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Milí čtenáři a čtenářky
ÚVODNÍKÚVODNÍKÚVODNÍKÚVODNÍKÚVODNÍK
převzalo histo-
rický název
HILAHDIH.

Máme nyní sa-
mostatný dívčí
a chlapecký od-

díl, pod vedením bratra Zuba a
sestry Jazzinky. Vůdcem středis-
ka je bratr Vlk.

Nové středisko provedlo účetní a
fyzickou uzávěrku roku 2004, s
naslednou revizí hospodaření.
Poté pře�lo na podvojné účetnic-
tví. Chceme si vytvořit náskok
před legislativní změnou, kterou
připravuje parlament ČR.

Já osobně jsem přesvědčen, �e je
to krok správným směrem. Sa-
motné středisko bez společné vůle
vůdců oddílů, není ničím. Právě
oni by se mělo zasadit o upevnění
skautské my�lenky ve svých oddí-
lech (dru�inách).

V tomto roce si připomínáme
i veliké výročí. V květnu tomu
bylo 80 let, kdy �Kuba� Fresl
(prof. reál. gymnázia) uspořádal
první schůzku nového skautské-
ho oddílu.

Podařilo se udělat krok vůči ve-
řejnosti a realizovat svou webo-
vou stránku.

Na adrese www.hilahdih.org se
nyní mů�e ka�dý seznámit s dě-
ním ve středisku. Nabízí infor-

Dostává se k Vám dal�í Pramen.
Poslední číslo vy�lo tu�ím  o Vá-
nocích. Teď máme za dveřmi
prázdniny a letní tábor.

Od počátku roku, jsme zazname-
nali dostatek zásadních událostí,
které ovlivňují dal�í vývoj �Hi-
lahdih�.

Ka�dý oddíl je ve své podstatě
��ivým� organizmem, který se
neustále vyvyjí. Proto si dovolím
malou svodku těch nejpodstat-
něj�ích událostí.

Počátkem roku do�lo k úspě�né-
mu jednání se zastupiteli města
o dal�ím setrvání na�í klubovny
ve stávajících prostorách.

S příchodem roku 2005 - oddíl
HI-LAH-DIH zaniká a transfor-
muje se na skautské středisko
Skaut ABS v Táboře. Středisko

*PRAMEN*
Občasník skautského střediska
HILAHDIH v Táboře

�éfredaktor: Jiří Patt Čike�,
e-mail: patt@hilahdih.org * 602 593 632

Adresa: Skaut ABS - HILAHDIH
Martínka Húsky 110, Tábor  390 01
Toto číslo podpořila a tiskla firma

Repro&Grafie v nákladu 40 výtisků.
*

PRAMEN je mo�no zasílat i  formou e-po�ty
v  komprimovaném formátu PDF nebo

stáhnout  na adrese:  www.hilahdih.org
K jeho otevření je třeba mít nainstalovaný

prohlí�eč Acrobat Reader.
Nepro�lo jazykovou úpravou! Zveřejněné příspěvky se

nemusí shodovat  s názorem redakce! (pokračování na str.11)
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STALO SE...STALO SE...STALO SE...STALO SE...STALO SE...

PŘEDTÁBOROVÁ SCHŮZKA STŘEDISKA SE USKUTEČNÍ 25.6.
(NEDĚLE) OD 14:00 V KLUBOVNĚ. �ÁDÁME V�ECHNY, ABY
PŘI�LI V KROJÍCH A VČAS. DŮLE�ITÉ: UVÍTÁME I ÚČAST

TĚCH, KTEŘÍ NA LETNNÍ TÁBOR NEPOJEDOU!

V Praze se uskutečnil dne 15.5.
2005 - Sněm Sk ABS .

Sněm se zabýval schválením do-
plňku ve stanovách hnutí - přidán
článek, který právně upravuje ochra-
nu proti propagaci zakázaných stran,
hnutí a sekt nově příchozích nebo ji�
registrovaných členů Sk ABS.

