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Seznámení se skauty v Thajsku
změnilo naši třítýdenní dovolenou
v dobrodružství. Místo pouhého
chození po památkách jsme se
účastnili skautského slibu, naučili
pár slov thajsky, ale hlavně
poznali, jací Thajci opravdu jsou.
Usměvaví, vstřícní a spontánní.

Na přelomu ledna a února 2014 jsme navštívili
Thajsko. Přestože byla i tam zima, teplota se
pohybovala kolem příjemných 30 stupňů. Před
příletem jsme se na stránkách www.scoutface.org
seznámili s jedním skautem s přezdívkou Peak,
který nás jako instruktor vzal do místního scout
campu v národním parku u Saraburi asi 100 km od
Bangkoku, kde náš čekalo přibližně 400 skautů, z
nichž jen 3 uměli anglicky. Všude kmitaly pískové
kroje, jejichž majitelé na nás neustále zírali.
Většina z nich totiž cizince nikdy neviděla.
Skauting je v Thajsku součástí povi
nné
školní docházky. Proč? Thajské král
ovství
se tím brání před nástupem kom
unismu,
protože vliv komunistické Číny rost
e.
Nejvyšší skautskou autoritou je thaj
ský
král Ráma IX. Pchúmipchón Adunjad
ét.

Po budíčku v 6.00 následují modlitby
a snídaně. Na nástupu v 8.00 vztyčují
vlajku za zpěvu královské hymny, po
které následuje další motlitba. Ta zní
i z tlampačů ve městech, která se po
dobu zpívání zastaví. Přes den hrají
skauti hry, zpívají nebo chodí na výlety.
Přes rok děti mají ve škole předmět Skauting,
kde probírají skautské myšlenky a na místo školy
v přírodě vyráží do scout campů. Tady se nejdříve
musí naučit správně se upravit, ale hlavně nastupovat před vyvěšením či sejmutím vlajky. V zemi
je kvůli suchu zakázáno rozdělávat oheň, a tak se
skauti musí obejít bez večerních táboráků, které
nahrazují setkáním v hlavním hangáru.
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Thajský skauting vychází z myšlenek světového zakladatele
Baden-Powella, ale jméno „Seton“ nikdo nezná. Existují rover
scouts a senior scouts, ti musí splnit přes 70 zkoušek. Instruktoři
nosí wood badge dle svého postavení. Barvy šátků se liší dle dosažené kvaliﬁkace a nášivka označuje danou provincii. Slibový odznak
nosí na baretu a je složen z hlavy tygra a nápisu Věř až do smrti.

Při naší návštěvě jsme
zažili slibový večer, během
kterého jsme putovali společně po
stanovištích, která symbolizovala jednotlivé
body skautského zákona. Na konci každý slibující dostal text k zamyšlení a hořící svíčku,
kterou po jeho přečtení sfouknul.

Většina obyvatel se hlásí k buddhismu,
několik procent populace k islámu. Peak
věří v křesťanského boha. Buddhisté se
často v mládí odeberou na několik měsíců
či let do chrámu, kde mohou být v doprovodu rodičů. Tam si tříbí myšlenky a tráví
dny v modlitbách. Kolem dvacátého roku
pak povinně muži nastupují do armády.

Podává se druhá
večeře - rýžová
polévka. Tato
surovina je vhodná
na snídani, k obědu i
k večeři, případně se
dá zpestřit nudlemi.
Jídelníček je plný
ryb a zeleniny,
ale také drůbeže.
Thajské no spicy pro
Evropana znamená
very spicy.

V národním parku Saraburi se dá koupat,
místní ženy však při tom bývají oblečené.
V tak čistých vodách se často nachází ryby
několik desítek centimetrů dlouhé, v Česku
je potkáme v pedikúrních salónech. Setkání
s nimi v proudící vodě však bývá překvapivé,
nikdy nevíte, kde vás žačnou oždibovat.

Kuchyně na jezeře obklopená palmami je příjemným místem k setkání
u jídla. Přehnaná snaha místní kuchařky, abychom ochutnali všechny
poklady její kuchyně, nás několikrát překvapila. Při jedné večeři nám
nabízela drůbeží polévku s kuříma nohama. Proč to nejíte? (Co na to říct,
když to moc nevonělo a představa pojídání kuřecích pařátů nám obracela
žaludek?) „Protože ta slepice si nemyla nohy, když běhala po dvorku.“
„To my ty nohy umyjeme a pak je sníme.“

Většinou byly místní pokrmy vynikající
jako tento. Zleva rýžová polévka, vejce
natvrdo, omáčka ﬂying curry, zeleninové
závitky a rýžové knedlíky plněné
masovou směsí připomínající guláš.
Zajímavostí je, že do většiny jídel se
přidává chilli, dokonce i do cukru, který
se dá jíst například i s mangem.

Připravil: Berrda, foto: Razy
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Starý rok končí a blíží se nový. V tomhle období všichni, skauti i dospěláci,
přemýšlejí o tom, jaký byl jejich končící rok a jak se jim líbil. Ještě nám sice pár
dní do Silvestra zbývá, ale ty utečou jako voda, před Vánocemi to je samá oslava, vánoční přípravy a pak dlouhé prázdniny. A pak už přijde nový rok, nepopsaná stránka v deníku, prostě jedna velká výzva. Pojïte se i vy zamyslet, jací
jste byli. A jací budete v novém roce, čím popíšete další stránku svého deníku
dobrodružství. A pojïte si tak splnit jeden nelehký bod stezky – Moje svědomí.

Můj rok
Když jsi skaut, jeden rok je ještě hrozně dlouhá doba. Stane se moc věcí, než aby sis je všechny mohl
pamatovat. Ale přes to – zamysli se, co jsi prožil za rok výjimečného. Co tě potěšilo. Co tě zklamalo.
Co tě posílilo. Co ti ublížilo, nebo kdy ty jsi zklamal nebo někomu ublížil. Nehledej jen to dobré,
vzpomeň si projednou i na to zlé. Kdy jsi zlobil, kdy tě museli rodiče nebo vedoucí trestat, kdy jsi selhal a kdy ses bál. A proč se to stalo. Napiš si sem (jak a proč se to stalo):
Nejvíce jsem někomu ublížil: __________________________________________________________________
Nejvíce jsem někoho naštval: __________________________________________________________________
Nejhorší trest jsem dostal: ____________________________________________________________________
Kdy jsem sám sebe zklamal: ___________________________________________________________________
Kdy jsem se nejvíc bál: _______________________________________________________________________
Tak a víš, co se ti stalo špatného, kdy jsi udělal chyby, které tak už nemusíš opakovat! Zamysli se, proč
se tyhle věci staly a jak jim předejít.

4

SKAUT 12/2014

JAK NA STEZKU

Po předchozích složitých otázkách už se ti bude
tvůj bod stezky plnit mnohem snáz. Tady je:
Zjistím, z čeho mám nejčastěji strach, a předložím záznam o tom, jak se mi jej
během měsíce dařilo překonávat.
Napiš si, čeho ses v minulém roce nejčastěji bál. Zkus vymyslet dvě věci.
Nejvíc jsem se bál (čeho nebo kdy):

Tohle udělám příští rok proto, abych se nebál:

Nevíš, jak svoje obavy překonat? V družině nebo oddíle máš
starší kamarády, kterým můžeš důvěřovat a kteří ti pomohou!
Aby sis splnil bod stezky, opiš si do deníku nebo na papír
své dvě obavy a to, co proti nim budeš dělat, z tabulky
zde na stránce. A s novým rokem začni bojovat se
svými obavami. Napiš si do deníku nebo na svůj papír
všechny svoje úspěchy. Určitě nějaké budeš mít.
Pak si můžeš nechat podepsat bod stezky.

„Třeba
já jsem se ja
k
holka nejvíc o
b
ála,
že na mě b
ude máma
křičet. Taky
jsem se bála
zubařky. Te
dy té se bojí
m
i teï, ale st
ejně se k n
í
ještě tenhle
týden
objednám.“
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Vyplnil sis odpovědi na otázky na začátku
článku? Určitě si je vyplň. Budeš je
potřebovat! Tvůj bod stezky je:
Seznámím se alespoň s jedním dalším
souborem pravidel morálního života
(Desatero, zákony Lesní moudrosti, Bušidó
samurajů, morální kodex buddhismu apod.)
a porovnám je se skautským zákonem.

