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1. smečka “Vpřed” Praha 9 – Satalice

Zdravá, ušlechtilá a snaživá mládež
je nejdůležitější problém českého národa.
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Nejvíce bodů za měsíc březen získal JACK - 6 928 bodů
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Podpisy správnosti

9.

786. schůzka smečky

4.

žákovská knížka

2.

60. brigáda

780. skautská zabijačka

26.

785. schůzka

šestka: Zelená, Modrá, Červená od 26. 2. do 30. 3. 2011
Datum

Indiánské hry (pokračování).
Hra
se šesti kostkami
ze švestkových pecek. Každá pecka
je obroušená, ohlazená a má na jedné
straně namalovaný obrázek nějakého
zvířátka. Na dvou peckách je pavouk,
na dvou ještěrka, na dvou želva. Všech
šest pecek položí hráč na malou
ošatku, potom ošatkou trhne vzhůru,
kostky vylétnou, a podle toho, jak
dopadnou, počítá hráč body. Pavouk
znamená tři, ještěrka 4 a želva 6. Pecka
ležící prázdnou stranou vzhůru nemá
žádnou bodovou hodnotu. Když hráč
spočítá kolik hodil, předá ošatku
dalšímu. Když se všichni vystřídají, vezme si ten, který hodil nejvíc
jedno počítací dřívko ze svazku ležícího uprostřed. A začíná se další
kolo. Na začátku hry, bývá ve svazečku dvacet počítacích dřívek,
hraje se tak dlouho, dokud nejsou všechna rozebraná. Kdo jich získá
nejvíce, vyhrál.
Apačské kostky udělejte z větve silné v průměru asi 15 mm.
Nařežte z ní 7 třícentimetrových dílků a každý dílek podélně
rozpulte. Rovnou stranu začerněte tuží, oblou
nechte v přírodní barvě. Všech 14 kostek
protřepejte v hrsti a vyhoďte vzhůru. Po dopadu
spočítejte ty, které zůstaly ležet černou rovnou
stranou vzhůru. Za každou získáváte 1 bod.
Kdo bude mít nejvíc, dostane jedno počítací
dřívko od toho, kdo hodil nejméně.
Někteří indiáni hráli kostkové hry
tak vášnivě, že prohráli nejen počítací dřívka,
ale i svůj luk, tomahawk, tee-pee a někdy celý
majetek. Stará skazka kmene Keres vypráví
o tom, že hru s kostkami vynalezl muž jménem
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Gau-pot. Byl to velký hráč, který nakonec
přišel o všechno. Hrál kostky i se Sluncem
a prohrál a ztratil zrak. Mezi Keresy
se kostkové hře říkalo biš-i, hrávali
ji především v zimě a tak náruživě,
že v kmeni vznikla zvláštní „společnost biši“,
sdružení
nejhorlivějších
hráčů.
U některých
kmenů
nesměly
ženy
s kostkami vůbec hrát, ani se jich dotknout!
Kostková hra kmene Keres
se hraje se třemi plochými destičkami,
dlouhými asi 10 cm, širokými 2,5 cm
a silnými 5 mm. Na jedné straně jsou
nabarveny černě, na druhé bíle. Jedna
destička má na bílé straně 15 vrubů. Ke hře
patří ještě 40 kamenů velikých jako pěst.
Jsou rozestavěny do kruhu a mezi každou
desítkou (která tvoří čtvrtinu kruhu)
je mezera, které se říká „ dveře „. Každý
hráč má malou hůlku - „koně“. Na začátku
položí všichni svého koně do „východních dveří“. Když je určeno
pořadí, v jakém bude kdo házet, vezme první hráč tři destičky a udeří
jimi o zem. Když dvě destičky zůstanou ležet černou stranou vzhůru
a třetí bílou, postoupí hráč o tři kameny. Jestliže ta bílá je s patnácti
vruby, kůň postoupí o 15 kamenů! Když zůstanou všechny tři
destičky ležet černou barvou vzhůru, znamená to postup o 5 kamenů.
Když zůstanou ležet všechny tři bílou stranou vzhůru, postoupí kůň
o 10 kamenů. Když leží dvě bílou stranou vzhůru a třetí černou – kůň
postoupí o 2 kameny. Každý hráč se může vydat na cestu po okruhu
se svým koněm libovolným směrem. Zastaví-li se po hodu
na kameni, kde leží hůla některého protivníka, je protivníkův kůň
zabit a vrací se zpátky do „východních dveří“.
Kdo objede kruh nejdříve- vítězí, ale váš kůň musí při
závěrečném hodu zůstat stát přesně na posledním kamenu před
„východními dveřmi“. Kdo hodí „patnáctku“ nebo „desítku“,
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má právo ihned na další hod mimo pořadí. Destičkou, která zůstane
stát na boku, se hází znovu.
Tato hra je tedy jakousi zajímavou obměnou hry „Člověče,
nezlob se“. Zahrajte si ji večer doma, kameny nahraďte kolečky
vystřiženými z tvrdého papíru.
Pokusí se někdo z Vás uvedené hry připravit a seznámit
nás s nimi?
Výrobce čeká pěkná cena!!!

