Oddílový časopis 3. chlapeckého oddílu z České Třebové

Ročník 1, číslo1

1.

ÚVOD A ZPRÁVY Z ODDÍLU

2.

PLÁNOVANÉ ODDÍLOVÉ AKCE 2005/2006

Tento výtisk patří:

e
Nazdar bratři, v rukou držíte první číslo našeho nového oddílového časopisu, který byl nazván na návrh br.
Kuřete – Listy Trojky. Doufám, že se Vám časopis bude líbit a že jej využijete. Toto číslo je pouze pro seznámení se
s tím, co budete od října dostávat. Časopis jsme začali vydávat na popud pár členů družiny Ostřížů, kterým vadilo, že
stejně jako družina Racku nemají svůj časopis. Pro Racky vycházel od ledna
informačník Racek.
e
Teď bych se zmínil o obsahu časopisu. V časopise se nejdříve úvodem
zmíníme o všech novinkách, které se ke mně dostanou. Následovat budou
výsledky bodování – top 10, plánované akce. To by byl takový začátek. Pak by
měli následovat vaše články a záznamy. Další část bude věnována novinkám (jen
pro někoho – někteří znají více věcí), které byste se měli naučit. Na konec budou
soutěže, měsíční úkol, fotosoutěž a další zajímavosti. Toto je jen kostra, která se
dá dle Vašeho přání změnit. První číslo je vzhledem k rozjezdu oddílu po
prázdninách trochu jiné.
e
Byl bych rád, kdybyste do časopisu přispívali hlavně vy, abychom
nemuseli stále něco vymýšlet. To znamená, až přijedete z výletu, napíšete zápis,
který odevzdáte mně nebo vedoucímu družiny, který mě ho předá a nejlepší se
otisknou v časopise – budou ohodnoceni nejvíce body, ostatní dostanou méně
bodů – viz bodování. Samozřejmě, že do časopisu nemusíte dávat jen zápisy
z výletů a výprav, ale i další zajímavé články, postřehy z družin, apod., o kterých
si myslíte, že by zajímali i ostatní. Kdyby se našel nějaký odvážlivec, který by si
vzal na starost celou rubriku, vůbec bych se nezlobil – hlaste se.
e
V časopise bude každý měsíc několik úkolů, které budou tvůj měsíční
úkol. Ty je musíš najít, splnit a výsledky odevzdat do uzávěrky (poslední termín odevzdání) mně nebo vedoucímu
družiny. Hlavně bych byl rád, kdybyste se všichni snažili splnit úkoly v něm obsažené. Když se podíváš na nové
bodování, vidíš, že přibylo bodů za měsíční úkol. Proto Vám radím, snažte se!!!
e
Na oddílové radě v pátek 9. 9. bylo dohodnuto, že každý starší člen se pokusí (bude) přispívat do časopisu,
aby byla zachována jeho pestrost. Jsem zvědav, kolik přispívatelů v tomto čísle nalezneš? Dále bylo odsouhlaseno,
znovuobnovení družiny Jestřábů – vedoucí budou Kuře a Tonča. Při této příležitosti vypisuji úkol sehnat 6 nováčků
z 1. – 3. třídy. Za každého nováčka, který vydrží chodit, až do tábora dostaneš na červnové oddílové schůzce 63 bodů
(platí pouze pro 6 nováčků do družiny Jestřábů). Proto ti radím, neváhej a poptej se rodičů a známých, jestli o někom
nevědí.
e
Další novinkou v oddíle je, že br. Smíšek nemůže vést družinu Ostřížů, kterou od září
povede br. Jíťa. Smíšek bude připravovat program na oddílové schůzky, které se budou konat
jednou měsíčně v pátek od 16 hodin. Mimo zábavného a naučného programu br. Smíška si ze
schůzky odneseš nové číslo časopisu, dozvíš se vyhodnocení měsíčního bodování, možná se
seznámíš se 100%ními členy
e
Teď bych pro jistotu uvedl termíny, časy začátku a zodpovědné osoby za vedení schůzek:
Krahujci – pátek od 15:30 hod. – Kosák
Racci – čtvrtek od 17:00 hod. – Emilka, Lukas
Ostříži – čtvrtek od 16:15 hod. – Jíťa
Jestřábi – pátek od 15:30 hod. – Kuře a Tonča

