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Střípky z táborů
Velké prázdniny jsou sice již dávno za námi, ale vždycky je příjemné si
zavzpomínat na letní zážitky, obzvláště když teplota venku klesá pod bod
mrazu. Rodiče určitě již slyšeli vyprávění o táboře tam i nazpátek, ale jistě
jsou zvědaví, stejně jako my ostatní, jak to vypadalo i u jiných oddílů
našeho střediska. Takže tady máme zběžnou rekapitulaci:

Vlčátka a vodní skauti

zpět), navštívili jsme říši mrtvých a mnoho dalších
historek, kterým uvěří snad jen hrstka z Vás.
Již po třetí sváděli kluci z vodních oddílů Šipky
bitvu nejen s mystickými tvory, ale i s přírodou a
nepřízní počasí na břehu rybníka Velká Kuš nedaleko Blatné. Mimo cestování s Odysseem si kluci taky
postavili vlastní molo, byli svědky gladiátorského
zápasu, vyráběli a stříleli z praku z paluby lodě a
také se například pokusili vydržet 24 hodin na
vodě. Závěrem epického putování nebylo nic
jiného než prostřelení dvanácti seker a znovuusednutí na královský trůn. Za celý kapitanát můžu říct,
že máme z tábora skvělý pocit a podle nálady a
atmosféry během celé akce jsem si jist, že to tak
vidí všichni.

Příběh slavného řeckého reka Odyssea zná leckdo,
ale jen málokdo může říct, že jeho dobrodružství
sdílel s ním. Vlčatům a skautům se to letos podařilo
na táboře. Pravda, Odysseus se do rodného města
trmácel 10 let – my to zvládli za 14 dní (skauti za
21), ovšem se vším všudy: lstí jsme oslepili kyklopa
a unikli z jeho zajetí, překonali jsme sladkou chuť
nápoje z lotosu, zažili proměnu ve vepře (naštěstí i
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Drobek
kapitán 8. smečky vlčat a 21. odd

Světlušky a vodní skautky

Mravenečci

Skautky, světlušky a kapitanát z 22 strávily
příjemné dva týdny na louce u rybníka Velká Kuš
u Lnářského Málkova pod plachtami sedmi teepee.
Tam jsme se společně s Penelopkou a Papoušem
přenesly do kouzelné země zvané Mytologie.
Naším společným úkolem bylo zachránit Mytologii
od mocichtivých bazilišků. Na naší cestě jsme se
setkaly s fénixi, čarotelaty, zachraňovaly jsme
jednorožce, bojovaly s vlkodlaky a také jsme
musely přelstít samotné bazilišky. Díky pomoci
čaroděje H.H., ropušáka Ethelreda, dračice Tabity a
Papouše se nám všechno podařilo a Mytologii
jsme úspěšně zachránily. Odměnou nám byla
velkolepá hostina a bohatý poklad.
Mimo Mluvící balík (celotáborová hra dle knihy
Geralda Durrella), jsme se naučily například něco o
českém a světovém skautingu a spolupracovat
jako družina při jízdě na lodi a vyzkoušely jsme si
například táborovou mýdlovou klouzačku nebo
vyrobit vlastní křídy.
Skautky se po táboře vydaly ještě na puťák a
statečně zvládly za pět dní dojít z Příbrami až do
Prahy.

Mravenci letos měli po dlouhé době tábor na
tradičním tábořišti na Úterském potoce. Kuchyň,
jídelnu, kamna, všechna tee-pee, lávky, latrínu,
postele i poličky pomohli postavit hlavně ochotní
oddíloví tatínkové.
Pršelo každý den. Pršelo ráno, v poledne i večer.
Pršelo i v noci. To ale žádného Mravence neodradilo od pravověrného táboření. Koupali jsme se ve
studeném potoce, vařili vlastní Lučinu, vyráběli
jsme, zpívali a hráli na kytaru.

Slůně
kapitánka 22. oddílu VS
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Po celý týden nás po lesích, lukách a stráních
kolem Bezdružic prováděly dvě loupežnické děti –
Ronja a Birk. Učili nás střílet z luku a šípu, ale taky
naslouchat přírodě, nebo tomu, co je pro život v
lese úplně nejdůležitější. Pro většinu členů oddílu
byl tábor prvním delším pobytem bez rodičů, v
přírodě a v tee-pee v životě. Kromě splněných
prvních krůčků v oddílové Pěšince odjížděli
Mravenci domů s novými zážitky a těšili se na
pokračování v dalším oddílovém životě.
Běta
vůdkyně Mravenečků

Cože, Mája končí? A kdo bude nový
vůdce střediska?
Od září má naše středisko Šipka nového vůdce. Nebojte se, není to žádný
cizinec, je to náš starý dobrý Blek, bývalý kapitán 21. oddílu VS.
A to je jedna z předností skautských
vedoucích - na vyšší pozice prorůstají postupně.
Nejen, že se krůček po krůčku trénují a zlepšují, ale
znalost toho, jak všechno funguje takříkajíc
zespodu, zaručuje, že jejich vedení bude efektivní
a přiměřené. A až se Blek bude rozhodovat, co je
pro děti ve středisku nejlepší, mohou mu pomoci i
vzpomínky na jeho vlastní oddílové dětství. Jestli
nevěříte, zde máte důkaz místo slibů, Blekův
autentický oddílový zážitek:

Bylo nebylo…

Zářecí vlčata, světlušky, skauti a
skautky

minulosti, až k mamutům! V pravěku jsme se měli
dobře – starali jsme se o přírodu a o sebe navzájem, stavěli jsme si domečky, vařili jsme si a
dokonce jsme se snažili ochočit ptáky Boa-boa. Pak
ale jednou v noci, kousek od nás přistáli
mimozemšťani! Byli celí zelení a pocházeli z planety Ula, kde se jim už nelíbilo, a tak hledali novou
planetu na bydlení. My jsme je samozřejmě přivítali s otevřenou náručí. Oni ale naší laskavosti a
pohostinnosti zneužili a začali nám lovit zvířátka a
ničit přírodu, a tak jsme museli všichni spojit sílu a
zachránit ji. V tom nám pomáhala Esra, dcera
náčelníka mimozemšťanů, která nesouhlasila s
jejich krutým jednáním. To se nám dohromady
povedlo a mimozemšťani (až na Esru) odletěli
zpátky na svojí planetu.

Jako každý rok v červenci, tak i tento rok, jsme
nechali naše rodné velkoměsto daleko za námi a
odebrali se na milovanou Kovářovu louku do
Jižních Čech. Letos jsme ale necestovali pouze na
jiné místo, ale také jsme se přemístili do daleké
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Treska
zástupce vedoucího 222. odd.

Můj nejsilnější zážitek se pojí s jedním z nejvíce
vzpomínaných táborů 21. oddílu VS “Sever proti
jihu” (2004), na který jsem se vydal ve svých
dvanácti letech. Jednalo se o můj druhý tábor ve
skautském oddíle a zároveň o můj první tábor,
kterému předcházel týdenní puťák. Nutno podotknout, že v té době jsem byl jeden z nejslabších
členů oddílu, a tudíž mi připravený program a
fyzická náročnost puťáku nebyly úplně po chuti. Již
v prvních dnech jsem pochopil, že bude třeba
obrnit svou vůli a do programu se pořádně opřít.
Nedbat na puchýře způsobené špatnými
pohorkami a vydat ze sebe všechno co se dá,
abych zvládl tábor vydržet, aniž bych uronil slzu (to
přece velcí kluci nedělají… i když mně se to tenkrát
nepovedlo).
S koncem puťáku a začátkem stálého tábora jsem
si sliboval úlevu na náročnosti programu, ale
bohužel jsem se jí nedočkal. Celý tábor pokračoval
v duchu občanské války mezi Severní a Jižní
Amerikou a s postupujícím časem nabíral stav mé
mysli pochmurnější nálady. Únava sílila, a tak není
divu, že ke konci tábora byla nálada celé táborové
posádky značně pokleslá. Dokonce dosáhla takové
míry, že v jednom z posledních dnů došlo k velké
vzpouře proti vedení tábora.
Ale abychom se dostali k tomu nejdůležitějšímu.
Jistě si dovedete představit, jak jsem se musel cítit
ve svém věku, po tak náročném táboře. Nejslabší
člen, většinu pochodů sem nezvládal a nohy mě
bolely, jako kdybych přešel půl světa.

Naprosté ztroskotání.
A tu se dostáváme k závěrečnému nástupu, na
kterém probíhá vyznamenání těch nejlepších z
nejlepších. Ocenění za nejvíce zkoušek, nejlepší
úklid, nejvíce bodů, ale především na závěr, to
nejdůležitější ze všech. Ocenění pro muže (doslova
s velkým M) tábora. Ocenění pro toho, kdo přijel
jako malý chlapec a odjíždí jako muž. Ocenění pro
toho, kdo udělal za celý tábor největší osobní
pokrok. Tomu se mělo dostat největší a nejmužnější odměny, a to nádherné staré mačety.
Všichni jsme věděli, komu odměna připadne, a
rozhodně si na ni většina z nás nedělala sebemenší
naději. O to větším překvapením však bylo, když
vedení udělilo tuhle neuvěřitelnou poctu právě
mně. V tu chvíli jsem na sebe snad nemohl být více
hrdý. Z tábora jsem odjížděl jako někdo, kdo
dokázal něco velkého. Přijel jako dítě a odjel jako
muž… s mačetou!
Blek
vůdce střediska
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Administrativa se hlásí
S listopadem přišlo i období placení registrace. Co to vlastně je, jak se
stanovuje částka, která se platí, kam tyto peníze jdou a další by měli
objasnit následující řádky.
Registrace
Registrační poplatek je částka, kterou každý rok
vybíráme na přelomu listopadu a prosince. Část
registračního poplatku odevzdává středisko
organizaci Junák, která zaštiťuje naši činnost a
které jsme součástí. Zbylá část financí zůstává ve
středisku pro jeho další činnost a pro podporu
činnosti jednotlivých oddílů, ať se jedná o nákup
materiálu, papírnických potřeb či o příspěvek na
velkou akci, kterou bychom si bez finančního
příspěvku nemohli dovolit. V ceně registrace je i
skautský časopis, který Vám poté chodí domů.
Výše poplatku se stanovuje každý rok znovu. Junák
nejdřív dá vědět, jak velkou částku bude letos chtít
a následně středisková rada na poradě schválí výši
poplatku pro oddíly. Z toho důvodu se může výše a
pravidla placení poplatku v různých střediscích
lišit. Některé oddíly mají v rámci registrace zahrnut
i poplatek za všechny oddílové akce roku, ti mají
potom registraci několikanásobně vyšší.

