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Dobrý den, 
jsem ráda, že 
jste dorazily.

Vidíš tu trapnou 
šálu?!

To bude 
dobrý, neboj.

Dobrý den, Novotná, 
chtěla bych se vás zeptat, 
zda by moje dcera mohla 

chodit do skauta…?

Chcete mít v časopise vlastní díl fotocomicsu? 
Neváhejte napsat na skautjunak@skaut.cz

Uršule je 12 let 
a s maminkou se přistěho-
valy z Prahy do Přelouče.. 

Bohužel do nového 
kolektivu moc nezapadla…

 Nikdo se s ní ve škole nebaví.

Šprtka je to! Co 
si o sobě myslí?

Ve škole se mi 
posmívají a nechtějí 

se mnou bavit.

Proč pláčeš, 
Uršulo?

Fňuk.

zdchval
Zvýraznění
všude 2/2015



FOTOCOM ICS
Holky, tohle je 

Uršula, ráda by s námi 
chodila na schůzky!

Připravil a nafotil: oddíl Anikrok z Přelouče

JUNSHOP.CZ
100% skautský obchod

Zákaznícká karta

JUN

Prodejna: Haškova 7, Praha 7
obchod@junshop.cz, tel.: 773 294 840 (STS)

JUNkartu má již 60% st edisek v R. Zeptejte se na 
junkartu ve svém st edisku, nebo napište na karta@junshop.cz
Jak slevu uplatnit a vše ostatní o slevových kartách najdete na www.junshop.cz/slevove-karty

NAJDI SI NÁS NA  

a získej další výhody

U
100% skautský obchoddk t k b h d

( )j p ,
a získej další výhody

Skautská sleva v JUNu
Získejte slevu až 15% - platí pro nákup v prodejně JUN i na eshopu díky členské kartě Junáka či střediskové junkartě.N i na eshopu díky členské kartě Junv prodejně JU

Asolo Elios 2.850,- Kč  

2.423,- Kč
(15% sleva) ušetříte 427 Kč

č
KčKč
čččččččččččččč

čč

Husky Ladies Majesty -10°C 1.870,- Kč    

1.590,- Kč
(12% sleva) ušetříte 280 Kč

čččččč   č
Husky Boyard 

pro 4 osoby 3.470,- Kč  

2.950,- Kč
(12% sleva) ušetříte 520 Kč

Krojová košile dospělá 590,- Kč  

561 - 531,- Kč 
(5-10% sleva) ušetříte až 59Kč

inzerce

Šly tři opice 
do porodnice, 

do jakého 
patra šly, to …   

Jak to jen 
děláš?

Já 
nevím.

Jak se ti 
tam líbilo?

Bylo to 
super, mohla 
bych tam jít 

i příště?  



 
slaví podobné svátky, 
ale trošku jinak… 

ZAHRAN IC I
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     Gandžicu – Nový rok

Není to tak dávno, co utichly ohňostroje silvestro-
vské noci a nastal klid rána na Nový rok. Zatímco u 
nás se oslavuje půlnoční přechod na nový kalendářní 
rok (a zapomíná se, že volno první lednový den máme 
díky výročí vzniku České republiky), Japonci slaví až 
prvního ledna, zato celý den. Jezdí na návštěvy za 
svými rodinami. Při té příležitosti si zdobí slavnostní 
„keře“ Kadomatsu. Děti na Nový rok hrají speciální 
novoroční hry. Například při hře Fukuwarai umisťují 
hráči se zavázanýma očima na šablonu obličeje 
papírové obočí, oči, nos, tváře, ústa a podobně, 
nebo chodí na bambusových chůdách při hře Takeu-
ma. Dospělí psávají štětcem na dlouhý podélný papír 
novoroční předsevzetí, která poté vyvěsí v domác-
nosti. 

    Midori no hi – Den zelenì

Kdo by neznal krásu japonských zahrad nebo umění 
pěstování bonsají. V zemi vycházejícího slunce 
věnují jeden den oslav všemu, co kde roste a kvete. 
Lidé vysazují pamětní stromy a rostliny a snaží se 
být co nejblíže přírodě. U nás máme v dubnu pouze 
Den země, kdy obvykle školy pořádají ekologické ak-
tivity na připomínku, jak se chovat k naší planetě. 

Japonci oslavují snad všechno, co se dá. 
Mají zvláštní den pro oslavu zelenì a pøírody, jindy 
oslavují svoji dlouhovìkost a stáøí a dìtský den se 
slaví i dvakrát do roka. Když svátek v kalendáøi vychází 
na nedìli, dostanou volno z práce a školy v pondìlí, a pokud je 
mezi svátky jeden pracovní den, zùstanou doma také. Oslavy tìch 
významných dnù, které máme spoleèné, se ale v Japonsku trošku liší. 



Již v tomto roce se vydáme na druhou stranu 

svìta reprezentovat èeské skauty a Èeskou 

republiku na nejvìtší mezinárodní skautskou 

akci. Zúèastnit se jamboree jako úèastník mùžou 

skauti a skautky jen jednou za život, na 90 z nich 

je zažije právì v Japonsku 28.7. – 8.8. 2015. 

ZAHRAN IC I

      Kodomo no hi – Den dìtí

Zatímco u nás se Den dětí slaví prvního června, v Japon-
sku mají děti svátek už pátého května. Dříve se tomu-
to dni říkalo Tango no Sekku – Den chlapců nebo Den 
malých samurajů. V tento den bývá zvykem vyvěšovat 
na domech látkové kapry Doinobori. Podle pověsti jed-
nou jeden kapr vyplaval proti vodopádu a skákal tak 
vysoko, až se z něj stal drak a vstoupil do nebe. Nad 
domy se vyvěšuje několik kaprů. Jako první je černý 
za otce, po něm červený za matku a další menší kapři 
za každého syna. Vystavují se 
také fi gurky samurajů. 

Druhý dětský den se slavívá už v březnu a na rozdíl od Tan-
go no Sekku je věnován dívkám. Říká se mu Hinamatsuri 
podle zvláštních panenek, které se vystavují na červených 
terasovitých schodech. Obvykle má pět pater a vystavuje 
se v zahradě, ale může se objevit i jinde. Pokud Japonci 
postaví více schodů, bývá na nich různé příslušenství pro 
panenky, jako jsou například vozíky a kočáry. Na nejvyšším 
patře sedí fi gurky císaře a císařovny, pod nimi dvorní 
dámy. Třetí schod je věnovaný muzikantům. Na čtvrtém 
sedí fi gurky ministrů. A poslední, páté patro výstavky, je 
věnováno stromům – sakuře a mandarinkovému stromu. 
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Slyšeli jste někdy o člověku jménem Stephen Sutton? Ve Velké Británii ho zná skoro každý. Jeho příběh oslovil tisíce lidí. Stephenovi bylo 15 let, když u něj lékaři diagnostikovali rakovinu. Věděl, že zemře. Mnozí z nás by propadli zoufalství. Stephen se však rozhodl, že využije vymezený čas co nejlépe. Sestavil si seznam toho, co chce dokázat, a pustil se do jeho realizace. Tím se stal inspirací pro mnohé další nemocné na celém světě. Mimo jiné se také rozhodl získat peníze na výzkum léků proti rakovině. 

Z  ODD Í LU
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Cíl: Dozvíme se, jak si stojí 
naše město v otázce kriminality 

ve srovnání s ostatními obcemi 

v ČR.

