
Na ketlovací jehlu navlékni 
kombinaci korálků, která se 

ti líbí.

1.

Vytvoř velké množství 
stejných dílků.

4.

Dílky pospojuj 
dohromady.

5.

Chytni konec drátku do 
kleští a stoč do kroužku. 

Vznikne ti očko, které je tak 
trochu křivé… Chytni znovu do 
kleští, ohni na druhou stranu 
– tím se ti očko sice pootevře, 
ale zároveň se srovná. Očko s 
pomocí kleští douzavři. Nyní 
by měl dílek vypadat na obou 

stranách stejně.

3.

                                              Budeš potřebovat:  

korálky (perličky), ketlovací jehly, 
zapínání, kleště (malé štípací a s kulatými čelistmi). 

Připevni zapínání (v případě, 
že děláš delší náhrdelník, není 

potřeba, přetáhneš jej přes hlavu).

6.

Přebytečný konec 
odštípni. Volný 

konec drátku by měl 
být dlouhý cca 1 cm.

2.
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Chystáte se do divadla nebo na 

podzim do tanečních? V tom případě 

je následující rukodělka právě pro vás!



Napiš do 
konce června 

na  skautjunak@
skaut.cz, do mailu 

uveï svůj věk, poštov
ní adresu a do předmětu 

napiš Rukodělka. Budešli 
mezi pěti vybranými, dosta

neš od nás balíček materiálu,
k němu můžeš přidat cokoliv z vlastních zásob. Doma pak 
něco zajímavého vytvoříš, pošleš nám pár fotografií a 
v dalším čísle pak všichni uvidí, co dokážeš! Jdeš do toho?

Výzva!

A můžeš 
vyrazit třeba 

do tanečních!

7. Ukaž, co umíš!                                                           Chceš zkusit něco nového?
Co dokážeš vyrobit z balíčku plsti, jehel, bavlnek a knoflíků? 

Inspiruj se výrobky čtenářů SKAUTa!
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· 3D planetárium – 2D a 3D projekce
·
·
·
· Ohnivé tornádo
· Megabublinárium
· Vesmírný skateboard
·
· Simulátor laparoskopické operace
·
·

ZAŽIJTE VICHŘICI POZNÁNÍ!
Supermoderní Science Centrum se stovkami exponátů.
Přes 400 interaktivních exponátů na 10 000 m2.
Otevřeno každý den!

SCIENCE CENTER
3D PLANETÁRIUM
LIBEREC

inzerce

Připravila: Sojka
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Postup výroby mýdla

TIP: K přípravě mýdla s uklidòujícími účinky můžeme použít směs květù a aromatických olejù z levandule a mateřídoušky.

Nejprve se oleje musí rozehřát.

Zmýdelnění roztokem 
hydroxidu.

Mýdlo vypadá jako pudink.

   Zmýdelnění

Do nerezového hrnce odvážíme 
potřebná množství rostlinných
olejů a necháme je na mírném 
ohni pozvolna roztát. Roztave-
nou směs ochladíme na 30–35 °C
a vmícháme do ní připravený 
roztok hydroxidu. Ihned poté 
směs začneme míchat pomocí 
ponorného mixéru a pozoruje me 
postupné zakalování a houstnu-
tí. Směs mícháme do té doby, 
než mixér začne zanechávat 
přetrvávající stopy na hladině 
a směs má konzistenci pudinku. 
Nyní nastal čas na přidání 
aro matických látek. Do směsi 
mů žeme přimíchat bylinky a 
aromatické oleje dle našich 
představ (v množství do 2 % 
celkové hmotnosti mýdla).

   Příprava roztoku hydroxidu
Upozornění: Hydroxid sodný je silná žíravina a při 
vniknutí do očí může nenávratně poškodit zrak. Při práci 
s hydroxidem pracujeme pouze pod dozorem dospělé 
osoby za použití gumových rukavic a ochranných brýlí!

Do suchého kelímku od jogurtu si odvážíme potřebné 
množství hydroxidu. Do plastové nebo skleněné nádoby 
odvážíme destilovanou vodu. Do vody po malých částech
 přidáváme za stálého míchání hydroxid do jeho úplné-
ho rozpuštění. Nikdy nepřilévejte vodu k pevnému 
hydroxidu! Roztok hydroxidu se 
při rozpouštění zahřívá 
a může uvolňovat 
dráždivé páry. 
Nádobu proto při 
míchání chladíme 
ve stu dené vodní 
lázni. Roztok och-
lazujeme až na 
teplotu 30–35 °C.

Vlastní mýdlo
Když si přečtete složení mýdla z drogerie, možná vás zarazí, ko-

lik různých podivně znějících látek v sobě má. Díky nim má moder-
ní mýdlová kostka lákavou barvu, dlouhou trvanlivost a intenzivní 

vůni. Samotný postup výroby mýdla je však známý už téměř 4000 let. 
Naši předci si při jeho přípravě vystačili se surovinami ze svého okolí. Stačil 

jim přírodní olej, alkalická sůl získaná třeba z popela a trocha vonného oleje či sušených bylin. 
Pojďme po stopách našich předků a připravme si vlastní mýdlo s vůní podle našich představ!

