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NEJBLIŽŠÍ AKCE:

ÚVODNÍ SLOVO
Milí čtenáři,
nový školní rok nám nejenže přinese nová dobrodružství, jak zářijová výprava dokazuje, ale už nám
i něco nového přinesl. Copak to asi je, že? Nejde o
nic menšího než o nové
členy oddílu!
Jménem celé redakce,
+
bych vás tedy ráda přivítala a popřála vám, ať se
vám u nás líbí. Stejně jako
jste rozšířili řady Sportíků,
doufám, že rozšíříte i řady
čtenářů Tamsemníku. 
Toto číslo je přímo nacpáno spoustou zajímavých
informací, takže už vám
jen popřeji příjemné počtení a
Ahój !
Lenka

UZÁVĚRKA 8. čísla
je 13. 11. 2014

7. číslo

Říjen – Výprava (25.10 – 28. 10. 2014)
Listopad – Výprava (14. 11. – 16. 12. 2014)
Prosinec – VÁNOČKA (12. 12. – 14. 12. 2014)
- Zdobení stromečku (18. 2. 2014)

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
NOVÍ SPORTÍCI, VÍTEJTE! ........................................................ 2
TÁBOR 2014 - Aztékové ......................................................... 3 – 5
VYHODNOCENÍ TÁBORA .............................................................. 6
BLUDIŠTĚĚĚĚ! ............................................................................... 6
LIST ZA LISTEM – ZÁŘÍJOVÁ VÝPRAVA ......................................... 7
VESELE NEBO TĚ KYSELE ............................................................... 8
VELKÝ POLSKÝ KŘÍŽ ...................................................................... 9
KRABIČKA Z POHLEDŮ ................................................................ 10
SLOVO SEM, SLOVO TAM… BÁSEŇ Z TOHO UDĚLÁM ................ 11
STRUČNÉ INFO A OMLUVA......................................................... 12
KURZ VOYAGE ..................................................................... 13 - 14
KOMIX - SVÍČKA ......................................................................... 15

Do té doby můžeš svou tvorbu poslat na
mail redakce (redakce@sportici.info) nebo osobně předat někomu z vedoucích.
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7. číslo

INFOUN HLÁSÍ!

Jsme moc rádi, že ses k nám přidal/a a věříme, že se ti bude u nás líbit! Těš se na
spoustu legrace nejen na schůzkách, ale i výpravách, horách a táboře. Čeká tě
dobrodružství, které nikde jinde než na Sportíku nezažiješ. Jak funguje oddíl, určitě už trochu tušíš. Ale jistě nebude na škodu si přečíst to nejdůležitější o nás:
DRUŽINKY
Tři party Sportíků spolu celý rok soutěží
a za to jsou při vyhodnocení náležitě
odměněny.
Jsou to: VYDRY, VLCI A LIŠKY

BODOVÁNÍ JEDNOLIVCŮ
Přes celý rok Sportíci získávají body za
různé úkoly, soutěže, za účast na
schůzkách a výpravách nebo i za příspěvky do Tamsemníku. Nejpilnější
z nich jsou pak po právu odměněni.

INFORMACE
O aktuálním dění oddílu se můžeš dočíst krom Tamsemníku na našich internetových stránkách:
www.sportici.info
nebo na facebookovské stránce:
www.facebook.com/oddilsportik
anebo v okně klubovny .
Budeš-li ty nebo rodiče chtít něco vědět
můžeš se také zeptat někoho z vedoucích, kteří rádi na dotazy odpovědí.
DOTAZY, NÁPADY A NÁVRHY můžeš ty
i rodiče psát na:
sportici@sportici.info
SCHŮZKY – 1x týdně v klubovně
VÝPRAVY – 1x měsíčně
HORY – vždy o „Jarňákách“
TÁBOR – o prázdninách jakožto vyvrcholení celoroční hry

