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 Základy v zdravovědě jsou součástí 
každého správného skauta, ale aby člověk mohl 
být zdravotníkem na táboře, či na nějaké větší akci, 
musí získat i něco víc než jenom zkušenosti 
předané od starších členů oddílu. V tu chvíli 
přichází na světlo kurz zdravotníka zotavovacích 
akcí, který po nás nejen vyžaduje zákon, ale je také 
velmi přínosný do praktického života. 
 Kurz, kterého jsme se společně se 
Slůnětem zúčastnili, se konal na konci června na 
Žižkově pod záštitou místního červeného kříže. 
Jednalo se o čtyři dny nabitého programu, které 
jsme v malé učebně společně s dalšími účastníky 
kurzy strávili v dobré náladě. Roli instruktora skvěle 
plnil student medicíny, který věděl, o čem mluvil a 
tak nám dokázal poskytnout dobré informace i 
odpovědět na naše dotazy.     
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 Během prvních dvou dnů jsme si 
jednotlivě popsali každou orgánovou soustavu 
člověka, včetně příznaků mnoha nemocí a zranění. 
Součástí bylo samozřejmě, co v takových situacích 
dělat a jak správně přistupovat k pacientovi. Třetí 
den nás čekala praktická část, kdy na řadu přišla i 
zručnost, neboť některé způsoby vázání obvazu 
svojí těžkostí překonaly všechny uzle, které jsem se 
za svůj život naučil. Na scénu přišla i „andula“, což je 
plastová replika člověka, která slouží k nácviku 
oživování. Nikdy jsem nevěřil, jaká je to fuška 
člověka oživovat a doufám, že se ani nikdy do 
takové situace nedostanu. Nicméně aspoň vím, co 
dělat. Specialitkou na závěr toho dne byl nácvik 
záchrany tonoucího, což je povinná součást všech 
těchto kurzů. Všichni jsme se přesunuli do blízkého 
bazénu, kde jsme nacvičovali jak jednat, zacházet s 
tonoucím a jak ho vytahovat z vody. Tento den byl 
asi nejnáročnější a s radostí jsem se ukládal do 
postele.
    Poslední den už byl prakticky celý v 
duchu zkoušek, které se skládaly z písemného 
testu a ústního zkoušení. Testem i zkoušením jsme 
celkem bez problému prošli, a díky tomu jsme se 
přidali do skupiny lidí, která se může chlubit 
průkazem zdravotníka zotavovacích akcí a také 
schopností tuto funkci vykonávat. 

Malík
Lodivod 8. smečky vlčat a 21. odd VS

Petra byla hrozn
líná holka, co 
nejrad ji ze všeho 
jenom um la na 
bednu. 

Fotoromán
hrají:

Míša
Mango



něco v tom smyslu, jako  “Obnovuji skautské hnutí 
v českých zemích.“ No a to ti šlo takhle nahoru do 
krku to dojetí. Já zpívám blbě do dneška, ale tehdy 
jsme měl s sebou v takový knížčce text junácký 
hymny, kterou jsme v tý době nikdo už pořádně 
neuměli, ale tam jsme tak nějak zpívali všichni. …

T: A ty jsi ještě předtím trochu načal ty májové 
průvody.

M: No, o rok později, jsme šli na ten průvod už ve 
vší parádě. To jsme měli sraz na Karláku a teď ty 
oddíly z Prahy, jeden za druhým už v krojích, to nás 
tam bylo třeba tisíc. A kolem spousta lidí, nějaký 
milicionáři, jestli ti to něco říká, lidi asi ani moc už 
nevěděli co se to děje. No a my jsme šli na Náměstí 
republiky, jak je dneska divadlo Brodway, tak tam 
byla tribuna a na ní Táta Plejnar a vedle něj nějakej 
Kryštůfek, v kroji podobajícímu-se skautskýmu a to 
byl vedoucí pionýrů a tak nějak symbolicky si tam 
podali ruku. A tam my jsme šli v obrovskym 
průvodu s těma starýma vlajkama z půd a skříní,    

to ti byl zážitek, my jsme prostě ukázali, že jsme 
tady, rozumíš? Taky proto, když rusové vydali tu 
bílou knihu, tak tam jasně řekli, že jedním z toho, 
co se tady stalo a co nemůžou připustit, je vznik 
skautskýho hnutí.

