číslo 53

Skautský měsíčník střediska Junáka Křtiny
http://junak.euweb.cz

listopad 2003

Drakiáda
„Dračí sletÿ
sobota 12. 10. 2003
Krásné slunečné i trochu větrné sluneční odpoledne. Na venkovském
náměstí se srocuje dav dětí. Někteří jsou tu i se svými rodiči. Mezi nimi
prosvítá něco barevného. Aha, to jsou barevní papíroví draci, které si chtěli
jít dnes děti pouštět. Vtom se přes slunce převalil černý mrak. A další a
další. Nebe se zatáhlo. Najednou jako by něco odpoutalo děti od země.
Vznáší se výš a výš. To jejich drakům náhle narostla opravdová křídla.
A se svou kořistí stoupají stále výš a výš. Ztrácí se v nekonečné modři
oblohy . . .
I takto by mohla začínat reportáž z drakiády, ovšem v podání „zápaďáckýchÿ akčních filmů. Naštěstí zatím žijeme sice v civilizované světě, ale
v zemi, kde se i dnes setkáváme s krásnými lidskými hodnotami. Jakou je
třeba i nedělní setkání rodičů s dětmi. Potěšit se z krás přírody, udělat si
čas na společnou chvilku se svými dětmi, naučit je i takovou prostou, ale
zdaleka ne jednoduchou činnost, jako je pouštění draka. Těšit se z jejich
šikovnosti, z předávání svých znalostí svým potomkům. To bylo to hlavní,
co si mi na této akci líbilo. A že nás tu bylo. Protože letos bylo na drakiádu
ukázkové počasí, sešlo se nám na Habrovsku 15 draků a ke čtyřicítce účastníků. Polovina draků byla kupovaných, ale někteří jednotlivci a družiny si
draka sami vyrobili. Je sice fakt, že ty kupované většinou létali o hodně
líp. Asi už neumíme draky vyrábět tak jako naše babičky a dědečci, kteří
si ho v obchodě koupit nemohli. Ale o to lepší jsme měli pocit, když se ten
náš výtvor zvedl do vzduchu a aspoň chvíli letěl.
A co říct na závěr? No myslím, že jsme si pěkně zazávodili a byly za svou
snahu odměněni nejen věcnými cenami a diplomky, ale především krásnými
vzpomínkami.
Hanka Drápelová

V listopadu proběhne další ročník závodu o Mistra uzlování! * Hodnocení činnosti v měsíci říjnu *
Reportáže z Drakiády, ohně na Kamenné ohradě, obnovy třešňové aleje a výstavy v Brně *
Pokyny k výrobě propagačního materiálu k náboru nováčků * Kronika 13. letního tábora
Junáka Křtiny – druhý a třetí den * Historie Junáka ve Křtinách – skautský rok 1996/97
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Hlásná trouba
I. Naše nejbližší akce
• PŘESPÁNÍ SKAUTŮ V KLUBOVNĚ + ZAZIMOVÁNÍ
pátek 7. 11.–8. 11. 2003
V pátek se po odílovce nerozejdeme domů, ale čeká nás přespání v klubovně. Druhý den pak připravíme
klubovnu na zimní období a opravíme škody způsobené neznámými vandaly. Akce bude zakončena malou
výpravu do okolí Křtin.
„Kolik skautů při slově práce nezaleze pod deku a nezůstane doma????ÿ
Sraz: pátek 7. 11. 2003 v 16.00 h u Horní klubovny
Ukončení: sobota 8. 11. 2003 v 17.00 h u skautské nástěnky
Bližší informace skauti obdrželi formou informačního letáčku.
zvou rádcové družin a Warden
• MISTR UZLOVÁNÍ „Uzlované odpoledne pro všechny členy střediskaÿ
sobota 22. 11. 2003
Závod ve vázání šesti nováčkovských uzlů a to normálně a poslepu ve třech kategoriích:
I. kategorie – Vl & Sv , II. kategorie – Ski & Sky, III. kategorie – RR & OS.
A navíc: sázková kancelář, špagetové uzlíky, siamská dvojčata, jednoruký bandita, . . . Sběratelé oddílových
nálepek si přijdou na své – každý může získat odměnu v M.
Kde: v klubovně dívčího oddílu v budově bývalé Dolní školy
Začátek: 14.00 h
Konec: 18.00 h
Zveme všechny členy střediska na odpoledne plné uzlů a uzlíků, napětí a zábavy. Drobné občerstvení pro
všechny.
Zbyněk & P. K. akcí pro středisko

