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Tento časopis je neprodejný a je určen výhradně pro vnitřní potřebu junáckého střediska 
„Araukarit“ Malé Svatoňovice. Dne 28. září 2008 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.



Kdo jsme – naše představeníKdo jsme – naše představení
Junácké  (čili  skautské,  výrazy  jsou  totožné)  středisko  s  názvem  Araukarit 

obnovilo  svoji  činnost  ihned  po  znovuobnovení  Junáka  po  pádu  komunistického 
režimu a navázalo tak na činnost z konce šedesátých let minulého století. Loni slavil 
český Junák 100 let od svého vzniku.

Netrvalo  dlouho  a  do 
skautských  oddílů  do  Malých 
Svatoňovic začaly dojíždět i  děti 
se  sousedních  obcí,  v  rámci  M. 
Svatoňovic  děti  z  Petrovic,  ze 
Strážkovic,  z  Odolova,  dále z V. 
Svatoňovic,  z  Markoušovic,  ze 
Suchovršic  a  Úpice.  Z  posledně 
jmenovaného města to byla čím 
dál  tím  početnější  skupina 
zvláště kluků, až postupem času 
to  byli  právě  úpičáci,  kteří  měli 

nad všemi většinu. I z tohoto důvodu jsme poslední léta přemýšleli, zda by nebylo 
vhodnější naši činnost přesunout právě do míst, ze kterých je nejpočetnější dětská 
základna.  Nakonec  k  našemu  přesunu  přispěly  ještě  dvě  skutečnosti,  neméně 
významné:  velmi  malý  zájem  o  skautský  oddíl  ve  Svatoňovicích  (mohlo  být  i 
způsobeno tím, že ve Svatoňovicích prostě mnoho mladých rodin nebylo) a naprosto 
nevyhovující  (vlhké, nevytápěné, sklepní)  místnosti,  které jsme měli  od obecního 
úřadu pronajmuty. Na tomto místě si  velkého díku zaslouží ředitel Základní školy 
Bratří Čapků pan Martin Zakouřil, který nám podal pomocnou ruku a umožnil nám se 
scházet  v prostorách budovy tělocvičny. Stejně tak jsme vděčni  zástupci  ředitele 
panu Dytrychovi a třídním učitelkám paní Pavláskové, Hubálovské a Skřivánkové, za 
jejichž podpory a dovolení mohl proběhnout nábor v jednotlivých třídách. Děkujeme!

V době poslední registrace mělo středisko dohromady (děti a dospělí) 33 lidí. 
Středisko je řízeno šestičlennou střediskovou radou, v jejímž čele je Martin Křížek – 
Komár. Do Junáka vstoupil hned v roce 1990 a od té doby byl aktivním vedoucím 
oddílu.  Statutárním  zástupcem  byl  zvolen  v  roce  2004.  Za  sebou  má  všechny 
základní  stupně skautského vzdělání,  počínaje  čekatelskou zkouškou,  vůdcovskou 
zkouškou, kurzem Českého červeného kříže, konče lesní školou. Telefonický kontakt: 
604 274 213, e-mail: mk.komar@seznam.cz.

Chlapecký oddíl vede od roku 1993 Tomáš Mazáč – Ho-Jon, člen Junáka od roku 
1990. Za sebou má stejně jako Komár čekatelskou zkoušku, vůdcovskou zkoušku, 
kurz  ČČK a lesní  školu.  Adresa:  Bratří  Koletů 414,  542 33 Rtyně v  Podkrkonoší, 
telefonický kontakt: 775 226 727, e-mail: tomikmazac@seznam.cz.

Dívčí oddíl  vede Petra Maršálková – 8mák, ale jelikož činnost chlapeckého a 
dívčího oddílu neprobíhá společně (nemáme koedukovaný oddíl),  vypisuji  alespoň 
kontakt z důvodu, že by měl někdo sourozence nebo kamarádku ze školy a chtěl 
kontaktovat vedoucí – telefon: 777 280 731, e-mail: osmak@seznam.cz.



Náš úpický rozjezdNáš úpický rozjezd
První akcí bylo naše společné odpoledne před městským divadlem v pátek 5. 

září.  Bylo moc super,  kolik  vás společně s rodiči  přišlo!  Takový úspěch nás mile 
překvapil a moc děkujeme.