PRAVIDLA
Ano, i suprčuprózní oddíl jako je náš Sportík má svá
pravidla, aby nezmizel v neovladatelné anarchii. 
1. Jsi povinen uposlechnout pokynů vedoucích.
2. Nesmíš bez dovolení vedoucích opustit stanovený prostor (klubovna, tělocvična, prostor tábora…)
3. Jsi povinen chovat se dle dobrých mravů, zákonů
naší republiky a nesmíš se chovat hrubě ke svému okolí (lidé, věci, zvířata, příroda…).
4. Na všech oddílových akcích se všem členům velmi přísně zakazuje kouřit, užívat omamné a návykové látky a pít alkohol, nebo takové věci na
oddílovou akci vzít. Jakékoli porušení tohoto zákazu se posuzuje jako velmi vážné porušení pravidel.
5. Podaří-li se ti v jednom školním roce třikrát porušit tato pravidla, budeš na půl roku vyloučen z
oddílu, bez nároku na vrácení členských příspěvků. Velmi vážné porušení pravidel se posuzuje
individuálně s možností vyššího trestu.
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INFOUN HLÁSÍ!
ŠPANĚLÉ, DOBRÝ BŮH, BŮH TEMNOTY A AZTÉCKÝ POKLAD. Krásně shrnutý letošní tábor, že? Radši
ale ještě připíši pár slov, neboť jen ti, v aztécké říši přítomní vědí, co si pod těmito pojmy představit.
Zbytek našich čtenářů snad uvede z nevědomí o táborovém dění tato drobet květnatější verze:


PŘÍCHOD, VYHNÁNÍ, POMOC SPORTÍKŮ

Do Nového světa nazývaného též Amerika mířili
Sportíci s cílem zničit Španěly jednou pro vždy. Dostali
se až k hlavnímu aztéckému městu Tenochtitlánu.
Nestačili ani dojít k hranicím města, když se objevili
rozzuření Aztékové. Křičeli na ně něco jako: „ Táhněte
pryč! Vy špinavé španělské krysy! Necitové!“ a „Co tam
vokouníte vy španělští smradi!“. Sportíky potěšilo, že
Aztékové mají na proradné Španěly nejspíš stejný
názor, ovšem zkuste si jim vysvětlovat, že Španělé
nejste, zatímco po vás střílí, křičí na vás a hrozí, že
každým okamžikem na nás vyběhnou s těmi nebezpečně vyhlížejícími oštěpy. Vysvětlit nešpanělskost
opravdu nešlo, Sportíci se museli vzdálit. Z dumání nad
prekérní situací je vytrhla nově příchozí osoba. Na
žlutém ponču měla strašidelně vyhlížející tvář a byla
ověšena náhrdelníky a náramky tak, že pak při mluvě
svou gestikulaci doprovázela veselým chrastěním. Že je
to kněžka se Sportíci dozvěděli až později, nyní ale



vybrala tři podle ní nejschopnější (Puntík, Klíště, Koudy)
a odvedla je sebou do města. Nevěřila totiž, že tak
zmatení malí lidičkové u bran města mohou být
Španělé. Přesvědčila tedy aztéckou radu, by Sportíky
vyslechla o jejich úmyslech. Vyjednávání vypadalo pro
Sportíky bledě. Kněžka tedy rychle doběhla pro dalšího
vyjednavače. S novou pomocí Vaška se tedy sportíkovským vyjednavačům podařilo domluvit večeři ve městě.
To je ale vše, co dokázali z Aztéků „vymáčknout“. Po
večeři šli Sportíci pryč z města, že přenocují v lese. Díky
nepřízni počasí se Aztékové v noci nad Sportíky slitovali
a došli pro ně, že tedy můžou přenocovat u nich. Jak se
ukázalo, nebylo to zadarmo. V noci byla tma, tak si
toho nikdo nevšiml, ale ráno už Sportíci viděli, v jakém
stavu bylo město. Poničené a pusté. Nedávno tady totiž
bylo velmi silné zemětřesení, které hlavní město a
nejbližší okolí velmi poničilo. Výměnou za nocleh tedy
Sportíci pomohli s nutnými opravami.

