
junák
únor 2015   I  ročník 57

Z
ap

lacka pisálka

domácího sýra
Výroba

Den zamyšlení – Hra
náš stát

STŘEDOVĚK
za monitorem
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     Gandžicu – Nový rok

Není to tak dávno, co utichly ohňostroje silvestrov
ské 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 zeleně

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 zeleně a přírody, jindy 
oslavují svoji dlouhověkost a stáří a dětský den se 
slaví i dvakrát do roka. Když svátek v kalendáři vychází 
na neděli, dostanou volno z práce a školy v pondělí, a pokud je 
mezi svátky jeden pracovní den, zůstanou doma také. Oslavy těch 
významných dnů, které máme společné, se ale v Japonsku trošku liší. 
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      Kodomo no hi – Den dětí

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 Tango 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 Jap
onci 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. 

Připravil: Michal Rapco - Michi

Letos o prázdninách se 
téměř 300 skautů a skautek 

vydá reprezentovat ÈR do Japonska na 
největší mezinárodní skautskou akci - jam-

boree. Zúčastnit se jamboree jako účastník 
můžou skauti a skautky jen jednou za život. 

Pro ty, kteří chtějí zažít jamboree alespoň na jeden 
den, nabízíme možnost navštívit jamboree jako 

Day Visitors. Skauti i neskauti, rodiče účastníků, 
přátelé, zvědavci, partneři kontin gentu, veřej-
nost, každý může být jeden den na jamboree! 

Podmínky najdete nawww.jamboree.cz.
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Jednou z nejprímovějších výhod dnešní doby, kterou máme, jsou naše práva. 
Práva jednotlivce se v historii vyvíjela a jak se lidská společnost stávala 

složitější, bohatší a kulturnější, stále tahle práva rostla. Jejich dnešní podobou 
je demokracie, která přináší stejný díl ochrany a možností všem. Ještě dnes je 
mnoho zemí, které v problematice lidských práv a jejich dodržování zaostávají, 

ale na ty se podíváme až jindy.

Dnes podnikneme malou výpravu docela dovnitř takové moderní právní 
společnosti, jako je ta naše. Demokracie a práva, to totiž nejsou jen obecná 

slova, promyšlená ústava a zákony, složky, které vynucují a hlídají jejich 
dodržování. Demokratické chování a myšlení by mělo být nedílnou součástí 
každé, i té nejmenší skupiny lidí, a to i dětí. Všichni si tuto skutečnost aspoň 

trochu uvědomujeme, ale ne vždy se podle toho chováme.

Má práva    ve skupině

Najdi si na internetu informace o tom, co je to šikana, jak se projevuje a jak se jí bránit. Jistě zjistíš, že nejde jen o projevy přímého násilí, zlá slova a skutky, ale že vše začíná docela nenápadně, tím, že někdo nezapadá, ostatní se s ním nechtějí bavit… Tenhle malý úkol si splň, než se pustíš do stezky, a mysli na svá zjištění při následujících diskusích.
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Udělejte si na družinové nebo oddílové schůzce společně čas na diskusi. 
Připravte si občerstvení, zahrajte si před tím nějakou akční hru, ať jste v pohodě. A pusťte se do toho!

Sedněte si celá družina pohromadě (nebo celý oddíl, pokud vás je málo) a přiberte protentokrát k plnění také svého oddílového rádce nebo vůdce, někoho dospělého, komu důvěřujete a respektujete ho. Připravte se na diskusi nad otázkami, které najdete níže. Snažte se být upřímní, pustit každého ke slovu, přemýšlet o tom, co říkáte. Zformulujte svoje názory, proberte je ve skupině. Váš vedoucí může diskusi řídit a pomáhat vám, aby se nerozběhla nepotřebným směrem. 

Otázky pro diskusi najdete u bodů stezky, ke kterým patří. Ten, kdo si chce splnit svůj bod, musí zformulovat názor nebo řešení na svoje otázky. Ale to neznamená, že se nemohou zapojit ostatní, kteří plní jiné body. Vyslechněte si různé názory. Snažte se být konkrétní (bavte se o skutečných příkladech). Neskákejte si do řeči. Mluvit by měl každý.

Diskuse

Začínat takovou náročnou diskusi rovnou „z nuly na sto“ je těžké. Přečtěte si na začátek tento úryvek 
z knížky jednoho známého sci-fi autora a diskutujte o něm. Zvládl by si Paul poradit se šikanou sám? Neměl 
už dřív někoho požádat o radu? Skutečně se stává, že si někdo trápení jiného snadno všimne a pomůže mu?