Vyluštit šifru z hada nebylo, věřím, složité, zároveň jste si mohli vyzkoušet, jaké 
to je si zastřílet s lukem, přelézt lanovou lávku, ustrojit se do připravených věcí a co 
nejrychleji zalehnou do stanu, uříznout si dřevěný koláček, projít poslepu cestičku 
jen za pomoci hmatu s přidržováním se provázku, vyzkoušet jeden z šesti základních 
uzlů,  zkusit  poznat  či  vybrat  z  připravených  možností  známé  rostliny  a  zvířata, 
nechat si na památku vyrýt skautskou lilii do kůže a nebo jen udržet směr a dojít k 
cíli  po  předchozím  sloním  tanci.  Odměnou  pro  úplně  všechny  bylo  nádherný 
sluníčkový  počasí,  pro  vás  speciální 
samolepky  a  odznáčky  a  samozřejmě 
pozvání  na  první  schůzky,  pro  rodiče  také 
informační  materiály.  Rozdalo  se  22 
takovýchto balíčků.

Kde se každý týden scházímeKde se každý týden scházíme
Jak už jsem se zmínil a jak mnozí z vás i 

vašich  rodičů  mohli  sami  vidět,  naše  vlčí 
doupě je v budově tělocvičny základní školy 
Bratří  Čapků.  Správný  vlčí  doupě  to  tedy 
ještě  není,  neboť  jsme  se  z  důvodu 
stavebních  prací  v  tělocvičně  do  klubovny 
jen  těžko dostávali  a  byli  alespoň rádi,  že 
jsme se pořídili  ze  Svatoňovic  přestěhovat. 
Ale  časem  a  hlavně  s  vaší  pomocí  to 
zvládnem  a  klubovnu  si  vyzdobíme  podle 
svého.

Schůzky vás, kluků, budoucích vlčat, se konají pravidelně každý týden ve čtvrtek 
od 16.30 hod a trvají půldruhé hodiny s tím, že lehce po 18 hodině vás všechny 
odvedu do parčíku před městské divadlo, kde bude vždy oficiální rozchod domů.

Na tomto místě chci požádat rodiče, aby mi dali na srozumněnou, zda souhlasí s 
uvedenými časy a zda berou na vědomí, že má osobní zodpovědnost za každého 
chlapce začíná naším společným odchodem z parku před začátkem schůzky (ideálně 
v 16.25 hod) a končí rozchodem opět v parku po konci schůzky (v rozmezí 18.05 – 
18.10 hod).  Cesta na schůzku a cesta ze schůzky NENÍ součástí  schůzky či  jiné 
naplánované akce. V případě, že budeme pořádat jakoukoliv jinou akci, třeba i s 
jiným místem a časem srazu (stejně tak rozchodu), platí to obdobně pro předem 
ohlášené místo srazu, resp. rozchodu. V případě, že by někdo z Vás nesouhlasil, 
prosím kontaktujte mě a domluvíme se osobně. Děkuji za pochopení.



Souhlasím / Nesouhlasím* aby můj syn ............................................. chodil  
do Junáka a z něho sám a beru na vědomí, že jeho vedoucí p. T. Mazáč má za něj 
plnou odpovědnost pouze v daný interval schůzky či jiné předem oznámené akce,  
který je dán začátkem a koncem schůzky, resp. jiné skautské akce. Za čas strávený  
mimo daný interval, včetně cesty na a ze schůzky, resp. jiné skautské akce nenese  
p. T. Mazáč žádnou odpovědnost.

........................................................
(podpis rodiče či zákonného zástupce)

* nehodící se škrtněte (v případě nesouhlasu musí dojít k osobní domluvě)
zde prosím odstřihněte a ústřižek s podpisem doneste na schůzku

Mimo pravidelné čtvrteční schůzky se konají různé jiné akce či výpravy. Jejich 
četnost je závislá především na daném (ročním) období nebo všeobecně známých 
svátků a dnů. Obecně lze říci,  že nějaká víkendovka (tzv.  párhodinová záležitost 
nebo jednodenní nebo vícedenní) probíhá 1x za 3 týdny. Jak již jsem ale napsal, 
interval může být i kratší či delší.