Zasedni k internetu a najdi si
následující soubory pravidel:
DESATERO
ZÁKONY LESNÍ MOUDROSTI
BUŠIDÓ SAMURAJŮ - MALÝ KODEX
MORÁLNÍ KODEX BUDDHISMU
Přečti si jejich znění a vyber si ten, který
se ti líbí. Vytiskni si ho nebo opiš. Můžeš
si ho nalepit do deníku. Nech si na papíře
s kodexem nebo v deníku místo pro psaní.
Aby sis splnil bod stezky, porovnej svůj kodex
se skautským zákonem a také s tím, jak ses
v uplynulém roce choval. Jak na to?
- ke každému bodu svého kodexu napiš, který
bod skautského zákona se mu nejvíc podobá
- pokud je ve tvém kodexu něco, co není ve
skautském zákoně, napiš jednu větu o tom,
proč tam není
- pokud není ve tvém kodexu obsažen nějaký
bod skautského zákona, napiš jednu větu
o tom, který to je a proč tam podle tebe chybí
- podívej se na svoje odpovědi na otázky
v úvodu tohoto článku a ke každé odpovědi
si napiš, který bod svého kodexu jsi porušil
(nebo ho porušil někdo jiný), když se ti stala
taková „nejhorší“ věc

Mé dvě špatné vlastnosti jsou:
I tobě pomůžou ke splnění bodu stezky tvé odpovědi na
otázky v úvodu článku. Znovu si je přečti a zamysli se
nad tímto úkolem:
Vyberu si své dvě dobré a dvě špatné vlastnosti. Během
jednoho měsíce se budu snažit dobré vlastnosti rozvíjet
a ty špatné odstraňovat. Průběh si budu zaznamenávat
a nakonec si o tom promluvím s někým, komu důvěřuji.
Na základě svých odpovědí napiš své dvě špatné vlastnosti.
Mohl bys napsat i takové, které se ke tvým odpovědím
nevztahují, ale myslíš, že ty ti přinášejí tolik problémů?
Pokud ano, tak dobře, napiš je.
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1.________________________________
__________________________________
2.________________________________
__________________________________
A docela obyčejně napiš své dvě dobré
vlastnosti. Pokud si nejsi jistý, popros kamaráda, ať ti je pomůže vybrat. Kamarád
možná posoudí líp než ty, co je na tobě
dobré (ví, proč se s tebou kamarádí, ne?)

JAK NA STEZKU

Udělal sis rekapitulaci důležitých událostí, úspěchů
a neúspěchů v minulém roce? Jistě tě ve tvých
skutcích provázela tvoje vnitřní představa toho,
co je dobré a co špatné. Možná jsi nikdy nezkoušel
svoje hodnoty pojmenovat, ale máš je. Teď je čas
dát jim přesnou podobu, tedy dát jim jména.
Představím členům své družiny svůj žebříček hodnot a srovnám jej s hodnotami skautského zákona.
Napiš si sem svůj žebříček hodnot, které tě provázely v minulém roce a podle kterého se chováš.
Neměl by to být ideální žebříček abstraktních
pojmů, takový z učebnice nebo ze hry o tom, jak
vyhazuješ z potápějící se lodi vše nepotřebné.
Napiš ty skutečné a konkrétní věci – to, podle čeho
se každý den chováš. Pokud je pro tebe důležitá
třeba radost a spokojenost tvého psího kamaráda,
nestyď se to napsat!
Mé hodnoty:

4.__________________

1.__________________

5.__________________

2.__________________

6.__________________

3.__________________

7.__________________

Mé dvě dobré vlastnosti jsou:
1.__________________________________

Ke každé hodnotě přiřaď některý bod
skautského zákona (nebo třeba část
skautského slibu). Nestyď se za ně. Aby sis
splnil tento bod stezky, představ je svojí
družině nebo prostě několika kamarádům
z oddílu. Vysvětli jim, proč jsou pro tebe
důležité, aby sis v nich sám udělal jasno.

Vždy, když zaznamenáš, že ses zachoval podle
své špatné vlastnosti, napiš si to, a vždy, když si
všimneš, že jsi aspoň částečně odolal,
napiš to také.

____________________________________
2.__________________________________
____________________________________
Napiš si své špatné a dobré vlastnosti do
skautského deníku nebo na papír, který
neztratíš. A s novým rokem začni s plněním.
Nos svůj deník nebo papír všude s sebou a
všímej si, jak se tvoje vlastnosti projevují.

Zaznamenej i projevy svých dobrých vlastností
a hlavně takové, kdy sis uvědomil, že by ses
podle nich měl chovat. Pochval se vždy, když
se zachováš podle dobré vlastnosti víc, než je
obvyklé, a také vždy, když odoláš špatné
vlastnosti. (A odměň se, dej si třeba bonbon.)
Dělej si smajlíky, když se pochválíš. Po měsíci
zkontroluj počet smajlíků a svoje záznamy
prober s někým, komu důvěřuješ, třeba
s oddílovým rádcem nebo s vůdcem.

Připravila: Terka, foto: Vamp
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FOTOCOMICS
Holky, pojedeme
spolu na výpravu.
Jupí!

Super

Já asi nepojedu,
nechce se mi…

Já musím
jet k tátovi.

Mám na
tabletu
novou hru!

Něco na
mě leze.

Je mi
blbě!

Že já se na ně
nevykašlu?!

Nuda.
WTF!

Když mi
bylo jako
tobě…
Pjů, pjů, pjů!
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PIF, PAF, BUM!
Joooo!

FOTOCOMICS
Tak schválně, kolik
jich přijde?!
Základna
je tímhle
směrem.

Čusík.

Střediskáč
je super!

Nejsme na to už
trochu starý?

Na příští schůzce.
Čus

Houpačka
EVER!

Ahoj

Bylo to
skvělý!
Nazdar

Luxus

Proč jsem
nejela?!

A houpačku!
Měly
jsme
noční
hru!

Jaká byla
výprava? !

Byli tam
pěkní kluci
Blbá
hra!

Chcete mít v časopise vlastní díl fotocomicsu?
Neváhejte napsat na skautjunak@skaut.cz

Příště se
budu víc učit.

Připravil a nafotil: oddíl Anikrok z Přelouče

NE!

Jak jste na
tom s účastí na
výpravách ve vaší
družině? Setkáváte
se také s „konkurencí“
návštěv u babiček,
lenosti a her na počítači?
Máte osvědčené řešení,
jak tomu čelit? Podělte se
s ostatními! Napište svůj recept na skautjunak@skaut.cz

HRA

HRA
O TRÙNY

notky: pěchota, jízda a obléhací
Výše citovaný úryvek konvervěž, v přístavech lodě. Z jednotek
zace probíhající v okamžiku jedné z
pak můžete skládat armády (jejichž
mnoha rutinních zrad při partii Hry
maximální velikost je dána vašimi
o trůny nám poskytne řadu inforzásobami), s nimiž dobýváte další
mací. Zaprvé, podzimní vydání
území, bráníte ta stávající, nebo
rubriky deskových her je o Hře o
podporujete armádu jiných hráčů.
„Útočím s armádou o síle pět:
trůny. Zadruhé, nikdy nevěřte
Rozkazy se armádám dávají tajně
Greyjoyovi, a když Martell mluví
tři oddíly pěší, jedna jízda.“
pomocí žetonů, které každé kolo
o sobě, mysli na něco jiného
„Já se bráním, mám sílu tři. Takže
odkryjí všichni naráz, takže své
a snaž se to vydržet. Dalo by
s podporou téhle greyjoyské armády
sliby můžete nesplnit ještě v
se ještě pokračovat, ale od
mám sílu šest-“
témže kole. Smlouvání o podtakových pokročilých pouček je
„Moment moment moment... já neřekl, poru je totiž opravdu základním
třeba se ještě na chvíli vrátit
že tě podpořím, Lannistere.“
herním principem Hry o trůny,
ke hře jako takové...
která je bez diplomacie jen
„Říkal jsi to před chvílí.“
Hracím plánem je mapa Wesnudným
posouváním figurek.
„To
bylo
minulé
kolo.
Už
jsi
někdy
viděl,
terosu, jehož král Robert Baratheon právě tragicky zemřel při aby spojenectví ve Hře o trůny vydrželo Celá genialita hry spočívá v tom,
jak vyvážená je mocenská situace
lovu na kance, a v němž nyní
déle, než dokud se to vyplatí?“
na
mapě – a jak je ta rovnováha
šest rodů soupeří o hegemonii.
„Dokud se to vyplatí Greyjoyovi,
křehká. Bez něčí podpory nemáte
Když začnu od severu, půjdu
chceš říct.“
od začátku šanci. A bez toho,
podél východního pobřeží na jih
„Dobrá,
tak
to znamená... další abyste svá spojenectví zase zradili,
a potom podle břehů západních
se těžko můžete stát vítězem, který
zpátky na sever, budou to rody Stark, hrad pro House of Martell.
ovšem
je jen jeden.
I’m
a
disco-king
of
the
Baratheon, Martell, Tyrell, Lannister a
Otázkou tedy je, kdy spojenectví uzasouth, yeah!“
Greyjoy. Hru lze hrát i v pěti, ve čtyřech
vírat a kdy je zrazovat. A nezapomeňme, že
(s prázdným jihem) je poněkud nevyvážená,
zrazení spojenectví je v nečernobílém etickém
ale exisuje rozšíření, které by to mělo napravit.
příběhu
Martinovy ságy vždy motivováno loajalitou
Mapa je rozdělena na malá území. Ta mohou poskyvůči
vlastní
rodině. I v deskové hře máte v ruce
tovat zásoby a vliv a může na nich stát hrad. Zásoby
balíček karet s postavami z vašeho rodu. Vybíráte z
a vliv ponechám teď stranou, pravidla, která se
něj generály bitev, které vedete. Kromě této funkce
jich týkají, jsou trochu
mají podle mě i onu funkci skrytou: reprezentospletitější. Důležité je, že
vat ve hře skutečnost, že stranami konfliktu nejkdo ovládne sedm hradů,
sou jednotlivci, ale rodiny. Na tuto notu bych
vyhrál hru. Kromě toho
tedy mohl dnešní článek uzavřít citátem z Hovorů
se na územích s hrady
Konfuciových:
verbují vojenské jed„Chovej se tak, aby tvůj otec a tvá
matka neměli o tebe jiných obav, než
pokud jde o tvoje zdraví.“ (II, 6)
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Připravil: Adam

