Drakiáda (8. října) - Celý oddíl
8. října byla drakiáda byl nástup a potom byl start. Ze začátku mě to moc nešlo, ale nakonec to šlo. Potom bylo
vyhlášení a já jsem byl na 3. místě v kategorii Nejvyšší dolet.
[Donald]

ROČNÍK 1, ČÍSLO 3
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Na drakiádě jsme nahlásili draky a závodili jsme o nejdelší dolet, nejvyšší vzlet, největší trosku. Já byl 1. troska
a pak přijel táta a jel jsem domů.
[Vřeštidlo]

ODDÍOVÝ ČASOPIS 3. CHLAPECKÉHO ODDÍLU ČESKÁ TŘEBOVÁ
Zažíháme světýlko (14.10. - 16.10.) - Krahujci
Dnes jsme jeli do Kostelce nad Orlicí na světýlko. Když jsme došli do školy, rozbalili jsme si batohy a šli jsme se
kouknout do města - byly jsme u kostela sv. Jiří, u zámku atd. Potom jsme šli do školy. Potom byla večerka a šli
jsme spát. Ráno jsme vstali, oblíkli se a šli jsme na snídani. Potom jsme šli na výstavu výrobků. Potom jsme šli
dělat něco z kůže. Já jsem si udělal peněženku. Potom jsme šli na Oběd. Byla rajská s knedlíkem. Potom jsme
šli lízt po stěně. Nejdřív na nízký překážky a potom na vysoký a nakonec jsme šli na stěnu. Potom byla večeře
a karneval. V neděli jsme vstali a šli jsme na snídani. Byla vánočka s marmeládou. Potom jsme šli do školy si
zabalit a pak jsme šli na nádraží a jeli jsme domů.
[Donald]
Jsme se sešli na nádraží v 15:30hod. A jeli jsme vlakem do Kostelce nad Orlicí. Když jsme přijeli na nádraží tak
nás přivítalo světýlko. Řeklo nám kudy do třídy kam jsme byli ubytovaní. Když jsme se ubytovali, tak jsme šli do
tělocvičny. Tam nám dali hru, že musíme hledat úkoly. Pak jsme šli spát.
V sobotu jsme šli na snídani. Po snídani jsme šli zpátky do třídy, ale oni nám řekli, že máme jít do takových
chatek. V těch chatkách byly rukodělné práce výroba tužek, hrnečků z hlíny, odlívání olova, malování na sklo,
dělání svíček a to je vše. Po obědě jsme šli do školní družiny a tam jsem si udělal peněženku a předtím jsme
dělali pečivo. A byl karneval. Hrál tam krejzy frog. Byla tam sranda. A jinak potom jsme šli spát.
V neděli jsme se vzbudili. Šli jsme si zabalit věci a potom jsme šli na snídani. Byla vánočka s marmeládou a
baliček na cestu s obědem. Vrátili jsme se do třídy, vzali jsme si věci a šli jsme do vlaku. Když jsme přijeli do ČT
na nádraží, mamka nepřijela. Tak jsem šel pěšky domů s Donaldem.
[Vřeštidlo]

12.) VELKÁ ODDÍLOVÁ FOTO SOUTĚŽ
Výsledky velké oddílové soutěže:
V prvním čísle byl na fotce br. Bahňák.
Ve druhém byl na obrázku br. Brko.
Brka poznali oba luštitelé a oba získávají
po 10 bodech. Bahňáka nepoznal ani
jeden z nich – oba tipovali Lukase.
Proto 15 bodů obdrží Bahňák.
Poznáte kdo je na fotce?
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No a nyní trochu moudra z jednoho čínského přísloví:

•Zase utekl další měsíc a je tu 3. Číslo našeho časopisu. Bohužel se prozatím nepodařilo vás rozhýbat k větší
aktivitě – pouze dva členové odevzdali výsledky měsíčního úkolu, což je z cca 30 členů docela málo.
•Dále jsem nespokojen s účastí členů družiny Racků a Ostřížů na oddílových schůzkách – pokuste se to
změnit.
•V minulém čísle jsem se zmínil o změnách v klubově – všiml si jich pouze Petr a já si myslím, že jsou docela
viditelné. Položilo se nové lino, vymalovalo se, přestavěl se nábytek, přidělali se nové nástěnky a ještě se bude
pokračovat – nechte se překvapit.
•Vzhledem k tomu, že se udělalo nové lino – budeme se do klubovny přezouvat. Samozřejmostí je, že po sobě
vždy klubovnu uklidím a minimálně zametu.
•Ve dnech 14. – 15. 10. se konala brigáda, které se celé zúčastnili Jíťa, Já, Petr, Brko a Vasyl. Části brigády se
dále zúčastnili další členové družiny Racků a někteří vedoucí. Všem, kteří se jí zúčastnili patří velký dík. Během
brigády jsme stihli vymalovat celou klubovnu a uklidit a zaevidovat náš majetek v garáži. Mrzí mne, že se
nezúčastnil nikdo z družiny Ostřížů.
•Aby to však ostatním nebylo líto, bude v listopadu další brigáda s br. Míchačkou – hrabání listí a výroba
konstrukcí na stany.
•Ve čtvrtek 3. 11. se konala schůzka rodičů, je smutné, kolik se nás tam sešlo. Nevím, kde se stala chyba, příště
budeme muset udělat větší propagaci. Samozřejmě, jelikož se jednalo o oddílovou akci, body budou přiděleny
těm, kdo měli na schůzce rodiče ve výši 65 ks.
•Na této schůzce bylo možné objednat DVD z akcí a tábora z minulého sk. roku. Kdo by si chtěl toto doobjednat,
tak má do 25. 11. možnost. Cena se od schůzky rodičů zvýšila na 20 Kč. DVD bude na následné schůzce
rozdáno.
•Zároveň bych chtěl upozornit na zaplacení 60 Kč za časopis - do 25. 11.
•Po ukončení schůzky družiny Ostřížů dne 3. 11. jsem na dálku viděl a slyšel bouchání petard a rachejtlí. Jestli
někoho s těmito věci chytnu bude ihned z oddílu vyloučen. Takové věci nepatří dětem do ruky.
•Taktéž bych chtěl na členy družiny Ostřížů apelovat, aby vylepšily slovník. Od této chvíle opětovně zavádíme
poplatek do prasátka - 1 „neskautské“ slovo za akci = 1 Kč, 3 slova = 5 Kč. Mezi skauty se mluví slušně!!!

1. Nejlepší přítel člověka
2. Tělní pokryv ptáků
3. Balón
4. Klepetáč
5. Bodavý hmyz
6. Včelí produkt
7. Strom s žaludy
8. Nadzemní část rostlin
9. Souvislí porost dřevin
10. Psí parazit
11. Africký kopytník
12. Jeden z javorů
13. Zpívající ptáci
14. Hřib a žampión jsou...
15. Jarní rostlina (kvete bíle)
16. Usušená tráva
17. Pták na dlouhých nohách
18. Houba rostoucí na stromě
19. Dravá ryba
20. Psí pochoutka

SLOVA REDAKCE:
- děkujeme všem přispěvovatelům za jejich příspěvky do časopisu, ostatní žádáme, aby se aktivněji zapojili do
tvorby tohoto časopisu - jsou za to body
- časopis procházel do nynějška intenzivním vývojem, který by v této podobě měl být už definitivní
- omlouváme se za nezařazení výsledků měsíčního úkolu z minulých čísel časopisu, ale bohužel bylo k dispozici
mnoho materiálu, který si vysloužil větší pozornost než tyto výsledky - v příštím čísle napravíme
Za LT redaktoři: br. Emilka, br. Smíšek, br. Jíťa, br. Míchačka, br. Tonča a šéfredaktor a designér
br. Sestřen

PODMÍNKY ÚČASTI NA TÁBOŘE:
-

min. 60 % docházky,
účast alespoň na jedné brigádě
účast alespoň na polovině výletů
splněné podmínky nováčkovské zkoušky (pouze členové chodící více než 1 rok)
zaplacená registrace
nový skautský kroj, dalším kritériem je pořadí v oddílovém žebříčku. Na tábor pojede pouze 25 členů oddílu.