V  každém  případě,  o  takové  akci  byste  měli  být  informováni  minimálně  s 
předstihem cca 8-10 dní.

Chození na schůzky i ostatní podniky je povinnou záležitostí, i  když to slovo 
nepíšu rád. Jinými slovy, máš-li  o činnost  ve skautu zájem, choď prosím, pokud 
takový zájem nemáš, oznam mi to a nebrání ti nic oddíl opustit. Odchod z oddílu 
musí být vždy potvrzen (stačí telefonicky) mezi mnou a rodiči (ať o tom obě strany 
vědí a ať se vyhneme rovněž situacím, že si rodič myslí, že je dítě na schůzce a ono 
zatím přestalo chodit).

Chození „na zkoušku“Chození „na zkoušku“
Po příchodu jakéhokoliv nového zájemce k nám do oddílu mu nikdy nedávám 

přihlášku a  naopak minimálně jeden měsíc  vyčkám. Během té doby se většinou 
ukáže,  má-li  zájem  vskutku  opravdový  a  nebo  to  pro  něho  zrovna  není.  Mně 
odpadne trocha papírování a rodiče ušetřím registračního poplatku pro případ, že by 
jejich syn do oddílu stejně chodit nechtěl.

Po tomto měsíčním chození na zkoušku mívá jasněji sám nováček i jeho rodiče 
a vlastně i oddíl jako celek. V případě kladné odezvy obdrží nováček teprve přihlášku 
a  po  jejím  vyplnění  a  donesení  zpět  ke  mně  spolu  s  registračním  poplatkem 
(pravděpodobně ve výši 250,- Kč/rok, avšak je pevně stanovován v období leden-
únor každého skautského/školního roku) se stává oficiálním členem oddílu, ale stále 
„pouze“ jako nováček.

Ve výjimečných případech může dojít k situaci,  že bude chlapec z důvodu k 
tomu opravňujícího z oddílu vyloučen. Nevzniká tím žádný nárok na zpětné vyplacení 
byť i části registračního poplatku. O takovém případě musí být vždy rodiče (rodič) 
informováni.



Nováčkovská zkouškaNováčkovská zkouška
Po  přijetí  do  oddílu  (donesení  vyplněné  přihlášky  a  zaplacení  registračního 

poplatku) se stáváš nováčkem a k tomu, aby jsi  se stal  opravdovým vlčetem, ti 
scházejí dva kroky kupředu: jednak složení nováčkovské zkoušky a jednak složení 
vlčáckého slibu. Když trošku předběhnu, vlčácký slib je velkým slavnostním obřadem 
a  je  uskutečňován  na  letním  táboře  za  spoluúčasti  v  našem  případě  celého 
skautského střediska.

Nováčkovská  zkouška  je  skladbou  různých  úkolů 
týkajících  se  vlčí  smečky  (tvého  skautského  oddílu), 
náležitosti  k  naší  české  zemi,  umění  se  chovat  k  přírodě, 
znalosti  základních  životních  návyků  a  pár  skautských 
dovedností.

Čas, který na složení nováčkovské zkoušky máš, začíná 
návštěvou Obřadní  skály  a  potom trvá  3  měsíce.  Žádný z 
úkolů  není  těžký,  ani  nijak  složitý,  přesto  žádný  z  nich 
nedostaneš  úplně  zadarmo.  Je  jen  na  tobě,  jak  budeš  v 
plnění úspěšný. Ale je jisté, že pokud sám budeš skutečně chtít, žádný bodík pro 
tebe nebude velký problém a každý nový splněný úkol tě bude opravdu těšit a hřát, 
uvidíš.

Kdo se může k nám do oddílu přidatKdo se může k nám do oddílu přidat
Tak jak byl uskutečněn nábor ve škole, v ideálním případě chodíš do druhé nebo 

třetí  třídy.  V tomto skautském (školním) roce je  cílovou skupinou chlapec,  který 
chodí do 2. nebo 3. třídy základní školy. Výjimečně může nastat případ, že bude 
umožněno chodit i klukovi ze 4. třídy, jiné ročníky ale prozatím nebereme.

