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Vodìradské buèiny 
Krásné staré bukové lesy od Prahy jen co bys kamenem dohodil, mezi Říčany, 
Kostelcem nad Černými lesy, Zvánovicemi a Černými Voděrady. Můžete využít 
trasu naučné stezky Voděradské bučiny, turistickou značku nebo se jen tak 
toulat a nohama rozhrnovat zlatavé listí. Kousek od Voděrad na Zvánovickém 
potoce se můžete zajít podívat na tzv. mlecí kameny — asi 27 viditelných 
žulových válců, které jsou 50 cm vysoké a průměr mají 90 — 120 cm. Jejich 
význam není dosud objasněn. Někteří je považují za součást starého slovan
ského kultovního místa, jiní za mlýnské kameny (tomu však neodpovídají 

rozměry a chybí u nich otvor pro nasazení 
na osu). Jako nejpravděpodobnější se tak 
jeví předpoklad, že jde o pozůstatky výroby 
mlecích kamenů pro drcení rudy v nedaleké 
Stříbrné Skalici, případně v Kutné 
Hoře, ve 13. — 16. století. Každopádně 
se jedná o jediné podobné naleziště 
v České republice. 
V Louňovicích můžete navštívit 
kamenický skanzen, který mapuje 
místní historii kamenického řemesla 
— v okolí se totiž v minulosti těžila 
žula. Prohlédnout si tu můžete typické 
kamenické prvky, vyrobené převážně 
v nedalekém lomu v Žernovce. St
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Co tøeba Rokycany? 
Jsou jen kousek od Plzně a vedou tam koleje — vlaku 
se dá proto využít také při plánování výletů po okolí. 
První nabídka je ale pěší — jen kousek od Rokycan se 
nově tyčí rozhledna Kotel. Z výšky 28 metrů můžete 
spatřit Šumavu, Brdy i hrad Radyni. A pokud budete 
mít opravdu štěstí, tak i vrcholky Alp. Na stejném 
místě už rozhledna kdysi stávala. Jednalo se o dře
věnou, šestipatrovou vyhlídku z roku 1895, vysokou 
25 metrů, které místní přezdívali Krásná vyhlídka. Nová rozhledna je 
architektonicky zajímavá stavba ze dřeva a oceli. Vyhlídková plošina nové 
rozhledny, na kterou vystoupáte po 142 schodech točitého schodiště, je 
přesně 600 metrů nad mořem. Vrch Kotel se tyčí jižně od Rokycan a nahoru 
vede modrá turistická trasa. Rozhledna je otevřena celoročně.
Na další výlet můžete vyrazit do nedalekých Svojkovic a pojmout ho 
můžete buď jako okružní (a tedy delší), nebo jednosměrný s tím, že se tam 
nebo zpět svezete vlakem. Modrá značka vás provede kolem Boreckého 
potoka a rybníka, červená přes vrch Žďár, na němž v dávnověku stálo 
hradiště a ještě dnes můžete najít nejen jeho 
zbytky, ale také hned několik studánek. Plzeňský kraj

Jaro už se nezadržitelně 

„přelévá“ v léto, předtábo-

rové přípravy jsou jistě 

i u vás v plném proudu. 

Určitě  to ale neznamená, 

že o víkendech sedíte doma 

za pecí. Třeba ještě nyní, 

během táborů nebo pro 

zářijové výpravy využijete 

některý z tipů, které jsme 

pro vás připravili.
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Starší i novodobá minulost 
pevnosti Terezín 
Když se řekne Terezín, vybaví si většina z nás nejspíš období 
2. světové války, kdy terezínská Malá pevnost sloužila jako 
sběrný tábor pro Židy (ale také vlastence či členy odbo
jových skupin). Během války táborem prošlo na více než 
170 tisíc lidí, z nichž 35 tisíc zahynulo přímo v pevnosti a 
téměř 90 tisíc jich bylo odvezeno do vyhlazovacích táborů. 
V Památníku Terezín si můžete s oddílem prohlédnout pros
tory určené pro vězně a alespoň trochu si představit, za jak 
hrozných podmínek zde žily a umíraly tisíce lidí, včetně 
malých dětí.
Terezín byl však vystavěn v 18. století jako vojenská pevnost 
(podobně jako Josefov ve východních Čechách). Obrana 
Terezína sestávala ze tří systémů — pásma zemních valů, 
hlavního příkopu a vlastní pevnosti s osmi bastiony. Dodnes 
můžeme nejen obdivovat jeho mohutné hradby a pevnostní 
náspy, ale je možné se vydat i do jejich nitra — do podzem
ních kasemat, kde bývala dělostřelecká postavení, přes 
minovou a naslouchací chodbu — a rozhlédnout se z vyhlídky 
na valech.

Ústecký kraj
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Dùl Bohumír v Jívce 
Rozhodneteli se vyrazit do 
Červeného Kostelce, Malých 
Svatoňovic či Teplic nad Metují a 
máte už za sebou výlet do skal nebo 
tajemný vrch Ostaš, vydejte se do 
podzemí. V obci Jívka na vás čeká 
důl Bohumír, ve kterém se ještě 
ve 2. polovině 20. století těžila 
měď — štola vyražená na začátku 
19. století byla úplně uzavřena roku 
1970.  V současné době vede podzemím cca 700 m dlouhý prohlídkový okruh.
Do dolu budete sestupovat s přilbou a rozsvícenou čelovkou a prohlédnete 
si dobývky, průzkumné díry, prostor bývalé strojovny a také hornické 
nářadí, které se zde našlo. Na několika místech je i dobře vidět rudná 
žíla.   Na trase lze vidět horníky při práci, původní nářadí, panvágl a mnoho 
dalšího. Nahoru se dostanete po několika kolmých žebřících.
Podzemí dolu je také zimovištěm chráněných netopýrů, prohlídky jsou proto 
možné každý rok jen od 1. května do 30. září. Konají se čtyřikrát denně, 
vždy od 9, 11, 13 a 15 hodin, a pro skupiny je třeba prohlídku předem rezer
vovat. V podzemí je stálá teplota okolo 10 stupňů, je proto třeba mít i v létě 
něco víc na sebe. královéhradecký kraj
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Řešení detektivky:
Jedna z beden v zásobním 
stanu má pootočené víko. 
Některý z námořníků tam asi 
Čekl-Udwi chvatně ukryl, ale 
víko zpátky položil jinak, než 
bylo původně.


	01 Skaut červen 2016
	02-03 Buď jako Svojsík!
	04 Teepek.cz
	05 zamyšlení: Noční bdění
	06-09 vybavení: Připraven (téměř) na všechno
	10-11 jak na stezku: Dobrodružství na táboře
	12-13 pokusy: Tajemné květy
	14-15 Tipy na výpravy
	16 nové logo: Značku Skaut oživí nový styl!
	18-19 Hrdinové války
	20-21 film: 127 hodin
	22-23 výpravy: Táborová výprava
	24-25 zahraničí: Skauting na Srí Lance
	26-27 příroda: Jak na tábor do přírody?
	28-29 pokusy: Jak se pálí milíř
	34-35 Fotocomics

