Začínáme s pravidelným vydáváním oddílového časopisu Čigoligo.
V loňském roce vyšly dva větší “speciály”, letos se pokusíme vydávat
jednostránkový oddílový časopis každých 14 dní. Tak uvidíme, jak to půjde !
Body z jednotlivých měsíců se sčítají
a Žebříček zobrazuje vaše průběžné výsledky v oddílovém bodování.
V celkovém hodnocení tak můžete dohnat slabší výsledek způsobený třeba
dlouhodobou nemocí. Výsledky jednotlivců se promítají také do bodování
družin. Umiňte
si, že vaše družina
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CO JSOU TO MIMOŘÁDNOSTI ?
Ve větší míře se v tomto roce budete
setkávat s pojmem Mimořádnosti. Jsou to
dlouhodobější úkoly, které máte ve vyhlášeném
období plnit. V bodovaném období LEDEN ÚNOR připomínáme: 1. dočtení některé z knih
JF (nálepka + 5 bodů), 2. vybarvení Vánočního
sešitu - 3 body, 3. příspěvek do TAM - TAMU
- 5 bodů (příhoda z výpravy, nějaký postřeh,
možno doplnit fotkou či kresbou, nebo udělat
několika políčkový komix.)

CO JE TO DESÍTKA ?

Už v minulém
odbobí nasbírali někteří z vás body do Desítky za různé práce pro oddíl. Desítka se promítá do bodování a jak
je z názvu patrné, v bodovaném dvouměsíci lze zapsat maximálně deset bodů. Případné “nevyužité body” se
převádějí do dalšího měsíce. Nejčastějším zdrojem těchto bodů je úklid klubovny, zametání dvorku, kreslení
pamětních lístečků (až 3 body) či nošení nějaké herní pomůcky na výpravu (míč, tenisák, létající talíř…).
Na oddílovce 7.1. jsme zkoušeli, kolik která družina uváže uzlů v časovém limitu 5 minut. Tento
závod budeme vícekrát opakovat. Významnou výhodu bude mít ta družina, která bude mít více
přítomných členů a více přinesených uzlovaček. V tomto kole zvítězila s převahou Modrá.
Nesyslete si Rublony: Rublony, které vyděláte v nejrůznějších závodech vyměňujte hned po dosažení
13 za oddílové nálepky. K tomu slouží čas před zahájením - 17:00 - 17:15 a po ukončení oddílovky.
Vyberte si nálepku z tabla a Golemovi pak nahlašte její číslo.
Uklízení klubovny a dvorku jsou nedílnou částí naší činnosti. Dvorek, který můžeme využívat
i pro naše klubovní akce, máme navíc “na starosti” za to, že můžeme klubovnu bezplatně využívat
(díky dohodě s majitelem neplatíme nájem, platíme pouze elektřinu a služby). Tím víc mě mrzí “frky”
některých z vás, kteří se neochotně k této naší povinnosti staví.
Od Jáčka dostáváme kouli pro táborovou Olympiádu a zapůjčený obraz Rikitana a Hochů od Bobří řeky
Přijímačky: Při výpravě na Černolické skály si do přijímačky plní „oddílové pojmy“ Vojta, Vašok a Mára.

Vydává: Spolek Pražská Dvojka,Hoši od Bobří řeky

Klubovna: Kubelíkova 48, Praha 3 - Žižkov

Barvíte si Čigoligo ? Za vybarvené a nalepené můžete získat bodík
do bodování. Za bodovaný dvojměsíc tedy až 4 body ! Neváhejte a využijte
této možnosti snadného bodového zisku !

CO JSOU TO ODDÍLOVÉ POJMY ? Tvoří soubor názvů, výroků

a zvyklostí které jsou pro náš oddíl charakteristické a většinou se nimi
nikde jinde nesetkáte. Tyto pojmy byste měli znát (například do Přijímačky)
a pochopit jejich význam. Patří sem třeba:
Árest, Bodování a Žebříček,
Cesta za pokladem, Čepičáři
a Máslaři, Čigoligo, Davky,
Desítka, Dlouhodobá hra,
Družiny, Emál, Gambala,
Hangár, Hutit, Chlebárna,
KPZ, Latrina, Mimořádnosti,
Nákupčíci, Nástup / Náhluk
/ Násed, Nepěkné chytráctví,

Nepsané zákony - pojem
i konkrétní zákony, Oddílové
signály, Oddílovka, OZNB /
OZNR, Oznamovatel, Pracák,
Oddílové signály, Oddílový
baromert, Oddílový pokřik,
Oznamovatel, Pamětní lístečky,
Povinná výzbroj, Pracák,
Pracovní kruh - PK, Rádce,

Rozdávačka, Rublony a Nálepky,
Semafor - dva významy, Sluneční
konzerva, STO, Střely, Táborová
lejstra, Tradiční podniky,
Třináctá noc, Třináctka, Úseky,
Vánoční nálady, Vánoční sešit,
Veselá desítka, Zahajovačka,
Znaky táborů, Žlutá karta.

NECHTE SE VYZKOUŠET PŘI NEJBLIŽSÍ PŘÍLEŽITOSTI !
* Štěpán získává přezdívku Kamzík. Jest to chlapec neposedný, jakmile vidí nějakou skalku, už se na ní
drápe. Je neustále v čele pelotonu a někdy nám přílišným vzdalováním působí trochu starosti.
* Pokud je někde potřeba dobrovolně pomoci, je vždy na blízku Mára a hlásí se o práci. Ať je to úklid
dvorku či klubovny, či další práce. V tomto je Mára příkladem ostatním členům oddílu. Díky Máro !
* Číslované lístečky: každý dostal na schůzce 28.1. k nakreslení 5 kartiček - nebuď poslední kdo je
přinese ! Tato Jestřábova hra byla v oddíle poprvé hrána na Táboře Svazu třinácti v roce 1927.

KDO DLUŽÍ NAKRESLENÍ PAMĚTNÍHO LÍSTEČKU
ZA VÝPRAVU ?

DOCHÁZKA LISTOPAD PROSINEC 2019

Smutným rekordmanem je Tonda, který ještě neodevzdal paměťák
za Kocábu 7.9. Další dosud neodevzdané:

CELKEM 11 AKCÍ

16.11. Padák

č. 6

Myší plácky

30.11. Vojta

č. 7

Zakšín - Kokořínsko

14.12. - 15.12. Štěpán č. 9

Vánoční nadílka

17.12. Karel

č.10

Večer světel

11.1.

č.11

Černolické skály

Vašok

Na Vánoční nadílce jsme dostali plyšového bobra, který bude
střídavě ubytován u jednotlivých členů oddílu. Fotografie a zápisky
z těchto návštěv zaznamenávejte do Bobří cestovní knížky. Vtipný
a včas odevzdaný zápis hodnotíme třemi body !
M.
Vydává: Spolek Pražská Dvojka,Hoši od Bobří řeky
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CO SE UDÁLO NA KOZÍCH HŘBETECH ?
Dne 8.února jsme se vydali na naše dvě dávná tábořiště. Účast PK byla 100 %,
zato u mančaftu už to bylo horší. Povídáme si o docházce a věrnosti členů
za války, kdy byly oddíly rozpuštěny, Gestapem pronásledovány a jejich členům
hrozily velmi přísné tresty za aktivity, které dnes můžeme svobodně podnikat.
A přesto každý měsíc měla tehdy víc než polovina členů oddílu 100 % docházky!
Nám se to podaří tak na dvou akcích za rok !
Ačkoliv byla výprava pouze polodenní,
stihli jsme toho opravdu hodně. Zahráli
jsme si vynášení čísel, předvádění zvířat
pantomimou (zvláštní cenu za umělecké
provedení měl Karel za předvádění medvěda
- viz vedlejší fotečka), Dandy předvádí
včelu ale je hádán na kůrovce ! Na dvojice
pak hrajeme přehazování střel. Na Kozích
hřbetech - oddílové tábořiště Tygří džungle
- není snad místo, kam by za ty desítky let
výprav nevstoupila noha vašich předchůdců.
Vzpomínáme na zesnulého Jíru Vodenku.
Golem ukazuje knížku Nauka o stopování
od jeho otce, Václava Vodenky, který zakládal
skautský oddíl již v roce 1919. Padák vytahuje
dalekohled a na obzoru pátráme po nápisu
na střeše ve vzdálených Úněticích. Dandyho
závod v nesení raněného je záludný tím, že raněný je jediný který vidí, jeho
nosiči mají zavázané oči. Po prolézání skalek soutěžíme v nadhazování
a chytání kamínků. Bobr putující po domácnostech je nyní v péči Karla, který
pořizuje na skalkách fotku pro Bobří cestovní knížku. Procházíme Tichým
údolím a na stejnojmenném tábořišti hrajeme vybíjenou zároveň dvěma míči
a létajícím talířem. Výprava byla přes malou účast velmi zdařilá.

VZPOMÍNÁME
NA JÍRU
VODENKU
Dne 3.února 2020
zemřel nejstarší
Dvojkař ve věku 97
let. Za vedení oddílu
byli na posledním
rozloučení Milan,
Golem a Mustang.

* Max namaloval pro klubovnu velmi pěkný znak tábora a říká si o další dřevěnou placku !
* Tonda odevzdal pamětní lísteček za výpravu na Kocábu 7.9. ! Sice bez názvu výpravy, bez datumu a pěkně
pomačkanej, ale odevzdal. Už tedy není největším opozdilcem. Aktuálně je nyní největším lajdákem Padák.
* Na oddílovce si čteme První dojmy při vstupu do oddílu, které napsali starší kluci v loňském roce. Některé
jsou pěkně napsané, v předkreslených linkách, jiné odfláknuté. Chybí ještě zápis od Máry, Tondy, Karla
a od všech třech bratří. Nenechte se zahambit.
* Začínají se nám sbíhat nakreslené číslované lístečky. Máme tu i vzácnosti - Mustang například (kromě
svých, vzorně namalovaných lístečků) přinesl také jeden od své sestry, od pana Berana a jeho manželky
(máme u nich složeno v Pitkovicích dřevo ze srubu). Odevzdali též Dandy, 1 x Long, 1 x Milan, 2 x
Golem, a návštěvníci z „Oddílovky u Jestřába“ Jakub a Vincent.
* Začínají jarní prázdniny. Oddílovka 18.2. je proto pro malou účast pracovní, pod dohledem Golema se
činí Houbička a Kamzík, uklízejí klubovnu. Výprava 22.2. odpadá.
* Velmi pěkná oddílovka 25.2. Na návštěvě tři nadějní, správní kluci, bohužel mají hodně zájmů a nabitý
program v dramatickém kroužku a ve skautském oddíle. Uvidíme, zda se to podaří nějak časově přizpůsobit.
M.
Vydává: Spolek Pražská Dvojka,Hoši od Bobří řeky
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PROVOZ ODDÍLU PO DOBU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
Milí chlapci, od pondělka vstoupilo v platnost opatření vlády ČR, které do
odvolání omezuje či přímo zakazuje shromažďování a pohyb osob. Proto se nyní
nemůžeme scházet. Protože by vám ale oddíl chyběl, a to my moc dobře víme,
budeme s vámi alespoň v písemném kontaktu. Pravidelně budete dostávat naše
oddílové Čigoligo s nápady a náměty pro váš volný čas. Pokud se nabízeným
aktivitám budete věnovat, budeme stále pohromadě. Držme se !
Song, o kterém se vedle píše,
je nyní nejstarším členem
oddílu. JE MU 97 LET !