Příprava mýdla je z chemického hlediska rozklad tuků působením silné zásady.Vzniká směs gly-
ce rolu a hlavně solí mastných kyselin, kterou nazýváme mýdlo. Při jeho přípravě tedy necháme 
reagovat směs olejů s roztokem hydroxidu sodného. Množství surovin jsme v následujícím postupu 
zvolili tak, aby po reakci v mýdle zbylo asi 5 % olejů. Mýdlo pak nebude příliš zásadité a naše 
pokožka bude po umytí příjemně vláčná.
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TIP: 
Pomocí vykrajovátek na cukroví můžeme připravit mýdla rùzných tva rù a velikostí. 

Zelí, které smrdí, ale chutná

450 g koko-
sového oleje, 

350 g  olivového 
oleje, 200 g palmového oleje, 

380 g (ml) destilované vody, 
150 g hydroxidu sodného, aro-

matické oleje a bylinky, 
gumové rukavice, ochranné 
brýle, kelímek od jogurtu, 

plastová nebo skleněná nádoba 
na roztok hydroxidu, nerezový 

hrnec na rozpouštění olejů, 
digitální váha, teploměr, 
ponorný mixér, forma na 

biskupský chlebíček, pečicí 
papír, pomůcky 

na míchání

Suroviny a 
pomůcky

Připravil: Petr Holzhauser, Jan Havlík

s vůní jara

Nalijeme 
do formy a 
uhladíme.

Mýdlo několik týdnů zraje.

Pomerančové a levandulové mýdlo 
jako vlastnoručně vyrobený dárek.

   Lití do formy a zrání

Pokud forma není pokryta nepřilnavým povrchem, vyložíme ji 
pečicím papírem. Po mírném promíchání nalijeme mýdlo do formy 
a zabalíme ji do několika vrstev deky, abychom udrželi teplo stále 
ještě vznikající chemickou reakcí. Během následujících 24 hodin 
mýdlo ztuhne a získá mírně gelovitou strukturu. Pak mýdlo vyklo-
píme z formy, nakrájíme a necháme na dobře větraném místě 
3–4 týdny odpočívat. Během této doby dozraje a jeho původně 
vysoké pH poklesne na 7–9. Takto připravené mýdlo už můžeme 
bez obav začít používat anebo ho pěkně zabalené někomu 
věnovat jako 
originální 
dárek.

Příště:
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Připravila: Lenka Šablová, foto: internet

Tajemný vrch Boreè
 Boreč je vlastně dutá hora, pro-
tkaná složitým puklinovým labyrin-
tem. V zimě ve své spodní části 
nasává studený vzduch, který stoupá 
vzhůru, cestou se ohřívá a nahoře 

se vyfukuje o teplotě 9–10°C. A v létě naopak 
– studený vzduch proudí dolů. Vydejte se sem proto 

raději v zimě a čím větší zima bude, tím bude výpra-
va zajímavější – z vrcholu kopce totiž v důsledku výše 

popsaných procesů uniká dobře pozorovatelná pára. Místa, 
kde lze pozorovat výfuky teplého vzduchu, mají své odborné 

označení – ventaroly. Těsně u výdechů můžete pozorovat vzácné 
játrovky a jasně zelené mechy a jen několik desítek centimetrů 
nad prohřátými rostlinami visí rampouchy vzniklé kondenzací páry. Ú
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Pozvání do pražského 
podzemí
A není to podzemí 
jen tak nějaké 
– zveme vás do 
prostor jednoho 
z největších systémů kolektorů na 
světě. Kolektorová síť budovaná pod 
hlavním městem Prahou již více než 
35 let je dlouhá 92 kilometrů, v sa-
motném centru se pak nachází 20 
kilometrů. A právě v nich jsou pro 
zájemce připraveny dvě turistické 
trasy v délce 1,2 a 1,4  km, vedou-
cí místy až 35 m pod povrchem. 
Seznámíte se s nejnovější tech-
nologií výstavby kolektorů a se 
způsobem uložení inženýrských 
sítí.  V centrálním dispečinku 
uvidíte jeden z nejmodernějších 
a nejrozsáhlejších způsobů moni-
toringu na světě, v hloubce 
30 metrů si prohlédnete důlní 
nádraží a svezete se důlní loko-
motivou.

Po nauèné stezce kolem Horní Blatné
Zavítáte-li do Karlovarského kraje, může být okolí městečka Horní 
Blatná zajímavým cílem výpravy. Místní naučná stezka vás provede 
po okolí tohoto starého hornického města.  Zavítáte do území jam 
a propadlin, s podzemím protkaným sítí šachet a štol, které jsou 
pozůstatky po těžbě cínu v této oblasti.  Uvidíte bývalé doly (a 
dnes přírodní památky) Ledovou a Vlčí jámu, původně podzemní 
prostory dolu Wolfgang vzniklé propadem poddolovaného terénu. V propadlině jsou 
vidět zbytky starých zřícených chodeb a komor. Půjdete podél Blatenského vodního 
příkopu, který přiváděl z Božího Daru do Horní Blatné vodu potřebnou pro zpra-
cování vytěžené rudy, a můžete vystoupat na 
rozhlednu stojící na Blatenském vrchu. Karlovarský kraj
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Tentokrát nabízím PELMEL 

tipů se vším, na co zatím 

nezbylo místo – aś už proto, 

že tip nezapadal do žádné 

z kategorií, kterými se 

dvoustránka zatím 

zabývala, nebo proto, 

že zajímavostí 

v tom kterém 

kraji bylo prostě 

příliš a musela 

jsem vybírat.