… Dick rád kradl v obchodech, ale Mo mu říkala, co 
má krást. Dick uměl uhodit a ubližovat a zastrašovat, 
ale byla to Mo, kdo mu ukazoval lidi, které je třeba 
zastrašit. Byli, jak mu občas říkala, dokonalá dvojka. 
Seděli v koutě knihovny a dělili si zisk z kapesného 
sedmáků. Měli osm nebo devět jedenáctiletých 
vycvičených, že jim musí každý týden odevzdávat 
kapesné. 
„Singhův kluk ještě necáloval,“ upozorňovala Mo. 
„Budeš ho muset najít.“
„Jasně. Však on zaplatí.“
„Co že to štípl? Cédéčko?“
Dick přikývl.
„Jen ho upozorni, že dělá chybu,“ radila Mo, která 
se snažila mluvit jako ti drsňáci v televizi.
„Maličkost,“ schválil Dick. „Jsme dobrá dvojka.“
„Jako Batman a Robin.“
„Spíš doktor Jekyll a pan Hyde,“ řekl někdo, kdo si 
četl na sedátku v okně, aniž si ho všimli. Teď vstal a 
vyšel z místnosti.
Paul Singh seděl na parapetu u šaten. Ruce měl 
vražené v kapsách a v hlavě černé myšlenky. Vytáhl 
jednu ruku z kapsy, otevřel pěst, zahleděl se na hrst 
librových mincí, zavrtěl hlavou a zase ruku sevřel.
„Je to to, na co čekají Dick a Mo?“ Zeptal se kdosi a 
Paul vyskočil a rozsypal peníze po podlaze.
Ten druhý hoch mu je pomohl sesbírat a podal mu je. 
Byl starší a Paul si říkal, že ho už ve škole zahlédl, 
ale nebyl si jistý. „Ty patříš k nim? K Dickovi a Mo?“
Chlapec zavrtěl hlavou. „Ne-é. Myslím, že jsou pěkně 

odporní.“ Zaváhal. Pak řekl: „Vlastně jsem ti chtěl 
poradit.“
„Jo?“
„Neplať jim.“
„To se ti snadno řekne.“
„Protože mě nevydírají?“
Hleděl na Paula a Paul zahanbeně sklopil zrak.
„Bili tě a vyhrožovali ti, až jsi nakonec pro ně 
ukradl v obchodě cédéčko. Pak ti řekli, že pokud jim 
nebudeš odevzdávat kapesné, požalují to na tebe. 
Jak to udělali? Nafilmovali tě, když jsi kradl?“
Paul kývl.
„Prostě řekni ne,“ opakoval chlapec. „Nedělej to.“
„Zabijí mě. A říkali…“
„Řekni jim, že podle tebe budou mít policie a školský 
úřad podstatně větší zájem o dvojici, která přiměje 
mladší děti, aby pro ni kradly, a pak je nutí, aby jí 
odevzdávaly své kapesné, než o jednoho kluka, který 
proti své vůli musel ukrást cédéčko. A že jestli na 
tebe sáhnou, zavoláš na policii. A že jsi to všechno 
sepsal, a že pokud se ti něco stane, cokoli, třeba 
monokl nebo tak, tvoji kamarádi to okamžitě odešlou 
na vedení školy a policii.“
„Ale… Já nemůžu.“
„Tak to jim budeš dávat kapesné, dokud budeš chodit 
sem do školy. A pořád se jich budeš bát.“
Paul přemýšlel. „A co kdybych to prostě řekl policii?“
„Můžeš, jestli chceš.“
„Zkusím to nejdřív po tvém,“ rozhodl se Paul. 
Usmál se.
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naše parta

naše parta
Chovat se správně je vlastně docela těžké. 

Zvláště, kdy nejsou určená pravidla toho, 
co je to správně, nebo když je někdo ne 

chápe. Společně si v diskusi položte a 
zodpovězte tyto těžké otázky (vedoucí 
vám může pomoct) a pak se můžete 
pustit do dalšího plnění stezky (tedy 
dalších otázek podle vašich bodů).
- Jaká práva má v družině nebo 
oddíle každý? (nápověda k diskusi: 
právo, aby se s ním ostatní bavili, 

kamarádili, právo účastnit se 
všech her…)

- Co je to demo kra-
tické cho  vání 

v oddíle?

Cesta země
Všímám si, zda v naší partě 
(v rámci družiny, třídy…) 
nestojí někdo stranou, a pokud ano, 
snažím se s ním kamarádit.

- Je v družině nebo oddíle někdo, 
s kým se moc nebavíte? Proč? 
- Co by se s tím dalo dělat? 
(Tento bod si podepiš a nech podep-
sat, až svoje řešení nejen vymyslíš, 
ale také použiješ.)

Cesta vody
Všímám si, zda vše, co v partě 
děláme, je správné, a najduli něco, co 
se mi nezdá, vysvětlím ostatním proč.

- Chováte se někdy v družině nebo 
oddíle k někomu nespravedlivě?
- Udělali jste v poslední době někomu 
nějakou větší zlomyslnost? Proč?
- Pohádal se v poslední době někdo 
v družině nebo oddíle nebo se popral? 
Proč?

Cesta vzduchu 
Budu se podílet na vytváření 
společných pravidel naší družiny a 
snažit se dbát na jejich respektování.

- Máte v oddíle pravidla toho, jak se 
k sobě chovat? Jaká pravidla to jsou?
- Dodržujete je alespoň většinou?
- Kdy nejčastěji na pravidla 
zapomínáte? Proč?

Cesta ohně
V případě, že v naší družině 
něco nefunguje tak, jak by mělo, 
zasadím se o to, aby se věci změnily 
k lepšímu.

