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Mája

z důvodů usnadnění tisku 
došlo ke změně pořadí 
článků (Světluščí speciál, 
zápisy z výprav) oproti 
prvnímu výtisku (cca 30ks)

poznámka:



Slůně
lodivodka 22.odd. v.s.5

 V  roce 1912 proběhl v  Čechách první 
skautský tábor pod vedením profesora hudby a 
tělovýchovy Antonína Benjamína Svojsíka. A. B. S. 
se nechal inspirovat Robertem Baden-Powellem, 
který založil Boy Scouts, tedy skautské hnutí, v 
Anglii. Roku 1914 pak byl založen spolek Junák - 
český skaut.  Z iniciativy Vlasty Štěpánové-Koseové 
vznikl v roce 1914 český Odbor pro dívčí výchovu 
skautskou a v létě se konal první tábor skautek.

 Za sto let byl skauting třikrát zakázán. Poprvé ho v 
roce 1940 rozpustili nacisté. Mnoho skautských 
oddílů zůstalo v  ilegalitě a byli například součástí 
odbojových hnutí. Skauting byl obnoven již v 
květnu 1945. Ve stejném roce byla založena 
Ivančena – mohyla v  Beskydech, která vznikla na 
památku pěti členů „Odboje slezských Junáků“, 
kteří byli 24. dubna 1945 popraveni v polském 
Těšíně. Dodnes na toto místo putují mnozí skauti a 
snášejí sem kameny z celého světa.
Roku 1948 byl Junák začleněn do Svazu 
československé mládeže a v lednu 1950 byl 
oznámen zánik Junáka a uzavřena jeho činnost. 
Další obnovení skautingu přišlo v souvislosti s 
pražským jarem v roce 1968, o dva roky později byl 
skauting opět zakázán a byla ustanovena jednotná 
dětská Pionýrská organizace Socialistického svazu 
mládeže.

Po sametové revoluci roku 1989 byl skauting v 
Čechách potřetí obnoven a vznikla o�ciální 
organizace Junák – svaz skautů a skautek. V  této 
podobě funguje dodnes.
Nyní je ve více než 2  100 skautských oddílech v 
České republice přes 45 000 členů a přes léto si na 
táborech užije dobrodružství a spoustu zábavy 
kolem 23 000 dětí. 
Právě tento rok slavíme sto let skautingu u nás. Za 
tu dobu se mnohé změnilo. Některé prvky, které se 
v  ostatních zemích ze skautingu vytrácejí, jako 
například klasické táboření, si však český skauting 
zachovává. Nejdůležitější věcí, která k  (nejen) 
českému skautingu patří a za roky a roky 
“skautování” se nezměnila, je idea a poslání 
skautingu. 

Pro skautskou mládež je připravena soutěž 
„Skautských sto“ – terénní hra založená na 
principu geocachingu. Pro nejmladší kluky a holky 
pak pořádáme celoroční soutěž Cesty časem. Ten 
děti seznamuje s  významnými událostmi stoleté 
české i celosvětové skautské historie. Všichni skauti 
mohou také individuálně oslavit století skautingu 
24. dubna tím, že si na sebe vezmou skautský šátek 
a ukážou svému okolí, jak jsou na skauting hrdí.

Skautské století mohou skauti i neskauti náležitě 
oslavit. V  Muzeu hlavního města Prahy probíhá 
výstava „Trochu lepší svět“, která návštěvníkům 
sděluje, co je to skauting, jaké je to být skautem 
atd. Probíhá zde i široký doprovodný program, 
mnoho různých besed se zajímavými osobnostmi 
českého skautingu, promítání nebo dílny pro děti. 
U příležitosti skautského století byla také vydána 
kniha. Provádí čtenáře sto lety skautingu v českých 
zemích od jeho počátků v roce 1912 až po léto 
2011. Vypráví o jeho vzniku, dobách rozmachu a 
úspěších i o zákazech. Oslavy skautských 
narozenin symbolicky vyvrcholí 24. 4. 2012. V ten 
den bude věnováno skautům pásmo v  České 
televizi (kanál ČT2). 

V příštím čísle se můžete těšit na speciální článek o 
historii právě našeho střediska, Šipky.
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skauty
-

 V rámci skautského života každého, kdo 
by byl rád jednou součástí kapitanátu, existuje 
několik kroků, které je třeba pokořit. S  každým 
takovýmto krokem je spojena i vzdělávací akce, 
která má uchazeče naučit novým znalostem a 
schopnostem v  oboru výchovy dětí, přebírání 
zodpovědnosti, ale třeba i administrativě a 
zdravovědě. 

 Vyvrcholením skautského vzdělávání pro 
každého, kdo úspěšně pokračuje v cestě čekatele, 
je vůdcovská zkouška (dále jen VZ). Je to další krok 
pro všechny, kdo již pár let nosí odznak čekatele a 
práce s dětmi je naplňuje a baví. Praxe z vedení 
oddílu je jednou z přijímacích podmínek na 
vůdcovský kurz a spolu s ní také absolvování 
mezinárodně uznávaného zdravotnického kurzu, 
plnoletost a již zmíněná čekatelská zkouška. Pro 
vedení oddílu je VZ (akreditovaná MŠMT) 
podmínkou.