14. 10. 2005
11. 11. 2005
17. 11. 2005
Prosinec 2005

oddílová schůzka
oddílová schůzka
závody v Dobrouči
středisková besídka

22. 12. 2005
11. 2. 2006
25. 2. 2006

oddílová besídka + krmení zvěře
soutěž v uzlování
Memoriál Břeti Hampla
Zdejdova stopa
námořnický bál
28. – 29. 4. 2006
pálení čarodějnic
30. 6. – 15. 7. 2006
tábor
K těmto plánovaným akcím bych rád uvedl, že termíny se výjimečně mohou změnit. Každý měsíc budou
v časopise vycházet podrobnosti k jednotlivým akcí. Dále zde budou akce jednotlivých družin na
následující 2 měsíce předané jejich vedoucími.
Akce Krahujců a Jestřábů
1. 10. – putování po hradech
14. – 16. 10. zažíháme světýlko
26. 11. výlet do Brna
Akce Racků
15. 10. – výlet
6. 11. – výlet
17. 11. závody v Dobrouči

3.

Akce Ostřížů
17. 11. závody v Dobrouči
více nedodáno, ale určitě budou
Výlet Racků 15. 10.
Sraz: v 8:30 hod Na Zámostí
Návrat: po 16:00 hod. tamtéž
S sebou: věci na výlety, družina věci na
vaření polévky, buzolu a mapu

ODDÍLOVÉ BODOVÁNÍ

Body
Body za schůzku
Příchod včas
Příchod pozdě
Věci s sebou
Chování
Z. O. By
Deník
Jiné
Program, hra (u vlčat)

Body za družinovou akci
(o víkendu a svátcích)
Účast na akci včas
Účast na akci pozdě
Srážky (ZOBy, chování, věci s sebou)

Body navíc za měsíc

max. 45
10
5
max. 5
max. 3
max. 12
max. 5
max. 5
max. 5

max. 45
45
30
max. 30

max. 230

Neskautské chování
-50
Měsíční úkol
max. 40
Dobrovolná práce pro oddíl
max. 30
Účast celé družiny na akci
20
Účast na všech akcích v měsíci
20
Účast na 90 % akcí v měsíci (oddílová je povinná)
5
Body vůdce oddílu (schválit oddílovou radou)
max. 80
Body vedoucího družiny
max. 20
Bonus za účast včas na oddílové akci, schůzce
20
Zápis do kroniky
5
Příspěvek do časopisu
max. 15
Určitě sis všiml, že došlo k několika změnám v bodování. Teď si je trochu probereme.
Schůzka – drobné úpravy. Přibyla kolonka body za program – tzn., Snažte se.

Dále byl změněn systém bodování družinových a oddílových akcí. Za oddílovou akci (výlet, shůzka), dostaneš
navíc bonus 20 bodů. Za oddílovou akci se počítá ta, která je uvedena v kapitole 2 + možná další, které během roku
budou uvedeny v časopise.
Nejvíce změn je v sekci body navíc. Zde bych upozornil na navýšení některých bodů (Kterých? – úkol č. 1) a
dále přibyly novinky, jako je zápis do kroniky, časopisu, atd. Z tohoto malého součtu plyne, že je potřeba se účastnit
nejen schůzek, ale i dalších akcí – body pak velmi narůstají.
Příklad:
jeden člen se zúčastnil všech schůzek v měsíci a na každé byl velmi úspěšný a získal 38 bodů,
bohužel však na jiném podniku nebyl – tj. celkem 190 bodů,
druhý člen chodil pravidelně na všechny schůzky a akce. Na schůzkách získal pouze 110
bodů, k tomu ale dále získal 42 bodů za oddílovou schůzku a 40 bodů za výlet. Proto získal
dále 20 bodů za účast na všech podnicích a také za článek do časopisu dostal 8 bodů. Celkově
tedy měl 220 bodů.
Zamyslete se nad svojí docházkou a aktivitou v oddíle!!!