- Dokážeš pojmenovat nějaký prob-
lém ve vzájemném chování ve vaší 
družině?
- Co způsobuje tento problém? 
Co by se dalo proti tomu udělat?
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Vezměte počet bonbónů o jeden menší, než je počet hráčů. Rozdělte je spravedlivě mezi sebe tak, 

aby každý dostal bonbón (i pokud někdo nemá bonbony rád, musí se snažit jeden dostat, je to znak 

příslušnosti ke skupině).

Vyberte mezi sebou jednoho člověka (nejstaršího, nejšikovnějšího, rádce družiny…). Ostatní vytvoří 

semknutý kruh, drží se tak, aby se do kruhu nedalo dostat. Vybraný hráč v kruhu není. Jeho úkolem je 

dostat se do kruhu tak, aby byl také zapojen. Kruh se jeho zapojení brání. 

Je těžké stát se členem uzavřené společnosti. (Nebuďte k sobě při této 

hře zbytečně hrubí.)

Vymyslete každý nějakou svoji zvláštnost, špatnou vlastnost 

nebo hendikep, kvůli kterému byste mohli být v nějaké 

skutečné skupině vrstevníků neoblíbení (ve škole, na 

kroužku, na táboře). Řekněte ho ostatním.

Úryvek: GAIMAN, Neil, 2008. Kniha hřbitova. 
Frenštát P. R.: POLARIS, s.174-177. ISBN 978-80-7332-129-1

 Cesta země 
 Ujasním si, jaká jsou moje práva a povinnosti 
(co bych měl/a dělat a co můžu dělat) v oddíle.

- Jaká jsou moje práva v oddíle? Je mezi námi někdo, 
kdo mi moje práva upírá?
- Jaké jsou mé povinnosti v oddíle? Kdy mám největší 
problém dodržovat svoje povinnosti?

 Cesta vody
 Vzpomenu si, co z toho, co jsem poslední dobou 
udělal, někoho omezovalo či ho jinak poškodilo. 
Vymyslím, jak si počínat příště, abych tím nikoho 
neomezoval, a budu se tím řídit.

- Zachoval jsem se 
v poslední době 

k někomu špatně? Proč?
- Omezoval jsem někdy v poslední době někoho v 
oddíle? Proč?

 Cesta vzduchu 
 Na příkladech z našeho oddílu a oddílové rady 
objasním, co to je demokratické rozhodování a co vše 
je pro to potřeba.

- Jak se u nás v oddíle určují pravidla chování?
- Jak se určují pravomoci (třeba udělovat tresty nebo 
rozdělovat úkoly)? Proč?
- Jak to probíhá, když se moje družina nebo oddíl 
o něčem společně rozhoduje? 

Já a demokracie

Hry na posílení vnímání práv ve skupině, na posílení demokracie
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hereckých výkonech a vstřícném humoru, 

kterého je film plný. Ale to vše by bylo 

zbytečné, protože Billyho Elliota zkrátka 

musíte vidět. Ať již jste někdy v životě 

byli svědky jediného divadelního baletu, 

či nikoli. Billy Elliot je totiž filmem pro 

každého, bez ohledu na to, co si myslíte 

o baletu, nebo kolik vám je let. Je to film 

o tom, jak těžké je jít si za svým snem, 

a také o tom, že i přes lásku, kterou nám dospělí dáva

 jí, pro ně nemusí být vždy lehké pochopit, proč jsme 

si vybrali právě tyto životní cíle a ne nějaké jiné.

Pokud budete po zhlédnutí filmového Billyho Elliota 

nadšení a ještě jednou si budete přát zažít ono mra

zení, když Billy předvádí své baletní umění při konkur

zu na Královské baletní škole, nemusíte si zoufat. Billy 

Elliot je neméně slavným muzikálem, který stále slaví 

úspěchy jak na jevištích anglického muzikálového 

nebe  West Endu, tak i na americké Broadwayi. Jestli 

však vaši rodiče právě neplánují dovolenou v Londýně 

či New Yorku, i tak můžete toto slavné muzikálové 

představení spatřit. V roce 2014 byl natočen velice 

působivý záznam z ikonického Victoria Palace Theater 

v Londýně, který je provázený hudbou, již speciálně 

pro muzikálovou verzi skládal Elton John. Pokud Vás 

neodradí ani více než tříhodinová délka záznamu, pak 

již není na co čekat a můžete si znovu užít Billyho 

cestu nejen za baletem, ale také za prosazením  

vlastního snu ve světě dospělých.

�SKAUT 2/2015� SKAUT 2/2015

F I LM

Billy Elliot je mladým, jedenáctiletým chlapcem, 

který má neobvyklého koníčka. Zatímco mu otec 

platí hodiny u místní boxerské hvězdy, mladý Billy 

namísto toho chodí trénovat do vedlejší haly balet 

s děvčaty. Jediným, kdo jej v jeho nezpochybnitel

ném talentu podporuje, je jeho baletní učitelka. 

Přidejme k celému dokreslení děje fakt, že film se 

odehrává v Anglii osmdesátých let, době naprostého 

nedostatku práce a každodenních protestů, který 

se zúčastní jak Billyho otec, tak i jeho starší bratr. 