II. Organizační
• STŘEDISKOVÁ RADA

pátek 28. 11. 2003

Rada se uskuteční opět poslední pátek měsíce – v době 20–21.30 h v Dolní klubovně. Nutná je účast členů
střediskové rady. Přijít mohou všichni kdo mají zájem o dění na středisku. Přijďte včas, šetřete čas svůj i
druhých! Přijďte vybaveni – zápisník, tužka, diář!
• SKAUTSKÉ ČASOPISY – objednávky
Každý člen střediska si může objednat některý z celostátních časopisů vydávaných Junákem. Objednávka přes
tiskového zpravodaje střediska je velmi výhodná – neplatí se poštovné. Ke každému předplatnému je jako
speciální příloha CD:
– Světýlko + CD Kniha džunglí – Mauglí 190 Kč/kompletní ročník (10 čísel)
– Skaut-Junák + speciál o Jamboree s CD-ROM 220 Kč/kompletní ročník (10 čísel)
– Roverský kmen + CD-ROM s náměty pro roverskou činnost 225 Kč/kompletní ročník (5 čísel)
– Skauting + CD-ROM s databází 1000 her, . . . 250 Kč/kompletní ročník (10 čísel)
Bude je dostávat přes tiskového zpravodaje střediska, kterým je Martin Vojáček-Jack. Objednat si je společně
s předáním peněz může každý u Jacka nebo Zbyňka.

III. Středisková bodovací soutěž – „S. B. S. 100ÿ
• Vyhodnocení „S. B. S. 100ÿ za říjen 2003
Vítejte v měsíci listopadu!! Doufám, že nepadáte k zemi jako ono listí, dle kterého dostal měsíc svoje jméno.
Je-li tomu tak, nechte se alespoň potěšiti skvělými výsledky našich družin ve Střediskové bodovací soutěži:

s. m. r. k. 53/2

Místo Jméno jednotky
1.
2.
3.
4.
5.

Kočky
Jestřábi
Ještěrky
Tygři
Vlci

1. účast
2. chování 3. kronika 4. výprava
5. úkol
6. výcvik
7. brigáda
Celkem
(max. 20 b) (max. 10 b) (max. 20 b) (max. 10 b) (max. 10 b) (max. 20 b) (max. 10 b) (max. 100 b)
19,0
10,0
10,0
10,0
10,0
15,0
8,0
82,0
15,0
9,7
18,0
10,0
10,0
7,0
0,0
69,7
18,0
9,9
18,0
0,0
10,0
13,0
0,0
68,9
18,0
9,0
17,0
10,0
0,0
0,0
0,0
54,0
14,0
10,0
0,0
5,0
10,0
8,0
0,0
47,0

Celkové pořadí: 1. Ještěrky (132,1), 2. Jestřábi (123,8), 3. Kočky (115,9), 4. Tygři (102,0), 5. Vlci(91,6)
V minulém čísle SMRKu jsem vás ošidila o Galeony, za což se hluboce omlouvám, ale
nemějte strach, zářijové Galeony započítávám!!
• Střediskový úkol S. B. S. na listopad 2003

Galeony říjen Celkem
Kočky výprava
0
Ještěrky
2
6
Jestřábi
3
6
Tygři
1
3
Vlci
0
1

– výroba propagačního materiálu pro nábor nováčků
Venďa

IV. Různé
• Narozeniny
V listopadu se narodil pouze Ondra Dressler-Celer-Baty (17. 11.), čili všechny gratulace směřujte k němu. My
tak samosebou činíme také – vše nejlepší!
• Junák Křtiny v denním tisku
Akce na jejímž zajištění jsme se podíleli – Obnova třešňové aleje na Habrovsku, dostala Křtiny a Junáka
Křtiny do denního tisku. Velká fotografie na níž je Zbyněk, Kamča a Standa ze Mlýna a článek vyšla v deníku
MF DNES. Stalo se tak ve středu 29. 10. 2003 na 3. stránce regionální přílohy Jižní Morava Dnes. Je to poprvé
co vyšla zmínka o Junáku Křtiny v denním tisku.