Přihlášky
Vyplněním a podepsáním přihlášky se oficiálně
stává přihlašovaný členem Junáka. Po odevzdání
přihlášky je zanesen do našeho informačního
sytému SkautIS. Kontakty rodičů jsou zaneseny do
informačních kanálů, skrze které vedení oddílů
posílá všechny důležité informace nejen o
nacházejících akcích. Je proto důležité hlásit
případnou změnu kontaktních údajů.
Přihlášky jsou pro nás důležité, protože v jejich
rámci souhlasí rodič s členstvím dítěte v Junáku a
pravidly, které to přináší. Podepsané přihlášky
archivujeme, abychom v případě problému byli
právně krytí. Pro osvěžení je zde několik paragrafů,
kde je uvedeno, k čemu se zavazuje Junák, k čemu
rodiče a s čím zákonní zástupci souhlasí:

II. Povinnosti rodičů a člena
rodiče se zavazují, že:
• umožní svému dítěti účast na akcích pořádaných
organizací
• poskytnou osobní údaje a citlivé osobní údaje
potřebné k zabezpečení odpovědnosti organizace
za člena v průběhu svých akcí a k tvorbě
oddílových dokumentů (adresář)
• budou ihned oznamovat změnu údajů, které
organizaci předali v přihlášce
• budou poskytovat aktuální informace o zdravotních omezeních a problémech, které by mohly mít
vliv na činnost dítěte v Junáku
• budou za člena platit členské příspěvky
Člen se zavazuje, že bude plnit povinnosti vyplývající ze Stanov Junáka.

I. Povinnosti organizace
Junák- svaz skautů a skautek ČR se zavazuje, že
bude podporovat rozvoj osobnosti člena, jeho
duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních
a tělesných schopností tak, aby byl po celý život
připraven plnit povinnosti k sobě samému,
bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému
společenství

Kolik se platí letos?
1150Kč, v případě sourozenců 750Kč za každého
do 30.11.2014
na účet střediska 2700055263/2010
VS = datum narození dítěte, v poznámce číslo oddílu
Registrace v Junáku funguje tak, že ji za daný rok
platí všichni, kteří jsou k předem danému dni
(typicky 15.1.) členy. Všichni kdo jsou v ten den
platnými členy mají platit registraci. To znamená,
že pokud by se někdo stal členem jen o jeden den
později, registraci na daný rok již neplatí. O dokonalosti tohoto sytému můžeme diskutovat, ale to je
tak všechno, cos tím můžeme dělat.

IV. Prohlášení
Rodič prohlašuje že se seznámili s podmínkami
členství, souhlasí se členstvím svého dítěte v
Junáku. Souhlasí, aby člen byl vychováván podle
skautských ideji a zavazuje se podpořit jeho účast
na oddílových akcích.

K tomuto účelu:
• umožní (nabídne) účast na akcích pořádaných
organizací
• zabezpečí úrazové pojištění na všech akcích
pořádaných organizací
• umožní používat majetek střediska a organizace
jako celku
• zabezpečí veškerá práva člena v souladu se stanovami Junáka a dalšími předpisy
• zabezpečí ochranu poskytnutých osobních a
citlivých údajů o členu v souladu se Zákonem
101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů
• poskytne rodičům možnost kontroly osobních a
citlivých údajů o dítěti, vedených organizací

Rodiče dávají svým podpisem souhlas s
pořizováním fotografických a audiovizuálních
záznamů dítěte na akcích pořádaných oddílem a s
jejich zveřejňováním na webových stránkách
oddílu, případně jiným způsobem, za účelem
informování o činnosti oddílu, jeho propagace
nebo jiného obdobného účelu.
Rodič svým podpisem souhlasí, že jeho dítě bude v
případě nutnosti transportováno autem.

40 Kč časopis, 195 Kč ústředí Junáka, 65 Kč PRJ,
30 Kč ORJ P-6, zbytek středisko
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Skokan
administrátor střediska

Šipkafest hledáčkem fotoaparátu
V neděli 12. října se konal historicky první Šipkafest, ročník 2014. Společně se
všemi Šipkaři - dětmi, vedoucími, rodiči a přáteli jsme strávili slunné odpoledne na
Karlínském břehu Vltavy. Jak jsme si to užili? Posuďte sami:

Kdo netrsá, není skaut.

Pán přepravek:
Pád věže

Láska mámy přenáší.

Červená se line záře

Vzpomínky na sliby

Každý z nás ví, že součástí správné větší skautské akce je slavnostní oheň. Co to
ale takový slavnostní oheň je? Čím se liší od ohýnku, který si rozděláme, abychom
si na něm uvařili čaj nebo gulášovku? Co se při něm odehrává a co pro nás
znamená?

