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Tento časopis je neprodejný a je určen výhradně pro vnitřní potřebu junáckého střediska
„Araukarit“ Malé Svatoňovice. Dne 21. března 2009 vydal Tomáš Mazáč – Ho-Jon.
Veškeré materiály jsou dílem vydavatele a nebo pochází ze zdrojů, jež mohou být volně dál
šířeny. V případě jiných autorských děl je tak vždy uvedeno. Znaky Junáka – svazu skautů a
skautek ČR jsou ochrannými známkami registrovanými Úřadem průmyslového vlastnictví.

První půlrok činnosti
Je za námi první půlrok činnosti. Další zrekapitulování a zhodnocení přichází v
úvahu na konci skautského roku, tj. po letním táboře.
Zimní období jsme k mému potěšení přežili bez větších problémů s nemocemi,
pominu-li zhruba tři schůzky na přelomu ledna-února, kdy tím byla docházka
postižena nejvíce. Do konce února jsme měli 22 čtvrtečních schůzek a 4 jiné
akce/výpravy.
Během schůzek i výprav sbíráme body do měsíčního bodování, lilijky jako
odměnu za veškerou pozitivní činnost a káerka za dobré skutky či projevy rytířského
jednání.
V měsíčním bodování si prozatím nejlépe vedou:
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2. místo
3. místo
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Nejlepšími káerkáři byli na konci února vyhodnoceni v tomto pořadí Tomáš, Víťa
a Láďa (s přehledem získali odstup od všech ostatních). Odměněni za svoji snahu
byli speciální výpravou 7. března, která směřovala do libereckého IQparku a do
Kryštofova údolí. Byla škoda, že nám nevyšlo právě ideální počasí a abychom
nezmokli příliš, museli jsme program venku
zredukovat. Ale i tak jsem přesvědčen, že se bylo na
co dívat, neboť Kryštofovo údolí je svými stavbami,
betlémy, vesnickým orlojem a železničními viadukty
jedinečné. Ostatně, i haldy sněhu a tekoucí voda mají
své kouzlo,
ať už jsou
kdekoliv :-).
Cestování
vlaky
nebylo taky
nezajímavé,
že jo?
www.izdoprava.cz

cs.wikipedia.org

Ve sbírání lilijek si obecně vedou lépe Modrásci. Jen v říjnu na tom byli Žluťásci
lépe a Modrásky porazili. Lilijky se dají proměnit za body, tudíž nezávisle na všech
bodovaných činnostech můžou pomoci každé ze šestek k vítězství nad tou druhou.
Vše si řídí šestníci – u Modrásků David a u Žluťásků Tomáš.
V předchozí Tlapce, kterou jsem rozdával na přelomu září/října 2008, jsem
vypisoval pár bodů, které by se nám mělo do konce kalendářního roku 2008 podařit
splnit. Byly to:
➢

➢

➢

➢

Parta kamarádů:
abychom takovou partou byli, musíme ještě pár krůčků ujít. Na druhou
stranu ale můžu říci, že jste bandou správných kluků a k té partě se určitě
bez větších problémů všichni dostaneme.
Úspěšné absolvování nováčkovské zkoušky:
s plněním bodů nováčkovské zkoušky nespěchám. Po úpravě časového
harmonogramu bych počítal s tím, že nováčkovskou zkoušku budeme v
posledních bodech uzavírat na letním táboře, v lepším případě v červnu před
prázdninami. Nicméně bych rád připomněl, že podmínkou přijetí vlčete ke
slibu je právě splnění všech bodů nováčkovské zkoušky.
Přijetí do smečky vlčat:
na první výpravě 12. října proběhlo oficiální přijetí do smečky podpisem
„zakládací“ listiny u Vlčí skály. Následující schůzku jste byli rozděleni do dvou
družinek = šestek, později pojmenovaných žlutá a modrá šestka (jinými
slovy Žluťásci a Modrásci).
Symboly smečky:
skautských symbolů je moc a moc a většinou se do života smečky (pokud již
samozřejmě nefunguje několik let) vpravují příležitostně či během zvláštních
příležitostí. Základním symbolem každé vlčí smečky je hlava mladého vlka.
Dalšími symboly jsou barvy, v našem případě žlutá a modrá. Symbolem je
také vlajka (kterou jste ještě neviděli) a znak Krahujce, jež vychází z názvu
smečky. Brzy budete mít možnost získat trička naší smečky právě se znakem
Krahujce, tudíž i tričko se stane symbolem naší smečky. A další symboly
budou jistě přicházet... Kroj je také symbolem skautů. Ne jen vlčat, ale
všech, kteří se přihlásili ke skautskému hnutí.