 No a pak samozřejmě, když jsme zase 
obnovovali Junáka v roce 1989, tak to bylo úplně 
okamžitě, v městský knihovně a bylo tam úplně 
narváno a já jsem tam šel s Dingem, to byl jeden z 
roverů, on tehdy dělal u �lmu, tak už tam stáli u 
vchodu nějací kluci z jinýho oddílu, asi z Dvojky 
myslím, a říkali „Ne, tam se už nedostanete, musíte 
na náměstí do Klementina, tam se to bude 
všechno přenášet,“ ale tam užbylo taky narváno a 
já jsem říkal, „Přece se já nebudu dívat někde od 
Klementina.“ Tak jsme tam chytli nějaký �lmaře, co 
šli zrovna dovnitř do toho sálu, a každej jsme si 
vzali nějakou tyčku a protáhli jsme se s nima do 
toho narvanýho sálu. To byl zase hodně silnej 
zážitek, ale to už bohužel Táta Plejnar nežil.

 To byly opravdu momenty, kdy je člověk 
hodně naměko.
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 V tomto čísle Krí, jsme kromě prvního 
dílu historie našeho střediska chtěli mít i jeden 
konkrétní přběh, příběh někoho, kdo ten 
střediskový příběh z velké části prožil. A protože je 
to první takový článek v obnoveném Krí, byl můj 
úkol v podstatě velmi jednoduchý, protože jsem 
mohla sáhnout po „osvědčeném“ jménu, tedy po 
Matovi. Mat byl dlouhou dobu střediskovým 
vůdcem, stál u obnovení našich oddílů v 68. roce i 
u znovuzrození skautského hnutí v listopadu 1989. 
To jsou ale dost suché informace, které jsem věděla 
už před naším rozhovorem. Naše povídání trvalo 
něco málo přes hodinu a v tom čase celý tento 
příběh ožil v místy dojemných a místy úsměvných 
osobních vzpomínkách.
 Můj host dlouho a hezky mluvil o své 
cestě našimi oddíly, pak jsme chvíli srovnávali 
skauty tehdy a dnes a to všechno trvalo až příliš 
dlouho na to, abych to zde mohla nějak shrnovat 
(pokud vše dopadne jak má, dozvíte se o tom v 
příštím čísle).

 Pro toto číslo jsem ale vybrala několik 
konkrétních zážitků, které myslím hodně osvětlují 
hlavně jak hrozně jinak, člověk ten svůj skautský 
život může vnímat- jakého druhu jsou vlastně ty 
zážitky, které mají lidé kteří tu skautskou historii 
prožili, a přes které posuzují dění v našich dnešních 
oddílech.
 Musím se přiznat, že mi je hrozně líto, že 
jsem tyhle opravdu „skautské momenty“ nemohla 
prožít s nimi, ale jsem hrozně vděčná, že o nich 
alespoň můžeme slyšet a číst.

...
T: Teď bych se tě ráda zeptala na nějaký konkrétní 
zážitek, na který si třeba vzpomeneš nejčastěji.

M: No těch je strašně moc, ale abych se tak rychle 
vrátil k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí... 
Nelekej se! Jak určitě víš, tak se za socialismu 
chodilo na prvního máje na průvody. To nebyl jen 
vymyšlný svátek té doby, na západě tak chodili 
tehdy a chodí i dneska. No a tenkrát , v tom 68. roce 
Táta Plajner, to byl náčelník Junáka, který tenkrát 
přísahal, že to obnoví to taky s námi v té Domovině 
obnovil. Domovina to byl sál v Holešovicích, kde se 
to v tom roce všechno spunktovalo.
 Najednou se rozkřiklo, „Sraz v 
Domovině.“ My jsme o sobě navzájem věděli s pár 
dalšími oddíly, který byly všemožně zakuklený a 
tak..., věděli jsme o Psohlavcích, o Pětce a pár těch 
dalších, ale najednou v tý Domovině byl snad tisíc, 
nebo dva tisíce lidí, tam to bylo narvaný k 
prasknutí.V té době bylo všechno trochu 
zmatečný, to nebylo ještě tak, že by nám to někdo 
povolil.
 To už tam byli kluci z Psohlavců v krojích 
a se šátkama a drželi státní vlajku, pak vystoupil 
Táta Plajner, já jsem ho znal už předtím, a on řekl 
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 Stezka může být notýsek nebo malá 
knížka, které je plná úkolů, výzev, které světlušky, 
vlčata, skauti, skautky i mravenečci mohou plnit.  
Nejsou to domácí úkoly nebo něco navíc, ale 
program oddílů právě z těchto úkolů nebo aktivit 
vychází.
 Oddíly si vyberou, jestli chtějí používat 
stezku, kterou vydal o�ciálně Junák, nebo si 
mohou vyrobit stezku vlastní. Proto naše vodní 
skautky mají vlastní stezku – „Přímý let“, 
Mravenečci mají „Pěšinku“, která je připravena jen 
pro naše předškoláky, vlčata z osmičky mají Plavby, 
které vytvořil jejich kapitanát. V šipce používáme i 
o�ciální stezky a to pro světlušky a vlčata, vodní 
světlušky mají “Plavbu vodních vlčat a světlušek “a 
vlčata ze Záře mají “Stezku vlčat”.