ZE STARÝCH ODDÍLOVÝCH KRONIK

Prvním vaším úkolem bude napsat vyprávění na téma
oddílová výprava, ve kterém musíte použít následující
slova: SLON, MAJÁK, KOMETA, VODNÍK. A abyste
věděli, ŽE TO DE, posílám vám jako ukázku text, který
napsal kdysi podle stejného zadání Tom Didunyk (byli
jsme u něho na faře ve Skramníkách na Vánoční nadílce).
Tak se pěkně uvelebte, pohádka začíná:
Jeli jsme na Velikonoční robinsonádu na Častoboř. Při
nástupu do autobusu nastal velký nával, který ještě zvýšil
SLON, který se za námi tlačil. Koupili jsme si lístky a
slona vyšoupli ven. Ten ještě chvíli nadával, ale pak
uvolnil dveře. a mohli jsme vyrazit. Jedouce okolo řeky,
viděli jsme MAjÁK a na něm - dalšího slona ! Koukal
okýnkem do autobusu, jestli tam nejede jeho brácha.
Zklamán odběhl opět na maják, kde držel službu. Kolem
koukolem lítali v KOMETÁCH další sloni. Dosáhli totiž
velmi vysokého stupně vývoje. Dojíždíme do Sedlčan.
Již z dálky na nás kývá místní starosta. Bylo nám divné,
že mu kape z kabátu voda. „Je to VODNÍK !“, vykřikl
kdosi, a měl pravdu.
POŠLETE MI SVÉ VÝTVORY, NEJLEPŠÍ ZAŘADÍME DO KRONIKY !

ŠIFRA

NÁPOVĚDA: JEN PRVNÍ VYHRÁVÁ !

HROZNÝ OSUD RAMENATÉHO A ŠLACHOVITÉHO
PADÁKA, ANEB GENERÁL EMIGROVAL TIŠE!
Těším se na zprávu o vyluštění !

Máš to ???
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Vylušti a řiď se podle toho !

M.

Klubovna: Kubelíkova 48, Praha 3 - Žižkov

PROVOZ ODDÍLU PO DOBU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
Milí chlapci, ze současné nelehké situace bychom měli vnímat hlavně to, že přes
rizika a problémy které přináší, se také máme možnost přesvědčit o nezměrné
solidaritě a dobrovolné pomoci. Slýcháme nebo čteme příběhy lidí kteří šijí
roušky, posílají unaveným zdravotníkům a hasičům potraviny a povzbuzení,
pomáhají starším lidem s nákupy, vymýšlejí a improvizují tam, kde se něco nedá
sehnat. Pomáhejte každý, nyní víc než kdykoliv jindy ve své rodině. Vaši rodiče
v těchto dnech možná řeší podstatné otázky související s jejich zaměstnáním,
s tím, jestli dostanou výplatu, jestli rodinu uživí. Ukažte, že na vás se nyní mohou
spolehnout. Zapojte se naplno do zajištění chodu domácnosti a mějte pro rodiče
slova povzbuzení. BUĎTE PRO OSTATNÍ OPOROU !

...Před lety se jeden student zeptal antropoložky (antropologie
= věda zkoumající lidský druh) Margaret Meadové, co považuje
za první známku civilizace. Student čekal, že Meadová bude mluvit
o háčcích na ryby, hliněných nádobách nebo brusných kamenech.
Ale ne. Meadová řekla, že první známkou civilizace byla stehenní
kost, která se zlomila, a pak uzdravila. Meadová vysvětlila, že
pokud si ve zvířecí říši zlomíte nohu, zemřete. Nemůžete utéct
před nebezpečím, dostat se k řece pro vodu nebo si ulovit jídlo.
Jste potravou pro toulavé šelmy. Žádné zvíře nepřežije zlomenou
nohu, aby se kost vyléčila.
Zlomená stehenní kost, která se uzdravila, je důkazem toho, že
někdo zůstal u zraněného, zavázal mu ránu, odnesl do bezpečí, byl
s ním a staral se o něho. Civilizace začala tím, že někdo pomáhal
někomu jinému s uzdravením.

Kronika 8.3.1959

JSME TĚMI NEJLEPŠÍMI, KDYŽ SLOUŽÍME DRUHÝM.

ŠIFRA

Nápověda: písmena
zprávy následují po písmenech ze
jména této opičky.

GBIUOEBRŘVÉÍLZCAIW
Těším se na zprávu o vyluštění !

DOKÁŽETE ZJISTIT, JAK SE JMENUJÍ TYTO
DRUHY JAVORŮ?
a)

b)

c)

Dnešní otázky pro tebe připravil Dandy. Pošli řešení. Tři psi. M.
Vydává: Spolek Pražská Dvojka,Hoši od Bobří řeky
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Ačkoliv pojmenovány podle Mišky, píšeme s tvrdým Y, abychom nebyli za nevzdělance. Ovšem víme své !

DOSTALO SE MI DO RUKY ZAJÍMAVÉ VYPRÁVĚNÍ: ZE STARÝCH ODDÍLOVÝCH KRONIK

Milí chlapci, máme za sebou už tři dlouhé týdny kdy se nemůžeme scházet
v klubovně na schůzkách, podnikat výpravy, žít naplno oddílovým životem. Zatím
se snažíme být v kontaktu alespoň prostřednictvím oddílového časopisu a aktivit
s tím spojených. Také si voláme. Rozdělili jsme si vás následovně: Milan - Vojta,
Max, Teo, Vašok, Mára. Dandy - Karel, Kotva, Padák, Tonda, Golem - Houbička,
Kamzík, Cipísek a nováčci Vincent, Pepa a Lojza.
Většina z vás na rozesílaná Čigoliga reaguje, posílá řešení různých šifer, hádanek,
mrská semafor a morseovku. Skvělé, jste pašáci a velmi vás za to chválím. Někteří
se ale svým laxním přístupem oddílu vzdalují. Co si myslet o někom, kdo se neozve
ani na pět zmeškaných hovorů, vzkaz přes rodiče a tři zprávy? Jinými slovy - kdo
chce s oddílem být, patřit k nám, ten je v kontaktu. Kdo nechce, nemá zájem,
řekněte nám to, prosím, na rovinu ať v tom máme všichni jasno.

HÁDANKA

KE ZNAKŮM PŘIŘAĎ SPRÁVNÉ
NÁZVY TÁBORŮ

Hledači pokladů našli u Štěchovic starou
truhlu se zlatými mincemi a šperky. Jejich
vůdce řekl. „Pracovali jste tvrdě a náleží
vám proto pořádná odměna. Já si vezmu
73 zlatých, právě tolik mi chybí na pořízení bobří farmy. Víc
nepotřebuji, vy si rozdělte zbytek!“ Nastala pořádná mela! Zlaté
mince měly různou hodnotu (tak jako dnešní kovové mince) 2,
5, 10, 20, 50 zlatých, ale chyběly mince v hodnotě jeden zlatý!
JAK TEDY NAKOMBINOVAT MINCE TAK, ABY MĚLY
V SOUČTU HODNOTU 73 ZLATÝCH?

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Z M B Ž A P O N Í V R H
O E A R Y N É S A P O U

Nápověda: šifra se jmenuje CIK - CAK

T V O
T
A
Y
V A
I
O
I
E
Y
E
TATO PÍSMENA
DOPLŇ DO SLOV

K M V N L
S V L K S R

Vepiš do prázdných políček
písmena, která jsou pod
tabulkou tak, aby vytvořila
větu. Vepsané písmenko
si pro přehlednost přeškrtni. Slova
v daném řádku i sloupci jsou stejná.
Háčky a čárky (např. s = š, nebo třeba
a = á... ) si doplň podle potřeby.

JSI POZORNÝ ?
Ve kterém roce byly objeveny
Myší plácky? Pozor na chyták!
Odpověď hledej v čísle 5.

a) 1958, b) 1959, c) 1960

Otázky připravili Dandy a Milan. Pošli řešení. Tři psi.
Časopis vydává: Spolek Pražská Dvojka, Hoši od Bobří řeky

1. Strachu (1944)
2. Modrého stínu (1936)
3. Kon Tiki (1957)
4. Svobody (1945)
5. Přátelství (1947)
6. U Sinovíru (1938)
7. Mohykánský (1926)
8. Neznámé civilizace (1977)

Klubovna: Kubelíkova 48, Praha 3 - Žižkov, E-mail: oodil@hobr.cz

Milí chlapci, děkujeme za vaše zprávy z domova nebo z dalších míst, kde
momentálně pobýváte. Těší nás i drobnosti, jakože Padák vyráží na výpravy
na kole, nebo že Teo a Mára stavějí přístřešky v lese, že se chystáte na ryby....
Největší radost nám ovšem dělají zprávy o vaší pomoci doma. Tonda se
pochlubil (a jistě oprávněně) vařením, Vojta prací na zahradě a Karel pomocí u dědy. Jen tak
dál! Napište nám, jak doma pomáháte! Třeba zdánlivé drobnosti! Důležitá je vaše aktivita
a iniciativa. Nečekejte, (a platí to i pro oddílovou činnost) že vám bude neustále někdo
něco připomínat. Nanechte se upomínat o zaslání řešení z Čigolig. Volejte zpět pokud
máte od nás nepřijatý hovor. Řada lidí, možná i někteří vám blízcí, řeší v těchto dnech
opravdu vážné věci, mají velké starosti. Chovejte se proto zodpovědně, nepřidělávejte
jim starosti další. Jestřáb míval takovou úvahu o dvou typech hochů. Podle ní jsou někteří
chlapci jako vagóny na posunovacím nádraží. Když jsou zapojeni do soupravy, pak jedou,
ale sami od sebe se nepohnou, nebo se po „drcnutí“ za chvíli zastaví. Druhý typ hochů jsou
„lokomotivy“. Ti se sami snaží věci táhnout, rozhýbat. Kam patříš ty? Jsi na sebe hrdý ?

PŘEMÝŠLEJ O TOMTO TEXTU
Všechno, co skutečně potřebujeme, můžeme celkem levně
koupit, jen zbytečnosti jsou drahé. Opravdu krásné věci se
neprodávají vůbec. Kdykoliv můžeme hledět na východ i západ
slunce, na oblaka plující po obloze, na květiny u cesty. Také
do síně noci, osvětlené pravými hvězdami, se žádné vstupné
neplatí. Axel Munthe (lékař, spisovatel a ochránce zvířat)

Tři kresby na aktuální téma od našeho
kamaráda Romana Liščáka. Pomáháš
doma? Je na tebe spolehnutí? Nyní je
tvoje pomoc a zodpovědné chování
potřeba víc než kdykoliv dříve.