1. Každý z členů družiny si 

vezme papír a tužku a během 

3 minut napíše, co ho napadne 

na téma „Zločiny v našem 

městě“.

2. Po dopsání se zeptáme, zda 

chtějí svůj text přečíst 

(pouze pokud chtějí). Rádce 

může přečíst svoje myšlenky 

jako první, aby ukázal, že 

se není čeho bát.

3. Dále se pobavte o tom, co 

to ta kriminalita znamená 

a co o kriminalitě v našem 

městě víme. Například se 

zeptej: Co se vám první 

vybaví, když se řekne 

zločin? Slyšeli jste někdy 

v nějaké vraždě? Slyšeli 

Projekt Náš stát ti umožní 
pomáhat a zajímat se o své 
okolí, aniž bys musel mít obèan -

ku nebo odvahu Jamese Bonda. 

Staèí se jen podívat na webové 

stránky www.nasstat.cz 
a vybrat si, co tì zrovna zajímá. 

Nelíbí se Ti tøeba, že lavièce 
u klubovny chybí opìradlo? Na 

webu www.lepsimisto.cz to 

mùžeš nahlásit a administrátoøi 

webu se pak postarají o infor-

mování pøíslušných úøadù. 

Na webu Náš stát také najdete 

v elektronické podobì knížku 

nápadù na aktivity a programy, 

které mùžete vyzkoušet na 
družinových èi oddílových 
schùzkách. Díky nim se mùžete 

zajímavou cestou seznámit s 

rùznými podobami toho, co se 

dá dìlat pro zlepšení spoleènosti, 

èi s tím, na co si dát pozor, aby 

nìkteré vìci nebyly ještì horší. 

Mùžete si také vyzkoušet kvíz, 

který provìøí, jak rychle doká-

žete rùzné informace hledat 
na webu www.nasstat.cz. 

               Máš nìkdy chuś zlepšit svìt nebo       alespoò své okolí?  Pøemýšlíte v oddíle nìkdy o tom, jak by       se dalo pomoct ostatním? 

Vybrali jsme pro tebe         jednu aktivitu zamìøenou na kriminalitu ve vašem mìstì.

KRIMINALITA V MÉM MĚSTĚ

zdchval
Zvýraznění
PROJEKTY



Přestože svůj boj nakonec prohrál, podařilo se mu vybrat prostřednictvím nadace, jež založil, více než 3 miliony liber. Tyto peníze jsou tak nadějí pro další nemocné.
Možná se nám někdy zdá, že jsme příliš mladí na to, abychom mohli něco dělat. Mnozí starší nám říkají, že se musíme 
teprve hodně učit. Stephenův příklad však ukazuje něco jiného. Pokud jste si někdy říkali, že by bylo dobré, udělat něco, čím 

Z  ODD Í LU
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byste pomohli změnit svět k lepšímu, přinášíme vám nápady, co můžete dělat. Možná nevyberete 3 miliony liber jako Stephen Sutton, ale někdy i malé zlepšení či pomoc jednomu konkrétnímu člověku může svět posunout k lepšímu.
Zkuste věnovat část programu jedné družinovky tomu, že se porozhlédnete po vašem okolí a sestavíte seznam problémů, na které narazíte. Společně pak vyberte tři největší, pokud můžete, nafoťte je, a napište na web podnět k zlepšení. Pokud máte chytrý telefon, můžete si do něj stáhnout z webu aplikaci, která vám umožní poslat podnět hned, kdykoliv jej uvidíte.  

jste někdy o tom, že by vašim 

rodičům nebo jejich známým něco 

někdo ukradl?

4. Podívejte se na PC, tabletu 

nebo mobilu na stránku  

http://www.mapakriminality.cz/ 

a zkuste buď všichni společně, 

nebo v menších skupinkách 

vyřešit alespoň čtyři   

z těchto šesti úkolů:

o Jakých zločinů bylo v tvém 

městě za zadané období 

nejméně?

o Jakých zločinů bylo v tvém 

městě za zadané období 

nejvíce?

o Jakých zločinů bylo v tvém 

městě za zadané období 

nejméně objasněných?

o Jakých zločinů bylo v tvém 

městě za zadané období 

nejvíce objasněných?

o Porovnej svoji obec s jinou obcí 

s podobným počtem obyvatel.

o Porovnej svoji obec s jinou obcí 

ve stejném okrese.

Zjištěné informace si zapisujte.

5. Sedněte si do kruhu nebo kolem 

stolu tak, abyste na sebe dobře 

viděli, a porovnejte výsledky 

úkolů. Vyšlo vám všechno stejně?

6. Na základě zjištěných infor-

mací se pobavte o kriminalitě 

ve vašem městě: Co říkáte na 

výsledky? Co vás na nich nejvíce 

překvapilo? Byli spíše v souladu 

s tím, co jste si o kriminalitě 

v našem městě mysleli? Proč mys-

líte, že je výsledek ve srovnání 

s jinou obcí takový? Která obec 

našeho okresu je podle vás na 

tom nejlépe? Přišel vám počet 

neobjasněných zločinů vysoký? 

Napadají vás nějaká opatření či 

změny, které by mohly pomoci 

zvýšit bezpečnost/snížit krimi-

nalitu v našem městě? Co pro to 

může udělat každý z nás?

Připravila: Anežka Králová

               Máš nìkdy chuś zlepšit svìt nebo       alespoò své okolí?  Pøemýšlíte v oddíle nìkdy o tom, jak by       se dalo pomoct ostatním? 

Vybrali jsme pro tebe         jednu aktivitu zamìøenou na kriminalitu ve vašem mìstì.

KRIMINALITA V MÉM MĚSTĚ

zdchval
Zvýraznění
PROJEKTY



LESn Í  MOUDrOST

Konečně se skoro po dvou týdnech na nebi objevilo 
sluníčko. Pan Jezevec se proto rozhodl, že si udělá 
procházku a zajde za svým kamarádem Rackem, 
co bydlí na Kampě. Po cestě to vzal kolem stromu, 
který nedávno zasadil, chvíli si s ním povídal a zalil 
ho. To, že mu strom neodpovídá, ho nermoutilo. 
Bylo mu jasné, že ho i přesto slyší. 
Možná je jenom ještě moc malý. 
Než vyšel z parku, svůj původní plán 
přehodnotil a procházku zkrátil, 
protože Kampa je přeci jen trochu 
daleko. Svezl se metrem na Smíchov 
a tramvají na Malou Stranu. To už by 
šlo, říkal si. Odsud je to na Kampu 
tak akorát!

Procházel úzkými klikatými uličkami, užíval si 
slunečních paprsků, které se do uličky draly mezi 
střechami domů, a těšil se na kamaráda. Staré 
malostranské domy s honosnými portály a malými 
okny mu tiše vyprávěly dávné příběhy těchto uliček. 
Uličky střídaly plácky a náměstíčka. Nejednou si 
už pomyslel, že se tady asi zamotal, když došel 
na místo, o kterém už slyšel. Hned věděl, že už 
není daleko od řeky. Byla to Lennonova zeď na 
Velkopřevorském náměstí. 