Většina stezek je rozdělená na tyto oblasti:

Co umím a znám - tato část prověří schopnosti z 
praktického života, první pomoci i zvládání 
krizových situací, a  u vodních oddílů vodácká 
dovednosti.

Kdo jsem (nebo Můj život) – tato oblast učí děti 
poznat sebe sama, soustředit se a pochopit, jací 
doopravdy jsou a jak se mohou zlepšovat.

Můj kamarád - naučí poznat dobré přátele a starat 
se o ně, důvěřovat kamarádům a nezklamat je.
Můj domov - je o lidech, kteří jsou nám bližší než 
ostatní, je správné jim pomáhat a chovat se k nim 
pěkně. Tato oblast je také o družině, partě nebo 
týmu, ve kterém každý tráví svůj čas, spolupracuje 
s ostatními a je pro nás další “rodinou”.

Svět okolo nás – Na světě je mnoho zemí včetně 
té naší, o kterých se můžeme dozvědět řadu věcí. 
Úkoly vedou k poznání jiných kultur, historických 
událostí i problémů dnešního světa.

Příroda kolem nás nebo V přírodě – příroda a 
pobyt v ní jsou důležitou součástí našeho 
skautského života. Úkoly v této oblasti ukáží nejen 
její kouzlo, ale třeba i to, jak se v přírodě správně 
chovat.

Jak se plní jednotlivé úkoly? 
 Většinu úkolů si dítě splní na schůzce, 
výpravě nebo táboře. Stezky a plavby ovšem 
obsahují i úkoly, které si dítě plní doma a vedoucí u 
nich nemůže jednoznačně říci, zda dítě daný úkol 
splnilo. A tady prosíme o pomoc Vás, rodiče a 
ostatní členy rodiny o spolupráci. Dítě za Vámi 
může přijít, že splnilo nějaký úkol. V tu chvíli nejde 
jen o podpis, ale hlavně o ověření, že daný úkol 
udělalo, nebo o pomoc s plněním a správným 
nasměrováním.
Budete-li se vy sami o stezky, přímé lety, plavby 
nebo pěšinky zajímat, jistě ještě více podpoříte 
motivaci, kterou děti získávají na schůzkách či 
výpravách. Nabudou tak pocitu, že mají podporu 
také z další strany a nejsou na to samy. 

Mája
vůdkyně střediska
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 Posláním skautingu je vychovávat mladé 
lidi k všestrannému rozvoji. K tomuto nelehkému 
úkolu skauting využívá skautskou metodu (pobyt 
v přírodě, učení se pomocí her, skautskou 
symboliku, skautský slib a zákon, symbolický 
rámec, podporu dospělými, družinový systém…) a 
také řadu „nástrojů“ například závody, velké akce a 
projekty, zkoušky a také stezky.

 Většina stezek se skládá z Nováčka a 
několika dalších stupňů nebo chcete-li dílů. 
Například plavby a stezky pro vlčata nebo 
světlušky mají Nováčka a tři stupně, které jsou vždy 
barevně odlišené a každý stupeň přísluší určitému 
věku dítěte. Nováček slouží pro seznámení se s 
oddílem, se skautingem a jeho ideály a obsahuje 
základní dovednosti, které by měl nováček 
zvládnout. Všechny stupně jsou rozdělené až do 
několika oblastí, které obsahují jednotlivé úkoly 
vhodné pro daný věk. Úkoly mohou být dále 
proloženy komiksy a obrázky ze symbolického 
rámce (Kniha džunglí, pro vodáky příběh dětí 
Čolka a Žabky, příběh mravenečka Jehličky). 

8

TITULEK -  Century Gothic - kolem 20
PODTITULEK  - Century Gothic  -  11
TEXT - Myriad Pro - 9



Můj první tábor

 Tábor se mi moc líbil, dobře že jsme s 
Vojtou přijeli až po prvním puťáku. Taky jsem našel 
v Černé mrtvého raka a viděl jsem několik živých 
raků. Bojování s meči bylo hodně dobré, jídlo také 
ušlo. Zapaloval jsem táborový oheň, jen jsem se 
obával, jestli si zapamatuji tu řeč. Druhý puťák jsem 
bohužel stihnul, ale nakonec se ukázalo, že je to 
dobré. Na žranici jsem se hrozně moc těšil, bohužel 
jsem po puťáku byl unavený, šel jsem brzo spát. 
Ale nejvíc si mi líbilo spaní!

Jáchym (222.)

