
Poznámka: Po několika 
měsících, vlastně letech, se 
pokouším navázat na dobrou věc, 
která ve středisku Hiawatha 
fungovala. 

Dobré tradice se mají 
udržovat, neb tvoří společného 
ducha a historii střediska. 

Spoléhám se na to, že se 
podaří někoho vyprovokovat 
k pokračování v této hezké tradici. 

Omlouvám se Tvůrci 
vzhledu Kolíčku za částečné 
okopírování vzhledu, který se mi 
líbil a chtěl jsem zachovat podobné 
uspořádání. 

Jirka M. alias Sumeček 

 
Zde jsem očekával spoustu novinek a všeho možného, co se událo 

na táboře do dnešního pátku, kdy vychází toto číslo. Jenže, nemám skoro žádné 
informace. Jen že starý dobrý kamarád do deště Velký stan se už trhá, ale má 
následovníka. Pak ještě vím, že puťák byl velmi krátký a všichni se vrátili mokří. 
Snímek z tábora nemám žádný. 

Čeká nás možná náročný víkend. To aby zmokly i rodiče a ne jen jejich 
ratolesti. Zítra tj. v sobotu má být tradiční grilování, ale od oběda jsou hlášeny 
bouřky, přívalové deště 
(40mm) a silný výtr (až 
90km/h). Jsem velmi zvěda-vý 
jak to vše dopadne. Do teepee 
se všichni nena-skládáme a 
nový velký stan jsem ještě 
neviděl. Možná, že rodiče zažijí dennodenní chleba svých statečných táborníků - 
Junáků. 

 

 
Kamarádi, malí i velcí, hledáme nové redaktory kultovního Kolíčku. Když 

tvoří časopis jeden člověk, je to trochu nuda, když jich je víc, užijí si spoustu 
legrace, naučí se zajímavé věci a poznají řadu nových lidí. Pojďte obnovit zašlou 
slávu Kolíčku. Posílejte své krátké i dlouhé příspěvky nebo třeba obrázky 
například k akcím. Pokusím se v klubovně umístit schránku na nové příspěvky, a 
kdo chce, může je poslat emailem.Do redakce se jistě dostanou. Přijímáme jen 
podepsané! 
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Toto číslo Kolíčku vychází úplně mimo číslování i pořadí. 

Využívám příležitosti táborového setkání celého 
původního střediska s rodiči, tak  je tomu před 
Vánocemi, kdy vycházelo oblíbené číslo Kolíčku. 

Nechystám se vypsat vše, co se odehrálo 
od posledního vydání Kolíčku, ale přeci bych 
chtěl vzpomenout alespoň na některé události, 
které se za poslední dobu staly. 

 

 
Z oddílového hlediska k takovým 

událostem patří tábor, loňský a samozřejmě 
i probíhající letošní. Jsou tu také tradiční 
Moštování či Vánoční besídka s oblíbeným 
pouštěním svítících lodiček na Kampě, při kterém 
se prezentují nejen členové, ale i rodiče či celé 

rodiny svými zvláštními osvětlenými plavidly. Pak je tu oblíbená podzimní událost 
„Postavme školu v Africe“, která již několik let pomáhá zvyšovat úroveň vzdělání 
afrických dětí, kromě toho pomáhá vzdělávat i jejich rodiče v zemědělství. 
Nesmíme zapomenout na každoroční Bitvu o Cintru, jejíž spoluorganizátorem je 
právě naše středisko. A ještě jsou tu veliké skautské události jako loňských 100 
let českého skautingu a oslavy s tím spojené, účast na národním Jamboree Klíč, 
Bambiriádě a podobných událostech. Jestli jsem některou důležitou událost 
opomněl, tak se všem moc omlouvám. Je toho hodně a právem na to může být 
středisko hrdé. 