Příště – dokončení Indiánských her (agitci kanahamogi
a mokasínova hra).
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Hurá na letní vlčácký tábor ! …... , ale připraveni!
Jak jsem psal v dubnovém čísle
našeho zpravodaje, vyvrcholením roční
činnosti smečky jsou vždy letní tábory. Tam
se ukáže, kdo se co během roku naučil,
v čem se zdokonalil a jak svých zkušeností
dokáže využít při práci, hrách, soutěžích
a bodování.
Vůdce smečky potom jistě potěší,
když zjistí že se lonští rozívení a neukáznění
kluci někam ztratili a na tábor přijela
sehraná parta brášků, kteří jsou pracovití,
ukáznění,
vzájemně
si
pomáhají
a při „všech“ táborových nesnázích mají
na tvářích stále jen úsměv. O rodičích
už vůdce smečky ví, že i letos uposlechnou
jeho dobře míněné rady.
A nyní těch několik dobře míněných rad:
Co věc to označení. Ať už monogram, osobní číslo
nebo jednoduchou vyšitou značku, vyrytou nebo napsanou fixem.
Po táboře potom budou maminky velice rády, když jejich ratolesti
přivezou skoro všechny věci, se kterými vyjely.
Žínky raději dvě a slabší. Rychleji schnou a děti i tak budou
tvrdit, že jim maminka stejně žádnou nedala.
Nezapomeňte dětem dát to, oč vás žádá vůdce smečky.
Je to předepsané minimum a jeho nesplněním velice stěžujete práci!
Nakonec vzkaz silným tatínkům. Při nakládání (vykládání)
je třeba vašich atletických paží. Neposílejte náhradou vaše krásné leč
křehké ženy.
Bohužel zdatných pomocníků neustále ubývá!
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Podmínky účasti na letním vlčáckém táboře.
1. Splněná nováčkovská zkouška (obalená a řádně vyplněná stezka).
2. Kompletní vlčácký kroj – Slavnostní – zelená čepice, zelená
košile, žlutá šňůrka s píšťalkou,
3. Správně přišité nášivky, zelený opasek, krojové kraťasy
(pískové),
4. V chladnějším počasí dlouhé zelené kapsáče (krojové), zelená
bunda parka, zelené ponožky, hnědé kotníkové boty (kožené
nebo goratexové).
5. Letní – pískové tričko s logem, písková kšiltovka.
6. Pracovní – zelené tričko s logem.
Se sehnáním kroje a výstrojních součástek vám rád
poradím (kde můžete levně nakoupit výstroj a výzbroj).
Hygienické minimum.
® péče o tělo (samostatné kompletní mytí);
® dokázat se sám obléci (šneků je mnoho);
® skládání osobních věcí (košile, trička, kalhoty – pořádně

natrénovat);
® hygienické návyky (používání WC, práce s jídlem, nachlazení);
® přehled o čistém a špinavém prádle (třídění prádla – vlhké, suché,