Vysoká stěna jedné z přilehlých zahrad schovaná v 
propletených uličkách je proslulá tím, že na ni lidé 
píšou svá přání, nářky, komentáře k dění okolo sebe i 
různá hesla a básničky a to už od sedmdesátých let. 
Každý, co chce. Něco, jako je zeď na facebooku, 
ale tady je to opravdovější, pěkně na pevné stěně 
a  vidí to každý, kdo tudy projde. Obrovský nápis 
na vrcholku, který původně hlásal, že zeď skončila: 
„Wall is over“, někdo přepsal na: „War is over“. 
Jezevec se zastavil a začetl se do mnohojazyčných 
nápisů. „ZA TROCHU LÁSKY ŠEL BYCH SVĚTA KRAJ,“ 
hlásal další nápis, ve kterém bylo slovo „trochu“ 
překreslené velkou podo-
biznou Johna Lennona. 

„Freedom is...“ co? co je svoboda? Proč to někdo 
přepsal? 

To by bylo pěkné, říkal si pan Jezevec, kdyby se tak 
někam dalo napsat přání a ono by se splnilo. To by 
byla paráda! Pomalu se vydal za zvukem nedalekého 

mlýna vesele klapajícího na Čertovce. 
Zastavil se na mostku se spoustou 
zámků, které sem připnuli zamilovaní 
lidé, aby symbolicky svázali svůj 
vztah, a v myšlenkách odplul někam 
do dalekých zemí fantazie, kde se 
plní každé přání, když ho to napadlo. 
Už ví, jak to udělat! Vždyť si může 
přání plnit sám! Alespoň taková, 
která si vyplnit zvládne, a také ta, 

která můžou zlepšit svět ostatním. Tady musí začít 
u sebe. Tak jako to dělal Jiří Dražan, svým okolím 
zkoušený a častokrát pronásledovaný závistivci a 
přesto hrdý kluk, v té pěkné knížce od pana Foglara. 
Jiří měl tabulku, s tím, co by chtěl každý den udělat. 
Co chce sobě nebo někomu ve svém okolí splnit, a 
vždy, když se mu to povedlo, zabarvil dané políčko 
modrou barvou. Říkal tomu „Modrý život“. To by byla 
paráda, kdyby si udělal něco podobného. Nemusí tam 
toho být moc. Bude to taková jeho malá zeď přání. 
Uskutečnitelných a uskutečňovaných malých přání.

Zanedlouho už seděl pan Jezevec na nábřeží Vltavy 
a nadšeně vysvětloval Rackovi, na co po cestě přišel. 
Tomu se nápad tuze zalíbil a hned začal vymýšlet, 
že se k Jezevci přidá a udělá si 
taky takový Modrý život, a co 
by v něm mělo být. Jezevec si 
vzpomněl, že v knížce plnil 
Jiří každý den dobrý skutek 
a cvičil. Racka zas napadlo, 
že by mohli každý den něco 
vytvořit a přečíst. Tak spolu 
horlivě vymýšleli a plánovali, 
do čeho se pustí až do večera.

Autor: 
Tibor Parák, 

ilustrace:
 Tereza Němcová16 SKAUT 12/2014

zámků, které sem připnuli zamilovaní 
lidé, aby symbolicky svázali svůj 
vztah, a v myšlenkách odplul někam 
do dalekých zemí fantazie, kde se 
plní každé přání, když ho to napadlo. 
Už ví, jak to udělat! Vždyť si může Už ví, jak to udělat! Vždyť si může 

Zkuste si taky vytvořit svůj Modrý život a plnit jej.Lennonova zeď - N 50°5.17745’, E 14°24.40727



DEN ZAMYŠLENÍ 2015
WAGGGS vytvořil deskovou hru, 

aby pomohl skautkám a rangers 

oslavit Den zamyšlení.

Připravila: Šárka Žbánková

Ke hře budete potřebovat

Sesbírejte tyto předměty a dejte 
je do jedné krabice či sáčku ke hře. 
Nikdy nevíte, kdy se vám budou 
během aktivit hodit!
- klubko provázku nebo vlny
- delší provaz, lano nebo švihadlo pro 

každý tým. Konce provazu svažte 
dohromady a pro každý tým z něj 
vytvořte jeden velký kruh 

- jeden šátek na zavázání očí pro 
každého hráče (skvěle se hodí 
skautský šátek)

- tužka, papír, pastelky (v dostatečném 
množství pro všechny hráče)

- jedny nůžky
- přepočet kurzu mezi dolarem 

a korunou; některé aktivity používají 
dolary jako ukázkovou měnu, je tedy 
užitečné předem znát kurz dolaru 
vůči koruně

- fotoaparát nebo mobilní telefon, 
kterým se mohou fotit týmové fotky 
(nepovinné)

- vytištěný herní plán (na následující 
dvoustraně), pro lepší použití si ho 
můžete podlepit kartonem)

- figurku pro každého hráče nebo tým 

(zvolte si předmět, nebo si vyrob-
te svůj vlastní; vhodné jsou také 
předměty se skautskou tematikou)

- kostku nebo 6 kousků papírů s čísly 
1 - 6, které se losují z krabice

- hodinky, hodiny nebo stopky

Každý tým má svůj 
tah. Každý tah se 
skládá ze čtyř částí:
1. Skupina se rozdělí do týmů, které mají 

maximálně 6 hráčů. 
2. Jeden z členů týmu hodí kostkou (nebo si 

vytáhne jeden papírek s číslem 1 - 6).
3. Tým posune svou  figurku o tolik políček, 

kolik ukazuje kostka. 
4. Tým splní úkol nebo odpoví na otázku, 

která patří k políčku, na kterém se figurka 
zastaví.
Podle obrázku na políčku vyberte správnou 
kategorii otázek. 
Vedoucí hry zvolí aktivitu v dané katego-
rii, kterou skupina ještě nedělala. Cílem 
je překonat se, pokud je aktivita příliš 
náročná, je možné  přeskočit na další 
aktivitu v pořadí.
Přečtěte otázku či úkol, aby každý věděl, 
co je třeba udělat, a udělejte to.
Za nějaké otázky můžete získat jeden 
hod kostkou navíc, pokud je zodpovíte 
správně. Během dalšího tahu pak tým 
hází dvakrát a odpovídá nebo plní úkol na 
posledním políčku, kam došel.

5. Poté začíná tah dalšího týmu.

První tým, který přistane 
na políčku „Konec” (je nut-né hodit přesný počet na kostce), vyhrává. Potom členové vítězného týmu mohou pomoci ostatním týmům, aby se dostali do cíle.

Podrobná pravidla jsou k nalezení na 
webových stránkách Junáka, na facebooko-vých stránkách Mezinárodní dimenze 
skautingu a také na Teepkovi!

