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březen 2008

Cestovatelské večery
„Vietnam a Brazílieÿ
pátek 8. 2. 2008 a čtvrtek 28. 2. 2008

V únoru jsme uspořádali společně s o. s. Horní mlýn
dva cestovatelské večery. Proběhly ve společenském sále
ve Křtinách a byly určeny pro širokou veřejnost.
První cestovatelský večer se uskutečnil v pátek 8. 2.
a měl název „Vlakem do Vietnamuÿ. Petr Jelínek povídal o své cestě do Vietnamu, kterou před lety absolvoval
vlakem, autobusem a stopem. Na velice zajímavé povídání doprovázené promítáním fotografií a doplněné prohlídkou pro nás exotických cestovních dokladů přišlo 35
posluchačů.
Druhý cestovatelský večer se uskutečnil ve čtvrtek 28. 2.
a měl název „Paraglidovým křídlem po světěÿ. Vlastimil
Puczok, jeden z našich nejlepších paraglidistů, vyprávěl
o tom jak společně se svým kamarádem na paraglidovém
křídle přeletěl severovýchodní Brazílii. Neuvěřitelné dobrodružství z exotické země také doprovázel promítáním
fotografií. Přišlo se podívat 16 lidí.
Přednášejícím patří,jistě nejen naše, velké poděkování.
Obě besedy byly velice zajímavé a poutavě podané a nezbývá než se těšit na třetí, která se
uskuteční v pondělí 17. 3. 2008 v 18.30 h opět ve společenském sále. Eva Fraňková bude vyprávět
o své cestě do Kolumbie.
Zbyněk-Náčelník

V březnu nás čeká povídání o Kolumbiji * Hodnocení činnosti v měsíci únoru *
Reportáže: Cestovatelské večery „Vietnam a Brazilieÿ, RR lyžovaní, Prodlouženě neprodloužená
schůzka družiny Jestřábů, Vycházka vlčat „Stezkou stopařů – Chyťte trolla!ÿ
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Hlásná trouba
I. Naše nejbližší akce
• VÝPRAVA NA MODROU ŽELVU – akce skautů
sobota 14.–16. 3. nebo sobota 28.–30. 3. 2008
„Skauti se chystají na luxusní výpravu na Chatu Modrá želva nedaleko Boskovic, zatím bohužel
ještě není upřesněný termín, ale hned na začátku března se ho všichni skauti dozvědí. Podrobnější info dostanete hned po oznámení termínu.ÿ
S sebou: Je to třídenní akce, takže prosím, aby si všichni vzali VP4.
Bude to dost dobrá akce, o hodně přijde ten, který se jí nezúčastní.
Jirka

• KOLUMBIE – ZELENÁ ZEMĚ PROTIKLADŮ
pondělí 17. 3. 2008
„Povídání Mgr. Evy Fraňkové o návštěvě kolumbijských pěstitelů kávy, Fair Trade obchodu,
o výletech do And, k indiánským hrobkám a na černé pobřeží Pacifiku. Povídání je doprovázené
promítáním fotografií.ÿ
Sraz: v 18.30 h ve společenském sále ve Křtinách.
Přijďte posedět a pobesedovat o vzdálené zemi,o níž toho příliš nevíme a ochutnat jak chutná
kolumbijská káva!

