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Toulky
Vánočním Opočnem 2020
Milí opočeňáci, milí návštěvníci Opočna odkudkoliv.
Přijměte srdečné pozvání ke hře “Toulky vánočním Opočnem”, kterou jsme si pro Vás připravili my,
skauti z Opočna. Rozhodli jsme se pokusit Vám v této zvláštní době alespoň trochu zpříjemnit čekání
na Vánoce a vánoční svátky příjemnou procházkou po Opočně, při které si můžete i zasoutěžit. Pojďte
si s námi odpočinout, zvolnit a zahrát si. Akce bude trvat od 29. 11. 2020 do 31. 12. 2020. Samozřejmě,
prosíme o dodržování veškerých platných protiepidemických opatření.
JAK HRA PROBÍHÁ

VARIANTA 1: (mám chytrý telefon s daty a čtečkou QR kódu)
Po Opočně je rozmístěno 13 kartiček s QR kódy. Mapa s umístěním karet je dostupná na vývěsních
plochách, v informačním centru a na http://junakopocno.cz/vanocni-hra-2020/.Jakmile kartu najdete,
načtěte QR kód a ten Vás přesměruje do internetového prohlížeče na stránku s kvízovou otázkou nebo
úkolem. Pokud úkol vyřešíte správně - klikněte vpravo dole na obrázek modré “fajfky” (nesprávné
odpovědi je možno opravit) a obdržíte číselný kód. Kód si zaznamenejte! Jakmile budete mít všech 13
kódů, můžete vyluštit tajenku.
VARIANTA 2: (mám chytrý telefon se čtečkou QR kódu, ale nemám data)
Po Opočně je rozmístěno 13 kartiček s QR kódy. Mapa s umístěním karet je dostupná na vývěsních
plochách, v informačním centru a na http://junakopocno.cz/vanocni-hra-2020/.Jakmile kartu najdete,
vyfoťte si QR kód. Až budete mít přístup k internetu naskenujte ve čtečce QR kódu vyfocený kód a ten
Vás přesměruje do internetového prohlížeče na stránku s kvízovou otázkou nebo úkolem. Pokud úkol
vyřešíte správně - klikněte vpravo dole na obrázek modré “fajfky” (nesprávné odpovědi je možno
opravit) dostanete číselný kód. Kód si zaznamenejte! Jakmile budete mít všech 13 kódů, můžete vyluštit
tajenku.
VARIANTA 3: (nemám chytrý telefon, ale chci hrát taky)
Mapa s umístěním karet je dostupná na vývěsních plochách, v informačním centru a na
http://junakopocno.cz/vanocni-hra-2020/.Po Opočně je rozmístěno 13 kartiček s QR kódy. Pod každým
kódem je také doplňková otázka a písmeno tajenky. Jakmile kartu najdete, odpovězte na otázku sami
sobě, kamarádovi, rodičům nebo třeba kolemjdoucím. Písmeno za otázkou si zaznamenejte! Jakmile
budete mít všech 13 písmen, můžete vyluštit vzkaz.
VARIANTA 4: (jsem v karanténě, ale chci hrát taky)
Mapa s umístěním karet je dostupná na http://junakopocno.cz/vanocni-hra-2020/.Jakmile se Vám
mapa zobrazí, klikněte na symbol sněhové vločky (umístění úkolu). Objeví se QR kód. Načtěte svým
chytrým telefonem QR kód a ten Vás přesměruje do internetového prohlížeče na stránku s kvízovou
otázkou nebo úkolem. Pokud úkol vyřešíte správně - klikněte vpravo dole na obrázek modré “fajfky”
(nesprávné odpovědi je možno opravit) a obdržíte číselný kód. Kód si zaznamenejte! Jakmile budete mít
všech 13 kódů, můžete vyluštit tajenku.

Pokud se Vám podaří rozluštit tajenku do 19. 12. 2020 můžete se v tento den zastavit pro odměnu
ve skautské klubovně. Odměny budou vydávány v době od 15 do 18 hodin.
Když si budete chtít zahrát jen tak pro dobrý pocit bez odměny, je možné si hru projít až do 31.12.
2020 a doma si pak připít na zdraví nás všech.
Seznam míst, kde můžete hledat QR kód:
Vstupní brána na 1. nádvoří
Rodný dům Františka Kupky
Oranžérie v parku
Městský úřad
Zvonice a lípa svobody
Bývalý areál nemocnice
Cyklostezka – křížení obchvatu a cyklostezky
Skautská klubovna
Autobusová zastávka u mlékárny
Hřbitov
Vstup na koupaliště Broumar
Švamberk – Boží muka (cesta k Semechnicím)
Švamberk – vstup do parku
Pokud byste kartu na místě nenašli nebo byla poničená, dejte nám prosím vědět na
junakopocno@gmail.com, facebook.com/JunakOpocno nebo pište
na číslo 603809758

