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říjen 2020

Mé nejdražší 
Sedmičkařky,

listí už se zbarvilo, začíná se stmívat 
brzy, nastal již podzim. A s ním bohužel přišlo 

i to, že se nějakou dobu nemůžeme stýkat. To však 
neznamená, že nefungujeme dále - Sedmička pokraču-

je online!
Pro náš oddíl je letošní bytí online vlastně velkou prvotinou. 

Jak jistě víš, na družinovce, výpravě ani táboře mobily nepoužívá-
me. Místo aplikace mapy.cz použijeme raději mapu tištěnou, písnič-
ky zpíváme zásadně z rukou napsaného zpěvníku a když něco nevíme, 

zeptáme se někoho jiného (víc hlav víc ví i bez Googlu). Jsem nesmír-
ně ráda za to, že dokážeme být spolu offline a přesto si užívat kopu zá-
bavy. Teď nás čeká ale nová výzva - být spolu i online. A třeba se spo-
lu naučíme, jak využít v rámci oddílu technologie co nejefektivněji, ale 
stále v rámci mezí tak, aby neovládly náš reálný život...Všechno špat-
né je k něčemu dobré!

A nezapomeňte občas ten počítač vypnout, vzít mamku, taťku či 
sourozence a vyrazit ven do přírody.

Přeju vám, ať jsou i tyto podzimní deštivé dny zalité 
vnitřním sluncem a ať zvládnete dodržet 8. bod 

skautského zákona každý den.
Hodně sil, Rechtaˇ
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Dál stále dál...My do neznáma táhnem...

A nikdo z nás neví...

...Co se to zase děje?! -  přehled momentální oddílové situace 
pro všechny, kterým už z toho jde hlava kolem

Stručně řečeno, nejméně do 25. října se z nařízení vlády nesmíme schá-
zet. Pokud jste si vsadily na to, že se jen tak neusadíme doma do křesla 
s prstem v nose, gratuluji, vyhrály jste! 
I nadále budou každý týden probíhat družinovky. Počítejte s pravi-
delnými online schůzkami v čase, kdy se vídáte obvykle, ale je možné 
(dokonce pravděpodobné), že se s vámi rádkyně budou domlouvat na ji-
ných variantách, to už si budete muset pohlídat.
Oddílovky a výpravy se v nějaké formě budeme také snažit zachovat. 
První oddílovka bude hned 16. října. 17. října se místo výpravy zú-
častníme JOTI - celosvětového Jamboree na internetu! Podrobnosti 
budou na stránkách a v kalendáři.
Vůbec doporučujeme se občas mrknout na stránky, snažíme se tam 
dávat všechny informace, co máme, a vymýšlet způsoby, jak protáhnout 
oddíl touhle zvláštní situací a co nejvíc si to užít. A samozřejmě jako 
vždy - kdykoli se nás na cokoli ptejte!

bonus na další straně: koronabingo na online schůzku - co se udá-
lo na té vaší? (Všechny osoby a události v tabulce na bingo jsou smyš-
lené, podobnosti s proběhlými radami a družinovkami jsou čistě náhod-
né!)

 Macka
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Někdo zapomněl, že má zapnutou ka-
meru a odešel s notebookem na zá-

chod.

Někdo před táborem omylem pově-
sí na stránky printscreen z rady, kde je 
vidět záložka s nadpisem Tábor - scé-

nář - Minehava.

Zdravíme slepice!

Někdo si odmítá zapnout kameru (tvr-
dí, že je rozbitá, na konci ji ale omy-
lem zapne, místo aby zavěsil hovor).

Někdo prodlužuje schůzku, jak může, 
aby nemusel rodičům přiznat, že roz-

bil hrníček po prababičce.

Někdo se zásadně připojuje pozdě, 
svádí to na to, že mu nefunguje link

Někdo sedí na střeše svého domu.

Někdo se na obrazovce zasekl ve vel-
mi nelichotivém okamžiku. 

