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Na úvod

Milí horalové, milí rodiče,
po delší době jsme se rozhodli rozeslat náš věstník
přímo do vašich schránek. Ukazuje se totiž, že i
když rozdáme tištěný Hlas na schůzce a vyvěsíme
jej na střediskový web, nedostanou se klíčové
informace ke všem zúčastněným. Vracíme se proto
ke staré tradici posílání informací poštou
(Horalský hlas budete však i nadále nacházet na
oddílové nástěnce v klubovnách a na webu).

Nebude to však jediný návrat ke starším tradicím.
Jak se blíže rozepisujeme v jednom z článků,
rozhodli jsme se zrušit systém oddílových schůzek
zavedený začátkem roku a vrátit se k
celooddílovým schůzkám. Vedle této změny v
dalších článcích připomínáme tradice, které
zůstávají v platnosti už delší dobu a poněkud se na
ně zapomíná. Jde především o řadu pravidel a
nejrůznějších zákazů - čtení o nich sice není žádná
velká zábava, nicméně dodržování pravidel je
nutné právě k tomu, abychom se dostali k těm
ostatním, zábavnějším věcem. K těm, kvůli kterým
děláme skauting.

V neposlední řadě se dočtete také o proběhlých a
připravovaných akcích.

Ke čtení je toho tentokrát opravdu hodně a
přínosný čas věnovaný Horalskému hlasu vám
přeje vedení oddílu: Piškot, Martin, Lvíče a Honza.

Svojsíkův závod
V sobotu 27. dubna se náš (a také dívčí) oddíl
zúčastnil základního kola Svojsíkova závodu, které
připravili skauti z Ústí nad Labem. Závod se konal
v příměstském parku u Klíše a schopnosti
závodníků prověřoval na osmi stanovištích, mezi
kterými nechyběla zdravověda, setkání s opilcem,
detektivní úloha nebo prezentace vlastní družiny
pomocí plakátu.

Do závodu jsme postavili dvě družiny a věřili, že se
alespoň jedné podaří postoupit do dalšího kola,
protože víme, že Horalové na to mají víc než
dostatečné schopnosti. Nepostoupila však žádná, a
to vinou zbytečných chyb. Nemá smysl za ně
nikomu nadávat, natož za ně někoho trestat. Nejde
totiž o to určovat viníky, ale poučit se pro příště (a
v roce 2015 závod díky tomu vyhrát).

První problém spočíval v tom, že z každé družiny
se ráno na nádraží sešli jen tři lidé, a to ještě díky
Martinově “ukecávací akci”. Minimum pro
soutěžní družinu jsou ovšem čtyři, takže Opice ani

Orlové by nemohli postoupit do dalšího kola, i
kdyby závod vyhráli. Kdyby horalové, kteří nejeli,
poslali SMSku a omluvili se z účasti, mohli jsme
ještě večer předem sloučit obě družiny do jedné a
tím zachránit možnost postupu, ale ráno na závodě
už bylo pozdě. Poučení: to, že máme pravidlo o
omlouvání neúčasti na akcích v předstihu, má svůj
důvod. A když se na nej vyprdnete, poškodíte tím
ostatní.

Druhý problém byl v tom, že obě družiny dorazily
bez prezentačního plakátu. Nezískaly tak body v
disciplíně, kde představovaly své členy a svojí
činnost, a tyto body pak citelně chyběly: například
Opicím by stačilo dostat za prezentaci plakátu ani
ne třetinu z možného maxima bodů a vyhrály by
celý závod! Poučení: často zapomínáte na důležité
věci, které by stačilo si mezi sebou soustředěně
domluvit a zapsat si do zápisníku. Místo toho



přicházíte o spoustu věcí.

I když ale obě družiny věděly, že jsou mimo soutěž,
rvaly se jak se dalo a vybojovaly 3. a 6. místo. Na
reflexi po závodě rozhodčí ocenili, že kluci v
družinkách dobře spolupracovali a vždy se našel
někdo, kdo si s daným úkolem věděl dobře rady. Za
to Tomáše, Jonáše, Honzu, Michala, Kuldu i
Šimona chválíme. 

Na závěr ještě jedno poučení ze stanoviště, které
obsadili Martin s Piškotem - představovali
zbloudilé anglicky mluvící turisty, kteří se chtějí
dostat vlakem do Plzně. Bylo vidět, že angličtině,
která se na závodníky valila nemilosrdně a rychle,
většina skautů rozumí, a to vlastně překvapivě
dobře. Ale mnoho lidí se stydí promluvit a raději se
“schovají” za někoho, kdo mluví za celou skupinku.
Měli byste vědět, že ten stud je úplně zbytečný -
nebojte se mluvit i s chybami, protože opravdový
cizinec vám bude rozumět i tak a bude vděčný, že
se snažíte s ním komunikovat.

Operativní zrušení schůzky 3. 5.
O víkendu 3. - 5. května se koná víkend pro členy
našeho skautského střediska a jejich rodiče na
našem tradičním tábořišti v Labské Stráni u
Děčína. Protože vedení našeho oddílu se na akci
organizačně podílí, odpadne bez náhrady schůzka
v pátek 3. května - klubovna i zahrada zůstanou
zavřené.