„Mierda! Maldita sea!…EL DIABLO!!!“

Kousek od města byly svatyně tří bohů. Boha soustředění (ZITLALOPOK), boha vody (TLALOK) a boha všech
bohů (OMEOTOTL). Ve svatyních měl každý bůh krásnou zlatou sošku, jak Sportíci zjistili při „prohlídce“
svatyň vedené kněžkou.
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INFOUN HLÁSÍ!
Jednoho rána Sportíci běželi ke svatyním uctít
bohy, když se stala ta věc! Svatyně boha vody
byla vyrabovaná. Jeho zlatá
soška zmizela. Aztéky to
velmi zarmoutilo. Když druhého dne ráno zmizela soška
Omeototla, boha všech bohů, bylo ve tvářích Aztéků
vidět i zděšení. Sošky totiž,
jak nám obyvatelé Tenochtitlánu prozradili, střežily zlo. Po zmizení i sošky
Zitlalopoka přešlo zděšení
Aztéků v hrůzu.
Ovšem
Sportíci čas na to být zděšení z věcí budoucích moc
neměli. Museli bojovat se
zlatachtivými Španěly. Při
boji o území Aztéku se zdálo, že v boji vyhrají. Španělé
si pyšně vykračovali na zabraném území, zatímco
Sportíci v okolním lese domlouvali taktiku dalšího boje. „Sakra! Ďábel! Zachraňte se!



Pryyyč!“ Začali křičet Španělé. Sportíci zpozorněli. Bylo už šero, takže nebylo na bojiště vidět tak
dobře jako za světla. Nikdo ale
nemohl přehlédnout dvě zářící
ďábelské oči blížící se z temnoty
ke Španělům. Jak ti uháněli!
S vyděšeným křikem běželi tak
rychle, jak asi nikdy v životě. Dopoledne dalšího dne přicupital do
hlavního města španělský posel.
Když
Sportíky
seznamoval
s podmínkami mírové smlouvy,
byl celý ještě vylekaný a nervózní.
Bál se té obludy, “el Diabla (španělsky ďábel, pozn. aut.)“, o kterém prý byli Španělé přesvědčení,
že je plně v moci Aztéků. Proto
také ta nečekaná mírová smlouva.
Báli se, že ho na ně pošlou stejně
jako včerejší den. Z omylu je nikdo nevyvedl, protože, kdo by také chtěl pořád
bojovat proti Španělům, že? Podpisem panovníka Tenochtitlánu Smíchezumy II. nabyla smlouva
platnosti, tak se poslíček mohl rychle odporoučet
pryč.

HODNÝ BŮH NA SCÉNĚ, ŠPANĚLÉ Z NÍ PRCHAJÍ!

Od Španělů teď mělo město konečně pokoj. Celému městu ale nově rušil klid
červenooký přízrak – Bůh temnoty. Aztékové Sportíkům nejen o něm něco
málo řekli. Od dávných dob prý chodívali bohové po Zemi spolu s lidmi. V této
fyzické podobě potřebovali spousty sil. Lidé jim obětovávali své nejlepší válečníky nebo stovky otroků, aby si zachovali božskou přízeň. Jenže přišel čas
neúrody a nemocí. Nejlepší válečníci byli potřeba na potlačení rebelií a otroků byl velký nedostatek. Bohové neměli dost obětí, tak začali být krapet
nevrlí. Zvlášť bůh temnoty to snášel špatně a dával to lidem pořádně
najevo. V té době byl kněžím Tenochtitlánu prapraděd nynější kněžky.
Běsnění boha temnoty se nikomu nelíbilo, vymyslel tedy způsob jak to
skoncovat. Využil sílu hvězd a magických formulí, aby bohy přetransformoval do jakýchsi esencí, které zašpuntoval do baněk a dal hlídat
do svatyň. Bůh temnoty byl střežen ve svatyních u města. To už
Sportíci věděli. Kněžka jim poradila, ať najdou baňky Dobrého
boha. Ten by jim mohl pomoci. Podle mapy prapraděda kněžky
Sportíci našli všechny baňky. Vyvolaný Dobrý bůh se jim rozhodl
pomoci. S jeho pomocí tak Sportíci našli uloupené esence Boha
temnoty.
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Ten, pořádně rozzuřený, si pro baňky v noci přišel. Zlostí byl tak rozohněný, že druhý den podle spálenišť mohli jít Sportíci po jeho stopách zkusit najít baňky. Baňky našli. Byli ale ve společnosti Španělů.
Ti nám vyhlásili válku, protože viděli, jak nám Bůh ničil město. Dovtípili se, že bůh není v naší moci,
takže roztrhali smlouvu, že už neplatí. A protože viděli, že Sportíci chtějí baňky, vysměvačně s nimi
Sportíkům mávali, když je hnali pryč. Španělé po obyvatelích Tenochtitlánu požadovali okamžité vystěhování z města. Za nesplnění požadavku Španělé pohrozili unesením Pecky a připomenutím flotily
blížící se k Indiánské zátoce. Pecka byla zachráněna a neopatrným Španělům vzaty dvě baňky. Třetí
byla získána coby trofej vítězné vodní bitvy v Indiánské zátoce, z které promočení poražení Španělé
prchli nadobro pryč.