II. Organizační
• VÝROČNÍ ZPRÁVA
Přílohou tohoto čísla Smrku je Výroční zpráva o činnosti střediska během celého roku 2007.
Pokud budete mít zájem o bližší informace o chodu střediska, kontaktujte Petra Zapletala
(mobil: 724 689 865, mail: zapletal.petr@gmail.com).
Přejeme příjemné počtení.
• PŘEDBĚZNÉ PŘIHLÁŠKY NA SKAUTSKÝ TÁBOR 2008
DOSPĚLÍ ČLENOVÉ A RODIČE ČTĚTE!
Vzhledem k blížícímu se táboru spouštíme naplno jeho přípravy. V souvislosti s tím potřebujeme zjistit předběžné počty účastníků letošního skautského tábora.
Přílohou tohoto čísla Smrku je i předběžná přihláška na tábor. Prosíme, zvažte účast vašeho
dítěte na letním táboře a vyplňte předběžnou přihlášku. (Tu prosíme odevzdejte i v případě,
že neplánujete účast vašeho dítěte na táboře.)
Pro připomenutí, termín tábora je plánován v prvních dvou týdnech na začátku července.
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III. Středisková bodovací soutěž – „S. B. S. 100ÿ
• Vyhodnocení „S. B. S. 100ÿ za únor 2008
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. 20 b) (max. 10 b) (max. 110 b)
Tygři
19,0
20,0
20,0
20,0
4,6
6,6
90,2
Mochomůrky
20,0
20,0
0,0
15,0
5,0
5,0
65,0
Jestřábi
15,0
19,0
10,0
5,0
4,0
10,0
63,0
Ještěrky
15,0
0,0
0,0
16,0
0,0
0,0
31,0

Místo Družina
1.
2.
3.
4.

Celkové pořadí:
1. Tygři (534,0 b)
2. Mochomůrky (515,0 b)
3. Jestřábi (431,8 b)
4. Ještěrky (373,0 b)

Galeony únor Celkem
Mochomůrky 3
4
Ještěrky
V
0
Jestřábi
2
3
Tygři
V
1

Tygři tento měsíc s přehledem vítězí, a opět se ujímají vedení v celkovém bodování. Mochomůrky jsou jim ale pořád v patách. Druhé a třetí místo s těsným odstupem obsadily Mochomůrky a Jestřábi, kterým citelně chyběla výprava resp. její zápis do kroniky. Škoda že Ještěrky
nedonesly kroniku vůbec – stále tak přicházejí o cenné body – za 7 galeon ale získávají výpravu.
• Střediskový úkol S. B. S. na březen 2008
– Protože se nám pomalu blíží tábor, tak úkolem na tento měsíc je odevzdání Předběžných
přihlášek na tábor. Přihlášky je třeba odevzdat vedoucím družin nejpozději do konce měsíce. Za kompletní odevzdání přihlášek od všech členů získá družina 6 bodů. (Je tedy
jedno, jestli člen družiny jede či ne, vyplněnou Předběžnou přihlášku je třeba odevzdat
v každém případě!) Další 4 body může družina získat za rychlost odevzdání všech přihlášek. Vedoucí družin, ve chvíli, kdy budou mít veškeré přihlášky shromážděny, pošlou
o tomto Wardenovi SMS s uvedením počtu přihlášek (mobil: 724 689 865). Každý vedoucí zodpovídá za jím nahlášené počty, podle kterých si také vedoucí spočítají body do
SBS, které zaŠlou Kulichovi. Samotné přihláŠky vedoucí donesou na nejbliŽŠí dubnovou
strediskovou radu.

Živá kronika
Hodnocení měsíce února
Smečka vlčat – Tygři: V únoru jsme se sešli celkem na třech akcích a to dvou schůzkách v klubovně
a vycházce – Stezkou stopařů. Navíc přišlo dost vlčat i na oba cestovatelské večery, které křtinští
skauti v únoru spolupořádali.
V našem kouzelnickém dobrodružství ve Škole čar a kouzel v Bradavicích jsme měli hodinu
lektvarů a hodinu přeměňování a v Zapovězeném lese jsme bojovali s trollem. Drahé kameny do
přesýpacích hodin utěšeně přibývají. Kouzelná semínka, která jsme sázeli minulý měsíc pěkně vyklíčila. Kluci rostlinky přinesli ukázat na schůzku a doma si je pak mohli dát na chleba – byla to totiž
řeřicha.
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Hodně jsme se věnovali zdravovědě. Seznámili jsme se s obsahem lékárničky, učili se ošetřovat
drobná zranění, obvazovali nohy, ruce i hlavy, . . . Část jedné schůzky jsme věnovali výrobě papírových
míčků na naše dobrodružné hry.
Na naší stopařské vycházce jsme odvezli do krmelců kaštany, které jsme na podzim nasbírali,
odlévali stopy zvěře a také poprvé na ohýnku opékali.
Účast na činnosti byla velice dobrá a to 91,4%. Hned osm kluků bylo na úplně všech schůzkách.
Hanka a Zbyněk-Náčelník