A právě i finančně bezvýchodná situace rodiny 

nepřidá na pochopení Billyho zájmu, baletu, který 

je hlavou rodiny viděn jako aktivita s přídechem 

slabošství. Celý film kulminuje ve chvíli, kdy je 

Billy svojí učitelkou navržen na studium prestižní 

londýnské Královské baletní školy. V tu chvíli již 

není možné před otcem dále zapírat svoji vášeň  

a je třeba naplno přiznat, že nikoli box  ale   

balet je Billyho životní láskou.

Lze se dále rozepsat 
o překrásné hudbě, která 
film provází, brilantních Podobně jako si vysloužil posměch svých vrstevníků 

i nepochopení rodiny filmový Billy Elliot, zažíval podobné trápení i 
jeho herecký představitel, v době natáčení třináctiletý Jamie Bell. Ve 
škole totiž navštěvoval lekce baletu a tance, za což se stal mezi svými 

spolužáky terčem šikany. Jamie Bell však právě díky své netradiční vášni 
prorazil ve světě. Dodnes si stihl zahrát ve filmech těch nejslavnějších 

současných režisérů, namátkou zmiňme Stevena Spielberga či Larse von 
Triera. Jak se asi dnes tváří a cítí Jamieho bývalí spolužáci, když jej vidí 

se svými partnery či dětmi na plátnech kin?

Zajímavost:

Film o boji za vlastní sny 

navzdory rodinnému i společenskému 

nepochopení

Billy Elliot



Na první pohled se jedná o klasickou obchodnickobudo
vatelskou hru německého typu, jako Sankt Petěrburg 
například. Pilíře ale svou výpravností a příběhem po 
mém soudu jasně překonávají vlastní žánr s Osadníky 
z Katanu a Carcassone jako jeho typickými (a asi vrchol
nými) reprezentanty.

Kingsbridgský převor se rozhodl postavit katedrálu, 
která přinese jeho převorství slávu po celé Anglii. Každý 
hráč je architektem velícím skupině dělníků a stavitelů. 
Zatímco dělníky posílá těžit písek, kámen a dřevo, stavi
tele posílá za nejrozmanitějšími úkoly. Přiřazuje jim 
je tak, že jejich figurky umisťuje na příslušná místa 
herního plánu.

Herní plán je, zdá se mi, jedním ze zásadních trumfů 
Pilířů a tím nemyslím jen, že je hezký. Rozvrhuje totiž 
přehledně prostor hry: na jednom okraji je les, kame
nolom a pískovna, kam přesouváte figurky dělníků. 
Vedle je královské ležení, kde se rozhoduje o daních, 
městečko Shiring, kde vaši stavitelé mohou na náměstí 
najímat řemeslníky, a shiringský hrad, kde lze získat 
dělnické posily. Za kingsbridgskou tržnicí je sídlo bisku
pa, jehož náklonnost vás může ochránit před špatnými 
událostmi, převorství a Kingsbridge s kartami výhod. 
Středobodem plánu je staveniště. Každé kolo je tam 
umístěn jeden ze šesti dílů a stavba vám opravdu 
vyrůstá před očima.

Velkolepý převorův projekt je pro každého z architektů 
životní příležitostí, a tak se snaží z něj vytěžit co 
největší věhlas. Najímá tedy řemeslníky, kteří zpra
covávají vytěžené suroviny a získávají pro něj svou 

prací body, které reprezentují jeho zásluhy. Přitom 
i na řemeslnících, které lze najmout, se odráží pokrok 
stavebních prací. Zatímco zpočátku jsou k dispozici jen 
řemeslníci levní a nepříliš zdatní, jejich efektivita se 
v dalších kolech zvyšuje, až dojde i na specialisty jako 
sochaře, skláře, zvonaře a varhanáře...

Vše ve hře, ať jde o získávání míst v dolech a nákup 
řemeslníků, nebo o následné umisťování stavitelů se 
odehrává po řadě. Často je velmi důležité, kdy se 
dostanete na řadu, za první místa v úkolování stavitelů, 
se však musí zaplatit. Je tedy třeba často kalkulovat 
s přiměřeným riskem a improvizovat, když vám někdo 
jiný řemeslníka, na kterém byl váš plán závislý, koupí 
přímo před nosem.

Shrnuto: herní mechanismy Pilířů jsou zřejmě vcelku 
standardní. Něco naprosto skvělého ale je, že se jim 
daří vytvořit tak kompaktní a názorné prostředí, že 
vás ani nenapadne o něm uvažovat v abstraktních kate
goriích pravidel, ale jednoduše jdete k biskupovi, ke 
králi nebo do Shiringu. Druhů řemeslníků je přiměřený 
počet, takže kvůli porovnávání velkého množství údajů 
nemusíte abstrahovat od jejich profese a reálně s nimi 
operujete jako s hrnčíři či vápeníky. To všechno dává 
vyniknout atmosféře hry. Příběh zůstává konkrétní a 
nezmění se nepozorovaně v rovnoměrně zrychlenou 
akumulaci bodů. Kromě toho pro Pilíře mluví i to, že 
jsou patrně jednou z mála her, které do evropského 
středověku nepašují čaroděje a gobliny. Ačkoli... kdo 
ví, co je pohřbeno pod prvními kameny katedrály? Když 
architekti dorazili na místo, byly už základy položeny.