TIPY 
na 

výpravy

Veselské pískovny a pískový pøesyp u Vlkova
Jedná se o pět oddělených štěrkových jezer, která 
vznikla po těžbě štěrkopísku v letech 1952 až 1986. 
Na trase dlou hé sedm kilometrů je připraveno 14 
zastavení s in formačními tabulemi, upozorňujícími 

na výskyt jedinečných a většinou i chráněných druhů rostlin a živo-
čichů. K pískovně neodmyslitelně patří chráněná lokalita Pískový 
přesyp u Vlkova, který je nejznámější lokalitou tohoto druhu u nás.
 Písečný povrch je tu jen vzácně pokryt borovicemi a jinou pískomil-
nou flórou – vítr tu tak na nezpevněném povrchu vytváří nejrůzněj-
ší písečné tvary, i když o výšce maximálně několika cen timetrů. 
Z geologického hlediska se jedná o izolovaný písečný přesyp, 
který má poměrně dobře zachovalý charakteristický původní tvar. 
Okolní krajinu převyšuje o 4-6 m, dosahuje šířky asi 80 metrů. 
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Pøírodní park Bøezná 
Přírodní park Březná leží v drsném a divokém koutu severozápadní Moravy.
Mezi zvláštnosti, které můžete při návštěvě tohoto místa spatřit, patří bal-
vanové proudy, balvanová moře a také četné mrazové sruby s průměrnými 
výškami okolo 10 metrů, které se nacházejí na svazích Pálené hory a Vlčí 
jámy. Parkem protékají řeky Březná a Moravská Sázava, které v krajině 
vytvářejí výrazná, hluboká a symetrická údolí. Zajímavostí tohoto území 
je také přes 170 let starý les pralesovitého charakteru. 
Za návštěvu rozhodně stojí i dvě vodní nádrže – Nemilka a rybník Sychrov, 
který je významnou ornitologickou lokalitou. 
Určitě se zastavte také na zřícenině gotického hradu Hoštejna, který se 
nachází nad stejnojmennou obcí, a zavítejte do městečka Štíty. O
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Hromnické Èervené jezírko
Jezírko vzniklo po ukončení těžby vitriolové 
břidlice, která se používala v druhé polovině 
19. století k výrobě kyseliny sírové. Břidlice 
již od středověku sloužila k výrobě kamence, 
který byl používán jako bělidlo v textilní 
výrobě. Na začátku 19. století byla objevena 
možnost získávat z ní dýmavou kyselinu  
sírovou, lidově zvanou vitriol. Voda jezírka 
tak obsahuje množství síranů – je vlastně 
slabým roztokem kyseliny sírové a díky 
obsahu železa má voda načervenalou bar-
vu. Kromě řas je bez života. Jezero leží 
500 m severovýchodně od Hromnické návsi 
na levém břehu Býkovského potoka, je 
hluboké 60 m a jeho rozloha je 12,20 ha. Pl
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Připravila: Lenka Šablová, foto: internet

Za podivuhodnými tvory 
do Hamrù nad Sázavou
„Hamerský vycházkový 
okruh“ je značená stezka 
kolem obce v celkové délce 
15 km. Podle vlastní volby 
můžete kdekoliv začít i skon-
čit, jít jedním nebo druhým směrem. Stezka 
vás povede kolem 12 rybníků a skalního útva-
ru Rozštípená skála, který je bizarním skal ním 
útvarem velmi oblíbeným horolezci. Ne daleko 
se nachází také pů vodní 
šlakhamerský hamr. Vysočina

Dunajovické kopce aneb 
zemì nikoho  
Mezi jihomoravskými obcemi Březí, Dolní 
Dunajovice a Brod nad Dyjí, kousek od Miku-
lova, se táhne ve směru severojižním úzký pás 
kopců. Před 70 lety se všude kolem rozkládaly 
vinohrady, sady a polnosti – strmé terasy starých 
vinic jsou ostatně dobře patrné dodnes. 
Po válce, odsunu původního obyvatelstva 
a následné kolektivizaci zůstalo toto úze-
mí z větší části ležet ladem a život se tu 
zastavil – staré kříže a kapličky, opuštěné 
vinohrady a neobdělávaná pole vytvářejí 
zvláštní dojem země bez lidí. Podivný 
ztracený svět. Oblast je velice cenná zej-
ména z botanického hlediska – nacházejí 
se zde drnové stepi se vzácnými druhy 
trav či orchidejí. Nevede sem žádná turi-
stická značka, pohybovat se zde budete 
po stezkách vyšlapaných zvěří. Ji
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Planetární stezka 
v Hradci Králové 
Planetární stezka je model naší sluneč-
ní soustavy v měřítku 1 : 1 miliardě. 
Tomu odpovídají nejen rozměry 
modelů jednotlivých nebeských 
těles (mimo plane ty, Slunce a 
Měsíc jsou zde i pla netka Ceres a 
Halleyova kometa), ale i vzdále-
nosti, které mezi nimi musíte 
ujít. Na každé zastávce najdete 
malou kuličku znázorňující pla-
netu a příslušnou informační ta-
buli, na níž jsou uvedeny základ-
ní údaje a zajímavosti o dané 
planetě. Stezka začíná u Hvězdár-
ny a planetária v Hradci Králové 
a její celková délka je 6,5 km. Kr
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Pohanské kameny 
u Višòové
Nacházejí se ve Frýdlantské 
pahorkatině, v katastru obce 
Višňová na dnešní česko-polské 
hranici. Jedná se o skupinu mohut-
ných balvanů z rumburské žuly, 
které byly ještě koncem 19. století 
považovány za lidský výtvor, ale 
ve skutečnosti se jedná o výtvor 
přírodní. Je však pravděpodobné, 
že v minulosti sloužily Pohanské 
kameny jako kultovní místo 
– zřejmě proto se k nim váží četné 
pověsti. Na skalní masív vedou 
železné schody a na vrcholu je 
vyhlídková plošina.