4.

UZLE

Šmodrchance
i tak někdy může dopadnout výsledek snažení při vázání uzlů. A jelikož uzly nejsou výrobky jednoduché, myslím že
stojí za to, trochu se jim pověnovat i v našem časopise. Každý z Vás již jistě slyšel o šesti základních skautských
uzlech, mezi něž patří:
1. ………………………………….
2. ………………………………….
3. ………………………………….

4. ………………………………….
5. ………………………………….
6. ………………………………….

Tyto uzle se společně učíme na našich schůzkách, a proto je již víceméně všichni umíme spolehlivě uvázat a to i za
zády, se zavřenýma očima, jednou rukou apod. Cože, ty to bráško ještě neumíš, nezkoušel jsi to, nenapadlo tě to aha
nikdo ti to neřekl, dobrá tedy, tak teď právě jsi byl nakopnut, aby ses do toho pustil. Neboť se na vědomost dává, že
právě na schůzce oddílové v měsíci listí padajícího konané proběhne oddílová soutěž ve vázání tradičních
skautských uzlů netradiční metodou, nestyd se, trénuj a nezapomeň přijít!!!
Původně tu měl být jeden nový uzlík, ale myslím, že většina z vás bude mít velký problém se základem, nebo mě
přesvědčíte o opaku? Pokud ano, tak slibuji do příštího čísla jeden z překrásných ozdobných orientálních uzlů.
Domluveno!
Zdraví Smíšek
5. VÝPRAVY A VÝLETY

PŘECHOD JESENÍKŮ

Přechod
Jeseníků,
našeho
druhého nejvyššího pohoří, byl pro mě
jednou z těch akcí, na které se
nezapomíná. Zážitky, které prožijete
s kamarády Vám nikdo nemůže vzít a
dlouho po akci na ně budete s úsměvem
na rtech vzpomínat a vyprávět mezi
přáteli. Jeseníky toho mají k nabídnutí
velmi mnoho. Procházíte krásnou svěží
přírodou, máte velký rozhled po krajině
z vysokých holých hřebenů a cestou
poznáváte, co všechno ve městech
chybí. Vše ale má nějakou cenu a cena
za tuhle krásu je velká únava Vašeho
těla, těžký batoh na zádech a kilometry,
které už máte v nohou nebo ještě před
sebou. Ale věřte, že tuhle cenu si může
dovolit každý a rozhodně to stojí to za to.

Každá karta ale má dvě strany. A ani Jeseníky nejsou výjimkou. Někdy ukazují jen tu svou hezkou stránku ale
když se poštěstí, ukáží Vám i tu stranu druhou – ne tak příjemnou ale taky nezapomenutelnou. Je to zima, silný vítr,
prudký déšť, hromy a blesky. Mě s kamarády se v Jeseníkách poštěstilo poznat do detailu obě strany těchto
nevypočitatelných hor a můžu Vám říci, že zážitky z těchto chvil jsou právě ty nejlepší.
Proto, až budete mít čas a chuť něco podobného podniknout, vyberte si lidi, se kterými je radost do toho jít a
neváhejte.
ZAČÁTEK: žst. Rýmařov
KONEC: žst. Prostřední Lipka
OBTÍŽNOST: 3 dny / fyzicky velmi náročné 4 dny / fyzicky středně náročné – (2. den – hledat nocování kolem
Keprníku, 3.den - nocování kolem Kladské brány)
Samozřejmě jde rozdělit i na více dní nebo případě zkrátit.
MAPY: Turistické mapy 1:50 000 – č. 55 Hrubý Jeseník, č. 53 Králický Sněžník
OBDOBÍ: konec dubna – konec října
1. DEN

