Li šákovi n y

číslo 4.

měsíčník střediska Lišák

Duben 2017

Začíná jaro, kytky kvetou, ptáčci zpívají a další číslo
Lišákovin je tady. Jaro je jedno z nejkrásnějších ročních
období a s novým obdobím nastává menší změna i v
Lišákovinách. Jelikož se už dá chodit ven a hrát
venkovní hry, redakce by se chtěla více zaměřit na
venkovní aktivity. To znamená hry, stopování,
přespávání venku, tipy pro venkovní vybavení, nápady
na akce a puťáky. A nově také okénko zajímavých akcí
na poslední stránce. Ale není to jen tak. Nemáme
neomezené nápady. Prosíme vás ještě jednou o pomoc.
Za redakci vám přejeme příjemně prožité jaro
Timy a Tofy
Na malou kulturně - historickou vsuvku
se podíváme uprostřed časopisu.
Máme zde totiž zajímavý článek
ve kterém se dozvíme např. že Tři králové
nemusí chodit nutně jenom v lednu a
budeme poučeni o zajímavé historii
našeho národa o které se moc neví.
Do prázdnin se koná několik
zajímavých akcí které určitě
stojí za účast.
Proto jsme se rozhodli je
podpořit a na poslední stránce
je připomínáme.
Určitě se ukaždé akce podívejte na
webové stránky, je tam
spousta doplňujících informací.

Musim se kouknout
na weby těch akcí.
Vypadají zajímavě.
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Kdo je svatý Jiří?
1) Legenda (vyber v textu správné slovo)
Podle legendy kdysi ohrožovala obyvatelstvo Libyjského Silene
obluda/čarodějnice, která vylézala z mokřin, měla křídla, dlouhý
zakroucený ocas, zelenou krokodýlí kůži a svým jedovatým dechem
oslepovala všechno mrtvé/živé. Obyvatelé/králové potřebovali vodu, proto
museli obludu/čarodějnici jednou za čas vylákat z hnízda/domu, aby tak
mohli učinit, nabízeli drakovi zvířecí/lidskou oběť, kterou určil los. Netrvalo
dlouho a los padl i na krásnou/ošklivou královskou dceru Alkyonu. Jiří,
který jel na svých cestách právě kolem se postavil drakovi a
osvobodil/neosvobodil princeznu. Drak pro něj ztělesňoval všechno
dobro/zlo, ale Jiří se nebál/bál a zlou obludu svým kopím zabil/zaklel.
2) Svátek (najdi chybějící slovo v osmisměrce)
24. dubna, na sv. Jiří, slaví skauti a skautky každoročně svůj svátek.
Svatý Jiří, symbolizuje boj dobra proti zlu,
_________________________________. Oddíly i jednotlivci po celé
republice se chystají svátek oslavit – speciální akcí nebo třeba tak, že
stráví svůj školní a pracovní den ve skautském kroji či se šátkem na
krku.
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Pranostiky
aneb vyřeš jednoduchou šifru
a) ANza psdviaktménhao TJaivřpí cvlyulpévzoanjuí phuakdpi ia tšntlílřqi.
b) DCao ksle ipgřjeid zsdvaactnýsm PJviařríom bzeaczveulkeonpá,
vteo tsoe kpio cnvěbm pzotiruazttí.
c) RNea tsavsadtféghho KJkilřyí crvobdní fsge sjraurio.
d) SJse-dlti bnva dsrvgahtzéjhko KJoipřsí fkeraávspnáě, dbausdve fpuo
bnsějm ajsiosetcě yodšfkhljizvko.
Máme zde pro vaší družinu další výzvu!

Ale Timy, vždyť víš jak
dopadly minulé výzvy.
Ty to ještě zkoušíš?

No vím no :-(
Ale stejně to zkusim ještě
jednou.Třeba se někdo najde.

