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ÚVOD
Vážení čtenáři,

dostává se k Vám další číslo oddílového časopisu. Tentokrát mámě připraveno opět několik
zajímavý  článků,  komiksů,  i  jeden  minidotazníček,  u  kterého  by  nás  moc  zajímaly  Vaše
odpovědi.

Jaro již vrcholí  a velkými kroky se k nám blíží  léto a s ním i tábory.  Přípravy jsou v plném
proudu, proto se vedoucí kromě schůzek a výprav schází mnohem častěji také na radách, kde
plánují  programy,  etapovku,  jídelníček,  připravují  dokumenty,  plánky  tábora,  nákupy  a
mnoho dalšího. Kdyby měl někdo chuť s přípravami pomoci, například s nějakým nákupem,
určitě jeho pomoc uvítáme.

Také  jsme na schůzce  24.  dubna oslavili  společně  svátek svatého Jiří,  o  kterém  si  můžete
přečíst ve článku od Hrošíka. Jakou novinku nám v oddíle tento den přinesl, se můžete dočíst
také na nástěnce.

Za celé vedení přeji příjemné počtení

Elík
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VÝHLEDNÍK
Co nás čeká za akce? Na to se nyní spolu podívejme:

datum akce vede skupina

24. - 26. 5. Vícedenní výprava Majda, Elík O

7. - 9. 6. Brigáda Dub / 
vícedenní výprava

Zlatý Vlas, Čmelák R + Ro; K, M

28. 6. - 20. 7. Tábor Dub Majda R

30. 6. - 14. 7 Tábor Horosedly Elík K, M

Zkratky: O = oddíl (všechny kategorie dohromady), M = Myšky, K = Koťata R = Rysové, Ro = na
akci jsou zváni i rodiče, příbuzní a příznivci oddílu

A co tedy tyto výpravy pro Vás znamenají? Na konci května se vydáme s celým oddílem na
vícedenní  výpravu.  V  červnu  nás  pak  čeká  poslední  výprava  tohoto  školního  roku.  Rysové
pojedou s rodiči na brigádu na táborovou louku v Dubu, která je potřeba připravit na tábor.
Koťata a Myšky mají společně vícedenní výpravu.

Podrobnější informace k výpravám budou postupně přibývat na webu.

Napsala Elík
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WSJ A EUROJAM
Kdo z vás zná tahle tři  písmena? Je to anglická zkratka slov World Scout  Jamboree. Už se
chytáte? Jde o světové skautské Jamboree, tedy největší skautskou akci na světě. Pořádáno je
každé čtyři  roky,  za dobu jeho existence bylo jen velmi málo výjimek.  To nejbližší  se bude
konat  v  USA,  a  budeme  na  něm  mít  více  účastníků,  než  na tom  posledním,  které  bylo  v
Japonsku. A to nejen celá česká výprava, ale i členové našeho oddílu pojedou ve větším počtu,
než minule. Těšte se na vyprávění, fotky, a zážitky, které si dovezou! 

Měli  byste  o  podobnou  akci  zájem?
Bude  v roce  2023 v  Jižní  Koree,  a  to
pro  všechny,  komu  v  době  konání
bude 14 - 17 let,  pokud budou chtít
jet  jako  účastníci,  nebo  18+,  kdo  by
chtěl  jet  jako  dospělý.  Pro  snadnější
počty,  bude to velmi pravděpodobně
pro Rysy  narozené  až  čtyři  roky  po
datu 21. 7. 2005. Tak si to spočítejte, a
začněte šetřit! Pokaždé se sice povede
sehnat  spoustu  dotací,  ale  i  tak  je
potřeba si nějaké ty korunky ušetřit. Také se pořádně obujte do angličtiny, protože bez ní si
Jamboree  zdaleka  tak  neužijete,  jako  když  si  můžete  popovídat  se  skauty  ze  všech
účastnických zemí. 

Neláká vás jet na tak velikou akcí, nebo se
vám nechce až do Asie, ale chtěli byste na
nějakou  zahraniční  akci  vyrazit?  A  to
nejradši  dřív,  než  by  bylo  WSJ?  Nevěšte
hlavu,  i  pro vás se tu něco chystá.  Druhá
kandidátská země,  která měla o pořádání
WSJ zájem, je Polsko. Místo celosvětového
Jamboree  bude  v  Gdańsku  Evropské

Jamboree,  EuroJam, a  to  už v  roce 2020.  Tak  kdo by  chtěl,  ozvěte  se,  seženeme  detaily.  A
budeme se těšit, s čím se vrátíte!

Napsala Míša
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NÁSTĚNKA
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Sledujte dění

Jdete s dobou a máte sociální sítě? Skauti jdou také s 
dobou a můžete tak sledovat střípky na instagramu 
pod #skaut a #148oddilrys. Zároveň můžete sledovat 
oficiální instagramový účet Junáka pod názvem 
„skaut“ nebo facebookový „Junák – český skaut“.

Majda

Minidotazníček

Dejte nám prosím vědět Váš názor. Zpětná vazba od Vás je pro nás velice 
cenná. Napište prosím odpovědi na tyto otázky a zašlete je e-mailem na 
eliska.masinka[zavináč]gmail.com, nebo je odevzdejte papírově v klubovně 
vedoucím. Budeme rádi za co nejvíce odpovědí. Děkujeme :)

1) Líbí se vám idea oddílového časopisu?
2) Jsou informace přínosné?
3) Upřednostňujete jinou formu komunikace? (osobně, Zpravodaj, email, webové 
stránky...)
4) Jste spokojeni s obsahem Zvěřince?
5) O jakých tématech byste se rádi ve Zvěřinci dočetli?
6) Líbí se vám grafická podoba časopisu?
7) Chtěli byste se do tvorby článků nějak zapojit?