špinavé);
® udržení pořádku k batohu (kufru)-na táboře denní kontroly;
® dokázat si vyprat ponožky, trenýrky (slipy);
® péče o obuv (tenisky – kartáčování od bláta), kožená obuv –

sušení, čištění, krémování.
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Kuchařské minimum.
Do 8 let :
® umí oškrábat brambory;
® umí namazat chléb (máslem, sýrem marmeládou);
® umí uvařit čaj.
Nad 8 let :
® umí uříznout měkký a tvrdý chléb nožem;
® umí uvařit vejce na tvrdo;
® umí uvařit mléko;
® umí uvařit jakoukoliv polévku (ne ze sáčku);
® umí otevřít sklenici a konzervu;
® umí uvařit kakao;
® umí upravit vejce na dva další způsoby;
® umí očistit zeleninu.
Nad 10 let :
® umí uvařit rýži a těstoviny;
® umí usmažit cibulku;
® umí uvařit guláš (hovězí, vepřový, buřtguláš, bramborový);
® umí uvařit rizeto;
® umí uvařit krupicovou kaši;
® umí uvařit omáčku (rajskou, koprovou, svíčkovou, atd.);
® umí nejméně tři druhy pomazánek;
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® umí udržet pořádek v táborové (doma) kuchyni a dokáže
hospodařit s přidělenými potravinami;
® umí uvařit v přírodě (Setonův hrnec);
® dokáže v terénu rozdělat oheň.
Nad 12 let:
Mistr Skaut, který si dokáže poradit za všech okolností!
Povinnosti pomocníků v kuchyni.
1. Určená služba je kuchaři vždy k ruce.
2. Služba při manipulaci s potravinami dodržuje základní
hygienická pravidla (čistota rukou, čisté a umyté nádobí, atd.).
3. Dbají o pořádek v kuchyni a jídelně.
4. Služba jim končí, pokud tak určí kuchař (hry, výlety,atd.).
Dobrý zdravotní stav.
Při odjezdu na tábor je velice důležitý tvůj zdravotní stav.
Pokud toto pravidlo nedodržíš a na tábor odjíždíš s nachlazením,
můžeš ohrozit celou budoucnost tábora. Proto rodiče stvrzují svým
podpisem v „ den odjezdu „ na táborové přihlášce, že jsi v dobrém
zdravotním stavu.
Na táborové přihlášce je i kolonka, kam napíše své vyjádření
dětský lékař (stačí i potvrzení na školu v přírodě). Rodiče zde napíší
na co jsi alergický, co tě trápí, aj. Je zapotřebí napsat jaké léky užíváš
a kdy.
Táborová přihláška na letní vlčácký tábor je ke stažení
na našich stránkách. Nezapomeň na kartičku zdravotní
pojišťovny a očkovací průkaz (stačí kopie).
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Zaplacení tábora:
Nejpozději do 15. června 2011.
Odjezd na tábor:
Vzhledem k tomu, že se toto číslo připravuje s měsíčním
předstihem. Píšeme odjezd podle posledních informací našich ČD.
Snad nám v tom ve finále neudělají chaos.
Odjezd na tábor: 2. července 2011 sraz v 7:40 hod vlakové
nádraží Satalice.
Návrat z tábora: 10. července 2011, vyzvednutí ve 14:30
hod u skautské klubovny.
Táborový jídelníček:
1. táborový den – sobota – 2. 7.
Sv – jablko, tatranka.
Ve – skalp krvavého Bila (šunkofleky, kečup, nastrouhaná mrkev,
čaj).
2. táborový den – neděle – 3. 7.
Sn – chléb, tvarohová pomazánka, mléko
Sv – perník, jablko
Ob – Řež u Little Big Horn (bramborová polévka, rizeto, čaj)
Sv – banán, sušenka
Ve – Bizoní rohy (obložený rohlík (salám, šunka, máslo, paprika, čaj
atd.)
3. táborový den – pondělí – 4. 7.
Sn – sladké pečivo, jablko, kakao
Sv – chléb, plátkový sýr, jujce
Ob – Chytrý mozek Oldy Šetrného (gulášová polévka, květák na
mozeček, brambor, salát, čaj)
Sv – ovocná přesnídávka, rohlík
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Ve – Pochoutka ze Stříbrného jezera (zeleninový salát, rybí