Krojové součásti
Kompletní skautský kroj byste měli mít do léta, respektive na tábor. Jednodušší
součástí jsou kalhoty – ty nemusíte nikde shánět, stačí mít nějakou vhodnou barvu k
pískové košili a kalhoty by měly mít očka na pásek. Nejideálnější jsou manžestrové
kalhoty v hnědé barvě. Jsou však možné i kalhoty z jiných materiálů v barvách
hnědá, béžová, tmavě zelená, khaki, šedá i černá. Jiné barvy včetně modré bych
nedoporučoval. Džíny se ke kroji nehodí, jsou až tou poslední variantou z výše
jmenovaných. Maskáče ke kroji rovněž nejsou nejvhodnější.

Složitější to je s ostatními součástmi kroje, neboť ty se již musí koupit a to v
jednom ze sedmi měst v republice (Praha, Brodek u Přerova, Plzeň, Kroměříž, Brno,
Kolín, Terezín a Hradec Králové). Předpokládám, že pro drtivou většinu z vás je
nejschůdnější variantou obchod v Hradci Králové – zde je adresa a odkazy:
Military scout shop
náměstí 5. května 288
500 01 Hradec Králové

http://www.military-hradec.cz/
tel.: 495212076, 606531327
otevřeno: Po-Pá 9-12, 13-18 hod; So 9-12 hod

Zde

A po čem byste se měli v prodejně shánět? Zde je seznam toho základního:
● krojová košile (nemůžete se splést, dělá se pouze jedna varianta v pískové
barvě, záleží jen, jakou velikost chcete koupit);
● vlčácký šátek (tady pozor, šátky se dělají ve více barvách a pro vlčata a
světlušky je shodně ve žluté barvě!!! Rovněž se dělá ve více velikostech, ta
už záleží na vás);
● šňůrka k píšťalce (opět pozor, stejně jako u šátku platí žlutá barva!!!)
● píšťalka (zde je možnost ušetřit a píšťalku nekupovat, máte-li doma
jakoukoliv, která je funkční. Může být kovová nebo jen umělohmotná, je to
jedno, jen se musí nechat přivázat ke šňůrce);
● turbánek (menší vychytávka z úzkého koženého proužku připomínající malý
turban. Provléknou se jím oba konce šátku a funguje jako kdysi u trampů
krabička od sirek – drží šátek kolem krku. Je na výběr mezi různými
velikostmi a rovněž provedeními – je zcela na vás, jaký si vyberete);
● znak WOSM (bílo-fialová kulatá nášivka, nemůžete si splést, nic jiného se tak
nejmenuje);
● číslo oddílu 1 (červeně vyšívaná jednička na pískovém podkladu – nášivka ve
tvaru čtverečku. Pokud nekoupíte jiné číslo, nemůžete se opět splést).

●

●

pásek (máte na výběr ze dvou materiálů – buď si vyberete dražší kožený či
levnější kurtový, je to opět na vás, obě varianty jsou možné. Samozřejmě
pásek se dá koupit v různých velikostech);
uzlovačka (stejně jako u píšťalky i tady je možnost ušetřit a uzlovačku
nekupovat, pokud doma najdete vhodný, zhruba 1,5 – 2 m provaz, na
kterém by šly dobře vázat uzly. Konce uzlovačky by se neměly třepit.
Naprosto nevhodná je uzlovačka z pleteného provazu – například bavlněná
prádelní šňůra – uzly po jejich navázání nejdou dobře rozvázat. Pokud si
přece jenom budete uzlovačku v obchodě kupovat, je možné si vybrat
jakoukoliv z nabízených barev i tlouštěk, není nikde předepsáno, jde jen o to,
aby se na ní dobře zkoušely uzly).