Co se hodí na každé schůzceCo se hodí na každé schůzce
Už z důvodu, že se do prostor budovy tělocvičny nesmí ve venkovní obuvi, je 

vhodné  si  s  sebou  brát  přezůvky.  Jednodušší  variantou  je  mít  nějaké  přezůvky 
„navíc“ a nechat si je v klubovně – ta možnost tu jistě je a osobně bych se k ní 
přikláněl (v takovém případě si své přezůvky podepište, pro jistotu). I když se v 
klubovně topí (během topné sezóny), od nohou může být zima.

Nutnou potřebou je nějaká psací potřeba. Je mi jedno, zda to bude obyčejná 
tužka, pero nebo propisovačka, mějte to, na co jste zvyklí, hlavně ať to ale píše.

Další nezbytností je poznámkový bloček, v horším případě volné listy papíru. Ale 
ať tak,  či  tak,  hlavní  je,  když bude do čeho psát.  Pokud budete přemýšlet  nad 
volbou  formátu,  vyberte  jeden  z  následujících:  A6  nebo  A5,  popřípadě  nějaký 
atypický  blízký  uvedeným.  Není  vůbec  nutné  kupovat  bloček  nový,  stačí  prostě 
nějaký pro začátek. Oficiální zápisník každý dostane v balíčku pro nováčka (viz dále).



Časem k těmto základním věcem přibudou další drobnosti, ale prozatím není 
nutné se o nich zmiňovat.

Shrnu-li to, na čtvrteční schůzky si s sebou berte vždy:
● přezůvky;
● psací potřebu;
● jakýkoli starší, třeba už i používaný bloček.

Až půjdeme či pojedeme na nějakou výpravu, většinou předem dostanete tzv. 
zvadlo (list papíru, na kterém jsou vypsány podrobnosti ke zmíněné akci a rovněž 
věci, které si s sebou máte vzít). Na většinu akcí a výprav však platí již odzkoušené a 
doporučené:

● pevné,  nejlépe  nepromokavé  boty  (prosím  rodiče,  nepodceňujte  výběr 
vhodné obuvi, leckdy odvrátí  třeba i jen nepříjemné vymknutí kotníku);

● vhodné  oblečení  (myšleno  hlavně  materiálově,  ale  velká  prosba  patří  i  k 
přiklonění se k přírodním barvám);

● pláštěnka, popřípadě poncho (pončo) se zdají být jasné, leč stává se, že dítě 
i za předem jasně deštivého dne pláštěnku nemá;

● kapesník (opět se zdá být logické, ale zkušenosti mluví jinak);
● v případě chladným nebo už zimních dní náležité zimní doplňky, jako jsou 

čepice  (kšiltovka  nic  neřeší),  rukavice,  popřípadě  šála  nebo  šátek,  bývají 
vhodné i náhradní teplé ponožky uloženy pro strýčka příhodu v batohu;

● psací potřeba s bločkem;
● peníze na dopravní spoje (pouze v případě, že se skutečně někam vlakem 

nebo autobusem chystáme a pouze v nezbytně nutné výši – žádné kapesné 
navíc se nedoporučuje).

Přijímací balíček vlčetePřijímací balíček vlčete
Jakmile dojde k přijetí chlapce do oddílu (vlčí smečky), což bývá bezprostředně 

po složení  nováčkovské zkoušky),  získá  tzv.  přijímací  balíček vlčete.  Jsou v  něm 
všechny věci, které využije k činnosti na schůzkách či ostatních podnicích a stejně 
byste  to  všechno  museli  shánět.  Jelikož  některé  věci  se  dají  koupit  pouze  v 
oficiálních skautských prodejnách (nejbližší  v  Hradci  Králové),  vycházím převážně 
Vám, rodičům, touto cestou vstříc a potřebné věci seženu, novopečené vlče je získá 
slavnostním způsobem při přijímacím rituálu a Vy nemusíte (až na jednu věc) lítat po 
obchodech. Cena balíčku Vám bude přesně stanovena ještě než ho vlče dostane, 
orientačně cca 400 Kč. Za tu cenu obsahuje myslím opravdu hodně věcí:

oddílové tričko,
vlčácký šátek,
turbánek,
píšťalku,

šňůrku k píšťalce,
domovenku,
číslo oddílu,
znak šestky,

mezinárodní znak,
stezku vlčat,
zápisník,
uzlovačku.