hra
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Na první pohled se jedná o klasickou obchodnickobudo
vatelskou hru německého typu, jako Sankt Petěrburg 

prací body, které reprezentují jeho zásluhy. Přitom 

Nevím, jestli někdo z vás zavítal do 
Valdštejnské jízdárny na výstavu „Otevři 
zahradu rajskou“ o benediktinském 
mnišství v Èechách a na Moravě od 9. do 
13. století, případně jestli byl jat tak jako 
já. Poslušen přísného pohledu Braunova 
Benedikta jsem si přišel zevrubně prohléd-
nout hrneček svatého Wolfganga, stejně 
jako hřeben svatého Vojtěcha 
o dva týdny později ještě jednou, poté si 
poněkolikáté přečetl Jméno růže a stáhnul 
si několik nahrávek gregoriánského 
chorálu, kterými nyní dlouho do noci na 
koleji tyranizuji svou sousedku. Ach ano, 
a k Vánocům jsem u nás doma v každoroční 
dárkové rubrice deskové hry prosadil: Pilíře země.

PILÍŘE ZEMĚ

Připravil: Adam



FOtOCOM ICs
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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.



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?  



Film, zájem, 
zvíře, knížka… cože?
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Už máte jako družina tento rok 

pøece jen nìco za sebou, navzájem 

se znáte, ale pøipadá vám, že to 

ještì není ta „top“ parta, jak by 

mohla být? Chtìli byste trošku 

prohloubit vztahy mezi sebou? 

Nebo je ve vaší družinì nìkdo, 

kdo se pøíliš nezapojuje? 

VYPraVY

Na začátek je tu taková rychlá hra, kterou 

si můžete zahrát třeba po cestě ve vlaku, 

nebo klidně i za pochodu. Každý člen družiny 

si vytvoří několik lístečků, na kterých budou 

odpovědi na následující otázky: Jaký je 

tvůj nejoblíbenější fi lm? Jaké zvíře bych si 

přál vlastnit? Jaká je moje největší záliba 

ve volném čase (mimo skauting)? Jaká je 

moje nejmilovanější knížka? atd. Skutečný 

rozsah a množství otázek je na vás. Jakmile 

si členové nachystají své lístečky (na jednom 

lístečku je vždy jedna odpověď na otázku), 

začne směňování. Probíhá jednoduchým 

způsobem. Přijde jeden člen k druhému a 

zeptá se ho např.: jaké je tvé nejoblíbenější 

zvíře? Tázaný mu odpoví, a ten, co se ptá, 

mu řekne svoji odpověď na otázku, na kterou 

se ho ptal. Celou výměnu završí tím, že si 

vymění lístečky s dotyčnou odpovědí mezi 

sebou (hráč vždy odpovídá to, co má u sebe 

v danou chvíli na lístečku). Platí pravidlo, 

že se nemůžeš ptát jednoho člověka na dvě 

otázky za sebou. Cílem hry je zjistit odpovědi 

na všechny otázky, ovšem jiné osoby než 

jsem já sám, není třeba vlastnit všechny jeho 

lístečky. Jakmile si někdo myslí, že splnil 

úkol, řekne stop, ukáže na člověka, o kterém 

si myslí, že o něm zjistil vše, a řekne své 

odpovědi. Pokud se netrefí, hraje se dál. 

Rady:
- Začněte s málem, příliš mnoho otázek vás 

bude ze začátku spíše mást.
- Jakmile vám dojdou klasické otázky, 

můžete začít vymýšlet nějaké zajímavější 

např., který hrdina z Avengers bys chtěl 

být nebo kdyby existoval stroj času, do 

kterého století by ses chtěl vrátit?

- Fantazii se meze nekladou. 

Už máte jako družina tento rok Už máte jako družina tento rok 

Předem je potřeba říci, že tato aktivita vyžaduje dost 
práce, a musíte být v družině už přece jen trošku 
zaběhnutý tým. Hlavní pointou této aktivity je vytvořit si 
plán výpravy tak, aby na něm každý člen měl svůj podíl. 
Většina této aktivity se bude odehrávat před výpravou sa
motnou. Pokud máte velkou družinu, můžete se 
rozdělit do dvojic, lepší však je když každý 
operuje samostatně. Rádce řekne, kde 
se bude výprava odehrávat, a že je 
potřeba ji naplánovat. Avšak řekne, 
že sám zadá jen výchozí bod, 
a předá plánování prvnímu členu 
družiny, který nachystá první úsek 
cesty (konečný bod, co se bude 
po cestě dělat, jak dlouho se asi 
půjde, zjistí si něco o místě, kam 
se jde atd.). Jakmile má hotovo, 
předá plán cesty druhému člověku. 
Takto to jde dál a dál, dokud není 
naplánována celá výprava. Celá aktivita 
je velký zápřah na komunikaci, jelikož 
většina předávek bude probíhat mimo 
družinovky. Jelikož jsme přece jen 
v moderní době, doporučuji mít plán 
cesty zobrazený na mapy.cz nebo ji
ném mapovém serveru. Každá předávka 
plánu by měla projít přes kontrolu 
rádce, který k tomu může mít výhrady  
a navrhnout přepracování. Celý plán 
by pak měl ještě shlédnout vůdce. Na 
družinovce si vždy sedněte s rozdělaným 
plánem a projděte si, co jste dosud navy
mý šleli. Až dojde na věc, nechte každé 
ho vést část výpravy podle jeho plánu. 