Úkol pro družinu:
Vymyslete se svou družinou nějakou další příhodu ze života sv. Jiří, v
které se objeví jeho udatné činy a vlastnosti jako jsou: odvážnost,
dobrosrdečnost, přátelství, spravedlivost, vychytralost, síla, bystrost….
Příběh můžete obohatit obrázkem a zaslat ho na email redakce, nebo
vhodit do kaslíku. Následně bude v dalším díle zveřejněn.
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Tři králové
Tři Králové byl název odbojovo - zpravodajské organizace, která fungovala
za Protektorátu Čechy a Morava, během druhé světové války.
Skupinu založil plukovník Československé armády Josef Mašín spolu s
plukovníkem Josefem Balabánem, poté co byla naše země obsazena
Německem. Jejich povaha jim zabránila vzdát se jenom tak bez boje.
Během svých začátků se jim díky kontaktům z armády podařilo odvézt z
kasáren a armádních skladů 18 kulometů, 300 pušek a 580 pistolí a
spoustu nábojů. Po chvilce se k nim přidal ještě štábní kapitán Václav
Morávek. Zajímavý člověk, prohlašoval že věří v boha a své dvě pistole.
Skupina po založení exilové vlády v Londýně začala koordinovat svoji
činnost s exilovou vládou. Jedna z nejvýznamějších prací bylo pravidelné
setkávání s “Reném” neboli také agentem “A-54” který byl naverbován
českou rozvědkou ještě před válkou.“René” byl vysoký důstojník v
Abwehru (německé vojenské rozvědky) a měl přístup k spoustě důležitých
dokumentů, které předával české rozvědce, a během okupace Tří králům.
Tři králové zprostředkovávali přenos informací přes jejich vysílačku s
kodovým označním “Sparta II”, a v případě plánů či obsáhlejších zpráv
přes kurýry a spolupracovníky, přes Švédsko nebo Jugoslávii do Londýna
(získali např. plány nového dvojhlavňového kulometu nebo kompletní
plány tanku Tiger). Skupina také zjištovala jestli nepronikají agenti
Gestapa do odboje, což byla pro odboj největší hrozba.
Jedna z dalších činností byly sabotáže, skupinu proslavili bombové útoky,
kdy bomby zamaskovali jako brikety uhlí a propašovali je přes spojku do
Berlína kde je odpálili v budovách policejního ředitelství a ministerstva
letectva. Pokusili se také o likvidaci Himmlera, ale bomba ukrytá na nádraží
sice vybuchla, ale Himmlerův vlak měl zpoždení a tak unikl.
Další z jejich činností byl tisk ilegálního odbojového časopisu V Boj, který
tiskli se spolupracovníky v průmyslové tiskárně. Jeden výtisk Morávek
pravidelně doručoval na ředitelství Gestapa se vzkazem:
Abyste se nemuseli obtěžovat se sháněním tohoto časopisu zavazuje
se redakce posílat vám jedno číslo gratis. Smrt všem okupantům!
S pozdravem
B+M+M
Tři králové se také pustili do žertování s detektivem Gestapa Oskarem
Fleischcerem. Např: Morávek se vsadil, že si s ním zapálí doutník. Převlékl
se za Gestapáka a v populárním německém baru si opravdu od Fleischera
připálil doutník. Následně mu poslal tuto zprávu:

Kontakt: redakce@skaut-lisak.com
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Oskare!
Vsadil jsem se s Mašínem a Balabánem, že si od tvého doutníku
připálím cigaretu. Oznamuju ti, že jsem svou sázku v úterý večer vyhrál.
Zanech týrání českých lidí nebo tě to přijde draho. Víme o tobě a
pomstě neujdeš.
B+M+M
Nebo další například: když se Gestapo dozvědělo o tajném Morávkově
bytu, tak při razii našli byt úplně prázdný, na stole byl pouze papírek
napsaný přesně podle Protektorátních pravidel nejdříve německy a poté
česky.
Leck mich am Arsch
Polibte mi p….
Bohužel, ale práce Gestapa zatýkání a tvrdé vyslýchání členů odboje
vedlo k postupnému prozrazení informací ohledně této Tří králů. Museli se
více skrývat a častěji měnit svojí polohu. Bylo velmi těžké získat kohokoliv
ke spolupráci a nahradit ztracené spolupracovníky, odhalené bezpečné
domy a důvěryhodné zdroje. Jako první byl chycen Balabán - 22. dubna
1941 byla při přestřelce zraněn a zajmut. Při mučení, ale nic neprozradil a
byl následně popraven.
13.května 1941 dostali Mašín a Morávek zprávu od Reného, že Gestapo
zná pozici jejich bezpečného bytu odkud vysílají, zároveň dostali balíček
důležitých informací které se rozhodli odvysílat do Londýna. Uprostřed
vysílání zastavilo před barákem Gestapo. Mašín kryl Morávka a radistu
kteří unikli oknem a sjeli po hromosvodu. Mašín střelbou těžce zranil
jednoho gestapáka, byl ale přemožen a zatčen. Při výsleších nic
neprozradil a pokusil se několikrát o útěk, poté co několikrát napadl
ostrahu byl převezen na Pankrác. Je ironie že těmi svými pokusy překazil
Morávkův plán na jeho osvobození. Popraven byl na kobyliské střelnici.
Morávek dále pokračoval v odbojové činnosti, setkával se s Reném a
snažil se posílat zprávy do Londýna. Bohužel Gestapo Reného odhalilo a
přinutilo ho vlákat Morávka na schůzku kde ho zatknou. Morávek na tuto
schůzku poslal nejdříve spojku a když uviděl že se jí snaží Gestapo
zatknout tak se jí snažil zachránit, ale přecenil Gestapo a při dlouhé
přestřelce a pokusu o únik byl zabit. Buď spáchal těžce zraněný
sebevraždu, jak je v německých oﬁciálních záznamech, nebo se traduje že
ho těžce zraněného zastřelil Fleischer který ho z duše nenáviděl.
Autor: Externí zdroj 1
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Hry na ven
Venku se nám začíná oteplovat a máme tak možnost naplno využít
venkovního prostředí.
Maják
Jeden člověk představuje maják. Stoupne si na určité místo (pokud možno
vyvýšené) a začne se pomalu točit. Hráči startují z jiného místa, které není
od majáku vidět, a snaží se dostat k majáku (=dotknout se ho). Když však
maják uvidí některého hráče, řekne jeho jméno a tento hráč se musí vrátit
na startovní místo a může jít znova. První tři hráči, kteří se dostanou k
majáku, získávají bod.
Výbuchy
Každý hráč má na každé noze (těsně nad botou) přivázaný provázek asi
půl metru dlouhý, na jehož konci je uvázaný menší nafukovací balónek.
Pak se pohybují po hracím území - nejlepší je pískové hřiště nebo louka - a
snaží se dupnutím zničit balónky ostatních hráčů a přitom uchránit před
zkázou svoje. Kdo přijde o oba, vypadává.
Pavouk
Natáhne se lano do tvaru pavoučí sítě. Jeden si zaváže oči a dostane do
ruky rolničky - dělá "pavouka". Ostatní se šátky kolem očí se chytnou lana a
chodí podle něj dokud je pavouk nechytne. Když pavouk stojí rolničkami
necinká, a když chodí tak cinká
Paparazzi
Ideálně každý hráč má foťák/mobil s
Neseďte jenom uvnitř
foťákem. Pokud všichni nemají, v dalších
a vyražte si zahrát
kolech se prostřídají.
nějakou z mých her ;-)
Cílem hráčů je zachytit co nejvíce vtipných a
použitelných fotograﬁí protihráčů a získat tak
titul největšího paparazziho. Za každou
fotograﬁi, která splní dané parametry,
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Velikonoční tradice
Určitě víte, že na Velikonoce se barví vajíčka, plete pomlázka a peče
velikonoční beránek, ale slyšeli jste někdy o mytí v potoce, nebo cinkání
penězmi? Když správně propojíte začátek a konec věty, dozvíte se i o
těchto dávno zapomenutých tradicích.
1)Kdo na Zelený čvrtek zacinká penězmi
2)Na Zelený čvrtek se pekly jidáše
3)Na Zelený čvrtek ,,odlétají zvony do Říma”
4)Na Velký pátek se lidé koupali v potoce,
5)Na Bílou sobotu se uklízelo a
6)Na Velikonoční neděli se pečou
7)Na Velikonoční pondělí kluci
8)Na Velikonoční pondělí dávají dívky
a) holky vyšibali, aby byly zdravé.
b) nahrazují se řehtačkama a klapačkama
c) bude mít peníze celý rok.
d) tvarované pečivo z kynutého těsta.
e) chlapcům barvená vajíčka.
f) aby se chránili před nemocemi.
g) velikonoční beránci.
h) bílilo.
Mám pro vás několik Velikonočních říkanek:
1) Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

3)Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám.
Než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

2) Koledníci jdou,
pomlázku nesou,
zpívají koledy,
„vajíčko dejte mi“.
Ať je pěkně malované,
Od srdíčka darované.

4) Koleda, koleda proutek z vrby,
mlsný jazýček mě svrbí.
Koleda, koleda holoubek
dejte něco na zoubek.

Kontakt: redakce@skaut-lisak.com
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Nadcházející akce
V následujících měsících se koná několik zajímavých akcí které bysme
rádi podpořili alespoň tím že je zde připomeneme.
Nejbližší je tzv. „Den v krojích”
Jedná se o 24.4. den sv. Jiří, který je patronem všech skautů. V tento den
slavíme svátek tím že do škol a zaměstnání vyrazíme v krojích, krojových
tričkách anebo alespoň šátku.
A naše středisko vyhlašuje malou fotosoutěž! Zasoutěžte si o cenu a
pošlete fotku jak jste vyrazili v kroji do školy či práce (vítané jsou i
skupinovky s jinými středisky) na mail denvkrojich@skaut-lisak.com
Více info na stránkách střediska.
13.5. - 14.5. se koná Šifrovačka.
Zajímavá a netradiční akce pro starší (doporučený minimální věk je
13let)
více informací určitě najdete zde: skautska-sifrovacka.webnode.cz
Pokud stejně jako my nevíte co je to šifrovačka
tak se mrkněte na skautska.sifrovacka.webnode.cz
Wau, ta šifrovačka
vypadá dobře.
Hlavně to video mě láká.
Možná se tam přihlásim

A poslední akcí je Ohta.
Ohta je akční, (zábavná) a týmová hra. Lehce inspirovaná sérií „kdo
přežije”. Letošní ročník je pro starší 15 let, pokud máte možnost tak určitě
pojeďte a přizvěte další lidi.
Koná se 15.6. - 18.6.2017
Více info se dozvíte zde: ohta.skaut-lisak.com

Kontakt: redakce@skaut-lisak.com

strana 8.

