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Skautský měsíčník střediska Junáka Křtiny
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prosinec 2003

Závod o titul „Mistr uzlováníÿ
12. ročník
sobota 22. 11. 2003
Uplynul přesně rok co se vlády ujal 11. Mistr uzlování Jirka Pinďák a všichni členové střediska, kteří
umějí a chtějí uzlovat se opět sešli k velkému klání v uzlování. V klubovně dívčího oddílu v bývalé Dolní
škole se nás sešlo 16, ale do ostrého závodu se přihlásilo 10 závodníků. Závod ve vázání šesti nováčkovských
uzlů a to normálně a poslepu mohl začít.
Začali jsme tradičně podpisem všech účastníků na listinu pro Mistra uzlování a potom také otevřením
sázkové kanceláře. V ní si každý z přítomných mohl vsadit na vítěze. Sázení se s vidinou velkých zisků Mord
(střediskové platidlo) rozeběhlo a za chvíli mohla začít vlastní závod.
Hlavním časoměřičem a zapisovatelem byl Warden a zdatně
mu pomáhali rádcové skautských družin Chvosťa a Petrson. O něco
později se k nim připojila i Marťa. Závod probíhal plynule a oproti
minulému ročníku nebylo třeba nikoho složitě shánět když na něj
přišla řada. Možná to bylo díky tomu, že závodilo jen deset závodníků, možná proto, že většina závodících byla děvčata a možná
také tím, že neustále probíhal zajímavý doplňkový program.
Střediskové uzlované odpoledne jak byl podtitul tohoto závodu bylo letos také plné uzlařských doplňkových disciplín, které
řídil Zbyněk. Za jejich splnění bylo možno získat opět odměnu
ve střediskovém platidle Mordách. Každý si mohl vyzkoušet jak
uzluje jednoruký bandita, jak siamská dvojčata a jak multiuzlař.
Dalšími disciplínami byl hod lasem na „nebohou oběťÿ a zlatým
hřebem bylo vázání uzlů na vařených špagetách. Už jste to někdy zkoušeli? Vězte, že to opravdu jde a nejšikovnější dokázali za
pouhou minutu uvázat tři z nováčkovských uzlů!
/pokračování na straně 5/

