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Mistr uzlování
„Soutěž o nejlepšího kouzelníka s lanemÿ
sobota 24. 11. 2007
Jako již tradičně každým rokem, tak i letos se uskutečnil střediskový závod Mistr uzlování, od
minulého roku se tímto titulem pyšnila Terka a všichni byli zvědaví, kdo se stane tím novým mistrem
uzlování. Soutěže se účastnilo jedenáct soutěžících z řad skautů, vlčat a světlušek. Každý pilně
trénoval, aby se právě on mohl stát tím nejlepším uzlařem v okolí Křtin a teď se mělo ukázat, jestli
má opravdu ty nejhbitější ruce. Tento ročník jsme se přenesli do kouzelnické školy v Bradavicích.
Začátek byl v sobotu v devět hodin ráno v klubovně, ale jak to již bývá, tak se účastníci trousili
postupně a jeden po druhém přistupovali k registraci. Za půl hodiny jsme se již ocitli v Bradavicích,
a tak byl Mistr uzlování zahájen hrou Jak se stát Brumbálem. Následovali sázky na vítěze závodu,
každý měl k dispozici deset mord, které mohl dle svého uvážení vsadit na svého favorita, ať již na
jednotlivý uzel, nejrychlejšího uzlaře poslepu či povidu, nebo na samotného vítěze, tady byl zisk
nejvyšší, podle toho také obdržel případnou výhru.
A už se začalo vázat. Vázalo se na dvou stanovištích, každé stanoviště mělo svoji skupinu uzlů
pro maximální férovost soutěže. Nejprve se vázalo povidu, potom poslepu. Všichni pilně trénovali a
dopilovávali poslední nedostatky, aby mohli předvést to nejlepší, co se naučili.
A již bylo dovázáno. A tak měl každý možnost si vyzkoušet, jak težké je ukrást Kámen mudrců.
Někteří ukázali opravdovou rychlost a pohotovost, jiní byli nemilosrdně chyceni strážci. Následoval
prestižní veslařský závod, kde se utkali dva hlavní favorité Nevelvír a Zmijozel, závod byl opravdu
napínavý až do samého konce.
Poté se přistoupilo ke kýženému vyhlašování vítězů. Na třetím místě se umístil Vašek, druhý
skončil Hroch, první místo a titul mistra uzlování pro rok 2007 si vybojovala Kája, k tomu jí ještě
jednou gratulujeme, stejně tak jako všem, kteří jí byli rovnocenými soupeři. Nevěšte hlavy, snad
příště. Následovalo vyplácení sázek a výběr cen. Pak už jen závěrečné foto a dál už jen domů.
Štófa

V prosinci nás čekají Vánoční besídka a opatrování Betlémského světla * Hodnocení činnosti
v měsíci listopadu * Reportáže: Mistr uzlování „Soutěž o nejlepšího kouzleníka s lanemÿ,
Oslava 10 let Cordy, Stavební úpravy klubovny, IST afterparty, Výprava do Vyškova „Aquaparkÿ,
VLK GONG „závěrečný víkend se zkouškamiÿ, Roverský sjezd „Návštěva Skautů z Tišnovaÿ,
Prodloužená schůzka vlčat „Holmesiáda – záhadné zmizeníÿ, Prodloužená družinovka
Jestřábů „Dračí tajemstvíÿ, Druhé setkání křtinských rodin „Pletení adventních věncůÿ
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Hlásná trouba
I. Naše nejbližší akce
• BETLÉMSKÉ SVĚTLO: VÍDEŇ
akce pro přihlášené RR a OS – Sobota 15. 12. 2007
Odjezd: předpokládám, že v 6.15 h ze Křtin autobusem do Brna.
Návrat: předpokládám, že ve 21.00 h busem z Brna.
S sebou: co uznáte za vhodné, dostatečné oblečení pro pohyb ve Vídni (bývá tam docela
zima), max. 5 Euro na pohyb po Vídni místní šalinou, nějaká Eura na případnou útratu a
navíc platný cestovní pas nebo občanský průkaz! Vhodné je samozřejmě mít skautský kroj!
Podrobné informace o čase odjezdu . . . obdrží všichni přihlášení mailem nebo per SMS.
Warden
• BETLÉMSKÉ SVĚTLO: PETROV A PŘEDÁNÍ V KOSTELE VE KŘTINÁCH
akce pro skautky, skauty a RR – neděle 16. 12. 2007
„Kromě slavnostního předání světla ve Vídni probíhá i letos neméně slavnostní předávání světla
v Jihomoravském kraji. Tato událost se koná každoročně v Brně, při mši svaté v katedrále sv.
Petra a Pavla (tedy na tzv. Petrově). Letos podruhé mají skautky a skauti ze Křtin možnost
se této akce zúčastnit a vychutnat si tak nezapomenutelnou atmosféru shromáždění několika
desítek skautů z celého kraje.ÿ
Sraz: v 7.30 h u klubovny, ihned odjíždíme autem do Brna!
Návrat: nejpozději v 11.30 h budeme ve Křtinách.
Ukončení: po předání světla v kostele ve 12.00 h.
S sebou: skautský kroj; oblečení vhodné do kostela, popř. na procházku po městě; pokud
vlastníte, tak nějakou lucerničku; malou svačinu. Důležité: z důvodu zajištění dostatečného
počtu aut, je třeba nahlásit se dopředu vedoucím na družinovkách – Jirkovi a Marti!
Kdo ze skautů nebo skautek nechce či nemůže jet do Brna na mši na Petrově, může na nás
v neděli od 11.15 h počkat ve Křtinách před kostelem v ambitech (boční vchod do kostela, tam
kde je umístěna zvonohra) a zúčastnit se tak alespoň samotného předání světla v křtinském
kostele.
Warden
• SKAUTSKÁ VÁNOČNÍ BESÍDKA – středisková akce
pátek 21. 12. 2007
„Je již tradicí, že svátky vánoc oslaví skauti v kruhu přátel. Zváni jsou i rodiče našich skautů.ÿ
Sraz: v 16.00 h v Dolní klubovně.
Ukončení: do 19.00 h.
S sebou: dárky pro vaše kamarády; přezůvky; hrnek na čaj.
Přijďte se zasmát, zahrát si hry nebo si třeba prohlédnout družinové kroniky.
Jony
• BETLÉMSKÉ SVĚTLO: ROZNÁŠENÍ PO KŘTINÁCH
tradiční akce pro všechny členy střediska – neděle 23. 12. 2007
„Tato akce se za dobu svého trvání stala již tradicí. Sejdeme se den před Štědrým dnem,
abychom po celých Křtinách roznesli plamínek Betlémského světla a symbolicky tak přinesli
do všech domácností vánoční radost a pokoj.ÿ
Sraz: ve 14.30 h v klubovně.
Ukončení: okolo 17.00 h. Záleží na počtu skupinek.
s. m. r. k. 94/2