Kurz, který jsem absolvoval já, spolu s Blekem, se 
skládá ze tří víkendových akcí v průběhu roku a 
letního “tábora”, kde se plní závěrečná zkouška. V 
ČR se takto každoročně vzdělávají stovky mladých 
lidí. Z mé zkušenosti je kurz mj. cestou, jak získat 
kontakty a čerpat inspiraci od nadšených mladých 
lidí i zkušených kapacit, jako je Tomáš Řehák 
(Špalek), ředitel městské knihovny v Praze a 
vedoucí našeho kurzu.

Zábava je součástí každého kurzu a to i v případě, 
že kurz není přímo koncipovaný jako zážitkový. 
Většina vůdcovských kurzů je oproti kurzům 
čekatelským postavena spíše na systému interak-
tivních přednášek z oblasti práva, organizace a 
spolupráce. Absolvování kurzu vyžaduje značné 
úsilí, odměnou jsou pak ale dovednosti a znalosti, z 
kterých, stejně jako v mém případě, můžete čerpat 
třeba i na vysoké škole. A přesto, že jde o 14 dní 

Drobek
lodivod 8.smečky vlčat

Vejce
kapitán 8.smečky vlčat

Efekt systému vyžadování okamžitého respektu a 
nastavení striktních pravidel je nepředstavitelně 
účinný a poskytuje disciplínu, která je nezbytná u 
vzdělávací akce s takovýmto množstvím vedlejšího 
programu.
Nemyslete si však, že na Námořní akademii není 
žádná zábava, naopak! Velmi náročné (často i 
noční) programy jsou perfektním nástrojem pro 
vytvoření úzkého přátelství a s postupem času se 
pevné vazby vytvářejí i mezi účastníky a instruk-
tory. 

Čekatelský kurz představuje druhý stupeň (po 
rádcovském kurzu), který je narozdíl od “rádcáku” 
zakončen již zkouškou, kterou když uchazeč 
úspěšně složí, získá odznak a s  ním i povolení 
pořádat jednodenní akce pro děti a dekret 
spolupůsobení ve vedení oddílu.
Námořní akademie je čekatelský kurz pořádaný 
Hlavním kapitanátem vodních skautů – pro 
vysvětlení: nejvýše postavenými vodními skauty v 
republice – a mezi čekatelskými kurzy je 
považován za jeden z nejnáročnějších, a to nejen 
co se zkoušení samotného týče, kterému je vyhra-
zen jeden celý den a skládá se dohromady ze 
sedmi  okruhů (Myšlenkové základy skautingu, 
Bezpečnost, Hospodaření, Zdravověda, Psycholo-
gie a pedagogika, Právo a Metodika), ale i dopro-
vodných programů, které jsou zpravidla fyzicky 
velmi náročné. Pro představu: celý kurz začíná 
předem neohlášeným, zhruba dvacetikilometro-
vým pochodem, při kterém jste nuceni doslova 
“skákat podle toho, jak vedení píská”. 

Na závěr bych rád dodal, že Námořní akademie 
není nic pro slabé povahy, ale kdo se odváží, 
rozhodně nebude litovat. Letos se kurzu zúčastní 
Kája z 22. oddílu, tak jí držme palce!
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intenzivní práce, je i tak čas na to užít si léto s lidmi 
sdílejícími podobné hodnoty a cíle.

Nejsilnějším zážitkem z kurzu se pro mě stala 
všemi obávaná čtyřdenní předakce. Jednalo se o 
návštěvu romského ghetta v České Třebové. Naším 
úkolem bylo zorganizovat v praxi zábavné aktivity 
a hry pro komunitu mladých romů. Po vyslechnutí 
zkušeností z let minulých se naše obavy ještě 
zvýšily. I tak se nakonec předakce vydařila bez 
větších problémů. Většina z nás si odnesla mnoho 
příjemných zážitků a dobrý pocit z vykonané 
práce. Mě osobně nadchlo zapálení a soutěživost 
dětí, které vyrůstají v prostředí, kde je k úspěchu 
nutné prosadit se jako jednotlivec.

Závěrem bych rád citoval slova Špalka: „Troufám si 
tvrdit, že mladý člověk po dvou až třech letech 
vedení skautského oddílu ví o managementu, 
plánování, vedení lidí a projektech více, než 
absolvent vysoké školy, který nastupuje ve �rmě 
na svou první vedoucí pozici.” (Tomáš Řehák, ČRo 
Leonardo, červen 2011)



Kdo je to ten Kapitán?
-
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Jak dlouho jsi v oddíle?

 Do oddílu jsem přišel v roce 1997, když jsem 
nastupoval do první třídy, takže v září to bude už 
15 let. Nejdřív jsem chodil 5 let do vlčat, potom 5 
let do jednadvacítky a teď už jsem pátým rokem v 
kapitanátu. Dokonce se mnou chodil dlouhou 
dobu i mladší brácha.

Baví tě to? Není to pro tebe už jen "moc práce a 
žádné hraní"? Jaká je tvoje motivace?

 Ještě pořád mě to baví. Sice mi s věkem a 
postavením práce neustále přibývá, ale na hraní si 
vždycky chvíli najdu. A když už to není na schůzce, 
tak se alespoň sejdeme s kamarády z vedení. No a 
s tím samozřejmě souvisí i moje motivace. Oddíl a 
lidi v něm jsou pro mě jednou z nejdůležitějších 
věcí v životě. A to co mi dali starší členové, chci 
předat já těm mladším. A i když to může znít 
trochu jako klišé, všichni neseme odpovědnost za 
naši mládež, tak proč nepřiložit ruku k dílu a 
nesnažit se dnešní poměry zlepšit?

