Červen 2021

ČTVERÁK
Ahoj holky,
držíte v ruce poslední číslo tohoto školního roku. Čekají vás dva měsíce prázdnin a zahájíme je jak jinak
než třemi společnými týdny na naší táborové louce ve Vápně. Roveři už pro vás chystají zajímavý
program plný her, při kterých se vyblbnete, ale taky se něco nového dozvíte a trochu poznáte i samy
sebe. Kromě toho společně s rovery z ostatních oddílů zajišťují posekání louky, rozbory vody ve
vyvěračce a hromadu papírů a povolení, bez nichž bychom si o táboře mohli tak leda nechat zdát. A
aby toho nebylo málo, běží i v červnu roverské brigády na stavbu nové kuchyně, protože ta stará už
nám, bohužel, dosloužila. Za tohle všechno roverům patří velký dík, protože tomu momentálně věnují
prakticky veškerý volný čas a odměnou je jim pouze teplo na duši! Konečně jsme se dočkali, a můžeme
se zase vídat tváří v tvář! Krom pravidelných schůzek se nám rozběhly i výpravy, a tak jsme vyrazili
do Syřenova bojovat o Stříbrnou sekeru. Museli jsme se poprat s různými soutěžními úkoly (a že uhlídat
si před ostatními číslo na čele nebo projít poslepu mezi špalíky nebyla žádná legrace) i s pěkně
záludným počasím (ve dne nás to div neodfouklo a v noci nám vytrvale bubnoval déšť do stanů).
Stříbrnou sekeru letos získala Aligátor a z výpravy pokračovala rovnou na biatlonový závod (snad se
jí dařilo stejně dobře, jako v klání o sekyru
). Tato výprava byla také ve znamení gastrozážitků.
Pochutnali jsme si na grilovaném kuřátku se zeleninou i na bramborovém salátu s párečky opékanými
nad ohněm. Jojo, kde jsou ty časy, kdy jsme do sebe ládovali těstoviny s točeňákem, že
. Na fotky
můžete kouknout na poslední straně Čtveráka i u nás na webu. V tomto čísle Čtveráka najdete
aktualizované informace k táboru. Nezapomeňte odevzdat do klubovny kufr a také prosíme o zaslání
platby za tábor. Z ní hradíme nejenom jídlo, ale také nezbytný táborový materiál, benzín do auta, aby
se dalo jezdit na nákupy, rozbory vody, posekání louky a spoustu dalších věcí, které by jinak na táboře
chyběly. Poslední červnový víkend bude pracovní četa na louce ve Vápně, kdy budeme společně chystat
všechno nezbytné pro naše třítýdenní táboření. Nebojte, zbyde čas i na hry a popovídání si se všemi,
které jsme celý rok neviděli. Každopádně každá ruka se bude hodit! Jako přílohu k tomuto číslu
dostanete i čokoládové vánoční lízátko. Ne, nezbláznili jsme se, ale sušíme to pro vás ve skříni už od
Vánoc. Tak si na oslavu, že už zase fungujeme normálně, dopřejeme malou recesi
. Milé holky, užijte
si parádně tábor i celé prázdniny, sbírejte nové zážitky a kamarády a ahoj v září!

POTVRZENÍ OD RODIČŮ O PŘEČTENÍ ČTVERÁKA
Pokud pošlou Vaši rodiče do 14. 6. 2021 e-mailem volnou formou psané potvrzení o tom, že
četli červnové číslo Čtveráka, získáváte 5 mustangů do celkového bodování. Potvrzení, prosím,
zasílejte na oddílový e-mail: info@ctveraci.cz
Děkujeme!
STAV BODOVÁNÍ ZA KVĚTEN
ZEBRY
Charlie
Borůvka
Manta
Rybka
Sunshine
Okurka
Tyčka
Ema
Veka
Tříska
Tkanička
Valentina
Zuzka

mustangy
239
411
300
442
122
598
558
359
255
93
235
208
72

KLOKANI
Aligátor
Vlčice
Ještěrka
Lentilka
Lucifer
Lulu
Žabka
Foxy
Bambitka
Ančovička
Fífa
Klára
Viktorka

mustangy
180
155
160
227
135
576
378
151
93
220
57
187
571

pořadí
17.
19.
18.
13.
21.
2.
7.
20.
23.
14.
26.
16.
3.

Zdá se, že Viktorka, Lulu a Okurka se rozhodly pobrat všechny ceny za celoroční bodování. Uvidíme, jak
s tím zamává tábor, ale každopádně holky mají hodně slušně našlápnuto. Gratulujeme!