Z nádraží ČD v Rýmařově po zelené značce směr Rýmařov centrum až na náměstí kde je rozcestí s červenou
(1,5 km) – odtud už stále jen po červené značce. Z náměstí k hájence směrem na Žďárský Potok (5,5 km) – stále po
silnici. U hájenky (690 m/n/m) zahýbá červená značka prudce doprava. Následuje
pozvolné stoupání k chatě Alfrédka (6 km, 1100 m/n/m). Od chaty Alfrédka opět
stoupání k Jelení studánce (3 km, 1300 m/n/m) – velmi dobré místo pro
přenocování. Je zde pitná voda a zděný bivak pro přespání.
(16 km, Čas: 4 hod.)
2. DEN

Krátký strmější výstup od Jelení studánky na
hřeben a po hřebenovce k Ovčárně (7 km, 1276,6
m/n/m). Odtud výstup na Praděd – po 1 km na pravé straně pramen s pitnou vodou
– (5 km, 1491,3 m/n/m). Z Pradědu sestup k chatě Švýcárna (5 km, 1280 m/n/m) –
pramen s pitnou vodou. Od Švýcárny do Červenohorského sedla (6 km 900
m/n/m). Strmý výstup z Červenohorského sedla na Červenou horu (3 km, 1337
m/n/m). Z Červené hory přes Keprník (1423 m/n/m) do Ramzové (12 km, 770
m/n/m) – možnost dobrat pitnou vodu. Z Ramzové pozvolný výstup do Petříkova (2
km, 870 m/n/m) a dále až na rozcestí se zelenou značkou (2 km) – zde u lovecké
chaty možnost přenocování v lese.
(42 km, Čas: 10,5 hod.)

3. DEN

Od rozcestí se zelenou po vrstevnici k chatě Paprsek (3 km). Od Paprsku přes Medvědí boudu ke Kladské
bráně (9 km) – stále po vrstevnici. Od kladské brány (774 m/n/m) pozvolné stoupání do Sedla pod Králickým
Sněžníkem (11 km, 1150 m/n/m). Ze sedla velmi strmé stoupání na vrchol Králického Sněžníku (1 km, 1423,7
m/n/m) – cca 300 m pod vrcholem pitný pramen Moravy. Z králického
Sněžníku zprvu prudké klesání, posléze pozvolné klesání ke Zbojnické chatě
(6 km). Od zbojnické chaty opět pozvolné klesání na rozcestí s modrou (6
km) a dále do Prostřední Lipky (8 km) – vlakové nádraží.
(44 km, Čas: 11 HOD.)
VYBAVENÍ:
Protože se při tomto přechodu dostáváme do druhého nejvyššího
pohoří ČR, musíme tomu také přizpůsobit své vybavení, které by Vás mělo
ochránit za každého počasí. Jak je známo, tak v horách se střídá počasí velmi
rychle a ani na tu nejlepší předpověď se nedá na 100 % spoléhat. Proto je
dobré předem se připravit.
Zde je jen takový nástin toho co by nemělo chybět na takovéhle akci.
Začneme od spodu. Důležité jsou boty (stačí 1 pár – pravá a levá jsou výhodou). Ty musí být bezpodmínečně
kotníkové a řádně prošláplé – s puchýři to není žádná procházka růžovou zahradou. Kotníkové proto, že terén je
v Jeseníkách hodně členitý a cesty jsou velmi kamenité.
Do bot samozřejmě patří ponožky. Na každý den je lepší počítat s 1,5 párem ponožek (3 dny/ 5 párů ponožek).
Je to kvůli promoknutí bot apod. Ponožky by měly být z materiálu, který dobře odvádí pot a neshrnuje se v botě – tzn.,
zanechte nákupů u rákosníků a pořiďte si kvalitní fusekle.
A teď trenky či slipy. To je další věc, která umí pekelně znepříjemnit cestu. Je dobré mít vyzkoušené, které
trenky či slipy Vám nejvíce sedí a nikde Vás nedřou!!! Jinak na každý den jedny. Dále pak jedny dlouhé pohodlné
kalhoty a šortky. Trika stačí dvě, jedno na chození a jedno na spaní. I když budete na konci smrdět jak tchoři, vyplatí se