Závěrečný oheň

 Svolali nás k ohništi a zapálili jsme 
slavnostní oheň. Zapaloval jsem já a Komár s 
obrovskými pochodněmi. Potom jsme chvíli zpívali 
a potom nás kapitanát upozornil, že budou dávat 
vlčecí odznaky. Vyjmenovali ty, kteří měli dostat 
vlčecí odznak. Po písničce dal Egg na svou paži 
vlajku a řekl: „Budu hodným vlčetem a nebudu 
lhát.“ A řekl, ať dáme véčko (dva prsty pravé ruky) 
na vlajku. Potom vyjmenoval přechod do jednad-
vacítky. Ti museli převrátit raft, aby povrdili, že je 
nic nezastaví před jednadvacítkou.

Oliver (8.)

Hra na raftech

 Vtipná náhoda. Když jsme jednou měli 
volnou chvíli, kapitanát nás vzal na rafty na 
souboje. Pak ustaly boje a začaly vtipy. Blek vzal 
Žábu (tehdy Vojtu) na záda a chtěl ho shodit, ale 
Vojta se držel a Blek spadl s Žábou do vody.

Kodiak (8.)
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Tábor

 Líbil se mi celý tábor, hodně se mi líbila 
žranice, puťák a hra, jak jsme bojovali proti Sithům. 
Zábava byla o poledňáku s Jáchymem hledat raky. 
Dobrý byl konečný táborový oheň. Moc se mi 
nelíbily rozcvičky a zábava byla v kuchyni. 
Závěrečná hra byla docela dobrá. Hodně mě bavila 
hra na detektivy, jak jsme chodili po táboře a ptali 
jsme se vedoucích. Docela velká sranda byla 
maskování zraněných, třeba Mýval měl amnesii 
nebo Skřet, který zešílel.

Vojta (222.)

Přepad jednadvacítky

 Jednoho dne na táboře kapitanát měl 
podezření o přepadu jednadvacítky. Okurka měl 
hlídku a kapitanát zavolal poplach a já jsem vyběhl 
ze stanu. Všude okolo jsem viděl jednadvacítku. 
Blek se snažil stáhnout vlajku dolů a Malík měl v 
ruce baseballovou pálku. A Purlak držel Drobka. 
Všude byla panika a křik. Jednadvacítka se 
statečně prala a potom Purlak povolil a Drobek 
vystartoval a všechny zmasil. Nakonec jednad-
vacítka utekla. Zajatce Cvrka a Dana jsme polévali 
studenou vodou. Ubránili jsme vlajku jednad-
vacítky a vlajka visela vzhůru!

Oliver (8.)
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Drobek
lodivod 8.smečky vlčat a 21.odd 





mají mnohem lépe, a teď, když jsem vedoucí, jsem 
ráda, když si mohu hrát jako dítě. Myslím tedy, že 
oboje má svoje výhody i nevýhody a lidé mají 
obecně tendenci vždy chtít to, co zrovna nemají. 
Ale jinak jsem ve svém současném postavení 
kapitánky spokojená.

Proč vkládáš svůj volný čas zrovna do skauta?
Protože mi připadá, že to má smysl. Mám možnost 
zapůsobit na děti a další mladé lidi a myslím, že 
jejich výchova je jednou z nejdůležitějších činností 
dospělých. Můžeme se snažit vytvořit krásný a 
prosperující svět, ale k čemu, když ho nebudeme 
mít komu ho předat? 

Co budeš dělat až dostuduješ?
Doufám, že budu pracovat v nějakém nakladatel-
ství, které vydává kvalitní beletrii, nebo si jedno 
svoje založím.

Řekni nám, jaká je tvá role v Šipce?
Od roku 2009 působím jako vedoucí střediska 
Šipka. Střediska jsou nejmenšími organizačními 
jednotkami v Junáku, mají právní subjektivitu a 
statutárním orgánem je právě vedoucí střediska. 
Moje funkce je tedy podobné jako má jednatel v 
obchodní společnosti.

Mohla bys vysvětlit, co obnáší funkce vůdce 
střediska?
Vedoucí střediska zejména jedná navenek za 
středisko s orgány státní správy, obchodními 
společnostmi či fyzickými osobami. Zajišťuje, aby 
středisko fungovalo, oddíly měly dostatečné 
zázemí a aby program v oddílech byl kvalitní. 
Středisko má radu, která se každý měsíc schází a 
právě vedoucí střediska tuto radu řídí. Jde 
především o administrativní funkci. V našem 
středisku mám však možnost zapojovat si i do 
zábavnějších věcí, jako je pomoc při vedení oddílů, 
organizování akcí pro vedoucí nebo speciálních 
akcí pro skauty a skautky.

Kromě střediska vedeš letos i oddíl 
předškoláků. V oddíle si dříve více pracovala se 
staršími dětmi, jaká je pro tebe práce s 
Mravenečky? 
Mravenečci jsou pro mě velká změna. Tvorba 
programu pro ně je jiná a někdy i náročnější než 
pro starší děti. Po každé schůzce je vidět, že každý 

Mraveneček se dozvěděl něco nového nebo se 
něco nového naučil a to je velké zadostiučinění. 