Další potřebné vybavení

Jak hrát

Jak vyhrát

Hra je 
určena pro dva a více hráčů či týmů. V každém týmu může být maximálně 
6 hráčů.

zahran ic i
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zdchval
Zvýraznění
skautské křižovatce
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dvoustranu poslem znou v dalsim  - musel som ju vyhodit - hlasila chybu miro





Připravil: Vezír, ilustrace: Oskar

Jaké svinstvo má Fígl na mysli? 
Z čeho kadeřnici podezírá?
Řešení si ověř na 

KADEŘNICTVÍ



RECEPTY

inzerce

Připravila: 
Míša Žaloudková

www.skautskepochoutky.cz






      Co s naklíčeným mungem?
Klíčky jsou výborné samotné, jako zdravá svačina nebo jako příloha k hlavnímu jídlu. Nejvíce živin získáme z munga, když ho jíme syrové, například v zeleninovém salátě, ale můžeme ho přimíchat do číny, kuskusu, nebo rizota. Naklíčené mungo nám v ledničce vydrží zhruba 2-3 dny.
         Mungo v salátě
Budeme potřebovat hrst naklíčeného munga, baby špenát, polníček, okurku, cherry rajčátka, olivový olej, sůl. Všechnu zeleninu omyjeme, okurku a rajčátka nakrájíme. Pak stačí všechno smíchat ve velké míse, zakápnout olejem a lehce osolit. 
         Mungo na chleba
Na chleba namažeme lučinu nebo 
žervé a posypeme klíčky munga. 
Jednoduché a šťavnaté!

            Jak na klíčení?
Budeme potřebovat hrst semínek mungo (zhruba 100g). Mungo propláchneme 

a přes noc namočíme do vody, postačí 
nám sklenička nebo hrnek. Ráno vodu 
vylijeme a můžeme mungo rovnou 
ochutnat, už v této fázi je moc dobré. 
Mungo pak stačí 3-4 denně proplachovat, dodáme tím semínkům vlhkost a zároveň zamezíme tvorbě plísně. Na klíčení 
je nejlepší tmavé, vlhké místo, např. 
koupelna. Buď můžeme nechat mungo 
klíčit v hrnku nebo skleničce, nebo 
uřízneme spodní část plastové lahve, 
uděláme pár dírek a mungo pověsíme 
nad vanu. 
Klíčit můžeme kromě munga také jiné 
luštěniny, například 
červenou i zel-
enou čočku, 
hrách, ciz-
rnu nebo 

fazole. 

                                         Co to vlastně mungo je?                 Mungo je luštěnina, která pochází z Indie. Je podobná fazoli a po naklíčení chutná                   jako hrášek. Má vysoký podíl proteinů a bílkovin; naklíčeným mungem si můžeme v zimě        také skvěle doplnit přísun čerstvých vitamínů. Mungo seženeme v prodejně se zdravou výživou              nebo ve větším supermarketu, na klíčení je nejvhodnější mungo neloupané ani nepůlené. 

zdchval
Lístek s poznámkou
prý nebylo úplně dobré rozlišení, uložil jsem případně lepší...
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ROZHOVOR

Jedna z věcí, kterou s Polárními 

vlky na svých akcích děláme, je 

vidět a vyzkoušet si na vlastní oči 

a ruce různá zaměstnání a profese. 

Tentokrát došlo na vysněné povo-

lání mnoha současných kluků, 

herní vývojář. Proto jsme o vánoč    

ních prázdninách zvedli kotvy 

z rodné Poličky, nabalili foťáky, 

diktafon, zápisníky a jiné nezbytné 

novinářské propriety a vyrazili brzo 

ráno vlakem do Prahy, kde jsme 

měli domluvenu schůzku ve studiu 

Warhorse s jeho mluvčím Jiřím 

Rýdlem kvůli reportáži o jejich 

hře Kingdom Come: Deliverance, 

dále KCD. Mně osobně tahle hra 

zaujala tím, že je zaměřená na 

období českých dějin, její příběh je 

na pozadí skutečných historických 

událostí a poměrně realisticky 

simuluje život ve středověku.

Warhorsáci sídlí v nově postavené budově Fora Karlín. Čekali 

jsme pilný pracovní shon, ale místnosti byly kupodivu lidu-

prázdné, protože všichni předcházející den a noc usilovně dělali 

na zprovoznění alfa verze hry. To se k ránu naštěstí podařilo a 

všichni programátoři, grafici, designéři, scriptéři  atd. se konečně 

mohli jít vyspat. A my jsme díky tomu měli jedinečnou příležitost 

prohlédnout si i místa, kam bychom se jinak asi nedostali.

Už po vstupu nás zaujala dlouhá stěna chodby, pokrytá po celé 

délce různobarevnými popsanými papírky. Zde se shromažďují 

veškeré nápady a rozpracované věci, které se postupně posouvají 

podle aktuálnosti. Bohužel jsme ji stejně jako obrovskou mapu 

celého herního světa nesměli fotografovat, protože obsahuje infor-

mace, které před vydáním hry nelze zveřejnit.

Podobně jsme si mohli prohlédnout jedno z nejmodernějších mo-

tion capture studií v ČR, kde lze snímat speciálními kamerami po-

hyby lidí a převádět je do hry. Tomuto zatemnělému sálu zde říkají 

přiléhavě Jeskyně. Po prohlídce prostor studia jsme se usadili 

v místnosti s obrovskou obrazovkou, kde měli kluci možnost zahrát 

si alfaverzi a zároveň pokládat připravené otázky. Z části tohoto 

zaznamenaného rozhovoru vám přinášíme exkluzivní reportáž:

PV: O co ve vaší hře jde?

JR: KCD je počítačová hra z vlastního pohledu, která patří 

mezi tzv. RPG neboli hry na hrdiny. Je zasazená do skutečných 

událostí našich dějin, konkrétně kolem roku 1403, těsně před 

začátkem husitských bouří. Hlavním hrdinou je obyčejný kovář, 

který se zaplete do spiknutí, majícího za cíl osvobození une

seného krále a ukončení krveprolití.

PV: Čím se odlišuje od ostatních her?

JR: Většina současných RPG je fantasy, případně scifi. My jsme 

se rozhodli udělat hru realistickou, bez magie, ukazující, jak 

Středověk  za  monitorem
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tehdy lidé skutečně žili. Proto je i mapa herního 

světa vytvořena na základě skutečné, částečně 

zhuštěné mapy, kde jsou vypuštěny některé neza-

jímavé části. Na inteligenci herních postav pracují 

lidé z MFF UK, každá postava žije svým životem, 

který zahrnuje běžné denní činnosti jako spánek, 

práce atd.

PV: Co v ní bude možné všechno dělat?

JR: Bude obsahovat možnost procházet velký 

otevřený svět, obsahující vesnice i města, rea

listický způsob boje pomocí dobových zbraní, 

různé činnosti jako např. alchymie, kovářství, lov, 

jízda na koni ... Vašimi činy si budete zlepšovat 

či zhoršovat vaši pověst u herních postav, 

rozhodnutí budou nevratná.

PV: Jak hru financujete?

JR: Hru jsme nabídli vydavatelům, 

kteým se většinou líbila, ale 

měli strach, že neuspějeme 

s koncepcí realistického RPG. 

Udělali jsme si vlastní vý

zkum, který nám potvrdil, 

že zájem hráčů existuje, 

proto jsme se odhodlali 

vydat si hru sami a jít 

s KCD na Kickstarter, kde 

hra zaznamenala velký 

úspěch. Jinak hru finan-

cuje soukromý investor.

PV: Jaký je rozpočet hry?

JR: Rozpočet podobně náročné 

hry, vyvíjené souběžně na PC, PS4 

a Xbox One je kolem 200 milionů Kč.

PV: Proč se studio jmenuje Warhorse?

JR: Váleční koně byli ve středověku něco jako dnes 

tanky, symbol síly. A ve hře bude samozřejmě možnost 

na koni jezdit.