V Čigoligu číslo 5 jsme psali
v textu o zlomenině. O jakou
část těla se jednalo ? A) ruka, B) noha, C) žebro, D) klíční kost
Zrcadlové převrácení postav se nepočítá jako změna. Kresbu vlevo jsme
dostali do klubovny od bývalého člena Michala Beránka, který píše:
„Obrázky indiánů, kovbojů a exotických zvířat jsem kdysi, jako malý
kluk, loudil z mého dědečka, který byl akademickým malířem.“

Původní obrázek

Upravený obrázek

Těším se na vaše zprávy. Tři psi. Milan
Časopis vydává: Spolek Pražská Dvojka, Hoši od Bobří řeky

Klubovna: Kubelíkova 48, Praha 3 - Žižkov, E-mail: oddil@hobr.cz

Milí chlapci, jak jsem vám již psal dříve, Čigoliga používáme
nyní místo našich oddílových akcí. Každé nové číslo je tedy
pro nás všechny teď taková oddílovka nebo výprava. Počínaje
tímto osmým číslem obnovujeme bodování. Každý úkol má
hodnotu 1-3 body podle náročnosti. V případě potřeby výrazné
nápovědy je možné přiznat méně bodů. Samostatným bodem
bude „Čigoligo přečetl“ a „Odevzdání včas“ (tedy odeslání
odpovědí vždy do následujícího pondělí do 13. hodin) + 8 bodů
Kluci Grecovi pečou
jako za účast na akci. Posílejte řešení i z dřívějších čísel, i za ně
získáte body do bodování. A hlavně: dodržujte
dané slovo. Pokud slíbíte, že zavoláte, že něco
pošlete, udělejte to. Nevymlouvejte se, není to
-- Jestřáb, členská knížka 1973 -důstojné Hochů od Bobří řeky.

Mějte rádi svůj oddíl !

Vaším úkolem
je vypátrat
jméno dánského astronoma, který patřil ve své době
k nejvýznamnějším pozorovatelům hvězdné oblohy.
Působil také jako dvorní astronom císaře Rudolfa II. a záznam
o jeho pobytu nese pamětní deska na domě „U Zlatého ptáka
Noha“ na Hradčanech. V Praze také roku 1601 za nevyjasněných
okolností zemřel a je pochován v Chrámu Matky Boží před
Týnem (lidově též Týnský chrám) na Starém Městě.
Oddílový pokřik ČIGOLIGO, ČIGOLIGO,
ČAU, ČAU, ČAU ... nás v roce 1922 naučil
na táboře u Příběnic dánský skautský vůdce JÖRGEN ?
Dandy pro Vás
připravil
něco
speciálního. Cílem jeho přesmyčky je dostat se od slova
prvního k poslednímu slovu. Na vytečkované místo napište
slovo, ve kterém jste oproti slovu předchozímu změnili jedno
písmeno tak, abyste se dostali k požadovanému výsledku.
Pokud například bude prvním slovem NOHA a požadovaným
čtvrtým slovem BĚTA, pak druhé slovo bude NOTA (změnil
jsem H na T), třetím slovem BOTA (změnil jsem N na B).
Poslední výměnou (O za Ě) vznikne BĚTA. Připraveni ?
VLEK ROLE -

. . . .
. . . .

-

. . . . - VRAH
. . . . - PÍCE

Za dlouholeté existence našeho oddílu
jím prošly stovky chlapců. Většina
z nich byla dobrá a věrná a pro oddíl
vykonala nesmírně mnoho dobrého
svým nadšeným a užitečným členství.
Také ale byli a jsou takoví, kteří velmi
toužili a touží do oddílu se dostat
- ale když se jim jejich přání splní,
brzo se nasytí. Stanou se mrzutými,
lhostejnými, členství už si neváží... To
jsou povahy nestálé, mělké, nevěrné
a pro oddíl velmi nedobré, protože
svým nezájmem a rozmrzelostí kazí
úsilí ostatních.
Mějte rádi svůj oddíl, neotřásejte jím
svými předčasnými odchody! Hluboce
tím urážíte nejen ty všechny předchozí
generace chlapců, kteří po celá desetiletí
oddíl stavěli a při životě udržovali, ale
urážíte i nás, dospělé členy vedení,
kteří vám v oddíle věnujeme svou práci
a svůj drahocenný čas!
Zůstaňte v oddíle jak nejdéle
můžete, a když se jednou budete
loučit, rozlučte se přátelsky a umiňte si, že to nebude navždy. Že se
přijdete do oddílu občas podívat, nebo
alespoň napíšete, když budete daleko.
Oddíl si to od vás opravdu zaslouží!

Slyšeli jste někdy o obrázkovém písmu ? Často používaly
indiánské kmeny k záznamu nějaké události, například
ulovení bizona jednoduché kresby, kterými pak zdobily plachty svých tee-pee. Tyto záznamy byly
jakousi grafickou kronikou a každý se z nich mohl dozvědět o velkých činech obyvatele takového
stanu. Pokuste se pomocí jednoduchých, vámi vymyšlených symbolů nakreslit toto sdělení: ZÍTRA RÁNO
BUDOU ROZBITY BRÝLE FALEŠNÉMU HRÁČI A ZLODĚJI KONÍ KULHAVÉMU OPIČÁKOVI.
Připravili Milan a Dandy. Těšíme se na vaše zprávy.
Časopis vydává: Spolek Pražská Dvojka, Hoši od Bobří řeky

Klubovna: Kubelíkova 48, Praha 3 - Žižkov, E-mail: oddil@hobr.cz

Milí chlapci, v povídce E.T.Setona „Stoupání na horu“, která je přílohou tohoto Čigoliga, se
píše o chlapcích z indiánské vesnice, kteří dostali za úkol vydat se na cestu plnou různých
překážek až na vrchol vzdálené hory. Připravili jsme pro vás také takové putování, které jsme
nazvali VELKÁ CESTA. Jednotlivé body nejsou pouze nějakými „úkoly“ ale jejich splnění
je pro vás samotné důkazem, co se vám povedlo, v čem jste uspěli. U řady úkolů
bude pouze vaše čest dohlížet na to, zda jej nahlásíte jako splněný. Pamatujte, že právě čest
a „fér hra“ jsou našem oddíle vlastnostmi z těch nejdůležitějších! Jak to bude probíhat?
Máte čas do 13. června. Během této doby nám průběžně posílejte zprávy a fotografie
z vaší VELKÉ CESTY. Nejzdařilejší příspěvky budeme zveřejňovat v Čigoligu. Budeme rádi
i za Vaše komentáře, co vám dalo zabrat, jsme zvědaví a na VAŠE ZÁŽITKY, foťte i tam, kde
to není výslovně uvedeno! Váháte ? Ozvěte se o radu! Za každý splněný úkol získáte bod.

Za pět úkolů navíc prémii 10 bodů, za 10 úkolů 15 bodů, za 15 úkolů + 20 bodů.

1. DŘEP O JEDNÉ NOZE
Postupně na levé i pravé, dosedni na patu
a vstaň. Druhá noha je přednožena.
2. PŘESKOK HOLE
Klacek na šířku boků nebo kratší,
bez puštění z ruky proskočit
dopředu a zpět. Těšíme se na fotku.
3. PAMĚŤ PŘEDMĚTŮ
‚Kimovka“ - 13 věcí které někdo
z rodiny dá na stůl a po minutě
zakryje (třeba ručníkem). Má
splněno ten, kdo si zapamatuje
a napíše alespoň 10 věcí.
4. ODHAD ČASU - MINUTA
Splněno za rozsah 50 vteřin až
minuta deset.
5. ODHAD VZDÁLENOSTI
Rozestav si dva předměty tak, aby
byly podle tvého odhadu od sebe
jeden metr. Pak metrem překontroluj.
Úkol máš splněný, pokud bude
změřená vzdálenost více než 90 cm
a méně než 110 cm. Znovu můžeš
zopakovat nejdříve za hodinu.
6. ZKOUŠKA MÍŘENÍ
Ze vzdálenosti cca 7,5 metru (10
kroků dospělého člověka) se hází
na čtverec o hraně 1 x 1 metr. Háže
se 10 x (kamínek, šiška...), splní ten,
kdo se trefí alespoň 8 x.
7. SÁDROVÝ ODLITEK RUKY
Vyber si místo s jílovitou půdou.
Vyčisti toto místo od klacíků, trávy
a nečistot. Vyrob si „ohrádku“ nebo
jinou vhodnou zábranu. Do hlíny
nebo jílu otiskni svoji ruku a umísti

ohrádku. Do ohrádky nalij rozdělanou
sádru tak, aby vyplnila celý otisk
ruky + „něco navíc.“ Ohrádka kolem
otisku má zabránit rozlití sádry do
okolí. Odlitek vyfoť a pošli, očištěný
schovej na výstavku do klubovny.
8. CHYTÁNÍ MÍČKŮ
Chytíš 10 střel (nebo míčků) ze
třinácti, hozených na vzdálenost 10
kroků dospělého člověka?
9. MLČENÍ
12 hodin. Zaznamenávej si pokusy,
napiš nám o nich. Počet pokusů
není limitován.
10. HERBÁŘ
Vylisuj a nalep 5 různých květin
na karton nebo čtvrtku A5. Bonus 3
body za tu, kterou nebude mít nikdo
jiný! Vyfoť a pošli.
11. BALÍČEK
Pošli herbář do 30.5. poštou
na adresu Milan Žaloudek, Jaroslava
Foglara 1332/6, Praha 13, 155 00
12. VAŘENÍ
Uvař pro rodinu jedno hlavní jídlo
(oběd, večeři...).
13. POMOC V KUCHYNI
Oloupej / oškrábej brambory pro
celou rodinu.
14. ROZDĚLÁNÍ OHNĚ
Na bezpečném místě pod dohledem
rodičů si připrav dřevo případně
březovou kůru tak, abys dokázal
zapálit oheň a udržovat jej bez
pomoci ostatních po dobu 5
minut. Papír nebo jiné prostředky

Připravili Milan a Dandy
Časopis vydává: Spolek Pražská Dvojka, Hoši od Bobří řeky

(pevný podpalovač, líh, benzín
a pod.) nejsou povoleny. Po splnění
úkolu ohniště ulij, zahlaď stopy
po ohništi, zlikviduj zbylé dřevo
a třísky. Popros někoho, zda by tě
při tvém úsilí mohl vyfotit. Ty sám
vyfoť a pošli fotografii zahlazeného
místa po ohništi. Pokud jsi použil
již existující ohniště, dbej na to, aby
po tobě zůstalo v lepším stavu, než
když jsi přišel.
15. DOBRÉ ČINY
Udělej si tabulku se třinácti okénky.
Za každý dobrý čin si můžeš jedno
okénko vybarvit. Až jich budeš mít
všech 13, napiš nám stručně, jaké
činy reprezentují.
16. VÝROBA LODIČKY Z KŮRY
NEBO ZE DŘEVA
Vyřezej lodičku, přidělej stěžeň a plachtu.
Vyzkoušej na vodě. Vyfoť a pošli, schovej
na výstavku do klubovny.
17. KVĚTINY
Urči 10 květin podle obrázku.
Obrázky budou průběžně
uveřejňovány v Čigoligu.
18. HISTORIE ODDÍLU
Text máš v pracáku. Pokud ne napiš. Otázky zveřejníme v Čigoligu.
19. UZLOVÁNÍ
Pošli fotky tří libovolných základních
uzlů vlastnoručně uvázaných.
20. PŘIŠITÍ KNOFLÍKU
Přišij knoflík se čtyřmi dírkami
a nech výsledek zkontrolovat někým
z rodičů. Své dílo vyfoť a pošli.