Jak vypadá tvůj ideální den?
Můj oblíbený den je sobota, když nemusím vstávat 
moc brzy. Po snídani si zajdu na farmářské trhy, 
něco dobrého uvařím k obědu. Odpoledne jdu 
třeba na badminton nebo na krátký výlet a večer 
třeba do kina, na koncert nebo posedět s 
kamarády :).

Redaktoři: 
Mlejnek, Leontýnka a Míša17

Jak dlouho jsi v oddíle? Kdo tě k němu přivedl?
Do Šipky jsem poprvé přišel na jednu z posledních 
schůzek minulého století. A pořád se učím nové 
věci. Poprvé mě přivedla maminka, ale podruhé už 
jsem musel jít sám. Dnes už jsou rodiče 
zodpovědnější :).

Myslíš, že jsi jiný, než kdybys do oddílu necho-
dil?
Ne. Byl bych jiný, kdybych do oddílu nechodil.
Oddíl je dnes mou nedílnou součástí života a i po 
té co předám kormidelnické frčky dál, tuto 
(sou)část života nezapomenu. Bez oddílu bych to 
nebyl já, ale někdo jiný.
Jak myslíš, že si stojíme mezi ostatními oddíly?
Neznám lepší :).

Co studuješ? A proč?
Studuji vysokou školu, abych měl čas a více 
rozuměl světu a sobě. Také mám díky tomu 
možnost věnovat se další zábavě a práci - jako je 
oddíl.
Studuji “udržitelný rozvoj..”, aby mělo to, co 
vytvořím budoucnost a “..tropů a subtropů”, aby to 
bylo na místech, kde je to nejvíce potřeba. 
Původně jsem chtěl být programátorem, ale 
studovat školu, díky které mohu cestovat, pro mě 
mělo o trochu větší váhu.

Často jezdíš do zahraničí. Kde všude už jsi byl?
Posledně jsem byl půl roku v Holandsku. Před tím 
rok a půl v Africe - proto jsem se také rozhodl 

studovat problematiku chudého světa. Mám rád 
ideu stopování (po Evropě), o prázdninách jsem 
byl na Balkáně a z Holandska jsem také přijel 
stopem. Jako další větší výlet plánuji Moldávii a 
strašně rád bych se během příštího roku podíval 
do Latinské Ameriky.

Proč jsi kapitánka? Baví tě to?
Náš oddíl je jedinečné prostředí, kde člověk může 
navázat přátelské vztahy na celý život, zažít 
neobvyklé příběhy, najít zde svoje uplatnění, 
rozvíjet se po všech stránkách a další spoustu věcí, 
které jinde nemůže. Na to jsem pyšná a chci, aby 
oddíl dál pokračoval ve své činnosti, a abych to 
umožnila, stala jsem se kapitánkou. A jako ve všem 
ostatním jsou zde věci, které mě baví (např. hraní 
her a vymýšlení programu) a i věci které mě nebaví 
(např. vyřizování účetnictví).

Pamatuješ si kdy a proč jsi přišla do oddílu?
To je jednoduché – přivedla mě starší sestra. A 
upřímně, už si ani nepamatuji proč, byla jsem ve 
druhé třídě ZŠ a to už je přece jenom 14 let.
Co je lepší, být dítě, nebo vedoucí?
Když jsem byla dítě, myslela jsem, že vedoucí se 16

Udržuješ kontakt s nějakými oddílovými 
kamarády z dětství?
Samozřejmě! Vilík se sice odstěhovala mimo Prahu, 
ale snažíme se párkrát do roka vídat. S dalšími 
holkami z oddílu se také občas sejdeme, s bývalým 
kapitanátem jezdíme třeba na přípravku stavět 
tábor, na hory, na vodu nebo k někomu na chatu.

Jak ti pomáhá skautská praxe v zaměstnání?
Myslím, že jsem v práci velmi efektivní, protože 
musím stíhat hodně věcí. Umím spolupracovat, ale 
také řídit ostatní kolegy, což může být pro někoho 
problém. Mám hodně kamarádů a to se vždy hodí, 
když si s něčím nevím rady. I když pracuji jako 
koncipient v advokátní kanceláři, tak jsou pro mě 
skautské hodnoty jako čest nebo morálka na 
prvním místě.

Chtěla bys našim čtenářům ještě něco vzkázat? 
:-)
Ano! Napište naší redakci časopisu, jak se vám Krí 
líbí!



Zuzka
kapitánka 22.odd.v.s.