Pokud vím, tak studuješ obor "zdravotnický 
záchranář" na ČVUT. Jak moc ovlivnil skauting 
tvůj záměr jít studovat zrovna tenhle obor?

 Velmi minimálně. O studium nějakého zdravot-
nického oboru jsem měl zájem především díky 
mému učiteli biologie na střední škole, ale také 
mě trochu navnadil zdravotnický kurz, který jsem 
si musel udělat, abych mohl splnit vůdcovskou 
zkoušku potřebnou pro vedení oddílu.

Proč jsi kapitánka?

Už když jsme byly skautky, tak nás napadalo 
spousta věcí, které změníme, až budeme 
kapitanát. Poté, co jsem se ale stala lodivodkou, 
tak se mi na některé věci trošku změnil pohled, ale 
pořád jsem měla touhu některé věci dělat po 
svém. A protože mám obrovské štěstí na holky, 
které jsou se mnou v kapitanátu a které, alespoň 
myslím, mají podobné představy jako já, tak se to 
snad docela daří.

Proč zrovna skaut a ne třeba sport?

Nejdříve asi kvůli rodičům a mojí tetě - Kavčeti, 
která kdysi náš oddíl vedla - to oni si uvědomovali, 
kolik se toho učím právě v oddíle, i když mě 
zrovna mnohem víc lákaly jiné věci. Myslím, že 
teprve když je člověk hodně velký, začne ve 
skautingu vidět víc než kamarády a zážitky, o 
kterých se spolužákům ani nesní.

Baví Tě hry hrát, nebo vymýšlet?

Spíš vymýšlet :-)

Proč jsi se rozhodla dát svůj volný čas 
skautům?

Protože mám možnost trávit čas s oddílem 
báječných holek a často i kluků, od kterých se 
pořád něco učím a se kterými je zábava. A taky mi 
to vždycky přišlo tak nějak užitečnější než spousta 
věcí, okolo kterých jsem se motala.

Jaký je Tvůj vzor?

Musím říct, že mám velké sklony k tvoření si vzorů. 
A dost možná je to právě mojí oddílovou výcho-
vou, ve které malé holky vždycky vzhlížejí ke 

skautkám a ke svým kormidelnicím a kapitanátu a 
tak to jde pořád výš a výš. 
Na gymplu jsem měla paní profesorku Hrubou, 
která uměla v hodinách dějin umění hrozně 
poutavě vyprávět o malířích a jejich dílech a 
myslím, že je to z velké části její zásluha, a také 
mého profesora dějepisu, že jsem se rozhodla 
právě pro studium dějin umění.

Co budeš dělat, až dostuduješ?
 
Teď si zrovna docela umím představit, že budu 
paní památkářka, nebo že budu dělat znalkyni 
užitého umění - hlavně asi nábytku, šperků a 
starého oblečení. 

Líbí se Ti piercing nebo tetování?

Ano obojí, kdyby mi rodiče nedali hranici 
osmnácti let, tak bych už dávno měla propíchnutý 
nos a uši alespoň načtyřikrát. Teď mě naopak 
lákají obrázky na těle.

Jak ses dostal ke skautu a Záři?

Ke skautu jsem se dostal přes Foglarovky, které 
jsem četl jako malý. Chtěl jsem zažít stejná 
dobrodružství. Do Záře mě přivedla rodina 
Ryšavých.

Jak si pamatuješ své dětství v oddíle? Co tě 
nejvíce bavilo?

Dlouhou dobu jsem pobýval v zahraničí, ale vždy 
jsem se rád účastnil výprav. Nejvíce mě bavily 
akční hry.

Co ti nejvíce vadilo?
 
Jako malý jsem nesnášel puťáky a službu v 
kuchyni. Nerad jsem myl nádobí.

Vím, že letos připravuješ celotáborovou hru. Je 
to náročné?

Už jsem jednou tábor připravoval, takže mám 
nějaké zkušenosti. Dokud jsou nápady, tak to jde 
dobře.

Koho máš nejraději z Hvězdné brány?

T’ealca.

Myslíš, že ti skauting nějak pomohl ulehčit 
studium? Co myslíš, že skauting může lidem 
dát do života?

 Řekl bych, že nijak přímo. Ale rozhodně mi dal 
spoustu vlastností, které mi byly ku prospěchu. 
Lidé se ve skautu naučí nejen vystupovat před 
více lidmi a dodat si trochu sebevědomí, skauting 
také učí člověka o věcech přemýšlet, být přístupný 
cizím názorům, touze po sebezdokonalování, a 
především komunikaci s lidmi a schopnosti vždy 
se o sebe postarat.

Proč myslíš, že by měli rodiče dávat děti zrovna 
do našeho oddílu nebo střediska?

Protože vím, že naše středisko a oddíly vedou lidé, 
kteří jsou plně oddáni dobré věci a především 
vědí, co chtějí dětem předat a dělají to s nadšením 
a rádi.

Chceš nechat své děti vyrůstat v našem 
středisku?

Rozhodně ano.



V čem se liší oddíl předškoláků od ostatních 
oddílů - organizačně či programem?