JÁTUS



Kámen z posvátné skály. Používán hlavně při nové, duchovnější formě obětování.
Umí totiž velmi dobře pracovat s energií.

BUM! PRÁSK! ŘACH! … A JE KLID.

Sportíci se zbavili španělského problému. Ovšem nyní museli
řešit přímo božskou situaci. Běsnícího Boha temnoty a hladového Dobrého boha. Bůh temnoty byl zašpuntován a střežen nově vyrobenými soškami bohů, jež ho dřív střežily.
Ochranné sošky byly radši posílené Játusy Boha slunce. Dobrý bůh se začal dožadovat svého práva na oběť. Chodí-li bůh
po zemi, má mu být přeci obětován ten nejlepší válečník
nebo alespoň pár stovek otroků. Dokonce si i povolal svého
kněze, protože zdejší kněžka na staromódní obětování neměla vybavení. Sportíci ale dřív, než mohl kněz přijít, stačili
prchnout, kryti Aztéky, kteří na krvavé obětování přestávali
mít tak positivní pohled jako dřív (nejspíš díky vlivu Sportíků).
Kněžka objevila ve starých svitcích jakýsi obřad na zneutralizování bohů. Se Sportíky ho uskutečnila, ale neměl ten očekávaný výsledek. Kousek od místa obřadu se objevil Dobrý
bůh s tím, že požaduje vydání jeho oběti. Sportíkům došlo,
že něco nevyšlo. Rozhodli se od boha vzdálit. Nedoběhli moc
daleko, když se před nimi nečekaně objevil rozzuřený Bůh
temnoty.
Naštěstí nějak prchli, takže mohli uskutečnit poslední obřad.
Díky šifře z Čivot na pyramidě přišli na způsob jak se zbavit
bohů jednou pro vždy. Pod jedním rohem pyramidy našli
čtvrtou esenci Boha temnoty, takže na obřad zbývalo vytvořit smolnice (louč ze smůly, pozn. aut.) a přenosný oheň.



Po získání přízně Boha slunce mohli všichni odejít vykonat
obřad, který pošle bohy tam, odkud přišli… do vyšší sféry.
Jakmile se všechny esence bohů slily, vyšlehl ze země plamen. Jelikož začala nová éra bez bohů ve fyzické podobě na
zemi, byl tento nový oheň vzat pomocí smolnic do města.
Tam se rozžehla vatra a s několikerým vykřiknutím magické
formule byl obřad ukončen. Vzápětí se ozvaly velké rány a
každý mohl sledovat, jak bohové stoupají do vyšších sfér, by
došli klidu. Aby se o této historické události dozvěděli další
generace, každý Sportík došel na místo odchodu bohů, kde si vzal symbol božské rovnováhy. Ten
bude jeho potomkům připomínat tento památný den.
Játus boha slunce – pochází
z místa, kde byl Bůh slunce
stvořen. Je zlatý a má hlavně
ochranou funkci.

Lenka
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1. místo: VLCI
2. místo: LIŠKY
3. místo: VYDRY
LUŠTĚNSTVO
Bludištěěěě! 
 Dokážeš ho projít?