 Každý, kdo chce být skautským 
vedoucím, musí absolvovat vůdcovský kurz a 
úspěšně projít vůdcovskou zkouškou. Tyto kurzy 
většinou pořádají kvali�kování instruktoři, starší 
členové Junáka, kteří se často pedagogikou a 
psychologií zabývají i ve svém osobním profesním 
životě. Vůdcovských kurzů se koná celá řada a 
každý, pokud včas podá přihlášku, si může vybrat, 
na který by jel nejraději.  Pár z nich je známo svou 
vysokou kvalitou a takovým je i Oikos, kterého 
jsme se letos s Lemurkou zúčastnily. 
 Tento kurz je speci�cký tím, že je pouze 
pro týmy, tedy z jednoho oddílu musí přijet 
minimálně dva budoucí vůdci nebo vůdkyně, kteří 
pak společně plní zadané úkoly, mají možnost najít 
společnou řeč, stmelit se a zároveň ocenit svůj 
vlastní individuální přínos, najít si v týmu svoji roli. 
Kurz sestává ze seznamovacího víkendu na jaře, 
desetidenního letního běhu (tábora), kde se 
odehrává hlavní program celého kurzu a na závěr 
zkouškového víkendu na podzim. 
 Hlavní součástí kurzu jsou samozřejmě 
výukové programy, kde se učíme vývojovou 
psychologii, odhalujeme různé aspekty 
volnočasové pedagogiky, poznáváme různé 
zábavné formy učení, učíme se otevřené a 
efektivní komunikaci, objevujeme to, co nás dělá 
skauty, tedy skautskou výchovnou metodu, tři 
pilíře skautingu a další. Trochu nudnější, ale o to 
o�ciálnější a potřebnější, jsou oblasti jako právo, 

bezpečnost a organizace Junáka, z kterých se na 
konci píší testy, při nichž se každý řádně zapotí. 
Nedílnou součástí takového kurzu jsou ale i 
zábavné hry a aktivity náročné na psychiku a 
fyzičku, protože skauting je učením se hrou a 
poznáváním a rozvíjením sebe sama v každém 
věku. 

 Na Oikosu to vše bylo a bylo to perfektně 
připravené a provedené. A nejlepší ze všeho byl 
přístup instruktorů – zapálený, vstřícný, 
zodpovědný, zkušený, přátelský a otevřený. Po 
tomto kurzu už se snad ani nemůžu cítit 
kvali�kovanější a motivovanější.
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Lemurka
Lodivodka 22. oddílu VS
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Co s sebou na podnik...

 Naši nováčci rádi jezdí na podniky a 
chodí na schůzky. Aby mohli v oddíle správně 
fungovat potřebují pořádné vybavení. Na schůzky 
je potřeba si nosit povinné věci. Ty se liší u holek a 
u kluků. Na výpravu by ale rozhodně nikdo neměl 
zapomenout na kapesní nůž nejlépe s otvírákem 
na konzervy.
 Na podniky je nutné vozit si věci podle 
seznamu na internetu k dané výpravě. Vše by mělo 
být sbaleno do batohu, odpovídající velikosti 
vzhledem k výšce dítěte. Obvykle potřebujeme 
spacák, který je vhodné mít nějaký teplejší, 
protože občas jezdíme na podniky i za chladného 
počasí nebo do nepříliš dobře vytápěných prostor. 
A protože ne vždy jezdíme na místa, kde jsou 
postele, bude vaše dítě potřebovat karimatku. 

5

5

Často také potřebujeme celtu, ta je nejlepší 
čtvercová a rozhodně je dobré ji mít odlehčenou. 
Další důležitou věcí je ešus. Je lepší mít ešus 
kvalitní, který nepukne při vaření na ohni. Taky se 
hodí ešus nějak označit, aby si je děti nepletly a k 
ešusu samozřejmě patří i lžice...  Velice praktickou 
pomůckou na podniky je baterka a to nejlépe 
čelovka. A pochopitelně nemůžeme zapomenout 
na dobré boty – pevné, nepromokavé a pokud 
možno chránící kotníky. Je dobré je před výpravou 
párkrát vyzkoušet, aby je dítě rozšláplo a nemělo 
puchýře. Nikdy bychom také neměli zapomenout 
na pláštěnku. Nejlépe pončo, pod kterým se 
můžeme schovat i s batohem.



V současné době jsme si ale velice dobře vědomi 
toho, že škrty státního rozpočtu doléhají i na 
MŠMT a Prahu. Snažíme se tedy budovat �nanční 
rezervu, která by nám umožnila fungovat bez 
problémů do té doby, než bychom případně našli 
nové zdroje �nancí. Máme vytvořenou zálohu na 
déle než dva roky činnosti bez dotací a každý rok 
se snažíme tuto zálohu navýšit o prostředky na 
čtvrt až půl roku.
Jde nám tedy v Šipce o peníze? Každý z nás tu 
zadarmo věnuje svůj čas a energii něčemu, co nás 
baví, co podle nás má smysl, skautským vedoucím 
o peníze opravdu nejde. A celé Šipce? Té jde o ty 
peníze, které nám umožní smysluplně a bohatě 
naplňovat naše hlavní poslání, tedy v úvodu 
zmíněný všestranný rozvoj.