- Volba náčelnictva Sk ABS (před-
sedou RK Sk ABS se stal bratr Vlk)

- Doplnění krojového předpisu o
označení slu�ebních let ve Sk ABS

Jednání sněmu se účastnili zástup-
vi na�eho střediska: bratr Zub, sestry
Jazzinka a Divo�ka.

Ve středu 11. května proběhla ce-
lostátní sbírka Ligy proti rakovině -
Květinový den. Na�e středisko  ji�
tradičně s touto sbírkou pomáhá.
Stalo se tak i letos; musíme si ale
přiznat, �e totálně zklamala na�e
R&R hlídka. Jsou jako �město du-
chů�  - o svých plánech rádi hovoří,
ale kdy� nakoukneme - nikde nikdo.

Na dubnovém zasedání zastupi-
telstva města Tábora, byla na�emu
středisku přiklepnuta dotace z Fon-
du mláde�e ve vý�i 10.000Kč
(usnesení č.1025/26/5).

V neděli 22.5. jsme si v klubovně
připoměli osmdesáté výročí zalo�e-
ní na�eho oddílu. Na toto setkání
jsme se nále�itě připravili a obeslali
mnoho vývalých členů pozván-
kou.U� v pátek vypukly přípravy -
proběhl generální ůklid klubovny.
Byli oprá�eny star�í kroniky, vysmý-
čen ka�dý koutek a přpravena celá
výstavka na neděli.

V neděli o dvanácté pak byla klu-
bovna volně přístupná, ať u� býva-
lým členům, rodičům či náhodným
zvědavcům. Svou náv�těvou nás
nakonec poctilo několik rodičů, i ně-
kteří z bývalých členů. I přes to, �e
ůčast nebyla hojná, na�e setkání
splnilo svůj ůčel a připomělo nám
bohatou historii na�eho oddílu a
společně s příchozími nám umo�ni-
lo zavzpomínat. (-zub-)

Slavilo se...
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INFORMACEINFORMACEINFORMACEINFORMACEINFORMACESVATÝ JIŘÍ SVATÝ JIŘÍ SVATÝ JIŘÍ SVATÝ JIŘÍ SVATÝ JIŘÍ       * * *      * * *      * * *      * * *      * * *
V rámci jarní brigády (15. � 17. 4.)

na na�em táboři�ti ve Vřescích jsme
oslavili svátek skautů, jejich� patro-
nem je sv. Jiří. Jak je ji� tradicí, při-
pravil si dívčí oddíl program pro chla-
pecký. Ka�dý správný středověký rytíř
měl mít v�ech sedm ctností: být �těd-
rý, nezi�tný, obětavý, dobrý, úslu�ný k

�enám, poslu�ný a zmu�ilý.

Ale proto�e své ctnosti ji� na�i skauti prokazova-
li v minulém ročníku, vyzkou�ely jsme je tentokrát
z jejich neřestí a asi nebudete překvapeni, �e jim
plnění někdy opravdu zapeklitých úkolů �lo roz-
hodně lépe :-) A tak se ukázalo, kdo doká�e být
nejvíce líný, hloupý, závistivý, �vatlavý, museli ob-
stát při zkou�ce poku�ení, ob�erství a strachu.
Ka�dá z nás představovala právě jednu z neřestí a
ukládala klukům rozmanité úkoly. A tak se Vydra
proměnila ve �vatlavost a Závist, Beryl v Lenost,
Igi v Hloupost, Klára představovala Poku�ení,
Papi Ob�erství a na závěr Jazz ve Strach.

Kluci se při některých zkou�kách očividně bavili
a přála bych vám je vidět, jak s jiskřičkami v očích
hasí pouze pomocí úst soupeřům oheň, který
předtím pracně rozdělávali. Jednu hodinu se pohy-
bovat tak, �e mají stále nejméně tři končetiny na
zemi a přitom vyrobit nějaký praktický dárek pro
některou Neřest, také klukům �ádný problém ne-
dělal a při jejich slavnostní přehlídce jsme se ne-
jednou od srdce zasmáli nad jejich vynalézavostí.