Klíště
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LIST ZA LISTEM – „ZÁŘIJOVÁ“ VÝPRAVA
V prosluněných dnech 26. a 28. 9. se
v Mšenu konala první výprava nového školního roku. Pro některé Sportíky to byla premiéra. Copak všichni
prožili? To se dozvíte přímo tady:
V pátek jsme do Mšena dorazili sice
pozdě, ale přece. V sobotu jsme ve
škole našli záhadnou knížku. Dočetli
jsme se v ní, že v knížce je začarovaný
mág Čahu, kterého tam zavřel jeho
bratr. Odpoledne jsme se tedy vydali
Čahua zachránit do skalního bludiště.
Vešli jsme do knihy, Čahua našli a
vyvedli ven. Jenomže Čahu nám utekl
hned po tom, co si uvědomil, že už
není zavřený v knize. Byli jsme sice
trochu zklamaní Čahuovou nevděčností, ale nenechali jsme si zkazit
náladu a cestou zpět se kochali okolní
přírodou. V neděli nám na cestu domu svítilo sluníčko, a tak jsme se
všichni vrátili domu v dobré náladě.

H
O
U
B
A
Ř

ZÁHADNÁ KNIHA

VYDĚŠENÝ MILDA

V OBRAZECH:
7
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VESELE NEBO TĚ KYSELE

HRDINA
Jde slon a muška.
Slon říká mušce:
,,Tam něco šustí, já
se bojím."
A muška slonovi
řekne: ,,Neboj se,
schovej se za mě."

Klíště
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NAUČNÝ KOUTEK
VELKÝ POLSKÝ KŘÍŽ
Velký polský kříž je jednou z nejjednodušších šifer.
Základem této šifry je následující kódovací tabulka:

Jednotlivá písmena pak zapisujeme takto:




Vyhledáme si písmenko v kódovací tabulce.
Obkreslíme tvar rámečku kolem něj.
Uděláme tečku na místo, kde se písmenko v rámečku nachází (nalevo, napravo či do středu).

Například slovo „AHOJ“ je zašifrováno takto:

A nakonec soutěž. Kdo do vydání příštího Tamsemníku přinese vyluštěný tento text a sám nějakou
větu zašifruje, dostane dva body do bodování jednotlivců. Hodně štěstí 

Puntík
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SPORTÍK ŠIKULA
KRABIČKA Z POHLEDŮ
Budeš potřebovat: 12 pohledů, jehlu, bavlnku, nůžky, pravítko, tužku, špendlík
POSTUP:








Přilož vždy dva pohledy rubovou stranou k sobě.
Asi centimetr od okraje naznač tužkou čáru. Špendlíkem na této čáře propíchej dírky
asi centimetr od sebe, aby se ti pohledy lépe sešívaly.
Čtyři dvojice pohledů obšij po okraji bavlnkou podle obrázku.

Zbylé dvě dvojice, které budou tvořit krátké boční strany, musíš nejprve zkrátit, a pak
je také obšij.
Nyní už tě čeká jen sešívání stran k sobě. Pokud si nebudeš vědět rady, popros o pomoc rodiče, určitě ti rádi pomohou.
Krabičku můžeš ozdobit knoflíkem a šňůrkou na zavírání.

Puntík
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CHVILKA SLÁVY PRO KAŽDÉHO
SLOVO SEM, SLOVO TAM... BÁSEŇ Z TOHO UDĚLÁM!
Aneb výběr několika děl, které byly
vytvořeny na táboře.

Panství krále Vlka
Až roztáhnou se mraky,
tak rozzáří se obloha.
Ty zemřeš tlapou svého druha
a tvá krev zbarví zemi do ruda.

O obuté špagetě
Za desatero nocemi a třicatero nudlemi žil malý chlapeček.
Zrovna bylo poledne a k obědu měl špagety, když tu najednou vyskočila jedna špageta z talíře a zařvala: „Zrada a pomsta!“ Popadla nůž a začala chlapečkovi pižlat krk. Někdo na
ulici uslyšel křik a řekl si: „Ten Pepa od vedle se asi zase naštval.“ Potom šel dál svojí cestou. Špageta si
zatím obula boty mrtvého chlapečka a podřízla
sousedku, která poslouchala za dveřmi. A to
je konec. Ale ne úplně! Jakmile špageta
vykročila z bytu, kde ji uvařili
a kde spáchala dvě
vraždy, naplnila
se krvavá kletba
a špageta vykrvácela.