Někdo má špatný mikrofon a zní, 
jako by šeptal, všichni musejí být úpl-
ně potichu, aby slyšeli, nebo se nau-

čit odezírat.

Někdo má za zády na zdi pověšené 
kolo.

Někdo už půl hodiny hraje hledá-
ní min, protože má špatné připojení a 

všichni se mu zasekávají.

Někdo je v pyžamu (prý už denní a 
noční oblečení nerozlišuje).

Někdo zní jako robot, protože se mu 
seká zvuk.

Někdo večeří. Zdvořile nabízí ostat-
ním k ochutnání. Ostatní s díky zdvo-

řile odmítají.

Někdo vypadá jako kouzelné zrcadlo 
ze Shreka.

Někdo svačí. Ostatní ten pohled nevy-
drží, postupně všichni svačí.

Někdo sedí u ohně v tee-pee na zahra-
dě svého tatínka.

Někdo už několik minut pronáší pla-
mennou řeč, pak si všimne, že má vy-

pnutý mikrofon.

Přichází něčí sourozenec a zapojuje se 
do hry. Vyhrává hru, odchází.

Přichází něčí rozzlobený rodič, dotyč-
ný urychleně vypíná mikrofon i ka-

meru.
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Osobní kronika

“Jedeme vlakem. Je to moje první výprava jmenuje se: Cukrárna. Snad 
bude dobrá. Mimochodem na výpravě byly: Tornádo, Zuzka (to byla 
Šoša) Zebra, Pipi, Šídlo, Blecha, Rozárka, Bára (to byla Zlatonka), 
Moja, Marjánka (James) Píďa a já -Josefína. Brambo nejela protože hm 
prostě nevim měla přijít ale prostě nepřišla tak nejela” (jedenáctiletá 
Jožinka)

Tak takhle začíná moje úplně první skautská kronika z lasiček. I když je 
to začátek strohý a úsměvný, mám ho moc ráda, protože mi připomíná 
výpravu, kterou bych pravděpodobně zapomněla.
Kronika nebo deník může být způsob, jak zaznamenávat cenné i všední 
okamžiky, jak si srovnat myšlenky nebo i třeba jak se uklidnit.
Já jsem si svojí osobní kroniku (i deník) psala už od Lasiček a díky 
tomu mám teď popsané zážitky, které bych si nebyla schopná nikdy pa-
matovat, a slouží jako svědectví nejen o tom, jaké to bylo v Lasičkách, 
když jsem vyrůstala, ale i o tom, jaká jsem byla, jak moc jsem vyrostla 
(a o kolik méně teď píšu hrubek :) ).

Vaše osobní kronika je váš prostor. Můžete si do ní psát, co chcete a kdy 
chcete. A protože my jako Rada vás v tom chceme podpořit, tak díky 
osobní kronice můžete dostat body do bodování. Stačí ji občas přinést/ 
nafotit Jožině.

A jak se takový zápis boduje?

• Bodování se ve Velkáči trochu liší v “přísnosti”, protože kroni-
ku píšete pro sebe, ne pro oddíl, a tak vy nejlépe víte, co v ní chcete mít, 
jestli vám vyhovuje ji mít barevnou, nebo strohou, v bodech, nebo třeba 
v komiksu.
• Celkově můžete dostat 6 bodů za zápis. Hodnotí se obsah a 
vzhled. 
• Body dostanete buď do měsíce po tom, o kterém jste psaly 

(body za zápis ze Zahajovačky a Sportovní by šel do říjnového bodová-
ní). 
• nebo pokud mi jí nechcete dávat každý měsíc, body se vám na 
konci prvního půl roku (do Nadílky) započítají do půlročního bodování.

Pokud si do kroniky píšete i osobní věci a nechcete, abych si je přečetla, 
je to určitě možné! Stačí říct, co nemám / mám číst.

TIPY - Jak si psát kroniku?