Snad trochu se jen �křenili� při zkou�ce, kterou
pro ně měla připravenou Papi, sníst co nejrychleji
syrovou cibuli a donést čerstvé vejce. Na závěr
museli prokázat, �e se nebojí sami v lese a museli
projít cestou značenou svíčkami přineseným vajíč-
kem na l�íci, na jejím� konci na ně čekaly Neřesti,
aby zhodnotily, jak si kdo v celém zápolení vedl.
Za ka�dou svou �patnou vlastnost museli kluci ne-

LETNÍ TÁBOR
PŘIPOMÍNÁME, �E
TAK JAKO V MINU-
LOSTI MÁTE MO�-
NOST DEN PŘED
ODJEZDEM (PÁ-
TEK),  DOPRAVIT
SVÁ ZAVAZADLA  DO
KLUBOVNY. DRUHÝ
DEN JE PŘEPRAVÍ-
ME SPOLEČNĚ S TÁ-
BOROVOU VÝSTRO-
JÍ. ZAVAZADLA JSOU
PŘÍJÍMÁNY V DOBĚ
OD 18 - 19 HODIN...

N E Z A P O M E Ň T E
PRVÝ DEN PŘEDAT
KOMPLETNÍ ZDRA-
VOTNÍ DOKUMEN-
TACI DÍTĚTE (formu-
láře je mo�né si stáh-
nout i  na adrese
www.hilahdih.org/
pramen/...)
JINAK BUDOU FOR-
MULÁŘE VOLNĚ K
ODBĚRU V KLUBOV-
NĚ...

NÁV�TĚVNÍ DEN JE
V NEDĚLI (31.7.) OD
8:00 HODIN.
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bojácně sníst jednu l�íci děvčaty připravené svíč-
kové, kterou se, myslím �e Čédému, podařilo má-
lem vylít.

A jak to bývá, dobré vlastnosti mají přece jen
vět�í váhu, a tak si nakonec putovní řád sv. Jiří
odnesl ten, který měl ze v�ech nejméně bodů a tu-
dí� nejméně neřestí, vlče Ondra - Trpaslík. Moc
blahopřejeme. (-jezz-)

Na svých prázdnino-
vých putováních na�í
krásnou krajinou, se
vám snadno mů�e
stát, �e narazíte na po-
raněnou zvěř nebo kra-
savce z ptačí ří�e. Víte
co si v takové situaci
počít.
Pokud to bude jenom
trochu mo�né, po�á-
dejte o pomoc někte-
rou ze Záchranných
stanic podle působnos-
ti v dané lokalitě. Čle-
nové těchto Zs jsou
okam�itě připraveni za-
sáhnout a zraněného
přepraví na svou stani-
ci k doléčení. Tato
slu�ba je ZDARMA.

Území Jihočeského
kraje pokrývají tyto
Záchranné stanice
ČSOP:

- vět�inu okresu Tábor - Zs  Votice
tel. 317 813 178, 603 259 902
( info@ochranafauny.cz )
- okresy Jindřichův Hradec, České Budějovice,
Prachatice, Český Krumlov a část okresu Tábor
- ZOO Ohrada - Hluboká nad Vltavou
tel. 387 002 213, 387 002 211, 723 361 181
( info@zoo-ohrada.cz )

- okresy Písek, Strakonice - Zs Makov (Čí�ová)
tel. 382 279 159, 724 090 220 (csop.makov@volny.cz )

Jsem je�tě ochráncem
přírody a cenných výtvorů?

Potáborová setkání střediska:
neděle - 4. září 2005

ČSOP

OCHRANA PŘÍRODYOCHRANA PŘÍRODYOCHRANA PŘÍRODYOCHRANA PŘÍRODYOCHRANA PŘÍRODY
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DO ZÁPISNÍKU...DO ZÁPISNÍKU...DO ZÁPISNÍKU...DO ZÁPISNÍKU...DO ZÁPISNÍKU...
Je nejznáměj�ím kódem, u�ívaný pro zbo�í prodávané v obchodní síti.