Živá kronika
Hodnocení měsíce října
Roj světlušek – Ještěrky: V měsíci říjnu proběhlo celkem pět družinovek, Drakiáda, kterou si holky připravovaly
z větší části samy a Vaření na kamence se spoustou her. Na družinovkách si světlušky vyráběly draka, učily se uzly,
plnily body do 1. a 2. hvězdy, zpívaly a hrály spoustu her. Docházka byla 90%.
Marťa
Družina skautek – Kočky: Tento měsíc byl pro nás rozjezdový. Bohužel jsme zatím tři + Sluníčko, které bude
chodit až od listopadu, ale asi přibereme ještě další členky, které jsou údajně zatím nemocné. Docházka v říjnu byla
téměř 100% což mě velmi potěšilo. 24. 10. jsme spali v klubovně (i se Sluníčkem a večerní návštěvou Brodieho, která
byla spojena s hraním na kytaru a strašidelnýma příběhama o dolní bývalé škole). Začali jsme plnit nováčkovskou,
protože ještě nikdo (ani Žabka) nemá slib. Na listopad plánujem víkendovou výpravu na ponor.
Zuzka
Smečka vlčat – Tygři: Měsíc říjen byl co se akcí týče měsícem velmi vypaseným. Konalo se celkem pět družinovek
a jedna výprava jež byla odměnou za vítězství v S. B. S. Touto výpravou jsme se poděli do Brna a to ne na jednu,
ale hned na dvě výstavy – první byla o upírech a jmenovala se „Ty mrtvý lež a nevstávejÿ a druhá přibližovala
skauting v Brně a okolí. Docházka byla výborná – 89,6%. Spoustu sil do nejsychravějšího měsíce v roce přeje
Přema
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Družina skautů – Jestřábi: V tomto měsíci proběhlo celkem sedm akcí. Z toho čtyři družinovky, jedna prodloužená, Drakiáda a Tábornická kamenka. Těchto akcí se zúčastnila většina Jestřábů, což je hodně dobré oproti
minulému roku, kdy třeba Ufo a Stopař se ukázali na družinovkách jenom občas. Účast na akcích byla 74 % a
chování bylo v celku dobré. Věřím, že příští měsíc bude ještě lepší.
Chvosťa
Družina skautů – Vlci: V tomto měsíci proběhlo celkem sedm akcí z toho tři družinovky, jedna prodloužená,
na které jsme zakopali listinu úmluvy, společnými silami se nám podařilo vyrobit draka a zúčastnit se drakiády a
ještě proběhla tábornická kamenka, které se zúčastnil pouze Filip. I přes všechnu snahu byla účast pouze 65 %. Ale
doufám, že se to příští měsíc zlepší.
Petrson

Reportáže z proběhlých akcí
Prodloužená družinovka Vlků - Listina úmluvy

pátek 10. 10. 2003

Sraz se konal v 16.30 na náměstí. Přišli: Doktor, Filip, Jirka, Tomík, Kubas a já.
Cílem této družinovky bylo zakopat Listinu úmluvy na našem družinovém místě. Tak jsme pod Doktorovým
vedením vyrazili směrem na Adamov. Cestou jsme probírali naše středisko a oddíl. To už se blížila odbočka, po
které naše cesta pokračovala. Po zdolání prudkého kopce jsme dorazili na naše družinové místo (Vlčí skálu). První
půl hodinu jsme se pokoušeli najít starou Listinu, ale nebyla tam. To se ale nedalo nic dělat, a tak přišla na řadu
naše nová Listina. Po jejím přečtení jsme ji dali do připravené lahve a uložili ji do naší skrýše. To už byla venku
tma, tak nezbývalo nic jiného než se odebrat k domovu. Asi o půl osmé jsme dorazili na náměstí a odešli každý po
svém.
Petrson

Prodloužená družinovka Jestřábů - Listina úmluvy

pátek 17. 10. 2003

Sešli jsme se v 16.00 u Horní klubovny, jelikož nepřišel Petrson, tak jsem na něho čekali, aby byl někdo s Vlkama.
Zabavili jsme se porůznu např. ze starých kruhů jsme si udělali houpačku a houpali jsme se. Když Petrson stále
nepřicházel, tak jsme se rozhodli, že půjdeme (jenom Jestřábi). Cestou jsme hráli „Desetÿ a když jsme došli na
místo X, tak jsme hledali místo, kde zakopem listinu. Warden vymyslel, že postavíme mohylu, a tak jsme ji postavili
a Chvost rozbil sklinku – láhev pro uchovávání Listiny Úmluvy –, tak jsme přemýšleli co budem dělat a vymysleli
jsme, že listinu pujdem zakopat příští pátek. A pak jsme šli ke svým domovům.
do kroniky Jestřábů zapsal Keša