PV: Kolik ve studiu pracuje lidí a kolik hodin 

ve studiu tráví?
JR: V současnosti je to cca 70 lidí. Nejvíc času zde 

tráví asi programátoři. Je to spíše nárazové, např. 

teď před vydáním alfa verze hry zde byli od rána do 

půlnoci.

PV: Kolik národností ve vašem studiu pracuje 

a jakým jazykem se domlouváte?

JR: Pracují zde Češi, Slováci, Američani, Poláci, 

Ukrajinci, Němci, Rusové. Jako společný jazyk 

používáme angličtinu.

PV: Bude mít hra český dabing?

JR: Primárně je hra anglicky, český 

dabing snad bude, ale později po 

vydání první části hry.

PV: Jak dlouho už se hra 

vyvíjí a kdo přišel s nápadem?

JR: Před Kickstarterem víc 

než rok a ještě nás víc než 

rok čeká. S nápadem přišel 

Dan Vávra, tvůrce legendární 

Mafie, který se sešel s Marti-

nem Klímou, který je spoluau-

torem Dračího doupěte, a spolu 

založili Warhorse.

Středověk  za  monitorem

Deliverance a jeden přístup do testovací verze hry! Soutěžní otázka zní: Jaká vesnice byla předlohou vesnice v alfa verzi hry?Své odpovědi posílejte do konce března na skautjunak@
skaut.cz, do předmětu pište: 

Kingdom Come: 
Deliverance.  

Připravil: Medvěd, družina Polární vlci Polička

Oficiální stránka hry: www.kingdomcomerpg.com

Facebook: www.facebook.com/WarhorseStudios

Soutěž 
o 10 triček 

kingdom Come:

zdchval
Zvýraznění
součást nadpisu soutěže



Co jsou 

zaplacky?

Zaplacky jsou speciální placky, 

které získáš za splnění jednotlivých 

oblastí (co oblast, to zaplacka). Oblasti 

se otevírají po celý rok vždy s novým 

číslem časopisu a můžeš plnit jen ty, 

které chceš. Abys vše splnil, sleduj 

web Teepek.cz, kde se nejen dozvíš 

víc, ale také ti tam se vším pomohou 

tak, abys Zaplacku mohl získat. 

Když Zaplacku získáš, dokazuješ 

tím, že jsi v dané oblasti 

profík na slovo 

vzatý. 

AKT IV I TY

               Nazdar! Projekt Zaplacek 

        je tu  stále. Po fotce a internetu  

      pøichází na øadu pero, èi spíše  

    klávesnice. Jdeme psát! 
        Jdeš do toho 
             s námi?
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Proč zrovna psaní?

Umíš psát? Zkus 
Zaplacku pisálka!



        Jdeš do toho 

                                       Psaní je základ. 

                  Už od doby vynálezu písma, to znamená 

od nějakých piktogramů a ideogramů, je to základ ke sdělení 

čehokoli nezávisle na čase a prostoru. Díky písmu můžete vaše 

myšlenky teleportovat na druhou stranu světa a zakonzervovat je 

pro další stovky let. To jsme ale odbočili. Rádi bychom se podívali, 

jak vypadají oddílové a družinové kroniky a pod pořili vás při jejich tvorbě. 

Ale to není vše. Správný pisálek umí napsat nejen příspěvek do kroniky, ale i další  třeba 

recenzi na skvělý fi lm, povídku či popis. A aby toho nebylo málo, krom toho, že za splnění dáme 

zaplacky, ty nejlepší z vás oslovíme s nabídkou do časopisu Skaut či na Teepka přispívat častěji. 

Chtěli byste svůj článek vidět v časopise či na webu? Šance tu je. Stačí se do toho pustit!

POŽADAVKY
Napíše povídku či příběh na téma Krabička od sirek.

Napíše recenzi oblíbené knihy, nového fi lmu či seriálu.

Napíše článek, kde uvede a vysvětlí alespoň šest oblíbených družinovách her.

Pošle ukázku (fotku, odkaz) kroniky do redakce na mail teepek@teepek.cz

Vede či se zásadně podílí na tvorbě družinové či oddílové kroniky.

Během jednoho měsíce sleduje, jak se o skautech píše v online mediích.

Sepsaný článek v rozsahu jedné normostrany vloží na Teepka k publikaci.

Zjistí si, co je „normostrana” :)

Zjistí, jaké všechny časopisy má Junák, a pro koho je který.

Připraví si program na schůzku dle časopisu Skaut nebo dle Teepka.

Zvládne brutální Teepkův pravopisný test

zdchval
Zvýraznění
Napíše zamyšlení či příběh na téma Co pro mě znamená být skautkou/skautem
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HOBYT - STRAŠNĚ DOBRÍ FILM.

Třetí dýl Hobyta je vážně pecka. Bitva pjeti armád, 
jak se třetí díl Hobyta jmenuje, ale není jen o pitvě, 
je to příbjeh přátelství, odvahi a dobrodrušství. 
Dobrodrušství, které dobře známe ze Skauta.
Hlavní postava, kterou je Bilbo Pitlík, musí překonat 
nejen zlé vobry, zkřety a neúvěru ostatních, ale 
především sám sebe, svojí pohodlnost. A musí omezit 

plýtvání jídlem.
A především, musí pomoci trpaslíkům získat spět jejich 

bidlo, které obývá obávaný drak Šmak. A ta potvora 
rozhodně není bezubá!

Největší frajer je Bilbo ve chvíly, kdy předá Arcykam 
obyvatelům mněsta, Thorinovy za zády.

Film mě přišel velmi povedený a mrzí mně, že už nebude žádný 
další díl, Pána prstenu mám fakt rád. Ikdyž nevím, jestli 

koukání na fylmi je 
bohůlibá záležitost.

Tak jo. 

Chceš být 

pisálek? Tak 

jdeme na 

to. Jsme fakt 

hodně zvědaví, 

jestli tyhle úkoly 

          zvládneš!

Připravil: Vojta, foto: Vamp, 
ilustrace: Jan Smolík

Kolik chyb si objevil? Ověř na Teepkovi! 

A rovnou si můžeš přečíst pořádnou recenzi fi lmu.

   oprav chyby

Kolik napočítáš 

pravopisných 

chyb?

A. Kniha Vango 
francouzského 
spisovatele Timothéeho 
de Fombella byla vydána 
nakladatelstvím Baobab v 
roce 2013. Má 700 stran, váží 
1,1 Kg a do češtiny ji přeložila Drahoslava Janderová.

B. Plavte se po nebi nad Paříží, šplhejte do oblak po 
rozestavěných mrakodrapech New Yorku, skákejte 
ze střechy na střechu atmosféry plnou Paříží. Vango, 
mladý hrdina, který hledá sám sebe, je tím, co hledáte 
vy! Nevšedním dobrodružstvím chlapce na pomezí dvou 
velkých válek.

C. Těch 700 stran člověk proletí jak Zeppelin Alpy. 
Čtivost, hravost, tenká linka mezi realitou a 
neskutečností. Vyprávění po mnoha osách, které až 
závěrem celé knihy do sebe zapadnou tak, že nic 
nezůstane nezodpovězeno, nic není nevysvětlené, 
nic není navíc. Je dobře, že VANGO nebude mít další 
díly, sotva by mohly sahat našemu hrdinovi alespoň na 
kotníky.