Liberecký kraj

Piveèkùv park ve Slavièínì
Zavítáte-li do podhůří Bílých Karpat, zkuste 
neminout Slavičín a v něm místní zajíma-
vost – Pivečkův lesopark. Jsou zde totiž 
instalována díla studentů ateliéru sochařství 
profesora Kurta Gebauera a J. Skalické z 
VŠUP Praha – velké přesýpací hodiny a sedm 
dubových plastik vlků v různých pozicích 
autorky Stanislavy Konvalinkové, dřevěný 
slimák, hlemýžď, had, píďalka a tuleň od 
Veroniky Zapletalové, lavičky Lenky Klodové 
a Marka Rejenta, autorem mostu přes umělé 
jezírko a dřevěného kolotoče pro děti 
je Marek Borsányi. Dřevěná plastika 
kondora a skupina čtyř stromů je dílem 
Klause Dobrunze z Akademie Düsseldorf. 
Většina těchto soch plní nejen estetic -
kou, ale i praktickou funkci a lesopark 
je tak ideálním místem pro hry. Sochař-
ská díla vznikla v rámci sochařského 
sympozia mladých výtvarníků. Zl
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Trojmezí u Hrèavy
Trojmezí je místo, kde se stýkají hranice tří států – v tomto případě 
Česka, Polska a Slovenska. Trojmezní bod je nejnižším bodem polsko-
české hra nice a nachází se v korytě potoka. 
Od roku 1995 je toto místo označeno třemi žulovými monolity (český 
má nadmořskou výšku 555,04 m, polský 
556,17 m a slovenský 557,61 m). V rámci 
zpřístupnění Trojmezí byly v červenci roku 
2007 břehy strže na polsko-slovenské hranici 
spojeny 18 m dlouhým mostem pro pěší a 
prohlubeň na česko-polské hranici taktéž 
dřevěným můstkem asi 5 m dlouhým. M
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Vypravte se na 
Køivoklátko
Navštivte chráněnou přírodní 
památku Skryjská jezírka. Každé z 
nich měří přibližně 30 m a zaujímá 
plochu asi 150 m². Jezírka se na chá-
zejí za skalní průrvou Zbirožského 
potoka, který je přítokem Berounky. 
Okolní skalní stěny a prahy 
tvoří odolné tmavošedé horniny 
sopečného původu. V nich vznikly 
pukliny, podél těch se začaly 
rozrušovat a uvolňovat horniny 
a došlo k proříznutí soutěsky. Ta 
byla později v nejužším místě 
zahrazena nanesenými balvany, 
za nimiž postupem času vznikla 
dvě jezírka. Horní jezírko leží 
těsně pod Skryjským vodopá-
dem, zčásti je sevřeno mezi ska-
lami a zčásti je k němu přístup 
otevřený. Dolní leží o několik 
metrů níže mezi stromy.  St
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Vyjeïte si do Králík
Naučná stezka Vojenské historie 
Králíky je situována ve východní 
polovině Králické pevnostní 
oblasti, na severním okraji města. 
Trasa měří 6,5 km a prochází 
kolem bojových objektů (prohlídka 
exteriérů), přes kótu 666 (místa 
dalekého rozhledu), sestupuje 
k Vojenskému muzeu Králíky a k 
Muzeu čs. opevnění z let 1935-
1938 - pěchotnímu srubuK - S 14 
„U cihelny“.
Raritutéto naučné stezky 
představují protibetonové 
střely Röchling – tajná zbraň 
III. říše - dodnes zabořené ve 
stěnách dělostřeleckého srubu 
K-S 11 tvrze Hůrka.
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Ano, ne a podobnì…



Katastrofa!
Jestliže si rádi povídáte při pochodech, zkuste si to 

okořenit následující hrou. Vaším úkolem je uzpůsobit 

svou řeč tak, aby se v ní nevyskytovala slova, která 

rádce předem oznámí nebo se na nich družina dohodne. 

Nejoblíbenější bývají slova: ano, ne, nevím, možná. 