Oheň na Kamenné ohradě

sobota 25. 10. 2003

V tento den jsme se sešli u horní klubovny. To první, co jsem spatřila, byly plechové dveře klubovny, vedle nich
Petr a za ním vykoukl Chvost. Zuzka se skautkama Zuzkou a Blankou no a Zbyněk. První hra byla k nakousnutí.
Bufetili jsme v okolí klubovny a hledali odpadky (nejvíc jich bylo pod velkou hromadou listí, kde jsme proto začali
dost hrabat). Nejdřív se zdálo, že skautky mají větší buf hromadu, ale musely z ní odebrat pet flašku, protože byla
z jejich vlastních zásob nebo tak nějak, a tak jsme nakonec vyhráli my ostatní. Pak přijeli popeláři Petr a Chvost a
nabrali odpad.
Ještě, že jsme čekali. Přišly totiž dvě malé světlušky Terka s Míšou. No a tak jsme se tedy vydali do kamenného
kruhu. Tam nás ale, nevím jak, stále přibývalo. Vlado, Filip, Ríša, David Z. , Marťa, . . . V listnatém lese jsme měli
5 minut na to, abychom po družinách nasbírali co nejvíce chrastí a dřeva na přepalování provázku. Skauti drželi
každý balíček chrastí a když zapálili oheň, naskládali balíčky na sebe a plamen se po nich vyšplhal až k provázku,
takže byli nejrychlejší. Vysokoplanoucí oheň olizoval i provázek světluškám, ale nepřekousl ho. To se podařilo až
ohýnku světlušek.
Pak jsme začaly vařit. Jenom my holky, skauti neměli moc surovin a tak šli za Filipovou babičkou pro brambory,
koření-papriku, . . . Já jsem s Míšou připravovala bramborovou polévku, tu jsme pak na mírném ohni vařily v ešusu
a skautky měly tenké čínské nudle s kečupem. To jsme si tak nějak pochutnaly. Skauti ty brambory v kotlíku, skoro
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nasucho, ani nedovařili. Pak jsme hráli dvě hry. Já vím jen tu druhou. Ve čtyřech zástupech = skupinkách jsme
vybíhali, vždy z každého zástupu jeden, k hromádkám papírků rozsázených na zemi mezi stromy před námi. Každá
skupinka se snažila co nejrychleji donést čísla své barvy na papírcích od 1 do 20, musela je přinášet popořadě.
Čekali jsme, až se úplně setmí, abychom viděli Sněhurku a čarodějnici. Když byla tma, rozdal nám Petr svíčky
a zavařovačku = lucerničku, abychom mohli hledat v lese za kamenným kruhem sedm trpaslíků. Trpaslíky jsme
poprosili o autogramy, ale oni po nás za to vždycky něco chtěli. Můj třetí skřítek chtěl, abych mu zatancovala
kankán. Byl to skřet Ričí. Odmítla jsem a můj úkol se ještě zhoršil. Toho trpaslíka totiž objevil Chvost a my jsme
ten kankán museli tancovat spolu. Trpaslíci už pomalu nevěděli, co by chtěli, takže jsme hledali pořád něco na zemi
(plody, listy), nebo tu zazněla otázka 1. derivace z x2 . Vlado v té tmě spadl do nějaké jámy za kamenkou a ztratil
přitom papírek s podpisy. Terce zhasla svíčka, tak jsem jí dala svou a šla jsem si pro novou do Petrova baťohu.
To seděl Vlado u ohně a tak mu Petr půjčil čelovku, aby si ten papírek našel. A našel. Terka ještě spotřebovala
víc svíček, takže měla nakonec tu sklinku zevnitř pořádně olepenou voskem. U ohně mi Marťa zdělila, že máme
obcházet trpaslíky ještě jednou, ale s tím se nepočítalo, takže jsem mezitím někde u ohně ztratila ten papír. Tak
ho tam hledám a vidím, že Chvost taky něco hledá, no taky někam položil ten svůj papír. Papíry jsme našli, ale
snažili jsme se obživit naše svíčky. U velkého ohně nám to trvalo asi 5 minut, teda v tom měla prsty asi ta jedna
čarodějnice. Marťa vyhrála, ale pak se Ríša ozval, že zrovna nechtěl být Sněhurkou, když za ním Marťa přišla a ať
si ten podpis prý sfalšuje, když ho tak chce.
Na chvilku k nám přišli Brodi s mnichem a Míšou, ale zrovna neměli co dodat, tak si mnich zase stoupnul a
řekl Brodimu: „Tak zase jdeme, ne?ÿ a šli. Nakonec jsme zůstali já, Petr, Chvost, Marťa a David. Hráli jsme hru L.
Uhasili jsme vodou oheň a při svitu Petrovy čelovky, no čeho jiného, jsme šli do Křtin.
Kamča