Těšíme se na vaše zprávy a fotky
Klubovna: Kubelíkova 48, Praha 3 - Žižkov, E-mail: oddil@hobr.cz

Stoupání na horu

Kresba Ladislav Rusek - Šaman

(Ernest Thompson Seton)

Daleko na vyprahlém Jihozápadě stojí indiánská vesnice a za ní se tyčí z pouště vysoká hora. Vyšplhat
na tuto horu znamenalo velký čin, a tak všichni chlapci ze vsi toužili, aby se o to mohli pokusit.
Jednoho dne jim náčelník řekl: „Nu tak, chlapci, dnes se můžete všichni pokusit na tu horu vylézt.
Vyjděte hned po snídani a jděte každý tak daleko, jak dokážete. Až budete unaveni, vraťte se, ale každý
z vás mi přinese větvičku z toho místa, kam až došel.“ Vydali se na cestu plni naděje a každý cítil, že
jistě dorazí až na vrchol.
Brzy se loudavě vrátil tlouštík a vztáhl k náčelníkovi ruku, v níž držel kaktusový list. Náčelník se
usmál a řekl: „Milý hochu, ty ses vůbec nedostal k úpatí hory; ani jsi nepřešel poušť.“
Později se vrátil druhý chlapec. Přinesl šalvějovou snítku. „Došel jsi na úpatí hory,“ řekl náčelník, „ale
vzhůru jsi nešplhal.“
Další hoch měl větvičku lindy. „Dobře,“ řekl náčelník, „ty ses dostal až k pramenům.“
Později přišel další chlapec s trnitou větvičkou. Když ji náčelník uviděl, usmál se a řekl: „Ty jsi šplhal
vzhůru; dostal ses až k prvnímu kamenitému splazu.“
Odpoledne dorazil hoch s cedrovou snítkou a stařec řekl: „Podal jsi dobrý výkon, dostal ses až
do poloviny hory.“
O hodinu později přišel hoch s borovou větvičkou. Tomu náčelník řekl: „Výborně! Ty jsi vyšplhal až
ke třetímu pásmu, měl jsi za sebou tři čtvrtiny výstupu.“
Slunce už stálo nízko, když se vrátil poslední. Byl to vytáhlý krásný chlapec vznešené povahy.
Přicházel k náčelníkovi s prázdnýma rukama, ale oči mu zářily: „Můj otče,“ řekl, „dostal jsem se tam,
kde nebyly žádné stromy –neviděl jsem žádné větvičky, ale spatřil jsem Zářící Moře.“Také starcova
tvář se rozzářila, když slavnostním hlasem říkal: „Poznal jsem to! Když jsem ti pohlédl do tváře,
poznal jsem to. Ty ses dostal až na vrchol. Nepotřebuješ žádnou větvičku. Je to napsáno v tvých očích,
zvoní to v tvém hlase. Pocítil jsi nadšení, můj hochu, viděl jsi nádheru hory.“
Pamatujte na to, hledači lesní moudrosti! Pera, čestné odznaky a další pocty, které nabízíme za vykonané
činy, nejsou „ceny“ –jsou to důkazy toho, co jste vykonali a kam jste až došli. Jsou to pouhé větvičky
nasbírané po cestě, které vám mají ukázat, jak daleko jste se dostali při stoupání na horu.

Milí chlapci, v tomto čísle rádi uveřejňujeme fotografie, které nám posíláte z vaší
oddílové činnosti „na dálku“. Máme radost z každé viditelné snahy, z vašich
drobných úspěchů i ze zpráv co jste si již z nabízených činností vyzkoušeli
s kamarády nebo s rodiči. Několikrát jsem v Čigoligu i v telefonických
rozhovorech apeloval na vaši zodpovědnost a soudržnost o které psal Jestřáb
v článku „Mějte rádi svůj oddíl“, který vyšel v osmém čísle. Ne každý se dokázal
se změnami a nároky, které tato nesnadná doba přináší vypořádat a udržet
s oddílem kontakt. V důsledku toho z oddílu odchází Vašok. V šestém čísle
byla šifra CIK - CAK, řada z vás vyluštila pouze polovinu. Zkuste vymyslet, jak
použít její princip i pro zbývající písmenka. Posílejte nám průběžně zprávy
a fotografie z vaší Velké cesty. - M Ve čtvrtém čísle Čigoliga jste dostali za úkol napsat a ten každému rozdal papírek s nějakým zvířetem,
povídku, ve které by se vyskytla tato slova: SLON, které měli předvést tak, aby to ostatní poznali
MAJÁK, KOMETA,VODNÍK. Zde povídka od Vojty. (pantomimou). Hubert měl medvěda, Dan měl
čápa , Kvido měl tučňáka a Tomáš měl slona. Začalo
VODNÍCI NA VÝPRAVĚ
se stmívat a na obloze zahlédli kometu. Uslyšeli
Jednou šli vodníci na výpravu. A najednou se zavytí vlka a Tomáše něco raflo do nohy. „Auu“
zastavili u takového stromu, který vypadal jako zaječel Tomáš a začalo ho to tahat pryč. Dan začal
maják. „Tady si dáme pauzu, torny do řady a pojďte dělat čápa, Kvido zas tučňáka a Hubert medvěda.
za mnou,“ řekl jeden z nejstarších vodníků. Napodobeniny vypadaly přesvědčivě. Vlk se lekl
Všichni se postavili kolem nejstaršího vodníka a utíkal pryč, kluci vodníci se vraceli zpátky domů.

Vojtík - Kimovka (správně 11 ze 13 předmětů) ! / Cipísek škrábe brambory / Max pomáhá při žehlení

TEO - Kontrola po odhadu vzdálenosti / Dřep o jedné noze / Přeskok hole

Padák - přeskok hole

Jak jste si poradili s vymýšlením obrázkového písma? Podle úkolu z osmého čísla jste měli vymyslet, jak pomocí
obrázků vyjádřit následující text: ZÍTRA RÁNO BUDOU ROZBITY BRÝLE FALEŠNÉMU HRÁČI
A ZLODĚJI KONÍ KULHAVÉMU OPIČÁKOVI. Z došlých řešení vybíráme zdařilý výsledek od Maxe.

Připravili Milan, Dandy a Golem
Časopis vydává: Spolek Pražská Dvojka, Hoši od Bobří řeky

Těšíme se na další vaše zprávy a fotky
Klubovna: Kubelíkova 48, Praha 3 - Žižkov, E-mail: oddil@hobr.cz

Golemovo stopařské okénko
Nazdar moji Bobři. Nejen pro plnění úkolu do Velké cesty vám posílám
návod na odlévání stop z knihy „Nauka o stopování“.
Návod je z prvního vydání, které se mi podařilo náhodou nedávno
sehnat. Kdo z vás byl na výpravě do Tygřích džunglí, tak knihu viděl,
měl jsem ji tam s sebou na ukázání. Knížku vydal v roce 1937 otec
nedávno zesnulého člena oddílu Jíry Vodenky, významný skautský
činovník Václav Vodenka. (Jíra byl poslední pamětník legendárního
tábora na Podkarpatské Ukrajině - 1938 tábor U Sinovíru, o kterém jsme
si povídali na naší poslední schůzce v klubovně). Druhé, polistopadové
vydání této knížky možná budeme mít v klubovně k prodeji.
Místo zbavíme jehličí a napadaného smetí. Pak stopu opatrně poprášíme, „pocukrujeme“ sádrou.
Rozděláme sádru tak, že ji pomalu, za stálého míchání, přisypáváme do vody. Dobrá sádra tvrdne rychle
a po vyschnutí „zvoní“. Špatná sádra tvrdne pomalu a po vyschnutí se drolí. Kolem stopy si uděláme
ohrádku. Řídkou sádrovou kaši opatrně a pomalu nalijeme do stopy a necháme důkladně zatvrdnout.
Pak vyrýpneme odlitek i s hlínou, kterou opatrně z odlitku odstraníme. Když je odlitek dostatečně tvrdý
a vyschlý, vyčistíme opatrně zbylou hlínu vodou a kartáčkem.
Ještě přikládám návod, co jsem našel na internetu. Tři psi. Golem

Kurzem odlévání vás provází Vojtík

Milí chlapci, postupně dochází k uvolňování opatření přijatých
proti
šíření
nákazy
koronavirem.
S
velkou
radostí
jsme
zaznamenali také povolení spolkové činnosti od 11. května.

Počínaje oddílovkou 12.5. obnovujeme tedy opět
schůzky v klubovně a výpravy (Nejbližší výprava
bude 16. 5., byť ne víkendová, jak jsme původně
plánovali). V tomto čísle přinášíme fotografie z vaší oddílové činnosti

5.5.2020

doma, máme také velkou radost ze zapojení do prací v rodinách. Čigoligo,
které s vámi bylo po celou dobu tohoto výjimečného stavu se ale neloučí,
stejně tak jako návratem do běžného programu nekončí soutěže a úkoly v něm
vyhlašované. Vracejte se i ke starším číslům, doplňte si to, co vám chybí. Tím
vzniká spojení mezi vámi a ostatními členy oddílu. - M -

Mistr uzlování Vojta ukazuje, jak byste měli mít uvázání základních uzlů splněno, nafoceno a odesláno.

Nejaktivnější na Velké cestě - Stoupání na horu je Teo. Fotky a zprávy chodí pravidelně a dělají nám velkou radost!

Velká cesta - odpovědi
na vaše otázky:
Lze plnit 12 hodin mlčení přes noc?
Nelze, to by na prokázání silné vůle vlastně
skoro žádný čas nezbyl.

Mára - rozdělávání ohně / Vojta - čištění sádrového odlitku
Z vašich příspěvků připravil Milan
Časopis vydává: Spolek Pražská Dvojka, Hoši od Bobří řeky

Lze do vaření uznat třeba pečení?
Úkol „Uvař pro celou rodinu hlavní jídlo“ je,
mimo jiné, přípravou na tábor. Získávejte proto
návyky při vaření omáček, příloh, polévek,
obalování a smažení, dochucování... Pečení
je vítanou pomocí v domácnosti (a jsme za ni
rádi) ne však splněním tohoto bodu.