2.) MĚSÍČNÍ ÚKOL

začátek

1.) SLOVA BR. EMILKY

P
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11.) ZÁPISY Z DENÍKŮ...
Na začátek bych chtěl poděkovat družinám Krahujcům a Jestřábům, jmenovitě 3x Donaldovi a 2x Vřeštidlu, za
skvělé zápisy z akcí. Jsem velice rád, že jste se aktivně zapojili do přípravy oddílového časopisu. Této pomoci si
velice cením a doufám, že bude ze strany bratra Emilky velmi mastně ohodnocena :)
Zároveň však musím pokárat ostatní družiny, které nedodaly žádné zápisy...ale pevně věřím, že do příštího čísla
se pochlapíte a něco určitě dodáte.
Výlet na Potštejn - Litice
(1. října) - Krahujci, Jestřábi
Dnes jsme jeli na Potštejn a Litice, vystoupili jsme
v Potštejně a šli jsme na hrad. Vedl nás Skřítek.
Z hradu jsme šli přes obec BRnou na hrad Litice.
Na hrad jsme nemohli, protože tam byly asi
lukostřelecký závody.
Potom jsme šli k řece uvařit polévku.
Potom jsme šli na nádraží a jeli jsme domů.
[Donald]
Skautské soutěžní dopoledne (24. září) - Krahujci, Jestřábi
Když jsme dorazili do Chocně tak jsme hledali místo, kde to je. Když jsme to našli, tak jsme si položili batohy ke
stromu a šli jsme soutěžit. Museli jsme se plazit pod nataženými provázky, objet kuželku na koloběžce, vyluštit
šifru, přejít po mostě. Potom jsme se zúčastnili závodu Terryho Foxe. Dostali jsme diplom, tatranku a pitíčko.
Ještě předtím jsme viděli loutkovou pohádku. Potom jsme šli na písek stavět hrady. Pak jsme v parku hráli hry
a jeli dom.
[Donald]

Pouze 2 členové odevzdali výsledky měsíčního úkolu. Za splnění úkolů obdrží 15 bodů Brko a Petr.
V příštím čísle se už snad dočkáme řešení všech předchozích rébusů, které patřili do sekce Měsíční úkol.
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DOPLŇOVAČKA

VÝSLEDKY Z MINULÉHO ČÍSLA
Dopravní hřiště

3.) AKCE DRUŽIN
Akce družiny Racků:
Akce družin Krahujců a Jestřábů:
5. 11. – výlet
26.11. Výlet do Brna
19. 11. – brigáda
2.12. Pečení cukroví
17. 11. – závody v Dobrouči
9. 12. - 10. 12. - pečení perníčků
(termín nutno upřesnit s rádcem družiny, aby mohli všichni)
Akce družiny Ostřížů:
(není uvedeno, ale budou)

Žárovky : KOPRETINA

10.) SMÍŠKŮV ZAPEKLITÝ
HLAVATEC

VÝSLEDKY Z MINULÉHO ČÍSLA

Buďte zdrávy mé bystré hlavičky, dnes pro změnu
ochutnáme z trochu jiných soudků.

1. JEČMEN je starší - má vousy
2. Pes přeběhne, protože neumí číst
3. Vrána se živí přece zobákem

Nejdříve si nalijeme trochu našich „ptačích“ přátel,
kteří obývají Bílé Karpaty, schválně, zkuste je najít
v následujících větách:
1.Letos byla snůška včel ojediněle velká.
2.V hospodě pili chlapi pivo.
3.Řešili jsme spor – elektřina nebo plyn?
4.Má slova nikdo nepochopil. (Nic neobvyklého)
5.Na váhu kladu deko za dekem.
6.Nahý a bosý čekal na lékaře.
7.Podívej, jak nádherný je tento leknín.
8.Jakýsi strejda telefonuje už půl hodiny.
9.Čeká někdo na pana doktora?
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Akce oddílové:
Závody v Dolní Dobrouči 17. 11.2005
sraz: v 6:45 hod. před nádražím ČD, návrat: v 15:30 či 16:42 hod.
S sebou: kroj, věci na výlety, KPZ, průkazku na slevu na vlak či režijku, 30Kč, do trojice sekerku, fáborky a
buzolu.
Brigáda u Míchačků 19.11.2005
Sraz: v 9:00 hod. před KSK a konec v 16:00 tamtéž
S sebou: buřt na opečení, chleba, pití, hrábě, pracovní oblečení a pracovní obuv
případné změny s včas dozvíte od vedoucích na schůzce
Vánoční besídka a krmení zvěře 22. 12. 2005

Sraz v 14:30 hod. u klubovny v kroji, Konec v cca 19:00 hod. tamtéž
Po besídce půjdeme ke krmelci dát zvířátkům krmení – vezměte si pořádné oblečení a obuv!!!
S sebou: batoh a igelitku na krmení pro zvěř, krmení pro zvěř, cukroví a dárky pro ostatní (bez toho nikdo nebude vpuštěn)

4.) BODOVÁNÍ DRUŽIN ZA ŘÍJEN
Racci:
Brko - 300 b
Petr - 297 b
Kanál - 94 b
Vasyl - 242 b
Šmajra - 128 b
Kuře - 130 b
Orkán - 40 b
Rozinka - 72 b

Ostříži:
Snědlo 87 b
Fidla 87 b
Veverčák 74 b
Placák 48 b
Holub 76 b
Traktor 58 b
Gorila 72 b
Kachna 66 b
Bahno 56 b
Pú 56 b