S tebou do podsvětí odejdou i pravidla
tvé morálky
a ty už nikdy potom neuvidíš světlo
noční polárky.
Zde v těchto kobkách,
kde krev je vsáklá ve zdech.
Zde v těchto kobkách,
kde rval jsi lidem od úst dech.
Zde v šedém hradu,
kde už zdi cítí jeho přítomnost.
Sem přijde černý démon,
a odvede si tě přes černý most.

Kasička

Myška

Opilí manželé

Sekera

Manželé vyjdou z hospody,
opilí jsou moc.
Na zádech mají batohy,
nevšímají si mátohy,
podivná je čeká noc.
Ti vznášejí se ve hvězdách,
jako malí ptáci.
A měšce peněz plné jsou
a už si našli práci.
Když najednou se proberou
a kouknou se do měšců,
tak měšce plné účtu jsou,
co peníze jim berou.

Myška

Je večer, skoro noc a mladá dívka vyhlíží z okna. Kouká,
jak se pomalu tmaví obloha a hlavou se jí honí strašlivé
myšlenky. Tato dívka žije ve vile na kraji ulice s výhledem
do hlubokého lesa. Užívá si klid a najednou uslyší hrůzostrašný výkřik. Dívka se lekla a málem vypadla z okna.
Když se uklidnila, tak chvíli pozorovala, co se děje v lese.
Potom viděla, jak z lesa vychází chlápek v tmavé teplákové soupravě. V jedné ruce nese sekeru, která je od
krve a ve druhé ruce má svíčku. Ta tepláková souprava
byla také od krve. Dívka se na chlápka děsivě podívala a
on na ni také. Najednou se na dívčiny dveře ozvaly rány
a o chvíli později je chlápek vyrazil,
přistoupil k dívce a zasekl do ní sekeru. V tu chvíli se dívka probrala a
zjistila, že to byl jen sen.

Pecka
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RYCHLÉ, STRUČNÉ, KRÁTKÉ INFO
SÁZENÍ STROMEČKŮ
V sobotu 11. 10. 2014 se konala akce Sázení stromečků. Počasí sice nebylo příliš slunečné. Účastníkům ale hřejivý pocit nescházel, neboť ho nabyli
vědomím, že pomáhají byť nepatrnému kousku
přírody. A tento hřejivý pocit by určitě na gauči u
televize i přes zapnuté topení nezískali.

UKLIĎME SVĚT …NEBO ALESPOŇ
KOUSEK BARRANDOVA
Neděle 12. 10. 2014 byla ve znamení úklidu. Konala se totiž akce Ukliďme svět.
Ukázaly se i známe osobnosti a na konci
došlo na opékání buřtů!

OPRAVA CHYBY V MINULÉM ČÍSLE TAMSEMNÍKU
I redakce jsou lidé, tak se občas stane chybka. Ovšem když už se náhodou něco takového
stane, jsme rádi, když nás na to upozorníte a my můžeme omyl uvést na pravou míru.
Minulé číslo jsem psala o Zelené stezce
zlatý list. V článku jsem uvedla, že se této
přírodovědecké soutěže Sportíci neúčastnili. A to je onen omyl. Za oddíl Sportík totiž
soutěžili letos v oddíle čerství Sportíci:

Anička, Madlenka, Evelínka. A nejenže
soutěžili, ale dokonce vyhráli první místo!
Tímto se tedy omlouvám, opožděně gratuluji a děkuji za vyvedení z omylu.

Lenka

Čtvrtá nejmenovaná výherkyně a soutěžící za náš oddíl
2 jest Apolenka. Ta ale (zatím ) do oddílu nechodí.
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Foto: www.mopici.cz.