Z organizačního hlediska je rozdíl v samostatnosti 
mladších děti, vyžadují více péče ze strany vedení. 
Při programu je největším rozdílem to, že neumí 
číst a psát, a proto program musí být tomuto 
přizpůsoben, vše musí být ve formě obrázků. 
Činnosti se musí často střídat. Samotná činnost je 
mnohdy náročná, ale příprava programu není 
obtížnější než u ostatních věkových kategorií.
 

Jak dlouho to děláte, popř. jak dlouho plánu-
jete, že to ještě dělat budete?

Oddíl předškoláků – mravenečků vedeme prvním 
rokem, takže je tento rok takový pokusný. Jak to 
bude příští rok se ještě uvidí, máme hodně 
pracovních povinností, ale práce s mravenečky nás 
baví.
 

Mravenci jsou malí, roztomilí a nekoušou!
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Terezka
kapitánka 22.odd.v.s.

10 11

Proč jste oddíl pro tak malé děti zavedli?

Myslíme si, že je dobré začít se skautským životem 
už v takto útlém věku, dítě se učí přátelství a 
vytváří si své hodnoty. Měli jsme pocit, že to 
našemu středisku pomůže a zároveň je to činnost, 
která nám přináší hodně radosti.
 

Jaké jsou výhody a nevýhody, když se začíná v 
tak útlém věku?

Hlavní výhodou je veliké nadšení dětí do her, děti 
se vše rychle učí a hned si zvykly na náš oddílový 
režim. Nevýhody to, doufáme, nemá, děláme to 
proto, že v tom vidíme smysl.
 

Jak velký je zájem a kolik dětí máte v oddílku?
 
Zájem je velký a to hlavně u kluků, potřebovali 
bychom více holek. Mravenečků je v letošním roce 
14, z toho 12 kluků a 2 holky. Kdyby bylo více lidí ve 
vedení, oddíl by mohl být větší.
 

Jak spolupracují rodiče - popř. jezdí s vámi na 
výpravy či tábory, jakou míru zapojení vůbec 
váš oddíl vyžaduje?

S rodiči máme dobrý vztah a jsou k nám velice 
vstřícní, jsme rádi za tuto spolupráci. Mravenečci se 
ale musí učit samostatnosti a spolupráci v družině 
stejně starých dětí, nepořádáme tedy žádné 
výpravy či schůzky s rodiči, ani na táboře 
nebudeme mít návštěvní den.

Berete všechny děti (nebo pouze děti bývalých 
členů a dalších známých)?

Kdo dřív přijde, ten je dřív mravenec. Mravenečci 
jsou jak sourozenci, tak i jejich kamarádi a jiní.
 

Jak často máte výpravy a jak vypadají?

Výpravy máme přibližně jednou za měsíc, v květnu 
nás čeká první dvoudenní, kde se budeme 
připravovat na tábor a učit se přespat jednu noc 
bez maminky.
 

Máte představu o tom, jak vypadá vedení 
předškolních dětí obecně v Junáku?

Program pro předškolní děti v Junáku je ve fázi 
zkoušení a hledání správné cesty. Víme o několika 
oddílech, které předškolní děti zapojují mezi vlčata 
a světlušky, je i pár čistě předškolních oddílů, ale 
jinak se tato věková kategorie teprve vytváří. Do 
toho jsme se letos také zapojili, v současné době 
pracujeme na materiálech pro vedoucí oddílů a 
celkové podobě předškoláků v Junáku.
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 Na naší tradiční velikonoční výpravě - 
Velikonočce - jsme hráli hru Anglie proti Skotsku. 
Hranicí mezi územími byl pramen, který se v 
jednom místě měnil v pramen sirný. Okolo něj byla 
bažina ze sirného, jedovatě oranžového bahna. 
Když Skokan asi v půlce hry utíkal do svého území, 
skočil do bažiny a zabořil se do bahna až po pás. 
Když vylezl, jeho nohy vypadaly asi takhle: (foto)

Jak už to na každém táboře chodí, i my jsme věděli, 
že přijdou manévry. A když ten den nastal, vydali 
jsme se všichni na cestu, ještě v doprovodu Egga a 
Nejvy. Náš cíl cesty měla být Radkova chata, kam 
jsme také všichni nakonec dorazili, i když někteří 
jen tak tak. Odměnou nám byly výborné buřty, čaj 
a Radkovy historky. Když nadešel čas jít spát, uložili 
jsme se všichni na Radkově zahradě a koukali na 
hvězdy. To by ale nebyly manévry, aby se něco 
nepřihodilo, a tak když jsme všichni už spokojeně 
spali, začala pravá letní bouřka. Egg, Nejvy a Radko 
nás všechny donutili vstát, posbírali jsme věci a 
utíkali do chaty, kde jsme se všichni rozmístili do 
pokojů a nakonec v suchu a v poklidu usnuli.

 By Pólo5 Jedno krásné dopoledne jsme se vydali pro jíl. 
Skupina skládající se z Mlejnka, Doktora, Póla, 
Foresta, Nejvy a Bleka se pomalu ubírala podél 
potoka a hledala vhodné naleziště. Když Blek 
konečně spatřil to, co jsme potřebovali a vydal se s 
některými pro jíl, Nejvy společně s Forestem a 
Pólem zůstali stát na břehu. Najednou jsem uslyšeli 
Nejvy, jak pomalu upozorňuje na to, že asi nesto-
jíme na tom pravém místě. A měla pravdu, stála 
těsně vedle vosího hnízda, které bylo v zemi a na 
kterém přesně stál Forest. Samozřejmě už se 
nedalo nic moc dělat, a když se všichni dali na útěk, 
žihadla nás neminula.