Těšíme se na další vaše zprávy a fotky
Klubovna: Kubelíkova 48, Praha 3 - Žižkov, E-mail: oddil@hobr.cz

vaše pomoc v rodinách

Za zprávy děkujeme klukům i rodičům.
Přidejte se také, jen houšť!
Houbička, Kamzík a Cipísek pomáhají...
Bedny s hlínou jsou naše nové školní záhony.
Kluci do nich naváželi hlínu z kompostu.
Také sázeli na školním pozemku muškáty
a natírali herní prvky. To všechno dělají
místo mých žáků, pomáhají mi s péčí o školní
pozemek a pravidelně také pracují v kuchyni.
-- Veronika Dobrovolná --

Teo dělá brambory na loupačku a řízky.

Karel natírá plaňky na nová vrata

Houbička a Cipísek vaří - kuře na paprice

Tentýž pracovitý jinoch pomáhá v kuchyni

21.5.2020
Cesta od Maškova mlýna

Milí chlapci, máme za sebou dvě oddílovky a velmi vydařenou výpravu na
dávné oddílové tábořiště Údolí odvahy. Pamatujte si, že svůj název (dříve se
jezdilo jen do Radotínského údolí) má podle legendárního skoku Vendy Zicha
ze skály přes potok do měkkého bahna na kraji louky. Tento památný čin se
odehrál 3. května 1942.
Važme si té zdánlivé samozřejmosti, že se opět můžeme scházet a prožívat ty
báječné chvíle v oddílové činnosti, svádět boje o Rublony či body do oddílového
bodování, společně hrát hry, učit se táborovému vaření, luštit různé zapeklité
hlavolamy, bavit se spolu NAŽIVO při programu na oddílovce... A važme si
toho tím více, že jsme si vyzkoušeli, jak snadno, ze dne na den, může být tohle
všechno pryč. Dnešní Čigoligo přináší fotografické střípky z těchto prvních
akcí, v příštím čísle přineseme hodnocení Velké cesty a mimořádných Čigolig,
taktéž s vašimi fotografiemi. Nezapomeňte, že poslední termín s možností
odevzdání je 13. června!
/ Lojza na chůdách

/ Kamzík a Dandy při „Průchodu armád“ / Pepovo maskování

Bobr měl
pěkný
výhled
Lezení na strom

/

Dandy v džungli

/

Skála na Údolí odvahy

/

Skok přes potok

Výklad pravidel pro výměnu členů družiny na kládě

Připravil Milan
Časopis vydává: Spolek Pražská Dvojka, Hoši od Bobří řeky

Těším se na další společné zážitky!
Klubovna: Kubelíkova 48, Praha 3 - Žižkov, E-mail: oddil@hobr.cz

naše první dvě oddílovky

12.5.

19.5.

Naší vůbec první akcí po ukončení mimořádného stavu byla oddílovka 12.5., kde se sešlo 11 kluků +
4 členové PK, hostem byl Menhart. Díky dobrému počasí děláme schůzky na dvorku. Z klubovny si
vynosíme stoly a lavice, které operativně přemísťujeme, nebo používáme při programu. Do činnosti se
plně zapojují nováčci Vincek, Pepa a Lojza, kteří jsou s námi v kontaktu již z doby mimořádného stavu.
Skládání zprávy Zpravodajské brigády

/

Dandy hra - putování po světových památkách

Propinkávání míče
V klubovně ještě v rouškách / Hádej kdo jsem / Oddílové pexeso z fotek

Fotky vybrané pro toto Čigoligo nemohou zdaleka zachytit vše, co jsme na těchto prvních oddílových
akcích tak intenzivně prožívali. Nechť jsou nám navždy připomínkou těch krásných chvil!

Milí chlapci, dnešní číslo přináší průběžné hodnocení, jak daleko jste došli na své
Velké cestě. Vzpomeňte si na příběh, kterým byla tato cesta uvedena. Nesoutěžíte
zde s ostatními ale v první řadě sami se sebou. Zdoláváním úskalí cesty dokazujete
především svoji vůli a také svůj zájem podílet se na společném díle. Výsledky
ostatních, které uvádíme v tomto čísle, mohou být pro vás srovnáním i výzvou
k lepšímu výkonu a závěrečnému zmobilizování sil.

20. Přišití knoflíku

19. Uzle

18. Historie oddílu

17. Znalost květin

16. Lodička

15. Dobré činy

14. Oheň

13. Pomoc v kuchyni

12. Vaření

11. Tabulka nálepek

10. Herbář

9. Mlčení

8. Chytání míčků

7. Odlitek ruky

6. Zkouška míření

5. Odhad vzdálenosti

3. Kimovka

2. Přeskok hole

průběžný
stav
velké
cesty
k 1.6.2020

1. Dřep o jedné noze

2.6.2020

4. Odhad času

Na cestu jste se vydali 20. dubna v době mimořádného stavu a zakončíte jí
na červnové výpravě v den s magickou číslicí v kalendáři a to s výjimkou jednoho
bodu: Znalost květin si splníte na oddílové schůzce 16. června a použijeme k tomu
vámi odevzdané herbáře, které budou pro vás představovat nápovědu. Hromadně
proběhne i prověřování znalosti historie oddílu, velmi doporučujeme přečíst si
článek, který jste dostali ke vlepení do Pracáků. Pro doplnění ještě uvádím, že bod
11 - pošli balíček, byl nahrazen nakreslením tabulky (do Pracáku) s očíslovanými
čtverečky (celkem 100) a vybarvením políček za aktuálně získané oddílové nálepky.

MÁRA
TEO
VOJTA
MAX
KAREL
PADÁK
TONDA
VINCENT
PEPA
LOJZA
HOUBIČKA
CIPÍSEK
KAMZÍK

3 x D - Houbička

/

Kamzík

/

Připravil Milan
Časopis vydává: Spolek Pražská Dvojka, Hoši od Bobří řeky

Cipísek

/

Mára a Mája (do hry se zapojili se i rodiče)

Za měsíc už budeme na táboře!
Klubovna: Kubelíkova 48, Praha 3 - Žižkov, E-mail: oddil@hobr.cz

Max - „a co když tu ruku už nikdy nevyndám !!!“

Cipískova loď a vor vyrobený Pepou

/

/

Pepova stopa psa

/

všechny odlitky jsou vystaveny v klubovně

Houbička a Cipísek vyrábí letadlo

rozdělání
ohně

Kamzík a Houbička rozdělávají oheň

Pepa - přeskok hole

vaření

Pepova kaše s Mustangem
dřep
o jedné noze

/

Kamzík připravuje lívance

přišívání
knoflíku

nácvik
uzlování
Mára a Karel trénují doma uzle na čem to jen jde ...

Maxův dřep o jedné noze / Teo přišívá knoflík / Cipískovo dílo

Více fotek, které jsme mi vy nebo vaši rodiče zaslali, se sem už nevešlo. Nezapomeňte - vaše Velká cesta
již 13. června končí! Mrknětě do tabulky na předchozí stránce, jak daleko jste zatím došli.

Milí chlapci, za necelých 14 dní již budeme na táboře, který Jestřáb zcela po právu
nazýval podnikem pro celé muže. (Proč si myslím, že tento termín je naprosto
výstižný, píšu dále.) Podnikem, který prověřuje sílu přátelství a odhodlání, pevnou
vůli dokázat zatnout zuby a nepovolit, když síly již ubývají. A také ochotu pracovat
na společném díle s ostatními a pro ostatní.
Na stavbu tábora budete rozděleni do pracovních skupin pod vedením někoho
zkušenějšího, vždyť je toho tolik co je třeba dělat, než bude zahájen běžný táborový
provoz. Postavit kuchyni včetně vnitřního vybavení (stoly, lavice, police a závěsy
pro nádobí a zásoby a pod), kuchyňské ohniště s přístřeškem pro dřevo, vykopat
odpadovku, jámu pro latr včetně zastřešení, postavit velký vojenský stan - hangár,
který nám poskytne přístřeší do doby vybudování podsadových stanů a během tábora
bude sloužit na uskladnění nářadí, materiálu, zásob. Pak samozřejmě táborovou
16.6.2020
podkovu (se stožárem na státní vlajku), která bude letos složena z devíti stanů, zbude
li nám síla tak ještě jednoduchou táborovou bránu, olympijské stupně a stožár na
olympijsou vlajku, sušák na prádlo a slunění spacáků, marodku, a řadu dalších táborových staveb. Opět bude

nutné pokosit louku, jet na pilu pro dřevo, těžit v lese soušky na kůlky, stavět podsady, podlážky pod postele,
stolky a další vybavení stanů. Při určení na jednotlivé práce nebuďte mrzutí, pokud zrovna na vás připadne
práce na nějaké společné stavbě, zatímco někdo jiný již bude mít možnost stavět stan. V tu chvíli děláte
něco užitečného pro všechny, se stavbou vašeho stanu, až na to přijde řada, vám rádi pomůžeme. Buďte si
vědomi toho, že tábor začíná nikoliv po dostavění jednotlivých staveb, ale již srazem u klubovny, nakládáním
a odvozem věcí a buďme na práci, které k táboru neodmyslitelně patří, připraveni.

Kdo je to takytáborník?
Takytáborníkem (na Divokém západě by nejspíš řekli Zelenáčem) je zván gambusín, který kde se ocitne, tam
překáží, u něhož je riskantní pouhý pobyt v jeho blízkosti. Človíček nátury někdy lenivé, jindy neúměrně
horlivé - takový hrom do police.
• Vydaný pokyn okamžitě spolehlivě zapomene.
(Co chtěl Milan, abych dělat s tím dalším
Táborové nářadí již při odjezdu (pokud jej
papírem na latr, ptá se sám sebe poté, co novou
přímo doma nezapomene) připomíná spíše
roličku přinese opět zpátky do kuchyně).
muzeální exponáty. Kleště a sekyra rozviklané,
• Stále něco hledá. „Himbajs, kde já jsem jen měl
rezaté, věčně věků někde pohozené či přes noc
tu škrabku, Goleme, nevíš, kde mám šálek „ ???
zapomenuté.
Svršky ze kterých postupně během dne vystoupil, • Na nástup chodí zásadně pozdě, všelijak se klátí
a neustále něco komentuje, aby se nakonec
a které odložil, se válí po celém táboře, od stolu
zeptal na něco třikrát již na nástupu vysvětlené.
v kuchyni až k pláži u rybníka.
• Je-li při službě vyslán pro dřevo, mizí v lesních
Na zvolání Gambala zpravidla chodí pozdě,
houštinách aby se objevil po půl hodině
vždyť kampak se vlastně honit, pokud zrovna
s drobnou, zcela zelenou větvičkou. Na zavrčení
není něco pro něj nadmíru zajímavého. To
vedoucího služby odchází opět pro dřevo
naopak letí o zlomkrk do kuchyně, cestou poráží
a po další půlhodině dovleče poleno (které
a strká do ostatních aby si zajistil první místo.
ovšem již nenařeže - pokyn byl prý vydán
Nechává ve stanu zapálenou svíčku. Je
nejednoznačně) aby se následně po té dřině
fascinován ohněm, neustále zapaluje sirky,
vydal odpočívat do stanu, případně kibicovat
šermuje hořícími větvemi a pod.
práci ostatních. Cestou samozřejmě nezapomene
Ve volných chvílích posedává kolem kuchyňského
jmenovaným polenem zvrhnout hrnec s právě
ohniště, udí se v jeho kouři a s neuvěřitelnou
odstavenou polévkou.
vytrvalostí se motá běsnící službě pod nohy.