Každý si pak nese v ruce pět nebo více předmětů, 

které značí jeho životy (může jít třeba o šišky nebo 

žetonky). Jestliže se někdo přeřekne a ujede mu 

zakázané slovíčko, musí svůj život předat tomu, s kým 

se v tu chvíli bavil.V případě, že to není jasné, záleží na 

proviněném, komu ho předá (například když si zakážete 

slovo „zase“, někdo sám od sebe zavolá „To ne, zase 

kopec“ a slyší to více lidí). Pokud někomu dojdou 

životy, můžete samozřejmě hrát dál. Výhodou „nemrt-

vých“ je, že nejsou omezováni zakázanými slovíčky, 

takže můžou dotírat na ty bohaté s mnoha životy. Ten, 

kdo shromáždí na konci nejvíc životů, vyhrává. 

Připravil: Mačo30 SKAUT 06/2014

Po roce nás opět čeká tábor a na něm samozřejmě i výlety a výpravy. Jestliže 

potřebujete poradit, popostrčit nebo jen trošku oživit inspiraci, jaké aktivity zahrnout 

na táborovou družinovou výpravu, čtěte dál. Aś už vymýšlíte putovní výpravu, nebo 

spíše pohodovou, na kolech nebo na kolečkových bruslích (ano, taky to jde), určitě 

  se  tu pro vás něco najde. Jak je dobrým zvykem, opět si aktivity přizpùsobujte dle 

    svých potřeb a gusta. Jen taková rada na začátek – radši delší plánování před   

     výpravou, než problémy přímo na výpravě. Obzvlášś co se týče časů a únavy. 

VYprAVY

Rady: 
 Jestliže je potopa pro vás moc snadná, existuje 

ještě variace brtník – tento poddruh medvěda se 

proslavil tím, že je schopen mistrně lézt po stro

mech. Èlenové se musí pověsit na strom a pevně 

ho obejmout, dokud rádce nebezpečí neodvolá 

(nebo dokud nespadne první člen ze stromu).

 Myslete na prostředí – potopa na louce, kde 

široko daleko není vyvýšenina, je zajímavý 

prvek, který však často končí otrávením a 

nudou v družině. Vybírejte pečlivě.

Hra, která vytrhne družinu z nudy a pocvičí pozornost 

každého člena. Rádce během pochodu oznámí, že 

se právě prochází nebezpečnou zónou. Na každém 

kroku zde hrozí nebezpečí. Ve chvíli, kdy rádce 

zakřičí Nálet!, tak se musí všichni členové vrhnout 

k zemi, lehnout na břicho a dát ruce za hlavu, kdo to 

nestihne do pěti sekund, připočítává si trestný bod. 

Dále pak může nastat potopa, při které po vyvolání 

mají všichni 10 sekund na to vylézt alespoň do výšky 

rádcova pasu nad zem. No, a aby toho nebylo málo, 

může přijít ještě divočák. Když rádce vyvolá divočáka, 

zastaví se a počítá do patnácti. Koho po patnácti 

sekundách uvidí, ten byl chycen divočákem. Na konci 

se sečtou body a vítězí ten nejméně trestaný.

Rady: 
 Může se vám stát, že všichni budou mlčet, 

jen aby se nepřipravili o život. V tu chvíli je 

především na rádci, aby rozproudil konverzaci. 

Mějte po ruce pár atraktivních témat, které 

můžete vytáhnout. 
 Slovíčka si v průběhu hry můžete přidávat, 

ale ze začátku to nepřepalte, mohlo by vás to 

brzy přestat bavit. Skutečně postačí pár často 

používaných slov. 
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VYprAVY

Nebojíte se bavit s cizí-
mi lidmi? Tak to vás tato 
hra bude bavit. Ve své 
podstatě jde o vytvoření 
ankety na vlastní téma 
(skautské či neskautské), 
kterou družina vytvoří 
během výletu. Nejprve 
by mělo dojít k rozdělení 
rolí, tzn., kdo bude 

zapisovat, kdo se bude ptát, kdo bude dělat tabulku 
atd. Je potřeba si vytvořit otázku a k tomu možnosti 
odpovědí např. „Myslíte si, že má skauting místo 
v dnešním moderním světě?“ a odpovědi: Naprosto 
ano, spíše ano, spíše ne, naprosto ne. Dotazovanými 
by měli být lidé mimo oddíl, které na výpravě pot-
káte. Výsledkem celého snažení by mělo být nějaké 
hezké zpracování celé ankety (např. s grafem ), 
které pak družina představí zbytku oddílu. 

Kudy po mìstì? 
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TIP NA ZÁVÌR: Na závěr ještě troška (neobvyklé) inspirace. Jedna z věcí, co dokáže přidat velký wau efekt k výpravě, je rozhodně místo, kde budete trávit noc. Samozřejmě, klasika pod plachtou nebo stanem v lese má své kouzlo, ale před pár lety jsem poznal, že se na to dá jít i jinak. Na výpravě jsme totiž po domluvě s kastelánem přespávali na hradě – dodnes je to jeden z mých velkých zážitků, zvláště když k tomu přidáte plížící noční hru. Nemusí jít však jen o hrad – ostrůvky na jeze- rech či přehradách s půjčenou loďkou, zříceniny, zděné rozhledny… pokud se rozhodnete něco takového zkusit, nevá hejte se domluvit s vůdcem a společně se poptat správců či majitelů onoho objektu. Nemusíte sice uspět, ale za pokus nic nedáte, a ten pocit za to pak rozhodně stojí.