AKCE ODDÍLU V ČERVNU
7. 6. 2021
12. 6. 2021

Oddílová schůzka
Tajná výprava

14. 6. 2021
21. 6. 2021
25. -27. 6. 2021

Schůzka dělená
Schůzka dělená
PRACOVNÍ ČETA

28. 6. 2021

Schůzka dělená

1. 7. 2021
3. – 23. 7. 2021

KUFRY
TÁBOR

PLATBA ZA TÁBOR
Platba za tábor je letos stanovena na 3. 850,- Kč. Platbu prosím zašlete do 14. 6. 2021
na účet 1189739048/3030. Nezapomeňte připojit variabilní symbol, který najdete na
přihlášce na tábor nebo v e-mailu, který byl rozeslán rodičům. Rodiče mají možnost
pořádat odborovou organizaci (zaměstnavatele) o příspěvek na úhradu tábora.
Děkujeme!

pořadí
11.
6.
9.
5.
22.
1.
4.
8.
10.
23.
12.
15.
25.

Rozluští
jednoduchý
hlavolam
Mistr uzlař
Mistr morseovky
Uvaří hlavní jídlo
na ohni
Svět, kontinenty,
státy na nich ležící a
hlavní města, plánek
klubovny, přišít
knoflík a zašít trhlinu
17.00 – 18.00 hod.

Tlapka
Elibu a Róza
Můra, Rue
Ještěr a Elibu
Šiška, Amík, Frenkáč
Elibu a Cherry

Frenkáč a Kališka
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SOUTĚŽ O MUSTANGY
Minule jste měly zjistit, kdo vytvořil návrh na podobu skautských krojů, tak jak je dnes známe a nosíme.
Byl to Theodor Pištěk. Slavný filmový výtvarník. Dostaly jste nápovědu jak hrom, i přesto se sešly pouze
dvě odpovědi. A to od Tyčky a Lulu. Holky, máte každá zaslouženě 20 mustangů! A nabízíme poslední
příležitost, jak si před táborem vylepšit skóre v bodování v soutěži. Pošlete do 28. 6. 2021 na email:
info@ctveraci.cz odpověď na otázku: Jak se jmenuje potok, který protéká podél naší táborové louky
ve Vápně? Tak schválně, komu se posypou mustangy!

DŮLEŽITÉ INFORMACE K TÁBORU!!!
VYBÍRÁNÍ KUFRŮ
Kufry se budou vybírat ve čtvrtek 1. 7. 2021 od 17.00 do 18.00
hodin v naší 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!

ODJEZD NA TÁBOR
Odjezd na tábor je v sobotu 3. 7. 2021 v 10.00
z parkoviště na Rybníčku. Sraz předpokládáme
v 9.00, aby se stihly překontrolovat formuláře, které
bude muset mít každý účastník tábora s sebou.
Dokumenty, které je třeba mít s sebou: Prohlášení o
bezinfekčnosti, dostanete a vyplníte na místě až v
den odjezdu na tábor. Všechny ostatní dokumenty (Přihlášku, Dotazník o zdravotním
stavu a Posudek praktického lékaře), prosíme, odevzdejte, pokud možno co nejdříve,
nejpozději však do 14.6.2021.

NÁVRAT: 23. 7. 2021 v 15.00 k naší klubovně v Hanychově
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)
Nám. Bedřicha Smetany 10/I
463 43 Český Dub

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 25. – 27. 6. 2021. 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. Více informací obdržíte na
zvláštním lístečku pro rodiče k pracovní četě.
Za Vaši ochotu a čas předem velice děkujeme!
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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.
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. Je možné,
že bude třeba předložit další dokumenty, vše upřesníme po rozhodnutí vlády.
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GILWELLSKÝ KRUH
Víte, co je to Gilwellský kruh? Každý, kdo jste už byl alespoň jednou na táboře, ho dobře znáte, děláme
ho každý večer při zakončování potlachu nebo táborového ohně. Všichni si stoupneme do kruhu,
překřížíme pravou ruku přes levou a
chytneme za ruku ty vedle nás. Zpíváme
večerku a poté si v tichosti kolem dokola
předáme stisk ruky, který vyšle vedoucí po
směru hodinových ručiček. Tento rituál
vykonávají skauti po celém světě, i když ne
všude ho znají. Symbolizuje rovnost a
soulad a přátelství všech v kruhu a je to
takový stmelovací rituál v oddílu a ve
středisku.
Gilwellský kruh dostal název podle tzv.
Gilwellského parku nedaleko Londýna.
Tyto pozemky věnoval skautům skotský
venkovský šlechtic. Na těchto pozemcích
bylo vytvořeno výchovné centrum pro skautské vůdce, Gilwell Park byl otevřen v roce 1919 a i v tomto
roce proběhl první výchovný kurz (lesní škola). Úkolem Gilwellu bylo během dvou týdnů vychovat
dospělé vůdce, ať už vůdce pro skauty, ale i vlčata a rovery a umožnit jim, aby lépe vychovávali děti
a mládež ve skautském duchu. V roce 1922 se Gilwell stal oficiálním mezinárodním centrem pro skautský
výcvik a každý, kdo absolvuje tento kurz, získá dřevěný odznak – dva kousky dřeva (Wood Badge)
což symbolizuje části dřevěného náhrdelníku, které získal R. Baden-Powell od náčelníka Zuluů v Africe
a sám je předal prvním účastníkům tohoto kurzu.
U Mustangů zpíváme při ukončení potlachu nebo táborového ohně Mezinárodní skautskou večerku:
Zapadl den, slunka svit vymizel z údolí, z temen hor,
odpočiň, každý kdos, boží tvor.
V lesa klín, padl stín,
hasne již vatry zář, svatý mír,
kráčí z hor, usíná, boží tvor.
Hm hm hmmm,…(broukání melodie)