V prosinci nás čeká (nejen) Vánoční besídka! * Hodnocení činnosti v měsíci listopadu *
Reportáže z Mistra uzlování, Zazimování 1 a Výroby adventních věnců *
Kronika letní expedice RR & OS „Sa-Kra 2003ÿ – den třetí a čtvrtý *
Historie Junáka ve Křtinách – tábor 1997 – 7. letní tábor Junáka Křtiny, „Tajemství sedmi pečetíÿ
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Hlásná trouba
I. Naše nejbližší akce
• ZAZIMOVÁNÍ HORNÍ KLUBOVNY Č. 2 – JESTŘÁBI A VLCI
sobota 6. 12. 2003
Toto sobotní dopoledne věnujeme přípravě klubovny na zimní období. Čekají nás dřevorubecké a jiné
závody, přijďte v co největším počtu, posílíte tím svou družinu.
Jak dlouho? začátek v 8.30 u Horní klubovny, předpokládané ukončení ve 13.30
Nezapomeňte si vzít vhodné pracovní oblečení a obuv!!!
zvou rádcové družin a Warden
• ROZŽEHNUTÍ VÁNOČNÍHO STROMU na náměstí ve Křtinách
neděle 7. 12. 2003
Také letos zajišťuje naše středisko Junáka postavení a zdobení vánočního stromu na náměstí ve Křtinách. Slavnost prvního rozžehnutí vánočního stromu na náměstí ve Křtinách začne v 15.00 hodin.
K výrobě ozdob pod vedením Marti se sejdou světlušky a skautky v sobotu 6. 12. v době 9.00–
12.00 h v klubovně v bývalé Dolní škole.
Zdobení stromu na nějž zvu naše RR a OS se uskuteční v sobotu 6. 12. od 14.00 hodin.
Zbyněk
• „SOBOTNÍ ČINNOSTÿ – JESTŘÁBI A VLCI
sobota 13. 12. 2003
Udělejte si tuto sobotu volno. Podrobnější informace obdržíte od vedoucích družin v pravý čas a na
pravém místě.
Warden
• VÁNOČNÍ BESÍDKA „Pro všechny členy střediskaÿ
sobota 20. 12. 2003
Jako každoročně uskutečníme Vánoční besídku na níž se sejdou všichni členové střediska. Bude v Horní
klubovně a začne v 16.00 a ukončena bude v 18.00 hodin. Starší členové jistě zůstanou déle.
Můžeme se těšit na vyhodnocení Tajné činnosti družin a jednotlivé družiny předvedou svůj připravený
zábavný program. Také si společně zazpíváme a proto si vezměte své Skautské zpěvníky.
Na tuto slavnostní schůzku přijďte prosím všichni ve skautských krojích. Jistě každý přinese
i nějaké dárky pro své kamarády a třeba i jednotlivci něčím pěkným obdarují klubovnu, oddíly či
družiny.
Každý přineste také jednu ozdobu na klubovní vánoční stromeček, nejlépe vlastnoručně vyrobenou.
Srdečně zveme všechny členy střediska. Pozvání platí i pro naše oldskauty!
Pozn.: Přípravu klubovny si vzali na starosti skautské družiny, které se sejdou o hodinu dříve.
Zbyněk
• BETLÉMSKÉ SVĚTLO
prosinec 2003
Betlémské světlo skauti přivezou z Vídně do Brna v sobotu 13. 12. 2003. V neděli 21. 12. 2003 bude na
slavnostní mši v Brně na Petrově Betlémského světlo předáno veřejnosti.
Slavnostní předání Betlémského světla Křtinám se uskuteční na závěr mše svaté v neděli
21. 12. 2003 v 11.15 hodin.
Všichni občané Křtin si budou moci Betlémské světlo přenést do svých domovů v úterý
23. 12. v době od 15.00 do 17.30 hodin kdy jej budeme rozdávat ve Křtinách na náměstí
u vánočního stromu. Starším občanům jej v tento den přijdou nabídnout skupinky našich členů
přímo do jejich domovů.
Na slavnostní předání Betlémského světla Křtinám zvu všechny členy střediska. Přijďte prosím ve
skautských krojích, ať dodáme této příležitosti ještě slavnostnějšího rázu. Sraz je v 11.00 hodin u zadního vchodu do kostela (přes ambity).
Roznášení Betlémského světla. K této skautské službě veřejnosti zvu především všechny členy družin
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skautů a skautek. Všichni kdo se této služby budou účastnit ať přijdou ve skautských krojích a mají
do dvojice lampičku (nejlépe olejovou). Bližší informace budou na vánoční besídce. Samozřejmě, že
můžou přijít i ostatní, alespoň si připálit plamínek Betlémského světla pro svou rodinu.
na všechny se těší Warden a Zbyněk
• TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
sobota 3. 1. 2004
Na začátku nového roku probíhá v celé republice sbírka pořádaná sdružením Česká katolická charita.
Posláním charity je pomáhat lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost. Část
získaných prostředků bude použita na konkrétní projekty v naší farnosti. Jedním ze základních principů
skautingu je služba druhým. Také proto se do této sbírky již po čtvrté zapojuje i naše středisko.
V sobotu od 9.00 hodin budou po Křtinách chodit skupiny koledníků představující Tři
krále. Každý z občanů Křtin od nich bude moct získat jejich dary a sám bude moci přispět do
pokladničky na podporu Charitního díla. Sraz všech koledníků je v 8.00 hodin u zadního
vchodu do kostela – ambitů.
• TAJNÁ ČINNOST DRUŽIN
Každý rok se všechny družiny zapojují do této naší tradiční akce. Každá družina vyrábí nějaký vánoční
dárek pro oddíl či klubovnu a zároveň pátrá po tom co vyrábí ostatní družiny. Navíc se snaží před
ostatními utajit co dělá sama. Velké všemi očekávané rozuzlení nastane na Vánoční besídce v klubovně.
Na výrobě dárku se mají podílet všichni členové družiny a alespoň část musí být vyrobena v klubovně.
Dárek by měl sloužit všem, vylepšovat klubovnu či jinak přispět ke zlepšení naší činnosti na schůzkách,
výpravách a táboře.