S sebou: dostatečně teplé oblečení (celou dobu se budeme pohybovat venku); vhodnou obuv;
lucerničku, zavařovací sklenici nebo cokoliv, čím ochráníte planínek svíčky pře zhasnutím;
dobrou náladu.
Pokud se vám zdá, že byste tak dlouho venku nevydrželi, přijďte alespoň na kousek roznášení.
Tato akce má své nezapomenutelné kouzlo a byla by škoda to nepoznat kvůli strachu ze zimy
nebo kvůli pohodlnosti. Přijďte a udělejme společně něco pro druhé lidi!
vedoucí družin a Warden
• TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
sobota 5. 1. 2008
„Na dávnou tradici chození tří králů před několika lety navázala Česká katolická charita svou
Tříkrálovou sbírkou. I v roce 2008 se do této sociálně prospěšné akce zapojí naši členové.ÿ
Sraz: v 8:00 hod. u zadního vchodu do kostela – ambitů.
Ukončení: předpokládáme do 12 h
S sebou: Hlavně teplé oblečení, popřípadě malou svačinku na cestu. Kdo chce může si vyrobit
a přinést vlastní královskou korunu. Vedoucí skupinek s sebou musí mít i občanský průkaz. Děti
musí přinést potvrzení od rodičů, že se mohou sbírky účastnit. Tiskopis potvrzení dostanou
děti během prosince na schůzkách.
Zbyněk-Náčelník

II. Organizační
• STŘEDISKOVÉ RADY
Organizační rada se uskuteční v neděli 16. 12. 2007 od 19.00 h v klubovně.
Výchovna rada v lednu se uskuteční v neděli 6. 1. 2008 od 19.00 do 21.00 h v klubovně.
Organizační rada v lednu se uskuteční v neděli 20. 1. 2008 od 19.00 h v klubovně.
• VÁNOČNÍ DÁRKY – DŮLEŽITÉ! ČLENOVÉ STŘEDISKA ČTĚTE!
Vždy bylo na našem středisku dobrým zvykem dávat si mezi sebou na Vánoční besídce malé
dárky. Každý se snažil přinést dárek alespoň pro členy své družiny. Doufáme, že i letos se v této
tradici bude pokračovat.
Proto bude každý, kdo obdaruje své skautské sestry a bratry odměněn svým družinovým vedoucím (např. „speciálními vánočními bodyÿ).
Nemusíte kupovat či vyrábět nic drahého nebo náročného. Vždyť potěší i malá drobnost, třeba
papírové vánoční přání nebo nakreslený obrázek s věnováním. Chce to jen udělat si chvíli čas
a vzpomenout na členy své družiny.
Nenechejme tuto krásnou vánoční tradici upadnout v zapomnění!
RR a OS