By Doktor
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 Pršelo. Pršelo už druhý týden. Voda se 
začínala zvedat.  Každou hodinu se chodilo k řece, 
jen aby se zjistilo, že klacík označující hladinu byl 
celý pod vodou. V  této chvíli se rozhodlo, že se 
půjde na puťák. Poté co jsme si v  moři, které 
přicházelo zeshora, zabalili, vyrazili jsme na “nejvíc 
hardcore” pochod všech dob. Na louce nad 
táborem jsme se zastavili, abychom počkali na 
opozdilce. V tom přiběhl Flek s igelitkou, kterou si 
držel nad hlavou. Na naše otázky, kde má 
pláštěnku, odpověděl, že si ji nechal na kufru, aby 
nezmokl. Hrdinný Flek obětoval sebe ve prospěch 
zavazadla. Po třech dnech na cestách, kdy pršelo 
stále a stále, jakoby se nebesa rozhodla, že vyvolají 
novou potopu světa, jsme byli tak promoklí, že 
jsme nevnímali rozdíl mezi vodou a zemí. 
Pláštěnky nepomáhaly, neboť všechna voda z nich 
stekla na kalhoty a po nich poté prosakovala 
nahoru, dokud nebyl člověk celý mokrý. Veškeré 
věci v  batozích byly při nejlepším vlhké, při 
nejhorším úplně “durch”.  Flek se rozhodl, že bude 
věci sušit na sobě a oblékl na sebe asi sedm vrstev 
mokrého oblečení. Přes noc “klepal kosu”, až celý 
les vibroval. Jídlo, které jsme měli, se nedalo uvařit, 
protože nešel rozdělat oheň. Nakonec se nám 
podařilo ohřát čaj na vlažný, díky Grizzlymu a jeho 
sekyře Fiskars, kterou vysekal suché piliny z útrob 
kmene a díky mocným plicím celého oddílu, které 
přidržovaly skomírající oheň při životě dávkami 
vzduchu. 
Konečně třetí den přestalo pršet. Užívali jsme si 
sluníčka jako božské many. Díky žáru a vytrvalému 
pochodu jsme brzy uschli. Po dvou dnech 

totálního promočení jsme konečně uschli.  Pochod 
skončil a my jsme se vrátili k  táboru. Jediný 
problém byl, že tábořiště se nalézalo přes řeku. 
Přehopsat ji nešlo. Naše staré známé kameny byly 
pod vodou. Obeznámena tímto faktem, část 
oddílu se rozhodla vrátit zhruba kilometr proti 
proudu, aby řeku přešla přes most. Drsnější a línější 
část se rozhodla brodit. Skočili jsme do řeky a 
hrdinně vzdorovali proudu. Staré známé mokro, 
kterého jsme se před pár hodinami zbavili, nás 
znovu obklopilo. Po několika hrůzostrašných 
minutách, kdy jsme bojovali snad se samotným 
Neptunem, jsme vylezli na druhém břehu a 
spokojeně nasávali sucho.

Byla to obyčejná noc, jako každá jiná. Poklidně 
jsme spali, když jsme uslyšeli poplach, vyběhli jsme 
ze stanu a koukali co se děje. Všude bylo plno lidí. 
Jednadvacítka bojovala ještě se členy, které jsme 
neznali, s kapitanátem. Později jsme se dozvěděli, 
že to byli bývalí členové jednadvacítky, konkrétně 
Franta, Kulda a David. Takový přepad jsme ještě 
nezažili. Někteří z nás šli spát, ale my si nenechali 
ujít svázání všech zrádců, polití vodou, vyválení v 
písku a mnoho dalších věcí, které bychom v noci a 
v suchém oblečení rozhodně zažít nechtěli. 
Největšími zrádci byli Cvrk, Purlak, Šimon a Štěpán, 
ale po chvíli se přidal Skokan, který zjistil, že to není 
dobrý nápad, ale to už bylo pozdě. Vejce ho chytil, 
hodil do potoka a společně s ostatními svázal. 
Všechny je pak zavezli daleko od tábora a ti museli 
šlapat celou noc.

By Kodiak



 V neděli (1. 4.) brzy ráno jsme se všichni 
sešli u klubovny. Naplnili jsme dvě auta - v jednom 
jsem byl já Igor, Terezka, Blek, Drobek a Houska (i 
když nás bylo pět, v autě jsme se moc nemačkali, 
protože jsem velmi tenký...) a v tom druhém byla 
Míša  s Tomíkem, Zuzka a Lemurka. Ti se vydali 
směrem k Orlíku a my jsme zamířili spíš na 
jihovýchod . Cestu jsme si docela užívali, až na to, 
že jsem hned na začátku přišel o jednu ruku.  
První tábořiště, které jsme navštívili, nás nijak 
zvlášť neuchvátilo a navíc kolem vedla silnice, po 
které občas projelo auto, takže jsme ho víceméně 
zavrhli. Alespoň jsem si trochu zatančil na 
dřevěném plůtku u tamějšího rybníka.
 Druhé tábořiště v pořadí objevil Drobek, a protože 
se ukázalo, že je téměř dokonalé, byl na to náležitě 
hrdý a neustále to zdůrazňoval... Tábořiště 
splňovalo všechny naše představy: několik 
rybníků, hezké rozložení luk, potůček a  lesy. Navíc 
se mi podařilo chytit pěknou rybku (viz. foto). 
Naneštěstí jsme za výběžkem lesa spatřili 
dřevěnou chatu, což nás trochu znervóznilo.
 Přesunuli jsme se na poslední Blekem vyhledané 
místo, které bylo na první pohled zcela nevyhovu-
jící. Přesto nás Blek pořád nutil k dalšímu 
průzkumu té hrozné louky. Igor a Houska