Hrošík

Medaile svatého Jiří

Svatý Jiří je patron skautů. Na jeho 
svátek, 24. dubna, nosí kroj, nebo 
skautský šátek. Také se  v tento den 
udělují Medaile svatého Jiří.
Medaile sv. Jiří je ocenění za výrazné 
zásluhy a dlouhodobou práci v oblasti 
výchovy a vzdělávání (za vedení oddílu, 
práci výchovných zpravodajů, 
vzdělavatelskou činnost). Má tři stupně 
za 5 (1. stupeň), 7 (2. stupeň) a 12 
(3. stupeň)  let aktivní činnosti. Zároveň 
u 2. stupně se nositel podílel na činnosti 
na úrovni okresu a u 3. stupně na úrovni 
kraje.
My máme tu čest, že letos její druhý, 
tedy stříbrný stupeň získal jeden 
z našich vedoucích a zároveň zakladatel 
našeho oddílu, Zlatý Vlas. 
Gratulujeme!

Elík

Příspěvek pojišťoven na tábor

Některé pojišťovny letos opět přispívají na letní 
tábory, konkrétně Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna (205), Oborová zdravotní pojišťovna (207) 
a  Revírní bratrská pokladna (213).
Podrobnější informace se dozvíte na těchto 
stránkách:
https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4475-
ktere-pojistovny-letos-prispivaji-na-detske-tabory-a-
jake-dalsi-prispevky-je-mozne-ziskat

Elík



SKAUTSKÉ SVÁTKY
Pro každou skupinu lidí jsou některé dny významnější než jiné. Jinak tomu není ani u skautů.
Právě teď máme za sebou  dva nejdůležitější - Den zamyšlení a svátek svatého Jiří.

První zmíněný svátek se slaví 22. února po celém světě již od roku 1926 a můžete o něm najít
zmínky  i  jako  o  Dni  sesterství  nebo  anglicky  Thinking  day.  V  tento  den  si  připomínáme
narození zakladatele skautingu - sira Roberta Baden-Powella (1857). Shodou náhod se v tento
den o 32 let později, v roce 1889, narodila i jeho žena Olave,
která stála u vzniku dívčího skautského hnutí. 

Den  sesterství,  jak  alternativní  název  napovídá,  slaví
především  skautky.  Zamýšlí  se  nad  pomocí  světu,  dalšími
kulturami  a  sestrami  skautkami  v  jiných  zemích.  Světová
organizace  skautek  každoročně  určuje  téma  tohoto  dne,
vytváří balíčky předpřipraveného programu, který může každý
použít pro svou družinu a dokonce jsou každoročně k dostání
unikátní nášivky. V posledních letech bylo tématem například
vedení (leadership), růst, spojení či šetření vody a jídla.

V Česku se, alespoň podle mojí zkušenosti, víc slaví svátek svatého Jiří. Baden-Powell ho již při
zakládání skautingu určil naším patronem, protože byl takový, jaký by měl být i ideální skaut.
Dvacátý čtvrtý duben je tak dnem všech skautů a skautek a to lze oslavit různými způsoby.
Někdo jde do školy či  práce v kroji  nebo alespoň se šátkem, sdílí  své zážitky na sociálních
sítích, některá střediska pořádají poutě či svatojiřská odpoledne pro veřejnost a Junák občas
připravuje bodovanou “soutěž”, ve které se snažíte získat co nejvíce bodů, například za selfie s
dalším skautem v kroji.

Napsala Hrošík
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SKAUTING A TECHNOLOGIE
Patří technologie do skautingu? To je otázka, kterou si často kladou mnozí z nás. Skauting
dlouhou dobu připravoval mladé lidi k fungování v životě, v souladu s přírodou a zaměřoval
se na dovednosti, které zavedl do skautingu již Robert Baden Powell před více než sto lety.

V té době se ovšem jednalo o “nové technologie” a například morseova abeceda se tehdy
hojně používala pro telegramy a námořnické uzle se používaly při zámořských plavbách.

Bohužel kvůli mnohým zákazům byl český skauting dlouhou dobu zakonzervovaný a obdobné
novinky nezvládal přijmout za své. Nyní ovšem už skauting bezproblémově funguje už dost
dlouhou dobu, aby dokázal nové technologie přijmout. Proto si myslím, že použití GPS místo
papírové  mapy  ke  skautingu  patří  a  věřím,  že  i  Robert  Baden Powell  by  s  jejím  využitím
souhlasil.  Nejlepší samozřejmě bude kombinace práce s papírovou mapou, která potřebuje
trochu jiné znalosti a schopnosti, než práce s GPS. 

Skautské heslo “Buď připraven” už samo o sobě obsahuje potřebu být připraven na jakoukoliv
situaci a vzhledem k současnému stavu společnosti,  která je technologií úplně obklopená,
nám nezbývá, než být připraveni i na práci s ní. 

I  to  je  jeden  z  důvodů,  proč  se  v  nejnovější  verzi  stop  pro  Koťata  objevila  nová  stopa
počítačového  znalce,  která  umožňuje  Koťatům  rozvinout  své  schopnosti  a  dovednosti  s
moderními technologiemi. Nic to ale nemění na tom, že znalost morseovky se vždycky může
hodit.

Napsal Čmelák
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KOMIKSY A LUŠTĚNÍ
Na kotěcí  výpravě do Libčic  v  září  nám Koťata vyrobila  zajímavé příspěvky do časopisu.  V
dnešním čísle si můžete vyluštit Fialky křížovku a přečíst její příběh. A také si prohlédnout
Bubákův komiks o táboře.
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