Život je krásný

fi l m

la maličkém životě.
O velkých věcech v jednom doce
Všichni máme své
oblíbené filmové vánoční
tituly, bez kterých si pro
sincové svátky neumíme
tak docela představit. Ať
již to jsou české, čertoprinceznovské pohádky či
ruský Mrazík, britská Láska
nebeská či americká klasika Sám doma, všechny
mají jedno společné – díky
tradiční oblibě diváků se
s nimi můžeme setkávat
v pravidelném intervalu, až do naprostého omrzení.
Ano je to tak, často tyto filmové klasiky pouštíme
spíše z nostalgie, ale vážně – takříkajíc s plným filmo
vým nadšením – je již nesledujeme. Pokud budete
mít chuť o letošních Vánocích zkusit něco nového
a přitom prověřeného časem, vybrali jsme pro Vás
americkou černobílou klasiku z poválečného období:
Život je krásný.

Při sledování snímku si můžete vybavit díla Charlese
Dickense, s jeho typickými postavami, které hledají
v pošmourném světě své místo, kde by i ony mohly
prožít šťastný život. Život je krásný je ale ve
skutečnosti inspirován povídkou Philipa Van Doren
Sterna Největší dárek, a pokud si zamilujete film,
jistě si vyhledejte i jeho knižní verzi. Ať již sáhnete
po původní verzi či českém překladu, dostane se vám
neméně kvalitního literárního zážitku.
Film natočil v roce 1946 u nás nepříliš známý
režisér Frank Capra, který je však na mezinárodním filmovém poli naprostou legendou. Jeho filmy
se pravidelně umisťují v žebříčcích nejlepších

snímků, získaly si pevné místo v srdcích diváků a
samozřejmě disponují i tvůrčími kvalitami. Život
je krásný je právoplatnou americkou vánoční
klasikou, ale stejně silně bude film fungovat i pro
českého diváka. Neboť jeho hlavní hodnoty, tedy
všelidské přátelství a radost ze života, jsou snadno
přenositelné a stejně jako Vánoce neznají hranic.

ZAMYSLETE SE: Díky registrační chyb
ě

v roce 1974 propadla filmu veškerá
autorská
práva a ten se tak stal volně dostupn
ým a zdarma šiřitelným. S tím souvisí i jeho
znovuobjevení,
neboť v době své premiéry divácky
zapadl
a neproměnil ani žádnou z pěti osca
rových
nominací. Myslíte, že pro film jako
takový (či pro
nás diváky) je jednoznačnou výhodo
u, když jej
mohou televizní stanice zdarma vysí
lat, nebo
může naopak utrpět díky přemíře
opakování?

V originále se snímek jmenuje It’s a Wonderful Life, což zmiňujeme proto, abyste jej
náhodou nezaměnili s neméně kvalitním titulem Vita è bella od Roberta Benigniho,
který bývá v našem prostředí uváděn pod stejným názvem.
SKAUT 12/2014

Připravil: Ondra Sloup

Děj filmu se odehrává v předvečer Štědrého dne.
V malém městečku žije George Bailey, kterého v
jedné ze svých životních rolí ztvárnil James Stewart.
George, který se snaží pomáhat všem ve svém okolí,
se najednou ocitá ve zdánlivě neřešitelné situaci.
Finanční tíseň a dluhy ho dohánějí k sebevraždě. Díky
jeho dobrotě a modlitbám spoluobčanů se jej zželí
nebeským silám a na Zemi je vyslán anděl, který
Georgovi ukazuje, jak by svět vypadal, kdyby se
vůbec nenarodil.
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Korálkové hvězdičky můžeš vytvořit z perliček, hodí
se i skleněné a kovové korálky. Hotové hvězdičky
dobře poslouží jako vánoční výzdoba do
oken či na ozdobu vánočního stolu…

Začni
navlékat. Ke
středu dej menší
korálky, ať se
vejdou vedle
sebe i s dalšími
na vedlejších
paprscích.

1.

Potřebný materiál
drátěné kostry na hvězdičky (vyrábí se ve
třech velikostech - 8, 10 a 12 cm), korálky
a perličky, štípací kleště a kleště s kulatými čelistmi, drátek (síla cca 0,3 mm).

3. Postupně navlékni

korálky na všechny
cípy hvězdy.

6. Drátek

znovu
provlékni
pátým
korálkem od
začátku tím vznikne
ozdobné
očko.

12
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4.

Na konci by ti měl
zůstat volný drátek - cca
1 cm. Konec drátku zatoč
s pomocí kleští do kroužku.

2.

Na jeden paprsek
přivaž kousek drátku.

Drátek
omotej
kolem dalšího
paprsku.

7.

5.

Na drátek navlékni
deset malých korálků.

8.

Hotová
hvězdička.

RUKODElKA
9. Pokud chceš mít

Navlékaná vločka

některé paprsky
kratší, zkrať drátek
o 1 cm a pak zatoč.

Tohle je
jediná
vločka mezi
hvězdami!
Správná
vločka má
jen šest
paprsků. Není
navlékaná
na kostru,
je vytvořená
jen pomocí
drátku.

Ledová hvězda

Modrá hvězda
inzerce

Připravila: Sojka

Červená hvězda

ho
ho lidí i oddílů do zimní
no
m
á
ad
up
íců
ěs
m
vého
Během zimních
sychravého nebo ledo
do
ce
ch
ne
oc
m
se
u
m
… Tak si
spánku. Niko
o na družinové řádění
íst
m
a
zv
be
e
al
je
a
m
počasí. Zi
meček pořádnou
všichni přejme pod stro
sněhovou nadílku!

Z ODDÍlU

Zkuste se
v družině
seřadit podle
různých kritérií
od nejmenšího
po největšího,
podle barvy
čepic apod.
Na zmrzlém
a zasněženém
kmeni je to
zážitek 

2

e
s
e
t
j
o
b
Ne
2

Stavte ze
sněhu.
Zapomeňte
na to, že
ze sněhu
se staví
sněhuláci, a
stavte podle
své fantazie!

Pokud kromě
sněhu zapojíte
do obyčejné
honičky
ještě běžky
či sněžnice,
nebude o
zábavu nouze
a rozhodně
nebude
nikomu zima!

2
2

2

Plížením,
plazením
vpřed!
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2

2

vanou
Klasická hra na schová
družinu
kou
uts
ska
pro
í
nen
už
ka na
vač
sko
ma
úplně cool, ale
a…
ůdk
lah
je
to
hu,
sně

1

I obyčejné hry jako chůze poslepu, či honička
dostávají na sněhu úplně jiný rozměr!