Setkáváte se s ním prakticky na ka�dém komerčním výrobku.Tento kód
mů�e u�ívat ka�dý stát zapojený do mezinárodního sdru�ení EAN Internati-
onal se sídlem v Bruselu. Čárový kód EAN doká�e kódovat číslice 0 a� 9,
přičem� ka�dá číslice je kódována dvěma čárami a dvěma mezerami. Prv-
ní dvě a� tři číslice v�dy určují stát původu (např. ČR má číslo 859), dal�ích

několik číslic (vět�inou čtyři a� �est) ur-
čují výrobce a zbývající číslice kromě
poslední určují konkrétní zbo�í. Čísla
výrobcům přiděluje v ČR EAN Česká re-
publika  (www.ean.cz).

 000 - 139 KANADA a USA
 300 - 379 FRANCIE
 380 BULHARSKO
 383 SLOVINSKO
 385 CHORVATSKO
 387 BOSNA A HERZEGOVINA
 400 - 440 NĚMECKO
 450 - 459 * 490 - 499 JAPONSKO
 460 - 469 RUSKÁ FEDERACE
 470 KYRGYZSTÁN
 471 TAIWAN
 474 ESTONSKO
 475 LOTY�SKO
 476 ÁZERBAJD�ÁN
 477 LITVA
 480 FILIPÍNY
 481 BĚLORUSKO
 482 UKRAJINA
 484 MOLDÁVIE
 485 ARMÉNIE
 486 GRUZIE
 487 KAZACHSTÁN
 489 HONGKONG
 500 - 509 VELKÁ BRITÁNIE
 520 ŘECKO
 528 LIBANON
 535 MALTA
 539 IRSKO

 540 - 549 BELGIE
 540 - 549 LUCEMBURSKO
 560 PORTUGALSKO
 570 - 579 DÁNSKO
 570 - 579 FAERSKÉ OSTROVY
 570 - 579 GRÓNSKO
 590 POLSKO
 594 RUMUNSKO
 599 MAĎARSKO
 600 - 601 JI�NÍ AFRIKA
 609 MAURICIUS
 611 MAROKO
 613 AL�ÍR
 619 TUNISKO
 621 SÝRIE
 622 EGYPT
 625 JORDÁNSKO
 629 ARAB. EMIRÁTY
 640 - 649 FINSKO
 700 - 709 NORSKO
 730 - 739 �VÉDSKO
 740 GUATEMALA
 741 SALVADOR
 742 HONDURAS
 743 NIKARAGUA
 744 KOSTARIKA
 759 VENEZUELA
 760 - 769 LICHTEN�TEJNSKO

KÓDY STÁTŮ EAN
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INFORMACEINFORMACEINFORMACEINFORMACEINFORMACE

přiná�í odkazy na zajímavé www
stránky u nás i ve světě.  Jejich
obsah mů�e pomoci při hledání
nových prvků a informací pro
skautskou (roverskou) činnost...
http://www.indiancorral.cz - kdo hledá
mnoho o indiánech, tak zde je na
správné adrese. Zapněte si zvuk...
http://sifry.sourceforge.net - v�e o �if-
rování (zaslal Riki)
http://meteo.astronomie.cz - atlas ob-
laků a pokud budete hledat rostliny,
stromy a keře, uspokojení naleznete
na těchto krásných stránkách:
http://rostliny.nikde.cz
http://www.heronswood.com
http://dendrologie.cz
http://www.danihelka.cz/02.odkazy/
06.RUZNE/lecivky/lecivky.html
�amanova stránka (nejedná se o na-
�eho Přemka) nabízí naopak praktic-
ké věci. Jak postavit potní chý�i,
předpovědět počasí atd. Je důkazem
vkusu: http://www.shaman.cz
Připravuje se nový občanský záko-
ník, který bude mít dopad i na sdru-
�ení - více: http://neziskovky.cz  (tt)

