Uzel

Září 2008

Oběžník 28. Přední hlídky Royal Rangers Třeboň

Milí přátelé,
Není to ani tak dávno co jsme byli
společně na prázdninách. Někdy
mám pocit, že ten čas utíká jako voda
a i když se ho snažím alespoň trochu
zbrzdit nějak mi to nejde.
Toto vydání uzle bude asi
trochu vzpomínkové. Pro mě osobně
,když se řeknou prázniny, vybaví se
mi suprový letošní tábor. Nevím jak
vy, ale já musím říct, že ti co nejeli o
dost přišli. Snad příští rok bude vše
jinak. Nabízím i několik foteček
z plavby Jitřního poutníka.
Připravte si taky svoje rozvrhy.
Budeme si muset dohodnout schůzky
kmenu. Nezapomeňte, že kmen
tvoříme my všichni. Čeká nás nový
roylový rok a s novým rokem bývají
často spojené přecevzetí. To naše by
mohlo být třeba to, že budeme
chodit všichni pravidelně na schůzky
.
Ať máte požehnané vykročení
do školních dnů!

Aktuálně:
5. 9. 08 17:00 Informativní
schůzka pro rodiče a děti
20. 9. 08 Podzimní výprava
27. 9. 08 Raitrip 2008

Velitel Bobr
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Co nás čeká:
5. září proběhne první zahajovací a informativní schůzka od 17:00 v KD
v Suchdole n. L. Povíme si, kdy se budeme scházet a seznámíme se s plánem
nového roku. Poté volně naváže brigáda okolo klubovny (úklid odpadků).
S sebou na schůzky noste vždy zápisník psací potřeby, uzlovačku a nůž.
Railtrip 2008
Chcete si během jednoho dne prohlédnout celou republiku a ještě si přitom pěkně
zasoutěžit? Pak právě pro vás je určena akce s názvem RAILTRIP. Letos půjde opět
o to svézt se během dne co nejvíce vlaky na cestě z předem neznáme startovní stanice
do stanice cílové.
Kdy? V sobotu 27. 9. 2008 (na Den železnice). Závod bude odstartován někdy krátce
po půlnoci a bude končit někdy krátce před půlnocí.

Kde? Začne se v Zábřehu, odkud se dopravíme na do té doby tajné místo, kde závod
odstartujeme. Po ukončení závodu se vrátíme zpátky do Zábřehu, kde bude vyhlášení
výsledků. Pro zájemce bude možnost přespat z pátku na sobotu i ze soboty na neděli
u nás v klubovně.
Za kolik? Startovné je 450 Kč na tým – v ceně je zahrnuta pouze jízdenka. Jídlo si zajišťuje
každý sám a ubytování v klubovně je pochopitelně zdarma.
Jak? Družstva mohou být maximálně pětičlenná a minimálně jednočlenná.
Alespoň jeden člen každého týmu musí být starší 18ti let. Doporučený věk
účastníků je alespoň 10 let. Přihlašuje se do 15. 9. 2008.

Dobrý pastýř vodí své ovce ven na procházku. 
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Nůž
Ostrý nůž dobře krájí, zařezává bez štípání do dřeva, neláme
se mu ostří, i případné rány se hojí daleko rychleji než od nože
tupého. Pokud nechceme být nebezpeční sobě i svému okolí,
nosíme nůž pečlivě a kvalitně naostřen.
Jak nato?
Potřebujeme: oboustranný brousek – z jedné strany hrubý,
z druhé strany jemný. Hadřík, vodu, noviny, pruh kůže (ne
jelenice).
Ze všeho nejdřív rozložíme na stůl noviny a namočíme
brousek. Každý nový nůž má tovární ostří. Je to velmi krátké
ostří, které musíme zbrousit na hrubém brousku. Sklon, se
kterým začneme zbrušováním, musíme dodržet po celou
dobu práce. Úhel sklonu si vybereme podle následného
používání
nože.
Brousíme
dvěma
způsoby.
Krouživými
pohyby po
celé délce
brousku a
ostří, nebo
dlouhými tahy ve směru podélné osy nože napříč přes
brousek. Předposlední fáze
nastává, když se na noži
objeví jen tenký proužek kovu
tzv. „Jehla“ tu srazíme na
jemné straně brousku. Na
závěr obtáhneme nůž na kůži.
3

Ohlédnutí za letním táborem
Byly to drsné chvíle, ale tvůj stan zůstal stát.
Tvé věci a spacák jsou suché. Probouzíš se do
jasného, sluncem zalitého dne. V dálce voní snídaně.
Vykukuješ ze stanu a rychle budíš svého kamaráda,
abyste nepřišli pozdě na rozcvičku… Mlžným
oparem nad říčkou probleskují sluneční paprsky, je
tu nový den…
Z plavby Jitřního Poutníka
Tak a je to dorazili jsme. Nic moc se 1.den nedělo
hrály jsme jednu hru a nic víc jinak samý
vysvětlování bla bla bla. Zatím nikdo novej (jako
kámoš .Tak jo zítra budu psát doufám že zítra bude
nějaká hra supééééér!!!!Čau
Dave

Pokřik „Crazy Donkeys´“:
„Nejsme žádný monkeys, my jsme Crazy Donkeys´“ 

Pokřik lodní deratizace s.r.o. :
„Vy platíte, my zabíjíme. Lodní deratizace s.r.o.“
Pokřik Narnia Rangers:
Narnia Rangers jedou, jedou, ničeho se nezaleknou!

4



„ Můžete mi poslat svůj příspěvek do Uzlu. Uzávěrka je 20 září 08´. “

Velitel Bobr
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Plavba Jitřního Poutníka
tábor 28. a 35. Přední hlídky RR

28. přední hlídka RR, Seifertova 449, 37901 Třeboň, IČO: 75090511, Č. Ú.: 220883669/0300, GSM: 739333658, velitel Martin Švehla
www.28prednihlidka.webgarden.cz , 28.phrr@centrum.cz,
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