2

ZIMY

Z ODDÍlU

2

2

í
Pošlete nám do redakce fotku vaš
družiny ze zimního řádění a pokud
vě vás,
budete mít štěstí a vylosujeme prá
nici
veb
sta
či
získáte stolní hru Antivirus
ce
kon
Blockintelect. Hry posílejte do
.cz.
sněhové zimy na skautjunak@skaut
H.
SNÍ
te
piš
ávy
Do předmětu zpr

Rádcovské setkání
201

5

æLUDID

Foto: 1 - Vamp, 2 - Fido

Chceš motivaci do práce s družinou?
Chceš poznat nové lidi, nové
postupy a nové názory?
Chceš si zpestřit zimu?
Nabídka Žiraf je tu pro Tebe!
Krk
ono

cká

še

e
Úst

Va
laš

sk
o-

Střed

á
sk

če

o
ad

p
Zá

Žirafa je zimní setkání rádců a rádkyň, kteří
se aktivně zabývají vedením skautské družiny.
Zpravidla je čtyřdenní a koná se v termínu pololetních prázdnin a přilehlého víkendu
(29. 1. - 1. 2. 2015)

Skautská lilie
z podzimních
prázdnin na
Svárožné.
Středisko Prácheň,
Horažďovice

Jih

www.skaut.cz/zirafa
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HLAVOLAMY

ie navrhl
aré řecké mytolog
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30 cellsM
diameter
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m
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em a z druhé bý
poloviny člověk

Labyrint nebo bludiště?
Bludištěm procházíš a můžeš volit
z mnoha cest a směrů, zatímco v labyrintu půjdeš do jeho středu pouze jedinou
cestou. Labyrint má jednoznačnou trasu do
svého středu a zase zpět. Je navržen tak, aby
bylo jednoduché se v něm orientovat.

Copyright © 2014 JGB Service, http://www.mazegenerator.net/
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20 by 50 orthogonal maze

JUN shop.cz

10 by 30 sigma maze

100% skautský obchod
haškova 7, praha 7
773 294 840 (sTs)
obchod@JUNshop.cz

NajdI sI Nás Na

u
a získej další výhody

uraň/Brestova
svetr Benesport M

2.795/2.236,- Kč

30 by 20 orthogonal maze

karetní hry

od 239,- Kč

ladies -20°C
Copyright © 2014 JGB Service, http://www.mazegenerator.net/ Copyright © 2014 JGB Service, http://www.mazegenerator.net/

2.390,- Kč

,- Kčou
2.10en4skou
kart

cena s čl

ity
Lifesystem Intens
í

fotoluminiscenčn

139,- Kč
_ÆeHþ??HL`wALöBeDGAsA<FHø

De=E)_-A<FHø<×
Zákaznícká karta

Zvládneš projít několika našimi bludišti? Můžeš soutěžit
na čas s kamarádem, který má stejný výtisk časopisu.

inzerce

JUN

sleva 5-10% na celý sortiment
12% na značku Husky
15% na značku Asolo

aþecBe`GBeI<D¯IE`@<AGBeIggaB<HD?HD<

JJJ@gDGcEadMGBeIEIe A<FHL

VYPRAVY
že je za námi léto, a
V říjnu jsem zmiòovala,
at, že klepe na dveře
teï už skoro můžu naps
náší krátké dny
při
zima, která si s sebou
časem přinese
ba
tře
a stále delší noci. A
zamrzlé rybníky
i spoustu sněhu nebo
otevřené zimní
a jezera (nebo alespoò
že ani zima není
stadiony). Samozřejmě
ven – naopak.
překážkou pro výpravy
ení a vybavení,
leč
Pokud jsme dobře ob
stu zajímavých
ou
sp
í
bíz
tak nám zima na
rodu jinak.
příležitostí, jak vidět pří
ní sníh,
Také se tak těšíte na prv
jak do něj ráno uděláte
první stopy?

TIPa Y

á,
Připravila: Lenka Šablov
foto: internet

n

výpravy

Muzeum techniky v Sokolovì

Karlovarský kraj

Muzeum se nachází v bývalém podzemním protiatomovém krytu, který byl vybudován pro 1200 lidí.
Návštěvníci mohou absolvovat hodinovou prohlídku do
útrob bunkru, kde se za nimi zavřou pancéřové dveře,
včetně prohlídky řídící místnosti důležité pro celý betonový kryt. Po stisknutí pár tlačítek se vzduchotechnika
i po letech rozběhne. Stačí přiložit ruku k potrubí u
stropu a cítíte, jak dovnitř přes obří filtry proudí čištěný
vzduch. Vyzkoušet si můžete i funkční radiomaják, který
sloužil k signalizaci, že jsou uvnitř lidé. Dostanete se i do
betonových chodeb technického zázemí bunkru. Uvidíte
tu i několik historických aut, více jak 50 motocyklů, dále
vojenskou a zemědělskou techniku. Součástí expozice
je i modelová železnice pro potěšení všech, kteří si rádi
hrají. V muzeu najdete i lukostřelnici, kde je možné
zastřílet si z luku a kuše.

Hrad Helfenburg u Bavorova

Uprostřed lesů necelých pět kilometrů od
městečka Bavorova se vypínají rozsáhlé
zbytky gotického hradu Helfenburg.
Obnoveny a zpřístupněny jsou obě věže,
z nich je jedna upravena jako rozhledna,
která poskytuje krásný pohled na široké
okolí i blízkou Šumavu. Hrad patří k
největším zříceninám u nás. Založili ho
ve 14. století Rožmberkové, po bitvě na
Bílé Hoře připadlo helfenburské panství
králi, který daroval v té době už pustý hrad
knížatům z Eggenberka. Později přešel hrad
do rukou Schwarzenbergům, jimž patřil až
do období 1. republiky. V současné době je
hrad Helfenburk pod správou Města Bavorov.
Po dohodě můžete také přenocovat na
nádvoří hradu pod vlastním přístřeškem – s
nastávající zimou to ale bude nabídka jen
pro obzvláště zdatné táborníky.

Jihočeský kraj
18
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Nauèná stezka Roztocký háj
– Tiché údolí
Naučná stezka vás provede krajinou našich předků,
která se rozkládá na cestě mezi dávnými sídly
Přemyslovců na Levém Hradci a Pražském hradě.
Prochází dvěma chráněnými územími za severním
okrajem Prahy – rezervacemi Roztocký háj–Tiché
údolí a Údolí Únětického potoka. Trasa začíná na
suchdolské vyhlídce na vltavské údolí, pokračuje
po žluté turistické značce přes Roztocký háj až
do Roztok, odtud po modré turistické značce
kolem Maxmiliánky údolím Únětického potoka až
k Únětickému rybníku a dále opět po žluté turistické značce až do Starého Suchdola.
Na 7,5 km dlouhé trase je rozmístěno 13 informačních zastavení. K začátku stezky se dostanete městskou
hromadnou dopravou a od poslední zastávky naučné stezky můžete pokračovat dále po žluté značce opět
k zastávkám autobusů MHD.

Hlavní město Praha

VYPRAVY

Nápověda
zaplacky
Mapy.cz (měření
po turistických značkách,
Batůžek), Estudanky.eu, StreetView
od Googlu, Idos.cz, jizdenka.idos.cz

Do Loutkáøského muzea v Chrudimi
V muzeu uvidíte historické i současné, české i zahraniční
loutky, ale navíc si sami můžete v herně muzea vyzkoušet,
jak se hraje loutkové divadlo. Projdete po cestě od minulosti
do současnosti českého loutkářství a nahlédnete do světa
loutek zemí Orientu.
Expozice nazvaná Magický svět loutek vám postupně
představí loutky kočovných loutkářů, varietní loutky, rodinná
loutková divadla a dekorace českých umělců. Nechybí ani
Spejbl a Hurvínek, tvorba Jiřího Trnky nebo Josefa Váchala.
V zahraniční části expozice jsou k vidění loutky ze 70 zemí,
např. stínové loutky z Indonésie, výběr loutek z Indie,
Japonska, Číny nebo Barmy.
Muzeum najdete v Mydlářovském domě, který je jednou
z dominant města Chrudimi.

Pardubický kraj
Jihomoravský kraj
Naftařské muzeum v Hodoníně
Liberecký kraj
Do Doks za kamarády ze Čtyřlístku
Královéhradecký kraj
Po pašeráckých stezkách Orlických hor

Vysočina
Pelhřimov a okolí
Středočeský kraj
Mělník – nejen soutok Labe a Vltavy
Plzeňský kraj
Kladruby – klášter, Muzeum čs. opevnění
a rozhledna v Heřmanově Huti

Ústecký kraj
Archeologický skanzen
Březno u Loun
Více na

teepek.cz/vylety

Zlínský kraj
Za výrobou gobelínů do Valašského Meziříčí
Moravskoslezský kraj
Zámek Hradec nad Moravicí

SKAUT 12/2014
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šla zima
Rok se zase nachýlil k závěru, při
tu minunež
(doufejme, že bude více sněhu
cházejí
lou) a společně s ní každý rok při
o, co
Vánoce. Možná vás někdy napadl
at,
takhle před Vánoci s družinou děl
nechce.
nám
se
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přece jen je zima a nik
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Byl bych rád, kdybyste našli tro
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a předělávat aktivity je nejen dov
.
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si počtěte.