lodivodka 22.odd. v. s.
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Cestou domů jsme analyzovali, co jsme přes den 
viděli... Hlad nás donutil zastavit se v jednom 
supermarketu, kde jsem málem přišel i o druhou 
ruku, ale dopadlo to dobře.

 V následujících dnech holky zjišťovaly informace o 
majitelích a možnostech pronájmu vybraných 
lokalit. Bohužel hned na začátku se ukázalo, že ta 
nejlepší louka s chatou za lesem, už je obsazená 
(pionýry!!). Naštěstí druhý pátrací tým našel taky 
super místo, které patří stejnému majiteli, jako 
naše předchozí holčičí tábořiště, takže pronájem 
by neměl být problém.
Tak doufejme, že to dobře dopadne!

 Každý asi ví, že tábor začíná začátkem 
července. Ale málokdo už ví, že pro vedoucí tábor 
začíná již mnohem dříve. Už se začátkem nového 
roku se začíná vedení tábora scházet, aby položilo 
základy táborové hry. Nadšení a další rozpracování 
programu pokračuje již vzápětí aby vyvrcholilo 
přibližně 14 dní před táborem. Už v dubnu se 
začíná o tábory jednotlivých oddílů zajímat i 
ústředí Junáka a žene vedoucí aby včas zajistili 
rozpočty a základní informace o táborech. Dále 
následuje zajišťování tábořišť přes obecní úřady, 
majitele pozemků a hygienické stanice, a hlášení 
táborů místním lékařům a hasičům. Veškeré 
přípravy vrcholí týden před začátkem tábora, kdy 
se celé vedení i s dalšími pomocníky vypravuje na 
tábořiště, aby společně připravili �nální zázemí pro 
hladký chod celé akce.
Kdo by si však myslel, že tábor končí koncem 
tábora, ten by se mýlil. Následuje �nální 
vyúčtování a odevzdání reálií ústředí Junáka, které 
všechno pečlivě překontroluje.
Další z věcí, které je potřeba připravit, jsou v úvodu 
zmíněné “cíle tábora”. Těmi se snažíme shrnout, co 
chceme za celý tábor děti naučit a v čem dále 
rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Těmito cíli 
se následně řídí příprava všech programů, kterými 
se jich snažíme dosáhnout.
Celý tábor je veden kvali�kovaným vedením, které 
se skládá z vedoucích s patřičným předepsaným 
vzděláním. V čele tábora stojí vedoucí s 
vůdcovskou zkouškou. Dále je pak zastupován 
svým zástupcem s čekatelskou zkouškou a o 

bezpečnost na táboře se stará zdravotník, 
vyškolený v první pomoci kurzem “zdravotníka 
zotavovacích akcí” (který má mimochodem i 
vedoucí tábora). Dále se na přípravě a hladkém 
průběhu tábora podílejí i ostatní členové vedení z 
oddílů, kteří mají ve většině případů taktéž 
čekatelské zkoušky. Tábory jsou samozřejmě 
nahlášeny jednotlivým složkám IZS, které jsou 
připraveny zasáhnout v případě nutnosti.

A proč vlastně tohle všechno děláme? Není to jen 
proto, že se nám zdá výchova mladých lidí smyslu-
plná, ale i pro to, že nás to prostě baví.

Skokan
vedoucí 222. oddílu
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Blek
kapitán 21.odd.v.s.



 Sešli jsme se na Hlavním nádraží a odjeli 
vlakem do Hostinného, odkud jsme šli do skautské 
ubytovny. Potápník ani Skřet s námi nejeli, i když 
měli výpravu vést. Když jsme vešli do ubytovny, 
přivítal nás Méďa jako správce luxusního hotelu a 
řekl nám, ať mu odevzdáme vše, co měří čas - 
hodinky, mobily apod. Tomu, kdo nechtěl odevz-
dat, se  to stejně nevyplatilo, protože Méďa měl 