Mezi základní věci patří ještě dvě, které však určitě nekupujte. Jde o
domovenku a znak šestky. Tyto dvě nášivky vám obstarám já (jsou na objednání).
Pokud byste vše kupovali a zároveň si vybírali (tam, kde to je možné) spíše z
těch dražších variant, budou vás krojový součásti bez samotné košile stát zhruba
500,- Kč. K tomu košile jako nejdražší položka 450 – 500,- Kč (dětská velikost bude
samozřejmě při té nižší hladině). Celkem necelá tisícovka (jsou v tom započítané i ty
dvě věci, které půjdou v každém případě přeze mě: domovenka a znak šestky).
Pokud někdo z vás bude mít zájem nakoupit krojové součásti přeze mě, nechť
mi dá prosím vědět. Nicméně výběr krojové košile a pásku bude i tak jen na vás (ty
vám nejsem schopen z důvodu různých velikostí vhodně koupit).

Oddílové tričko
Začátkem dubna by mělo být na světě tričko naší smečky a to ve dvou
variantách – pro Žluťásky žluté a pro Modrásky světle modré. Takhle vypadá návrh:

Tričko není povinné a pokud ho někdo z vás nebude chtít, nemůžu nic namítat.
Pro všechny ostatní, kteří o tričko projeví zájem, níže vypisuji předpokládanou cenu.
Zároveň mějte na paměti – tričko svým způsobem nahrazuje (v případech, kde je to
možné) skautský kroj, ideální využití je, pokud jedeme na výpravu, pochopitelně na
táboře ho jistě taky využijete. Kdo v něm chce chodit na schůzky, taky může a bylo
by to i pěkný.
Podle propočtu by vás mělo tričko přijít na 219,- Kč.

Letní tábor
Společný letní tábor se světluškami proběhne na tábořišti skautů ze Dvora
Králové nad Labem „Na Kateřině“ v termínu od neděle 2. do neděle 9. srpna 2009.
Před tímto prázdninovým během ještě proběhne společný víkend od pátku 26. do
neděle 28. června, kde mimo jiné zahájíme celotáborovou hru. Tento víkend bude
probíhat někde se zázemím chaty (bude upřesněno v červnu), prázdninový běh bude
probíhat v klasických podsadových stanech (veškeré informace o táboře dostanete s
dostatečným předstihem v písemné podobě).
Mělo by být také předem známo, že na tábořišti budu mít psa – německého
ovčáka.

Prodloužení čtvrtečních schůzek
S platností od dubna, přesněji od první dubnové schůzky 2.4.2009 budou
schůzky v delším časovém intervalu. Začátek schůzky bude o pět minut dříve, tj. v
16.25 hod se srazem v parčíku před kinem (abychom mohli o půle skutečně v
klubovně začít). Konec bude v 18.55 hod, abychom zhruba v 19 hod mohli opouštět
prostory tělocvičny. Pokud budeme mimo klubovnu, měli bychom se nejdéle v 19
hod vrátit opět do parčíku před kinem.
Rád bych při této příležitosti upřesnil, že mám za vlčata zodpovědnost od
začátku schůzky (od našeho společného odchodu z parčíku v 16.25 hod) do konce
schůzky (pokud budeme v klubovně, končí má zodpovědnost, jakmile vlčata vyjdou
ven před vchod do tělocvičny, pokud budeme venku, pak končí má zodpovědnost
společným rozchodem v parčíku před kinem).
Zároveň se budu velmi snažit, abychom nepřetahovali a skutečně ve stanovený
čas schůzku končili.

Náš střediskový web
Práce na našich střediskových www stránkách úspěšně pokračuje. Teoreticky je
možné, že budou do konce dubna přístupné a konečně budete mít možnost být
informováni o naší činnosti. Jakmile budou veřejné, dám hned vědět.

