
Seigu! 

Po týdnu tu je nové číslo Rádce. Jak se 

píše již v úvodu, pokusíme se o jeho 

vydávání každý týden v úterý a pátek, 

přičemž nebude tak nahuštěný, jako do teď. Tak 

příjemné počtení a v úterý očekávejte 5. číslo.  

Imnu 

Ze stezky skautů a skautek – znám základní oddílové znaky 

V minulém Rádci přišla řeč na náš oddílový znak a na klanové štíty, dnes budeme pokračovat 

v těch zbylých. Wampum (na fotce obrázek i s trochou ze zápisu 3. sněmu 

Mohawků) – ten používáme na sněmech, kdy před něj poklekají bojovníci při 

udílení Orlích per. Je na něm zobrazena legenda kmene (jakým směrem jde, 

čeho chce dosáhnout). Legenda našeho wampumu je: Kmen Mohawk se vydal 

cestou lesní moudrosti, skautingu a chce být platným členem společenství 

Midewiwin. Wampumy mohou být vyšité do kůže (např. náš kmen,) nebo 

vykorálkované (např. Šavani). Lilie /znak Svazu (naší organizace)/ i lilie /znak 

skautů/ se dá taktéž považovat za oddílový znak, jelikož je to znak skautů a 

současně i naší organizace. Tímto bych tento bod asi ukončil. Tolik toho není, 

že? Nakonec by asi bylo dobré dodat, že k těmto znakům bychom se měli 

chovat s úctou a znát je, jelikož symbolizují náš oddíl.  

Pro členy – úkoly na body 

Abyste měli i nyní možnost získat nějaké body do Javorové nažky (celoročního bodování), 

pokusíme se vám prostřednictvím našich online schůzek nebo právě Rádce dát nějaké úkoly, 

za které můžete body získat. Na schůzce byla hra na body a na doma jste dostali dva úkoly. Na 

oba máte čas do naší další online schůzky. Pokud si je někdo nezapsal, jsou zde. 

1) Splnit si bod ze stezky – Vyberte si libovolný bod, který si prostřednictvím schůzky můžete 

splnit. Naučte se na něj a na schůzce o něj přihlaste. (Můžete využít i nějaké číslo Rádce zde 

na webu). Za splnění tohoto úkolu získáte 20 bodů. 

2) Vylepšit si zápisník – o něm jsme psali i v Rádci číslo 3. Pokuste se svůj zápisník nějakým 

způsobem vylepšit. Můžete si tam něco napsat, nakreslit nebo nalepit. 

Vylepšete si ho, aby pro vás byl památka a zároveň v něm bylo vše, co se 

vám může hodit. Za splnění získáte taktéž 20 bodů. 

I v příštím Rádci bych rád uveřejnil nějaký úkol, tak na to myslete a 

v úterý se koukněte na web! Krom toho byla ohlášena další etapa naší celoroční hry. Tu zde 

vepisovat nebudu. Kdo ji zapomněl, může poslouchat na schůzce, třeba se bude opakovat. 
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Pro členy a zájemce o skautskou 

a indiánskou činnost během 

koronavirové krize. 