WWWWWWWWWWWWWWW

Skautský
Z

A
V

IN
Á
Č

 760 - 769 �VÝCARSKO
 770 KOLUMBIE
 773 URUGUAY
 775 PERU
 779 ARGENTINA
 780 CHILE
 789 - 790 BRAZÍLIE
 800 - 839 ITÁLIE
 840 - 849 �PANĚLSKO
 858 SLOVENSKO
 859 ČESKÁ REPUBLIKA
 860 SRBSKO a ČERNÁ HORA
 869 TURECKO
 870 - 879 NIZOZEMÍ
 885 THAJSKO
 888 SINGAPUR
 890 INDIE
 899 INDONÉSIE
 900 - 919 RAKOUSKO
 930 - 939 AUSTRÁLIE
 930 - 939 PAPUA-NOVÁ GUINEA
 940 - 949 NOVÝ ZÉLAND
 950 Předpona Ean Int.
 955 MALAJSIE

Tip pro dru�inu* Pokud se
podíváte pozorně, je obsah to-
hoto seznamu jako stvořený
pro mno�ství her...

HILAHDIH
v Táboře

provádí
celoročně

nábor dětí ve
věku 7-12 let.
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80 VÝROČÍ ZALO�ENÍ80 VÝROČÍ ZALO�ENÍ80 VÝROČÍ ZALO�ENÍ80 VÝROČÍ ZALO�ENÍ80 VÝROČÍ ZALO�ENÍ
Vznik a �ivotaschopnost na�eho
oddílu lze přirovnat k doutnají-
címu ohni, jeho� �ár souvisel
s národnostním a sociálním
smý�lením národa v dané době.
Jako 3. chlapecký  byl ná� oddíl
zalo�en 16. května 1925 profe-
sorem táborského gymnázia   J.
Frösslem (Kuba), aby po roce
ukončil činnost. O jeho znovu-
zrození se pokusil r. 1929 bratr
Pech. S nástupem nacistů k moci
v sousedním Německu, narůstá
i národní uvědomění v na�í
zemi. Do čela �Trojky� se od roku
1936 postavil bratr Václav Ma-
tou�ek (Tou�ek), který u kormid-
la setrval a� do násilného poza-
stavení skaut. hnutí gestapem
(r. 1941).

Ji� v prvních květnových dnech
roku 1945, svolává bývalý rádce
Trojky bratr Jaromír �imek
(Johny), členy oddílu k obnovení
činnosti. Pod jeho vedením, se
uskuteční je�tě tého� roku letní
tábor u řeky v Sezimově Ústí
(proti vile E. Bene�e) a účastníci
pomáhají hlavně při �ních v oko-
lí. Neslavný rok 1948 znamenal
pro Trojku přeru�ení činnosti,
proto�e Junák byl komunisty ná-
silně začleněn do jejich ustano-
vené organizace ČSM � Pionýr.

Psal se rok 1964 a bývalý člen
trojky Otto Findeis (Akéla) zalo-
�il při ODPM (Okresní dům pio-

nýrů   a mláde�e) Zálesácký
krou�ek pro chlapce i děvčata od
deseti let věku. V tomto krou�ku
skrytě obnovil nejen skautský
dru�inový systém, ale z části i
výchovný, vč. skautských zákonů
a slibu. Zálesáci měli i své kroje
(ne nepodobné skautským), kte-
ré se pou�ívaly výhradně na let-
ních táborech.