Družina skautů – Jestřábi: Měsíc únor byl měsícem napravování škod, skauti pořádali Velké šití,
měli jsme bohužel jenom dvě družinovky a jednu prodlouženou, která se ne úplně podařilra. Došlo ke
zranění, ale družina všechno zvládla, za což jim patří velké díky. David už snad zase chodí normálně.
Naše účast je krásných 75,4 %. Což při Jindrově lyžování a pár nemocem jde. Kluci si v následujícím měsíci vyzkouší vést sami družinovku, pouze s dozorem vedoucího. Přeji jim hodně štěstí. Také se
chystáme na chatu Modrá Želva nedaleko Boskovic. A dost pravděpodobně proběhne i prodloužená
družinovka, kde si zopakujeme pletení mrskaček.
No, zní to celkem lákavě. Tak vzhůru do toho!
Jirka
Kmen RR: Na začátku měsíce jsme podnikli výlet za lyžováním k Pradědu, kde jsme si pořádně
odpočali, steným způsobem jsme zahájili i jarní prázniny, a to výpravou na naše tradiční místo,
chatu Modrou želvu. Takže tento měsíc byl zaslouženě oddychový. Proběhla i jedna RR schůzka, kde
jsem domluvili spoustu věcí. Takže uvidím, co nám připraví březen.
Štófa

Reportáže z proběhlých akcí
RR lyžovaní

čtvrtek 31. 1. 2008–neděle 3. 2. 2008

Letošní zimu jsme se s roverama domluvili na čtyřdenní akci na horách.
31. 1. jsme se sešli u nás doma (u Ludvíků), naskládali jsme věci k taťkovi do auta a v 16 h jsme
vyrazili. Cesta proběhala bez problémů, připadala mně i celkem krátká.
Po hodině a půl jsme dorazili do skautské ubytovny. Byla jsem hodně překvapená, že je tak
prostorná, prolezli jsme všechny místnosti a jednu z nich jsme si vybrali na spaní. Ubytovali jsme se
a pak ise šli podívat na jízdní řád vlaku a autobusu. Po zjištění jsme šli zpět do ubytovny.
Večer jsme se všichni shromáždili v kotelně, pořád jsme přikládali aby nám bylo teplíčko, tak se
nám už nechtělo odcházet, celý večer jsme si vykládali a pak šli spát.
Ráno odjížděli Zuzka, Marťa, Štefan, Jirka autem a já s Jonym a Ondrem jsme jeli později
autobusem. Párkrát jsme přestupovali a za chviličku jsme dorazili na sjezdovku.
Počasí nám moc nepřálo. Já jsem se začínala učit na snowbordu, tak jsem měla z toho docela
strach, protože foukal strašně moc vítr a padal sníh, ale Ondra a Jony mě uklidnili.
Začátek jezdění byl hrozný, pořád jsem padala a kluci se o mě museli pořád starat, potom jsme
se šli do hospody na oběd a většinu času jsme strávili tam kvůli škaredému počasí. Po obědě jsme
šli ještě chvilku jezdit a kolem čtvrté hodiny jsme šli na autobus a jeli jsme na chatu.
První věc co jsme udělali, tak jsme šli zatopit. Potom se všichni vykoupali a nevečeřeli. Večer
probíhal klasicky zase v kotelně. Kolem jedenácté hodiny jsme se odebrali spát.
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Třetí den probíhal téměř stejně. Zuzka, Marťa, Štefan, Jirka odjížděli zase dříve a my jsme
jeli později vlakem. Počasí bylo mnohem lepší než předchozí den, tak jsme většinu času strávili
na sjezdovce. Ve čtyři hodiny vypínali vleky, tak jsme jeli na chatu. Po cestě jsme uvízli na jedné
zástavce. Byla totiž sobota a nejel nám autobus, tak pro nás přijel Jirka a odvezl nás na chatu.
Večerní program se odehrával podobně, i když mírně odlišně, jako minulé dny. Vykládali jsme si
a hrály různé slovní hry, byli jsme už celkem unaveni, tak jsme brzo zalehli.
V neděli ráno jsme se probudili, šli si zabalit věci a vše jsme po sobe uklidili, abychom mohli
jít ještě lyžovat. V devět hodin pro nás přijel taťka a odvezl nás na svah, abychom nemuseli jezdit
komplikovaně autobusem. Bylo krásné počasí, ale všichni byly už unaveni, tak jsme se naobědvali a
ve tři hodiny jsme odjeli na chatu.
Předali jsme klíče, naložili věci a jeli domů. V šest hodin jsme dorazili do Křtin, vzali si věci a
odcházeli domů.
Tahle akce se mně velice líbila, doufám, že to příští rok zopakujeme.
Nikča