Květnová výprava 3. - 5. 5.
Jak víte, koná se o tomto víkendu akce určená
přednostně pro rodiče skautů, my se však
zúčastníme jako oddíl a pojmeme to jako
pravidelnou výpravu. Znamená to, že Horalové se
akce mohou zúčastnit i bez rodičů a bez
předchozího přihlášení (Pokud jste přihlášeni s
rodiči, následující informace ignorujte).

Sraz je v 17:20 na nádraží v Teplicích. Mějte s
sebou: 200 Kč na účastnický poplatek a jízdné;
večeři na pátek; karimatku a spacák; ešus se lžící;
nůž; pořádné boty do terénu a teplé oblečení pro
případ chladného počasí; svítilnu; zápalky. V
batohu si nechte místo na nějakou společnou
výstroj, která vám na nádraží bude přidělena. Na
cestu si oblečte skautské tričko a šátek.

Akce se koná za každého počasí, v případě deště
bude na tábořišti velký stan, takže se
nerozpustíme. Narozdíl od zúčastněných rodin,
které spí ve stanech, budeme my spát pod
plachtami, jak je na našich výpravách zvykem.
Návrat z akce v neděli kolem 13:15.

Omluvy neúčasti očekáváme formou SMS (pouze
SMS, protože kdo si má ty telefonáty pamatovat,
že...) na čísle 608 365 379. Pokud něco vzkážete
po kamarádech, je to sice od vás hezké, ale pro
nás je to poněkud pozdě (musíme předem nabalit v
klubovně kotlíky, plachty a podobně, a to podle
počtu lidí!). SMSka stojí korunu, tak vás
nezruinuje. U Horalů, kteří nám do pátku do 8:00
nenapíšou omluvu, počítáme automaticky s tím, že
se akce zúčastní.

Změna v družinovém systému
Po přechodu na ten pravý skautský družinový
systém se nám všem zdálo, že se oddíl konečně
ubírá správným směrem. Rádci připravovali
program pro své vrstevníky a ti se ho aktivně
účastnili. Avšak záhy se projevil nedostatek
zkušeností, rádcům došly nápady a “zabalili to”.
Program schůzek a s ním i vaše účast začaly
upadat. To nás mrzí a proto jsme si lámali hlavu,
co s tím. Rozhodli jsme se, v zájmu nás všech,
zasáhnout rychle a vrátit přípravu schůzek do
rukou vůdců. Tímto tedy slučujeme družinové
schůzky do podoby oddílových. Scházet se bude
tedy celý oddíl najednou, a to v tradičním termínu
v pátek od 16 do 18 hodin. Všem, kteří si už zvykli
na nový režim, se omlouváme.

Další změna, která nás čeká, je zbrusu nová
zkouška pro nováčky. Sami víte, jak to chodí s tou
současnou: ačkoli si myslíme, že úkoly v ní jsou
jednoduché, plácají se s ní někteří půl roku i déle.
Proto jsme se rozhodli, že si poněkud
zjednodušíme život. Nováčci, než budou pozváni k
běžné oddílové činnosti, budou muset prokázat své
odhodlání na (alespoň) jednodenní výpravě do
přírody spolu s ostatními členy oddílu. Zkouška se
tak odbude soustředěně, za jediný víkend.

Nová podoba zkoušky také odpovídá faktu, že
výpravy (a samozřejmě tábor) považujeme za jádro
oddílové činnosti, kde se toho nejvíc naučíme a dá
se tam udělat větší zábava. Ti, kdo ještě nesplnili
všechny body zkoušky, se mohou těšit na to, že
během červnové výpravy poslouží jako pokusní
králíci této nové podoby přijímací zkoušky.

Veverčák během soutěže v neverbální komunikaci

Připomínka ostatních pravidel
Rádi bychom vám osvěžili také několik dalších
pravidel:

Na schůzky si noste zápisník nebo trhací bloček a
tužku. Je to potřeba na různé činnosti při schůzce
a shánět během ní deset tužek je pěkná otrava.

Na slavnostní oddílové schůzky (vždy první pátek v
měsíci) se chodí v kroji, na výpravy jezdíme ve
skautském tričku a šátku. Pokud mrzne a tričko by
pod vrstavmi svršků stejně neplnilo svůj účel, nosí
se jen skautský šátek.



Automaticky počítáme s tím, že námi pořádaných
schůzek a výprav (a také tábora) se účastní všichni
členové oddílu. Pokud jste nemocní nebo máte
jinou důležitou akci, oznamte to prostřednictvím
SMSky na Piškotovo číslo 608 365 379 (hm, že už
jste to někde četli?). Neposílejte vzkazy po
ostatních ani nepište ostatním vedoucím, chceme
mít všechny informace pohromadě v jednom
telefonu. Omluvenku posílejte v co největším
možném předstihu, protože podle počtu účastníků
domlouváme skupinové vstupenky, vypočítáváme
jízdné, nakupujeme potraviny a plánujeme
program. Určitě je vám jasné, že když na výpravu
naplánujeme hru Safari a na výpravě se pak sejde
taková účast, že je ve hře jedno zvíře a jeden
lovec, není to úplně ono.

