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 ČTVERÁK         

Ahoj holky, 

prázdniny už jsou za rohem, těšíte se? V květnu to tedy na nějaké jaro chvílemi moc nevypadalo. 

Studánky i Svojsíkův závod, to nebyl víkend pro nějaká ořezávátka. Parta, která se vydala na 

Studánky, kromě nekonečného kopce, musela odolávat i rozmarům počasí, ale déšť ani sníh je 

nezastavil a i letos Zebry s Klokany hlásí 

vyčištěno.  Za odměnu jsme si upekli buřty a 

zahráli hry co pro nás Jimák s Frenkáčem 

připravili. Ani holky, co  ten samý víkend 

závodily na Svojsíkáči, to díky počasí neměly 

vůbec jednoduché, a postup jim unikl opravdu 

jen o chlup. I tak ale mají velkou pochvalu, 

bojovaly statečně a skvěle reprezentovaly náš 

oddíl! Po usušení se v klubovně vyrazily za 

odměnu do kina. Držitelkou Stříbrné sekery je 

letos Elibu, gratulujeme! Výprava se tentokrát 

odehrávala kousek od tábora na Stohánku, 

kde nás navštívil Asterix, který nás zkoušel 

v různých dovednostech. A protože jsme na něj asi udělaly fakt dojem, pozval nás na léto k nim do 

vesnice. Abychom se však mohly stát právoplatnými členy vesnice, řekl nám, že se ještě musíme 

zúčastnit posvátného rituálu v Den letního slunovratu a to už oblečené jako správný Gal!  

Zatímco se snažíte přetrpět poslední měsíc ve školní lavici, my pro vás chystáme program na tábor, 

nakupujeme zásoby do táborové kuchyně a balíme táborové vybavení. V tomto čísle Čtveráka 

najdete kompletní seznam věcí na tábor, takže už taky pěkně pohledejte táborový kufr a všechno 

vybavení, ať vám pak něco nechybí. Táborová louka má letos jednu novinku a tou je Karlova lípa, 

která byla vysazena na počest Charlieho, který stál u zrodu Mustangů, a který už bohužel není mezi 

námi. Za mě moc pěkný nápad a potlesk pro realizační tým! Některé z vás letos čeká první tábor ve 

Vápně s naším oddílem, pro některé je to naposledy v klokaním nebo zebřím dresu, protože na konci 

července se přesunete do roverů a budete pomáhat s programem pro ostatní. Ať už patříte do první 

nebo do druhé skupiny, anebo jste už zkušení táborníci, kteří ale ještě mají nějaký ten tábor v družince 

před sebou, přeju Vám, ať si ho hezky užijete a dlouho na něj vzpomínáte! A užijte si i celé prázdniny, 

ať Vám utíkají pomalu a v září na schůzce ahoj! 

P. S. Klasická soutěž o mustangy bude zase až v září, ale máme pro vás jednu speciální o ceny, 

mrkněte na předposlední stranu! 

 

ÚKLID KLUBOVNY 

  

V červnu mají službu na úklid   
             KLOKANI 

                                                                       

 

STAV BODOVÁNÍ ZA KVĚTEN 

ZEBRY mustangy pořadí KLOKANI mustangy pořadí 

Elibu 426 8. Topinka 624 2. 

Cherry 509 7. Aligátor 355 16. 

Raketa 280 21. Vážka 366 15. 

Rue 545 4. Charlie 378 11. 

Vlčice 572 3. Manta 270 23. 

Borůvka 373 13. Ještěrka 289 19. 

Rybka 515 6. Lentilka 375 12. 

Panda 299 18. Sunshine 196 26. 

Okurka 636 1. Lucifer 534 5. 

Tyčka 416 9. Lulu 372 14. 

Ema 216 25. Viki 283 20. 

Anička 394 10. Terka 322 17. 

   Klárka 272 22. 

   Johanka 255 24.  