Betlém ze snìhu
postavit leccos.
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Na závěr si nezapomeňte udělat zhod
aře.
soch
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soch
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a vyhlásit nejl

- Jestli chcete barvy, tak
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t
betlému uděla

Rady:
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Hledání dárku
Jelikož vím, že mnoho rádců dává své družině
jako takové dárek (společná zarámovaná fotka,
družinový míč atd.), není na škodu trošku vylepšit
samotné předávání tohoto dárku. Když už se blíží
večer, řekněte družině, že pro ni máte překvapení,
ale že si ho nejdříve musí najít. Tím je odkažte na
první stopě na cestě k dárku. „Stopa“ by měla být
informace, kde hledat dál a k tomu například kousek
hádanky, jejímž rozluštěním zjistí družina, co ji
čeká za překvapení. Jako konec cesty se hodí nějaký
osamělý strom, který můžete prohlásit za družinový
vánoční stromeček pro tento rok. Pokud chcete,
můžete si u stromku předat nejen dárek družinový,
ale i dárky, co si chcete dát mezi sebou navzájem.

Rady:

- Cesta nemusí být nějak
dlouhá, je třeba dát pozor,
aby se z něčeho nového nestala otrava.
- Jestliže chcete, můžete si zpříjemnit
cestu příběhem – celá tato aktivita je
inspirovaná komiksem Rychlých šípů,
ve kterém jim neznámý člověk chtěl dát
vánoční dárek, a tak pro ně nachystal
cestu, na jejímž konci ho získali.

VYPRAVY

Dáreèky ze svìta
Jestli dárečky nosí Santa anebo Ježíšek můžeme nyní
pustit z hlavy, přece jen dárečky jsou dobré vždycky. Před
akcí si nachystejte několik papírů, které budou symbolizovat státy světa, množství záleží na velikosti družiny, ale
dobré je rozhraní 4-6. Ke každému státu dále nachystejte kupu dárečků, které jsou jasně označené tak, aby se
nepletly ty z Estonska s těmi z Indie. Cílem družiny, která
se rozdělí na dvojice, bude obdarovat všechny státy co
nejlépe, samozřejmě ale tak, aby dostaly dárky z jiného
státu. Probíhat to bude tak, že jeden člověk bude sob
(nebo jakékoliv jiné zvíře) a ten druhý bude darovatel
(ať už to je Santa nebo kdokoliv jiný). První vezme
na záda, případně ramena, toho druhého a rychle se
vydají brát ze států jejich dárečky a přenášet je
jinam. Samozřejmě ostatní dvojice si to nechtějí
nechat líbit, a tak buďto nosí své nebo se snaží
zabránit v přenášení někomu jinému. V případě,
že jezdec spadne ze svého oře, musí dáreček, který
zrovna přenáší, upustit na zem. Pamatujte však,
že každá dvojice může mít v jednu chvíli pouze
jeden dárek. Na konci hry se každé dvojici spočtou
přenesené dárečky (za každý dárek v jiném státě
dostane dvojice jeden pod, za každý komplet
(tzn. Jeden od každého státu) dostane plus 3 body).
Na závěr se vyhodnotí ta nejštědřejší dvojice.
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lESNÍ MOUDROST

Pan Jezevec otevřel oči, ale všude kolem byla
černočerná tma, kterou protkával jen zvuk starých
pendlovek. „Kolik je vlastně hodin?“ Pomyslel si
a šel zapnout televizi, jak měl každé ráno ve zvyku.
I když mačkal ovladač, nic se nestalo. Chtěl si na to
rozsvítit, aby se tomu podíval na kloub (i když si byl
celkem jist, že se po paměti správně strefoval na
tlačítko ON) a zase nic. „Hmm… kouknu se na internet, jestli není hlášená odstávka proudu,“ napadlo
jezevce. Notebook se mu sice podařilo zapnout,
protože baterka v něm byla ještě celkem spolehlivá,
ale záhy se ukázalo, že nefunguje ani internet, a tak
byl jezevec opět nahraný. „To je nápad: zavolám
do elektrárny a tam mi určitě řeknou, co se děje.“
Myslíte, že se dovolal? Těžko, ke všemu vypadl
i signál… Pan Jezevec si ve své noře připadal úplně
odříznutý od světa, když vtom ho napadlo prostě
a jednoduše vyjít ven.
„Crrrrrrrrrrrrr.“ Budík. Ráno. Vstávat. Rychle na
trénink. Pan Jezevec přemýšlel o svém zvláštním
snu, který v noci vyplodil jeho mozek, a svěřil se
s tím svému kamarádovi, s nímž hrál badminton.
Potřebovali spolu natrénovat hraní ve dvojici při
čtyřhře, protože o víkendu je čekal zápas dvojic.
Chodili spolu sice hrát často, ale vždy proti sobě
– tentokrát si museli nacvičit spolupráci.
„A cos dělal? To muselo být hrozné,“ reagoval
kamarád, jakmile mu jezevec vylíčil, co se mu
zdálo.
„Normálně jsem vyšel ven a… no…
vlastně… zas tak strašné to ve výsledku nebylo.“
Jezevec přišel domů z badmintonu, hodil tašku s věcmi jako
obyčejně do kouta a už už se
jeho packa chystala spustit
notebook (aby „očekoval“ na
Facebooku kdo, co, s kým, kde,
kdy a jak – znáte to),
když si náhle

uvědomil, že se s kamarádem domluvil, že si po tréninku místo sezení u počítače raději vyrazí někam
ven. Tak moc na něj jeho noční, zpočátku téměř
katastrofický, sen zapůsobil. Obvykle totiž strávil
pan Jezevec u Facebooku skoro celé odpoledne a
k večeru si s politováním uvědomil, že nestihl nic,
co si ten den naplánoval. Sice ho to trochu štvalo,
ale zatím bohužel neměl dostatečně silnou motivaci
s tím něco dělat, a tak to nijak neřešil.
Sešli se v parku, který do té doby jen míjeli bez
většího povšimnutí. Nejdřív moc nevěděli, co
dělat a jak se zabavit. Zanedlouho měli však o
zábavu postaráno a bylo jim dobře. Najednou měli
pocit, že takto strávený čas má smysl. Povídali si
– postupně zjistili, že toho mají společného víc,
než se na Facebooku zdálo. A protože je to opravdu
chytlo, začali se takto scházet častěji. Objevili
ve městě pár kaváren s úžasnou atmosférou, zašli
na zajímavou výstavu i do studentského kina na
zamyšleníhodný film, zahráli si na hřišti basket,
zajezdili si na cyklostezce u řeky na kolečkových
bruslích a brzy měli spoustu zážitků, o kterých se
jim u počítače ani
nesnilo.

A jak
jste na tom
vy?
Dokázali by
ste na začá
tku
výpravy vy
pnout váš
c
h
y
trý
telefon a za
pno
návratu dom ut ho až po
ů? Zkuste
to!
Vyzkoušejt
e strávit č
as, který
byste norm
álně strávil
i
u počítače, ji
nak. Jaký
to byl pocit
?

Připravila
a ilustrovala:
Petra Němcová
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Připravil: Vezír, ilustrace: Oskar

Podle čeho Fígl poznal zloděje?
Odpověď hledej
na Teepkovi

POKUSY

Vánoční
podomácku

Barevné jiskření prskavek patří neodmyslitelně k duchu Vánoc. Při
jejich hoření reagují drobné částečky
železa s oxidačním činidlem ve
směsi slepené hořlavým pojivem.
Rozžhavené kousky železa z prskavky odletují, hoří ve vzdušném kyslíku
– jiskří a je cítit charakteristická vůně.
K tomu, abychom si tento efekt užili,
nemusíme spoléhat pouze na komerční
výrobky. Potřebné suroviny se dají sehnat
v drogerii nebo přes internet. Prskavky
si tak můžeme snadno vyrobit i doma!
Suroviny a pomůcky pro
přípravu prskavek

Postup výroby prskavek
Příprava směsi

SUROVINY A POMŮCKY
100 g železných pilin, 20 g hliníkového prachu,
60 g dextrinu, 170 g dusičnanu draselného,
asi 60 ml vody, železný drát o průměru
0,5—1 mm, lžíce, třecí miska nebo hmoždíř,
štípací kleště, uzavíratelná plastová nádoba
na promíchání směsi, 4 menší plastové misky,
digitální kuchyňské váhy, z jedné strany
uzavřená trubka o rozměrech 25x2 cm nebo
tuba od šumivých vitamínů, provázek.
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V třecí misce nebo hmoždíři po malých částech
rozetřeme na jemný prášek 170 g dusičnanu draselného. Dále odvážíme 100 g železných pilin,
20 g hliníkového prachu a 60 g dextrinu. Všechny suroviny sesypeme
do dobře těsnící uzavíratelné
Pro domá
plastové nádoby a směs
c
výrobu prs í
důkladně protřepeme.
kavek
K suché směsi po troškách
je vhodný
měkký
přidáme za stálého provázací drá
t,
který je
míchávání asi 60 ml vody.
k dostání
v hobbyMěli bychom získat velmi
marketec
h.
hustou kaši, která dobře ulpívá
na vnořeném železném drátku.