II. Organizační
• ZMĚNA DOBY SCHŮZEK SKAUTEK
Schůzky se budou konat vždy ve středu, v Dolní klubovně, od 16.30 do 19.00 hodin.
• PRAVIDELNÉ SCHŮZKY v době vánočních prázdnin NEBUDOU
Budou jen družinové výpravy, pokud je některá družina uspořádá. Informace formou letáčku.
• STŘEDISKOVÁ RADA

pátek 26. 12. 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!
• STŘEDOSKOVÉ VYBAVENÍ
Stále se ještě postrádají některé nevrácené střediskové věci. Žádáme všechny členy střediska aby se
doma důkladně podívali, zda nemají půjčené nějaké střediskové vybavení a vrátili jej.
Vše je nutno vrátit z důvodu inventarizace. Po provedené inventarizaci bude zase možné vše zapůjčit.
Vybavení je třeba dopravit nejpozději do 19. prosince k Drápelům. Vedoucí družin dohlédnou
osobně na vybírání a vrácení věcí.
• OSOBNÍ KONTA
Do 19. prosince je poslední možnost čerpat prostředky z tzv. Osobních kont formou: nákupu vybavení (jako třeba knihy, skautské a turistické vybavení (čelovky, vařiče, . . . ) potřebné k naší činnosti),
přiobjednávkou fotek z tábora, . . . (kdo si není jist, ať se nejdříve přijde poradit s Hankou).
K proplacení peněz je třeba mít paragony o nákupu! Pokud si v něčem nebudete jisti, zeptejte se
vašich vedoucích a nebo se stavte za Hankou.
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III. Středisková bodovací soutěž – „S. B. S. 100ÿ
• Vyhodnocení „S. B. S. 100ÿ za listopad 2003
Omlouvám se za chybičky, které se mi vloudily do vyhodnocení říjnové
S. B. S. Bystří skauti mě ihned upozornili, děkuji. Je vidět, že kontrolní
systém ve skautingu funguje dokonale. Odečítám tedy Kočkám (doufám,
že právem) 5 bodů za výpravu a stejně tak Tygrům.
Místo Jméno jednotky
1.
2.
3.
4.
5.

Vlci
Jestřábi
Kočky
Ještěrky
Tygři

Galeony
Kočky
Ještěrky
Jestřábi
Tygři
Vlci

listopad
2
1
3
0
výprava

Celkem
2
7
9
3
1

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
18,0
10,0
10,0
20,0
10,0
97,0
15,0
10,0
20,0
7,0
10,0
18,0
10,0
90,0
19,0
10,0
20,0
8,0
9,0
6,0
10,0
82,0
20,0
9,9
20,0
10,0
10,0
10,0
0,0
79,9
18,0
8,0
17,0
0,0
10,0
0,0
0,0
53,0

Celkové pořadí: 1. Ještěrky (222,1), 2. Jestřábi (213,8), 3. Kočky (192,9), 4. Vlci (188,6), 5. Tygři (150,0)
• Střediskový úkol S. B. S. na prosinec 2003
– Výroba dárku pro oddíl či klubovny – Tajná činnost družin. Dejte si pozor na ostatní družiny!
Dozví-li se někdo o vašem dárku strhávají se body, naopak, zjišťujte kde můžete co vyrábějí
ostatní. Max. 10 bodů.
– Zábavný družinový program na vánoční besídku. Max. 10 bodů (Vánoční bonus).
Venďa

IV. Různé
• Narozeniny
V prosinci slaví narozeniny jen Jakub Vágner (28. 12.) – blahopřejeme!
• Inzerce
Máme k odprodání nošené skautské krojové košile 2 ks pro světlušky a 1 ks pro skautky a žlutý šátek.
Bližší informace u Hanky, zájemci se mohou obrátit buď na vedoucí svých družin či přímo na Hanku.
Má-li někdo doma skautské krojové součásti, které už nepotřebuje, vyrostl z nich a chtěl by je odprodat
může je zde nabídnout.
• Přání
Všem členům střediska, jejich rodičům a příbuzným, všem lidem dobré vůle přeji krásné prožití svátků
Vánočních a vše nejlepší v novém roce.
vůdce střediska Ing. Zbyněk Drápela