III. Středisková bodovací soutěž – „S. B. S. 100ÿ
• Vyhodnocení „S. B. S. 100ÿ za listopad 2007
1. účast
2. kronika 3. výprava 4. výcvik
5. úkol
6. brigáda
Celkem
(max. 20 b) (max. 20 b) (max. 20 b) (max. 20 b) (max. 10 b) (max. 10 b) (max. 100 b)
Tygři
18,0
20,0
20,0
17,1
10,4
7,9
93,4
Ještěrky
18,0
10,0
10,0
20,0
13,3
10,0
81,3
Mochomůrky
17,0
10,0
20,0
10,0
10,0
10,0
77,0
Jestřábi
14,0
10,0
20,0
10,0
10,5
6,0
70,5

Místo Družina
1.
2.
3.
4.
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Celkové pořadí:
1. Tygři (253,0 b)
2. Mochomůrky (250,0 b) (+20 – přičtení chybně odebraných 20 bodů za kroniku za říjen)
3. Ještěrky (240,3 b) (-20 + 10 – odečtení chybně přidaných
20 bodů minulý měsíc a přičtení 10 bodů za kroniku za říjen)
4. Jestřábi (203,5 b)

Galeony listopad Celkem
Mochomůrky
2
6
Ještěrky
3
6
Jestřábi
1
4
Tygři
V
2

V dnešním čísle najdete v tabulce celkových výsledků i dodatečné číslo v tabulce – v minulém
čísle totiž došlo k záměně světlušek a skautek, za což se velmi omlouvám. Problém spočíval
v tom, že jsem body za nedodanou kroniku omylem odečetl Mochomůrkám namísto Ještěrkám,
čímž se kompletně změnilo pořadí. SBS bylo již bohužel vytištěno – na diplomech by ale měly
být výsledky správně. Číslo uvedené v první závorce již obsahuje opravu uvedenou ve druhé
závorce. S výjimkou Tygrů ale tentokrát všechny družiny dodaly kroniku velmi pozdě, někteří
až ve čtvrtek, někteří vůbec. Proto za tento měsíc některé družiny přišly o body za včasnost
i o bonus. Ještěrky také nedodaly zápis výpravy do Smrku, proto za ni mají pouze 10 bodů
za uskutečnění. Body za kroniku často rozhodují bodování, tak jak se potvrdilo i letošní rok –
snažte se je tedy ve vlastním zájmu odevzdávat včas!
• Střediskový úkol S. B. S. na prosinec 2007
– Je nejvyšší čas vyhlásit úkol na prosinec. Tímto úkolem je tajná činnost družin neboli
výroba vánočního dárku. Družina má za úkol vymyslet a vyrobit vánoční dárek, který bude
sloužit celému středisku, krášlit klubovnu nebo bude jinak užitečný pro středisko nebo pro
jednotlivé družiny. Tento dárek pak předveďte na Vánoční besídce v pátek 21. 12. 2007.
Vaší nápaditosti se meze nekladou, takže přemýšlejte, čím letos ostatní družiny překvapíte
a za co získáte 10 bodů.
Pokuste se váš dárek co nedéle utajit před ostatními družinami. Jde o těžký úkol – nic neprozradit, dobře hlídat dveře klubovny, při výrobě dárku a opatrně vyzvídat, co připravují
ostatní (třeba nakukováním do špatně hlídaných dveří). Které družině se povede tajnou
činnost opravdu utajit? Která družina odhalí tajemství ostatních? Nejlepší družina získá
sladkou odměnu.
– A na prosinec vyhlašujeme ještě bonusový úkol. Připravte si na besídku také scénku, představení, zábavnou hru . . . . Družina, která na besídce vystoupí se zábavným programem
(v délce okolo 10 minut), získá 6 b. Další až 4 body můžete získat za nápaditost, zábavnost . . . připraveného programu, kterou zhodnotí přítomní RR a OS.

IV. Různé
• Poděkování
Děkujeme rodičům a členům střediska za účast a pomoc na brigádě při úpravách nových klubovních prostor.
Děkujeme panu děkanovi Tomáši Prnkovi za zapůjčení toho, co zapůjčil (to je ale fomulace,
z které nikdo nic nevytuší. Co:-)) pro RR a OS.
Díky Zbyňkovi-Náčelnikovi za jeho práci při vypracovávání podkladů pro získání případné další
dotace z Jihomoravského kraje na rekonstrukci skautské klubovny.
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Děkujeme všem RR, zejm. Štefanovi, kteří se podíleli na zdárném průběhu Mistra uzlování.
Opravdu se vám to povedlo a už se těsíme na další akci, kterou připravujete – na Vánoční
besídku.