Balónková výprava do Hostinného

 Už nevím, kdy přesně to bylo, 
každopádně na podzim, se naše družina Vážek 
vydala pod vedením kapitánky Terky a Špunta na 
skautský podnik do Příbrami.
 Celé to začalo na Hlavním nádraží, kde se chystalo 
přijmutí Mišky do skautek. Poté dvě z nás nasedly 
do vypůjčených vozíčků a vydaly jsme se na vlak. A 
i když jsme jeli v nákladním prostoru, byla to 
celkem zábava. Vozíčky za celý podnik nesměly být 
prázdné – to se zdálo napřed jako něco 
neuskutečnitelného, ale v průběhu akce jsme se o 
ně přímo přetahovaly.
 Po úspěšném, ne příliš lehkém vystoupení z vlaku, 
jsem se vydaly na obtížnou a strastiplnou cestu 
směrem ke škole, kde jsme měly být ubytované. 
Trvalo snad dvě hodiny, než jsme se dokodrcaly 
přes kopce a jedno rozbité náměstí na místo. 
Ubytovaly jsme se v tělocvičně na žíněnkách. A 
udělaly závody na vozíčku – což se lehčeji řekne 
než udělá. Sára se překlopila a spoustu z nás k 
tomu nemělo daleko.
 Druhý den ráno jsme dostaly úkoly ke splnění, 
které zabraly čas až do oběda – třeba koupě a 
následné přivezení deseti vajec, které 
představovalo nemalý problém. K obědu byly 
lívance. Potíž, nebo pro některé i radost, byla v 
tom, že k obědu se dalo dostat jednak po 

5

18 19

detektor mobilů a hodinek - pípající vysílačku. Pak 
se nás zeptal, kde jsou Skřet a Potápník. Řekli jsme, 
že s námi nejeli. Nejspíš byli uneseni! 
Byli jsme rozděleni  do dvou skupinek - modrá a 
zelená. Své pokoje jsme poznali podle barevných 
balónků na klice. Ráno nás vzbudila  vysílačka, 
která ležela  u nás v  pokoji. Hráli jsme akční 
bojovku po Hostinném a pak nás stopa odvedla z 
města pryč. Po papírkových zprávách jsme s 
Jabkem a Trpošem  prošli  celým krajem okolo. Až 
skoro na konci cesty jsme se dozvěděli, že už 
Skřeta a Potápníka nezachráníme. Na závěr se tedy 
konala smuteční hostina na jejich počest, 
podávaná po malých chodech. Večer jsme se ještě 
utkali v tenisovém turnaji. Potom jsme usnuli, a 
když jsme se probudili, nasnídali  a zabalili si, Méďa 
rozdal mobily a hodinky a odjeli jsme zpět domů, 
do Prahy.

Gymli

Joem a Jackem, ostřílenými vlky z prostředí 
�lmové produkce. „Je na čase natočit mimořádné 
dílo,“ tímto heslem byla motivována celá debata 
nad tématem a konkrétním scénářem 
plánovaného �lmu.

schodech hned za tělocvičnou nebo výtahem, 
který ovšem představoval pro vozíčkáře nemalou 
okliku. U oběda ale stálo za to být.
 A večer nastal program, kvůli kterému jsme sem 
všechny jely – vyrábění Přímých letů. To zabralo 
celé odpoledne i celý večer, ale výsledek opravdu 
stál za to – samozřejmě, že kromě neuklizené 
tělocvičny, ještě když ve škole neměli ani 
smetáček.
 Ráno k snídani byla Kájina omeleta. Po snídani 
jsme ještě dořešily naše úžasné Lety, sbalily se a 
vydaly se zpět do Prahy. Cesta proběhla až na 
Hlavák jako před tím - v nákladovém prostoru. V 
Praze jsme dojely tramvají až k Terkou-dlouho-
utajovanému-místu – Těšnovskému  mostu a okolí, 
kde jsme si mohly na legální ploše vysprejovat 
naše šablony, které jsme si vyrobily ten samý večer 
co Lety.
 Ani náš slavný návrat na Hradčanskou se neobešel 
bez komplikací. Na vozíčku zrovna seděla Sára. Na 
přechodu blikla zelená a Kája se s vozíčkem rozjela 
proti naprosto nepatrnému a neviditelnému 
obrubníku. Kolečka se zasekla a Sára z vozíčku v 
plné rychlosti vyletěla. Lidé, kteří stáli za zavřenými 
závorami se na sebe poděšeně dívali, zatímco auta 
se pomalu začala rozjíždět a Terka jenom křičela: 
„Sáro vstávej! Sáro vstávej!“. My jsme se mohly 
udusit smíchy. Našich posledních dvě stě metrů se 
už naštěstí nic nestalo.
       
   Žofka- člunařka

Víkendové natáčení za drastických teplotních 
podmínek (počasí bylo nádherné) a zvědavého 
pokukování kolemjdoucích se řídilo heslem 
totožným. Pánové zakusili nelehký proces �lmové 
tvorby při nespočetném opakování záběrů a 
nočním natáčení i velkou dávku legrace, která se s 
tvořivou činností ve skupině neoddělitelně pojí.

 21. oddíl mimořádně talentovaných 
chlapců se ve dnech 17. a 18.3. zúčastnil podniku s 
cílem natočit neuvěřitelně zábavný krátký �lm za 
neuvěřitelně krátký čas. Během schůzky, která 
předcházela samotnému natáčení se pánové herci, 
režiséři a scénáristé sešli se svými producenty, 

A výsledek? Mimořádné dílo! Groteska sledující 
osud pneumatiky neúprosně ženoucí nejednoho 
člověka snad v lepší zítřky, pokání, nebo jen tak. 
Zkrátka podívaná jak se patří - Měkká a Pružná, jak 
zní její titul, inspirovaný historickou reklamou na 
pneumatiky pana Bati.