Jak se takový tvor projevuje?
•

•
•

•
•

Připravil Milan
Časopis vydává: Spolek Pražská Dvojka, Hoši od Bobří řeky

11 dní do odjezdu na tábor!
Klubovna: Kubelíkova 48, Praha 3 - Žižkov, E-mail: oddil@hobr.cz

Pokyny pro táborovou službu
• Vrchním velitelem sil kuchyňských je po celou dobu tábora Mustang, který organizuje přípravu pokrmů
a fungování celé služby. Službu tvoří stanové dvojice, které se střídají od stanu číslo jedna po směru hodinových
ručiček, lze si tak snadno za pomoci několika málo desítek matematických vzorců odvodit, kdy „padne“ služba
zrovna na váš stan.
• Služba začíná převzetím kuchyně a stavu zásob od služby předchozí, po obědě, v době osobního volna. Následně
služba připravuje odpolední svačinu, večeři, snídani, dopolední svačinu, oběd. Po obědě smyje všechno nádobí,
uklidí kuchyň a okolí ohniště, doveze vodu a předá službu podle předávacího lejstra následující dvojici. Dokud
předání neproběhne, služba stále trvá.
• Dopoledne, v den převzetí služby, jede stanová dvojice (nákupčíci) pod dohledem někoho z PK na nákup
a na poštu, z tábora vždy bere dopisy a odpadky. Po návratu nákupčíci předají nákup v kuchyni, chleby a pečivo
vybalí do chlebárny, máslo, mléko a méně trvanlivé potraviny do sklípku. Na uložení věcí se domlouvají nákupčíci
s Mustangem, zda není něco třeba nechat rovnou na svačinu či přípravu oběda.
• Během nákupu si mohou nákupčíci koupit ze svého kapesného nějakou drobnost. Pozor, nestřídmost a tláskání
mohou vést k žaludečním potížím! Co nakoupí, snědí na místě nebo po cestě, do tábora se již žádné soukromé
nákupy vozit nesmí.
• Služba si na vaření zajišťuje průběžně dřevo (ke zpracování používá zejména vlastní sekery) a pitnou vodu.
Ve volných chvílích se dřevem podle možností vypomáhá zbytek tábora.
• Kromě vaření služba také zajišťuje pravidelnou výměnu vody na mytí rukou u kuchyně v sekci pro služby i pro mačaft
a min. 1 x za den výměnu vody v lavóru u latríny. Zde se do vody přidává jako dezinfekce trocha hypermanganu.
• Služba vždy hlásí vedoucímu kuchyně, pokud načne poslední kus, pytlík, lahev a pod jakékoliv potraviny.
• Při vaření, pokud není výslovně řečeno jinak, si služba sama nebere potraviny, ale vyžádá si je od vedoucího kuchyně.
• Dbá na průběžný úklid i v průběhu služby (odmývání nádobí, utírání stolů - pozor - rozlišovat hadry na stůl
a utěrky), průběžně také zpracovává dřevo. Bez povolení vedoucího kuchyně služba nikdy kuchyň neopouští.
• Služba si bere jídlo vždy poslední a to až poté, co rozdala jídlo ostatním a případně dala stranou jídlo pro nepřítomné
táborníky (nákupčíci, družina na cestě za pokladem a pod) a to vždy až na pokyn vedoucího kuchyně.
• Chleby se mažou vždy po větší straně a do krajů.
• Služba dbá na hygienu při vaření - časté mytí rukou, odmývání nádobí, mytí ovoce, mytí kuchyňského stolu...
• Služba třídí odpad vzniklý při jejím výkonu. Biologický odpad a zbytky jídla patří do odpadovky, dále se třídí
plasty, papíry (zpravidla se využijí při zatápění), sklo a ostatní odpad.
• Služba udržuje pořádek v táborových bednách, policích a sklípku, nádobí vrací na své místo, závěsné věci zpět
na háčky. Dbá na minimum načatých potravin (oleje, cukry, mouky, másla, chleby...)
• Ctí každé služby jsou včas, kvalitně a dosyta nakrmení a spokojení táborníci.

Nakreslil RAP, kronika Tábora Svobody 1945

A na závěr - jak je uvedeno již v názvu této funkce - jedná se o službu ostatním.
Vykonávejte ji svědomitě a s nasazením, v dalších dnech zase prokáže službu někdo vám.

Milí chlapci,
patnácté Čigoligo je ohlédnutím za prosluněnými dny našeho letošního tábora,
zatímco při pohledu vpřed se před naší oddílovou lodí schylují temná mračna
a vypadá to na pořádnou buřinu. Budeme jí čelit tak, jak se na Dvojkaře patří a naše
odhodlání vytrvat pramení mimo jiné ze společných zážitků a přesvědčení, že si
tohle všechno nenecháme vzít, byť by na čas opět přišla nějaká omezení.

15.9.2020

Zdravotní situace se v naší zemi nevyvíjí dobře a s každým dalším nakaženým
přibývají a budou přibývat také omezení, která si pamatujeme z jarních měsíců.
Zatím je to pro nás jenom povinnost nošení roušek v uzavřených prostorách (tedy
i v klubovně) uvidíme, zda opět dojde i k omezení shromažďování (na jaře to byly pro
nás dlouhé dva měsíce). Ale zvládli jsme to a vydali se na tábor, který byl po všech
stránkách výrazně lepší než loňský. Nálada v mančaftu byla výborná, neměli jsme
žádné lítostivé „stýskálky“, služby díky Mustangově permanentní přítomnosti
v kuchyni fungovaly dobře. Tábora se zúčastnilo 13 hochů + členové PK.

Táborové
bodování
Kromě každodenního
bodování úklidu jsme bodovali
výkony služeb, Veselou desítku,
Dlouhodobou hru, Olympiádu,
luštění Aztécké dlažby, klání
o Jestřábův štít, sehrané scénky

dlouhodobá hra
po stopách alvareza
navazuje na náš záměr představit nové
generaci legendy k nejznámějším
oddílovým dlouhodobým hrám.
Alvarezova dobrodružství, známá
krom jiného také díky Jestřábovým
knížkám, se začala psát v roce 1942.
Název tábora je Tábor
tří družin. Po tradičních
družinách Modré a Žluté
opět obnovujeme Zelenou
družinu - Vlaštovky.
Autorem znaku je Golem.

Lojzík plave se
suchými sirkami

Rychlých šípů, známkování
jednotlivců, lanové lávky,
střelbu ze vzduchovky...
A tady je pořadí:
1. Vincek
2. Houbička
3. Vojta
4. Skokan
5. Lojzík
6. Brouk
7. Cipísek
8. Padák
9. Mára
10. Tonda
11. Teo
12. Kamzík

329 bodů
293 bodů
279 bodů
278 bodů
266 bodů
236 bodů
233 bodů
232 bodů
228 bodů
223 bodů
204 bodů
201 bodů

Karel odjížděl o týden dříve a tudíž
není v celkovém žebříčku započítán.

Návratem k tradičním
zvyklostem našich táborů
jsou nákupy na kole. V našem
„cykloparku“ se sešlo celkem
6 vozidel, takže si nákupčíci
mohli vybírat správnou
velikost. S klukama do vsi
vždy jezdil jeden člen PK.

Modrá při
výrobě váhy

Pořadí družin, které na závěr DH
v cestě za pokladem získaly „Peníz
průkazní“, bylo následující:

1. Žlutá
2. Modrá
3. Zelená

Skokan

33 bodů
23 bodů
22 bodů
Připravil Milan

Časopis vydává: Spolek Pražská Dvojka, Hoši od Bobří řeky

Klubovna: Kubelíkova 48, Praha 3 - Žižkov, E-mail: oddil@hobr.cz

Tábor tří družin
Sázava pod Křemešníkem
27.6. - 18.7.2020
Stany jsme stavěli, tak jako v loňském roce, na krajinkových podsadách. Na tábor a pro další časy necháváme
vyrobit oddílová trička, ve kterých absolvujeme ranní nástupy, výpravy do okolí, nákupy, v období je budeme
nosit na oddílové akce. Fotka je z prvního týdne, tudíž Golem a Čiki na ní chybí.
Kluci známkovali ostatní táborníky na konci každého týdne. V nejlepší
kategorii s průměrem do 1,3 se pokaždé umístili: Cipísek, Vincek, Teo,
Lojzík, Skokan a Houbička, kterýžto jinoch byl v celkovém součtu mančaftem
hodnocen nejlépe. Nad výsledky by se naopak měl zamyslet Max (alias Brouk).
Padák

Veselá desítka - Teo zachycen při

lovení fazolí z mouky. Celkovým
vítězem byl Vincek, druhý Skokan
a třetí Houbička.

různé

velké prádlo,

výpravy do okolí

neboli jak
říkáme v oddíle
„prádýlkování.“

Fotečka je z rozhledny Pípalka na Křemešníku.
Další výpravy na Čeřínek a Čertův hrádek, do
Pelhřimova (bazén a muzeum rekordů)...

Mistr uzlování - šest základních uzlů povidu a poslepu
1. Vojta (76,10), 2. Skokan 95,60), 3. Vincek (127,20)
Olympiáda v kategorii mladších zvítězil Lojzík, v kategorii starších
Vincek, ve státech Pandora (Vincek + Teo)
• Čteme na pokračování Jestřábovu knížku „Pod junáckou vlajkou“
• Táborové služby letos poprvé předávají podle předávacího lejstra
• Gumák vyrobil nádherný rošt do kuchyně
• Navštívili nás: Glen, Tom, Zbynda, Menhart, Borůvka, Silver, Větřík

Milí chlapci,
nové období je již v plném proudu. Máme za sebou pět oddílových schůzek, dvě
výpravy, v pátek odjíždíme na první vícedenní výpravu do Bylan u Kutné Hory.