Živá kronika
Hodnocení měsíce listopadu
Roj světlušek – Ještěrky: V listopadu u světlušek proběhly celkem čtyři družinovky, výprava
do Vyškova do aquqaparku a brigáda spojená s výrobou vánočních přáníček. Na schuzkách jsme
pokračovali v plnění nováčkovské a prvního stupně. Kája s Týnou si v aquqpqrku splnily většinu
bodu do světýlka plavec. Naučili jsme se vázat všech šest nováčkovských uzlů, dobráček, vázaný lodák
a pár dalších. Káji se podařilo získat titul mistra uzlování k čemuž jí gratuluji. Hodně jsme se také
věnovali znalostem a dovednostem, které by měla znát každá světluška. Povídali jsme si o zákonu,
heslu, slibu, příkazu, kroji, státní vlajce . . . Hráli jsme spousty nových her bez kterých by to ani nešlo,
které chystala Lidka. Některé světlušky si také vyzkoušely připravit, nachystat a vysvětlit hru. Na
brigádě jsme uklízeli v klubovně, umývali podlahy, schody, police, přestěhovali nástěnky, zametli.
Byla to společná akce světlušek a skautek.Na závěr jsme společně pomocí rozkrojených jablíček
vyrobili razítka a pomocí těch jsme vyrobili přáníčka. Na schuzky chodí pravidelně šest světlušek.
Bohužel nemáme žádné nováčky.
Zuzka
Družina skautek – Muchomůrky: V listopadu skautky uskutečnily pouze 3 družinovky (kvůli
nemoci mé i holek), brigádu spojenou s rukodělkama a výpravu do Aquaparku ve Vyškově (za
výhru v sbs). Na družinovky si Terka připravila několik výcvikových bloků, které plnila s Míšou, což
nejen usnadnilo mou práci, ale hlavně se tím Terka připravuje na budoucí vedení družinky. Holky
si také samy vyhledaly a naučily se nové uzly do úkolu v SBS. Brigádu a výpravu do Aquaparku
měly skautky společnou se světluškami. V pořádání společných akcí bychom chtěly do budoucna
pokračovat, protože se zde holky vzájemně více poznají a celkově to umocňuje soudržnost dívčího
oddílu.
Marťa
Smečka vlčat – Tygři: Během listopadu jsme se potkali celkem šestkrát. Měli jsme čtyři schůzky
v klubovně, proběhla velká detektivní hra Holmesiáda a účastnili jsme se závodu o titul Mistr uzlování.
Pokračuje naše kouzelnické dobrodružství. Všichni v listopadu získali skleničky na lektvary, kouzelnou hůlku a zvířátko. Brzy budou mít vše co potřebuje každý kouzelnický učeň k velkému dobrodružství ve Škole čar a kouzel v Bradavicích. V dalším měsíci už by měly vzniknout kouzelnické
třídy a naše dobrodružství se rozběhne na plné obrátky.
Na schůzkách jsme se věnovali také vlčácké stezce v níž kluci udělali velký pokrok. Povídali jsme
si o státní vlajce a pravidlech jejího používání, o základních hygienických návicích a třeba i nebezpečí
zkažených potravin. Také jsme hodně uzlovali a připravovali se na závod o Mistra uzlování. Bohužel
se jej účastnily jen čtyři vlčata. Nejlepší z vlčat skončil Eskym na 5. místě. Hráli jsme také hodně
her. K nejpovedenějším patřily třeba Tajný velitel nebo hry připravené staršími vlčaty Na bandary
a Boj o diamanty.
Eskym a Tomas přišli i na brigádu při stavebních úpravách klubovny a pracovali seč jim síly
stačily. Všechna vlčata v rámci jedné schůzky navlékala gumy do návleků na boty a docela je to bavilo.
Na naší prodloužené schůzce jsme zažili deetektivní dobrodružství a také poznali různá tajemství
Křtin. Měli jsme i jednu speciální schůzku, na kterou kluci přinesli svá zvířátka. V klubovně se sešlo
asi osm křečků, jeden králík a jeden pes. Byla to jedna z nejpovedenějších schůzek vůbec. Většina
kluků se také vrhnula do lovu odborky Chovatel.
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Na schůzky pravidelně chodí 12 vlčat. Úplně přestal chodit Matěj. Snad to bylo jen z důvodu
nemoci a zase mezi nás zavítá. Celkem jsme měli v listopadu účast 87,3%.
Hanka a Zbyněk-Náčelník
Družina skautů – Jestřábi: V listopadu jsme uskutečnili 4 schůzky, z toho jednu o hodinu prodlouženou, zúčastnili jsme se Mistra uzlování a také proběhl Rádcovský kurz.
Program družinovek už většinou probíhá rozdělen na dvě poloviny, podle schopností a znalostí
kluků. Účast byla značně pochroumána několika nemocemi, ale i tak bych řekl, že 71,4 % je dobrý
výsledek. Hodně jsme se zaměřili na uzlování, naučili se některé nové uzly (osma, kanadská pouta).
Rádcovský kurz, pro starší kluky – Karlos, Celer, Vašek, Brdo atd. Určitě měl velký význam a
kluci pochopili, že dělat vedoucího není žádná sranda, ale naopak velká zodpovědnost. V prosinci nám
bohužel odpadne hned 1. družinovka. Chystáme se pro Betlémské světlo na Petrov a další překvapení!
Vzhůru!
Jirka
kmen RR: V listopadu proběhlo dlouho připravované setkání s RR z Tišnova, které mělo, i přes jisté
problémy, dobrý ohlas. Dále se RR podíleli na organizaci Mistra uzlování, mylslím, že je toho ješte
hodně, co zlepšovat. Také musím zmínit, že Jirka úspěšně dokončil zdravotnický kurs. V prosinci
nás čeká výprava do Vídně za Betlémským světlem a organizace Vánoční besídky. Jinak chválím
především práci Jonyho, který toho odvedl opravdu hodně. A doufám, že se zlepší i výkony ostatních
RR.
Štófa