Přejeme hodně štěstí, zábavy a společných chvil.
Skauti z Opočna

Potěš staroušky o vánocích
Milí rodiče, kamarádi a příznivci skautu,
13.12.2020 se uskuteční již jednou zmíněná akce „Potěš staroušky o Vánocích“, proto bychom Vás znovu
chtěli poprosit o Vaši pomoc a součinnost.
Čas upřesníme buď v dalším čísle časopisu, nebo na Facebookové stránce.
Dobroty poté doneseme do domova seniorů Jitřenka v Opočně a odvezeme do senior centra Přepychy.
Pro rodiče: buchty, cukroví, i něco slaného + nutné bez lepku a cukru!
Úkol pro děti: přáníčka, vzkazky, dárky s vánoční tématikou (výrobky), obrázky. Lze použít i záložky a
pohlednice z tohoto čísla.
Všechny výrobky si prosím podepisujte, seniorům to udělá velkou radost! Stačí např. od Růženky.
Opět prosíme o zpětnou vazbu, abychom věděli, s jakým množstvím dobrot můžeme případně počítat.
Kontaktní osoby:
Domča Šedivá – dominika.sediva@seznam.cz – 731 529 950
Klárka Petrová – petrovak05@seznam.cz – 604 178 875
Děkujeme
za pomoc s organizací slečně Zdeňce P. (domov seniorů Jitřenka).
Jakákoliv pomoc se počítá, budeme moc rádi, když nám opět pomůžete udělat radost někomu,
kdo si to zaslouží.

srdečné díky.

Skauti z Opočna

první pomoc – linka 155

Máme tu další část první pomoci! Tentokrát to se zaměříme na to, jak probíhá volání na
tísňovou linku 155.
Pokud voláš na číslo 155 znamená to, že se stalo něco opravdu vážného. Rozhodně nikdy na toto
číslo nevolej zbytečně, pokud to není opravdu vážné! Mohl bys linku zbytečně blokovat a těm, kteří
by pomoc opravdu potřebovali, by se jí nedostalo.
Nejdříve se z telefonu ozve něco jako: "Záchranná služba, jak Vám mohu pomoci?"
Je důležité, abys zůstal naprosto v klidu a nepobíhal sem a tam. Pán (nebo paní) na telefonu Ti
vysvětlí, co máš dělat.
Nejdříve se představíš – řekneš svoje jméno a příjmení.
Popíšeš místo, kde se nacházíš – pokud to nevíš přesně, snaž se alespoň vysvětlit odkud kam jste šli,
co jste viděli, nebo co je poblíž.
Nakonec popíšeš, co se stalo a jak zrovna vypadá situace – co zraněný dělá, co se děje okolo apod.
Poté budeš poslouchat dispečera. Jsou to proškolení zdravotníci, takže vědí, co mají dělat a navedou
Tě, abys zraněnému pomohl. Poté už jen počkej na příjezd záchranky.
Štěpa

hádanky
1. Je to chlupaté ovoce, uvnitř mokré, je to na čtyři písmena a druhé písmenko je měkké i. Co je to?
2. Truhláři mě nejlíp znají, pěkné dřevo ze mne mají. Kdo jsem?
3. Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. Co je to?
4. Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš co je to?
5. Mluvím bez úst a slyším bez uší. Nemam tělo a ožívám hlasem. Kdo jsem?
6. Mám města ale ne domy. Mám hory, ale ne stromy. Mám řeky, ale ne ryby. Kdo jsem?
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Natka

kvíz

Tajenka: Co nás na táboře vždycky probere?......................

1. Jak se jmenují ohně, které se zapalují při táboráku?
H) oheň skautu, práce, námahy a svalů
R) oheň lásky, krásy, síly a pravdy
K) oheň pand, sobíků, medvídků a škytavky

2. Na jaký nástroj se hrál budíček a večerka?
L) na kytaru
P) na trubku
O) na saxofon

3. Na táboře zpíváme písničku:
Z) Hejkal
C) Foukal
U) Rejpal

4. Hlídka na táboře:
P) tancuje
I) huláká
C) chodí tiše okolo tábora

5. Letos pár světlušek plnilo:
V) tři kapky rosy
O) tři orlí zobáky
D) tři zaječí packy

6. Jak se jmenuje zakladatel skautingu?
F) Otakar Brousek starší
L) Marmeládový Joe
I) Robert Baden- Powell

7. Co nám přibylo nového u tůňky?
Ž) tobogán
Č) klouzačka
V) horská dráha

8. Klárka a Domča na táboře měly:
K) nepořádek ve stanu
H) fialové vlasy
R) živou pandu pod postelí

9. Jakou barvu měla letošní táborová trička?
S) hnědou
A) mentolovou
Y) žlutou

Anitka

opakovací testík
Jak se jmenuje patron skautů?
a) Svatá Alžběta
b) Svatý Petr
c) Svatý Jiří

Jakou barvu květu má Podběl lékařský?
a) Oranžovou
b) Žlutou
c) Modrou

Kolikátého listopadu slavíme Den válečných veteránů?
a) 4.
b) 12.
c) 11.