Anketka!

 Rady: 
 Myslete na to, co by taková anketa měla mít 

– počet dotázaných, kolik z nich odpovědělo, 
procentuální výpočet – na internetu najdete 
spousty jednoduchých i složitých postupů, 
které vám pomůžou.

 Se slušností nejdál dojdeš, a když se člověk 
potřebuje na něco zeptat někoho neznámého, 
platí to dvojnásob.

 Myslete na to, aby skutečně každý člen něco 
dě lal, aby zastával nějakou roli; je to ko nec  kon
ců práce družiny, ne jen několika starších členů.

Rady: 
 Křídy nejsou do deště, buïto využijte jiný 

styl značení nebo hru odložte; pamatujte 

také, že za křídové čmárance na omítce 

vás asi nikdo nepochválí.

 Naprosto nutná je znalost města/vesnice 

– zkuste se při plánování vyhnout velkým 

silnicím, ale zároveò myslete na to, aby 

skrýš agentů byly dostatečně od sebe.

 K hrám si přidávejte příběh; když hru 

připojíte k legendě výletu/tábora, hned 

dostane lepší šmrnc.

Tato hra je ideální, když jste čerstvě po pauze 

ve městě nebo na vesnici. Družina se rozdělí na 

poloviny, z čehož každá půlka zastává funkci 

výzvědného oddílu tajných služeb. Potíž je v tom, 

že tyto agentury si navzájem konkurují. Úkolem 

každé poloviny je během dvaceti minut si vytvořit 

systém značení a orientace, pomocí kterého si bu-

dou zanechávat značky (jako při stopovačkách). Po 

dvaceti minutách se totiž z každé poloviny jeden 

člověk vydá na cestu na místo, které mu určí 

rádce na mapě (někde ve vesnici). Tento člověk 

však za sebou zanechává značky (pomocí kříd) 

dle systému, který si domluvil se svou skupinou. 

Po určité době (záleží na vzdálenosti), se vydají 

skupiny po stopách svých agentů. Vyhrává však 

skupina, která jako první nalezne nejen agenta 

svého, ale i agenta druhé skupiny. Záleží tedy 

nejen na domluvě ve skupině, ale též na schop-

nosti rozluštit značky té druhé skupiny. 



tÁBorY

Táborový zlepšovák = aktivita, která mùže trvat pøes celý 
tábor a nìjakým zpùsobem zpestøuje denní všednosti

Zpestøení táborového dne (zpestøovák) = aktivity, které se 
dají dìlat pouze jednou za tábordají dìlat pouze jednou za tábor

Každý skautský tábor má určitou délku trvání, tematické zaměření, 
každodenní řád a pravidla, tradiční hry, ohně a puťáky. Na každém 
táboře má den svoje tradiční aktivity: snídaně, první blok, svačina, 

druhý blok, oběd, polední klid, třetí blok, svačina… Však to sami 
znáte. Táborové zlepšováky a zpestřováky slouží k tomu, aby 

obohatily i takto jasná pravidla táborového dne a zajistily tak 
účastníkům pocit netradičnosti dne. 

A jak si poradit se zpestřováním tábora s družinou? 
Za nejosvědčenější způsob považuji to, když 
si družina nějaké zlepšovadlo nebo zpestření 
všedního táborového dne vymyslí a zrealizuje 

sama. Celý proces příprav a realizace 
táborového obohacení může pak 

ve výsledku sloužit jako dobrý 
„stmelovatel“ družiny – družina 

se musí dohodnout, vše si při-
pravit a mezi sebou rozdělit, 

a nakonec mají společnou 
radost a nadšení z úspěchu. 
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Inspirace táborových zpestøení:
• DEN NARUBY

1. možnost: Dnes vedou den děti a vedoucí tvoří 
táborové družiny. 

2. možnost: Mluvíme celý den naopak. 
3. možnost: Den pozpátku (večerka, večerní pro-

gram, večeře, odpolední program…). 

• TÁBOROVÁ PÍSNIČKA NA ZNÁMOU MELODII
Táborovou atmosféru může mnohdy zachytit 
například zhudebněná básnička z hlášek.

• MISS LATRÍNA, LATRÍŇÁK
Připravte volební lístky a na latrínu umístěte 
seznam vedoucích. Pak už jen stačí rozdat všem 
hlasovací lístky, hlasovat a vyhlásit miss latrínu a 
latríňáka!

• JEZENÍ S ŠÁTKEM
K svačině bude jogurt 
- a proč bychom ho měli jíst jako vždycky? Čas na 
změnu! Nasaďte si na oči šátky, udělejte dvojice 
a krmte se jogurtem navzájem. (Upozornění: 
Větší sranda je vždy z pohledu toho, kdo právě na 
sobě nemá šátek a nepatlá po sobě jogurt. :-) )

• KLOUZAČKA
Super zábava na polední klid. Stačí sehnat pár 
igelitů, kyblík s vodou a kameny. Ještě mírný 
kopeček. A o zábavu je postaráno!