Reportáže z proběhlých akcí
Oslava 10 let Cordy

pátek 2.–4. 11. 2007

Letos se slavilo desáté výročí lesního čekatelského kurzu Corda, Cordy sem se účastnil minulý
rok, tak jsem se rozhodl, že oslavím desítku Cordy spolu s ostatními účastníky. Možná prvně pár
slov o tom, co to je čekatelský kurz. Čekatelský kurz připravuje pro vedení skautské družiny, je to
takový první oficiální stupeň skautského vzdělání. Corda je jedním ze speciálních čekatelských kurzů,
hlavně svojí náročností.
A tak jsem se v pátek k večeru vydal do Brna do salesiánského centra v Brně Žabinách. Cesta
byla až na jízdu v přecpané tramvaji poměrně nezáživná. Cestu k salesiánskému centru sem našel
poměrně snadno. Tam už čekali některé mě již známé tváře, a někteří, které jsem záhy poznal.
Začátek byl v duchu seznamování s novými tvářemi a hraním různých známích, neznámích či
mírně pozměněných her. Poté jsme byli uvítáni a seznámeni s budovou, kdyby snad někdo zabloudil. Následovala společná večeře, která byla vskutku výborná. A pak promítání. Promítali se fotky
z minulých ročníků kurzu, světového Jamboree v Anglii nebo cesty do Číny.
Potom jsme vykonali hygienu a postupně podle vlastního uvážení šli spát, nebo si obstarali jiný,
ovšem tichý program.
Ráno jsme byli vzbuzeni po sedmé hodině a po čase vyhrazeném pro očistu šli na společnou
snídani. I tentokrát byla výborně přichystaná.
Následovalo placení účastnického poplatku a kupování suvenýrů k deseti letům kurzu, hitem byly
bezpochyby šátky a hrnečky. Dále program přednášek či diskuzí a po něm oběd, ten byl výborný, měl
ale jeden háček, a to nedostatek lžic, tak se stalo, že se nám jezení poněkud protáhlo, někteří okusili
marathon při jezení kávovími lžícemi, jiní počkali, až budou velké. Poté byl na programu polední
klid.
Odpolene nás zaměstnaly lanové aktivity pro zvednutí adrenalinu a další volitelné přednášky.
Na večer jsme jeli tramvají do centra, kde jsme hráli hru Boj o vlajky a úplně vyřízení se vraceli
v noci zpět.

s. m. r. k. 94/6

Po večeři byl zábavný program v režii vedení kurzu. Došlo i na malou oslavu desátého výročí
kurzu, zpříjemněnou dortem. Pak bylo promítání, zpívání a kdo chtěl, mohl zůstat a shlédnout film
Diktátor, vřele doporučuji. Spát jsme šli dost pozdě.
Ráno jsme se nasnídali, uklidili, sbalili si a zahráli si fotbal, ovšem na hodně malém hřišti a pak
šli na mši.
Potom jsme se rozloučili s účastníky a vydali se každý po vlastní trase domů. Velmi znaven, ale
doře naladěn jsem se vracel kolem poledne jedné odpoledne domů.
Štófa

Stavební úpravy klubovny
V listopadu se naplno rozeběhly stavební úpravy klubovny. Vlastními silami jsme odstranili stávající podlahové vrstvy, vyváželi podlahový podsyp, otloukali omítku a spárovali zdivo. Do těchto
prací se zapojilo 12 členů našeho střediska a také dva ochotní tatínci. Během dvou víkendů jsme odpracovali přes 100 brigádnických hodin a díky tomu jsme uspořili značnou část finančních prostředků
a měly by se tak podařit všechny plánované práce. Dále už pokračovali odborníci. Nyní je hotový
odvětrávací systém v podlaze se štěrkovým podsypem a podkladním betonem a proražené oba nové
dveřní otvory. V následujících dvou týdnech by měly být zednické práce hotové. Ještě se budou
vyrábět nové dveře, pokládat podlahová krytina a nakonec vše malovat. Moc děkujeme všem, kteří
přiložili ruku k dílu. Velkou pomocí byla práce dvou ochotných tatínků S. Zedníčka a M. Zoblivého,za
což jim ještě jednou děkujeme. Z našich členů se zapojili vlčata – Tomas a Jéňa, skauti – Karlos a
Rauchy, roveři – Jirka, Hitman a Štófa a oldskauti – Jack, Radek, Přema, Hanka a Zbyněk. Také
jim patří velký dík.
V listopadu jsme také podali žádost o grant na další etapu stavebních úprav klubovny, které by
se v případě úspěchu mohly rozběhnout od května příštího roku.
Zbyněk-Náčelník