Prodlouženě neprodloužená schůzka družiny Jestřábů středa 27. 2. 2008
Sešli jsme, nečekaně, v dolní klubovně. Vedl nás šéfik Jirka, a ten pro nás měl přichystán dobrý
program. A jak jsme se ke klubově dobelhali všichni, což bylo kolem páté hodiny, tak jsme začali:
pokřik, kontrola VP1. A vydali jsme se na cestu, starší šli napřed a vedli mladý podle značek
k březovce tam jsme si zahráli na šikanu a později kafe kde si něco udělal Husky s nohou, tak jsme
ho nesli domů a kvůli němu jsme skončili dřív.
Brdo
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Vycházka vlčat „Stezkou stopařů – Chyťte trolla!ÿ

čtvrtek 28. 2. 2008

Minulý rok na podzim jsme nasbírali spoustu kaštanů s tím, že je za krušné zimy zavezeme
zvířátkům do krmelců. Krušná zima stále nepřichází, ale zvířátkům budou kaštany určitě chutnat
i tak. Po této úvaze jsme se rozhodli uspořádat vycházku ke krmelcům. Jedno pěkné čtvrteční
odpoledne jsme kaštany naložili na vozíky a vyrazili do lesů.
Náklad byl těžký a při tlačení vozíků do kopce se všichni pěkně zapotili. Naštěstí jsme si pomáhali
a v táhnutí se střídali. Kaštany jsme dovezli do dvou krmelců a obohatili tak zvířecí jídelníček. Cestou
jsme odlévali stopy, což se klukům moc líbilo. Každý si z vycházky mohl odnést alespoň jeden odlitek
domů. Na příští schůzce si z nich zkusíme udělat sádrové otisky.
Na zpáteční cestě jsme objevili stopy trolla. Pro ty kdo by to snad nevěděli – troll je velký, zlý,
hloupý, ale nebezpečný obr. Stopami byli jeho, slušně řečeno, „výkalyÿ. Byly zelené a vypadaly dost
odporně. Kluci bez velkého rozmýšlení vyrazili po stopě a po chvíli objevili v křoví hned dva trolly.
Svedli s nimi lítý boj a samozřejmě zvítězili. Kdo? No samozřejmě naše vlčata!
Za soumraku jsme si rozdělali malý ohýnek a poprvé letos opékali. Někteří pekli špekáčky, jiní
tvrdý sýr, jablka a další třeba jen chleba. Všichni si pochutnali.
Téměř za tmy jsme dorazili do Křtin a tuto velice povedenou vycházku zakončili.
Zbyněk-Náčelník

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 97, ročník 10., vyšlo 10. března 2008 ve Křtinách v nákladu 50 výtisků.
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