Obnova třešňové aleje na Habrovsku

úterý 28. 10. 2003

Na této akci, která se už pomalu stává tradicí, jsme se podíleli společně s občanským sdružením Horní mlýn
Křtiny již druhým rokem. Loni jsme společně vysadili asi dvacet stromků třešní, ale kvůli velmi suchému létu se
jich chytilo jen dvanáct. Letos Petr Jelínek z Horního mlýna přivezl dvacet stromků, které jsme společně vysadili.
Petr, Warden a já jsme se sešli dvě hodiny před plánovaným začátkem. Prošli jsme celou alej a vyznačili kde se
budou nové třešně sázet. Po 15 h se na začátku aleje sešlo cca dvacet lidí dychtících sázet třešně. Za obecní úřad
přišel Ing. Kubeš, přišli i dva lesáci ze ŠLP, několik lidí ze Mlýna a také naši roveři a O. S. K našemu překvapení
se tu objevil i reportér deníku MF DNES. Po krátkém úvodním proslovu Petra Jelínka jsme se vrhli do sázení. Po
dvou hodinách usilovné práce bylo hotovo. Od manželů Brzobohatých, kteří od letošního podzimu bydlí ve Křtinách
v domku v aleji jsme dostali několik kanystrů vody na zalití vody a příslib možnosti nabrání vody na zalévání i
během roku.
Ještě bude na podzim potřeba vyrobit a kolem stromků umístit oplocenky proti okusu zvěří a alej bude připravena
na zimu. Díky všem kteří přiložili ruce k dílu. Za rok se tedy pravděpodobně opět potkáme a v obnově aleje budeme
pokračovat.

Výstava „Skauting včera a dnesÿ

v Brně ve dnech 25. 10.–1. 11. 2003

Výstava pořádaná Krajskou radou Junáka Jihomoravského kraje T. G. M. proběhla v prostorách radnice Brnostřed na ulici Dominikánské. Prezentovaly se na ní brněnská střediska, měla tam svá tabla i okresy Brno-venkov,
Blansko, Vyškov a Hodonín. Celou jednu stěnu větší místnosti zabírala expozice ze světového Jamboree v Thajsku.
Junácký okres Brno-venkov do nějž náleží i naše středisko měl vystaveny dvě tabla s fotografiemi a dalšími
materiály. Na nich bylo i cca deset fotografií z činnosti a táborů Junáka Křtiny a dvě ukázková čísla našeho časopisu
S. M. R. K. Bohužel se do výstavní síně nevešlo třetí okresní tablo na němž byly i dokumenty z dávné historie
skautingu ve Křtinách – kopie stránek ze skautského deníku Zdeňka Farlíka z roku 1929 a skautské průkazky
z let 1929–1392. Kromě fotografií jsme na výstavu zapůjčili také dva špejlové modely našich táborových staveb –
rozhlednu a kolotoč. Byly k nim přiloženy i fotografie hotových staveb. Tyto exponáty patřily k nejobdivovanějším.
Prý si několikrát různé skupinky skautek opisovaly a obkreslovaly návod na stavbu kolotoče.
I když nebyla výstava nijak velká a její propagace ze strany KRJ nebyla nejlepší určitě stálo za to ji navštívit.
Myslím, že jsme naše středisko prezentovali velice dobře a v jihomoravských skautských kruzích se o nás zase ví
o trochu víc.
Zbyněk
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Střípky skautingu
Metodické pokyny k výrobě propagačního materiálu vyráběného družinami
Propagační materiál má propagovat skauting a družinu a jeho účelem je zaujmout a získat nové členy. Má formát
A5 (malý sešit) a rozsah 4 strany – A4 z tvrdého papíru přeložená na polovinu.
1. stránka – znak junáka, znak střediska, znak věkové skupiny, znak družiny, základní údaje o junáku, středisku
a družině
2.–3. stránka – fotografie, pamětní lístečky, obrázky, části textu z kroniky, čím se družina zabývá, drobné hříčky
a rébusy, . . .
4. stránka – tabulka na podpisy a hodnocení čtenářů
Veškeré materiály mají vedoucí družin. Propagační materiál sestavte na družinovkách. Hotový musí být předložen
na listopadovou střediskovou radu 28. 11. Začátkem roku jej využijeme pro prezentaci a nábor nováčků.