pomazánka pečivo, čaj)
4. táborový den – úterý – 5. 7. (státní svátek)
Sn – jogurt, rohlík, čaj, mléko
Sv – chléb se sýrem (lučina) rajské jablko
Ob – Krvavý tomahavk (slepičí polévka, rajská omáčka, maso,
těstoviny, ovoce, čaj)
Sv – sladké pečivo, jablko, pomeranč
Ve – Odplivnutí Sedícího Býka (vaječná omeleta, pečivo, zelenina,
čaj)
5. táborový den – středa – 6. 7. (státní svátek)
Sn – pribináček, rohlík,mléko, čaj
Sv – pudink, kedlubna, mrkev, rohlík
Ob – Broky z Vinnetouovi medvědobijky (čočková polévka,
těstoviny se sýrovou omáčkou a šunkou, salát čaj)
Sv – tatranka, pomeranč
Ve – Čínská zrada - asijský večer (čína s rýží, čaj)
6. táborový den – čtvrtek – 7. 7.
Sn – chléb, máslo, džem, mléko
Sv – přesnídávka, rohlík
Ob – Usekané prsty falešného Jima (porková polévka, bramborová
kaše, rybí prsty, čaj)
Sv – sušenka, ovoce
Ve – Velbloud na divokém západě - arabský večer (kuskus
se zeleninou a kuřecím masem)
7. táborový den – pátek – 8. 7.
Sn – pečivo, sýr, kakao
Sv – paštika, chléb
Ob – Vlasy krásné Pokahontas (hovězí polévka, milánské špagety)
Sv – pacholík, rohlík
Ve – Vítězství kavalerie - americký večer (domácí hamburger, čaj)
8. táborový den – sobota – 9. 7.
Sn – buchty, čaj
Sv – jablko, pomeranč, rohlík
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Ob – Šavle generála Kastra (houbová polévka, bramborová kaše,
špízy, čaj)
Sv - sýr, rohlík
Ve – Slavnostní večeře (pečené kuře, brambory, salát)
9. táborový den – neděle – 10. 7. (odjezd domů)
Sn – koláč, kakao
Sv – Ovoce, rohlík
Ob – chléb,máslo,salám,ovoce,pití ( do vlaku )
Táborový řád.
1. Nikdo bez vědomí činovníků neopustí tábořiště, ani jeho blízké
okolí.
2. Koupání je povoleno jen se svolením činovníků a pouze pod
jejich dohledem.
3. Hygiena se vykonává společně ( ráno, večer ).
4. Odebírání tekutin za účelem pití je dovoleno pouze v kuchyni.
5. O poledním klidu odpočíváme (čtení, psaní, deskové hry, atd. vše v klidu a bez námahy).
6. Větší počet peněz, raději předáme vůdci do úschovy.
Za co můžeme na táboře získat ocenění.
1. Budeme se snažit získat nové vlčky.
2. Za plnění zelené vlčácké stezky.
3. Za nejlépe vedený „ táborový“ deník (vyhodnocení se uskuteční
na konci tábora).
4. Za nejlepší (nejpěknější) zápis do kroniky.
5. Za pořádek ve svých osobních věcech (bodování 2x denně –
maximální počet bodů je 10 za 1 bodování).
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6. Nejlepší člen tábora (hodnotí se slušnost, čestnost, kamarádství,
ochota pomoci, statečnost, ohleduplnost, atd.).
7. Nejlepší táborový kuchař. Každá směna bude ohodnocena
hlavním kuchařem.
Nejlepší táborníci budou na závěr tábora ohodnoceni
pěknými cenami. (figurky indiánů od firmy Schleich, knihy a jiné
zajímavé ceny). Již nyní se máte na co těšit!
Táborové prostředky k udržení kázně:
1. Soukromá domluva vůdce tábora.
2. Veřejné pokárání (důtka) v denním hlášení při nástupu tábora.
3. Vyloučení z tábora (hrubé porušení táborového řádu).
Osobní potřeby táborníka na letním vlčáckém táboře
(předepsané minimum):
1. Uplný vlčácký kroj v bezvadném stavu (letní, pracovní, doplňky).
2. Na noc dobrý spací pytel, lehké oblečení na spaní (pyžamo,
tepláková souprava).
3. Pro teplé dny – trenýrky, tričko, letní spodní prádlo, ponožky,
tenisky, plavky, brýle proti slunci.
4. Pro chladné dny a večery – mikina s kapucí, svetr, parka,