Dosavadní a některé plánované výpravy či jiné akce mimo
pravidelné schůzky
Kdybych měl zrekapitulovat všechny akce mimo naše čtvrteční schůzky, budou
to tyhle:
● Výprava k Vlčí skále (výprava do úpického okolí, podepsání zakládací listiny
smečky, opékání se světluškami v nedalekém lomu).
● Za světýlky (večerní akce opět v okolí Úpice, hra se světýlky a se sněhovými
stavbami).
● Betlémské světlo (předání Betlémského světýlka pro nejen úpickou veřejnost
v Husově sboru).
● Výprava do Merkuru (první výprava s cestováním mimo Úpici, společná se
světluškami do Police nad Metují do muzea stavebnice Merkur, opékání v
zasněženém lomu).
● Prémiovka do Liberce a okolí (návštěva IQparku v libereckém Babylonu,
výprava do Kryštofova údolí a do Noviny, technická památka železniční
viadukt).
Krom poslední prémiovky byly všechny akce pro celou smečku. Schválně – na
kolika z nich jsi byl právě ty?
Jakmile budou dokončeny a úspěšně odtestovány webové stránky, budete mít
lepší přehled i o plánovaných akcích. Níže vypisuji některé z těch, o kterých v tuto
dobu vím a jsou svým rozsahem větší (určitě se nejedná o všechny, stále platí, že na
konkrétní akci budu dávat vlčákům zvadla – lístečky s upřesňujícími informacemi):
● Dvojdenní výprava s přespáním v dřevěném srubu (Ohnišov nebo Adršpach)
– o víkendu 21.-22.3. to nevyšlo, bude přesunuto o jeden či dva týdny dál.
● Víkend svatého Jiří – třídenní výprava 24.-26.4. u příležitosti svátku patrona
skautů sv. Jiří (Machov u Police nad Metují). Přespání v místní škole,
respektive v tělocvičně.
● Přechod Jestřebích hor – dvoudenní výprava 30.-31.5., setkání skautů nejen
trutnovského okresu (Paseky v Jestřebích horách). Přespání pod stany.
● Předtáborový víkend – třídenní společný víkend se světluškami kdesi na
chatě jako zahájení tábora 26.-28.6.

Víkend sv. Jiří – co je nutné mít mimo jiné s sebou
Na tuto akci je nutné se předem trošku připravit. Zřejmě není v mých silách si
následující věci připravit během schůzek, a proto moc moc prosím o pomoc vás –
rodiče.
Časově i technicky je nejnáročnější si zhotovit JEDNODUCHOU rytířskou košili.
Je úplně jedno, z jakého materiálu bude a je zcela jistě zbytečné se z takovou košilí
od základu šít. Na další stránce je jednoduchý nákres dvou příkladů. Ideální je využít

nějaké staré a velké, lépe světlé (ideálně
bílé) tričko a trošku jej upravit např. dle
ukázaných vzorů. Může se rovněž použít
nějaká
pytlovina,
ta
by
byla
věrohodnější. Ale jak jsem napsal, je to
skutečně jedno, jen aby to tak nějak
vypadalo, jako středověká košile. Košile
by měla být přepásána buď nějakým
(lépe starým) páskem nebo silnějším
provazem.
Druhou věcí, kterou byste měli
zhotovit doma, je měšec na mince. Jak na něj, může opět pomoci obrázek (příklad).
Naším úkolem na schůzce bude si
vyrobit dračí kartičky a také papírové
koule.
Akce je pro všechny vlčata bohužel s
výjimkou Ondry, neboť je organizátory
omezena účast od druháků výše.
Účastnický poplatek činí 350,- Kč a musí
být poslán do 10. dubna. Tímto prosím o
donesení peněz na tuto akci na schůzku
2. dubna.

Píšeme si deník
Na závěr patří obrovská pochvala všem, kteří si už založili svůj deník a píší si do
něj (třeba, jak bylo na výpravě, co děláme na schůzce), kreslí obrázky pro oživení
textů a lepí si do něho (například pamětní kartičky, zvadla na výpravy či jiné
materiály ze schůzky).
Největší pochvaly zasluhuje Láďa – již 3x získal bodové ohodnocení za své
výtvory v deníku. Po jednom ohodnocení získali Ota, Víťa a Tomáš.

Mobilní telefon
Tento odstaveček „pod čarou“ berte prosím prozatím jako velkou žádost. Na
jakékoliv skautské akci nechci vidět používat mobilní telefon. To nemá být návod,
aby byl používán, když u toho nejsem a vidět to tudíž nemůžu, spíš by stálo za
zvážení, zda je nutné ho mít s sebou. Pro případ problému může být použit můj,
jinak si myslím, že je na schůzce či akci zbytečný a dokážeme se bez něj na několik
hodin, případně pár dnů obejít. Byl bych vděčen, pokud by toto šlo respektovat.