Rady:
- Bude to nejspíše těžké, ale snažte 

se, aby vaši členové měli skutečně 
možnost svou část nachystat podle 
svých představ. Určitě budou 
potřebovat pomoct, ale pro ně je 
to velká zkušenost. 

- Hodně spolupracujte s vůdcem 
– určitě vám rád pomůže.

- Je potřeba hlídat si čas – rozplánovat 
si s dostatečnou rezervou, kdy bude 
docházet k předávkám mezi členy. 

družinové plánování



VYPraVY

teambuildingové aktivity
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K samotnému stmelování party dochází vždy, když je družina pohromadě a dělá něco, co ji baví nebo co chce dělat. Proto bych zde vedle her a klasických aktivit, které jsou k vidění na skautských výpravách, přidal ještě věci, které možná na první pohled do skautského programu nepatří. • Zajděte společně do kina, nebo uspořádejte levnější verzi, a to 
 fi lmový večer s projektorem a haldou domácího popcornu. 

Náročnější z vás mohou zajít třeba do divadla. 
• Užijte si motokáry, bobovou dráhu nebo zkuste laser game.
• Zajeďte společně na sjezdovky nebo navštivte bazén.
• Najděte vzdělávací centrum typu IQ park nebo Techmania…
• Zkuste sjezd na horské koloběžce.
• Navštivte adrenalinový park s vysokými lanovými 

překážkami, lezeckou stěnou či rafty.
•  …
         Skautská družina je parta, která se schází ráda,

  a tyto týmové oddechovky, čas od času pros   
  pějí. Je zde samozřejmě potřeba hlídat  

  několik věcí, ta asi nejpodstatnější je,  
  aby to byla skutečně družinová akce 
  tzn. že se jí bude účastnit celá družina, 
  ni ko liv jen její část. To, co se při konání 

 takové aktivity bude dít, by mělo vycházet 
ze společné domluvy všech členů družiny. 

     Rady:
- Možná se to na první pohled nezdá, ale většina 

těchto aktivit se skutečně dá klidně dát do harmo-
nogramu výpravy/vícedenní akce. Je však třeba této 
aktivitě (zvláště když jde například o to divadlo) při -

způsobit ostatní program, a myslet na ni při jeho tvorbě.
- Skutečně myslete na to, aby tento „teambuilding“ 

vyhovoval všem členům družiny. Pokud totiž dojde 
k nějakému rozkouskování na menší party v družině, 
dosáhneme přesně opačného efektu, než stmelování. 
- Nebojte se optat vůdce, jestli vám něco nedo-
poručí, případně kdybyste měli zájem zastavit 
se na horolezecké stěně, může vám domluvit 
zkušeného rovera, který tam s vámi bude. 

- Nezapomeňte o svých plánech informovat 
vůdce, přece jen je to na jeho zodpovědnost, 

tak ať nemá zbytečně vrásky. A když něco 
nedo volí, raději vymyslete něco jiného. 

Připravil: Mačo



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. 

PrO jektY
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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 

tří 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 víte. 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 někdy chuť zlepšit svět nebo       alespoň své okolí?  Přemýšlíte v oddíle někdy o tom, jak by       se dalo pomoct ostatním? 

Vybrali jsme pro tebe         jednu aktivitu zaměřenou na kriminalitu ve vašem městě.

KRIMINALITA V MÉM MĚSTĚ



Přestože svůj boj nakonec prohrál, podařilo se mu vybrat prostřednictvím nadace, 
již 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 

PrO jektY
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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 ve vašem městě? Co pro to 

může udělat každý z vás?

Připravila: Anežka Králová

               Máš někdy chuť zlepšit svět nebo       alespoň své okolí?  Přemýšlíte v oddíle někdy o tom, jak by       se dalo pomoct ostatním? 

Vybrali jsme pro tebe         jednu aktivitu zaměřenou na kriminalitu ve vašem městě.

KRIMINALITA V MÉM MĚSTĚ



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 přes
to 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  ždy, 
když se mu to povedlo, zabarvil dané políčko modrou 
barvou. Říkal tomu „Modrý život“. To by byla pará
da, 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 2/2015
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Zkuste si taky vytvořit svůj Modrý život a plnit jej.Lennonova zeď - N 50°5.17745’, E 14°24.40727



Připravila: Šárka Žbánková

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 nutné 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 skautské křižovatce, na facebookových stránkách Mezinárodní dimenze skautingu a také na Teepkovi!
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Stezkou hastrmanù 
v podhùøí Lužických hor
Městečko Brniště leží mezi Českou Lípou 
a Jablonným v Podještědí, nedaleko 
zajímavé hory Ralsko, kterou určitě 
stojí za to zdolat.  Jméno obce Brniště 
je odvozeno od názvu brn – mokřad, bahnisko. V obci si 
můžete prohlédnout kostel sv. Mikuláše, stavby lidové 
architektury, dva staré mlýny, ale třeba také sbírku 
drážních cedulí na nádraží nebo hornické minimuzeum 
v blízkosti obce. 
Stezka hastrmanů, která v obci začíná a zase se do ní 
vrací, je 6 km dlouhá tematická poznávací trasa v blíz
kosti Panenského potoka  s vůní vody, mokřadů, mlýnů, 
hastrmanů a víl.
Má celkem 11 tematických zastavení, na nichž najdete 
nejen informační tabule a kvízové otázky (rozdělené 
pro různé věkové kategorie), ale především minihřiště 
a různé hrací prvky na 
většině zastavení. Liberecký kraj