 
Ani v květnu naši vedoucí trojici ve složení Okurka, Topinka a Vlčice nic nenabouralo, holky si jen střídají 

1., 2. a 3. místo, bude zajímavé sledovat, jak s bodováním zamává tábor  

 

PŘEHLED AKCÍ V ČERVNU 

31. 5. – 2. 6. 2019 Tajná výprava Frenkáč 

3. 6. 2019 Schůzka Tlapka, Šiška 

10. 6. 2019 Schůzka Raketa, Vážka 

10. 6. 2019 Schůzka pro rodiče k táboru  

15. 6. 2019 Dobrovolná výprava ZRUŠENA! 

17. 6. 2019 Schůzka Můra 

21. – 23. 6. 2019 PRACOVNÍ ČETA Keliška, Róza, Amík 

24. 6. 2019 Schůzka Ještěr, Šiška 

27. 6. 2019 KUFRY Karol 

29. 6. – 19. 7. 2019 TÁBOR  
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DŮLEŢITÉ INFORMACE K TÁBORU!!! 

INFO SCHŮZKA PRO RODIČE K TÁBORU 

10. 6. 2019 se od 17.15 hodin uskuteční u nás v klubovně schůzka pro rodiče 
k táboru. Dozvíte se informace o průběhu a organizaci, rovněž zodpovíme 
případné dotazy. Doporučujeme zejména rodičům nováčků. 

PRO RODIČE 

Cena tábora je pro tento rok je stejně jako vloni stanovena na 3 850 Kč. Tuto 
částku, prosím, zašlete do 12. 6. 2019 na náš transparentní bankovní účet, který 
máte na přihlášce k táboru. Variabilní symbol má kaţdá členka uvedený také v 
přihlášce na tábor. Tento variabilní symbol je důležitý především pro identifikaci 
platícího a proto jej, prosíme, nijak nezaměňujte. Do zprávy pro příjemce rovněž 
uveďte jméno členky. IČO našeho střediska je 46749896. Pokud by někdo z 
rodičů potřeboval vystavit fakturu, nechť se obrátí na Frenkáče se všemi 
potřebnými údaji. S jakýmikoli dotazy ohledně tábora volejte Frenkáčovi (tel.: 
736 266 473). 
VYBÍRÁNÍ KUFRŮ 

 VE ČTVRTEK 27. 6. OD 17:00 - 18:00 hodin v klubovně. 
Kufr by měl být označený přezdívkou a zabezpečený tak, aby se 
nemohl během přepravy na louku nenadále otevřít.  
Speciální prosba od šéfkuchaře tábora: Pokud doma máte marmelády, 
které nezvládáte sníst, vezměte je s sebou na kufry, naše táborová 
kuchyň se jich ráda ujme! 

SRAZ NA TÁBOR: V SOBOTU 29. 6. 2019 v 9:30 na Rybníčku 
Nezapomeňte s sebou doklad o bezinfekčnosti (na kterém musí být podpis rodiče 
nebo zákonného zástupce s datem 30. 6. 2019), zdravotní a očkovací průkaz 
dítěte a kartičku pojišťovny (u kartičky poj. stačí kopie). 

NÁVRAT: V PÁTEK 19. 7. 2019 V 15:00 ke klubovně 
Jelikož krátce před návratem přijede ke klubovně i velké 
nákladní auto s kufry a táborovým materiálem, prosíme 
rodiče, aby nezajížděli svými auty přímo ke klubovně a 
zaparkovali v některé z okolních ulic. Předem velice 
děkujeme.   

 

ADRESA NA TÁBOR 
 
Skautské středisko Mustang 
28. oddíl skautek Čtveráci Liberec 
Jméno a příjmení (+ popř. přezdívka)  
Vápno  
463 48 VŠELIBICE 

 

PRACOVNÍ ČETA 

S táborem úzce souvisí jedna méně příjemná záležitost a 
tou je jeho stavba. Abychom měli tábor postavený rychleji, 
organizujeme vždy o víkendu těsně před prázdninami 
vícedenní výpravu na naše tábořiště s cílem připravit si 
louku pro stavbu tábora. To znamená shrabání posekané 
trávy, přípravu tee-pee tyčí a jiných důležitých věcí či 

staveb. Termín pracovní čety je 
naplánován na víkend 21. - 23. 6. 
2019. Bylo by ideální sejít se na této výpravě v co největším 
počtu, aby nám šla práce pěkně od ruky. Čím více nás bude, 
tím méně času nám zabere stavba na samotném táboře. Rovněž 
bychom tímto chtěli poţádat i rodiče o pomoc se stavbou 
tábora a to během soboty 22. 6. Více informací obdržíte na 
zvláštním lístečku pro rodiče k pracovní četě.  