IST afterparty

pátek 9.–11. 11. 2007

Letos vlétě jsem se účastnil celosvětového
skautského setkání Jamboree v Anglii jkao člen servistýmu. Na Jamboree se servistým dohodl na uspořádání párty po skončení Jamboree, termín byl jasný
už od konce prázdnin, problém ale nastal s výběrem vhodného místa, nakonec se párty pořádala na
stejném místě, kde jsme se sešli před Jamboree tj.
ve skautské klubovně v Praze Na Křížku. A tak
jsem vyrazil.
Ráno jsem jako obvykle ve čtvrt na sedm nastupoval do autobusu, abych se dostal do školy, s tím
rozdílem, že tentokrát byl mím nerozlučným společníkem ještě velký batoh, kde jsem měl kompletně
sbaleny všechny potřebné, a občas i nepotřebné
věci pro cestu a krátký pobyt v našem hlavním
městě.
Ve tři hodiny jsem již vyrážel spolu s Ondrou
Mlejnkem, členem servistýmu a vedoucím ochozkých RR, autobusem Student agency do Prahy. Cesta
proběhla celkem v klidu i jsem se trochu vyspal, i když v těchto autobusech je to občas hotové umění.
s. m. r. k. 94/7

V Praze jsme nastoupili na tramvaj, dojeli na místo, shodili si batohy, uvítali se s těmi, co tam už byli
a povzpomínali na jména, která jsme už zapomněli. Bohužel nás nebylo na této akci tolik, kolik jsme
čekali, ale i tak jste mohli najít spoustu známých tváří, podle těch můžu říct, že sem si pamatoval
všechny.
Následovala večeře z vlastních zdrojů, kdo si co připravil, to taky měl. Pak krátké promíntání a
rekapitulace Jamboree. Pak jsme se dohodli, že půjdememe do kina na film Once, ten byl výborný,
přestože pražská kina opravdu nepatří mezi nejlevnější.
A potom jsme již začali slavit. Připili jsme si, zpívali, povídali a vzpomínali na Jamboree nebo
hráli vskutku netradiční hry. Spát se šlo takřka k ránu.
Ráno jsme se nasnídali a po nezbytné hygieně vyrazili k jedné místní škole, abychom si něco
zahráli v tamější tělocvičně, fotbal, a po natáhnutí sítě i volejbal. Ovšem mělo to jedno úskalí, nikdo
nám ne a ne jít otevřít. Nakonec, po půl hodině usilovného snažení, přišla konečně paní správcová
a my tak mohli konečně začít hrát, bohužel jen na hodinu, protože jsme spěchali na oběd do místní
restaurace.
Poté jsme my, co jsme chtěli šli pomoc organizátorům pietní akce na uctění památky obětí
nacismu na Staroměstské náměstí. Tak se stalo, že se někteří ocitli na okamžik i na televizních
obrazovkách nebo pozděj na fotkách některých, našich či zahraničních deníků. Naším úkolem bylo
především zajišťovat prostor kolem pódia. Celá pietní akce travala asi hodinu a půl a proběhla
naprosto v klidu.
Večer byla na programu prohlídka vyškovského vysílače a z něj i celé Prahy. Pohled z výšky
bezmála sto metrů dolů pod sebe opravdu stojí za to, jako i prohlídka města z této výšky. Poté jsme
nakoupili zásoby na večer a vrátili se na základnu.
Tam jsme povečeřeli, pustili si fotky z Jamboree i jiné zajímavé. Dozvěděly se něco o chytaných
skautských akcích ať už u nás, nebo v zahraničí a začali opět slavit, spát se šlo až na pár slabších
vyjímek až kolem čtvrté, nebo, že by to byla pátá?, hodiny ranní.
Já se rozloučil již večer, protože jsme s Ondrou byli domluveni na poměrně brzký odjezd, a tak
jsme už o půl osmé vstávali, ale i tak jsme museli hodně spěchat, abychom stihly kýžený autobus
zpět do Brna. Ráno jsme velmi záhy zjistili, že je Martina, několik cm sněhu a pořád padaly spousty
dalšího. Takto promočení jsme nastoupili do autobusu a modlili se, abychom někde neuvázli. Nakonec
jsme šťastně a za stále vydatného sněžení dorazili se spožděním do Brna a zjistili, že většina spojů
MHD nejezdí, nebo jen omezeně. Naštěstí jsme přeci jen chytili alespoň další autobus a s velkým
štěstím a s bezmeznou důvěrou v řidičovi schopnosti, co jiného nám taky zbývalo, jsme dorazili úplně
mrtví domů.
Štófa