Kronika 13. letního tábora Junáka Křtiny (2)

„Tábora zlatokopůÿ
3. táborový den
V prvním dopoledním zaměstnání se skautky měly prakticky cvičit ve
vazbách a svázat sušák na spacáky. Světlušky měly připravit našemu totemu
rozetu z kamenů z potoka. Vlčata měla připravit hru středověk a skauti si
měli zahrát hru ukrajinský kopáč (vykopat díru na totem). Tu díru kopal
ještě Kája odpoledne, co si pamatuju. Nějací malí, myslím že vlčata, si taky
dopoledne zahráli hru na sběratele, kdy vysbírávali papírky po táboře, a pak
vlčata smažila oběd (květák).
Odpoledne si vlčata a světlušky vyráběli rošty pod kufry (no myslím, že
některé světlušky je neměly ani na konci tábora, např. Áďa). Skautky měly odpoledne uklidit Petrův podsawďák
(prosím Víťo neopravuj to, když se mi to už tak napsalo, tak to nechám), ale to se taky nepovedlo, takže nakonec
fakt nevím, co dělaly, asi rošty pod kufry nebo rigolky nebo tak něco. Večer se ale hrál alespoň středověk.
Nikolka Matušková odpoledne se Zuzkou Liškovou odjely s Hankou, Nikolka pro teplotu a že kašlala a měla to
už na průduškách a v těch podmínkách na táboře, kdy je přes noc zima, by to asi nevyležela, a Zuzka s kolenem.
Když jsem pro Nikolku vařila odpoledne horký čaj, přišla mi Dunka říct, že je divně i Zuzce Korčákové s Katkou
Říhovou a tak jsem uvařila ještě další ovocný čaj s medem a citrónem pro ně. Večer jsem padla i já a jediné, co jsem
zvládla, bylo rozsázet vedle podsaďáků dřevěná kolečka. To už tu za námi přijela Liba na kole, tak ten středověk
hrála taky.

4. táborový den
Pro skauty a skautky znamenalo dopoledne výcvik Greenhornů, vlčata a světlušky plnili body do stezek. Já jsem
se ve zdravotnickém podsaďáku dostávala ze své únavy (asi že jsem na táboře zapomněla pít), no ale Přema to
všechno označil jako krizovku třetího dne a já jsem z něho už nemohla. Myslím, že mě zdravou udrželo to, že jsem
spala v teplém týpku, kde hořel oheň ještě hodně v noci.
Chvost dostal při bodování úklidu opět nej místo a byla mu přidělena vlaječka s růžovým zvířátkem. Po svačině
se měla hrát latrína. Někteří měli dost silné obavy, že se ta hra bude hrát opravdu na latríně, ale nakonec jsme přišli
na to, že se bude běhat po lese se třemi životy (třemi toaletními papíry) a pokud chytne někoho vedoucí označený
jako průjem, dáme mu jeden náš drahý život = toaleťák. V lese se měli hledat latríny neboli WCčka (papírky) a ty
po jednom donést do tábora k Latrin girl (to jako ke mně) na podepsání. Ještě jedna osůbka honila – to byla zácpa.
Pokud ta někoho chytla, dala mu jeden život navíc – jeden toaleťák. Vítězové byli tři, Chvost, Dunka a Keša, ale
vyhrál nakonec Chvost, protože si pamatoval jména všech tří průjmů. Cenou byl obdarován na večerním nástupu –
jedna rulka WC papíru.No, Chvosťa měl dneska šťastnej den.
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Když se hrála tato hra, ještě jsme nevěděli, že nás průjem zastihne i večer. Skauti totiž odpoledne po vydatném
obědě stavěli sprchy, ale Chvost s Kešou každou chvíli odbíhali na latrínu. Dostali každý jednu tabletku endiaronu
proti průjmu, jenže – nebyl to průjem, byla to jiná nejmenovaná – ale Keša tu tabletku fakt snědl.
PS uvnitř dokumentu: Skauti točili film (režie a kamera Warden, klapka Keša, herecké obsazení Chvost, Štefan
a Jirka, distributoři digitálních fotokamer pro němé filmy Kulich a spol.). Bolo to o stavění sprch a bolelo to už
nevím koho.
Světlušky a vlčata se odebrali odpoledne s Přemou na výrobu věšáků na kroj, ale nějak se to řezání proutků
protáhlo a tak se nám naši malincí vrátili až tak půl hodiny po pískání svačiny. Pak hráli světlušky a vlčata
závody dvojic „Cesta na Aljaškuÿ. Svázali se k sobě provázkama jednou nohou k cizí noze a jednou rukou k jiné
ruce. Dvojičky prošli kolem tábora až do cíle, první byly Terka s Míšou Meluzínovy. Dvojičky se k sobě losovali a
Štěstěnka tak spoutala Nikolku Ludvíkovou s Batym, kteří se spolu zrovna to odpoledne dost prali.
No a umývárna se nakonec povedla, tak se mohl konečně jeden nejmenovaný W. umýt. A taky se nám vrátila
Zuzka s nateklým kolenem, že jí ho vyšetří až po táboře. A taky se při kopání děr na sprchu našla černá plechovka
se starým dopisem od Johna Stuarta a s malými kamínky zlata. Tak jsme si to v hangáru přelouskali (Štófa byl na
to profík – sám trochu hrabe) a co bude dál, jsme nechali na ráno.
A protože nám Warden na táboře únavou usínal,
je tato kronika už psaná čistě mnou Kamčou.