Za Vaši ochotu a čas předem velice děkujeme!  

 
 

 
 

******************************************************************************* 
Potvrzuji, ţe jsem četl/a červnové číslo časopisu Čtverák.             
Toto potvrzení, podepsané a přinesené na schůzku 10. 6.  2019 má hodnotu 5 mustangů. 
 
.……………………………………………………… 
Podpis rodiče nebo zákonného zástupce 
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VYBAVENÍ NA TÁBOR  

Pro sbalení věcí na tábor doporučujeme vybrat nějaký starší kufr, u kterého by 
nevadilo případné částečné poškození. Do něj si zabalte věci, které jsou uvedené o 
několik řádek níže. Tento seznam samozřejmě není povinný, ale již na mnoha 
táborech se osvědčil a opravdu není nutné vozit něco navíc. Počítá se s tím, že si 
budete své věci na táboře prát. Také doporučujeme si nějak poznačit všechny své 
věci osobní značkou, neboť se na táboře stává, že se nějaké věci snadno zamění. 
Minimálně by bylo potřebné si označit alespoň ešus a lžíci!  

Oblečení: 2 páry silných ponožek, 7 párů slabých ponožek, plavky, 2 tepláky, 2 
mikiny, teplákovou soupravu na spaní, ponožky na spaní, 7 spodního prádla, 6 
triček, 3 kraťasy, 2 kalhoty, holínky, sandále, lehké boty na louku, látkové nebo 
papírové kapesníky, skautská košile + skautský šátek a turbánek, nástupové dlouhé 
nestrakaté kalhoty nebo sukni pod kolena, galský převlek. 

Toaletní potřeby: mýdlo, sprchový gel, šampón, mýdlo na praní, zubní kartáček, 
zubní pasta, 3 balíčky toaletního 
papíru, hřeben, 2 ručníky.  

Další potřeby: hrníček na pití, 
polštářek, rébl (kdo ho má, jedná se 
o pevný igelit na zakrytí postele při 
dešti), plátěnou tašku na špinavé věci, 
baterku, náhradní baterie, sluneční 
brýle, šitíčko (jehlu, nitě, knoflíky, 
nůžtičky), skautský zápisník, přijímací 
a nováčkovskou zkoušku (pro 
nováčky), stezku, blok formátu A4, 4 
propisky, obyčejnou tužku, dopisní 
papíry a obálky s nalepenými 

známkami nebo koresponďáky, ramínko (na kroj), šátek, píšťalku, svíčky, Mustangy, 
tužku, uzlák, 5 papírových koulí, krém na opalování, prostředek proti komárům, 
minimálně 4 krabičky sirek, kolíčky, klubko pevného provázku, kapsář na věci 
(návod na výrobu naleznete dále), knížku na čtení, oddílový zpěvník (kdo ho má), 
kapesné na tábor - stačí cca 200 Kč, hodí se i hodinky na ruku (abyste věděli kolik 
je hodin a nemuseli se pořád běhat dívat na budík do kuchyně). 

Do batohu: oddílové tričko na sebe, dále spacák, karimatku, třídílnou jídelní misku 
zvanou ešus, pracovní oblečení na stavbu tábora, sekeru v pouzdře (řádně 
nabroušenou a nasazenou), 1 pár tenkých náhradních ponožek, teplou bundu, 

pláštěnku, čepici proti slunci, 2 lžíce, láhev na vodu s pitím, dobré boty na chození, 
kapesní nůž, KPZku, a jídlo a pití na první den (první 
jídlo bude až večeře) Do batohu dále přijdou věci, které 
jste zapomněli nebo nestihli dát do kufru.  