PÍSEŇ MUSTANGŮ
Při zahájení každého táborového ohně zpíváme z plných plic Píseň Mustangů. Tuhle písničku má na
svědomí Yukon, který kdysi Mustangy spolu s Charliem založil. Předlohou mu byl americký film „Koně se
nestřílejí“ o zapomenutém stádu prérijních mustangů a melodii snadno rozpoznáte, když si pustíte na
internetu Texe Rittera a jeho tehdejší hit Riders on the Sky (v překladu Nebeští jezdci). Není na škodu
připomenout si text, přeci jen, tuhle mustanží hymnu zpíváme jen na táboře, tak ať je nás slyšet!

Manitou když stvořil zemi, prérii a squaw,
dýmku míru, totemy a zlatý hvězdný prach,
stvořil také indiány kmene Vanagů
a nepřehledná stáda černých mustangů
Refrén: Jipi ja hej, jipi ja heja ho hou
a nepřehledná stáda černých mustangů*
Loviště jsou plna zvěře, Indián žije,
Mustangové ovládají širé prérie
jejich stáda mohutněla jako ohně zář,
jenom jeden Mustang zůstal samotář.
Byla bouře černé mraky přešly savany,
Indiáni opouštějí rodné vigvamy,
bledé tváře zaplavily zemi Vanagů
a vyvraždily stáda černých Mustangů.
Loviště jsou opuštěna nezní tamtamy,
vymírají Indiáni zmlkly savany,
ve Skalistých horách už není Indián
jenom jeden Mustang, opuštěn a sám.
Daleko od rodné země kmene Vanagů
na památku stepních koní, černých mustangů,
založili mladí podle jejich příkladu
nové silné stádo Černých Mustangů.
* opakuje se vždy poslední řádek sloky
SOS! NEMŮŽU NAJÍT TURBÁNEK!
Znáte to (a kdo jede letos poprvé, ten to pozná
)…vedoucí už se blíží
k píšťalce, že pískne nástup, vy už jste pěkně navlečení v kroji, jediné, co zbývá,
je spojit šátek turbánkem. A turbánek nikde! Ale jakože vůbec! Co teď? Kulišáci
si sebou vozí náhradní (nikoho takového neznám), ještě větší kulišáci si vyrobí
náhradní (základem je uzel přátelství) a těm ostatním zbývá starý dobrý uzel,
který se na šátku toleruje namísto turbánku, a tím je uzel dobrého skutku neboli
dobroskoťák! Přikládám návod, pilně trénujte, bude se hodit! Protože turbánky
stvořil skautskej pánbůh pro to, aby se ztrácely!
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VEČERNÍ OHEŇ NA TÁBOŘE JE POSVÁTNÁ ZÁLEŽITOST!
A z toho důvodu taky držíme u Mustangů určité zvyky, které si neškodí po roce připomenout

- Občas se u potlachu stane, že někdo usne. (Peggouš takhle jednou jako malá usnula a spadla během
písničky Píďalovi do kytary). Pokud už se vám to stane a usnete, prosím, snažte se nepadat do ohně ani
do kytary, ideálně na souseda vedle