to. Netáhnete zbytečný krámy v batohu. Je vhodné si také vzít jedno triko s dlouhým rukávem pro chladné noci ve
spacáku – všechny trika bavlněná, páč dobře odvádějí pot! K tomu jednu mikinu nebo lehkou fleecovou bundu. Na vrch
pak šusťákovou větrovku nebo bundu, spolu s kvalitní pláštěnkou – obojí dá se nahradit Goretexovou bundou J. Na
hlavu pak klobouček proti sluníčku a sluneční brýle. Pokud se budete vydávat na tuhle akci na konci dubna nebo října je
dobré mít s sebou lehké rukavice a čepici – zima je zima J.
Tak a teď ostatní hardware.
Začneme batohem. Batoh maximálně 65 litrů, protože jinak je chuť tahat blbosti. Důležité u batohu je
kvalitní polstrování zad a popruhů, které máte na svém těle – nikde vás nesmí dřít. K batohu je vhodné mít i pláštěnku,
která Vám odstraní probalování věcí do igelitových
tašek. Další důležitou věcí, která nesmí chybět v žádném
batohu je spací pytel a karimatka.
Výběr spacáku je na každém z Vás a
nejdůležitější je aby Vám v něm nebyla zima. Karimatku
doporučuji pěnovou, protože alumatka je jen igelit,
který se tváří jako karimatka J. Protože je důležité také
správné stravování a teplé jídlo je třeba vzít také vařič.
Do dvojice stačí jeden plynový vařič a pokud ho
nemáte, tak lihový ale pouze pro jednu osobu – při
vaření ve dvou na liháči strávíte mládí. Samozřejmostí je
ešus (stačí jeden velký) a lžíce se zavíracím nožem –
tahat s sebou meče jak to má v oblibě Míchačka nedoporučuji. Pokud máte ve svém jídelníčku zahrnuty konzervy není
dobré zapomenout na otvírák. Kvůli nešikům a blbým náhodám musí být v batohu přítomna plně vybavená lékárnička
a KPZ, která by měla projít před akcí kontrolou. Dobrým přítelem v pozdních hodinách je také baterka. Ale musíte dát
pozor, aby Vám nezabírala půlku batohu. Nejlepší je čelovka nebo malá baterka na 2 tužkové. Nesmím také
zapomenout na hygienu. Stačí zubní kartáček, pasta a malý ručníček nebo šátek, protože koupat se stejně nikde nedá a
deodorant je pro sraby J.
Ještě se musím zmínit o nádobách na vodu, protože pitný režim je velmi důležitý a bez vody toho moc nedáte.
Vhodné jsou tak 2,5 litry vody na den + voda na vaření (1 litr). Voda se dá uchovat v PET lahvích nebo pro zkušené
v camelbacku J.
A na závěr věc, která je velmi těžká a neskladná. Stan. Věc, bez které se dá obejít, ale za prudkého deště,
bouřky, větru nebo v hejnu krvechtivých komárů naprosto nedocenitelná. Stan pokud se už rozhodnete ho brát s sebou,
je dobrá rozdělit mezi více lidí a pak se o místo v něm s nimi podělit.
I mobilní telefon má v batohu své místo, protože když jde o život, tak urychlí případný příjezd horské služby
nebo jiné pomoci. Ale naprosto stačí pouze jeden mobil pro celou výpravu, který má u sebe vedoucí výpravy. Alespoň
se Vám mobily neztratí nebo nerozbijí a hlavně si nebudete kazit krásnou atmosféru divoké přírody
hlasitým pípáním či zvoněním z batohu.
Je vždy jen na Vás co si do batohu zabalíte, ale berte rad zkušenějších a netahejte s sebou
zbytečné harampádí, páč když vás nebolí záda jde se hned lépe.
JÍDLO a PITÍ:
Jak už od malinka víme, tak bez toho to nejde. O pití jsem se již zmiňoval (2,5l + voda na
vaření). Doporučuji pouze čistou vodu bez různých tangů, vitacitů a podobně. Po tom akorát máte
více žízeň. A jídlo?? No opět na každém z Vás, jak hodně nebo málo si ho vezmete. Dobré je dodržovat alespoň 4 jídla
denně. A to ráno vydatná snídaně, odpoledne lehčí oběd, v podvečer svačinku a večer vydatné teplé jídlo.
Protože je tento přechod velmi fyzicky náročný, je proto nezbytné vydatně jíst. K jídlu se toho dá v současné
době nakoupit mnoho. Dobré je se vyvarovat těžkých konzerv a orientovat se spíše na instantní polévky, omáčky,
ovocné ovesné a jiné kaše, dobré hostince a k svačinám čokoládové nebo müsli tyčinky, čokolády nebo sušené ovoce.
Takovýhle typ jídel Vám zaručí, že se dobře a vydatně najíte a ještě toho moc neponesete na zádech.