• SOUROZENECKÉ ZÁVODY
Na táborech vždy bývají sourozenecké dvojice. 
Připravte pro ně netradiční závod a ostatním 
umožněte zažít show při fandění sourozencům, 
nebo se sázejte, kdo vyhraje.

tÁBorY

Táborový zlepšovák = aktivita, která mùže trvat pøes celý 



Připravila: Eva Jiřičková – Evča za Rádcovský tábor Hradiště
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Pro inspiraci z táborových 
zlepšovákù
• ZÁBAVA NA LATRÍNU

Udělejte si na latrínu kvíz, křížovky, hádanky. 
Nebo pište latrínové básničky.

• POSTAVIT ZEĎ Z CIHEL (nebo jiného materiálu) 
A DÁVAT NA NĚ VZKAZY A TIPY –  místo zdi na 
facebooku
Facebook už má skoro každý, ale jak ho využít 
na skautském táboře, to už moc lidí nenapadne. 
Hlavní stránce na facebookovém webu se říká 
zeď a každý fejsbukař to slovo moc dobře zná. 
Využijte toho a postavte na tábořišti zeď z cihel, 
na kterou může každý přispět svými postřehy z 
táborového dne.

• TÁBOROVÉ HOROSKOPY NA KAŽDÝ DEN
„Máme tu horoskop pro dnešní den pro družinu 
Kamenožroutů: S protějškem zacházejte v ruka vič-
kách. Budete-li jemní a pozorní, váš soulad bude 
téměř dokonalý. Propočítáte si, zda by in ves tice 
byla návratná a nakolik by vám v práci pomohla…“
Připravte družinám horoskop pro dnešní den: 
může sloužit jako motivace do táborové hry.

• JÍDELÁK
Nudný seznam 
jídel na tábo-  
rovém jídel-
níčku moc lidí 
nenadchne. 
Zkuste ho 
proto obohatit
- zašifrovanými jídly
- indiciemi, které napoví, kde je napsané, co bude k obědu
- co je k jídlu, se člověk dozví jen za dobrý skutek
- nebo udělejte z jídelníčku komiks na vaši táborovou hru. 

• PONOŽKOVÁ POŠTA
„Dneska jsi mi moc pomohl v kuchyni. Nechceš mít se 
mnou zítra hlídku?“ Mezi táborovými spěchy je někdy 
těžké si za něco poděkovat, poprosit o něco nebo jen 
sdělit úsměvnou větu. Na to může posloužit táborová 
ponožková pošta: Přidělejte si pojmenované ponožky 
kolíčky na provázek a vkládejte do nich různé vzkazy. 

• VTIPNÉ CEDULKY PŘED STAN NEBO TEE-PEE
Vyrobte si originální cedulky před vaše táborové obydlí 
a ukažte ostatním, že ve vás dříme kreativní duch. 

• RANNÍ ROSNIČKA (předpověď počasí) U SNÍDANĚ
 „Jak dnes bude, to nám poví naše rosnička Bětuška…” 
Kýčovitě oblečená osoba, svítí slunce a ona drží 
deštník. Tak takhle vypadala vždy naše táborová 
rosnička. Přehánějte, hrajte – užívejte. 

• VEČERNÍ ZPRÁVY TÁBOROVÉ TELEVIZE
Co se za den stalo, co kdo pronesl vtipného, může 
shrnout táborová televize. A nezapomeňme na borce 
na konec!





     „Kdo mi ho vlastně 
doporučil? Na ČSFD má 76 %, tak to snad zas 

tak špatný nebude.“ Pana Jezevce dnes čekal klid-
ný večer s filmem Pouť (The Way, 2010).
Sedl si do svého retro křesílka, vedle kterého stála 
stolička vyrobená z recyklovaných kartonů. Ta nabí-
zela základní pochutiny k filmu: napukanou Směs 
jarního hmyzu s lesními plody a sklenici potoční 
vody Krajec. Stiskl Play a obrazovka nabídla úvodní 
znělku, po níž se rozvinul krásný příběh.
Hlavní hrdina, Tom, odletí z klidu domova na jih 
Francie, důvodem je jeho syn, jehož zoufalá touha 
po cestování byla pro Toma vždy nepochopitelná. 
Mladší z rodu zemřel při podnikání pouti do Santiaga 
de Compostela. Pouti, která trvá měsíc chůze a 
kterou člověk podstupuje z různých důvodů. Tom 
se pro tuto cestu rozhodne kvůli svému synovi a 
nese jeho popel celou dobu s sebou. Nevydává se 
však člověk na pouť jen a jen kvůli sobě? Zážitek 
a sílu, kterou mu tato cesta nabídne, nemůže dát 
někomu jinému. Ať už je motivace jakákoliv, člověk 
se vydává na svou cestu sám. Někdy se potká s 
jinými lidmi, dají se do řeči, zažijí společné chvíle, 
ať dobré či zlé, a zůstanou v srdcích toho druhého 
navždy. 
Síla krajiny, jiných zvyklostí, různých lidí a 
překrásných okamžiků 
člověka zcela 
p o h l t í . 