tepláková souprava, kožené kotníkové boty (goratexové), teplé
ponožky, zelené kapsáče.
5. Pro deštivé dny – pláštěnka nebo pončo, holinky.
6. Toaletní potřeby – ručník 2x, kartáček na zuby, zubní pasta,
hřeben, zrcátko, mýdlo, šampon na vlasy, toaletní papír.
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7. Jídelní potřeby – třídílná jídelní souprava (ešus – můžeme
zapůjčit), lžíce, vidlička, nůž, kapesní nůž, hrnek na čaj, stará
utěrka, škrabka na brambory (kdo neumí zacházet s nožem).
8. Šicí potřeby – bílá, černá, khaki niť (stačí odmotaný kus
na špejli), jehla, spínací špendlík, rezervní knoflíky (ke košilím,
kalhotám).
9. Psací potřeby – pero (propiska), obyčejná tužka, pastelky, dopisní
papíry, obálky s nadepsanou adresou a nalepenou známkou
(pohledy dostanou od nás), vlčácký deník.
10. Další potřeby – svítilna s náhradní žárovkou a baterií, KPZ,
vlčácká stezka, skautský zpěvník, peníze na drobné výdaje
(bohatě stačí 100 Kč), kartáč na oděv, krém na boty, hadřík.
11. Zkušeným táborníkům stačí na tábor „pouze „ batoh. Pro nás
vlčata je ideální starý papírový kufr, v kterém se lépe uhlídá
pořádek.
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Bylo to v Kordillerách,
v
tichém
údolí
u vyschlé řeky. Večer, potom
noc. Odpočíváme, ale ještě
dnes dojedeme do nedaleké
osady.Bude
tam klidnější
spánek, bez obav z jaguárů,
hadů nebo zlých lidí. Klapot
kopyt v řečišti. Blíží se jezdec,
pozdravil
a
posadil
se k našemu ohni. „Cizinci?“
zeptal se. „Ano, pane …
Z Evropy, z Prahy. A vy ?“
„Já přicházím ze severu ...“
„Co tady hledáte, v těch
pustinách?“
Vstal, odešel k svému
koni, odpojil železnou pánev,
z kožené brašny vybalil hovězí
maso a širokým nožem skrojil řízek. Sůl, pepř, kousek loje. Pytlík
se solí položil na plochý kámen, rozfoukal horký popel a teprve
potom odpověděl. „Já tady hledám právě tuto chvíli, příteli …,“
usmál se. „Takovou chvíli, kdy mne přivedl oheň k lidem, s kterými
si mohu pohovořit ...“ „Má to jistě svůj důvod, že žijete
v Kordillerách … Smíme se zeptat, co vás přivedlo z vašeho domova
až sem ? Obrátil řízek a došel si ještě pro kukuřičnou placku.
„Mám tu dva úkoly …,“ svěřil se potom . „Jsem geolog
a hledám v bolivijském pohraničí ložiska vzácných rud. Přitom
studuji, co ještě zbylo mezi zdejšími Indiány z bývalého života jejich
předků, z obřadů, zvyků, pověstí a písní, způsobu lovu a práce.
Prostě z toho, co jednou ze světa zmizí … A co sem přivedlo vás
a vaši ženu?“ „Projíždíme Latinskou Amerikou, natáčíme barevný
film, píšeme reportáže a po návratu vydám nový cestopis …“
„To je krásné povolání ...“ pokýval hlavou.“Poznáváte daleký svět,
a při tom se vracíte do rodné země ! Ale měl byste jednou napsat
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knihu pro mladá lidi, kteří touží po velikém dobrodružství, po životě
na dobrodružné stezce“
Zapálil si dýmku oharkem z ohniště a nečekal na odpověď.
„Měl byste napsat, jak se kdysi žilo v osamělých končinách, kde ještě
bojovali průkopníci s volnou přírodou sami, na svou pěst! Vysvětlit,
co v tom bylo dobrého a co špatného, kde je pravda, kde je lež …,“
pokračoval.
„Domníváte se, že by to mělo nějakou cenu vzpomínat
na primitivní život v pustinách? Proč bychom se měli ohlížet
do džunglí a pralesů, když všude postupuje takový pokrok ? Pochopil
by dnešní člověk zákony divočiny? Svobodná příroda má krutý řád:
bojuj, nebo padneš! Bij, nebo budeš bit ...Po takových strastech může
toužit jenom čtenář dobrodružných románů ...“Uvažoval, potom
se rozhovořil.
„To máte pravdu! Postupuješ nádhernou tropickou džunglí
a kručí ti v břiše! Máš pekelnou žízeň a nenajdeš pramen! Usínáš
ve strachu, co tě bodne, co ti zanese do krve zimnici … Vrátil jsem
se kdysi z brazilského Mato Grossa do města. Příštího dne
se probudím a vyletím, jako by mi šlo o život! Vjedu rukou pod
polštář, hledám pistoli! Nevidím nad sebou síť proti moskytům. Pak
jsem si uvědomil, že ležím v hotelu na posteli. Bylo mi tak blaženě,
že jsem zase mezi lidmi, v bezpečí! To je rub dobrodružných snů
a pošetilé víry některých lidí, že pravý život je v pustinách
a na korálových ostrovech, že jenom tam se rodí veliké a hrdinské
činy … Zapomínají, jakým krásným životem mohou žít ve své rodné
zemi, když jim hoří v srdci plamen lásky k lidem ...“
Odmlčel se, naše myšlenky odletěly do mladých let. Tehdy
byli v našich očích největšími hrdiny lovci tygrů, stopaři z tajgy,
indiánští zvědové a kapitáni bludných plachetnic.
„Všichni mladí lidé projdou dobou, kdy v nich plane oheň
nadšení, obětavosti a smyslu pro čest …,“ odpovídám. „Nebylo by
rozumné, abychom na ten oheň šlápli! Ve varu mladých let se rodí
naše budoucí povahy. Chceme si zahrát na skutečné muže, jak
se o nich píší romány. Pak přijde praktický život, a ten potřebuje
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hrdiny na každém kroku ...“ Náš přítel ze severu rozkrojil propečený
řízek a pak ještě odpověděl. „Ve všem je třeba moudrosti a rozvahy
…,“ řekl. „Přírodní lidé měli některé vlastnosti prospěšné
i v dnešním životě. Byli samostatní a pohotoví, nečekali
na technickou pomoc a ve všem si poradili.Civilizovaný člověk by
možná zbloudil ve stepi, nedovedl by vystopovat lovnou zvěř
a zastřelit ji lukem, nevyspal by se na sněhu a v dešti, neuživil by se,
kdyby byl v pustině sám. Seděl by pod palmou a měl by hlad. Viděl
by zralé kokosové ořechy a umřel by hlady, protože není snadné
vyšplhat na palmu. Hledal by automobil s jeřábem, který by ho tam
vynesl za opasek u kalhot ...“Plamen ohně letí k obloze, zasypané
hvězdami. Kdesi nad námi se ozval zvířecí výkřik, noční šelmy vyšly
na lov. Na horském svahu nad řekou, v indiánské vesnici, hoří ještě
oranžové ohně.
Bude půlnoc. „Hasta la vista … Na shledanou!“ rozloučil se.
Potom jsme dojeli do osady, my ve voze rychleji a on v sedle
pomaleji.
Toto vše, prožil v roce 1938 skaut, cestovatel, spisovatel
a dobrodruh v jedné osobě F.A.Elstner. Pokud tě zajímá, jak to vše
dopadlo, zkus si sehnat knihu, v které vše popsal. Jmenuje se –
Dobrodružnou stezkou.
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Poděkování:
Pavlu Suchanovi za nafotografování závodu S.V.O.R. a skautského
dne, výrobu indiánských pohlednic, pomoc s organizováním
skautského dne, pomoc při práci na PC, technickou pomoc při
výrobě oddílového zpravodaje a průzkumu prostor letního tábora.
Stanislavu Jáně za technickou spolupráci, aktualizaci naší stránky
a kopie oddílových tiskovin.
Petru Haraštovi za pomoc na výpravě 3. dubna, pomoc
při organizování závodu S.V.O.R. a skautského dne a za hudební
doprovod táborových písní na schůzkách a brigádách.
Michalu Zvěřinovi za pomoc na výpravě 3. dubna a za velikou
pomoc při organizování závodu S.V.O.R.
Romanu Hujerovi za darování ½ l kelímků na limo, za pomoc