Při psaní kronik se vůbec nemusíme držet typické představy zápisu, ne-
musíme postupně výpravu do kroniky převyprávět. Můžeme svůj pocit 
z výpravy vyobrazit jinak, skrz různé symboly. Existuje spousta způso-
bů, jak zachytit zážitek. S tímto článkem přináším pár nápadů:

Fotky:
Jak ráda si procházím fotky na stránkách! A jak ještě radši je držím v 
rukou! Ty které pro vás osobně připomínají důležité chvíle, vztahy, po-
city, vás nalepené na stránce vnesou do atmosféry výpravy pokaždé, 
když kroniku otevřete. 

Asociace:
Zkoušely jste někdy psát myšlenkovou mapu jako reflexi? Pomocí aso-
ciací, psaní klíčových slov, myšlenek, jak se vám zrovna honí hlavou? 
Utřídit si tak, nebo alespoň dostat na papír čerstvý proud myšlenek, kte-
rý ve vás po výpravě zůstává?

Posuny:
Co je na téhle výpravě jinak, než bylo v oddíle touhle dobou před ro-
kem? Co se změnilo, jak jsem vyrostla? Kam moje místo v oddíle od-
vál čas, jak se měníme? Jak se mi to teď líbí? Před rokem jsem začína-
la jako rádce, teď rádcuji druhým rokem, zase s jinou družinkou a jiným 
očekáváním. Co to pro mě znamená?
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Drobnosti:
Po cestě jsem našla pěkné šípky, moc se mi líbí, zkusím je nalakovat a 
udělat si z nich náušnice. Přinesla jsem si také dvě knížky zdarma z ba-
zárku. Viděli jsme zajíce a veverku.
Kolikrát nám udělají radost maličkosti, které třeba zapomeneme, nebo 
je ani nezaregistrujeme. Všímejme si, co se objevuje kolem nás. 

Jídlo:
Máte také spojených tolik zážitků s jídlem? Já například ze Zahajovač-
ky vzpomínám na dlouho polní cestu s jabloněmi. Šly jsme po ní dlou-
ho, v hlavě se mi stihlo vystřídat několik myšlenkových proudů. Ale šly 
jsme jen tak a spolu, bez čekání na něco v budoucnu, bylo mi dobře. A 
pak na večeři u útulných áček, na švestky po cestě a superhořkou čoko-
ládu ve společnosti psa Baltazara (nebo to byla Baltazarka?). Do kro-
niky jsem si výpravu zapsala skrz jídla, která mě doprovázela klidnými 
okamžiky. 

Koho jsem poznala?
Na Zahajovačce mi Taito vylíčila, jak se jí líbí ve sboru, Laila mi popo-
vídala, jak je spokojená na nové škole, Žabka chce maturovat z němčiny 
(*to nevím, kde Jožina s Koalou vzaly, páč Žabka se ani neučí němec-
ky…:))…poznámka redakce) a z geografie, což bych ani jedno nikdy ne-
zvládla (-: Na Robinsonovi Žebrákovi mi Mačka vyprávěla o procházce 
asfaltkou se stromy v okolí vedoucí za starými domy, o chození za cí-
lem, o objevování během procházek. Proč bychom si měly zapisovat jen 
to, co se dělo na výpravách nám samotným? Můžeme si také chtít zapa-
matovat rozhovory, co nám přinesly a jak holky v oddíle poznáváme.

Malba - zachytit obraz krajiny
Během chození přírodou si často všímám jednotlivých obrazů, chvil, 
kdy se zahledím do krajiny, kdy se mi do jednoho pohledu vlije celá vý-
prava. Jako když jsem se koukala, jak holky skáčou na slaměný balík s 
výhledem na Točník. Nebo když mi sjela na horách jedna běžka a jela 
pro ni Pipi dolů a za ní se leskl sníh. Občas si do kroniky můžeme jen 
namalovat takovýto pohled, který nám utkvěl v paměti. 