Kromě toho, že jsou naše slavnostní chvíle magické a zanechávají v nás hluboký
dojem díky své obřadnosti, jsou také jedinou příležitostí, kdy je možné udělat
významný krok v oddílovém životě – slibovat. Skautský a světluškovský či vlčecí
slib jsou zážitkem, který nás mění do konce života. Jak na tuto chvíli vzpomínají
děti ze Šipky, se můžete dozvědět ve vyprávění jedné skautky a rozhovoru s
jedním vlčetem přímo zde.

zpívá píseň Červená se line záře, následuje Tvůj žár
už stoupá. Po započetí ohně je určen ohnivec –
člověk, který se celý večer stará o to, aby oheň
řádně hořel. Jeho povinností je také poučit
všechny přítomné o existenci ohnivcova kruhu a
jeho funkci. Ohnivcův kruh má poloměr cca o metr
větší, než je ohniště samotné. Je sestaven z
kamenů a ohnivec ho uzavírá. Kdo kromě ohnivce
do kruhu v době mezi jeho uzavřením a
opětovným otevřením po ohni vstoupí, musí
schladit ohnivcův hněv skokem do nejbližšího
vodního toku. Po zbytek slavnostního ohně se za
doprovodu kytarových mágů zpívají oddílové
písně a hrají předcvičené scénky družinek, oddílů a
někdy i kapitanátu. Během ohně se také odehrávají
důležité ceremonie, jakými jsou jmenování
kormidelníků, přestup do skautského oddílu,
skládání skautského slibu, změny ve vedení oddílů,
atd. Na konci ohně se zpívají ukolébavky Až
vzlétnou ptáci a Námořnická ukolébavka. Po jejich
skončení se opět všichni chytnou za ruce, utvoří
kruh a pošlou si stisk ruky na znamení přátelství.
Poté se všichni, opět v tichosti, odeberou zpět na
místo nástupu, držíce se za ruce utvoří opět kruh a
zazpívají si večerku.

Slavnostní oheň je tradiční rituál, který se
odnepaměti uskutečňuje na všech táborech,
Zahajovácích a dalších velkých akcích (nejen)
našeho střediska. Sejde se při něm vždy celý oddíl
(někdy i víc), aby si připomněl svou vzájemnou
soudržnost a přátelství a náležitě si užil atmosféru
akce, kde se oheň zrovna koná. Je to velká událost,
ke které se často připojují i bývalí členové oddílu,
aby si připomněli oddílovou atmosféru a zjistili, jak
se daří jejich mladším nástupcům.

Slavnostní oheň na Zahajováku
Jedním z hlavních ohňů v průběhu školního roku
je oheň na Zahajováku našich vodních oddílů. Již
tradičně se koná na úbočí vrchu Kulovatka, nedaleko městečka Plavy v Severních Čechách. Při jeho
příležitosti se scházejí oddíly vlčat, vodních skautů
a vodních skautek a světlušek, aby si popřály
hodně štěstí do nového oddílového roku. Každý
rok se ho účastní i několik bývalých členů všech
oddílů. Po slavnostním nástupu, který se vždy
uskutečňuje v sobotní večer Zahajováku, se
všichni, držíce se za ruce, v tichosti odeberou k
ohništi. V ohništi samotném stojí několikapatrová
pagoda z jehličnatého dřeva, která se, pod
dohledem kapitanátu, připravuje celý předchozí
den. Poté, co všechny oddíly dorazí k ohništi, ji dva
určení členové oddílů zapálí loučemi napěchovanými březovou kůrou a politými smůlou. Oddíly
čekají, než se pagoda pořádně rozhoří, a pak se

Odlišnosti v jednotlivých oddílech
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Každý oddíl si na táboře dělá oheň trochu po svém
a nekopíruje úplně přesně formát zahajovákového
ohně. Klučičí oddíly například vynechávají
ukolébavku Až vzlétnou ptáci a oheň zakončují
pouze Námořnickou ukolébavkou. Tu zase pro
změnu na svých slavnostních ohních zpívá holčičí
oddíl, který místo počáteční Červená se line záře
zpívá píseň Tvůj žár už stoupá. Oddíl Záře má,
stejně jako ostatní oddíly, na svých táborech ohně
tři. Každý z nich má ale svou funkci – první oheň je
zahajovací, při němž se podepisují oddílové listiny
věrnosti všemi členy oddílu, druhý je slibový a třetí
je závěrečný, na jehož konci se, podobně jako na
konci ohňů vodních oddílů, uzavírá kruh přátelství
a posílá stisk ruky. Zářecí ohnivec má také jako
jediný tu výsadu oheň zapálit.

Polední klid, všude vládne
poklidný chaos - světlušky
si hrají na náměstíčku
a skautky se snaží odpočívat v tee-pee nebo na
louce
daleko
od
světluščího halekání. A do
toho okamžiku se ozve
Terezčin hlas volající na
Řízku, Mišku a mě. Tehdy
jsem si myslela, že máme
jít mýt nádobí.
Budeme slibovat! Neměla jsem nejmenší ponětí,
co od toho mám očekávat. V následujících dvou
týdnech jsme ale probíraly slib kousek po kousku,
abychom dokonale rozuměly, co že to vlastně
budeme slibovat, za což jsem C.P.T. strašně moc
vděčná. Dostaly jsme nějaké úkoly, které asi měly
prokázat, že o slib stojíme - kácení soušky a cesta
kolem Velké Kuše. Velká Kuš je rybník. Není moc
velký (kolem dokola 5 km), takže jsem očekávala v
podstatě procházku. Dostala jsem 1,5 litru vody a
dopisy od kapitanátu, které jsem v průběhu cesty
postupně četla. Po tom, co jsem ale došla zpět do
tábora, bych to přirovnala k nějaké hodně
outdoorové výpravě s dobrodruhy objevujícími
pralesy Jižní Ameriky.
Večer, když jsme se všechny tři vzpamatovaly z
cesty kolem Kuše, byl slavností oheň. Byla jsem
hrozně nervózní, že to zkazím, ale když jsem
klečela před kapitanátem, tři prsty pravé ruky
položené na oddílové vlajce, věděla jsem, že
všechny přede mnou to také zvládly, a byla jsem
ráda, že i já jsem dostala příležitost.