Tomík
hospodyně střediska21

Peníze... 
...ano, i ve skautingu.

Říká se, že peníze jsou vždy až na prvním místě. 
Také se ale říká, že neziskové organizace (a skaut, 
tedy i Šipka takové jsou) si nevydělávají žádné 
peníze, jsou zadarmo, případně jiné formulace 
téhož - že totiž o ty peníze až tak moc nejde. Jak to 
ale je doopravdy?
Celý Junák (tak se v ČR o�ciálně říká skautům) a 
tedy i Šipka je nezisková organizace, což znamená, 
že vydělávání peněz není hlavní náplní naší 
činnosti. Naše činnost je pojmenovaná stanovami 
Junáka a ve zkrácené podobě jde o všestranný 
rozvoj všech skautů. Pro naplnění naší hlavní 
činnosti ale samozřejmě potřebujeme i �nanční 
prostředky, které nám umožňují scházet se v 
klubovnách, jezdit na výpravy a tábory - tyto 
prostředky si musíme nějak vydělat.
Příjmy máme z největší části od svých členů, je to 
ta tisícikoruna - registrační poplatek. Dále od svých 
členů vybíráme účastnické poplatky na akce 
(víkendové výpravy a tábor), které jsou zpravidla 
spotřebovány na akci, občas je akce o pár korun 
zisková, občas na ní naopak pár korun tratíme.
Velkou součástí našeho rozpočtu jsou dotace od 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které 
nám každoročně poskytuje dotaci na činnost. V 
současné době tato dotace stačí na pokrytí 
přibližně 40% našich    provozních nákladů.
Dále nám přispívá Magistrát hl. m. Prahy ve třech 
grantových programech. Dostáváme grant na 
"prostorové zajištění činnosti", ze kterého platíme 
téměř celý nájem za klubovny a loděnici. Grant na 
"prázdninové tábory" jsme využili u dvou z našich 
táborů, umožnil snížit účastnický poplatek v řádu 
stokorun na dítě. Poslední, který dostáváme, je 
grant na "krátkodobé akce" - tím se snažíme snížit 

účastnické poplatky na víkendových akcích, které 
mají drahou dopravu nebo ubytování, například 
výpravy na hory. Tento grant však pokryje pouze 
přibližně 15% nákladů na všechny akce, takže 
můžeme účastnické poplatky snížit jen asi o 250,- 
Kč na rok každému dítěti.

Pokud ale na akce vybíráme peníze zvlášť a většinu 
ostatních nákladů pokryjeme dotacemi a granty 
(je to celkem přibližně 80% všech provozních 
nákladů), co děláme se všemi těmi penězi, které 
vybíráme jako registrační poplatek? Přibližně 
třetinu posíláme nám nadřazené jednotce Junáka, 
okresu Praha 6 - z toho se platí chod celého 
skautského hnutí a skautský časopisy, které všichni 
dostáváme. Třetinu těch zbylých peněz dostávají 
jednotlivé oddíly (mravenečci, vlčata, 21., 22., Záře) 
a využívají ji na drobné výdaje v průběhu roku - 
nové pastelky, čtvrtky, vyšívání skautských šátků a 
jiné. Ostatní peníze využíváme na těch zbylých 
20% provozních nákladů - věci, které nemůžeme 
podle smluv z dotací a grantů proplácet (např. 
účast vedoucích na vzdělávacích akcích), nebo 
nám na ně dotace prostě nezbyly.
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 Tento článek plně vychází z Historie 
skautského střediska Šipka, dokumentu, jehož 
autorem je Doc. Ing. Zdeněk Mika, CSs. - Toomai. 
Tento dokument je nejspíše jediným zápisem takto 
rané historie našeho střediska, on sám vycházel i z 
původních vydání časopisu KRÍ, například z roku 
1940.

Prehistorie - Když ještě Šipka nebyla Šipkou 
1932 - 1935
 Ačkoliv z této doby nemáme dochováno 
mnoho faktických informací, víme, že středisko 
Šipka vzniklo z 15. oddílu, který se odpojil od 21. 
oddílu “Očko”, z 8. oddílu, který byl původně 
založen při Lawn-tenis clubu a z 22. oddílu, který 
vznikl oddělením od 5. vodního oddílu. Tyto oddíly 
využívaly jako klubovny nouzové domy na 
Petrském nábřeží (dnešní nábřeží Ludvíka 
Svobody), klubovnu Lawn-tenis clubu na Letné a 
Smíchovskou věž.