Okamžiky - líčení
Mám moc ráda oheň, hledění do plamínků v kruhu na táboře. Do těch 
slavnostních a velkolepých, i do těch každodenních. Napsala jsem si 
text o jednom okamžiku na zahajovacím ohni, když zavíráme oči. Co 
cítíme v takových krátkých chvílích a proč pro nás znamenají něco zá-
sadního? Můžeme to zkoušet vysvětlit obrazem uměleckého textu. 

Co si chci pamatovat?
Ať už to ztvárníme jakkoliv, považuju za základní si položit otázku, 
co nám utkvívá z výpravy v hlavě a co si chceme zapamatovat. Jest-
li to jsou pocity, okamžiky, vtipy, lidi, uvědomění životních myšlenek 
nebo zajímavosti a nové dovednosti, program nebo místo, kde se kona-
la, nebo třeba všechno dohromady. 

Tak hurá do psaní osobní kroniky!
V dalším Šoufku si řekneme rady a tipy, jak psát kroniku oddílovou, 
proč je to tak důležité a jak se to boduje!

       a Koala <3  Józina
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Lasičky a září

V září jsme začaly první družinovou, kde jsme přivítaly čtyři nováč-
ky, a to Pepi, Lotu, Martinku a Kristýnku. Další den ráno jsme  vyrazi-
li na Zahajovačku do chuchelské minizoo. Téma bylo Já Padouch. Dul-
ka byla Gru, který se snažil ukrást Měsíc, a Lasice byly mimoni s pla-
veckými brýlemi na hlavě a pomáhaly ukrást zmenšovátor, následně i 
zachránit Margot, Agnes a Edith. Naštěstí vyhráli mimoňové a všech-
no dobře dopadlo! Na další výpravě jsme se ocitly v divoké džungli, 
kde jsme se pokoušely přežít všemi možnými způsoby. Lasičky ale nej-
spíš neuznávají žádný jiný způsob než vylézt za Zulou na strom… Ale 
i džungli jsme přežily! Na nedělní výpravě Hlava, ramena, sport… 
cože?? jsme kupodivu sportovaly, kdo by to byl řekl… Ale vyzkoušely 
jsme spoustu roztodivných sportů. Září se nám hrozně moc povedlo, tak 
doufáme, že říjen bude ještě lepší!

DRBU VRBU 
aneb jak vztahy vidí Erna, Zula, Suri a Kofi

Dulka + Jambo
Kája + Kross 
Panda + Hřib
Brambo + Dusík
Tulin + Zajíc
Píďa + Even
Zebra + Jiskra
Kristýnka + Felix
Zula + Nanuk
Erna + Čoky Milka
Suri + Prokop
Kofi + Luno
Kolíček + Ox
Luisa + Rubik
Uli + Ara
Lota + Šíp
Bubu + Erik
Sasy + Daník
Sára + Beran
Ledňáček + Pilot
Pepi + Pirát
Sunny + Netopýr
Fanča + Křeček
Inka + Tydlidý (moc si nejsme jisté, jak se to píše…) 

Kdybyste si někdy nebyli jisté výběrem partnera, mile rády vám všem 
Lasice pomůžou, ony to totiž všechno viděly, tak pozor na ně. 
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Jak na karanténu
Vám poradí Gazely