Připravila: Lenka Šablová, foto: internet

Hlavní město Praha
Galerie umění pro děti 
(GUD) 

Plzeňský kraj
Za bobry na naučnou 
stezku Vodní svět

Karlovarský kraj
Po stopách skřítků 
do Doupovských 
hor

Opět jsem pro vás 

připra vila tipy na výpravy 

do každého ze čtrnácti 

krajů. Věřím, že při je při 

plánování svých oddílových nebo 

střediskových výprav využijete. 

Tentokrát jsou nejvíce zastoupeny 

tipy z kategorie „přírodních zajíma-

vostí“, k jejichž poznání lze většinou 

využít naučné stezky. K návštěvám se 

ale nabízí i dětská galerie či tematicky 

zaměřené muzejní expozice.

Posázavská stezka a kandík psí zub
Vydejte se do malebného 
Posázaví v březnu, kdy na úbočí 
vrchu Medník rozkvétá Kandík 
psí zub – květina, která kvete 
právě jen tady a nikde jinde 
v Česku.
Vyjeďte buď z Prahy po trati 
Posázavského pacifiku do 
Petrova nebo Kamenného 
Přívozu, nebo dojeďte auto
busem do Štěchovic, Hradištka 
či  Pikovic – podle toho, jak 
chcete mít výpravu dlouhou. 
Podíváteli se na mapu, uvidíte, 
že se nabízí spousta možností.
Posázavská stezka začíná v Kamenném přívozu a podél řeky 
Sázavy vás zavede až na úbočí vrchu Medník, kde koncem 
března rozkvétají něžně fialové kvítky kandíku. Provázet vás 
budou zastavení naučné stezky Medník a děti si budou moci 
ověřit své „přírodovědné“ znalosti na interaktivních tabulích. 
Cestou můžete z vyhlídek obdivovat malebné údolí řeky a 
skalní útvary, které jej obklopují. Můžete se vyšplhat dál na 
vrchol Medníku a dojít do Hradištka a dál do Štěchovic. 
Výlet lze spojit i s exkurzí ve štěchovické vodní elektrárně, 
kterou je však třeba 
předem domluvit. Středočeský kraj



21SKAUT 2/2015

VYPraVY

Jihočeský kraj
Přírodovědné muzeum Semenec 
nedaleko Týna nad Vltavou

NS Prabába ve Šternberku
Šternberk leží cca 15 km 
od Olomouce a jeho domi
nantami jsou hrad stejného 
jména, bývalý augustiniánský 
klášter a chrám Zvěstování 
Panny Marie, který je jeho 
součástí. Při návštěvě však 
stojí za to navštívit i další 
zajímavá místa a objekty, 
např. expozici měření času, 
jedinou tohoto druhu v ČR.
A pak vyběhnout do okolí. Naučná stezka se vine po úbočích několika 
kopců v okolí Šternberka, má malé převýšení a vede po upravených lesních 
cestách. Okruh měří celkem 4,5 km a je na něm nainstalováno devět 
zastavení, která vám přiblíží život v lese, historii celého regionu a 
připomenou také místní báje a pověsti. 
Na zastavení U Zelené budky se vám otevře překrásný pohled na 
město Šternberk. Spatříte nejen šternberský hrad či barokní farní kos
tel s klášterem, ale při dobré viditelnosti také Mírov, pohádkový hrad 
Bouzov a zámek v Náměšti na Hané.
Jedno ze zastavení na trase vám představí významnou památku 
Šternberska, sochu Ecce Homo, k níž se váže známá místní pověst. 
Socha se nachází kousek před cílem stejnojmenné trati proslulých 
automobilových závodů do vrchu. O
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Pardubický kraj
Naučná stezka Betonová 
hranice v Mladkově

Jihomoravský kraj
Javořinská naučná stezka

Zlínský kraj
Ekopark Starý světlov

Moravskoslezský kraj
Vagonářské muzeum 
ve Studénce

V
íc

e 
n
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Rozhledna na Pekelném kopci u Tøebíèe
Rozhodneteli se vyrazit do Třebíče, neměli byste minout ani novou rozhlednu, 
která stojí na nedalekém Pekelném kopci, je zhotovena z modřínového dřeva a 
měří 26,5 metru. Uvnitř konstrukce se nachází točité ocelové schodiště a na vrcho
lu je vyhlídková terasa. Při dobré viditelnosti lze z vyhlídkové plošiny zahlédnout 
i vrcholky Alp. Nosnou konstrukci rozhledny tvoří střídající se čtverce ze dřeva. 
Rozhledna v sobě má zakomponován i prvek z židovské kultury  půdorys 
rozhledny je šesticípá Davidova hvězda, která symbolizuje rovnováhu. 
Pekelný kopec je spojen s třebíčskou bazilikou pověstí, která se váže ke 
zkrocení ďábla svatým Prokopem. Proto v sobě rozhledna spojuje několik 
symbolik najednou. Podle pověsti svatý Prokop přemohl ďábla a odhodil 
ho z míst, kde dnes stojí v Třebíči bazilika, ďábel sám pak dopadl právě na 
Pekelný kopec.