Živá kronika
Hodnocení měsíce listopadu
Roj světlušek – Ještěrky: V tomto měsíci jsme měly velmi bohatý program: čtyři družinovky, Mistra
uzlování a družinovou akci – výrobu adventních věnců. Na družinovkách jsme se zaměřily hlavně na výrobu
propagačního materiálu a jednou nám skautky připravily hru, která nás zavedla do různých koutů Křtin a
klubovny (např. ke dveřím školní půdy, do sklepa, na hřbitov, . . . ). Mistra uzlování se zúčastnila pouze Terka
s. m. r. k. 54/4

a obsadila krásné 6. místo. Na družinovou akci přišly všechny světlušky a vyrobily si moc pěkné adventní
věnce. Docházka na družinovkách byla 100%, ale jelikož na Mistra uzlování nepřišly všechny světlušky, tak
celková docházka činí 96,2 %.
Marťa
Družina skautek – Kočky: V listopadu proběhlo šest akcí – třídení výprava na ponor k Březině, což mělo
obrovský úspěch, a brigáda, která měla 100% účast. Na poslední schůzce si Žabka zkusila, že není vůbec
lehké vymyslet program a vést družinovku. V příštím měsíci si to zkusí i ostatní. V plnění nováčkovské
postupujeme celkem rychle.
Zuzka
Smečka vlčat – Tygři: V měsíci listopadu se konaly celkem čtyři družinovky. Kromě tohoto suchého
konstatování se však za těmito prostými slovy skrývá také příchod dvou nováčků – Davida a Lukáše, no a
navíc přesun schůzek do klubovny v bývalé dolní škole. Docházka činila 86 %, což je veskrze vynikající.
Přema
Družina skautů – Jestřábi: V tomhle měsíci proběhlo celkem pět akcí, z toho tři družinovky, Mistr
uzlování a přespání v klubovně společně se zazimováním. V tomhle měsíci jsme se z větší části zabývali
plněním do stezky. Hlavní náplní na družinovkách bylo dokončit propagační materiál. Účast byla 71%.
Chvost
Družina skautů – Vlci: V tomto měsíci jsme se viděli celkem pětkrát a to na třech družinovkách, zazimování a na Mistrovi uzlování. Na schůzkách jsme se zabývali hlavním úkolem do S. B. S. a to bylo dokončit
propagační materiál našeho střediska, to se nám celkem podařilo zvládnout. Na konci měsíce Vlkům ubyl
jeden člen – po dvou měsících (ne)účasti na činnosti družiny se rozhodl odejít Kubas. Účast byla 91%.
Petrson

Reportáže z proběhlých akcí
Závod o titul „Mistr uzlováníÿ, 12. ročník

sobota 22. 11. 2003

/dokončení ze strany 1/
Ročník Rok
Jméno Mistra uzlování
Celkový čas (s))
Na tuto akci přišel i nováček, který bude chodit k vl1.
1992
Tom-Tomáš Wasserburger
69,60
čatům, Lukáš. Během odpoledne se naučil všechny no2.
1993
Kulich-Petr Švenda
63,90
3.
1994
Linda Pernicová
59,30
váčkovské uzly. Že by nám tu rostl nový Mistr uzlování?
4.
1995
Jack-Martin Vojáček
55,00
Za nějaký ten rok uvidíme!
5.
1996
Richie-Richard Závada
?
6.
1997
Warden-Petr Zapletal
?
Venku se zešeřilo a náš závod se pomalu chýlil ke
7.
1998
Warden-Petr Zapletal
?
konci. Poslední kontrolní součty časů, vypsání diplomů,
8.
1999
Liba-Libuše Sekaninová
47,50
9.
2000
Beruška-Lucie Opletalová
86,00
dochystání odměn a jde se vyhlašovat. Dvanáctým Mis10.
2001
Nafty-Zdeněk Olejníček
77,80
trem uzlování se stal rádce družiny Vlků Petrson časem
11.
2002
Jirka-Jiří Pinďák
60,40
12.
2003
Petrson-Petr Pliska
74,22
74,22 s, druhé místo obsadil Chvosťa (78,52 s) a třetí
byl Keša (78,59 s). Ještě rozdání odměn, společné foto a 12. ročník závodu o titul Mistr uzlování je u konce.
Místo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jméno
Petrson
Chvosťa
Keša
Pája
Nikita
Terka
Filip
Žába
Petra
Doktorka