 

 
Jediným problémem zůstává menší počet členů oddílů a nebýt nováčků 

z řad sourozenců, byl by meziroční přírůstek skoro nulový. Hledejte proto mezi 
spolužáky, kamarády z okolí či příbuznými, ty kteří chtějí zažívat dobrodružství 
s kamarády nejen na pravidelných schůzkách, ale i na výpravách. Vyprávějte jim 
o našich krásných celoročních hrách. Každý si jistě vzpomene na dobrodružství 
z Narnie nebo loňské Piráty či letošní život starověkého Řecka spojený 

Bouřky s nebezpečnými 
doprovodnými jevy 
12.07. 12.00 až 13.07. 22.00  

Silný déšť 
12.07. 12.00 až 14.07. 10.00  

Hledají se redaktoři!!! 

Tiráž 

Postřehy z tábora 

Hledáme nováčky 

Tradice 
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s budováním městského státu na ostrově, získávání potřebných zlatých hřiven a 
tak dále, uvidíme jaké zvěsti přijdou z tábora (nedorazilo nic).  

Letošní tábor má, tuším, čtyři nováčky, tak uvidíme, jak se s tím poperou. 
Jistě najdou dost pomocných rukou, aby si svůj první tábor užili a příště jeli zase 
a třeba přivedli další kamarády. 

 

 
Účastníci letošního tábora už asi znají nové skautské stezky, ale pro 

nezasvěcené uvádím pár informací (zdroj: skaut.cz). Stezka pro skauty (věk 11÷15 
let) se skládá ze stupňů, pojmenovaných podle čtyř živlů, které zároveň odlišují 
jednotlivé stezky. Klíčovou částí knížečky je šest oblastí stezky, ty se dělí 
na 27 bodů, z nichž každý se plní pomocí jedné či několika aktivit. Jedná se např. 
o oblasti „Co umím a znám“ nebo „Svět okolo nás“ a body stezky např. “Buď 
připraven" nebo „Já občan“. Některé aktivity jsou povinné a bez jejich zvládnutí 
není možné bod splnit, většinu aktivit si ale vybírá skaut sám z nabízených 
možností, případně je možné ve spolupráci s vůdcem přijít s aktivitou vlastní. 
Jedním z bodů stezky je bod „Můj oddíl“, pomocí kterého si oddíl doplní stezku 
o vlastní specifické oddílové doplňky. 

 
 
 
 
 
 

Plnění stezky může skautům velmi zpříjemnit hra. Za každý splněný bod 
mohou něco získat. Proto byla připravena možnost získat za splněné body stezky 
karty do nové skautské karetní hry Sacculus. 

Sacculus se hraje se 
základní sadou devíti karet, kterou 
je možné rozšířit o dalších 27 karet 
za splněné body stezky. Při plnění 
dalších stupňů se pak karty 
získané za splnění bodu 
v dřívějším stupni nahrazují mírně 
vylepšenými variantami. 

Středisková voda – Berounka 30. 5.–1. 6. 2008. 
Tradiční akce střediska, podle výpovědí se akce podařila, počasí vyšlo, 

sluníčka bylo až dost a někteří se pořádně spálili. O dramatické okamžiky nebyla 
nouze, ale všichni se ve zdraví vrátili. 

Kapka - letošní, již 10. ročník sbírky proběhl o víkendu 20.-22. 6. 2008. 
KAPKA je humanitární akce Nadace pro transplantace kostní dřeně 

a Junáka - svazu skautů a skautek ČR. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým 
leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby, a to jak získáváním finančních 
prostředků, tak prezentací činnosti Nadace. Probíhá formou sbírky na čerpacích 
stanicích - dobrovolníci z řad skautů a skautek umývají přední skla projíždějících 
automobilů, podávají řidičům informace o činnosti Nadace a možnostech pomoci 
a zároveň od nich přijímají příspěvky do zapečetěných kasiček.  
 

Poznámky o posledních akcích 

Nové skautské stezky 
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