Po legalizaci Junáka v březnu
r. 1968 � zálesácký krou�ek
ihned pře�el pod jeho křídla.
Vznikl nový název oddílu �Hi-
lah-dih� (překlad z jazyka ob-
jiwa: průzračný a čistý pramen)
a dává si slib: udr�ovat odkaz
zakladatele A.B.Svojsíka
i v budoucnosti. Oddíl vydává
svůj časopis �Táborníček�, později
�Táborák�. Roku 1970 bratr Aké-
la ukončil své dal�í působení
v Trojce. Důvodem byla opětovná
likvidace Junáka s přícho-dem
�komunistické normalizace� a
jeho začlenění do PO SSM (Pio-
nýra), vč. majetku, finanční ho-
tovosti a klubovny. Trojka, tak
jako ostatní táborské skautské
oddíly, byla začleněna pod PS J.
�i�ky z Trocnova. Nesmí dále po-
u�ívat své jméno a tak pou�ívá
název � �ZÁLESÁCI�. Pod vede-
ním Milo�e Blechy (Luigi), poz-
ději Milana Bumerle (Táta) se
postupně, tak jak odumírá, spo-
juje s dal�ími zbytky bývalých
skautských oddílů a sporadicky
působí a� do roku 1978.
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HISTORIEHISTORIEHISTORIEHISTORIEHISTORIE

33. LETNÍ TÁBOR: 16.7. - 6.8.05

2. prosince 1989 v podvečer -
se se�li tábor�tí skauti a skautky
v loděnici u Lu�nice, aby společ-
ně obnovili své zaniklé oddíly.
Z bývalé Trojky se se�lo sedm
členů a bratr Akéla předal �po-
pel� oddílu bývalému rádci Jiří-
mu Čike�ovi (Patt), aby ho pro-
měnil v �ivot a obnovil pro dal�í
generace. (Dal�í historie Trojky
je i průřezem na�í činnosti, kte-
rou lze zhruba rozdělit na pětile-
té etapy.

1990 � 1995
Z počátku se tlupa formovala na
ryze skautský oddíl. Počáteční
euforii nahradily cílevědomé
kroky k zavedení a upevnění
skautských principů. Ne v�ichni
byli ochotni je akceptovat, proto-
�e stále byla v�itá pionýrská
koncepce vedení oddílů, ale i let-
ních táborů, zaměřená na �zabi-
tí� volného času.

Přesto, od prvé schůzky v lednu
r. 1990, uběhlo jen pár měsíců a
byl zaveden dru�inový systém,
následuje třítýdenní letní tábor
v Lopečku. V roce 1991 získává-
me do pronájmu stálou letní zá-
kladnu nedaleko Tábora ve Sta-
rých Horách. Pořádáme zimní
tábor v Novo hradských horách
(93), aktivně se podílíme na

skautské Akademii pro tábor-
skou veřejnost, pořádáme stře-
diskové hry (90, 92) a několik ji-
ných i sami vyhráváme. Pro svou
aktivitu, nemů�eme ani chybět
při zalo�ení nového 12. střediska
�Kalich� (93). Od ledna 1994 vy-
dáváme pro rodiče i přátele
�Trojky� oddílový časopis Pra-
men, ale i jiné metodické publi-
kace určené pro vnitřní potřebu
oddílu.

Po letním táboře v létě roku 1995,
se oddíl rozchází s činovníky, kteří
zakládají svůj vlastní � 13. oddíl
�Larkwei�. Ke konci tohoto období
prochází Trojka krizí �skautských
principů�, kdy na jedné straně sto-
jí vět�ina činovníků oddílu, na stra-
ně druhé vůdce oddílu � Patt. Tito
činovnici, podporováni vedením
střediska na základě nové koncep-
ce ÚRJ se sna�í o kolektivní pře-
vzetí Trojky i neskautskými způso-
by (bojkot odd. programu, �tvaní

Nástup před skautským slibem
(Lopeček 1990)
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�e Vlk odjí�dí na roční studijní po-
byt v zahraničí.