Používání kluboven
Rádi vidíme, že jste si skautskou klubovnu oblíbili
natolik, že v ní trávíte čas i mimo schůzky. Právě to
je ovšem důvod, abychom i tady stanovili jasná
pravidla.

Především: do klubovny choďte pouze ve dny, kdy
máte schůzky (což je pouze pátek, pokud
nerádcujete u nějaké družinky vlčat). Nechoďte na
schůzku se zbytečně velkým předstihem - na
přípravu schůzky potřebujeme svůj klid a
nemůžeme se vám věnovat. Dorazte proto nejdříve
v 15:30! Pokud skončíte ve škole dřív, najděte si
prosím jinou zábavu.

Pamatujte, že jako členové horalského oddílu máte
nárok používat horalskou klubovnu, ale žádnou
jinou. Občas při blbnutí na chodbě zabíháte do
spací místnosti a podobně, což je ovšem zakázáno.

Také není dobře, když si hrajete na asfaltu před
klubovnami - míč mlátí do plechových vrat, vy
halekáte a to všechno neprospívá “sousedským”
vztahům s lidmi z okolních domů, kteří si v pátek
po práci chtějí odpočinout. Když poprosíte, někdo
vám rád odemkne zahradu a tam můžete řádit
téměř bez omezení. Nicméně, vzhledem k tomu že
téměř vždy zapomenete vrátit půjčený míč (a ten
pak zpuchří na zahradě), noste si na hraní mimo
čas schůzek vlastní.

Poslední věc, o které jsme se chtěli rozepsat, je
rušení cizích schůzek. Víte, že i na naše schůzky
občas “dolejzají” vlčata a chtějí vidět, co děláme.
Někdy je to dost otravné. Stejně tak ovšem vy
navštěvujete schůzky jiných oddílů, případně
kamarádi některých z vás navštěvují klubovnu a
její střechu. Vysvětlete jim, že to není vhodné a že
bychom neradi zařizovali, aby je policie vozila
rodičům.

Systém žlutých a červených karet
Protože převaha našeho členstva se nachází těsně
před, těsně po, popřípadě až po uši v pubertě,
klademe velký důraz na přísné dodržování
nejzákladnějších pravidel.

Namísto nejrůznějších dřepů, nekonečného
napomínání a tomu podobně jsme zavedli
jednoduchý systém žlutých a červených karet,
které fungují podobně jako ve fotbalu: za mírné
přestupky jsou skauti napomenuti žlutou kartou,
místo třetí žluté karty v řadě dostanou už
červenou. Ta znamená odchod z probíhající
oddílové akce (schůzky, výpravy, prázdnin) domů.
Za nejvážnější prohřešky se uděluje rovnou karta
červená. Platí ovšem, že na nasbírané žluté karty
se po skončení akce “zapomíná” a na příští akci
začíná každý opět s čistým štítem.

A za co se karty udělují?

Žlutou kartou se napomíná používání sprostých a
urážlivých slov, nenošení “předepsaného” vybavení
na schůzky a výpravy, rušení při výkladech a
vysvětlování pravidel, nedodržování
bezpečnostních pokynů, hrubost k ostatním
členům oddílu, odbíhání z programu, hraní s
telefonem.

Červená karta se uděluje místo třetí žluté, v
případě rvačky mezi členy nebo za hrubé porušení
bezpečnostních pokynů, které má za následek
ohrožení některého člena. Vyhrazujeme si právo (v
souladu se stanovami Junáka) na základě svého
uvážení vyloučit z oddílu člena, který za uplynulý
rok již třikrát obdržel červenou kartu. 

Červnová výprava 31. 5. - 2. 6.
Konkrétní trasu a program výpravy teprve
připravujeme, už teď ale dáváme k dispozici
základní informace:

Sraz před výpravou v pátek v 16:00 v klubovně,
spát se bude venku pod plachtou (pouze v případě
extrémně nepříznivého počasí bude přespání v
klubovně). Jídlo budeme nakupovat společně,
proto si nic neberte. Vybírat se bude 200 Kč na
dopravu, společné potraviny apod.

Stavba hráze na tábořišti
Abychom se na letošním táboře mohli za parných
dnů chladit v potoce, chtělo by to postavit
pořádnou hráz. Ta se může postavit až během
tábora, ale bylo by lepší si ji užívat už během
stavěčky. Proto připravujeme neoficiální a
neformální, dobrovolnou výpravu na Mohelnici.
Proběhne pravděpodobně někdy v červnu,
konkrétní termín určíme operativně podle počasí.
Účast bude zcela dobrovolná.

Táborová brigáda 18. 5.
V sobotu 18. května se od 9:00 do 18:00 bude
pracovat v klubovně. Budeme kontrolovat a
opravovat vybavení na tábor, ve zbylém čase se
snad stihne nějaká údržba zahrady a úklid.
Dorazte. Pokud nemůžete na celý den, pak alespoň
na část. Na sebe si vezměte pracovní oblečení,
jídlo si přineste z domova.  