Co si na tábor rozhodně nebrat! Mobilní telefony, 
tablety, MP3 přehrávače, digitální hry, rádia a 
podobné zbytečnosti. Na louce je vlhko a mohly by se 
vám rozbít. Shrneme-li to, neberte si s sebou žádné 

elektronické přístroje! Opravdu zjistíte, že je krásné se od nich osvobodit.  
Děkujeme za pochopení!  

 
Při odjezdu na tábor: nám každý předá potvrzení o bezinfekčnosti, na kterém musí 
být datum a podpis rodičů ze dne odjezdu. Toto potvrzení naleznete v dolní části 
Dotazníku o zdravotním stavu. Dále nám předáte kartičku pojištěnce - stačí 
okopírovaná, zdravotní a očkovací průkaz a popř. léky, které dítě užívá. 
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TÁBOROVÉ SIGNÁLY 

Louka je velká a je nás na ní hodně. Jelikož málokdo má tak dobré hlasivky, aby to 
po pár dnech tábora ještě „uřval“, a nechceme vyhnat všechnu zvěř z lesa, 
svoláváme se píšťalkou. Tyhle signály si dobře zapamatujte, budou se vám hodit! 

S … SRAZ 

N -. NÁSTUP 

X -..-  NÁSTUP ČTVERÁKŮ (takto se svolává náš oddílový nástup v kroji) 

M – NÁSTUP MUSTANGŮ 

L .-.. SRAZ KLOKANŮ 

Y -.—SRAZ ZEBER 

Z --.. ZAČÁTEK HRY     

O --- KONEC HRY 

V …- PORADA VEDENÍ 

R .-. SRAZ PRO RÁDCE DRUŢIN 

 

NE VŠECHNO CO JE MODRÉ, JE K JÍDLU 

           

brusnice borůvka                           vraní oko čtyřlisté 
dobrá a zdravá                              prudce jedovaté, nejíst! 

Teď uţ si to nespletete  

 

NĚCO MÁLO Z TÁBOROVÉHO ŘÁDU… 

 Nesmíš opustit tábor bez vědomí vedoucího nebo rovera, který zrovna 

vede program 

 Cokoli si vypůjčíš, ať už je to nářadí nebo třeba sportovní výbava, 

vrať vždy v pořádku zpět na své místo. Pokud se věc, co sis půjčila, 

rozbila, nahlas to některému z roverů, aby se zajistila oprava 

 Ve stanu smíš mít pouze trvanlivé sladkosti. Řízky a ovoce z domova 

dojez nejlépe ještě ten den, co jsi ho přivezla. Nedojedené jídlo 

nabídni některému z roverů, popřípadě odnes do odpadovky (= jáma 

na zbytky potravin, která se pravidelně zasypává). Nikdy ho 

nevyhazuj někde do křoví ani nepřechovávej ve stanu! Na táboře se 

vše v horku rychle kazí a v lese plno hladových zvířat, co se rádo 

zabydlí přímo u tebe pod postelí! 

 Do kuchyně vstupuje pouze družinka, která má službu v kuchyni, ostatní 

pouze s povolením služby. Z kuchyně si nikdo bez dovolení neodnáší 

žádné potraviny ani vybavení! Výjimkou je pouze zbylé jídlo dané 

k dispozici na vydávačce a určené k okamžitému dojedení v jídelně. 

V jídelně zachovávej pořádek! Nenech zde válet zbytky a špinavé 

nádobí! 

 Ve stanu nenechávej bez dozoru hořet svíčku! Požárů stanů z 

nepozornosti už jsme na táboře měli dost! 

 Pokud se zraníš, nebo se ti udělá zle, okamžitě to nahlas některému 

z roverů! Stejně tak klíšťata! 

 Na záchod se chodí zásadně na latrínu, v noci je povoleno jít na malou 

za potok. Pokud na latríně dojde papír, je tvou povinností donést 

nový! Nenech nikoho zoufat si s prázdnou ruličkou na latríně! 