D. Francouzský spisovatel Timothéé de Fombelle, autor 
populárního Tobiáše Lollnese, vydal další dětskou 
knihu, kterou pojmenoval po přední postavě příběhu 
 Vango. „Čekáme enormní zájem”, sdělila nám tisková 
mluvčí nakladatelství.

A pokud bys chtěl o této skvělé knize vědět víc, mrkni 
opět na Teepka. Najdeš tam i audio ukázku.

Přečti 
si následující texty a rozhodni, o co se jedná. Každý text je něco jiného - přiřaï správně, co je zpráva, recenze, popis a propagace.

Monitoruj online média
Jeden z úkolů je i sledovat, co se o skautech píše v online médiích. Ale číst všechny články je trochu moc práce. Tak jak na to?
1. Jdi na stránky Googlu a přihlas se.2. Vyhledej skaut a dej zobrazit „Zprávy“ (výběr v horní liště).3. Vyhledávání není přesné, jsou tu i fotbalisti a něco naopak chybí. Tak je třeba to zpřesnit.

 To se dělá tak, že změníme vyhledávaný výraz. Napište třeba skaut + junák  fotbal.
 Plusko Googlu říká, aby nehledal jen slovo skaut, ale i junák. Mínus zase říká, aby odebral všechny výsledky kde je i fotbal.
 Hledání můžeš upřesnit ještě více, to už ale necháme na tobě4. Sjeď dolů na stránku a dej 

„Vytvořit upozornění“.
5. V novém okně můžeš ještě jednou upravit vyhledávaný výraz a krom toho i četnost posílání, zdroje či jazyk.
6. Pak už jen stačí sledovat email.
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        Tato matematická křížovka se skládá 
z políček vytvářející hrací plán ve tvaru čtverce.  

 Většina políček je prázdná, některá pak obsahují čísla, podle kterých se 
křížovka řeší. Na hracím plánu je třeba ke každému číslu vyznačit čtverec nebo 

obdélník, který obsahuje číslo a zároveň čítá tolik políček, kolik určuje toto 
číslo. Jednotlivé tvary se nesmí překrývat a na konci nesmí na hracím plánu zbýt 

žádné volné políčko. Řešení je zřejmé z jednoduchého příkladu.

SHIKAKU

Také Hitori používá čtvercový hrací plán, tentokráte s číslem 
na každém políčku. Úkolem je vybarvit ta pole, která obsahují opakující se 

čísla v řádku a sloupci. Na konci tedy musí v každém řádku a sloupci zůstat nezabar-
vená různá čísla. Aby to nebylo tak lehké, je 
třeba respektovat ještě dvě podmínky:
• Zabarvená políčka nesmí navzájem souse-

dit, tj, nesmí se dotýkat společnou hranou.
• Nezabarvená políčka musí být navzájem 

propojena, musí 
tvořit sou-
vislý tvar. Každé 
nezabarvené 
pole musí mít 
sousední nez-
abarvené pole 
se společnou 
hranou.

HITORI
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Zapojte své mozkové závity 

a vyøešte pár hlavolamù… 



     Čtvercová hrací plocha kakura je    
    složena z polí tří typů:

  • Tmavá políčka – slouží jen na 
doplnění čtvercového tvaru hrací plochy

• Plné úhlopříčně předělené políčko – slouží k určení vodoro-
vné nebo svislé „stopy“
• Prázdné bílé políčko – slouží k doplňování čísel od 1 do 9
Políčka předělená úhlopříčnou čarou obsahují jedno nebo dvě 
čísla. Tato čísla se nazývají „stopy“. Číslo v pravém 
horním rohu patří vodorovnému směru a číslo v 
levém dolním rohu pole určuje svislou „stopu“. 
Úkolem je doplnit čísla od 1 do 9 do bílých polí tak, 
aby se součet všech doplněných číslic ve vodoro-
vném anebo svislém směru rovnal určené „stopě“ 
pro daný směr. Při doplňování jedné „stopy“ se 
žádné z čísel 1 až 9 nesmí opakovat. Tedy pokud 
máte součet 6 rozdělit na dvě políčka, můžete to 
udělat jako 1 a 5 nebo 4 a 2, ale ne 3 a 3.
Nejnázornější je opět vyřešený příklad.

A nakonec 
ještě trochu 

netradiční va-
rianta kakura

KAKURO
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HLAVOLAMY

 Připravil: xxxxxxx xxxxxxx

zdchval
Zvýraznění

zdchval
Zvýraznění
smazat
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PÌ ÍBÌH
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Slunce klesalo a lesem voněla pryskyřice. 
Ještě před okamžikem fialové borůvčí se 
zalilo zlatem; západní strany smrků hořely; 
jehličí tlumilo nárazy bot.
Chlapci zvesela rokovali o dobrodružstvích, 
která toho dne zažili na Modrém jezeře, 
nasávali letní vzduch plnými doušky a hleděli 
vpřed, na Vrabčí skály, ke kterým se blížili 
každým krokem. Tam někde, pod těmi 
medem politými skalami, měli rozložit stany.

Zastavili se až po dobré tři čtvrtě hodině. 
Jarek s Lojzou dorazili skoro poslední; dva 
stany už stály, další tři skoro. A dokonce 
v ohništi, využívaném 
trampy po dlouhá léta, 
už hořel oheň.
„Lojzo, co tam stojíš a 
čumíš jak smrk v ma-
hagonovym lese, ať vám stojí stan, než bude 
lejt. A vytáhněte těstoviny, jestli máte”, 
úkoloval je už rádce družiny. „Co ten Medvěd 
šílí”, divil se Jarek, zatímco rozepínal batoh 
a hledal kolínka, „jak, než začne pršet? 
Copak v tomhle počasí”, a ukázal prstem na 
svět okolo”, by člověk snad jen na moment 
mohl věřit, že bude ještě někdy pršet? Natož 
během chvíle?”
„Máš recht”, odsekl Lojza. „Vůbec, jdu pod 
širák”, dodal, vybalil kolínka a už pelášil za 
Medvědem.
„Já ti dám čumět na hvězdy. Stejně nosíš 
brejle jako já a já moc dobře vím, co bez 
nich v noci na nebi vidíme. Ale klidně si pod 
širákem spěte.” „Díky, Medvěde”, jásal Lojza 
a už běžel říct novinu parťákovi, když ho 
vrátil Medvěd zpátky na zem. „Ale stan si 
postavte. Ať se máte kam schovat, až bude 
v noci lejt”.

„To bude ten Cumulus Nimbus nebo jak 
se tomu nadává”, moudřil Jarek, zatímco 
skládal tyčku. „Jo, nebo čuměl po šiškách 
jak tehdy, co tvrdil, že přijde tuhá zima”, 
smál se Lojza. „Je to volovina.” „No ale tuhá 
zima přišla…” zamyslel se Jarek.
„Ale kulový, dva dny mínus 20 neni tuhá 
zima. Obzvlášť, když zbytek zimy kvetly 
sedmikrásky”, opětoval Lojza. „A peč 
na kolíkování, je večeře, dem jíst”, řekl, 

odhodil kolíky a dal se hledat misku. Pak se 
najednou zastavil a zvážněl. „Co je?”, divil 
se Jarek.
Lojza si pomalu kleknul, položil ucho na 
zem a napjatě poslouchal. Pak se zvednul 
a tajemně pravil: „Země duní, v noci přijde 
bouře”. Rozesmál se a běžel k ohni. Bez 
lžíce, ale to ještě nevěděl.