Družina
Vlci
Jestřábi
Jestřábi
Kočky
Kočky
Ještěrky
Vlci
Kočky
Kočky
Kočky

Čas normálně
30,06
37,50
38,11
35,44
32,90
36,80
39,58
37,79
75,99
64,94

Čas poslepu
44,16
41,02
40,48
49,52
53,64
60,65
58,67
65,97
67,04
82,90

Čas celkem
74,22
78,52
78,59
84,56
86,54
97,45
98,25
103,76
143,03
147,84

Zbyněk
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Přespání v klubovně a Zazimování 1

pátek 7. 11.–8. 11. 2003

1. půlden – pátek 7. listopadu
Sešli jsme se v 16.00. Hned po nástupu jsme sedli a začali dělat propagační materiál. Warden mezitím
zatopil. Brožuru jsme dělali hodně dlouho, tak nám Warden řekl, ať si sedneme k tabuli. Začal nám tam
vysvětlovat různé mapové značky a podobně. Když domluvil, pověděl nám, že budeme kreslit mapu klubovny
a okolí. Měli jsme na to 20 minut. Až jsme dotvořili, dal nám Warden úkol do „DZNBÿ (tzv. Družinový
Závod Na Body) – museli jsme napsat co nejdelší větu ze slov začínajících na písmeno K. Potom jsme se
opět vrátili ke tvorbě brožur.
Netrvalo to však dlouho (ani ne třičtvrtě hodiny) a byli jsme opět vyrušeni. Tentokrát byly v prostoru
okolo klubovny rozsypány bílé lístečky a my, že je máme jít posbírat. Tuto hru vyhrál Filip. Pak někteří
z nás odešli domů a ti, co zůstali hráli různé hry. Nejvíce se mi líbila hra „Moučnáÿ. Po společné večeři jsme
se začali připravovat na spaní. Potom jsme ulehli a skoro šli spát.

2. den – sobota 8. listopadu
Ty co tam spali ráno asi zhruba kolem 5 hodiny někdo vyrušil. Našli na klubovně papíry s texty. Až
do „ránaÿ už neusnuli. Po rozcvičce a dobré snídani (někteří uvařili polévku, jiní pojedli to, co jim zbylo)
jsme šli k Wardenovi pro tabule skla. Po návratu do klubovny jsme nemohli odemčít, ale pomocí Stopařova
zapalovače jsme nahřáli zámek i klíč a konečně jsme byli vevnitř. Počkali jsme na ostatní a pustili se do díla.
Začali jsme uklízet v klubovně. Během práce jsme nacházeli bílé lístečky. Pracovali jsme až do poledne,
pak jsme si uvařili oběd a po něm se opět pustili do práce. Udělali jsme generální úklid celé klubovny od
základů až po střechu, okapy a okenní tabule nevyjímaje. Když jsme skončili, Warden nám vysvětlil pravidla
hry „Depešeÿ, jenž spočívala v tom, že jedna skupina depeši bránila a ta druhá se ji snažila vzít. Nejdříve
dělali strážce Jirka s Filipem, přičemž depeše byla ubráněna a potom Keša, Tomík a Stopař ani teď nebyla
depeše ukořistěna.
Po skončení jsme se vrátili ke klubovně, kde byl vyhlášen poslední závod – měli jsme se dostat od
klubovny až na náměstí a to do 15 minut tak, aby nás členové druhé družiny ani nikdo jiný po cestě
nespatřili. U nástěnky jsme si dali pokřiky a rozešli se k domovům.
Tento článek vznikl syntézou zápisů ze skautských kronik družin Jeřábů (autorem byl Stopař) a Vlků (zde
reportáž napsal Jirka). Větší část článku je převzata od Jirky, ale některé podstatné informace jsem doplnil
ze Stopařova zápisu.
Warden