TIP:

prskavky
Nanášení směsi a sušení
Naštípáme asi 30 cm dlouhé kusy rovného železného drátu. Připravenou směsí zcela
naplníme z jedné strany uzavřenou trubku. Případné bubliny vyženeme poklepáním.
Dráty postupně namáčíme do směsi a po opatrném vytažení a ohnutí volného konce
věšíme na napnutý provázek. Po zaschnutí první vrstvy můžeme nanést vrstvy další.
Prskavky sušíme několik dní na suchém a teplém místě, třeba nad topením, teplota
nesmí překročit 40 °C. Prskavky budou dobře hořet až po dokonalém vyschnutí. Pokud
chceme prskavky skladovat delší dobu, uschováváme je v suchu ve vzduchotěsném sáčku.

POKUSY

TIP:

Pokud ch
ceme, ab
y
prskavky
obzvlášť
jiskřily, na
hradíme
část želez
ných pilin
jemnými
titanovými špona
mi.
Prskavka
s příměsí
titanových
špon

Sušení prskavek
Nanášení
vlhké
směsi na
železný
drát

Příště:
Výroba domácího sýra
Připravil:
Petr Holzhauser, Jan Havlík
inzerce

ALTA
VIA
GV
UPGRADE
YOUR
CLIMBING
PERFORMANCE
WWW.ASOLO.CZ

ƒPerwanger kůže
ƒVibram® Vertical podešev
ƒpro plně automatické mačky
ƒnový Heel Locking systém
ƒzateplená GORE-TEX®
Insulated Comfort membrána

ROZHOVOR
Každý, kdo se podívá na váš životopis, si
musí položit otázku: Zubní technik a deskové
hry? Jak jste k této proměně došel?
Vlastně jsem pracoval jako mistr zubních
laborantů. Vymýšlení her pro mě bylo koníčkem
po náročném pracovním dnu v laboratoři. Práce
mistra zubních laborantů se mi ovšem hodila,
když jsem si vyráběl herní ﬁgurky.
Svoji první hru Barbarossa and the Riddle
Masters jste připravoval a vymýšlel čtyři roky.
Jak dlouho vám trvali Námořníci z Nordenu?

Rozhovor

hře zažít. Když dostanu nápad, jak hru pojmout,
sednu si a vyzkouším to. Když si říkám, že by z toho
mohlo něco vzejít, vytvořím prototyp a otestuji
ho v nejužším kruhu, se svou rodinou. Zpravidla ji
pak hrajeme několikrát a já ji v průběhu hry musím
upravovat. Někdy se však také dostaneme do
slepé uličky a hra se jednoduše zasekne na místě.
Pak vývoj vzdám nebo ho aspoň na nějakou dobu
odložím, než k němu dostanu nový nápad. Také se
může klidně stát, že člověk do hry investuje spoustu času a nakonec zjistí, že z toho nic nebude. Ale
to je v pořádku a patří to k tomu všemu. V zásadě
předkládám hru nakladatelství, teprve když jsem
s ní sám naprosto spokojený.
Jak jste vlastně přišel
na myšlenku vymýšlet hry?
V dětství jsem si velmi rád
hrával s ﬁgurkami od Elastolinu a sám jsem si k tomu vymýšlel pravidla. To mě
však ještě ani zdaleka nenapadlo, že budu jednoho
dne vynalézat hry. Jak už jsem řekl, znamenalo
pro mě vymýšlení her kompenzaci stresujícího pracovního dne. Svou první opravdovou hru jsem vytvořil čistě pro radost a hrál jsem ji s přáteli. Jednou mi jeden známý řekl, proč tu hru nepředložím
nějakému nakladatelství. Hra byla v roce 1988
zveřejněna pod názvem „Barbarossa“ a hned získala
cenu „Hra roku“. Já jsem měl
v hlavě ještě několik dalších
nápadů a spoustu příběhů,
ze kterých jsem chtěl vytvořit hry. Tak se pro mě
zanedlouho vynalézání her
stalo koníčkem, který zaujal
v mém životě spoustu místa a
přinesl mi hodně radostí. Ale
až po velkém a celosvětovém
úspěchu hry „Osadníci z Katanu“ jsem se rozhodl začít
vynalézat hry na plný úvazek.

s Klausem Teuberem
autorem deskových her

Před několika lety jsem uvedl na trh hru „Hvězdná
loď Katan“. Ta hra se mi vždycky líbila, ale byla
hodně složitá. Když jsem si ji chtěl nedávno zase
zahrát, musel jsem sám listovat v pravidlech. 
Námořníci je zredukovaná podoba Hvězdné lodi
Katan na nejpodstatnější herní
prvky. Některé prvky,
jako například „jízdu
do balíčku karet“,
jsem převzal ze staré
hry. V zásadě jsem z
ní však chtěl vytvořit
rodinnou hru, která
se dá snadno naučit
a hrát. Přetváření
mi trvalo celý rok.
A jakými fázemi
takový vývoj hry prochází? Co je na vymýšlení her nejtěžší?
Vývoj pro mě většinou
začíná příběhem,
který bych chtěl při

Sledujete i další herní
tituly, které vznikají? Co
si myslíte o dnešním světě
deskových her? Neohrožují
ho na životě tablety, herní
konzole a celý on-line svět?

Klaus Teuber, autor deskových her, jehož jméno je spojeno především s populárními Osadníky z Katanu. Tato
společenská desková hra oslaví příští rok dvacet let od svého
vzniku a za tu dobu se jí celosvětově prodalo 16 milionů
kusů a byla přeložena do 30 jazyků. Od té doby fanoušci
deskových her čekají, co nového, podobně geniálního, držitel
čtyř prestižních cen Hra roku (Spiel des Jahres) vymyslí.
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ROZHOVOR

Klaus Teuber se narodil v roce 1952. S manželkou Claudií mají
2 syny a dceru. Vystudoval chemii a začínal v dentální laboratoři svého otce. V roce 1983
se stal mistrem
zubních laborantů. Roku 1990 převzal spolu se dvěma kolegy otcovu
zubní laboratoř.
V roce 1988 vyšla jeho první hra Barbarossa, která získala oceněn
í „Hra roku“. Po
celou dobu bylo vymýšlení her jeho koníčkem. V roce 2002 založil
společnost Catan
GmbH. Oba synové jsou ve společnosti ředitelé, starší
syn Guido se zaměřuje na anglicky
mluvící trh, mladší syn Benjamin řídí
SOUTÌŽ o novinku
mezinárodní propagaci a pomáhá
s vývojem her. Manželka se stará
Klause Teubera o finance i testování her. Dcera
Námořníci z Nordenu:
není ve společnosti oficiálně zapoHraješ rád stolní hry? Má
š jedinečnou
jena, ale na testování her se podílí též.
možnost získat stolní hru
Námořníci
z Nordenu. Stačí, když
domluvíš
rodinné setkání či sežene
š partou
kamarádů k partii ve své
oblíbené
deskové hře. Z průběh
u hry pošli
do redakce jednu fotogr
aﬁi, a to
do konce roku 2014 na
skautjunak@
skaut.cz. Do předmětu
zprávy napiš:
Námořníci. Třem vyloso
vaným
pošleme Námořníky z No
rdenu.

Evropa, kde je mnoho
zemí, kde se deskové hry
s oblibou hrají už řadu let.
Velmi silné postavení zde
má například Německo, Nizozemsko, Španělsko nebo i Česko.
Teď už jsme se však dostali i do
USA, kde se Katan pomalu dostává do obecného povědomí. K příznivcům
Katanu už patří i mnoho zemí v Asii a Latinské
Americe. A my zjišťujeme, že mnozí lidé, kteří
začali hrami jako Katan nebo Carcassone, se pak
začnou zajímat i o další, složitější hry. Mám radost,
že tento trend sílí po celém světě, navzdory silnému trendu elektronických her.