Bylo půl dvanáctý a začalo kapat. Kluci se 
váleli v jehličí na karimatkách a moc tomu 
nevěnovali pozornost. O deset minut později 
už si raději schovali hlavu do spacáku, 
o dalších 5 minut později prchali do stanu 

před dravým slejvákem. 
„No ty šmáho, neni mož-
ná”, nechápal Lojza. „To 
je fakt slejvák.”
Odpověď kamaráda ne -

slyšel, protože zanikla ve zvuku hromu. 
„Slušný basy, dodal, než si všiml, že ho Jarek 
vůbec neposlouchá. Slova, která zanikla 
v  hromu totiž byla dost neslušná a alar-
mující. Do stanu jim solidně teklo. Oba se 
začali postupně tlačit do kouta, ale oceán 
se rozlíval netušenou rychlostí. Toaleťák na 
vysání nestačil ani omylem a další voda se 
hrnula.

„Jdem ven”, rozhodl Jarek. „Vykolíkujem si 
území, než tady budem mít Titanic”. „OK”, 
souhlasil parťák, „ale jdu jen v trenkách, 
jinak budu mít všechno durch.” Vysvlékli 
se a pak 3 minuty, za strašnýho slejváku, 
hledali kolíky. Vypnout stan jim trvalo pak 
asi minutu. Když zas rozepínali stan, aby si 
do něj vlezli, zastavili se. Uslyšeli křik. A byl 
z druhé strany, než byly stany. Podívali se a 
přes provazy vody viděli slabé světlo bater-
ky, dobrý kus od tábora. Podívali se zpátky 
a všimli si, že jeden ze stanů, stan nováčků 
Mastera a Visy, je rozeplý. Podívali se na 
sebe a bylo jim jasné, co udělají.

Slejvák

Připravil: Vojta

Jak pøíbìh skonèí? Pošli 

nám Tvoji verzi, zveøejníme 

ji na Teepkovi. Stejnì jako 

oficiální konec celé povídky.



Skaut – Junák slaví sto let!
1 0 0  LET

31SKAUT 12/2014

Reportáže z oddílového života přinesly 
již v roce 1918 zkušenosti prvních 
skautů ze zkoušky Tří orlích per, takto 
je líčil skaut Šamánek: „Zašel jsem 
tentokráte hlouběji do křivoklátských 
lesů. V zahloubání div jsem nenarazil 
na hajného a jen v poslední chvíli jsem 
uskočil do křoví. Vpadl jsem přitom 
přímo do mraveniště, a když jsem si pak 
vyklepával šaty, spatřil jsem přilétati 
velikého dravce. Nesl cosi v drápech 
a snesl se jen několik metrů ode mne. 
Opatrně jsem k němu přistupoval a měl 
jsem sto chutí se naň vrhnout. Stál na 
kořisti, jakémsi chuchvalci hnědé srsti, 
a zaslechnuv mě, obrátil zvolna ke mně 
hlavu. Potrhl křídly, avšak pak na mne 
minutu, dvě upřeně hleděl. Konečně 
vyskočil do výše skorém dvou metru, tu 
rozepjal mohutná křídla a zamával jimi, 
až mě prudký proud vzduchu ovanul. 
Zmizel ihned v nedaleké houštině, avšak 
já dlouho stál jsem zaražen, omámen 
jeho majestátním zjevem.“

Připravil: Bobo   Více na www.skaut-junak-skauting.cz

Pøipravili jsme pro vás celoroèní seriál, který vám ukáže, co èetli a èím se bavili 
skauti a skautky v minulosti. První èíslo èasopisu Junák vyšlo již 15. ledna 1915 
a vychází dodnes. První roèníky byly malé a èernobílé, 
postupnì však zvìtšovaly rozmìr a pøinášely více 
fotografií a kreseb. Témata byla podobná tìm dnešním, 
jen obsah se lišil. Posuïte sami.

Soutěže a hlavolamy o ceny 
se našly již v prvním čísle 
Junáka a téměř neobjevíme 
číslo bez nich. Na následu-
jícím obrázku bylo nutné 
uhodnout, z kolika zvířat 
se skládá tato obluda. 

Vtipy a humorné 
kreslené příběhy 
se začaly více 
objevovat od 
počátku 20. let, 
často převzaté 
ze skautských 
zahraničních 
časopisů, jako 
Špuntův příběh.

Ani reklama 
nechyběla, kromě 
tábornických a 
skautských potřeb 
či knih se inzerovaly 
i dobroty na cesty, 
jako tahle skautská 
čokoláda. 
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KYBERGROOMING
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Tak co, už chápeš, co slovo 
kybergrooming znamená?

Doufám, že ano. Tento pøíbìh je sice 

vymyšlený, ale pøíliš se neliší od desítek 

jiných, co se doopravdy staly. Mysli na 

to, že pøesnì tohle se mùže stát i tobì!

1. Nepøidávej si na sociálních sítích 

lidi,  teré neznáš osobnì, a ani si 

s nimi nepiš.
2. Nesjednávej si s nimi schùzky.

3. Najdi si další informace o kyberg-

roomingu na internetu!

Co je to 
Kybergrooming

Kybergrooming  = chování, kdy si 

pachatel na internetu vytipuje obìś, 

snaží se získat její dùvìru a následnì ji 

vylákat k osobní schùzce. Cílem setkání 

je vìtšinou obìś sexuálnì zneužít.

Stále pøesnì nevíš, co ten kyber groo-

ming znamená? Pro lepší pochopení 

si pøeèti tento pøíbìh.

aneb nebezpeèí (nejen) dnešní doby

V jednom městečku žila dívka, která se jmenovala 

Denisa. Denise bylo 11 let a byla osamocená. 

Neměla žádné přátele a rodiče se jí příliš 

nevěnovali, protože měli moc práce.

A tak jednou Denisu napadlo, že si najde přátele 

na Facebooku. Sedla si tedy k počítači, založila si 

Facebook a začala si hledat přátele. Za den si jich 

našla přes 200 (ve skutečném životě a v tomhle 

věku by si tolik kamarádů určitě nenašla).

Jedním z jejich kamarádů se stal i Petr, s kterým 

si ještě v ten den začala psát.
Petr byl 55letý muž s manželkou a dvěma dětmi 

bydlící asi 200 km od Denisy, ale Denise napsal, že 

mu je 11 let a bydlí ve stejném městě jako ona.

Uběhlo půl roku. Za ten půl rok si Petr s Denisou 

vyměnili asi 4500 zpráv. Zprávy obsahovaly 

nespočet proseb o to, aby s ním Denisa šla ven. 

Sliboval i krásné dárky.
Doposud mu stále říkala ne, ale na jeho poslední 

dotaz (jestli s ním půjde na schůzku) odpověděla 

ano. Schůzka měla proběhnout 15. 1. 2015 

v 14:00 h. u starého hřbitova, kam nikdo nechodí.