při organizování závodu S.V.O.R. a skautského dne.
Pavlu Fialovi za pomoc při organizování závodu S.V.O.R., kopie
oddílových tiskovin a pomoc na skautském dnu.
Janě Zemanové za upečení koláče na závod S.V.O.R. a kopie
oddílových tiskovin.
Martinu Zemanovi za pomoc při organizování závodu S.V.O.R.
Janě Ulmové za pomoc při organizování závodu S.V.O.R.
Jiřímu Stejskalovi za pomoc při organizování závodu S.V.O.R.
Jiřímu Jelínkovi za pomoc při organizování závodu S.V.O.R.
Pavlu Josrovi za pomoc při organizování závodu S.V.O.R.
Lence Kendelové za pomoc na skautském dni.
Ireně Kruntorádové za pomoc na skautském dni a průzkumu
prostor letního tábora.
Monice Fialové za pomoc na skautském dni.
Kdybych náhodou na někoho zapomněl, moc se omlouvám – nebyl
to žádný úmysl.
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Plán na měsíc Květen 2011.
4. května – 793. schůzka – zahájení, četba kroniky, zpěv, hry, sport,
I. stupeň, zálesácká činnost, četba knihy – Dva divoši, úklid,
vyhodnocení.
11. května – 794. schůzka – zahájení, četba kroniky, hry, sport,
zpěv, zálesácká činnost, I. stupeň, četba knihy – Dva divoši, úklid,
vyhodnocení.
18. května – 795. schůzka – zahájení, četba kroniky, zpěv, sport,
hry, zálesácká činnost, I. stupeň, četba knihy – Dva divoši, úklid,
vyhodnocení.
21. května – 796. akce smečky – Den s Winnetouem.
(Podrobnosti na plakátku uvnitř tohoto čísla nebo na našich www.)
25. května – 797. akce smečky – vyhodnocení měsíční činnosti,
udělení tomahavku ( putovní cena ), aj.. Nezapomeň na žákovskou
knížku! Body rozhodnou o tvém umístění ! Přijď ve vlčáckém
slavnostním kroji !
27. – 29. května – Šestnický kurs (Skřetí rokle – přežití v drsné
přírodě pod širákem).
(Tato akce je určena pro šestníky a podšestníky.)
Podmínka účasti: dobrý zdravotní stav, osobní vlčácké věci
v naprostém pořádku
(KPZ, deník, stezka, kroj, legitimace, školní prospěch).
Odjezd, příjezd, vybavení a výzbroj se upřesní 18. května na 795.
schůzce.
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Schůzky šestek se konají každou středu od 15.00 – 17.00 hodin
Brigády máme každý pátek od 16.00 – 18.00 hodin (vždy
je co zlepšit, napravit, upravit, atd.).
Na schůzky a veškeré akce smečky chodíme zásadně včas (pozdní
příchody narušují činnost).
Na schůzky nosíme: Deník (obalený a dopsaný), KPZ (vždy u sebe),
stezku pro nejmladší skauty (obalenou a řádně doplňovanou), psací
potřebu, švihadlo (k prozkoušení naší mrštnosti) a nezbytnou svačinu
(potřebujeme doplňovat energii).
Měsíční příspěvek činí 100,- Kč. Nezapomeň ho zaplatit včas (do ½
měsíce).
Pokud nemáte dostatek informací o naší činnosti, popřípadě vám
něco uniklo, doporučuji vám naše internetové stránky na www.skautsatalice.cz. Najdete zde vše, co se týká naší smečky a možná i něco
navíc. Doporučuje 19 z 20 skautů.
Vůdce smečky: Kamil Podlaha – mobilní telefon – 607 113 080
nebo: kamil.podlaha@seznam.cz
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Zpravodaj „VPŘED“ vydává SKAUT – S.S.V.
Praha 9, pro členy 1. smečky „Vpřed“ Satalice a dále
i pro rodiče, přátele a všechny ty, kteří nás mají rádi
a drží nám palce!!!
Připravuje vůdce oddílu Kamil Podlaha
Technická spolupráce: Pavel Suchan
Toto číslo 5 (190)/2011 vyšlo 28. dubna 2011
Adresa: SKAUT – S.S.V., U Obory 15, 190 15 Praha 9 - Satalice
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