  Na začátku roku 1934 se do 
střediskového dění poprvé zapojuje v následující 
době významná osoba Šipky: JUDr. Karel Skála - Čil 
(dříve vedoucí 7. plzeňského oddílu). Čil nejdřív 
navštívil schůzku 8.oddílu jen jako host, později se 
stává zástupcem osmého oddílu, organizuje 
výpravy a přebírá i vedení schůzek 15.oddílu. Čil 
zavedl na schůzkách ostré pracovní tempo a tuhou 
kázeň, s Bójou vydávali měsíční oběžníky, zavedli 
změněné bodování a získávali nováčky. Celý oddíl 
neměl tehdy ani 30 členů. Během následujícího 
jara a léta proběhlo v těchto oddílech několik 
organizačních změn, které způsobily i odchod 
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mnoha členů. V této složité době oddílům hodně 
pomáhal Jaroslav Foglar - Jeřáb, vedoucí 2. 
pražského oddílu.

Zrod Šipky
 Koncem ledna v roce 1935 se sešli Čil, 
Ráda a Rakša, aby se dohodli o znaku, názvu a 
pokřiku 8. oddílu. Za znak byla vybrána upravená 
značka plzeňské Škodovky, okřídlený šíp a z toho 
plynoucí název Šipka. Teprve později zdůvodňoval 
Čil, že symbolickým názvem Šipka chtěli vyjádřit 
myšlenku, že tato skautská jednotka chce být 
nejlepší v Praze a k tomuto cíli má letět přímo jako 
šíp vystřelený z luku dobrým střelcem. Znakem 
střediska je tedy šipka v kruhu - kruh vyjadřuje 
skautskou myšlenky, skautské bratrství, jehož je 
Šipka součástí, dva náznaky per na konci šipky 
symbolizují dvě základní jednotky, z nichž Šipka 
vznikla - 8. a 22. oddíl. Autorem pokřiku Šipky je 
podle Rakšy Ráda.

 Šipka byla materiálně zajištěna hlavně 
tím, že svou klubovnu přestěhovala na loď Skaut, 
kterou koupil, z autorské odměny za knihu Hoši od 
Bobří řeky, Jaroslav Foglar.
 Vyvrcholením skautského roku byl i v té 
době tábor, přestože se ho Čil nemohl zúčastnit, 
zajistil svým skautům místo k pořádání prvního 
tábora na společném tábořišti s plzeňskými skauty 
u Stříbra.
 
Co se dělo na prvním táboře Šipky v roce 1935?
  “..například kuchyni vévodil skvěle rezavý 
sporák. Bylo dobře, že byl rezavý, protože se spíš hodil 
do skautského tábora a jeho paďourský ráz byl tak 
zakryt. … Nic horšího však nemůže postihnout 
skautský tábor, než nedělní příval rodičů. To bylo také 
jednou bolestnou stránkou tohoto tábora. Každou 
neděli přiharcoval po blízké silnici žlutý autobus,    
který ze sebe vychrlil dav rodičů zářících radostí, že 
spatří svého Pepíčka, Lojzíčka a jiné zdrobněliny, 
které celý týden neviděli. … Přestože nám, kteří jsme 
na to koukali, to bylo trochu směšné, přece se nám 
trochu zastesklo a přepadla nás jakási závist, neboť 
se stalo velmi zřídka, aby někomu z Prahy přijeli 
rodiče. … Brzy se blížil konec tábora - myslíte, že se 
všichni těšili domů? Nikomu nevyblednou vzpomínky 
na tento tábor, a že přece jenom najdeme ve svých 
vzpomínkách něco krásného, co jsme na táboře 
prožili.”

Ervín Täubel - Bingo
Slůně

Lodivodka 22. oddílu VS

 “Pořad dne byl stanoven přesně na minutu 
a také přesně dodržován. Jen prohlídka stanů trvala 
déle, než bylo stanoveno. Také raport, jemuž nebyla 
na denním rozvrhu vyhrazena zvláštní doba, zabral 
hodně času, oč nemalou zásluhu jsme měli i my, 
pražští skauti, zejména Kulihrášek a jeho bratr. … 
Program tábora byl velmi bohatý a my jsme se 
přiučili mnohému, zejména lasování, odhadu výšek i 
vzdáleností a rekognosakci terénu, jíž vedoucí br. 
Michálek zvaný Mihály, věnoval velkou péči.”  

Jan Dostal - Bonzo

 Bohužel již nemohu napsat více o tom, 
co se dělo v Šipce v jejím raném stádiu. Pokud se 
bude tento článek těšit úspěchu, bude pokračovat 
v dalším čísle KRÍ. Toto je tedy konec článku 
Středisko Šipka do roku 1945 (vlastně 1935).
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Petra byla hrozn
líná holka, co 
nejrad ji ze všeho 
jenom um la na 
bednu. 

Fotoromán
hrají:

Míša
Mango
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Postavte si doma tábor
Kulturní rubrika
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