   O�



 Středisko Šipka tvoří pět dětských oddílů 
a jeden oddíl dospělých, celkem má Šipka 168 
členů a další desítky, možná i stovky bývalých 
členů, kteří nás čas od času potěší svou návštěvou 
na akcích. O chod střediska, zajištění zázemí a 
administrativu se stará středisková rada, která je 
tvořena vedoucím střediska, jeho zástupcem, 
vedoucím z každého oddílu a tzv. zpravodaji, kteří 
mají na starost jednotlivé oblasti: výchovu, propa-
gaci, organizační záležitosti, hospodaření a 
klubovny. Středisková rada se schází jednou za 
měsíc a řeší aktuální témata jako pořádání táborů, 
nákup vybavení pro oddíly, vzdělávání vedoucích a 
další.
 
Jednou za rok se všichni členové střediskové rady 
společně s dalšími členy vedení oddílů vypraví na 
víkendovou radu, kde se věnují především 
dlouhodobým plánům střediska a oddílů, 
zlepšování fungování střediska a také zábavě a 
relaxaci.
 
Letos se výjezdní středisková rada uskutečnila na 
začátku března v Kralupech nad Vltavou. Celkem 
dorazilo 19 lidí, z nichž nejmladšímu bylo 17 a 
nejstarší 27 let.

 Dva dny v zásadě efektivního a velmi náročného 
programu nám přinesly tyto důležité výsledky:
·      Hotový rozpočet na rok 2012.
· Výchovné, propagační, organizační a 
hospodářské cíle střediska na rok 2012, včetně 
nastavení systému, jak a kdo bude plnění cílů 
hlídat.
·      Zhodnotili jsme, jak naše středisko funguje, 
oblasti, se kterými nejsme spokojeni, jsme promítli 
do našich cílů.
·      Rozhodli jsme, že chceme pro středisko zajistit 
louku na kvalitní tábořiště a podnikneme kroky, 
které povedou ke koupi pozemku.
·      Stanovili jsme si kritéria, na základě kterých 
budeme hodnotit kvalitu jednotlivých oddílů, 
zejména abychom poznali, kdy se oddíl potýká s 
problémy.
·      Jednotliví zpravodajové si společně s ostatními 
vytvořili celoroční harmonogramy jejich činnosti.
 
I když se to nezúčastněnému pozorovateli může 
zdát, že jsme celý víkend strávili debatováním o 
abstraktních věcech jako jsou cíle a vize nebo 
nezáživným sestavováním rozpočtu, opak je 
pravdou. Vnímáme jako důležité směřovat činnosti 
oddílů a dopředu plánovat, nakonec společné 
vymýšlení je vždy zábavnější a motivuje všechny k 
tomu, abychom splnili, co jsme si vymysleli. A 
vzhledem k tomu, že jedním z výsledků VSRJ byl i 
tento střediskový časopis, věřím, že se nám naše 
plány podaří dotáhnout do konce.

Mája
vedoucí střediska



Blecha
zástupce vedoucí střediska

Terezka
kapitánka 22.odd.v.skautek

 Největší pomoc, kterou jste nám mohli 
dát- svoje děti, jste nám již dali. Na účasti světlušek, 
vlčat, skautů a skautek stojí a padá veškerá naše 
činnost. I když se snažíme všemožnými prostředky 
získávat nové členy, tak stále nejosvědčenější 
reklamou je doporučení přátel a známých. Proto 
vás prosíme, jste-li s  našimi oddíly spokojeni, 
povězte o nás svým známým, kteří mají děti v tom 
správném oddílovém věku. Budeme rádi za každé 
nové vlče či světlušku, kteří rozšíří naše řady. 

Členská základna ale není jediným kapitálem, 
kterého je našim oddílům třeba. Pro to, abychom 
mohli s  dětmi zkoušet stále něco nového jsou 
důležité i �nanční prostředky. Možností, jak přispět 
na činnost oddílů, vyjma registračních poplatků, je 

několik. Zaprvé je možné přispět libovolnou 
částkou do oddílové pokladny a její využití nechat 
na vedoucích nebo můžete peníze darovat na 
konkrétní věc- budeme ctít vaše přání a tak máte 
jistou, že Vaše peníze putují přesně tam kam 
chcete. Je ale samozřejmě dobré se poradit s 
vedoucími, kteří mají největší přehled o potřebách 
daného oddílu.

V  současné době se naše středisko snaží o 
vytvoření databáze zahrnující bývalé členy, rodiče 
či přátele Šipky, kteří jsou ochotni  v  případě 
potřeby pomoci. Touto pomocí jsou myšleny 
především ruce připravené stavět třeba táborovou 
kuchyni nebo kopat latrínu, majitelé vozů s tažným 
zařízením, kteří mohou vypomoci při převozu lodí, 
vlastníci motorových pil a chat, na které je možné 
jet na výpravu v  době, kdy po nocování venku 
přichází nesrovnatelně delší polehávání s  parale-
nem a bylinkovými čaji. 
Jste-li ochotni a je-li ve vašich silách a možnostech 
nabídnout něco z  výše zmiňovaného či cokoli 
podobně užitečného budeme rádi, když se nám 
přihlásíte. 

Vaší pomoc oceníme pro ni samou, ale hlavně, 
myslím, pro vědomí, že na TO nejsme sami. Často 
nejvíce potěší i maličkosti ve správnou chvíli- jako 
koláč, který přijde v  poštovním balíčku na tábor 
nebo třeba jen pohled pro vedoucí.
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