1.10.2020

Dandy se úspěšně popral s Covidem a je nyní silnější než kdykoliv předtím. Chci
se s vámi podělit o následující úvahu. Často si říkáme, že překonávání překážek,
ať již uměle a záměrně při hrách a různých zkouškách před vás postavených, nebo
s životem a vašimi rolemi v něm přicházejících, upevňuje vaše charaktery a mělo
by být vaší ctí se těmto výzvám postavit příště lépe, být připravenější. Tak jako je
Dandyho organismus nyní vybaven protilátkami proti nemoci, kterou prodělal.
V jakém světle vidíte vy své chování a vystupování? Jste sehranější, otužilejší,
zdatnější v oddílových dovednostech a vědomostech, plníte lépe své povinnosti
... a jste pro ostatní příkladem svým chováním a vystupováním? Jste připraveni
na zdolávání chorob společnosti, kterým se říká lhostejnost k ostatním, vulgarita,
sobeckost či nespolehlivost?

Pojďme si udělat takovou zkoušku. Všichni si pamatujete táborové bodování jednotlivců. Dáte známku 1 - 3
ostatním a oni ji dají vám. Jednička je prima kamarád, „dobrá duše“, zdvořilý a slušný druh. Trojka naopak je
člověk hašteřivý, neustále s někým nebo s něčím v konfliktu, vyvolávající spory. Jakou známku si myslíte, že byste
nyní na základě zářiových akcí od ostatních získali? A proč si myslíte, že by byla taková? Promluvíme si o tom
na některé z našich akcí a zároveň ono známkování provedeme, abyste viděli, zda je hodnocení vás samotných
vnímáno stejně i ostatními.
Tak jako si vaše tělo buduje v kontaktu s nemocemi protilátky, i vy byste každou překážku měli příště zdolat lépe,
ideálně pak s nadhledem, úsměvem a povzbuzením pro ostatní. Kdo v sobě tuto touhu po vlastním neustálém
zlepšování nemá, kdo si nebuduje protilátky proti špatnosti a slabostem a kdo naopak vyhledává slabosti ostatních,
aby na ně mohl ukázat v bláhové naději, že tím zakryje vlastní selhání, není NAŠÍM člověkem.

Na závěr vám nabízím několik otázek. Zamyslete se, zda pracujete na svém zlepšení:
• Vytýkají mi rodiče neplnění mých domácích či školních povinností?
• Pokud ano, reaguji hněvivě, klackovitě, drze, nebo jdu pracovat na nápravě?
• Plním si své oddílové povinnosti? Nosím pravidelně kompletní oddílovou výzbroj, doplňuji si ztracené
střely, vedu si pečlivě Pracák?
• Nosím na oddílové akce oddílový kroj?
• Respektuji autoritu starších při hrách, nebo se neustále hádám a zpochybňuji rozhodnutí?
• Jsem k ostatním kamarádský a zdvořilý, pracuji na sobě a zlepšuji se v tomto směru?
• Je moje chování inspirací pro ostatní, nebo moje poklesky omluvou pro jejich vlastní chyby?
• Jsem pro oddílovou činnost zapálený, pomáhám ostatním i celku dobrovolnou prací, například úklidem
klubovny či dvorku, kreslením pamětních lístečků či kroniky, mám splněnou přijímací zkoušku?
• Pokud zjistím, že něco neumím, snažím se to naučit nebo požádat někoho o pomoc?
• Pokud něco dovedu, jsem v tom dobrý, předávám to trpělivě ostatním?
• Jsem pokračovatelem generací kluků vyrostlých v elitním oddíle. Jsem na to hrdý a mohou být moji
současní kamarádi i bývalí členové hrdí na mě?

Připravil Milan
Časopis vydává: Spolek Pražská Dvojka, Hoši od Bobří řeky

Klubovna: Kubelíkova 48, Praha 3 - Žižkov, E-mail: oddil@hobr.cz

Milí chlapci,
podobně jako v jarních měsících, jsou v rámci hledání cesty ke snižování šíření nákazy
koronavirem vyhlašována opatření, která mají dopad (mimo jiné) také na zájmovou
činnost. Není tedy možné konat jakékoliv oddílové akce, ať již v klubovně nebo
v přírodě a musíme se připravit na to, že tato omezení opět nějakou dobu potrvají.
Připravili jsme pro vás opět plno zajímavých věcí a jsme zvědavi, jak se do této formy
činnosti (jinou teď nemáme) zapojíte. Zda s nadšením, jak se sluší na aktivní členy
oddílu, kteří oddílem žijí a váží si svého členství, nebo jen laxně, jak se říká „na oko“.

nové webové stránky: pd-hobr.cz
21.10.2020
Co najdete na
pd-hobr.cz ?
• Fotky současné
i historické.
• Přehled všech
oddílových
táborů a kluboven
od roku 1913.
• Všechna letošní
i historická
Čigoliga.
• Staré kroniky.
• Videa a zvukové
záznamy.
• Podklady
k naší činnosti
„na dálku“.
• Přehled všech
členů. Podívejte
se, jak vypadá
detail vaší stránky
a co tam můžete
snadno najít.

budou spolu s Čigoligem hlavními zdroji informací a námětů k naší činnosti, ale
také místem, kde si například v archivu fotek můžete připomenout pestré zážitky
z našich oddílových akcí. Stránky jsou určeny pouze pro členy našeho sdružení
a rodiče. Je zde tedy vyžadováno přihlašování pomocí jména a hesla, které vám
rozešleme mailem.
Po přihlášení se dostanete na úvodní stránku. Prozkoumejte stránky, odkazy

a ... pusťte se do prvního úkolu:
1. V sekci Oddíl/Fotogalerie zjistěte: Kdo na oddílovce 15.9. 2020
v Riegrových sadech neměl krojové tričko?
2. V sekci Oddíl/Čigoliga najděte: Ve kterém čísle Čigoliga byla vyhlášena
Velká cesta a jak se jmenovat spisovatel jehož povídka je legendou k Velké
cestě?
3. V sekci Tábory: Popište, co je ve znaku Tábora zpěvu a kolik bylo na tomto
táboře účastníků.
4. V sekci Jestřábův koutek otázka z Nováčka Hubáčka: Kolik bot nosil
Nováček Hubáček na oddílové výpravy? (Povídka „Připravuji se
na tábor“).
5. V sekci Archiv: V kolik hodin budila služba mužstvo na táboře Alvareze ?
A od kdy do kdy tento tábor trval ? (Zjistíte z kroniky).
6. V sekci Členové: Kolik táborů absolvoval Glen a který byl jeho první
tábor? (Návštěvy nepočítejte).
7. V sekci Klubovny: kolik měří nejkratší trasa pěšky z klubovny U Grošáka
do klubovny Radlice na horním hřišti - (do plánování na stránce mapy.cz
zadejte souřadnice zjištěné na stránkách klubovny.)

Za každý splněný úkol získáte 1-2 body do oddílového bodování.

V příštím čísle Čigoliga zahájíme Podzimní Velkou cestu, která bude ještě zajímavější a propracovanější
než na jaře. Výsledky budou na stránkách průběžně zveřejňovány, abyste mohli porovnávat své výkony
s ostatními. Podzimní Velká cesta bude mít pět oblastí: příroda, oddíl, oddílové dovednosti, osobnosti (objevitelé
a dobyvatelé) a pátou oblastí bude trochu netradičně - audio! Opatření vlády neumožňují naši obvyklou
oddílovou činnost na oddílovkách a výpravách, ale máme i jiné možnosti. Nic nekončí - pokračujeme dál!
Připravili Milan a Dandy
Časopis vydává: Spolek Pražská Dvojka, Hoši od Bobří řeky

Klubovna: Kubelíkova 48, Praha 3 - Žižkov, E-mail: oddil@hobr.cz

Milí chlapci,
do uzávěrky tohoto čísla mají zatím webové stránky prozkoumány a úkoly splněny
Vincek, Lojzík a Skokan. Vojta, Karel a Teo zkoumají, od ostatních zatím žádná
reakce.
Jak bylo řešeno v minulém čísle, vyhlašujeme podzimní velkou cestu, která má celkem 25
úkolů. Úkoly jsou poskládány do šachovnice 5 x 5 políček, (celkem je 5 témat po pěti
úkolech). Jak se bude hodnotit ?

27.10.2020

• Za každý splněný úkol získáte bod do bodování.
• Za každý splněný řádek nebo sloupec, nebo splněné celé téma (tedy všech
pět úkolů z daného tématu, například tedy úkoly A1, A2,...A5) získáte navíc
nálepku. A to se vyplatí!
Zde je tabulka:

A1 B1 C1 D1 E1
B2 C2 D2 E2 A2
C3 D3 E3 A3 B3
D4 E4 A4 B4 C4
E5 A5 B5 C5 D5

Můžou být vaše :-)

Každé písmeno znamená jedno téma
•
•
•
•
•

A - příroda
B - oddíl
C - oddílové dovednosti
D - objevitelé a dobyvatelé
E - audio a video

• Na webových stránkách pd-hobr.cz najdete popsané jednotlivé úkoly
• Úkoly budeme vyhlašovat postupně. Soutěž potrvá do konce roku 2020.
• V některých případech bude nutná spolupráce celé družiny. Tyto úkoly
budou navíc hodnoceny bodem do bodování družin. Bod získá také
družina v případě, že splní dané téma jako celek (tedy všech pět otázek)
s tím, že z daného tématu má každý člen splněn alespoň jeden bod.
• Na webu budeme vést průběžný stav, kde uvidíte, jak si kdo vede. Obracíme
se zejména na rádce, aby sledovali toto průběžné hodnocení a popohnali
své „ovečky“. (Neznamená to ovšem nějak napovídat, nápovědu si
můžete kdokoliv vyžádat u PK).