U potlachu (oheň u kterého se schází každý večer celý oddíl) jsou zvyklosti trochu odlišné než u táboráku,
kde se sejde celé středisko.
Potlach
- dřevo připravuje vždy jedna z družinek a její zástupce se stará celý večer o oheň. Jestli nám to hezky
plápolá a hřeje, nebo naopak dost čmudí a klepeme kosu, to je vždy vizitka celé družinky, která
zodpovídá za přípravu dřeva a zácvik toho, kdo se má o oheň celý večer starat!
- oheň by se měl zapálit maximálně na třetí sirku. Je to otázka jakési osobní cti. Samozřejmě občas se
nedaří, kamenovat vás ani nadávat vám za to nikdo nebude! Ale zase je to vizitka celé družinky, dobře
připravený oheň chytne už na první sirku. Základ je krásně suché chrastí (pokud pršelo tak, že už není
k nalezení suché ani pod nejhustšími smrky, domluvte se se službou v kuchyni a usušte si ho u ohně během
vaření oběda), pořádný kus březové kůry, a suché třísky. Třísky
by měly být hezky srovnané do pyramidy. Stranou by mělo být
jen pár nezbytných kousků, aby vznikl vchod do chrastí pro
zapálení. Do ohně by se během zahajovacího rituálu mělo sahat
co nejméně, zároveň by se však neměl oheň třískami úplně udusit,
musí jít k němu vzduch. Pokud si není jistý ani rádce, zda je oheň
správně připraven, je načase požádat některého z roverů, aby
na to před potlachem „hodil oko“. Každopádně nebojte se,
všichni to zvládnete, a vždycky je nás spousta kolem co vám
případně podáme pomocnou ruku, nikoho nenecháme trápit!
- Na začátku, při zapalování ohně, všichni tiše stojíme kolem
ohniště. První si sedá vedoucí, po tom, co se rozhoří oheň. Na
konci potlachu opět stojíme, držíme se za ruce, zpívá se večerka
a posíláme si stisk ruky s přáním dobré noci.
- v případě několikadenních lijáků se mohou, se svolením
vedoucího, polínka na potlach, která se nepodařilo uchránit
před deštěm, sušit během potlachu kolem dokola ohně. V blahé
paměti mám i situace, kdy nám týden v kuse pršelo, takže se
během potlachu směly sušit i boty. Zápach spálených tenisek
vám nevytlačí z paměti nic!
- během potlachu se nebrebentí, ale zpívá nebo tiše kouká do ohně. Pokud už něco nutně potřebujete
někomu sdělit, tak ideálně šeptem a o pauze, kdy se nezpívá! Rozhodně ani šeptem se nemluví u
zahajovacího a zakončovacího rituálu! Snažte se, prosím, zpívat, kytarista to musí uzpívat večer co večer,
a je to i úplně jiná atmosféra, když zpívá celý oddíl společně! Snažte se navrhovat i jiné písničky než
Hejkala, ať kytaristovi zachováme duševní zdraví. Zpívat večer co večer to samé, to je na zbláznění!
- u potlachu se nejí a nešustí papírky, výjimkou jsou koláče z domova, které rozdají roveři celému oddílu.
Přinést si můžete pití.
- pokud už musíte nutně svítit baterkou, abyste viděli do zpěvníku, snažte se to dělat tak, abyste
neoslňovali ostatní.

Táborák
- Na přípravě táboráku se podílí celé středisko. Starost o oheň má vždy určený vedoucí. Oheň zapalují
kromě něj ještě 4 další lidé (zkraje to bývají rádci družin z jednotlivých oddílů napříč střediskem, na
konci tábora pak výherci bodování). V každém případě je to vždycky veliká čest, která není dopřána
každému. Pokud se tedy na vás usměje štěstí, dejte si záležet! Oheň se zapaluje v kroji.
- při zahájení všichni stojíme mlčky kolem ohně, po zahajovacím rituálu se vestoje zpívá Píseň mustangů,
teprve až po tom si sedáme.
- i tady platí, že během táboráku se
nebrebentí, pouze tiše o pauzách
mezi písničkami si můžete sdělit něco
naléhavého. U táboráku nejíme a
nešustíme, pití si vzít můžete.
- u táboráku je žádoucí navrhovat
kytaristovi „řvací“ písničky typu
Hejkal
Každopádně zpívejte
celou dobu, co vám síly stačí! Uzpívat
potlach sám kytarista je jednat věc,
ale utáhnout hlasově celý táborák, to
je prostě nad lidské síly, nehledě na
to, že pak všichni pospávají.
- k táboráku je žádoucí teple se obléct, vezměte si klidně i deku na záda. Na začátku jdeme sice skoro
všichni do triček, jaké je horko od ohně, ale to trvá jen chvíli. Příjemná je i karimatka pod zadek, ať už
ukořistíte místo na lavičce nebo na zemi.
- U táboráku nešajníme baterkou po okolí ani po nebi, maximálně do zpěvníku a tak, abychom
neoslňovali ostatní. Většinou je ale u táboráku velmi dobře vidět.
- Táborák zakončujeme v kruhu, držíme se za ruce a zpíváme večerku. Poté se posílá stisk ruky s přáním
dobře noci. Velmi příjemné je, nahřát si před cestou zpět do tábora záda u ohně
- Užívejte si táboráky, co to jde, zvlášť u Písně mustangů můžete zažít příjemné mrazení v zádech, má
to vážně atmosféru!

Červen 2021
PÁR VZPOMÍNEK OD JEŠTĚRA ZE STŘÍBRNÉ SEKERY

TROCHU ZÁBAVY NEUŠKODÍ!

(zdroj www.depositphotos.com)
Více fotek a videa z výpravy najdete na našem webu