Krahujci:
Skřítek --- b
Máťa --- b
Donald --- b
Vřeštidlo --- b
JardJirka --- b
Veverka -- b
Dřevoň - b
(bodování nedodáno)

Jestřábi:
Matěj 221 b
Tomíno 222 b
Zbiňďa 178 b
Kuba 178 b
Štěpán 181 b

5.) TOP 10

(nejlepších 10 brášků v měsíčním bodování)

1.BRKO 300 B
2.PETR 297 B
3.VASYL 242 B
4.TOMÍNO 222 B
5.MATĚJ 221 B

6.ŠTĚPÁN 181 B
7.KUBA 178 B
8.ZBINĎA 178 B
9.KUŘE 130 B
10.ŠMAJRA 128 B
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6.) SKAUTSKÁ PRAXE
Denní příkaz skautek a skautů: „Alespoň jeden dobrý skutek denně!“
Dobrý skutek je čin, který uděláš pro někoho jiného zpravidla neznámého. Uděláš ho klidně, samozřejmě, bez
požádání a pochopitelně bez nároku na odměnu či zaplacení.
Snaha vykonat takový čin alespoň jednou denně je společná skautům na celé zeměkouli, ať mluvíme jakýmkoliv
jazykem, jsme kteréhokoliv náboženství, věku, barvy pleti, či ať chodíme do kterékoliv školy.
Také platí, že dobré skutky děláme mnohdy tak, že o nich nikdo ani neví.
Jedinou odměnou je tvé vnitřní uspokojení.

7.) POVĚSTI Z HRADŮ A ZÁMKŮ
POVĚSTI ZE ZŘÍCENINY HELFENBURG
SKŘÍTEK U POKLADU
Lidé, kteří přišli na Helfenburk o Květné neděli, kdy se poklady otvírají, viděli tam tančit po skále modravý
plamen. Nedovedli jej však zastavit a přinutit, aby jim ukázal místo, kde se poklad pod zemí skrývá. Jindy
opět slýchali návštěvníci Helfenburka v rozvalinách tichý pláč, jako by z podzemí vycházející. Ozývaly se tak
poklady, jimž chtělo se vyjít z podzemí na světlo boží. Jednou zaslechl takovéto tajemné zvuky chalupník Kazda
z Javornice. Šel po hlase, až přišel ke skále, která se před ním otevřela. Vstoupil do úzké tmavé chodby a spatřil
před sebou rozsáhlou stáj, v ní dvanáct statných, stejných krav. Krávy se po něm otočily a temně zabučely.
Chalupníka posedl strach, až se mu čelisti rozklepaly. Obrátil se a utíkal z chodby. Byl svrchovaný čas, neboť
sotvaže se ocitl venku, skála se za ním zasula. Stejně zle pochodil jiný hledač pokladů, soused Barták ze vsi
Kojčína. Opatřil si růženec, vyzbrojil se motykou a šel na Velký pátek na Helfenburk zkusit štěstí. Slýchal, že se
ozývají poklady nejčastěji ve skále pod vysokou věží. Postál pod skálou, napjal sluch i zrak, aby pravou chvíli
nepromarnil. Ve chvíli, kdy kněz začal v kostele číst pašije, ozvalo se pod zemí dunění, cosi tam zasténalo - a ze
skály vyskočil modrý plamen.
Barták vhodil do plamene růženec, plamen poskočil k trhlině ve skále, zastavil se, zaplápolal a vskočil zpátky
do skály.
„Hej, mám tě!“ zajásal Barták a pustil se hbitě do kopání. Vyvalil několik plochých kamenů a ocitl se v podzemní
sluji, na jejímž konci zářila hromada zlata. Chtěl k ní přistoupit a nabrat si do čepice peněz, tu však spatřil před
sebou vousatého, zamračeného skřítka, který na něho rukou hrozil. Barták nečekal, co se bude dít dál. Obrátil
se jako na obrtlíku, utíkal cestou necestou z Helfenburka domů, jako by mu za patami hořelo. Touha po pokladu
přešla ho od té doby navždy.