Výprava do Vyškova „Aquaparkÿ

sobota 10. 11. 2007

V sobotu jsme se sešly spolu se světluškami na zastávce o půl jedné. Ze světlušek přišly: Zuzka
Korčáková, Kája, Kristýna a Eliška. Od nás přišly všichni, to znamená Marťa, Terka a já. Ve tři
čtvrtě jsme jely autobusem do Vyškova.
Z autobusu jsme vystoupily na nádraží a odtud jsme šly pěšky až do aquaparku. Tam jsme
zaplatily vstupné (za 2 hodiny plavání), šly se převléknout do plavek, dále jsme se šly namočit do
sprch, a pak jsme se už konečně vrhly do vody. Ze začátku jsme pořád chodily na tobogán. Napřed
na ten malý, ale potom se stal oblíbený spíš ten větší co vede ven. Venku ve vodě jsme si zahrály
honičku v unášejícím proudu. Také jsme byly v bazénu, který je o patro výš a slouží spíš k tomu
normálnímu plavání (znak, prsa, kraul). Tam si některé světlušky plnily odborku plavce. Já jsem si
do odborky plavce splnila vylovení předmětu z hloubky. Musela jsem vylovit Martinu korunu (1 Kč),
která se opravdu těžce hledá, ale bystrým očím neunikne. Po lovu mince jsme si s Terkou dávaly
závody v plavání. Pokaždé vyhrála Terka, i když jsem měla vždy náskok. Po závodech jsme byly
unavené, tak jsme šly i se světluškami, které už nejspíš měly něco hotové z odborky naposledy na
tobogán. Párkrát jsme se sjely a rychle vyfotily, protože už nezbývalo moc času.
s. m. r. k. 94/8

Potom jsme se šly osprchovat, převléct z plavek do oblečení, vysušily jsme si vlasy a šly do
recepce. Tam jsme si odložily věci, šly si něco koupit do bufetu a ještě než jsme odešly, tak jsme se
naposled vyfotily. Na nádraží jsme nastoupily do autobusu a vracely se zpátky do Křtin. Tam jsme
se rozloučily a rozešly se domů.
Míša

VLK GONG„závěrečný víkend se zkouškamiÿ

16.–18. 11. 2007

V létě proběhl Vůdcovský lesní kurz GONG, kde jsem byl instruktorem. V listopadu se ve Žďáru
nad Sázavou uskutečil závěrečný víkend kurzu, kde frekventanti skládali vůdcovskou zkoušku. Já
jsem zkoušel obor Vedení oddílu. Svůj vůdcovský slib složilo deset bratří ze všech koutů republiky.
Inspirace a náměty pro činnost, které se osvědčily na našem skautském středisku, se tak šíří do všech
koutů naší země.
Zbyněk-Náčelník

Roverský sjezd „Návštěva Skautů z Tišnovaÿ

čtvrtek 24. 3. 2005

Odhoďte starosti, všeho zanechte a čtěte, co se odehrálo onoho nostalgického podzimního víkendu
v útulném regionu křtinském, konkrétně a hlavně v klubovně místního spolku známého pod jménem
Skaut. Svatý Martin letos nelenil a i se svým koněm projel Jižní Moravu křížem krážem, takže i
u nás nastal čas rýmy a pletených šál od babičky, ani to ovšem nezadrželo Štófu, aby neuspořádal
roverský sjezd.
Během pátečního večera se pak od autobusu trousili tišnovští roveři, jmenovitě: Hobit, Slunko,
Mája, Tuleň a Andy, která přijela až k ránu a ještě k tomu se jí povedlo ztratit veškeré doklady.
V klubovně už na ně čekal studený čaj a křtinské osazenstvo, po přivítání Nikča pohotově přejmenovala Hobita na žvýkačkovějšího Orbita. Všichni zestudovaní skauti byli z celého týdne unaveni a
tak večer probíhal v duchu filosofování nad principem skautingu, břitkého humoru a her – například
Siamská dvojčata, Foukaná a konečně Co bys dělal kdyby, která sklidila velký úspěch. Měsíc už plul
hodně vysoko, když jsme učili tišnováky, jak se „mele kafeÿ, dále jsme si také ukázali, jak se dostat
do auta výfukem, následovala večerka a spánek.
Pátek se pomalu, ale jistě přehoupl do soboty i s jejím usliněným polštářem a problémy se
zkrocením porostu hlavy. Na tento den šábesu byla plánována výprava do okolí Křtin, vybrodili
jsme se ke Kamence, kde jsme se řádně zkoulovali, celou cestu probíhala postřehová hra Kolík,
sám kolík se po cestě ztratil, takže hra se obešla bez vítěze. Další zastávkou naší pouti se stalo
bývalé místo Horní klubovny, její památku jsme uctili hrou Hrnek, Štefanův pokus o rekord málem
odnesl v cestě stojící strom. Zkratkami jsme se dostali zpět do Křtin, v klubovně jsme uvařili pozdní
oběd, mimochodem výborné těstoviny. Po obědě si Andy uvědomila, že ztracené doklady se už jen
tak nenajdou, tak jsme se, společně se Stopařem, nabídli, že ji doprovodíme do Brna na nejbližší
policejní stanici, kde by mohla nahlásit ztrátu. První otevřenou služebnu jsme objevili až na Hlavním
nádraží, tamní úspěchy jsme oslavili cheeseburgrem a colou, poprvé v životě jsem taky použil vlak
jako MHD, což můžu jen doporučit. Po návratu jsme spolu osazenstvem Dolní klubovny zpívali a
v mém případě, se také učili hrát na kytaru. Teplý čaj měl opět příjemné účinky na mysl mladých
roverů, což mělo za následek vášnivé debaty na témata jako eutanázie nebo potraty, ve víru myšlenek
skauti postupně usínali a tak jsem se i já vydal na kutě.
Nedělní ráno mělo smutnou známku konce akce, sešel jsem se s ostatními v kostele na mši,
poté jsme vrátili klubovnu do snesitelného stavu a doprovodili tišnovské na zastávku. Mávajíce za
autobusem, jsme s nadějí vzpomněli na jejich pozvání do Tišnova a v raním sněhu se rozešli domů.
Jony