 Noční hlídka má vidět ale nebýt viděna. Baterka se zapíná pouze, 

pokud uslyšíš něco podezřelého, nejsi maják! 

 Nezapomeňte, že na táboře jste všichni na jedné lodi, starší bobani, 

pomáhejte těm mladším!  Všichni jsme měli těžké začátky a byli jsme 

rádi, když nás někdo povzbudil nebo nám pomohl! 
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ŠETŘÍME ZÁBRDKU A OKOLÍ 

Ekologie je momentálně velké téma (vzhledem ke stavu přírody na planetě se není 
co divit), a tak i my roveři přemýšlíme, jak být na táboře 
šetrnější k okolní přírodě a už máme v hlavě nějaké 

vychytávky. A máme taky výzvu pro vás. 
Na táboře se všichni (nebo minimálně 

všechny holky ) pravidelně myjeme.  
Denně obohatíme Zábrdku a okolí 
sprchovými gely s různými příchutěmi a 
vůněmi, šampony, atd. Přírodě to rozhodně moc dobře nedělá. 

Naštěstí už ale existují varianty, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Pokud byste 
jim rádi dali po dobu tábora přednost, tady jsou tipy na značky, které jsou šetrné k 
přírodě: 

na praní prádla na táboře – Sonnet bio, Frosch (se žabkou na obalu) 

šampon – Shampoo Rasul, Benecos 

sprchový gel – Dumeko, Benecos 

JAKÝ BYL KOBLÍŢEK 2019? 

Rádcovského kurzu Koblížek se 
letos za náš oddíl zúčastnily 
Topinka a Aligátor. Holky 
prozradily, jak vůbec takový kurz 
probíhá. S rádci a podrádci 
z jiných oddílů strávily celý 
víkend. Kromě nezbytných 
nalejváren typu jak by měla 
družinka fungovat, jak se ostatním 
v družince chovat apod. si taky 
všichni zahráli spoustu her. Topinka prý nikdy nezapomene třeba na hru Kafe. 
Aligátor zase na skvělou partu lidí co se tam sešli. Holky si taky pochvalovaly 
skvěle připravený a provázaný program i společné spaní v jedné místnosti, díky 
tomu se dobře poznaly s ostatními účastníky. Takže budoucí rádkyně a 

podrádkyně, máte se na co těšit  

 

 

MOTÝLI NA LOUCE A V ZAHRADĚ 

 Babočka       Batolec    Perleťovec 

 

  Modrásek   Okáč     Hnědásek  
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TROCHU ZÁBAVY NEUŠKODÍ … Luštění z Praţské zoo 

 

 

 

Kudy se orangutani dostanou k jídlu? Jeden z nich napovídá, po jakých 
značkách se vydat… 
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SPECIÁLNÍ ČERVNOVÁ SOUTĚŢ!!!!! 

Chcete si o prázdninách lebedit na lehátku? Na 
originálním lehátku? 

Tak zkuste uhodnout náš soutěžní kvíz a podepsanou 
odpověď odevzdejte do krabice v klubovně, kam 
jindy dáváte odpovědi na soutěž se Čtverákem a to 
nejpozději na schůzce 17. 6. 2019, vzápětí vylosujeme 

3 výherce, kteří si domů odnesou nafukovací nanuk! 

 

SOUTĚŢNÍ KVÍZ 

Poznáte kdo je kdo na fotkách z dětství? Přiřaďte k fotkám přezdívky roverů a 
odpovědi odevzdejte na podepsaném papíře. Nejste si jistí, jestli jste to trefili 
správně? To nevadí, alespoň to zkuste, třeba zrovna budete mít štěstí! (Abyste si 
nemuseli stříhat Čtveráka, stačí napsat na papír např. 1a, 2g atd.) 

1   2         

3   4   

5  6   

 

A Čmelda 

B  Keliška 

C  Clouí 

D  Osika 

E  Šiška 

F  Peggy 

      Tak co, uţ tušíte kdo je kdo?  
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LUŠTĚNÍ ZA VYSVĚDČENÍ 

Najdi 10 rozdílů 

 

 

 

 
 