Jak se jmenoval první československý prezident?
a) Václav Havel
b) Mišánek
c) T.G. Masaryk

Jak se jmenuje řeka, která protéká Opočnem?
a) Orlice
b) Vltava
c) Zlatý potok

Co je napsáno na táborové bráně?
a) Stůj, nebo střelim!
b) Ahoj!
c) Opočno

Kterou rukou se zdraví skauti?
a) Pravou
b) Levou
c) Žádnou

Kdo nám na táboře přišívá nášivky?
a) Já sám!
b) Zdenda
c) Madla

Domča
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Domča

Pomůžeš máje dostat se k
vilíkovi skrz bludiště?

Pepův příběh na dobrou noc
Popletená pohádka 1
Byla jednou jedna holčička, která nosila samé červené oblečení a proto jí říkali červená holčička. Když
bylo červené holčičce 10 roků poslala ji maminka přes les k babičce, protože měla babička svátek.
Maminka dala červené holčičce košík, do kterého jí dala víno, sušenky a přání k svátku.
Červená holčička si vzala košíček a šla za babičkou, šla a šla lesem. Náhle se začalo stmívat, a tak si
červená holčička pospíšila, aby byla u babičky dřív, než bude noc. Už vcházela do části lesa, kde jí to
připadalo povědomé. A konečně dorazila na mýtinu kde stála babiččina chaloupka.
Ale babička nebydlela v obyčejné chaloupce – bydlela v perníkové chaloupce. Ještě nebyla úplně tma,
a tak začala červená holčička okusovat chaloupku a náhle uslyšela, jak se otevírají dvířka. Zaslechla
babičku: „Kdo mi to tu loupe perníček?!“
„To jenom větříček!“ zavolala červená holčička. Když babička zalezla zpátky do chaloupky, pustila se
holčička do okusování jedné stěny chaloupky.
„Kdo mi to tu loupe perníček?!“ ozval se hlas z před chaloupky.„ To jenom větříček!“ zavolala znovu
červená holčička.
Náhle se začala chaloupka naklánět. Víte proč se chaloupka nakláněla? Červená holčička totiž
nahryzala hlavní stěnu babiččiny chaloupky a chaloupka se začala hroutit. Červená holčička rychle
uskočila.
Ze dveří chaloupky se vybelhala babička. Ještě, že to stihla, jak vyšla ze dveří, celá chaloupka šla k zemi.
„Neeeeeeeeeee!“ ozvalo se celým lesem, jak babička zakřičela. „Přísahám, že až mi někdo bude zase
loupat perníček, tak ho zavřu do klece, potom ho upeču a sním.“
Červená holčička byla tak vyděšená, že opustila košík a utíkala rychle přes les zpátky domů. Od té doby
je babička zlá a čeká na každého, kdo jí bude okusovat chaloupku. Červená holčička už babičku nikdy
radši nenavštívila.

Pepa

šifry
Tato šifra je opravdu jednoduchá. Každé písmenko je číslo. Písmena jsou oddělená středníkem (;).
1:A 2:B 3:C 4:Č 5:D 6:Ď 7:E 8:F 9:G 10:H 11:CH 12:I 13:J 14:K 15:L 16:M 17:N 18:Ň 19:O 20:P 21:Q 22:R
23:Ř 24:S 25:Š 26:T 27:Ť 28:U 29:V 30:W 31:X 32:Y 33:Z 34:Ž
1) 33;1´;23 19;10;18;7ˇ 17;1´;24 29;25;7;11;17;32 29;19;15;1´,
24;20;19;13;16;7 24;7 29 2;22;1;26;22;24;14;32´ 14;22;28;10!
33;1´;23 19;10;18;7ˇ 17;1´;24 29;25;7;11;17;32 29;19;15;1´,
29;7ˇ;22;17;32´ 2;28;6 5;22;28;10;28 5;22;28;10!
2) 33;1;20;15;1´;15 19;10;7;18 5;12;29;19;26;29;19;22;17;32´
29 17;1;25;12´ 33;7;16;12 14;22;1´;24;17;7´.
20;23;12´;24;1;10;1´;16;7, 34;7
17;1;25;12´ 29;12;17;19;28 17;12;14;5;32 17;7;28;10;1;24;17;7!
3) 26;1´;2;19;22;19;29;32´ 19;10;7;19 33;1;34;12´;10;1´
;16 2;32 20;15;1´;15,
1;2;32 13;1;24;17;7´
24;29;7ˇ;26;15;19 14 34;12;29;19;26;28 17;1´;16 5;1;15!
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Domča