Ústecký kraj
Litoměřice a výstup na vrch Radobýl

Královéhradecký kraj
Naučná stezka 
Rýchory 

Vy
so

či
na



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 23 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 34 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 zele
nou čočku, 
hrách, cizr
nu 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. 
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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

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: deliverance a jeden přístup do testovací verze hry! 



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. 
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               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 zamyšlení či příběh na téma Co pro mě znamená být skautkou/skautem.

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.
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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 souvislý  
tvar. Každé 
nezabarvené 
pole musí mít 
sousední neza
barvené pole 
se společnou 
hranou.

Hitori
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Zapojte své mozkové závity 

a vyřešte pár hlavolamů… 



     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 
    vodorovné 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 vodorov
ném 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

2�SKAUT 2/2015
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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 kvet
ly 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 zan
ikla 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 příběh skončí? Pošli 

nám Tvoji verzi, zveřejníme 

ji na Teepkovi. Stejně jako 

oficiální konec celé povídky.

Pr ÍBeh



Skaut – Junák slaví sto let!
1 0 0  Let
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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

Připravili jsme pro vás celoroční seriál, který vám ukáže, co četli a čím se bavili 
skauti a skautky v minulosti. První číslo časopisu Junák vyšlo již 15. ledna 1915 
a vychází dodnes. První ročníky byly malé a černobílé, 
postupně však zvětšovaly rozměr a přinášely více 
fotografií a kreseb. Témata byla podobná těm 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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Tak co, už chápeš, co slovo 
kybergrooming znamená?

Doufám, že ano. Tento příběh je sice 

vymyšlený, ale příliš se neliší od desítek 

jiných, co se doopravdy staly. Mysli na 

to, že přesně tohle se může stát i tobě!

1. Nepřidávej si na sociálních sítích lidi, 

které neznáš osobně, a ani si s nimi 

nepiš.
2. Nesjednávej si s nimi schůzky.

3. Najdi si další informace o kyberg-

roomingu na internetu!

Co je to 
Kybergrooming

kybergrooming  = chování, kdy si 

pachatel na internetu vytipuje oběť, 

snaží se získat její důvěru a následně ji 

vylákat k osobní schůzce. Cílem setkání 

je většinou oběť sexuálně zneužít.

Stále přesně nevíš, co ten kyber groo-

ming znamená? Pro lepší pochopení 

si přečti tento příběh.

aneb nebezpečí (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 půlrok 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 13:45 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 odvezl 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 běžné věci podívat 
                 netradičním pohledem? Vidět věci z neobvyklého úhlu?

       Pošli do redakce svoji fotografii jako fotohádanku do konce 
března 2015. Nejzajímavější záběry zveřejníme v dubnovém čísle 

časopisu a všechny fotografy odměníme 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 běžných věcí z našeho 

okolí zachytil zvídavý fotograf 

na následujících snímcích?



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

Prapočátky výroby sýrů sahají do 
hlubokého starověku. Nejspíše pouhou 
náhodou došlo k objevu, že mléko skla-
dované se ve vaku z telecího žaludku 
srazí za vzniku bílé hmoty podobné 

pudinku. Od těch dob se rozvinuly 
způsoby přípravy různých druhů sýru do 
netušené hojnosti. Prvním krokem všech 
postupů je ale téměř vždy vysrážení takzva-
né sýřeniny. Ta je z velké většiny tvořena 
kapkami tuku obalenými proteinem zvaným 
kasein. Po vysrážení zbyde nažloutlá syrovát-
ka obsahující převážně vodu, mléčný cukr 
laktózu, rozpuštěné minerály a vitamíny. 
Vysrážení se provádí buï působením sýřidla 
z telecích žaludků (obsahuje enzym chymo-
sin) nebo okyselením mléka působením bak-
terií. Ty přeměňují mléčný cukr na kyselinu 
mléčnou, která dodává kysaným výrobkům 
příjemně nakyslou chuť. Vy si vyzkoušíte 
postup používaný v jižní Asii při přípravě 
tradičního sýru paneer [panýr] využívající 
ke srážení mléka citronovou šťávu. 
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Výroba domácího  sýra

Srážení mléka 
citronovou 

šťávou

Vysrážená sýřenina se 
syrovátkou



TIP: 
Pokud sýřeninu ponecháme bez lisování pouze důkladně odkapat, získáme měkký kyprý sýr podobný španělskému queso blanco nebo 
italské ricottě.

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 můžeme před vylisováním osolit nebo ochutit bylinkami a kořením.

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 můžeme 

experimentovat. Èím 

větší tlak zvolíme, 

tím tužší sýr 

získáme.



Chcešli 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… 

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…

rukODeLka
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