6.

SKAUTSKÁ PRAXE

Skautská lilie
Prostřední ze tří listů lilie značí hrot magnetické střelky, vyjadřuje, že skaut jde
vždy přímo, že ve svém životě jde nebojácně vstříc všem úkolům i těžkostem.
Nepokouší se problémy obcházet, cesta odbočující vpravo či vlevo (další listy lilie)
se stáčí zpět.
Tři listy znamenají také tři body skautského slibu a někdy bývají vykládány i jako
tři věkové kategorie skautského hnutí: vlče – skaut – rover.

K „světové skautské lilii“ přísluší ještě „stužka rytířskosti“. Na ní je skautské heslo
Buď připraven! a při
dolním lemu je stužka provlečena lankem svázaným v uzel dobrého skutku. Někdy
bývá lilie doplněna pěticípými hvězdičkami.

7.

HRY BRATRA JÍŤI

Na tomto místě budou v každém čísle umístěny hry, které si pro Vás připravil br.
Jíta. Pouze Vás upozorňuji, že níže uvedené hry raději nezkoušejte!

Na slunce

První skautská lilie
nakreslená B.P.

Uprostřed zimy, když je venku
třeskutý mráz, vyzve vůdce členy družiny,
aby si na příští schůzku přinesli plavky.
V den schůzky se všichni odeberou
k zamrzlé řece nebo rybníku. Pozor!!!
Nikdy nevstupujte na led, aniž byste se
předtím opatrně přesvědčili, že vás unese.
Hrozí vám nebezpečí prolomení. Je-li tedy
led dostatečně silný, přejde vůdce s družinou
doprostřed rybníka a sekyrou vyseká do ledu
kruhovou díru. Členové družiny se mezitím
převléknou do plavek a naskáčou do vody.
Musí ovšem počkat, až bude ve vodě i ten
poslední. Na smluvené znamení se všichni
potopí pod led a plavou všemi směry od kruhového otvoru tak, aby každý z nich vytvářel pomyslný
paprsek slunce kolem středu. Aby slunce „zářilo“ rovnoměrně, chodí vůdce nahoře po ledě a poklepem
topůrka sekyry nad plavci koordinuje jejich rychlost. Dva poklepy znamenají:“Přidej, zůstáváš pozadu,“ tři
poklepy jsou:“Zpomal, plaveš moc napřed.“