V HLADOMORNĚ
Není to příběh nijak hrůzostrašný.
Javorničtí chlapci - Vašek, Karel a Frantík - vydali se za dobrodružstvím na „pustý zámek“. Zlezli jak veverky
hradby a stanuli vítězoslavně na vrcholu hladomorny, jež pod nimi rozvírala tmavý, strašidelný chřtán. Na jejím
dně nebyly již dávno lidské kosti, jak si chlapci představovali hladomornu, avšak přece jen jim naháněla strach,
takže se neodvážili do ní sestoupit. Spatřili tam v šeru zřítivší se zdivo, zasypané suchým listím, uprostřed pak
lesknoucí se kaluž vody. Když chtěli slézt po zdi dolů, shledali, že se jim lépe lezlo vzhůru. Zuli si boty a házeli
je dolů. Frantíkovi však jedna místo pod věž vletěla na dno hladomorny. Chytil se za hlavu a zabědoval: „Co jste
mi to, kluci, udělali?“
Chlapci slezli dolů a nechali Frantíka na holičkách. Hoch si poplakal a pak začal přemýšlet, jak by botu z
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hladomorny vytáhl. Bez boty domů nesměl, nechtěl-li sklidit notný výprask. Proto si dodal odvahy a spustil se
statečně na dno hladomorny. Prsty mu krvavěly, jak je zatínal do štěrbin mezi zdivem, nohy se pod ním třásly,
srdce mu bilo, div mu nevylétlo z hrudi, ale nezbylo nežli pokračovat v krkolomné cestě. Konečně ucítil pod
nohama opět pevnou půdu. Obrátil se, rozhlížel se, kam se poděla jeho bota. Zahlédl ji na protější straně. Učinil
krok vpřed a ucítil pod nohou cosi slizkého. Zakviklo to, v listí ozval se šustot. Skákaly tam žáby, které se prchaly
skrýt před nezvyklou návštěvou.
Frantík popadl botu, z boty vyskočila žába. Lekl se jí tak, že hlasitě vykřikl. Upevnil si botu k pásku a šplhal
rychle vzhůru. Šťastně vystoupil na vrchol, spustil se dolů pod věž, obul se a pospíchal za chlapci, kteří již byli
z lesa venku. Cestou ucítil, že ho v botě něco tlačí. Nedbal toho, teprve doma zul botu a vyklepal. Vykutálela se
z ní krásná, zlatá koulička.
Když ostatní chlapci uslyšeli, jaké štěstí Frantíka potkalo, běželi na „pustý zámek“ a házeli tam svoje boty na dno
hladomorny. Vylovili však odtud jen samé žáby.

8.) JÍŤOVA STRAŠIDLA
Milé děti, dnes si řekneme něco o strašidlech, které můžete potkat nejen na stezce odvahy ale i na schůzce (i
když br. Míchačka vlastně žádné strašidlo není) nebo jen tak v lese. Proto předem upozorňuji že následující řádky
jsou jen pro silné nátury.
Bludičky
Všichni si pamatujeme z pohádek, jak se „mámivá světýlka“ prohánějí močály a zavádějí do bažin každého se
zlými úmysly, zatímco dobrému člověku pomáhají nalézt správnou cestu. Zabloudíte-li v noci do krajů kolem
Železného Brodu a České Třebové, spatříte možná skutečné Bludičky - namodralé či zelenobílé plamínky
poskakující ve vzduchu mezi stromy, v mokřinách či na hřbitovech. Není radno je chytat nebo se jimi nechat
vést, mohou prý uškodit i pomoci. Jsou známy případy, kdy díky nim chudák nalezl poklad, ale také se mnoho
lidí již nikdy nevrátilo domů. Moderní vědou nebyla zatím existence tohoto jevu uspokojivě vysvětlena, někdo
je má za projevy atmosférické či statické elektřiny, směsi bahenních plynů, či světélkující pařezy a světlušky,
pamětníci a démonologové tvrdí, že jsou to duše nekřtěňátek a duše čarodějnic, hledající posmrtný klid. Jejich
výskyt je rozšířen po celém území Čech a Moravy, takže pozor na ně!
Hejkal
Lesní duch zjevující se všude v hustých lesích, dříve vlastně po
celém území Čech a Moravy, což dokládá
množství pověstí. Hejkal straší lidi pronikavým pokřikem: Hej,
hej! Na tento křik se nedoporučuje odpovídat, jinak hejkal (často i s hejkalkou) přiběhne a
člověka roztrhá. Jedni z nejmocnějších hejkalů se prý zdržovali na Plzeňsku. Hejkadlo bylo obdobou hejkalů a
zjevovalo se v lesích Vysočiny, zvláště na Počátecku a Chrudimsku.

9.) HRÁTKY S TONČOU
SKRÝVAČKY

V následujících větách se skrývají názvy šesti dopravních prostředků - v každé větě jeden.
1. Naše jízda skončila u továrny.
2. Oděv lakýrníka byl špinavý od barev.
3. Bratra k etapě závodu chystal masér.
4. Ve vodě se tableta dlouho rozpouštěla.
5. Kance těžko lovec sám vystopuje.
6. Řidič lunapark musel objet.
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