Já osobně si myslím, že deskové hry si vždycky
najdou své místo. Když se sejde rodina a na hodinu
nebo na dvě se sesedne k deskové hře, je to zvláštní zážitek. To pak zmizí ze stolu smartphony a jediné, na čem záleží, je sociální interakce s lidmi,
kteří sedí u stolu. Já sám si také občas rád zahraji
na počítači nebo na iPadu, ale to nenahradí pocit z
deskové hry. Myslím, že mnoho lidí má stejný pocit.
Kde všude se hrají vaše deskové hry? Máte
nějaké odezvy od hráčů ze světa? Jsou nějaké
rozdíly mezi hráči např. v Evropě a mimo ni?
Katan vyšel už ve čtyřiceti zemích a byl přeložen
do více než třiceti jazyků. Nejsilnějším trhem je

Připravujete už něco dalšího, nebo se
teď soustředíte na uvedení a propagaci vašich
„Námořníků“? Jak jste s nimi spokojen a jaké
jsou odezvy od uživatelů?
Dostávám spoustu zpětných vazeb od fanoušků,
kteří se buď obracejí na nakladatelství nebo na
naše webové stránky catan.com. I přes Facebook
dostáváme mnoho konstruktivních komentářů,
které si rádi čteme a bereme k srdci. Na podzim
příštího roku zveřejním svou první hru společně
se svým synem Benjaminem. Na to už se
velmi těším.
Připravila: Lucie Plachá
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Hry na rozehřátí
Přinášíme pár her na rozehřátí.
Můžete si je zahrát, když nebudete
náhodou vědět, co by.

Elektrika
Hráči se rozdělí na dvě stejně velké skupiny,
každá si sedne na jednu stranu stolu a chytí se za
ruce (tak, aby na ně neviděla druhá
skupina).
Na jedné straně stolu tam, kde sedí oba první
hráči z každého týmu
- sedí rádce a má v ruce
hrací kostku (či kostky).
Na druhé straně je
nějaký předmět - třeba
krabička od sirek.
Každý v týmu má nějakou
funkci - první je vysílač,
poslední je chytač, ostatní
jsou vedení.
Před každým kolem se rádce s oběma vysílači
domluví na jednom čísle. Pokud toto číslo padne
na kostce, vysílač musí vyslat signál stiskem ruky
dál, ale tak, aby to neviděl protější tým.
Úkolem je získat co nejvíce bodů. Body získáte
tak, že chytač chytne krabičku sirek dřív než
chytač druhého týmu. Může se ale stát, že chytne
krabičku, i když nespadlo správné číslo (vysílač
se splete, nebo signál někde prostě náhodně
vznikne). To se pak přičítají body druhému týmu.
Po několika hodech se mění pořadí, hraje se tak
dlouho, aby se všichni vystřídali.

Večírek u Cuhrů
Hraje se v klubovně po tmě. Před
hrou si každého zvlášť vezmeme
stranou za dveře a dáme mu nějakou funkci
- máme tu vraha, detektiva, zastupujícího
detektiva a náhodné občany.
Hra začne ve chvíli, kdy se zhasne. Probíhá velká
párty, všichni různě tančí, klábosí a trochu blbnou. Po chvíli ale vrah zabíjí jednu, případně i
druhou oběť (podle toho, kolik nás je). Oběť
vykřikne, na což se co nejrychleji rozsvítí.
Přichází detektiv (pokud zemřel, tak jeho
zástupce) a jde vyšetřovat - každého se ptá,
co dělal, kde stál a podobně. Když vraha
uhádne, vyhrál, pokud ne, vyhrál vrah.

Blešky

Potkali jste pěkného psa,
ale chytli jste od něj blechy.
Úkolem každého je se jich co
nejrychleji zbavit. Každý dostane
na začátku tři kolíčky na prádlo,
které představují blechy. Předem se
vytyčí území, na kterém se hraje.
Blechy se zbavíte tak, že ji připnete
na někoho jiného. Pozor, když
blecha spadne při předání, je to chyba toho, kdo ji
předával (musí ji zvednout a připnout znovu). Pokud
na sobě nemáte žádnou blechu, běžíte k rádci,
který vás zkontroluje (jestli jste ji nepřehlédli) a
pokud jste čistí, jdete mimo území fandit ostatním.
Hraje se více kol, kolo trvá cca 5 minut a délka se
upravuje podle toho, kolik je ještě hráčů. Je dobré
končit při posledních dvou až třech hráčích.
Pokud hrajete v klubovně, dbejte na bezpečnost
(ostré rohy, stěny, okna, atd.)

Velká Pardubická
Všude jsou koně. Vítejte na nejznámějším závodě u nás - na Velké
Pardubické. Jste žokejové a sedíte na koních. Celý závod řídí vrchní žokej
(rádce). Sedíte v kruhu a jste připraveni opakovat pohyby po rádci. Nejdříve
jste v docích (sedíte na kolenech), pak vystartujete a klušete (rukama
tleskáte o stehna), případně běžíte tryskem. Po cestě potkáváte různé
překážky - někde vyskakujete, jinde dupete, dále můžete plavat (a gloglat
u toho) nebo jet kolem tribuny (tleskání, volání dětí „jé, kůň“) a podobně
- nápady jsou jen na vás. Na konci je pořádný ﬁniš a společné provolávání
slávy. Hru nikdo nemůže vyhrát, samozřejmě, jde jen o rozproudění.
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Připravil: Vojta

Chcete se
inspirovat a najít
další skvělé hry na
schůzky? Připravit
se na Svojsíkáč a
dozvědět se něco
nového? Mrkněte
na www.teepek.cz.
Potkáme se tam!
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AKTIVITY

e
V záøijovém èísl
èasopisu jsme
vám pøedstavili
y,
projekt Zaplack
kde každý mùže
ukázat, co v nìm
a
je. První Zaplack
byla vìnovaná
fotografování, ta
druhá se vìnuje
internetu.

Co jsou
zaplacky?

Zaplacky jsou sp
eciální placky,
které získáš za sp
lnění jednotlivýc
h
oblastí (co oblast
, to zaplacka). Ob
lasti
se otevírají po ce
lý rok vždy s nový
m
číslem časopisu
a můžeš plnit jen
ty,
které chceš. Aby
s vše splnil, sledu
j
web Teepek.cz,
kde se nejen dozv
íš
víc, ale také ti ta
m se vším pomoh
ou
tak, abys Zaplac
ku mohl získat.
Když Zaplacku zís
káš, dokazuješ
tím, že jsi v dané
oblasti
prof ík na slovo
vzatý.

et?

rn
Proč zrovna inte

síť a dá se
Internet je vážně velká
věcí. Každý
ě
dn
ho
na ní dělat vážně
setkal, ať už
m
ete
ern
int
s
z vás už se
tože tento paralelní
více nebo méně. A pro
i nebezpečný,
šný
svět může být prospě
. Koukneme se
ub
klo
na
podíváme se mu
spolupracovat,
na to, jak na internetu
kde co hledat a
jak se na něm chovat,
y toho nebylo málo,
ab
co určitě nedělat. A
stní družinový web.
zkusíme si vytvořit i vla

soutěž
O HODNOTNÉ CENY
SE SUPER SMASH BROS.!

Hrajeme o:
1. Super Smash Bros. hru a tričko
2. SSB tričko a psí známku
3. SSB potítko a klíčenku
Pro slosování stačí najít odpověď na
otázku:
Kdy vyšla nová hra Super Smash Bros.
pro rodinu konzolí Nintendo 3DS?
Nápovědu hledej na www.mojenintendo.cz.
Správné odpovědi posílejte na
skautjunak@junak.cz s předmětem
SUPER SMASH BROS.

Zní to složitě

.

Zní – ale není! S
naší
pomocí vše zvládn
eš
a než přijde další
číslo časopisu Sk
aut,
Zaplacka už bude
tvoje.

AKTIVITY

POŽADAVKY

zvládne si ve skautISu změnit proﬁlovou
fotograﬁi

umí najít spoj a zjistit
cenu za lístek

ví, co je kyberšikana a jak se jí bránit

spočítá na Mapy.cz
délku trasy na výpravě
používá bezpečná hesla
má vlastní email a
pravidelně jej kontroluje

zná zásady bezpečného pohybu po
internetu
připojí se do Teepkova sdíleného
dokumentu v Google Disku a splní zadaný
úkol
vytvoří nový družinový (oddílový) web

vytvoří mailovou konferenci či skupinový
chat pro družinu

projde na BuďPřipraven.cz cestu
Nebezpečí internetu

zná zásady komunikace po emailu a dodržuje je
chrání počítač před škodlivým softwarem

připraví si článek o zajímavém webu a
publikuje ho na Teepkovi

ví, co je hoax, a nepřeposílá je
založí si účet ve skautISu k přihlášení na
skautské weby (Teepek.cz, Buď připraven)

vyhledá si informace o vzniku
internetu a s pomocí prezentace
je předá ostatním
členům družiny

Jak dál?

lacka
Internetová Zap
- Úkoly

Jdi na
teepek.cz/
zaplacky

Vyzkoušej
si, jak se
umíš pohybovat
na internetu.