Obsah balíčku se může trošku změnit, tím samozřejmě lehce i cena. Ale jak už 
jsem napsal,  přesnou cenu zavčas oznámím a bude na Vás, zda budete s touto 
variantou souhlasit.



Jedinými věcmi, 
které  z 
pochopitelných 
důvodů touto cestou 
neobstarávám,  jsou 
skautská  košile  a 
pásek.  Nedají  se 
koupit  jinde  než  v 
oficiálních 
skautských 
prodejnách  a  musí 
mít  (košile) 
ochrannou  značku, 
že  se  skutečně 
jedná  o  schválenou 
součást  skautského 
kroje.  Pro  Vaši 
orientaci  košile stojí 
v  rozmezí  450-500 
Kč (závisí na velikosti, je to ta nejdražší krojová položka), kurtový pásek zhruba 160 
Kč, v koženém provedení zhruba o 70 Kč výš.

Ke kroji se dají v prodejnách koupit rovněž vhodné kalhoty, ale to již není pevná 
krojová součást a záleží víceméně na vkusu a i finančních možnostech, jaké kalhoty 
svému dítěti obstaráte. V první řadě by měly být tmavé barvy, ideálními barvami 
jsou hnědá, khaki a zelená.

Kroj, respektive skautskou košili, nepořizujte ihned (samozřejmě předpokládám, 
že z důvodu relativně vysoké ceny se do toho ani nikdo nepohrne). Je vcelku dost 
času do doby, kdy by měla být u vlčete povinnou výbavou. Do konce zimy po Vás nic 
takového vyžadovat nebudu. Kdo však obstará košili vlčeti dříve, pochopitelně mu v 
tom také bránit nebudu, mohl by to být třeba vhodný dárek pod vánoční stromeček.

Čím bychom do Vánoc měli projítČím bychom do Vánoc měli projít
Níže v bodech vypisuji představu toho, co si myslím, že bychom měli do konce 

kalendářního roku 2008 zvládnout.

➢ Parta kamarádů:  
motivační rámec každého našeho setkání. Cílem je stmelit kolektiv takovým 
způsobem, aby dýchal jedněmi plícemi a tloukl jedním srdíčkem.

➢ Úspěšné absolvování nováčkovské zkoušky:  
podmínka pro to, abys přestal být jen nováčkem a mohl se stát členem vlčí 
smečky – vlčetem (samozřejmě prozatím polovičním, před slibem).

➢ Přijetí do Vlčí smečky:  



stejně jako tvá cesta nováčka začíná u Obřadní skály, 
na stejném místě budeš oficiálně přijat do smečky vlčat 
po složení nováčkovské zkoušky. Rovněž obdržíš balíček 
všech potřebných skautských věcí a pomůcek.

➢ Slavnostní  předání  symbolů  Vlčí  smečky  a  rozdělení   
smečky (tj. oddílu) na šestky (tj. družiny):
z  bandy  nováčků  vznikne  oddíl  mladých  skautů  = 
smečka  vlčat  se  svojí  hierarchií  (se  svým  typickým 
rozdělením), svými symboly, barvami, šestníky.

Co  se  týká  programu,  kromě  čtvrtečních  schůzek 
podnikneme  pár  víkendových  akcí,  o  kterých  však  budete 
doufám vždy s předstihem informováni. První jednodenka se 
chystá v půli října.

Vybarvi černě políčka označená číslicí 1Vybarvi černě políčka označená číslicí 1
Zjistíš,  co  se 

skrývá v obrázku?

Vezmi  černou 
pastelku, vybarvi jí 
všechna  políčka 
označená  číslem 
jedna  a  určitě  to 
sám hned poznáš. 
Políčka  s  číslem 
dvě si můžeš také 
vybarvit, zvol však 
světlou  barvu, 
nejlépe  světle 
modrou  nebo 
světle  zelenou, 
oranžovou  a  nebo 
žlutou.

Znáš příběh o 
Mauglím  a  jeho 
zvířecích přátelích? 
Umíš  pojmenovat 
toho, který se ti po 
vybarvení  ukázal? 
Kdo zná, ví,  že to 
je p....l B.....a