KURZ VOYAGE

Tento kurz je jakási základní kvalifikace pro náctileté instruktory oddílů ČSOP. Konal se 8. –
12. 10. 2014. Mezi 16 odvážlivci jedoucí do Světlé nad Sázavou nasát kreativní energii a
něco informací pro jejich budoucí činnost v oddíle byli i naši Sportíci. Konkrétně jde o Lucku a Koudyho (viz foto hore). Jaké si přivezli z kurzu pocity a dojmy si můžete přečíst o pár
řádků níže.
Žádný hrozný zážitky nemám, protože to
bylo celé naprosto super! Nejdřív jsme se s
Koudym báli, co se bude dít a jaký tam
budou lidi… Pak nás to překvapilo! Když
jsme tam přijeli, tak nás seznámili s tím, co
se bude dít a rozdělili nás do 4 skupin po
čtyřech + ke každé jeden instruktor. Měli
jsme se pomocí GPS a souřadnic dostat na
nějaké místo, které nás dovedlo zase dál.
Dokonce jsme cestou táhli loď, kterou
jsme pak museli nafouknout, abychom se
dostali k další souřadnici na vodě. Ta už
nás konečně dovedla ke Skautské základně, kde jsme spali. Došli jsme tam zhruba
ve 23:45, ale užili jsme si to!

Nemáš Lucko na začátek nějaký otřesný
zážitek z kurzu pro pobavení?
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Všechno jsme si museli zjistit sami z různých knížek a pak to číst nahlas . Takže
jsme to vždycky připravili nejdřív sami a
teprve potom nám řekli, jak by to mělo
vypadat :)

Je něco, co se ti tam opravdu líbilo?
Líbila se mi třeba noční hra - byli jsme v
lese a šli jsme úplně sami po svíčkách. Dostali jsme papírky, na kterých bylo vždycky
napsáno nějaké moudro. Na konci cesty
jsme došli ke 'strážci', který nás zavedl do
'jeskyně', kde jsme měli nakreslit barvami
na papír svojí budoucnost.

Měli jsme zdravovědu - zachraňovali jsme
člověka v bezvědomí a pak jsme zkoušeli i
resuscitaci na figuríně. Také jsme hráli
normální hry a zkoušeli jsme si je uvést a
vysvětlit před všemi.
Jeden večer jsme si vařili po skupinkách
sami na ohni a všechno bylo vynikající!
Měli jsme i psychologii a říkali jsme si třeba, proč chodíme vlastně do oddílu a co se
nám tam líbí a tak.

Co jste na kurzu vlastně dělali?
Stihli jsme toho hrozně moc za ty čtyři dny
a já nevím o čem povídat . Naučili jsme
se, jak se připravuje schůzka, výprava, jak
a kde získat peníze do oddílu (pomocí hry).

Co byl Koudy pro tebe nejlepší zážitek?
No…, kde začít? Řekl bych, že všechno dohromady byl „JEDEN
VELKEJ ZÁŽITEK“. Asi nejlepší byl večer, kdy jsme šli na cestu
za pokladem. To jsme přišli do toho lesa, kde nám bylo vysvětleno, jak budeme postupovat po stezce. Měli jsme jít po svíčkách málem pořád rovně, až do Jeskyně = sklep, kde jsme byli
ubytovaní. Úkolem tedy bylo dojít do jeskyně a najít poklad.
Poklad nebylo nic hmotného, spíš duševního. Šlo o to, že na
světě nejsi sám a musíš si ho užívat, ale musíš se třeba trochu
změnit. Byl tam úkol napsat nebo nakreslit třemi barvami
(Červenou, Černou a Bílou)
jací jsme byli, jací jsme teď a
jací chceme být.
Pak jsme si všichni stoupli do kruhu a říkali proč jsme
v Oddílu, jak nás to baví a jak dlouho v něm jsme. Všichni
tam ukázali ostatním své talismany z oddílu (pozn. red.: věc
pro daný oddíl typická, důležitá,..).
Nějakou „děsběs“ příhodu také nemáš?
Špatného nebylo nic. Možná jen to, že byla občas Zima
Jaké tedy máte z celého kurzu pocity a dojmy?

Lucka: Celkově z toho mám dobrý dojem. Bavilo mě to. Byli tam skvělý lidi a dokonce jsem
se i něco přiučila.

Koudy: Z kurzu jsem si odnesl to, že sem poznal fakt výbornou bandu lidí a nových kamará……………dů a skvělé zážitky. Také to, jak se chovat k dětem, jak připravovat dobře a s humo……………rem nábor, výpravy a schůzky. Pocity taky skvělý. Třeba ta cesta, to bylo něco báječ……………nýho, co jsem nikdy nezažil.

Lenka
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