vánoční pohlednice
Vánoce se blíží!
Jak můžeme někomu udělat radost na dálku? Poslat pohled!
V tomto čísle jsem pro Vás připravila vánoční pohlednice, které můžete
použít jako vánoční přání (každá družinka má svou, ale samozřejmě můžete
použít i ty ostatní!). Stačí jen vložit do obálky, vymalovat a poslat, nebo
někomu darovat!
Vytisknuté pohlednice budou v informačním centru, kde si je zdarma
můžete vyzvednout.
Pokud byste si je tiskli doma, doporučujeme vytisknout na tvrdší papír.

Maruška Snopková

recept
Když máš hlad, nejsi to ty. Co si ale "uvařit", když tě z ničeho nic popadne hlad a lednička zeje
prázdnotou? Tousty!
Toust je rychlá sváča, dobrá snídaně, nebo vynikající večeře na přespávačku v klubovně.
Budeme potřebovat:
- toustový chleba (klidně může být i normální, nebo taky rohlík, houska)
- kečup (nebo máslo)
- šunka, sýr
Připravíme si toustovač.
Mezitím, co se nám rozehřívá toustovač, vyndáme
toastový chléb, šunku a sýr.
Chleba namažeme máslem, nebo
kečupem.
Mezi dva namazané krajíce chleba
vložíme plátek šunky a plátek sýra.
Vložíme do toustovače a zhruba dvě
minutky zapékáme.

Dobrou chuť!
Michca

vyrob záložku nejen pro sebe!
Pokud přemýšlíš, jak udělat radost nejen sobě, ale i ostatním, máme pro Tebe nápad. Což takhle
vyrobit záložku a obdarovat někoho? I tahle maličkost může udělat velkou radost!
Pokud jich vyrobíš víc, může je donést 13. 12. do klubovny a my je potom předáme babičkám a
dědečkům v domovech pro seniory. Uvidíš, jakou budou mít radost!
Jak záložku vyrobit?
Záložky si vytiskni a rozstříhej. Potom je vybarvi. Druhou stranu můžeš podlepit barevným, nebo
ozdobným papírem. V horní části udělej děrovačkou dírku a protáhni mašličku. Nakonec můžeš(ale
nemusíš) záložku zalaminovat.

Maruška Snopková

netradiční křížovka
1) Kolik zákonů mají skauti?
2) Nad jakou kapsou máte svůj světlušácký, nebo vlčácký slib?
3) Jak se říká starším skautům?
4) Skautingu se jinak říká ............?
5) Skautky z Opočna mají na šátcích vyšité ................?
6) Jak se jmenuje tento uzel?

7) Každý oddíl by měl mít svůj ......?
Nyní vyber k každé otázky písmenko v pořadí:
1) třetí
2) třetí
3) druhé
4) první
5) první
6) poslední
7) třetí

TAJENKA: ........... Tak co, víš, kdo to je?

Terka K.

a teĎ něco pro zasmání...
Víte, proč kuře přešlo přes cestu?
Aby se dostalo na druhou stranu.
ČD – České Dráhy. Čekáš Dlouho? Čekej Dál. Času Dost.
Chcete slyšet vtip o české poště? Doufám, že vám dojde…
Víte, kolik kliků udělá Chuck Norris? Všechny.
Co se stane, když dáš mobil do vody? Vodafone.
Co se stane, když dáš mobil do čaje? T-mobile.
Víte proč babička hází chleba na přechod? Krmí zebru.
Proč je blondýnka ve skříni? Poslouchá Kabáty.
Syn: „Mami, můžu se koukat na televizi?“
Matka: „Ano, ale nezapínej ji.“
„Mami, mami, já jsem v nemocnici!“
„Ale tak už nás neděs, synu, my víme, že jsi doktor!“
Sněhurka už má jenom šest trpaslíků.
Kejchal je v karanténě.
Paní učitelka říká dětem, aby vymyslely větu se slovem pakliže.
Vyvolá Aničku: „Květiny se musí hodně zalévat, pakliže je hodně sucho!”
„Výborně!”
Vyvolá Pepíčka: „Jeli jsme na hory vlakem, vlak cuknul a na tatínka spadl
batoh, pak lyže!

Ani