Neutě�ená situace uvnitř na�eho
junáckého střediska, se pro ná�
oddíl stala neúnosnou. Narůsta-
jící konflikty mezi vedením stře-
diska a Trojkou vyústily v na�í
�ádost o revizi hospodaření stře-
diska ORJ   a ÚRKJ. Tyto orgá-
ny v�ak taktně mlčely a tím po-
vzbuzené středisko nám odpově-
dělo sezváním �Mimořádného
sněmu střediska� na kterém byl
ná� oddíl a činovníci �odsouzeni�.
Rodičům byl rozeslán dopis
s doporučením přestupu jejich
dětí do jiných oddílů. Středisko
�doporučilo� ukončení dal�ího vy-
dávání časopisu � PRAMEN�

Oddílová rada proto zvá�ila dal�í
setrvání v Junáku SSSČR      a
rozhodla o ukončení členství
a vstupu oddílu Hi-lah-dih do
obč. sdru�ení SKAUT � český
skauting ABS (říjen 2002). Tato
organizace staví na principech
českého skautingu; tj. bez maso-
vosti, komerčních volnočasových
aktivit a hlavní důraz je kladen
na kvalitní výchovu dětí v oddí-
lech. Tento krok jsme podstoupili
s vědomím �trnité cesty� ale na
základě přesvědčení, �e chceme
uchovat skautský oddíl HI-LAH-
DIH i nadále skautským!

Od dubna 2002 � leden 2004 je
oddíl bez zázemí (vlastní klubov-
ny). V�ak ani těchto více jak 600

80 VÝROČÍ ZALO�ENÍ80 VÝROČÍ ZALO�ENÍ80 VÝROČÍ ZALO�ENÍ80 VÝROČÍ ZALO�ENÍ80 VÝROČÍ ZALO�ENÍ
proti vůdci, fyzické výhru�ky,
apod.).

1995 - 2000
Od září 1995 se ná� oddíl stává
smí�eným, zakládáme roj světlu-
�ek a později i prvou dívčí dru�i-
ny �Rosniček� a �Lasiček�. Trojka
dává impulz k vytvoření LIN-
PRRTy (volné sdru�ení roverů a
rangers táborského regionu),
podnět táborským oldskautům
k pořádání ka�doroční �Uzlařské
regaty�. V letech 1996 � 98 pořá-
dáme celostátní soutě� pro ama-
térské literáty - Táborský Sosák.
K úspěchům lze připsat druhé
místo na�ich vlčat v okres. kole
Závodu vlčat       a světlu�ek
(96), osmé místo na�í hlídky ve
finále Svojsíkova závodu (99) a
vítězství na�ich nejmen�ích
v celostátní soutě�i � Za�íháme
světýlko� (97).

2000 - 2005
Od této chvíle se pí�e u� nová
historie, ale je nutno podo-
tknout, �e 3. oddíl HI-LAH-DIH
se doposud nezpronevěřil české-
mu skautingu, tak jak jej nastí-
nil zakladatel A.B. Svojsík, tak
jak si trojka slíbila ji� roku 1968,
ačkoliv se nyní mnohdy musela
bránit nátlakům zvenčí�

Na 28. letním táboře roku 2000,
br. Patt slavnostně předává oddíl
a �vůdcovské křeslo� Honzovi
Chlumeckému (Vlk). Patt fakticky
vede Trojku je�tě dal�í rok, proto-
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HISTORIEHISTORIEHISTORIEHISTORIEHISTORIE
dní, neotřáslo celistvostí oddílu.
Naopak �  v�ichni se dokázali se-
mknout. Bratři i sestry se upnuli
ke svým dru�inám a dál praco-
vali u někoho doma či pod �irým
nebem. V této �sirotčí� době, vel-
kou roli sehráli rodiče svým po-
chopením  a  důvěrou v na�e po-
čínání.

Díky na�í trpělivosti, jsme přece
jen získali pochopení představi-
telů na�eho města. Byly nám od
ledna 2004, na rok pronajaty
prostory v suterénu Domova dů-
chodců. Oddíl HI-LAH-DIH za-
čal prakticky se svou regeneraci,
aby mohl svými činy, úspě�ně �í-
řit skautskou my�lenku. Jedním
z postupných kroků, jak ji �ířit a
zároveň prezentovat svou čin-
nost veřejnosti - jei tento časopis
PRAMEN.

2005
S počátkem tohoto roku oddíl

HI-LAH-DIH � zaniká !