Z oddílového archivu
Jak získal Jestřáb svoji přezdívku? Jak možná víte, přinesl si ji do Dvojky z 34. oddílu skautů

(Čtyřiatřicítky, zvané též Ohnivci), kterou vedl pan učitel Kalivoda. (Před tím ovšem Jestřáb krátce chodil
na výzvu svého bratra Zdeňka do oddílu old-skautů - Jestřábů.) Přezdívku mu přidělil pan učitel Kalivoda
s následujícím vysvětlením: „Zaprvé jsi k nám přišel z Jestřábů, zadruhé nás jako jestřáb trháš svým perem
v kronice - a tak budeš Jestřábem!“ A od té doby se už pak Jestřábovi jinak neřeklo...

zůstaňme v kontaktu
Pokud bychom se mohli scházet normálně, byla by každé úterý oddílová schůzka v trvání dvou hodin.
Slibme si, že alespoň tuto dobu, kterou jsme se zavázali podpisem přihlášky si každý týden pro oddíl vyčlenit
(výpravy teď pomíjím) nyní oddílové činnosti (a tím také sobě) věnujeme. Sledujte pravidelně webové
stránky a Čigoliga, posílejte průběžně svá řešení. I když je situace nelehká, zůstaňme v kontaktu!
Připravili Milan a Dandy
Časopis vydává: Spolek Pražská Dvojka, Hoši od Bobří řeky

Klubovna: Kubelíkova 48, Praha 3 - Žižkov, E-mail: oddil@hobr.cz

Milí chlapci,

máme za sebou více než měsíc naší nucené odluky. Stejně tak jako v jarních měsících
i nyní můžete dát najevo svůj vztah k oddílu zapojením do naší činnosti „na dálku“,
svým plněním oddílových povinností, které je vyžadováno již v nejnižším stupni
vaší cesty - v přijímací zkoušce.
Možná jste si všimli, že postupně doplňujeme již vyhlášené body Podzimní Velké
cesty (podrobně popsáno níže v textu). Nepřibývají další, jen se zpřesňuje a doplňuje
to, co již bylo vyhlášeno. PK se schází, vymýšlí a také se při tom baví. Doufám, že
je to na výsledcích vidět :-)
O radu, pomoc nebo nápovědu se můžete obracet také na své rádce. Jejich rolí
není vám sdělit správné řešení, ale navést vás nápovědou či radou ke splnění úkolu.
Chválím například Padáka, který se o radu obracel přímo na Vincka. Ne nadarmo
vyplývá ze slova rádce to, že je to, krom jiného člověk, který umí poradit!

objevitelé
a dobyvatelé

vyhodnocení soutěže z čigoliga č.17 - průzkum webových
stránek

Jedním z bodů (B5)
je vypsat, kterou
osobnost obdivujete
vy a proč. Mára
a Vincek píší:

První odevzdal vše (a správně) Vincek. Z ostatních mají vše splněno Vojta, Max,
Lojzík, Skokan a Padák. Drobnosti chybí ještě opravit Márovi, Karlovi a Teovi,
naopak vůbec se nezapojili Houbička a Kamzík. Přestože je již po termínu,
doporučuji všem úkoly dokončit, stejně tak, jako jsme zvyklí dokončit úsek,
kde je zřejmé, že skončíme tak říkajíc „na chvostě“. V oddíle je dokončení
závodu otázka osobní cti. Jednotlivé body byly vymyšleny tak, abyste se co
nejdříve dokázali zorientovat na webových stránkách oddílu, které jsou jedním
z hlavních zdrojů oddílových informací nejen v této nelehké době. V reakci
na nový oddílový web nám chodí slova uznání, děkujeme vám za ně.

První nálepky uděleny
Marca Pola protože
objel skoro celou
Asii, což v jeho době
bylo skoro nemožné.

Waltera Fredericka
Morrisona, který v roce
1948 vynalezl frisbee.
Obdivuji ho, protože
bychom bez něj
nemohli hrát ufíjenou.

V Podzimní Velké cestě jsou různé bonusy
a odměny. Jednou z nich je zisk nálepky za celé
splněné téma, řádek či sloupec. Prvním, kdo
tuto prémii ohodnocenou oddílovou nálepkou
získal, je Mára - Téma B. Dalším pak ve stejném
oboru byl Vincek, který zatím Velkou cestu
vede, třetím držitelem nálepky je Padák,
na dosah ruky ji má i Lojzík. Výsledky můžete
sledovat na stránkách. Připomínám i bonusy
přidělované družinám, které vyžadují zapojení
každého člena.

do velké cesty
doplněno
• Otakar Batlička
- čtená povídka
• Nepsané zákony
- nafoceno PK
• Světelný semafor
• Morseovka zvukem

Jak psát popisky k fotkám ?
na oddílovém webu máte možnost oživit fotky svým komentářem vyfocené
události, zapsáním, kdo je na fotce, či nějak jinak přiblížit co se tam děje. Toto
sdělení patří do kolonky popisek. V kolonce název by mělo být pouze datum
a název akce - postupně doplňuje PK.
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Připravili Milan a Dandy
Klubovna: Kubelíkova 48, Praha 3 - Žižkov, E-mail: oddil@hobr.cz

Milí chlapci,

opět se vám hlásí vaše oblíbené, nenahraditelné, autentické, no prostě NEJLEPŠÍ
Čigoligo a hlásí: PK neleniví a nezahálí! Kromě přípravy programu „na dálku“
makáme v klubovně. Pustili jsme se do natírání podlahy v dílně/kuchyňce, což
znamenalo především vystěhovat všechny věci. Nedovedete si představit ten
„čurbes“. Na dvorku zametáme listí, pomáhali jsme Jáčkovi odnosit všechny stromky
v květináčích do baráku. Spravujeme opadané kusy zdí v kuchyňce a pokračujeme
ve výrobě totemu Hochů od Bobří řeky. Co vy? Jak jste daleko na Podzimní Velké
cestě? Děkujeme za vaše zprávy a hlášení (a rodičům za jejich podporu). Podívejte
se, jak jste na tom v průběžném hodnocení. Pořadí je VELMI PŘEKVAPIVÉ!
Body splněné do vydání tohoto Čigoliga jsme ohodnotili dvojnásobnou taxou (2
body) abychom tak ocenili ty z vás, kteří jste v kontaktu a průběžně posíláte svá
řešení. Od dnešního dne budou již úkoly za inzerovaný 1 bod, nálepkové bonusy
samozřejmě nadále platí. Dále byly vyhlášeny tři „kontrolní otázky“ (1x Milan +
2x Golem). Zde zapisujeme bod úspěšným řešitelům (Golem dává ještě Rublon!)
Sledujte aktuální dění, pokud bude v opatřeních vlády vyhlášen stupeň číslo
3, můžeme pořádat výpravy, možná i oddílovky. O změně nebo prodloužení
současného zákazu má rozhodnout vláda tuto neděli, takže teoreticky by mohla
být výprava již příští sobotu 5. prosince!

osobnosti
Koho obdivuji
a proč:
Padák

Nálepkový bonus za splněné téma zatím získali:

Charles Babbage,
jinak bychom byli
za korona dobu
úplně hloupý.
Příspěvky od ostatních
najdete v dalším čísle.

podzimní Velká cesta

kontrolní otázky

celkem

průběžné pořadí

Karel

zkontrolujte si na webu pd-hobr.cz
oddílový web pd-hobr.cz

Fredi Chesnau
protože jezdí
po celém světě
a ochutnává místní
speciality a natáčí
o tom pořad. Nejdřív
pomáhá lidem s jejich
prací a pak s nimi
vaří.

Průběžné hodnocení činnosti
v době mimořádného stavu

MÁRA

7

14

0

21

5.-6.

TEO

6

0

0

6

9.

VOJTA

7

14

2

23

4.

MAX

6

20

0

26

2.

KAREL

5

10

1

16

8.

PADÁK

7

22

1

30

1.

VINCEK

7

18

0

25

3.

SKOKAN

7

14

0

21

5.-6.

LOJZÍK

7

10

0

17

7.

HOUBIČKA

0

0

0

0

10.-11.

KAMZÍK

0

0

0

0

10.-11.

C3

Márova stránka v Pracáku - znaky táborů

Mára, Skokan, Vincek, Karel, Lojzík, Padák.

A3
Bod A3 vám ukládá pořídit a poslat fotku podzimní přírody. Nechte se
inspirovat fotkou Vojtova kamaráda. Kontrolní otázka: Kde to je foceno ?

Časopis vydává: Spolek Pražská Dvojka, Hoši od Bobří řeky

Připravil Milan
Klubovna: Kubelíkova 48, Praha 3 - Žižkov, E-mail: oddil@hobr.cz

Milí chlapci,

na téma úvodníku letošního posledního Čigoliga mě přivedl Karel, když mi psal,
jestli nemám nějaké nápady pro dárky na oddílovou Vánoční nadílku. Předkládám
tady i pro vás ostatní pár námětů.
Nejprve je třeba říci, že dárky nejsou nějakou útrpnou povinností ale vyjádřením
toho, že chcete někomu udělat radost, pobavit ho, možná i rozesmát. Dárky můžete
vymýšlet „pro všechny“, nebo se zaměřit na dárky „na míru“. Pojďme na to:
Co třeba vyrobit každému jednu opravdu dobrou střelu? Používáme je na každé
výpravě, ztrácí se, bývají různé kvality provedení... Nebo perníček - zde je nutná vaše
účinná asistence v kuchyni, toto není „úkol pro maminku“. Perníčky navíc nabízejí
možnost originálního provedení (jako když mi Kotva vloni věnoval perníkový
vrtulník. Ti z vás, kdo byli svědky mého neobvyklého transportu ze Zbořeného
kostelce, rozumí. Můžete vymyslet a vyrobit pidiverzi KPZ pro každodenní nošení,
co se vejde o krabičky od sirek a dá se nosit i sebe pořád, nebo uříznout kousek
březové kůry pro vaše větší oddílové kápézetky. Dá se do nějaké krabičky vyrobit
hlavolam, třeba ze sirek a na kartonek nakreslit co a kolika tahy se má sestavit. Umotat
z provázku náramek nebo přívěsek. Praktickým dárkem by mohla být třeba malá
kartička kde z jedné strany bude semafor a z druhé morseovka. Můžete dát třeba
uzlovačku tomu o kom víte, že má krátkou nebo nevyhovující. Můžete, samozřejmě
s rozmyslem a po poradě z rodiči, věnovat nějakou drobnost kterou vy už nevyužijete,
ale někomu jinému ještě udělá radost - třeba figurku z lega. Dárek může být i recesní,
ale zvažte, zda obdarovaného rozveselí „to je teda fakt dobrý“, nebo rozzlobí „s tím se
mám fakt táhnout domů?“

osobnosti
Koho obdivuji
a proč:
Skokan

Alexandera
Grahama Bella, za to
že dokázal vynalézt
telefon. Nikdy bych to
nepochopil, a proto
ho obdivuji. Několik
malých částeček
a precizní práce...

Speciální kategorií jsou dárky oddílu nebo tak zvaná tajná Vánoční činnost družin.
Ale o tom až příští rok :-)
Máte před sebou víkend, který se dá vyrábění a vymýšlení využít. Nerezignujte
na přemýšlení jak udělat ostatním radost, nežádejte rodiče ať vaše dárky pro ostatní
vyřeší za vás tak, že pro každého něco koupí. To není osobní, není v tom kousek
vás samotných. A hlavně, pokud vás dárek pro každého ani po namáhání závitů
mozkových nenapadne: Netrapte se tím, i tak vás máme rádi HOLOTO!

Brouk

Jules Verne
pro jeho napínavé
dobrodružné
příběhy. Líbí se mi,
že mají fantazii.
Nejraději mám 20
tisíc mil pod mořem,
Pět neděl v balónu,
Albatros, Vynález
zkázy a Tajuplný
ostrov.
Časopis vydává: Spolek Pražská Dvojka, Hoši od Bobří řeky

Krásný Padákův
výrobek
z přírodnin.
Do Podzimní
Velké cesty bod
A2.

Také naši Old Boys měli
Vánoční nadílku. Poznáte, kdo
(v pruhovaném svetru) rozdává
dárky ?
Připravil Milan
Klubovna: Kubelíkova 48, Praha 3 - Žižkov, E-mail: oddil@hobr.cz