Ahoj! Zdraví Gazelky. Napadlo nás, že musí být hrozně těžké trávit 
dlouhý čas v absolutní karanténě, ale my s vámi soucítíme, a kdyby se 
vám to náhodou stalo, máme pro vás spoustu bodíků a návrhů, jak to 
zvládnout:
a. přispěte si (radši spíš, nežli bdíš)
b. oblečte si punčocháče a udělejte si kakao
c. uvařte si něco dobrého, zkuste nové kuchyně, třeba ruskou (čer  
    ný chleba s vodkou) - užijte si absenci školní jídelny ve vašem   
    životě
d. když nemůžete chodit do školy, zařiďte si, aby škola chodila k   
    vám
e. přečtěte všechny knihy, které máte doma, včetně těch německých  
    encyklopedií, které jsou úplně (více info u Mango)
f. naučte se nový jazyk, např. asijsky
g. přešijte si své staré trapné oblečení 
h. naučte se abecedu - po g je h
i. vyzkoušejte belly dancing - doporučuje 10/9 gazel (bollywood)
j. uvařte si svítící jogurt (vymačkejte do něj světlušky)
k. předstírejte, že máte kluka z Ameriky
l. zkuste si jednou najít vlastní kamarády
m. projděte si staré fotoalbum
n. zapněte si na počítači noční osvětlení a zmenšete jas obrazovky,   
    prospějete svým očíčkům, tahle funkce se většinou nachází v   
    nastavení obrazovky
o. zaaranžujte si s ovocem, vyfoťte ho a pošlete do Šoufku
p. udělejte si ranní rozcvičku (třeba 1000 koleček kolem stolu)
q. namalujte svůj autoportrét
r. předělejte design svého pokoje (varianta pro ty méně ambiciózní:  
    ukliďte si v něm)
s. snězte sušenou slívu se slimákem - opět, vřele doporučujeme 
t. topte tuhou tlačenkou třeba teď

      Vaše oddané Gázely

Sovy v září

Sovy letos každý měsíc procházejí jinou částí Prahy. První zákoutí naše-
ho hlavního města, které jsme objevovaly, byl Žižkov. Jednu družinov-
ku jsme musely zrušit a já s Mojou jsme se ještě na žádné akci nepotka-
ly (buď se Moja ocitla v karanténě, nebo já na chalupě), ale přes všech-
ny nezdary jsme vyrazily na dvě procházky a Podniky. 

Nejdříve jsme se pozastavily u Vítkova. Tenhle kopec odděluje Karlín 
od Žižkova a okouzluje svým výhledem. Poprvé se stal historicky vý-
znamným v 15. století, kdy na něm husité v čele s Janem Žižkou zvítě-
zili v bitvě na Vítkově. Teď nesmíme opomenout památník ve funkcio-
nalistickém stylu nesoucí připomínku československých legionářů a po-
cty účastníkům boje za vznik československého státu. Za protektorá-
tu potom sloužil jen jako skladiště vojenského materiálu a komunisté ho 
zase využívali k propagandě (možná jste slyšeli o Gottwaldově mauzo-
leu a o tom, jak se na Vítkově pohřbívala spousta významných osobnos-
tí komunismu). Dnes Vítkov můžeme navštívit za výhledem, památní-
kem i muzeem moderních dějin. 
Hned další týden jsme znovu vyrazily do žižkovských uliček. Začaly 
jsme u televizního vysílače u Mahlerových sadů a prohlédly si zoufa-
le malinký kus starého židovského hřbitova. Ten kdysi býval největším 
a nejvýznamnějším v Evropě, ale nejdříve ho více méně šetrně předěla-
li na již zmíněné Mahlerovy sady, a opravdovou ránu potom utrpěl bě-
hem komunistického režimu, kdy kvůli věži zničili celý hřbitov od zá-
kladů a všechny cenné náhrobní desky poslali na materiál na dlažební 
kostky. Napadlo vás někdy, že na procházkách po Praze šlapeme na ži-
dovské náhrobky? 
Pokračovali jsme dále po stopách komunistické přestavby Žižkova, přes 
ošklivé Olšanské náměstí jsme se prošly Jeseniovou ulicí plnou pane-
láků. Domy v ní se před přestavbou sice rozpadaly, ale jejich oprava by 
vyšla třikrát levněji. Místo toho ale zvítězily paneláky. Jeden z nich byl 
pro nás speciální, jeden pán v něm totiž prodává takzvaný „Štrůdl z pa-
neláku”. Svou kariéru založil na taženém těstu a stal se vyhlášeným pro 
dokonalou chuť a vůni domácích štrůdlů. Ví o něm i v New Yorku, tak 
se tam někdy zastavte i vy (Jesseniova 29)! Nakonec jsme si popovída-
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ly na Nákladovém nádraží Žižkov, které čeká také velká reforma a pře-
stavba, schválně se tam běžte někdy podívat, dokud má ještě svou atmo-
sféru. 
Během tohoto měsíce jsme se snažily objevit žižkovský živel. Žižkov-
ská dynamika a energie v něm vířila už od samých začátků. Žižkov to-
tiž původně vůbec nepatřil pod Prahu, vznikal jako samostatné město 
pro bydlení trochu z nouze, domy se stavěly rychle, žižkovské obyvatel-
stvo se za krátkou dobu neuvěřitelně rozrostlo. Žižkov byl sice vždycky 
docela špinavý a šlo o místo trochu bídné, hrdost Žižkováků však nikdy 
neztratila na síle. Místo vždycky žilo hospůdkami, malými kiny a diva-
dly… (Jak se ostatně můžete dočíst v knize Tajemství žižkovského pod-
světí, podle kterého byl i Znalec Prahy - pozn. red.) Šlo o místo svéráz-
né, kde domluvy vycházely z rvaček a trochu anarchisticky v něm pla-
tila jiná pravidla. Žižkováci se také vždycky obraceli k husitům - vždyť 
už jen název Žižkov o tom vypovídá! I přes spoustu přestaveb a lítosti-
hodných změn, kterým Žižkov čelil, jeho energický živel zůstává - do-
poručujeme jít se tam projít a nasát jeho atmosféru.