Pohled do okolí z vrcholků kopců nad vinicemi 
je stejně famózní jako posezení v kavárně města 

Logroño. Chůze je magická a dává člověku prostor 
k přemýšlení. Mít možnost všechno odložit, setřást 
a plně se odevzdat cestě je dnes stejně důležité 
jako dříve. Symbolické přinesení kamene na posvát-
nou mohylu nám může pomoci při zbavení se svého 
břemene.
Zážitek a radost je dvojnásobná, když je sdílená. 
A také lidé na stezce si navzájem rádi pomohou. 
Proto se kolem Toma vytvořila skupinka kamarádů, 
ve které šli velkou část pouti společně. Navzájem 
se otevřeli, a tím otevřeli svá srdce i krajině, kte-
rou procházeli. Ale všechno jednou končí. 
Je těžké rozloučit se s tím, co člověk prožil, co viděl 
a koho poznal. Každý krok, který děláme, nás mění. 
Nechává v nás kousek sebe a je jen naše volba, jak 
s ním naložíme a jakým směrem uděláme ten další. 
A tak ani Tom na západním pobřeží Španělska, kde 
neviděl už nic víc než oceán, neskončil.
Svatojakubská pouť mu přinesla sílu a novou radost 
ze života.
Pan Jezevec jen koukal. Bez přemýšlení si za balil 
a vyrazil do Krkonoš na víkendový přechod. 
Chtěl si vzpomenout na tu krásu, když se člověk 
probouzí venku pod širým nebem. A ta radost, 
když dorazil na své známé místo. Na místo, kam 
ho zavedl kamarád a strávili tady nezapomenutel-
né okamžiky. Musí ho sem zase vzít, už dlouho nic 
takového společně nezažili.

Znáš česká poutní místa? 
(www.poutnimistacr.cz) 

Jaká místa jsou důležitá pro tebe?
Napadá tě nějaké krásné místo v okolí 

vaší klubovny, kam se podívat? Proč 
chceš zrovna tam? Tak tam vyraž! Př
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Dokumentarista Bohdan Bláhovec přes rok sle-
doval dívčí uskupení 5Angels především skrze 
postavu manažera a otce jedné z dívek, Michala 
Mertla. Pro pořádek je nutno podotknout, že 
Show! je Bláhovcovým celovečerním dokumen-
tárním debutem a je třeba říci, že tato premiéra 
dlouhého formátu se velice vydařila. V sevřeném 
portrétu se dokumentu povedlo nahlédnout 
pod nazlacenou pokličku českého showbyznysu, 
v němž jsou vycházející (a nezřídka také 
záhy zapadající) dětské hvězdy často pouhým 
nástrojem na peníze, případně jsou rukojmími 
dospělých, kteří si skrze ně realizují své vlastní 
nesplněné sny.
Dokument velice trefně ukazuje, že každý člověk 
má více tváří, z nichž druzí vidí většinou jen 
tu, kterou se jim dotyčný rozhodne ukázat. Na 
první pohled nikdy netušíme, co se odehrává za 
tvářemi, které kolem nás procházejí. Pokud ale s 
někým strávíme delší dobu a zažijeme jeho cho-
vání a reakce v nejrůznějších situacích, můžeme 
leccos odhadnout. A právě tímto způsobem nám 
autor odhaluje postavu Michala Mertla. 
Ze střídání ročních období v jednotlivých 
záběrech je patrné, že natáčení probíhalo 
delší dobu a natočeného materiálu muselo být 
požehnaně. Jediným nedostatkem 
dokumentu zůstává to, že se 

f i lm
Show!je dokumentem, při kterém se budete smát tak dlouho, až vám úsměv na rtech zamrzne. A přes veškeré jeho filmové kvality si možná budete přát, aby to celé proběhlo jinak. Snímek totiž nevypovídá jen o prapodivném manažerovi a jeho pěti andílcích, ale především o stavu naší společnosti.

Show!
(aneb jak se dělá dívčí skupina)

Show!

děvčata příliš nedostávají ke slovu. V kusých infor-
macích se od začínajících zpěvaček dozvídáme jen 
velmi málo informací a vzájemné vztahy jsou jen 
naťuknuty podobně jako nesouhlas rodičů.
Režisér se rozhodl přistupovat ke svému debutu 
observační metodou, 
kdy zobrazované 
události minimálně 
komentuje. Ke konfron-
tacím a vyhroceným 
situací tak nedochází 
a dokument je vlastně 
záznamem kuriózní 
reality (s varovným 
podtextem). Ukazuje 
nám poměrně divoký 
svět, do něhož jsou 
hozeny dívky ve věku 
11 až 14 let, aniž by si 
zcela uvědomovaly, co 
to znamená pro jejich 
budoucí život.  

Ani čistě pozorovací metoda, kterou Bláhovec pro svůj 

dokument zvolil (v opozici k metodě, kdy je kladena spousta „nepříjemných“ 

otázek), není zcela nestranná. Dokumentaristé mají často natočených 

stovky hodin materiálu a v závěru je pouze na rozhodnutí režiséra, které 

záběry (nemluvě o rozhodnutí hudebního podbarvení či poskládaní pořadí 

záběrů) ve finálním střihu použijí. Právě těmito volbami režisér ovlivňuje 

divákovo vnímání bizarnosti celého „podniku“. To je patrné především v 

momentech, kdy rodiče některých dívek hovoří o mizivých výdělcích svých 

ratolestí a jejich výpovědi jsou prostříhávány záběry Mertlovy honosné vily. 

Najdete další podobné momenty, kdy s námi režisér cíleně manipuluje?
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