Historie Junáka ve Křtinách (23)
V minulém čísle jsme se věnovali 6. letnímu táboru na Říčkách, dnes poskočíme o další půlrok v čase a začneme
skautský rok 1996/97. Tak hurá na to, ať je půl hotovo.

ROK 1996/97
Září
6. 9. proběhla zahajovací schůzka. Program byl tradiční – družiny rotovaly mezi stanovišti, kde si vybíraly fotky
z tábora, hodnotily tábor a schůzky, hrály hry s kameny a na paměť. Před rozloučením si ještě domluvily časy
schůzek a rozešly se domů. O týden později (tedy 13. 9. – pro slabší počtáře:)) došlo v rámci druhé oddílové schůzky
k vykopání staré a zakopání nové . . . listiny úmluvy. Každá družina se na tajné místo, kde byla listina zakopána,
dostala jinou cestou plnou šifrovaných zpráv s úkoly. To co si družiny v listinách úmluvy předsevzaly se jim dařilo
plnit v loňském roce velmi dobře.
21. 9. nadešel čas první střediskové výpravy. Cílem se stal Malý a Velký chlum u Doubravice nad Svitavou. Celá
akce začala v 8 h ráno u nástěnky, odtud se šlo svěžím pochodem do Babic, dále jelo autobusem do Adamova,
vlakem do Doubravice a znovu šlapalo pěšky až na Malý chlum. Zde bylo na programu pečení špekáčů (na což se již
všichni moc těšili) a vaření polévky. Jelikož se však cesta na Chlum neobešla bez menšího bloudění, tak na polévku
už ani nezbyl čas. Muselo se spěchat na vlak do Brna a z Brna se již zamířilo autobusem domů do Křtin. Návrat
byl kolem 20 h. O vysoké kvalitě tohoto podniku myslím nejlépe svědčí následující věta z kroniky světlušek:
„Výlet byl skvělý i když jsem doma zapoměla jídlo na celý den.ÿ

Říjen
Počátkem října začaly první práce na zazimování klubovny – pod krycím jménem „Klubovní sobota – Zazimování
I.ÿ:
„Dne 5. 10. jsme se sešli my (Jestřábi), ještěrky, lišky, tygři a starší, abychom
nařezali dříví a začali pracovat na nové klubovně v zadní části klubovny. Při práci
Zbyněk rozhazoval lístky, které jsme měli sbírat a sestavovat z nich série (série –
zelený, žlutý a bílý lístek). Lístky se objevili na místě kde se vždy pilně pracovalo.
Na konci klubovní soboty se vyhodnotili lístky a určilo se podle nich kdo bude
tahat loterii: loterie – podle závodu se určí pořadí a prvních sedm si vytáhne
jednu krabičku od filmu (v některých je odznak, nebo bonbony, popř. Mordy) pak
jen nazdar a hurá domů! Ne ještě rozdat obježník e hlásnou troubu a čau!ÿ
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Druhý měsíc – druhá středisková výprava. Tentokráte k Alexandrovce. Sraz ve
stejnou dobu na stejném místě, pouze datum jiné – 12. 10. Byl to den plný legrace, her, závodů, vaření a zdolaných
patnácti kilometrů po vlastních nohou.