Nastal den schůzky. Denisa se nachystala, 

a protože bydlela asi 10 minut od místa setkání, 

v 14:45 vyrazila.
Došla na místo. Čekala asi 30 minut, a protože 

nikdo nepřišel, chystala se odejít, když na ni 

někdo zavolal: „Denčo, počkej“. 
Otočila se, a za sebou spatřila vysokého muže 

s úsměvem na tvářích. A protože ho nepoznávala, 

zeptala se, kdo je. Muž jí pověděl, že je otec 

Petra (ve skutečnosti to byl 55letý Petr) a že pro 

ni přijel. Petr si totiž zlomil nohu a nemohl přijít, 

ale protože se s ní chtěl setkat, poslal za ní jeho, 

aby ji odvezli k nim domů.
Denisa jakožto důvěřivá jedenáctiletá dívka muži 

uvěřila a nasedla k němu do auta.
Muž ji odvezl na opuštěný kraj lesa. Začal ji 

osahávat, poté ji znásilnil a následně zabil.

Mrtvolu zahrabal do listí a z místa činu odjel.

Připravila: Nikol Štekláčová
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                           Umíš se na bìžné vìci podívat 
                 netradièním pohledem? Vidìt vìci z neobvyklého úhlu?

       Pošli do redakce svoji fotografii jako fotohádanku do konce 
bøezna 2015. Nejzajímavìjší zábìry zveøejníme v dubnovém èísle 

èasopisu a všechny fotografy odmìníme stavebnicí Block intelect.

Poznal jsi 
alespoň polovinu věcí 

z fotografi í? Pošli své tipy na adresu skautjunak@skaut.cz do konce března 2015. 
Do před mětu zprávy napiš FOTOHÁDANKY. Ze správných odpovědí vylosujeme tři, 

kteří od nás dostanou 
stolní hru Antivirus.

1

2

3

4

5

6

Poznáš, jaké detaily bìžných vìcí z našeho 

okolí zachytil zvídavý fotograf 

na následujících snímcích?

zdchval
Lístek s poznámkou
sacculus



POKUSY

− 4 l čerstvého plnotučného mléka
− šťáva ze 2 citronů rozmíchaná ve 150 ml  

horké vody
− 6l hrnec se silnějším dnem
− vařečka, naběračka
− čtverec plátna nebo gázy široký alespoň 60 cm
− pevný cedník
− hrnec na zachytávání syrovátky

SUROVINY A POMŮCKY

Prapoèátky výroby sýrù sahají do 
hlubokého starovìku. Nejspíše pouhou 
náhodou došlo k objevu, že mléko 
skladované ve vaku z telecího žaludku 
se srazí za vzniku bílé hmoty podobné 

pudinku. Od tìch dob se rozvinuly 
zpùsoby pøípravy rùzných druhù sýru do 
netušené hojnosti. Prvním krokem všech 
postupù je ale témìø vždy vysrážení takzva-
né sýøeniny. Ta je z velké vìtšiny tvoøena 
kapkami tuku obalenými proteinem zvaným 
kasein. Po vysrážení zbyde nažloutlá syrovát-
ka obsahující pøevážnì vodu, mléèný cukr 
laktózu, rozpuštìné minerály a vitamíny. 
Vysrážení se provádí buï pùsobením sýøidla 
z telecích žaludkù (obsahuje enzym chymo-
sin) nebo okyselením mléka pùsobením bak-
terií. Ty pøemìòují mléèný cukr na kyselinu 
mléènou, která dodává kysaným výrobkùm 
pøíjemnì nakyslou chuś. Vy si vyzkoušíte 
postup používaný v jižní Asii pøi pøípravì 
tradièního sýru paneer [panýr] využívající 
ke srážení mléka citronovou šśávu. 
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Výroba domácího  sýra

Srážení mléka 
citronovou 

šťávou

Vysrážená sýřenina se 
syrovátkou



TIP: 
Pokud sýøeninu ponecháme bez lisování pouze dùkladnì odkapat, získáme mìkký kyprý sýr podobný španìlskému queso blanco nebo 
italské ricottì.

Postup výroby 

POKUSY

Mléko v hrnci za stálého míchání 
pozvolna zahříváme k varu. 
V okamžiku, kdy se na horkém mléku 
začne tvořit pěna, hrnec odstavíme 
z plotny. K mléku přilijeme citro-
novou šťávu rozmíchanou v horké 
vodě, směs důkladně promícháme 
a necháme odpočívat. Během 
deseti minut se oddělí sýřenina 
od nažloutlé syrovátky. Pokud je 
syrovátka pořád mléčně zakalená, 
přidáme víc citronové šťávy.
Cedník postavíme na druhý hrnec 
a vyložíme ho plátnem. Naběračkou 
postupně přeneseme směs do ced-
níku a necháme asi půl hodiny 
vykapat. Sýr zabalený v plátně 
vyndáme z cedníku a zatížíme 
5 kilogramy (třeba hrncem s vodou) 
a lisujeme další dvě hodiny. 
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Výroba domácího  sýra

indického sýru paneer
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Sýr před 
vylisováním

TIP: 
Sýr mùžeme pøed vylisováním osolit nebo ochutit bylinkami a koøením.

Vylisovaný sýr 
vyjmeme z plátna 
a nakrájíme ho na kostičky. 
Paneer můžeme v čisté 
uzavíratelné nádobě skladovat 
v ledničce asi týden nebo zamrazit. 
Připravený sýr se při tepelné 
úpravě neroztéká. Můžeme ho 
tedy opatrně osmažit a použít 
jako přísadu do některého 
z vyhlášených indických kari, 
nebo ho mírně ogrilovat 
a přidat do zelenino-
vého salátu.

TIP: 
S velikostí 

zatížení mùžeme 

experimentovat. Èím 

vìtší tlak zvolíme, 

tím tužší sýr 

získáme.



Chceš-li si 
trochu ušetřit 

práci, sežeň 
si předřezané 

předlohy. Mimo ně 
budeš potřebovat 
barevný písek a 

špendlík. 

1.

Odloupni další dílek a 
posyp další barvou.

4.
Přebytečný písek sklepni na papír a sesyp zpátky do nádobky.5.

Posyp barev ným 
pískem.

3.

Tímto způ so bem 
vysyp celý obrázek. 

6.

Jeden z dílků odloupni s 
pomocí špendlíku.

2.

Vysyp barev nými písky.7.

Pískovat mùžeš na 
samolepící plochu nebo 
jen tak, tøeba na zem… 

RUKODELKA

Pokud si chceš 
vy zkoušet celý pos-

tup, budeš potřebovat: 
kousek samolepící 

tapety, oboustrannou 
samolepící pásku, 
kousek kartonu a 
odlamovací nožík.

1.

Nalep tapetu vrchní 
stranou na karton. Navrch 

budeš mít ochranný papír.

4.

Na tapetu 
si předkresli 

jednoduchý obrázek 
(nebo si obrázek 
vytiskni a nalep).

5.

Karton polep 
oboustrannou 

lepící páskou.

3.

Podle čar předřezej motiv 
odlamovacím nožíkem. 

Dávej pozor, ať neprořízneš 
barevnou vrstvu tapety.

6.

Ze samolepící 
tapety a kartonu 

si vystřihni dva stejně 
velké čtverce.

2.
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Jak si obarvit písek?
Můžeš zrecyklovat i použitý písek. 

V látce ho propláchni vodou a 
obarvi na nějakou tmavší barvu. 

Barví se temperami. Do písku 
nalij rozmíchanou barvu a 

pořádně promíchej. Písek se 
usuší v troubě a proseje přes 

sítko. Pokud chceš obarvit 
světlejší odstíny, dojdi si 
do zverimexu koupit bílý 

písek pro činčily…