Na obrázku vidíš email.
Je na něm ale pár věcí
vysloveně špatně a pár věcí,
které by měly být jinak. My
jsme těch věcí napočítali
sedm, ale každý to může
počítat jinak. Nicméně, na
číslu nesejde, jde o to, zda
odhalíš všechny chyby.
Zvládneš to?

SKAUT 12/2014
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AKTIVITY

K dalšímu úkolu budeš potřebovat mapu.
A protože se pohybujeme na internetu, zkus
Mapy.cz. Představ si, že plánuješ výpravu –
vlakem dorazíš do Kutné Hory na hlavní nádraží.
Dopoledne se plánuješ podívat do kostnice a
na rozhlednu Havířská bouda, pak bys rád viděl
katedrálu sv. Barbory. Zpátky bys rád jel vlakem
ze stanice Poličany, která je kus jižně od Kutné
Hory. Celou dobu jdeš raději po turistických
značkách nebo naučných stezkách, jde-li to.
Kolik kilometrů to bude, když půjdeš
nejkratší cestou?
Když už budeš v Kutné Hoře, chceš si
předem připravit menší hru po městě.
Ale zajet tam předem nemůžeš. Nutně ale
potřebuješ vědět:
● co je napsáno na soše, která stojí na
náměstíčku severně od Českého muzea
stříbra
● kolik pater včetně přízemí má dům na
rohu ulic Husova a Šultysova
● Jaká je barva trubky u studánky, kterou
minete cca 2 km před nástupem do vlaku
Kutná Hora není ale jen o Barboře
a Kostnici.
Najdi alespoň dalších pět zajímavých
míst, která tam či v blízkém okolí stojí
za návštěvu a vyber dvě nejzajímavější.
Jak mají otevřeno? Kolik vás to bude stát?

V neposlední řadě
je ještě potřeba vyřešit dopravu.
Datum výpravy je 10. ledna. Aby všichni měli rovné
podmínky, jede vás 7 a jedete z Hradce Králové. V kolik
musíte vyrážet vlakem, abyste byli v Kutné Hoře chvíli
po desáté hodině dopolední? A kolik vás bude stát
lístek, když využijete skupinovou slevu a zpáteční
jízdenku? (Počítejme, že se budeme v tomto případě
vracet rovněž z hlavního nádraží).
Jak se vám vše povedlo zjistit?
Šlo to? Pokud ano, zkontolujte
si odpovědi na adrese teepek.
cz/kutnahora, pokud si s něčím
nevíte rady, zde v časopise
najdete schovanou i nápovědu v
podobě několika odkazů či názvů
služeb, které vám pomohou.

Pokud se
vám vše podaří,
můžete si odškrt
nout spousty z
požadavků na Za
placku internetu.
váš Teepek

Připravil: Vojta, ilustrace: Honza Smolík
inzerce
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Hraj s novými postaviþkami
v HD kvalitČ

www.mojenintendo.cz

Vylepši si svou hru díky
amiibo gurkám

Bojuj v nových arénách
exkluzivnď na Wii U

/nintendoclubcz

Bojuj online s pĜáteli
a ostatními hráþi

Standardní Edice

Super Smash Bros.
for Wii U
+ Mario amiibo

© 2014 Nintendo. Original Game: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. Characters: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. /
SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Games Inc. / MONOLITHSOFT

ZAHRANICI

Každý z nás se
na ně těší. Na
dva týdny volna,
na zpívání koled s
babičkou a dědou,
na vánoční cukroví,
na svátečního kapra,
na dárky pod vánočním stromečkem a silvestrovský ohòostroj.
No kluci a holky v Japonsku by nad našimi tradicemi jen nevěřícně kroutili
hlavami.

Zimní

svátky

v Japonsku
Světové jamboree v Ja
ponsku se
blíží mílovými kroky.
O letních
prázdninách se ve měs
tě Kirarahama uskuteční již 23
. mezinárodní setkání a z ÈR se
tam vydá
na 300 skatů a skaute
k.
34
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VÁNOCE
Štědrý večer, pro nás
největší svátek v
roce, kdy se potká
celá rodina, je v Japonsku běžný pracovní
den. V zemi vycházejícího slunce totiž
není křesťanství a tak zimní svátky nejsou náboženský svátek, jak tomu bylo
původně v Evropě, ale oslavují příchod
nového roku. Staří Japonci nevnímají
Vánoce vůbec, ale mladší generace se
pod vlivem amerických tradic, které
vidí ve ﬁlmech, reklamách a na internetu (jistě si vzpomeneš třeba na
ﬁlm „Sám doma“ nebo na Coca-cola
reklamu se Santa Klausem), zajde
třeba s kamarády do cukrárny nebo
si dá menší dárek pro radost. Jinak
se ale Vánoce v Japonsku neslaví
nijak významněji a jsou něco jako u
nás svátek svatého Valentýna: Šance
pro obchodníky, aby si něco víc
vydělali. A tak se japonská kultura
statečně brání německým koledám,
Santa Klausům chodícím po obchodech a vánočním stromečkům.

SILVESTR
Takzvaný „starý rok“ je ve znamení cestování, protože každý
chce být ještě před prvním lednem, jak praví tradice, v místě
svého původu. Proto jsou už
několik týdnů dopředu obsazeny všechny rezervace na
spoje z Tokia. Místo vánočního
stromečku se aranžuje rostlinná výzdoba kadomacu, která
se skládá z bambusových
kmínků a borovicových větviček napíchaných v květináči. V podvečer posledního
dne roku nikdo nepije a nečeká
do půlnoci na ohňostroje, protože ty jsou spojené s letními
slavnostmi macuri, ale stejně jako v
Čechách se rodina podívá na televizní
zábavný program a po jeho konci jde
spát, protože pravá oslava začíná až
prvního ledna.

ZAHRANICI

NOVÝ ROK
TRADICE

HRA

Po východu slunce se
děti rozeběhnou
za svými kamarády, ab
y hrály některou z tra
dičních her. Jedna z nic
h se jmenuje hagoita
a její
pravidla jsou jednodu
chá. Kluci a holky se
postaví
dokola a dřevěnými
pálkami, které vypad
ají jako
kuchyňské prkénko na
krájení, si pinkají dře
věný
míček, do kterého jso
u zastrkána pírka, ab
y lépe
létal. Další hrou je tře
ba takoage, což je vla
stně
pouštění draka, ale jap
onský drak nevypadá
jako
kosočtverec, spíš jak
o papírová krabice,
která
nemá dno ani víko.
V další tradiční hře,
která
se jmenuje takeuma,
děti soutěží v chůzi
na
bambusových chůdách.

Připravil: JemneJ

V celé východní Asii jsou oslavy
nového roku velkou slavností a v Japonsku
tomu není jinak. První tradicí nového roku je
vstávání na východ slunce, který symbolizuje
zrození nového roku. Stejně jako třeba ty
posíláš vánoční přání kamarádům, tak i Japonci posílají přání néngadžó svým známým a
příbuzným. Zvláštností je, že všechna přání
musí vypadat stejně, aby je pošťáci lehko
poznali, protože musí být doručena přesně
prvního ledna. Ani o den dřív a ani později.
Další tradicí je, že se po obědě každý, ať už
je věřící nebo ne, zajde pomodlit do šintóbuddhistické svatyně za dobrý rok pro sebe a
své nejbližší.

JÍDLO

Prvním jídlem nového roku jsou rýžové
bochánky omoči, které se jedí buď se silným
kuřecím vývarem, nebo ve sladké polévce ze sójových bobů. Taky se mohou snídat dlouhé hnědé nudle
vyráběné z prosa zvané soba, jejichž délka má symbolizovat dlouhý život a trvání vztahů. K obědu se podává
pokrm zvaný osečirjóri, což je vlastně velká dřevěná
krabička, která má spoustu přehrádek a v každé je jiný
druh jídla. Kombinace jídel by měla být co nejbarevnější
a nejatraktivnější. Večer patnáctého ledna, na konci
novoročního období, se spálí kadomacu a na jeho ohni

se někde opéká sladká brambora sacumaimo.
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Ideální parťák na cestování
LOAP Phinex 40

Technologie BullTech ze zesílených vetkaných vláken zajišťuje
vysokou odolnost proti protržení, zádový systém AVS
vyniká maximálně výkonným odvětráváním. Do výbavy
patří také anatomicky tvarované ramenní popruhy, bederní
pás a prsní spojka, neoprénové boční kapsy, vrchlík s vnější a
vnitřní kapsou, úchyty na další vybavení. Reflexní prvky.
Hmotnost 920 g, objem 40 litrů.

Více batohů na hory i do města najdete na www.loap.cz