Lávka
Jistě se Vám již stalo, že jste na výpravě došli
k nějaké strži nebo propasti, jejíž hloubka Vám
brala dech. Nevedl přes ni žádný most a vy jste
ji museli pracně a dlouho obcházet. Dostaneteli se do podobné situace nyní, máte jedinečnou
příležitost vyzkoušet si svoji obratnost podle
našeho návodu.
Tak tedy: dorazí-li družina na podobné místo,
zjistěte nejprve, že je okraj propasti dobře
zpevněn a nesesune se v okamžiku, kdy na něj
vstoupíte! (nejlépe poslouží kámen o váze asi
50kg). Poté si jeden z družiny dřepne na okraj
strže a do napjatých předpažených paží uchopí za nohy svého kamaráda (viz obr.). Ten zatne břišní a
zádové svaly a zůstane ve vodorovné poloze, čímž vlastně vytvoří první část lávky. Přes něj přelézají další
a stejným způsobem budují další články mostu. Poslední člen družiny se plnými dlaněmi dotkne břehu a
palci obou rukou se vzepře proti jeho svislé stěně. V tuto chvíli je lávka hotova - vůdce družiny po ní
postupně přenosí na duhou stranu torny a ostatní vybavení. Potom – sám již v bezpečí na druhém břehu vydá pokyn k rozebrání lávky. Poté pustí první (dřepící) skaut svého kamaráda, kterého dosud držel za
kotníky, vstane a pevným krokem přejde po svých kamarádech na stranu vůdce. Ostatní členové družiny si
počínají stejně. Odpojují se postupně v tom pořadí, v jakém se do lávky zapojovali. V těchto chvílích drží
lávku člen družiny, který je vzepřen palci na druhém břehu. Ten se také pouští jako poslední. Ostatní mu
pomohou při výstupu na břeh, aby nespadl dolů. Jste šťastni, že se Vám lávka podařila a ušetřili jste si
několikaminutovou zacházku. Nasazujete si torny a vyrážíte dál – vstříc dalším dobrodružstvím.

8.

VELKÁ ODDÍLOVÁ FOTOSOUTĚŽ

V této rubrice se budeme pravidelně setkávat s fotografií jednoho
člena oddílu. Tvým úkolem bude tohoto člena poznat a jeho
jméno spolu s vyřešením dalších měsíčních úkolů ho odevzdat na
schůzce. Jako nápověda ti poslouží fotografie 5 členů oddílu,
které budou umístěny jinde v časopise. Takže konec slov a
fotografie č. 1:

9.

IQ – TY QUE

POZOR!!! Tato rubrika není vhodná pro moc inteligentní lidi –
mohli by vše vyluštit. Většina ze zadaných úkolů jsou současně
měsíčními úkoly (ten je současně zadán i na jiných místech
časopisu) a jejich vyluštění očekávám do uzávěrky.

2 čtverce
Přemístěním čtyř zápalek vytvořte dva čtverce.

Smíškův kviz pro bystré hlavy a šikovné ruce
Milí bráškové, dnes mám pro vás připraveny dva úkoly pro polámání vašich hlav. Jelikož právě začínáme,
zvolil jsem vínko z jemného soudku, aby vám z toho přemýšlení nešla hlava kolem. Teď již ale konec
pisálkování a jde se na věc. Vaším úkolem bude:
1. Uchopit vaši vázačku takovým způsobem, aby na ni vznikl uzel a vy jste přesto nepustili z ruky ani
jeden z jejich dvou konců.
2. Zjistit, kolik snopů se vejde do plného mandele.
Věřím, že většina z vás se dobere ke
správnému řešení, které si společně
vyměníme na oddílové schůzce.

A co že jsou to ty snopy?

Bludiště pro volnou chvilku
Toto bludiště si může vyzkoušet každý. Jeho vyluštění se jako měsíční úkol počítá pouze Krahujcům.

Klikyhák
Pokud ještě nemáte tužku v ruce, tak si jí rychle vezměte a pokuste se nakreslit
tento obrazec třemi tahy.

10. ZÁVĚR
Jestliže jste se čtením došli až sem, tak Vám gratuluji. Další část měsíčního úkolu je
odevzdat hitaci jednotlivých kapitol (stačí 3 nejlepší). Známkujte jako ve škole – pro ty co
to neznají (od 1 do 5 - jednička je nejlepší). Nazdar Emilka

Uzávěrka příštího čísla je 21. 10. 2005
Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů oddílu.
1. číslo vytvořil dne 22. 9. 2005 Emilka
náklad 30 výtisků

