátit do online prostředí, ale i s tím jsme si poradily a před Vánoci

bylo možné hledat kešky v okolí Turnova skrze šifry a hádanky. Náš oddíl

se tento rok nerozrostl, nicméně i tak je nás krásných třicet a můžeme se

společně těšit na další dobrodružství při hledání kešek, tábor a společný

čas.



první chlapecký
oddíl

„habokawy“

 

Nový skautský rok jsme jako oddíl zahájili vcelku úspěšně. Povedlo se nám

nabrat novou družinu nováčků, která začala pod vedením rádce Jirky Měkyny –

Metyho svoji činnost. 

 

Po dlouhé přestávce v činnosti jsme se pak sešli na zajímavé výpravě po Stopách

Josky Smítka, která byla putováním po známých i neznámých místech

Hruboskalska spojená s menší etapovou hrou. Ale to už byl červen…

 

O prázdninách nám štěstí přálo a tak se mohl uskutečnit letní tábor. Letos jsme

se rozjeli již tradičně v prvních dvou týdnech v srpnu na skvělé tábořiště

nedaleko Hradčan u Mimoně. Tábor pro nás znamenal krásné prostředí louky v

meandrech Ploučnice, řeky, která nás tolikrát v rámci tábora ochladila v parných

dnech, poskytla osvěžení i krásná dobrodružství při lodních výpravách. 

 

Letošní tábor byl v mnohém rekordní, ať už samotnou účastí, počtem balíků,

které k nám musela pošta přepravit, počtem barelů vody, které jsme museli

přivézt či počtem skautských a vlčáckých slibů. 

 

Jsou to právě skautské a vlčácké sliby, které jsou předzvěstí

toho, že i příští tábor by mohl být plný nadšených táborníků našeho oddílu a

dobrým základem do

další činnosti.



druhý chlapecký
oddíl

 
V roce 2020 naši činnost významně ovlivnila celosvětová pandemie. Do

poloviny března jsme podnikli tradiční Výstup na Mt. Everest, výpravu na

běžkách a zimní tábor na Tetřevkách. 

 

Činnost se potom rozjela až v červnu, kdy mohly proběhnout družinové

schůzky a na cyklovýletě jsme se podívali do

okolí Žabakoru a Mnichova Hradiště.

 

V létě jsme tábořili na trojmezí CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a

NP České Švýcarsko v lokalitě Na Potocích u Chřibské. Táborem nás provázela

etapová hra „Muži v černém“ a podnikli

jsme dva výlety s přenocováním. Jeden do Lužických hor a druhý do

národního parku. Během tábora jsme si zahráli i větší hry, na které není

během roku čas, a vyzkoušeli jsme si některé dovednosti

z táborové praxe. 5 skautů splnilo zkoušku Třech orlích per a slib složila 3

vlčata a 6 skautů.

 

Na podzim probíhala klasická činnost pouze do začátku října. Do té doby

jsme stihli uspořádat tradiční Western. Na přelomu listopadu a prosince

jsme vypsali předvánoční výzvy, do jejichž plnění

se zapojilo osm členů.

 

V září jsme rovněž otevřeli novou družinu benjamínků. V současné době má

náš oddíl celkem 6 družin. V oblasti vzdělávání se Martinovi Fišarovi podařilo

složit vůdcovskou zkoušku.



TŘETÍ chlapecký oddíl
,,Paviáni“

Rok 2020 z pohledu 3. chlapeckého oddílu začal tradičně družinovými

schůzkami, na kterých se scházeli členové našich třech fungujících družin

Vlků, Mamutů a Orlů. Do přerušení činnosti kvůli pandemii jsme pak ještě

stihli společnou výpravu s holkami z 1. dívčího oddílu na Javorník. Následně

se veškeré aktivity přesunuly do online prostoru, kde probíhaly družinové i

oddílové schůzky. 

 

Před prázdninami jsme se všichni ještě vydali na výpravu do okolí Drábských

světniček a vrcholu Mužský. Pak už následoval jen tábor, opět tradičně

dohromady s 1DO. Tentokrát nás prosluněné dva týdny na Ploučnici u

Mimoně přenesly do časů faraonů v době starověkého Egypta. Poznávali

jsem tak postupně egyptskou kulturu a zkusili si například stavbu vorů a

následné splutí Ploučnice. 

 

Krátce po začátku nového školního roku byla naše činnost znovu možná

pouze online. Nezaháleli jsme ale ani během „distančních schůzek“, kdy

jsme například poznávali skautskou historii nebo se zapojili do detektivního

pátrání. Rok jsme zakončili rozdáváním Betlémského světýlka u turnovského

nádraží. 

 

Mimo naše tři družiny, které pokrývají věkové kategori od nováčků po

skauty, funguje v rámci našeho oddílu také vědecko-technický kroužek, do

jehož činnosti se zapojují i členové jiných oddílů.



ČTVRTÝ chlapecký
oddíl

 

 

Ze začátku roku, kdy ještě bylo vše v normálu, jsme se sešli v turnovském

bazénu a proběhla také tradiční schůzka oddílu v tělocvičně v Turnově na

gymplu, kde jsme zahráli vybíjenou, florbal a basket.  V lednu jsme také vyjeli

do bazénu do Liberce. V únoru jsme se ještě stihli účastnit střediskového

bruslení a uspořádat tradiční LAN party na ostrově, které se letos poprvé

zúčastnili Divočáci a pokořili jsme tak rekordní počet členů, kteří spolu hráli na

jedné síti v jedné klubovně. 

 

Úderem března jsme kvůli pandemii byli odkázáni na on-line schůzky, které se

většinou odehrávaly v duchu různých her skrze internet. Na začátku června,

když situace pandemie na chvilku pominula jsem se vydali společně s 2.D.O.

navštívit Krčku a následoval tábor, který jsme letos strávili na louce v

Českosaském Švýcarsku. Ke konci prázdnin jsme se ještě s rovery z obou oddílů

vypravili do Beskyd v celkovém počtu dvanácti účastníků. 

 

V září jsme se ještě stihli vydat do Prahy na vodáckou akci Tři Jezy. Historicky to

byla nejpočetnější výprava z Turnova a bylo to super! Koupat se (sic nechtěně)

ve Vltavě pod Karlovým mostem byl nezapomenutelný zážitek. 

 

Poslední a o to milejší akcí bylo pak Betlémské světlo - letos jinak a možná i lépe

- venku v lese u Betléma a s teplým čajem pro každého příchozího. Všichni

doufáme, že příští rok bude značně otevřený možnostem se potkávat tak, jak

jsme byli zvyklí, protože se nám všem po skautování jak ho známe, velice

stýská.





Velké díky patří všem, kteří

podporují naši činnost a pomáhají

nám šířit skautské myšlenky dál! 

 

Moc si Vaší, ať už finanční, nebo

duchovní podpory, vážíme. 

PODĚKOVÁNÍ 