Výroba adventních věnců

sobota 29. 11. 2003

V sobotu 29. 11. 2003 odpoledne přesně ve 14.00 h se světlušky sešly u nás doma (v klubovně bylo totiž
obsazeno), aby si vyrobily adventní věnce domů a také jeden věnec do klubovny.
S sebou si donesly všechny potřebné věci jako větvičky z různých stromů, všelijaké ozdoby, drát na
omotání, svíčky . . . Jakmile holky vytáhly všechny větvičky a začali je stříhat na menší kousky, tak byly
všude, kam jste se podívali. To ale byla ta jednodušší část, protože potom následovalo přidělání větviček
drátem na polystyrénový korpus. Musím říct, že holky byly velice šikovné a šlo jim to moc dobře. Až byl
tento základ hotový, stačilo jenom přidělat svíčky a ozdobit.
Zanedlouho byly všechny věnce zcela hotové, tak jsme ještě uklidily, rozloučily se a holky plny radosti
z krásných výrobků utíkaly domů, aby se s nimi mohly pochlubit.
Marťa
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Letní expedice RR & OS (2)
„Sa-Kra 2003ÿ
neděle, 27. 07. 2003
V 8.00 se někteří probouzejí. Já mezi ně nepatřím, takže nemám tušení, co se
dělo. Z doslechu však vím, že Doktor budil bez ostychu veřejné pohoršení tím, že se
koupal úplně svlečený!! Slunce neustále zvyšovalo svoji intenzitu až teplota vzduchu
dosáhla asi 50 ◦ C. Z důvodů výše zmíněných bylo nemožno se jakkoli pohybovat,
natož se sbalit a šlapat. Den byl tedy ve znamení opalování, koupání a umírání horkem. Tím jsme se ještě více spřátelili s kamarády z Ostravy, protože měli podobnou
teplotu těla jako my, a společně uvařili oběd. Ve tři hodiny nás však opustili se slovy: „Jdem se podivat na
vodopady.ÿ Tak jsme v krásném lomu, jehož kapacita zdaleka nestačila stovkám vyschlých místních obyvatel, zůstali „samiÿ. Když se sluníčko konečně umoudřilo a pustilo nás ze svých vroucích spárů, sbalili jsme
věci a prozkoumali místní půvabnou přírodu. A protože v pondělí byl ohlášen příjezd křtinského velvyslance
Přemy, nehnuli jsme se z okolí Žulové ani dnes.

pondělí, 28. 07. 2003
Ráno nás z vyhřátých postelí vyhání nepříjemná vidina zamračeného nebe. Opravdu však šlo jen o vidinu,
takže zrychlený přesun pod přístřešek jsme absolvovali nadarmo. Nic naplat, zase bude hezky. Po lehké
procházce kolem lomu se začala ozývat vakovitě rozšířená část trávicí trubice a my byli donuceni vařit.
Nevím koho, ale mám pocit, že to byla nějaká holka, napadlo do litru vody nasypat dvě polévky – hrachovky.
Původně zamýšlený výborný oběd už se zachránit nedal. A kluci, jako malí kluci, chtěli zkusit jinou verzi
s polévkou francouzskou. A taky zkusili. A taky hnus. Protože se již blížila ta osudná hodina příjezdu
posledního kousku do naší šestidílné skládačky, odebrali jsme se směr Žulová centrum. nedaleko vesnice
Černá voda. Moc hezký plácek pod hradem nás zaujal natolik, že jsme se rozhodli zde přenocovat. Znova
jsme pokoušely naše Přema přijel. Radostné shledání – polibky, slzy štěstí. Dokoupili jsme jídlo a šli dál.
Šli, šli, šli, až jsme došli ke zřícenině Kaltnštejn kuchařské umění, ale tentokrát vyhrál hlas té chytřejší z nás
a polévka se vařila podle receptu. Doktor se dobrovolně vzdal nároku na večerní vycházku po okolí a jako
čestná stráž s kulometem ve své mužné paži střežil naše poklady, zatímco my zbylí jsme začali šmejdit po
lese. Cestou jsme potkali některá hospodářská zvířata – koníky, kravičky, kozičky, žirafky a jako hřeb večera
i Satánka. Za regulérní tmy se vracíme zpět a co nás tam nečeká? Doktor rozdělal oheň! To je ale šikovný
chlapec, že?
Venďa

Historie Junáka ve Křtinách (24)
A jedeme dál! Dnes to nebudu mít lehké, neboť prameny jsou na pokraji vyschnutí . . . Ale nezoufejte,
nějak to snad zvládnu:)