V�ak pouze proto, aby vzniklo
v Táboře 1.středisko občanského
sdru�ení SKAUT � český skau-
ting ABS, které nese název
HILAHDIH (bez pomlček). Jeho
součástí je 3.chlapecký a 3.dívčí
oddíl. Třetím se také stává sa-
mostatná Hlídka roverů a ran-
gers.

Vůdcem střediska se stává Hon-
za Chlumecký (Vlk) a zástupcem
sestra Markéta �vecová (Delfí-

na). Chlapeckého oddílu se ujal
bratr Mirek Vácha (Zub); dívčího
�      sestra Martina Hladíková
(Jazzinka).

Tento rok je pro v�echny členy
střediska slavnostní tím, �e si při-
pomínají 80. let svého zalo�ení.
Přejme si, aby chuť a elán stále
provázel jeho členy.

mace, zápisy z jednání i akcí. Je
mo�no se kontaktovat na na�e či-
novníky s dotazem, stáhnout for-
muláře  k LST nebo i tento časo-
pis (PDF). Rodiče, kteří mají pří-
stup k internetu, by si na�í adre-
su měli přidat k oblíbeným.

A nyní se chci je�tě zmínit o dal-
�í budoucnosti tohoto časopisu.
Vzhledem k tomu, �e já osobně
jsem ji� odtr�ený od dění ve stře-
disku (oddílech), nemů�e dál
PRAMEN vycházet na základě
několika sporadických příspěv-
ků. Nyní je situace přístupu
k internetu nesrovnatelně lep�í,
ne� před pár lety.

Jako ��éfredaktor�, dám proto
středisku na zvá�ení, jeho dal�í
setrvání, případně omezení na
osm stran tisku pro výjímečné
příle�itosti.  Svůj účel PRAMEN
s ohledem na historii - splnil!

Milí čtenáři a čtenářky
(dokončení ze str. 2)

patt
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- zdravotní a očkovací průkaz,  kartu poji�těnce �bezinfekčnost� (nad 15let -
potravinářský průkaz a OP)
- star�í 18let � posouzení zdravotní způsobilosti vedoucího ( lékařem)
- �Stezku zdatnosti� a skautskou průkazku
- kapesné a jídlo na první den (studené, večer čaj)
- spací pytel s vlo�kou
- karimatku ( bublimatku NE! )
- star�í deku (celtu, plachtu)
- kufr (bedna, torna), chlebník (batů�ek)
- dobré ko�ené boty, holinky, tenisky a sandály
- větrovka, plá�těnka
- 3x silné a 7x slabé pono�ky
- 2x mikina (flanel. ko�ile)
- svetr
- 2x star�í teplák. soupravu (jedna bude na spaní)
- spodní prádlo (počet dle vlastního uvá�ení)
- modré kalhoty dlouhé a krátké (sukni) ke kroji
- trička
- čepice proti slunci, �átek na oči (ne skautský)
- plavky, sluneční brýle, krém a repelent
- skautský kroj, vč. pí�ťalky s barev. �ňůrkou
- ručník, osu�ku a kapesníky
- toaletní potřeby (vč.hřeben, 2x toal. papír, mýdlo na  praní)
- KPZ (vč. �ití a náhr. knoflíků)
- dopisnice, známky (koresp. lístky)
- čtverečkovaný blok, zápisník
- psací, kreslící potřeby
- hudební nástroj, fotoaparát, dalekohled, dláta (dle osobního zájmu)
- sekerku (skauti, skautky)
- kladivo a kle�tě na hřebíky (mů�e stan. dvojice dohromady)
- třídílná jídelní miska, hrneček
(plech nebo plast)
- láhev na pití (plast)
- l�íce, příbor. nů�, zavírací nů�
- baterka (vč. náhr. baterie, �árovka)
- panoramatický rámeček (skauti a
skautky)

Spotřební materiál
- star�í utěrku na nádobí (čistou)
- 6O hřebíků různé délky (50 � 150
mm)
- prádelní bavlněná �ňůra (celá)
- 8m provázku na stan. plachtu
- svíčky v kelímku
- čtyři papírové (hadrové) koule