Listopad
Počátkem listopadu (2. 11.) skončily poslední práce na zazimování klubovny – pod krycím jménem „Klubovní
sobota – Zazimování II.ÿ:):
„Sešli jsme se v klubovně 8 hodin jako družiny. Meli jsme kazdý svou práci některí rezali driví a druzí je skladali a
tridili na tvrdé a meké, po 4 hodinach prace byl obed. Gulaš a rohlík, potom jsme pracovali dale a Zbyněk rozhazoval
listecky ruznych barev nakonec se vyhodnotilo a spocitalo a vyhralo. Nakones se podali ruce a sli domu.ÿ
Tolik podařený zápis:) Jak vidno, program druhého zazimování byl shodný s programem prvního.
Sobotu 9. 11. byla zasvěcena další střediskové výpravě. Cílů bylo hned několikero, ale pouze jeden z nich se objevil
v názvu – Výprava na geody. Vhodným místem pro sběr geod se zdál býti rudický lom, ke kterému účastníci pochodu
zamířili přes Klostermannovu studánku. Zanedlouho se od hlavního pelotonu oddělila skupinka roverů, kteří se šli
slaňovat do jeskyní. Ostatní šťastně dorazili do lomu. Když si užili lomu dosytosti, rozhodli se ještě navštívit místní
větrný mlýn, o kterém se dozvěděli mnoho zajímavého z úst pana průvodce. Potom už byl čas oběda a prolézání
jeskyní v okolí Rudického propadání. Nakonec vedoucí přidali návdavkem pár her a všichni unavení a spokojení
odjeli autobusem domů.
Tradiční konec-listopadovou akcí je Mistr uzlování. Jeho již pátý ročník proběhl 30. 11. v Horní klubovně při
účasti dvanácti závodníků (z nichž se ovšem ostrého závodu mohlo účastnit mnohem méně). Šest nováčkovských
uzlů normálně a poslepu zvládnul v nejkratším čase Ríša, další medailová místa obsadili Katka Říhová a Warden.
Všichni si ostatní ale umínili, že na příště budou více trénovat:)

Prosinec
Poslední měsíc v roce (jako ostatně každý rok) patřil Mikulášské nadílce a Vánoční
besídce. Vánoční besídka byla zpestřena záhadnou obálkou pod vánočním stromkem, ve
které se po rozbalení nenalezlo téměř nic – jen pár šifer. Ale jejich rozluštění vedlo družiny
k jeslím v lese, kde se nacházelo mnoho dárků, zejména táborového vybavení (kotlík, kyblíky, lopaty, rýče), ovšem pro každého se našla i nějaká ta karamelová sladkost. Kuriozní
na celé záležitosti bylo, že někteří jedinci si celou situaci vysvětlili jako závod, což vedlo
k mírným zmatkům:)
Dva dny po Vánocích nastal vhodný čas pro vzpomínku na příjemné, horké, slunečné
letní dny. K tomu posloužilo promítání filmu z tábora.
29. 12. se po loňském úspěchu konala velká hra Severská pošta. Odehrála se v menším
počtu účastníků, možným důvodem mohla být opravdu třeskutá zima (−15 ◦ C).

Únor
22. 2. proběhla výprava smečky vlčat, Tygrů, k Jezeru pekvapení. Země byla ještě pokrytá sněhem; to umožňovalo
pozorovat stopy a věnovat se během cesty různým sněhovým hrám. Nechyběla ani příprava jídla – polévky a
opečených špekáčků.

A zbytek roku?
Tygři vyrazili hledat „ jeden z pramenů křtinského potokaÿ a během jara prozkoumali několik jeskyní. Ovšem
nejen vlčata, ale i ostatní družiny se věnovaly svému vlastnímu programu. A tak například světlušky barvily před
Velikoncemi vajíčka a podnikly dobrodružnou výpravu do Rakovce (tamtéž vyrazili jiný den i skauti). Společně
všichni oslavili založení střediska na Výročním ohni a spálili čarodějnice. To už se ale pomalu blížil tábor . . .
Víťa

S. M. R. K. je měsíčník, který vydává JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko 623 18 Křtiny – pro svou vnitřní potřebu.
Je distribuován zdarma reg. členům střediska. Číslo 53, ročník 6., vyšlo 5. listopadu 2003 ve Křtinách v nákladu 60 výtisků.
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