Jak dlouho chodíš do oddílu?
Do oddílu chodím třetím rokem.
Proč sis chtěl splnit slib?
Chtěl jsem být skautem a k tomu potřebuji mít
vlčecí slib. Taky protože hodně mých kamarádů si
plnilo slib a abych mohl říct „čestný vlčecí“.
Kdy sis plnil slib?
Tenhle rok na táboře.
Jak ses připravoval na slib?
Přišla k nám Treska, dala nám vajíčko a řekla, že se
o něj musíme postarat.
Jak ses cítil před svým slibováním ?
Tréma!!! A pak už jsem se soustředil jen na to,
abych se nezadrhnul.
A jaké pocity v tobě převládali po slibu, a když
ti všichni gratulovali?
Úleva že jsem se nezadrhnul a že už to je za mnou.
Pak jsem si řekl, že jsem o krok blíž k hnědému
šátku, a pak jsem se zamyslel nad tím, co jsem
slíbil.
Když mi všichni gratulovali, cítil jsem se dobře,
nikdy předtím mi tolik lidí negratulovalo.
Jaký byl ceremoniál?
Úžasný, ten oheň… Super! Super! Super! Super!
Snažíš se dodržovat to, co jsi slíbil?
Je to těžké, ale snažím se. Vím, že se mi to někdy
nepovede, ale…

Beruška, člunařka skautek 22. oddílu

Hobit, vlče 222. oddílu Záře
Hip
lodivod 21. oddílu
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Taková byla Rakša
Skauti se snaží probouzet a rozvíjet v sobě ty lepší stránky člověka. Každý v oddíle
musel alespoň jednou v životě zatnout zuby a překonat se. A právě takové
zážitky (jeden ze svého dětství popsal Blek na str. 7) formují malé i velké hrdiny.
Důkazem a inspirací budiž nám příběh jedné z největších hrdinek naší střediskové
historie – Rakši.

Rakša v čele skautské výpravy ve 30. letech.

Rakša (uprostřed) v roce 1935, napravo její manžel Čil.
Rakša se narodila roku 1912 v Plzni jako Dagmar
"Tu skautskou část akce řídil Jirka Navrátil, tenkrát
Šimková. Posléze se provdala za Karla Skálu neboli
vedoucí pražské vodní Dvojky. Můj manžel Dr. Karel
Čila, jenž byl hlavní osobou, která stála u raného
Skála - Čil (významný skautský pracovník), byl
rozvoje a vzniku Šipky jako střediska. Oba v roce
tenkrát vysokým úředníkem na ministerstvu vnitra
1934 přišli do Prahy a zapojili se do činnosti nově
a já jsem od něj dostávala a dál předávala důležité
vzniklých 8. a 22. oddílu a v roce 1935 jim společně
zprávy. Moji skauti, kterým už bylo alespoň 18 let,
s Rádou dali jméno Šipka, vytvořili znak a pokřik.
měli působit jako spojky. Předpokládal se klidný
Rakša stála po boku svého muže i ve vedení oddílů
průběh.
(ačkoliv byly chlapecké), a za jeho podpory se
Všechno mělo začít v Dejvicích. Po obsazení kasáren
skautingu intenzivně věnovala.
Síla její osobnosti se projevila při událostech roku
1949. Mnoho skautů, jejichž organizace byla roku
1948 zakázána, se nedokázalo vyrovnat s
únorovým převratem a nástupem komunistů k
moci. Rakša nesouhlasila s hospodářským i
politickým vedením státu a vadilo jí, že na vedoucí
místa byli dosazováni neschopní jedinci. Vadila jí
nesvoboda, z níž plynulo pokřivení lidských
charakterů. Proto se zapojila do pokusu o ozbrojený převrat v květnu 1949. O těchto událostech
vyprávěla sama:
Rakša ve svatebním.
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Rakša ošetřuje na táboře v roce 1940.
napsaly protestní dopisy o porušování lidských
práv v tehdejším Československu generálnímu
tajemníkovi OSN. Akce se ale nevydařila, jen její
účastnice připravila o možnost propuštění na
začátku 60. let.
Rakša byla nakonec z vězení propuštěna po 16
letech v roce 1965 na základě amnestie prezidenta
republiky (Čil byl v té době ještě ve výkonu trestu).
Ani dlouhá léta ve vězení nezlomila její odhodlání.
V roce 1968 s Čilem organizovali první setkání
bývalých členů Šipky, založení odlskautského
klubu, které měli nejspíše v plánu, ale překazila
normalizace a další likvidace Junáka.