TÁBOR 1997 – 7. letní tábor Junáka Křtiny, „Tajemství sedmi pečetíÿ
Úvodní informace
Tábor se konal v termínu od 28. 6. do 13. 7. 1997 na Říčkách. Účastno na něm bylo dvacetsedm lidí (plus
vedoucí), z toho devět skautů a vlčat, osm skautek a světlušek a deset RR. Mladší byli rozděleni do čtyř
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skupin (modří, zelení, červení a žlutí) o čtyřech až pěti členech. RR utvořili skupiny dvě – alfu a omegu.
Mladší bojovali o body do táborového bodování (jednotlivci) a soutěžili spolu v EH „Tajemství sedmi pečetíÿ
(skupiny), pro starší bylo určeno několik „speciálních herÿ, či jak to nazvat, ve kterých spolu měřily síly
jejich dvě skupiny.
Podívejme se, jak prožili první táborový den skauti:
„Do tábora jsme došli asi o půl jedenácté. Po vytáhnutí kufrů jsme chvíli odpočívali a pak jsme šli na
dřevo s Jakubem a Přemkem. Po řezání a vožení dreva jsme lenošili a pak si – ostatní – dělali postele – já
jsem ji měl od loňského roku v lese. Také jsme hráli hru – jeden z roverů měl ukrást vlajku a my mu v tom
měli zabránit – nikdy se nám to nepovedlo. Ke konci dne už byly tee-pee, ale bez liningu. Tak jsme tam
nanosili věci a šli spát.ÿ

„Není umění skautovat za sluníčkaÿ
Tak znělo heslo jednoho táborového dne . . . Počasí našim táborům v těchto letech příliš nepřálo a ani
tento rok rozhodně nebyl světlou výjimkou. Ovšem všechno zlé je k něčemu dobré (prý:)). Za to dobré
by v tomto případě mohl někdo považovat to, že vzniklo několik skvostných veršovaných písňobásní, které
déšť oslovovaly, oslavovaly či mu nadobro zlořečily a odháněly jej do úctihodných vzdáleností od našeho
skautského ležení. Uvedu krátké výňatky ze dvou děl:
Kdo neprší s námi prší proti nám
tohle heslo já velmi dobře znám
Chcete-li slyšet více informací
posaďte se do svých kariho matrací

Nad táborem se přehnal
mrak a zůstal tady stát
pokazil nám náladu a proto
budem spát

Další program
Jak už bývá na našich táborech zvykem, věnovali jsme se nejen práci a sebezdokonalování, ale také mnoha
hrám. Některé z nich měly v táborovém programu již své tradiční místo, jiné jsme zkusili poprvé. Hrál se
Mokasinový telegraf, Aku-Aku, Stezka bezmeků, Středověk, Mayské pyramidy, Sbírání značek, Průkopníci,
velká bojová hra Wildenberg, Ufobal(?), . . .
Jeden den byl vyhrazen i pro táborovou olympiádu, soutěžilo se v šesti disciplínách (sprint, skok vysoký,
skok daleký, hod lehkým kamenem, vrh těžkým kamenem, (hodně) krátký maraton), to vše ve dvou věkových
kategoriích.
Ještě než se rozloučíme druhým citátem z kroniky (čímž veškeré možné citáty z kroniky zároveň i vyčerpám:)), chci se na skok vrátit k oněm „speciálním hrámÿ pro RR. Bylo jich přichystáno mnoho, ne všechny
se však dočkaly své realizace. Tak alespoň jedna ukázka: „Věčný oheňÿ – družina má 60 minut na to aby si
připravila dřevo a rozdělala co největší oheň, po uplynutí času musí oheň zakrýt. Závisí na nich, kdy oheň
odkryjí, musí ho však rozfoukat. Vyhrává ten, kdo ho rozfouká po nejdelší době.
A takto viděly první den tábora světlušky (pozor, data a místa úplně nesedí):
„V Rakoveckém údolí byli od pátka starší junáci, kteří odvezli naše věci a stavěli týpka, kuchyň a hangár.
My mladší jsme vyrazili vstříc dobrodružství v sobotu 27. 6. 1997. Šli jsme pěšky a na tábor jsme zdatně a
brzy dorazili, tím jsme zaskočili rovery kteří nás hned zaměstnali. Uhrabali jsme seno a odvezli ho do velké
kupky bokem od tábora. Jen co jsme odvezli poslední kupu sena, začali jsme si stloukat postele do týpek. Na
večeři byl guláš.ÿ
Jednalo se samosebou o údolí Říčky a sobota byla 28. 6. 1997, ale jinak je vše pravda.
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 54, ročník 6., vyšlo 3. prosince 2003 ve Křtinách v nákladu 60 výtisků.
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