IRBIS- oddíl Ústí nad Labem
Oddíl v Ústí nad Labem existoval již někdy v minulosti. Náš současný oddíl jsme dali
znovu dohromady na podzim roku 2011. Takže nepatříme k oddílům s hlubokou minulostí.
Přes naší krátkou, novou historii, už máme něco za sebou. Oddíl byl znovu zaregistrován
v roce 2012. Akční jsme však začali o něco dříve. Naše první výprava vedla do Zoo a tam
jsme se seznámili s našimi kamarády Irbisy. To je Levhart sněžný a je to úžasné zvíře. Žije
tam, kde ostatní zvířata mají velké problémy. Je uzpůsoben přežívat ve velmi nízkých
teplotách a navíc má rád i život ve velkých nadmořských výškách. Je to zvíře odolné a tak se
stalo pro nás vzorem. Chceme být stejně odolní, jako on. Každá naše výprava do Zoo, se
nemůže obejít bez setkání s těmito našimi kamarády.
Ještě než začal náš oddíl oficiálně fungovat, tak jsme založili turnaj deskových her. Máme
rádi obzvlášť hry jako Dominium, Osadníci z Katanu, Vikingové a nově se nám líbí hra
Alhambra. Dokonce tak, že od roku 2014 na turnaji deskových her v Ústí nad Labem vystřídá
stálici na turnaji a tou je základní verze Carcassonne. Náš 0 ročník turnaje jsme hráli se třemi
hrami. Od roku 2012 jsme počet her omezili na 2 a na turnaji tedy hrajeme základní verzi
Osadníků z Katanu a nově tedy Alhambru. Je zvláštní že turnaj má roky jen jednoho vítěze. A
jeho by určitě potěšilo, když by jsi příští rok vyhrál Ty, náš milý čtenáři. Turnaj se hraje
poslední víkend v listopadu a mohou přijet nejen naši kamarádi, ale i všichni starší, protože
turnaj si mohou zahrát ve zvláštní soutěži i naši starší kamarádi. Výhodou deskových her je
to, že věk hráčů není omezen. A nevěřili by jste jak tuhé souboje provádí naši starší kamarádi.
Srovnání to snese s jakýmkoliv soutěžním zápasem. Deskové hry nám pomáhají oslovit naše
kamarády a naší partu pěkně sdružují. Deskové hry nepatří k těm nejlevnějším a asi si kladeš
otázku: Jakou hru si pořídit? Na základě našeho doporučení navrhuji si zakoupit některou ze
základních verzí Carcassonne. Nejhranější je ovšem Osadníci z Katanu z množstvím
rozšířeních nevyčerpatelná hra, i když nepatří k nejlevnějším. Velmi krásná hra je Alhambra.
Náš oddíl ale není jen oddílem deskových her. Pokud to dovolí, snažíme se účastnit co
nejvíce akcí, které se konají v rámci Pathfindru. Jádro oddílu jezdí na tábor Severní hvězdy a
na akce které pořádá jak Severní hvězda, tak Klub Pathfinder. Snažíme se rozvíjet všemi
směry. Jezdíme splouvat řeky. Máme plán splavat v nejbližší době Ohři. Jako pathfindři by
jsme měli nejen umět vyznat se v přírodě, naučit se orientovat v současném světě, ale taky se
snažit přiblížit našemu Stvořiteli, bez kterého bychom tu nebyli.
Každý rok si stanovujeme i své oddílové cíle. Pro rok 2012 jsme se rozhodli dojít vlastními
silami na Milešovku, což je nějakých 30 kilometrů. Cíle jsme kromě jednoho kamaráda
dosáhli. V roce 2013 jsme někteří zvládli splnit cíl roku a splavat v kánoi Lužnici. Jaký je cíl
pro rok 2014? Cíle jsou 2. Jeden je obstát na Camporee, který je tentokrát v Čechách..A druhý
je připravit si program z naší nové aktivity. Dostali jsme nabídku, že si můžeme vyzkoušet i
pohybovou aktivitu, která není úplně obvyklá. Začali jsme zkoušet židovské tance, což není
jen tanec, ale možnost jak oslavovat našeho Stvořitele. Kupodivu Boha můžeme oslavit i
tancem. Zatím nás to baví. Ale někdo to je i trochu dost náročné. Náš cíl pro rok 2014 je
s pásmem židovských tanců vystoupit na veřejnosti a zatančit tak, aby to ostatní vedlo
k chvále Dárce života.
Nejsme početně velký oddíl. V roce 2011 jsme ho zakládali s 6 kamarády a našim
vedoucím. Vedoucí je na nás zatím sám, ale rýsuje se možnost nových rádců a pokračovatelů.

Dnes nás je v oddíle 10 stálých členů. Máme dobrou partu, navzájem se známe a
respektujeme se. Jen ten náš vedoucí má takovou divnou touhu. Jednou v Ústí nad Labem by
chtěl udělat orientační závod, jen s pomocí buzoly dojít k cíli.
Rádi se s Tebou kdekoliv setkáme, Třeba na nějakých akcích pořádaných Pathfindrem..
Nebo si můžeš k nám do Ústí nad Labem přijet zahrát turnaj deskových her. A nebo se spolu
můžeme setkat při představení židovského tance, který třeba budeme moci spolu tančit.
Oddíl Irbis zapsal Mirek Franěk