a osvobození gen. Kutlvašra z vězení měla být
obsazena ministerstva, rozhlas a utvořena nová
vláda. Kdosi, snad manželka kteréhosi důstojníka
všechno prozradila. Bezpečnost v noci obklíčila
Dejvice a začala nová vlna zatýkání. Pro mého muže
si přišli ráno a pro mne večer 17. května. Ručník a
kartáček na zuby jsem měla připravené v tašce a ještě
jsem stačila vynést přes plot psací stroj. Z protější
stráně dům hlídala Bezpečnost.
Všechny nás rozdělili do skupin. Mě postavili do čela
té, kterou nazvali Třetí skautská. Můj osud mě v té
chvíli příliš nezajímal. Šlo o mé kluky. Podařilo se mně
vzkázat jim, aby vypovídali všichni stejně, že si mysleli, že se jedná o noční skautskou hru. Nakonec se mi
povedlo neuvěřitelné: ze třiadvaceti skautů jich bylo
čtrnáct osvobozeno!
Cestou ze soudní síně mi pak povídá bachařka:
‚Skálová, co jste tak veselá? To jdete domů?‘ Já na ni,
že ne, že mám doživotí. Nevěřila mi. A já přitom
myslela na kluky z našeho skautského střediska, na
ty, kteří snad ve stejné chvíli odcházeli domů."
Skauti se domlouvali na společných výpovědích
vyťukáváním morseovky, kterou bachaři neznali,
na zdi jednotlivých cel. Rakše se tak podařilo vzít
před soudem většinu obvinění na sebe. Byla
odsouzena na doživotí.
Ani ve vězení se však nepoddala přísnému režimu
a izolaci. Roku 1956 patřila do skupiny žen, které

Na výpravě ze začátku 70. let.
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Vězeňská fotografie z 50. let.
Oldskautského klubu se tak naše středisko dočkalo
až po Sametové revoluci v roce 1990, kdy se do něj
přihlásilo neuvěřitelných 120 členů všech generací. Rakša patřila do nejstarší, „předválečné sekce“,
která se scházela u táborových ohňů u Toomaie na
zahradě.
Jako jedna z předních politických vězeňkyň 50. let,
která byla svou statečností vzorem a oporou
mnoha souputnicím, byla v roce 1997 vyznamenána řádem T. G. Masaryka. Na svou
poslední výpravu se vydala 15.
července 2002. Nechť je jí zem
lehká.
Zuzka
šéfredaktorka KRÍ

Nadílková inspirace
Děti ze Šipky jezdí každý rok na nadílky, kde slaví své oddílové Vánoce.
Každý oddíl má své nadílkové tradice a některé z nich by vám chtěli
představit:
Mravenečci ve svém 221. oddílu
každoročně zdobí stromeček. Není to ale
stromeček na doma, pod který se dávají dárky, je to
stromeček pro zvířátka. Vyhlédněte si ve vašem
okolí (třeba i na chatě) pěkný stromeček, nejlépe v
lese. Do košíku si připravte jablka, mrkve a oříšky. O
vánočních svátcích se vydejte na procházku ke
svému stromečku, dobroty vezměte s sebou a
stromeček jimi ozdobte. Když připravíte
takovouhle svačinku, děláte tak radost zvířátkům,
která v zimě nemají kde shánět potravu. O
Vánocích je totiž důležité myslet na všechny živé
tvory.

Holky z 22. oddílu VS se sejdou vždy před
nadílkou a po družinách pečou cukroví, které pak
na nadílce předvádí. V posledních letech se
nejoblíbenějším kouskem staly “čokoládové
maršmelouny”. Jak na ně?
Potřebujete:
marshmallows
(maršmelouny),
čokoládu na vaření, lentilky.
1. Rozpusťte čokoládu ve vodní lázni,
2. polovinu každého marshmallownu namočte do
čokolády,
3. vršek marshmallownu ozdobte lentilkou (nebo
jiným sypáním) dokud je čokoláda měkká,
3. nechte zatvrdnout a udržujte v chladu.
Tento recept je vhodný nejen na oživení
vánočního stolu ale i jako pohoštění na jakoukoliv
oslavu. Nechte si chutnat!
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Děti z 222. oddílu Záře si zase zdobí
stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami.
Pěkné věci nemusí být vždy složité, a tak se na
vyrábění může podílet i ten nejmladší člen. Také si
můžete doma vytvořit pár ozdob sami, třeba
veselého dušíka. Tady máte návod:
Pomůcky: lichá ponožka, kousek prostěradla,
nůžky, provázek a fixa.
1. Vystřihněte z prostěradla kus o velikosti A3,
2. doprostřed položte smotanou ponožku a chyťte
tak, aby se vám ponožka schovala do prostěradla
(a tím pádem vytvořila bambuli),
3. zavažte tak, aby ponožka nevypadávala a nakreslete na vzniklé strašidílko obličej.
Dušíka nemusíte věšet jen na stromeček, po
vánocích si ho můžete pověsit do pokoje a on
bude střežit vaše sny. A bezesporu se bude hodit i
o dušičkách.

Skauti z 21. oddílu a vlčata z 8. smečky na
nadílce společně přejí oddílu něco pěkného k
Vánocům a do nového roku. Připomenou si tak, že
by neměli myslet jen na sebe a své kamarády, ale
na všechny členy oddílu a také na to, aby jim to
všem dohromady dobře fungovalo a bylo jim
hezky. Vždycky říkáme, že oddíl je taková náhradní
rodina, takže co funguje pro oddíl, bude určitě
fungovat i u vás doma či v jiném společenství.
Připravte pro každého svíčku a nějaký prostor, kam
budete svíčky dávat. Pokud máte svíčky ve
skleničkách, můžete je klidně dávat na stoleček,
jinak se hodí tác nebo něco podobného, aby vám
kapající vosk nezaneřádil nábytek. Kluci třeba
používají dřevěný štít. Doprostřed tohoto stolečku
nebo tácu dejte zapálenou svíčku přání. Pak
nechte každého člena rodiny, aby přistoupil,
zapálil si svou svíčku a popřál rodině něco
hezkého. Určitě vás ta přání mile překvapí.
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Zveme vás

Pomozte nám!