s. m. r. k. 94/9

Prodloužená schůzka vlčat „Holmesiáda – Záhadné zmizeníÿ
čtvrtek 22. 11. 2007
V listopadu jsme s vlčaty řešili velkou záhadu. Záhadně zmizel mauglí naší smečky – Hroch. Ve
schránce jsme objevili dopis od únosce, který chce za jeho propuštění výkupné 100.000 Kč!
Samozřejmě, že to nebyla skutečnost, ale jednalo se o úvod do velké detektivní hry po setmělých
Křtinách. Vlčata se proměnila ve tři detektivní kanceláře, které pátraly po zmizelém Hrochovi.
Museli zjistit mnoho stop – splnit mnoho úkolů po Křtinách
a promluvit se třemi svědky než se jim podařilo vypátrat, kde je
Hroch vězněn. Objevili ho svázaného s roubíkem v puse ve sklepě
naší klubovny. Jako první jej objevili detektivové z agentury Pinkerton – Makča, Pavouk Jurášek a Tahoun. Cestu temným sklepením si však užili všichni.
V klubovně nás pak ještě čekalo vlastnoručně připravené občerstvení a vyprávění zážitků z napínavého pátrání. Po chvíli
práce s kompletováním návleků a úklidu klubovny nás už čekala
jen cesta domů zšeřelými Křtinami. Tak třeba se nám za rok podaří vypátrat další z detektivních příběhů.
Zbyněk-Náčelník

Prodloužená družinovka Jestřábů „Dračí tajemstvíÿ středa 28. 11. 2006
Sešli jsme se v 17 h v Dolní klubovně. Dohromady nás bylo deset, celkem solidní číslo.
Schůzku jsme zahájili našim vražedným pokřikem. Zkontrolovali jsme VP1 a dali se do toho! Jako
první přišla na řadu hra Uhádni mé povolání a po ní anglická hra Charade.
Následovala velká běžecká hra Roh jednorožce. Potom jsme se vrátili zpátky a pokračovali Dračím
doupětem. S mladšími jsme dokončili první dobrodružství a ještě stihli zahrát Postiženou honičku a
Čupku.
V osm hodin jsme uklidili všechny věci, sbalili se a odešli domů.
Jirka

Druhé setkání křtinských rodin „Pletení adventních věncůÿ
sobota 1. 12. 2007
První prosincovou sobotu proběhlo v naší klubovně setkání křtinských rodin, které organizovaly
Katka Jelínková z o. s. Horní mlýna a Hanka Drápelová z našeho skautského střediska. Sobotní odpoledne bylo vyplněno výrobou adventních věnců, ovocných svícnů, vánočních přáníček a ozdobných
papírových skládanek. Zapojily se maminky, tatínci i děti. Rodiče si samozřejmě také povídali, popíjeli čaj a ochutnávali první vánoční cukroví a sušené ovoce. Děti si hrály deskové hry a jen tak
dováděly. Přišlo sedm mladých křtinských rodin a v klubovně se tak vystřídalo celkem 27 rodičů
s dětmi. Velice příjemně jsme společně strávili již druhé sobotní odpoledne. Po prvním setkání, které
se uskutečnilo v říjnu ve křtinském arboretu to byl další krok k vzájemnému poznávání. Třeba brzy
přijde další.
Hanka a Zbyněk

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 94, ročník 10., vyšlo 11. prosince 2007 ve Křtinách v nákladu 50 výtisků.
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