      Za Sovy Koala
na podnicích

z Vítkova

<- Nákladové nádraží Žižkov
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Báseň

Rodiče byli v Africe
staraly se o ně tři slepice
slepice papaly ústřice
ústřice papaly jepice
jepice maj z omelety čepice
ústřic je jak jepic na sta tisíce

tresčí játra slepicím nechutnaj
na nich si Koalky pochutnaj

Rodiče byli v Africe
Jára chrápal jak lvice
slepice bály se velice
slepice Trepka se tak bála
až ticháček vypustila

pak bombarďáky nasadila
a stěna byla celá bílá
Afrika rodiče vyhostila
jepice je jako vodní víla

Vtípky pro slípky

Jak se říká šťastnému králíkovi? Hoptimista!

Všichni mrazili, jen Milan Chladil. 
Všichni sbírají jedlý houby, jen Zdeněk Nejedlý. 
Všichni uchopili celé roucho, jen Stanislaw Lem. 
Všichni měli oštěpy dřevěné, jenom Jan Železný. 
Já sbíral lipový květ a Karel Heřmánek. 
V hospodě všichni volali Druhý chod, jenom Bolek Polívka. 
Všichni dali sprint, jen Tomáš Klus. 
Všichni si vyslechli osvobozující rozsudek, jen Tomáš Ortel. 
Všichni pili, jen František Nepil. 
Všichni ryli, jen Bohumil Hrabal. 
Všichni použili kleště, jenom Zdeněk Svěrák.

 Zelva

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1. z písně Abeceda - F je … sestra zrady, atd.
2. ryba
3. česky puppet
4. citoslovce, když se někomu schováte a pak ho vylekáte
5. strunný hudební nástroj
6. největší orgán lidského těla

Tajenka: 
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Dobrodružství Michala a Karla

Díl osmý

Joo, to bude super 
jízda! Vrum! Vrum!

Ale né, dochází 
mi palivo!

Ahoj Michale, za-
chraň mě, uví-
zl jsem uprostřed 
pouště s mojí super-
boží motorkou Čau Karle, 

bez obav! 
Už jsem na 

cestě!

Ooo, to né, došlo mi 
palivo. Co mám teď 
dělat?!

Karleee?? 
Jseš to ty?

Joo, jseš to ty:) Nevím, jak 
toto vyřešit. Nedosáhnu s tím 
palivem až k tobě!! Achjoo, co budeme dělat? 

Potřebuju palivo, abychom 
odsud mohli odjet, ale jseš 

moc daleko!
Iiiii!! Karle! My 
tady umřeme:(

Já nechci umřít tak mla-
dý!! To by byla pro tento 
svět ohromná ztráta.
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