Vážení a milí rodičové, přátelé, bývalí členové, známí. Oddíly našeho
střediska se starají především o děti, ale i pro vás se sem tam naskytne
příležitost, abyste se zapojili do Šipkařského dění. Na podzim to byl střediskový Šipkafest a i v zimě pro vás mají oddíly něco přichystáno.

Vedení oddílu probíhá často mimo kariérní růst a nad rámec ostatních povinností
vedoucích. Skaut je postavený na dobrovolné úrovni, ale snaží se udržet si
atraktivitu a prestiž. To souvisí s finanční, materiální a lidskou podporou, bez které
bychom se neobešli.

Holčičí vánoční bazárek

Ochotnická divadla

Skautky z 22. oddílu si pro vás, společně s
kapitanátem, připravily již třetí ročník vánočního
bazárku. Za symbolické ceny se zde bude prodávat
oblečení a jiné praktické vybavení, z kterých
oddílové rodiny vyrostly či je odložily. Kromě toho
se můžete těšit na občerstvení a jiné „nejedlé“
rukodělné výrobky našich vodních skautek. Sice
nebude připraven žádný souvislý program pro
světlušky, ale bude zde dětský koutek, kde se
budou moci děti zabavit a kde je bude vždy hlídat
některá ze skautek. Výtěžek z prodeje bude uložen
do oddílové pokladny a využit pro nákup
táborového vybavení pro 22. oddíl. Tak přijďte
strávit příjemné chvíle a podpořit holčičí tábor!

Jako každou zimu, jako každý rok, ani ročník 2015
nebude ochuzen o výpravu do sokolovny v
Jizerských horách. Ochotníci se budou konat v
tradičním termínu pololetních prázdnin a sobotního večera se odehraje tradiční večer dětských
divadel. Pokud chcete vidět svou ratolest za
roztahující se oponou, ve světle reflektorů, před
malovaným pozadím, tento večer je otevřen i vám.
Stejně tak budou vítáni i všichni bývalí členové,
kteří si chtějí zavzpomínat, a přátelé, kteří se chtějí
prostě pobavit u kapitánských „reklam“. Ubytování
v sokolovně je bohužel omezené, proto doporučujeme počítat s noční zpáteční cestou. Divácké
zážitky na Ochotnících jsou jedinečné, tak se
přijeďte podívat!

18. 12. 2014 17:30-19:30
klubovna Zelená 14, Praha 6

31. 1. 2015 od 19:00
sokolovna Sklenařice 161, Vysoké
nad Jizerou

Jak je
oddílu?

možné

pomoci

Šipce,

Finančně přispět na cestu na Jamboree do
Japonska
V létě 2015 se bude konat další
celosvětové setkání skautů, tentokrát až v Japonsku. Osm skautů a skautek ze Šipky se chystá
vyrazit na tuto akci. Příspěvek na jedno dítě se
pohybuje okolo 1000Kč, ale přispět můžete v
jakékoliv výši.
Půjčit auto s koulí na vodu pro 21. oddíl
Doprava našich pramic nebo kánoí je
klíčová k uskutečnění například jarního plachtění
na přehradě; nebo letní předtáborové vody,
Sázavy.
Finančně přispět na koupi nového tee-pee.
Každý rok máme náklady na nová
tee-pee. Příspěvky ze státní sféry se v této oblasti
každý rok snižují.
Pomoci v hledání nové klubovny.
Klubovna nebo i tábořiště jsou pro nás
existenčně nutné, proto se snažíme hledat do
budoucna zajištěné zázemí. Hledáme například
vhodnou louku nebo nemovitost ke koupi.

Vzhledem k širokému záběru aktivit jsme rádi za
jakoukoliv pomoc. Nemusíte čekat, až vás vedoucí
o něco požádají, napište jim, v jaké oblasti pracujete, co umíte, s čím byste nám mohli pomoci a co
byste nás mohli naučit. Okolo Šipky se pohybuje
mnoho odborníků a rádi si v mnohých případech
necháme poradit nebo pomoct.
Kromě personální výpomoci je pak mnoho věcí,
které bychom si bez přispění (jak státu, tak dnes
převážně jedinců a firem) nemohli dovolit, nebo by
se to značně odrazilo v poplatcích dětí. Ani
finanční příspěvky tedy rozhodně neodmítáme.
Ale konkrétně - v nadcházejícím roce 2015 bychom
potřebovali pomoci s následujícím:
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Upéct buchtu na Ochotnické divadlo
Děti i vedoucí potěší i taková pomoc
jako je buchta, nebo třeba balíček na tábor.
Vyšít šátky pro 21. oddíl a 8. smečku
Vyšívání Šipek na šátky pro vodní oddíly
je jedna z každoročních činností, kterou se snažíme
“udat”, jelikož cena za vyšití šátků u firmy vychází
nesmyslně draho.

