Jednadvacítka
Informační zpravodaj 21. oddílu skautů

Vážení rodiče,
v tomto zpravodaji vám představíme motivaci celoročního hodnocení v oddíle, plán
výprav do června roku 2020 a plánovaný termín letního skautského tábora. Podrobné
informace o jednotlivých výpravách vám budeme posílat na vaše e-mailové stejně jako
doposud přes přihlašovací systém Doodle a zároveň veškeré výpravy jsou zaznamenány
v našem kalendáři na webu (http://jednadvacet.vocko.org/akce.html). Kalendář můžete sdílet
ve svém google kalendáři, když si přidáte sdílený kalendář jednadvacet@skaut.cz.
Během roku jsou kluci za účast na akcích a umístění v různých soutěžích hodnoceni
body. V letošním roce se budeme při motivaci celoročního hodnocení členů oddílu opírat
o povídku E. T. Setona „Stoupání na horu“. Za každých 50 bodů získaných při akcích našeho
oddílu bude možné posunout své jméno blíže vrcholu hory.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STOUPÁNÍ NA HORU (E. T. 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.
Ale 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 chlapec vznešené povahy. Přišel 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 ti pohlédl
do tváře, poznal jsem to. Ty ses dostal 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! Odznaky, 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.
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Kontakty na vedení oddílu:
Michal Horáček (Bimbo): +420603334167, michal.horacek@jh-inst.cas.cz
Vladimír Hořejš (Úhoř): +420777820569, vlada.horejs@email.cz
Jiří Bauer (Datel): +420732893751, bau.jiri@seznam.cz
Josef Svárovský (Dárek): +420736788462, pepik.skaut@seznam.cz
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Za co lze získat body:
družinová schůzka

výprava

účast
včasný příchod
balíček A na schůzce
omluva neúčasti
neomluvená neúčast
za hry na schůzce
zlepšení času uzlování
zlepšení v Kimově hře
účast
včasný příchod
balíček B či C na výpravě
omluva neúčasti
neomluvená neúčast
za hry na výpravě

3 body
2 body
2 body
2 body
0 bodů
maximálně 5 bodů
1 bod
1 bod
6 bodů za jeden den
2 body
2 body
4 body
0 bodů
neomezeno

Tyto informace včetně obsahu jednotlivých balíčků, KPZ najdete také na
http://www.jednadvacet.vocko.org/info/oddpraxe.html
K bodům do bodování je možné na výpravách do přírody získat „Odznak hory“ za zisk
šesti větviček. Větvičky lze získat během výpravy následující činnosti.
- pochopení chování v přírodě (větvička kaktusu), plní se při hře naplánované vedením
nebo v průběhu výpravy bez plánování vedením podle vlastního rozhodnutí
- přemýšlení o osobním rozvoji (větvička šalvěje), plní se v průběhu výpravy bez plánování
vedením podle vlastního rozhodnutí
Kluci si vyberou jeden bod skautského či vlčáckého zákona, slibu, příkazu či hesla a
naučí se ho. Během výpravy si napíší do zápisníku pár vět o tom, co si pod tím představují,
včetně příkladu. Kartička se získá po předložení zápisníku a diskuzi s vedoucím.
- porozumění přírodě (trnitá větvička), plní se v průběhu výpravy bez plánování vedením
podle vlastního rozhodnutí
Kluci si na začátku výpravy napíší do zápisníku 10 přírodnin dle vlastního výběru, o
kterých předpokládají, že je během výpravy naleznou. Pokud je během výpravy všechny
ukážou vedoucím, získají kartičku.
- fyzickou zdatnost (větvička lindy), plní se při hře naplánované vedením
- sebeovládání (větvička cedru), plní se v průběhu výpravy bez plánování vedením podle
vlastního rozhodnutí
- šikovnost a trpělivost (větvička borovice), plní se při hře naplánované vedením
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Pokud se někomu podaří získat všech šest větviček na jedné výpravě, získá „Odznak hory“.
Odznak hory bude sloužit jako „žolík“ v závěrečném hodnocení celé hry. Na výpravu je
povoleno se připravit předem doma. Mohou se naučit poznávat rostliny, zvířata či nerosty
typické pro českou krajinu. Naplánovat si co můžou cestou potkat. Přemýšlet o významu bodů
skautského či vlčáckého zákona, slibu, příkazu či hesla. Přemýšlet o poučení z nepovedené
minulé výpravy či pracovat na fyzické kondici.

Přehled termínů plánovaných výprav
2019
16. 11. Jednodenní výprava
30. 11. Jednodenní výprava - Mikulášská celostředisková
14. 12. Jednodenní výprava
2020
11. 1. PHL (Psohlavecká hokejová liga)
25. 1. Skautský přechod Brd
8. 2. Jednodenní výprava
7. 3. Jednodenní výprava
4. 4. Jednodenní výprava
18. 4. Jednodenní výprava
24. - 26. 4. Setkání oddílů Prahy 6 - Džem
2. 5. Jednodenní výprava
16. 5. Jednodenní výprava
30. 5. Jednodenní výprava
13. 6. Jednodenní výprava
27. 7. - 14. 8. Tábor Mostek 2020
Berte prosím v úvahu, že tento plán může doznat ještě nějakých změn. Chtěli bychom v
květnu či červnu uspořádat místo jednodenních, vícedenní výpravu či výpravy. V současné
době pracujeme na potvrzení vhodných míst a termínů. Nicméně počítáme s akcemi ve výše
uvedených termínech.
V případě dotazů ohledně činnosti oddílu se na nás obraťte na schůzkách nebo výpravách.
Můžete také využít naše webové stránky jednadvacet.vocko.org, kde najdete informace o
akcích, vybavení na akce, foto z výprav a táborů a jiné.
Vedení Jednadvacítky
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