Egg

správce Klubu přátel Šipky a střediskový
fundraiser
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Tipy redakce
Obsah

Festival Šipkafest, který probíhal v půlce října, by se nemohl obejít bez Vaší podpory, děkujeme.

Vánoce se blíží závratnou rychlostí, takže jestli ještě nemáte všechny dárky
a už vás prostě nenapadá, co pořídit, tady je pár rychlých tipů redakce:
3
Úvodník
Skautky a světlušky z 22. oddílu jsou důkazem, že
Pokud máte rádi české výrobky, můžete koupit
pruhované retro plavky jsou nejen “in”, ale také
pěkný svetr či čepici u firmy KAMA. Tato firma se
slušivé
a praktické.
Firma Axis je vyrábí ve všech
hlásí k mezinárodní kampani Fashion Revolution,
4
Střípky
z táborů
velikostech pro dívky i chlapce, pro ženy i muže.
která usiluje o etický, transparentní a udržitelný
Objednat je můžete na jejich stránkách www.axprůmysl, takže potěší i vaše svědomí. Eshop
7 Cože, Mája končí? A kdo bude nový oděvní
vůdce
střediska?
iswear.cz v sekci plážové plavky.
najdete na adrese www.kama.cz a v něm třeba
tuhle bezva čepici s jelenem.

pobočka Zličín

8 Administrativa se hlásí

10 Šipkafest hledáčkem fotoaparátu
v Dejvické ulici

12 Děti tvoří

boty, peněženky

módní galerie

šperky a ozdoby

14
5 Slavnostní chvíle
15 Vzpomínky na sliby

Co se týče praktických dárků, nedáme dopustit na
Victorinox, protože ať už se jedná o jejich kapesní
nože nebo swisscard, multifunkčnost a švýcarskou
kvalitu nezapřou. A pokud chcete i trochu krásy,
můžete objednat kapesní nožíček na klíče z
designové edice. Vodním by se líbil třeba
námořnický.

16 Taková byla Rakša
18 Nadílková inspirace
20 Zveme Vás

Čtvrté porevoluční číslo obnoveného časopisu KRÍ
Prosinec 2014
22. středisko ŠIPKA Praha 6
8. smečka vlčat, 21. oddíl VS, 22. oddíl VS, 221. oddíl Mravenců, 222. oddíl Záře, 22. klub OS

21 Pomozte nám!

Kromě toho, že všechny Poláčkovic děti chodí do
Šipky, tak také vyrábějí voňavou domácí kosmeti22
Tipynic
redakce
ku. Jistě
nezkazíte, když své rodině dopřejete
třeba několik malých šuměnek do koupele. Jejich
výrobky
najdete na serveru fler.cz pod značkou das
23 Tiráž
Fräulein.

Ovšem každý ví, že u dárků se nejvíce cení snaha,
takže není třeba všechno nakoupit. Víc může
potěšit něco vyrobeného, třeba pěkné rodinné
fotoalbum, nebo naložené hermelíny. Stejně tak
můžete svým blízkým připravit nějaký zážitek, dát
jim třeba poukázku na snídani do postele, nebo je
přihlásit na půlmaraton.

24 Co nás ještě čeká

Nakonec, dárek je především vyjádřením toho, že
vám na druhých záleží, že na ně myslíte a že je
chcete potěšit. Důležitější než
dárky je tedy to, abychom se na
Vánoce měli rádi.
Šťastné a Veselé
22
2

Zuzka
šéfredaktorka KRÍ

Šéfredaktorka: Zuzana Fučíková
Grafika: Adam a Kryštof Pokorní, světlušky, vlčata
Tisk: Zuzana Fučíková
Poděkování: všem fotografům a autorům článků, kapitanátu a vůdcům, bývalé
šéfredaktorce Slůněti
Foto:
archiv střediska
archivy oddílů
Jarda Vodáček
Zdenka Císlerová
www. axiswear.cz
www.fler.cz/das-fraulein
www.kama.cz
www.victorinoxcz.cz
kontakt: zuzka.fucikova@gmail.com, 721 230 635
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Co nás ještě čeká
8.
Nadílka 13.-14.12.
Ochotníci 30.1.-1.2.
MHL 21.2.
Pramárna 14.-15.3.
Farma zvířat 10.-13.4.
Terasy 16.4.
Šadam 25.4.

22.
Nadílka 12.-14.12.
Vánoční bazárek 18.12.
Zimní jednodenní 10.1.
Ochotníci 30.1.-1.2.
Mnichooooov (skautky) 20.-22.2.
PoValentýnský (světlušky) 21.2.
Březnice 14.-15.3.
Jarní světluškovská výprava 11.-12.4.
Terasy 16.4.
Dubínek 25.4.

222.
Vánočka 12.-14.12.
Prahou plnou strašidel 11.1.

21.

Běžková výprava 23.-25.1.

Nadílka 13.-14.12.

Výprava společná 13.-15.2.

Ochotníci 30.1.-1.2.

Výprava mladších 15.3.

MHL 21.2.

Vaření 15.3.

Mléko a strdí (praotec) 14.-15.3.

Velikonočka 1.4.-6.4.

Družice 10.-13.4.

Výlet do Španěl 27.3.-6.4.

Terasy 16.4.

Výprava Vlčušky 26.4.

Milovice 25.4.

Cyklovýprava pro starší 26.4.

