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Vážení čtenáři,  

když jsme před rokem obnovovali náš 

střediskový časopis (ve formě časopisu 

oddílového), měli jsme vizi šťastných zítřků: 

časopis vycházející pravidelně jednou za dva až 

tři měsíce, děti, vedoucí a Medvědi (15/16 let a 

více) nadšeně píšící články, rodiče a jiní „přátelé 

našeho střediska“ mající přehled o našich 

aktivitách a další naivní představy. Jak asi tušíte, 

naše vize se skutečností nestala. Možná jste ale 

nevěděli, že nás naše naivita neopustila a  

do časopisu jsme stále zapálení . Ano, několik 

měsíců jsme sice nic nevydali, ale to neznamená, 

že jsme nic nepsali. Teď jsme zpátky a přinášíme 

Vám to nejlepší z uplynulých (asi) sedmi měsíců! 

Na následujících stránkách naleznete články 

mnoha renomovaných ale i zcela nových 

mladých nadějných autorů. Všem těmto 

autorům ze srdce děkuji a přeji jim mnoho 

nadšení do dalšího psaní. 

Není ale náhoda, že časopis vychází právě 

v době, kdy slavíme příchod Nového roku. 

Dovolte mi tedy Vám za celý náš oddíl popřát vše 

nejlepší do nového roku, hodně zdraví, štěstí, 

lásky, radosti a mnoho nezapomenutelných chvil 

s těmi, které máte rádi. 

Ráda bych popřála všem, kteří se jakkoli podílí 

na, troufám si říct, velmi dobrém chodu našeho 

oddílu. To jsou samozřejmě naše drahé děti, 

jejich rodiče a mnohdy i Medvědi. Chtěla bych 

ale poděkovat konkrétně lidem, kteří se o to 

zasluhují asi největší měrou a to jsou moji 

spoluvedoucí – Helča, Manka a Matouš. Moc jim 

děkuji za ochotu a elán, se kterým pracují a  

do příštího roku jim přeji hlavně mnoho energie 

a pevné nervy . Samozřejmě děkuji také Ádovi 

(vůdce střediska), Upírkovi (zástupkyně vůdce 

střediska) a Verče (hospodářka střediska) za 

dohled nad naším střediskem, za všechny 

moudré rady a jejich péči o nás . 

Kromě tohoto písemného přání jsem k časopisu 

připojila i fotografické PFko. Pokud si kladete 

otázku, proč jsme spojili právě tuto fotografií 

s tím textem, vysvětlení je snadné. Fotka pochází 

ze zahajovací výpravy .  

Na výpravě se nás mnoho dětí ptalo, co že to 

„PF“ znamená, tak jen rychlá lingvistická vložka – 

PF je zkratka z francouzského slovního spojení 

„Pour féliciter“, což česky znamená „Pro štěstí“.  

Takže ještě na závěr, hodně štěstí a příjemné 

čtení! 

Anna Trnková – Delfín, vůdkyně oddílu 

Maníci&Plejády 

(Úvodní fotografie je z výletu na listopadové 

společné výpravě se Lvíčaty.) 
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Výpravy: 

Pracovní výprava 

11. – 12. dubna 2015 

Autor článku: Delfín 

Článek píšu s velkým zpožděním (podzim), takže 

bude opravdu stručný, ale zato bude i 

s rozuzlením (nebo možná zauzlením…). 

Pamatuji-li se dobře, na akci jsme se sešli 

v sobotu ráno u klubovny. Vzali jsme nějaké 

nářadí a poté jsme se přesunuli k Dejvickému 

potoku, který teče podél pěšinky mezi ulicemi 

V Předním Veleslavíně a Na Rozdílu. Zde jsme 

měli vytipované místo a předem domluvené 

s úřadem, že to tam smíme uklidit. Tak jsme 

uklízeli a bavilo nás to . A ten rozdíl před a po 

byl neuvěřitelný! Oběd jsme dostali u Manky na 

zahradě (do domu nás špinavé nechtěla 

pustit ;)) a když už jsme byli odpoledne unavení, 

vyrazili jsme zpátky do klubovny. Důležité je 

zmínit, že naše místečko jsme pojmenovali 

„Kolečko nemáme“, protože jsme kolečko 

neměli a doufali jsme, že se o něj budeme starat 

dlouhodobě, postavíme si tam lavičky a budeme 

tam v létě chodit na schůzky.  

V klubovně byla večeře a potom deskohraní. 

Nejsem si jistá, ale ze zkušenosti bych řekla, že 

vedoucí usnuli nejdřív ze všech… 

V neděli jsme vyrazili na vycházku  

do Prokopského údolí, kde jsme viděli koniklec 

(co všechno si člověk nezapamatuje…). Bylo 

krásně slunečno a bylo fajn projít se venku. 

Teď přijde to zauzlení. Na místě, kde jsme 

uklízeli, jsme nechali cedulku s nápisem, že jsme 

to tam uklidili my. To už příště neudělám(e). 

Nechci zabíhat do detailů, ale byli jsme nařčeni 

z ohrožování chráněných živočichů, kteří v těch 

místech žijí a tak jsme byli nuceni naše místo 

pustit k vodě. Všechny nás to moc mrzelo, 

protože každý z nás si představoval, jaké to tam 

asi v létě bude na schůzkách… Ach, i teď je mi 

smutno.  

Sbohem Kolečko! 
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Svojsíkův závod 

24. – 25. dubna 2015 

Autor článku: Manka 

Dvě soutěžní družinky (spojené PRAŽUM s Áčky 

a Anijedno s DNA) se s námi sešly celé natěšené 

na našem obvyklém místě srazu na Dejvické. 

Dobrodružství začalo, když otevřely obálku  

s první zprávou a zahájily tak okresní kolo 

Svojsíkova závodu 2015. Vzápětí již vyluštily šifru 

a uháněly mezi dejvické vysoké školy, kde je 

čekala první disciplína. Tam jsme se sešli  

s ostatními hlídkami. Každá skupinka dostala 

mapku, vysvětlila se pravidla a zanedlouho se již 

všichni rozeběhli po nedalekém okolí. Hledalo 

se, běhalo, bojovalo i šifrovalo. Každou chvíli 

jsme potkávali nějakou jinou hlídku, které jsme 

buďto vesele mávali, nebo jsme před nimi 

zběsile utíkali. Mohli jsme také mezi sebou 

bojovat třeba ve skoku do dálky, či ve hře 

kámen, nůžky, papír. Cílem hry bylo zjistit, kde 

vlastně v noci budeme spát. Postupně jsme se 

dozvěděli, že hlídky budou spát rozděleně  

v několika klubovnách po Praze 6. První družinka 

hostila tedy holky z Kruhu v naší klubovně, 

zatímco druhá byla na návštěvě u Berušek  

v Dejvicích. 

Dalším úkolem bylo uvaření večeře. Děti se 

rozhodly, že uvaří ovocné knedlíky a proto se 

hned vydaly na nákup. Když jsme pořídili vše, co 

jsme potřebovali, vesele jsme se odebrali  

do našich kluboven. Při vaření jsme se 

seznamovali s ostatními skauty a prozkoumávali 

jsme nové klubovny. Večeře se povedla a všichni 

dostali za knedlíky plný počet bodů. Opravdu 

jsme si pochutnali. Ještě před spaním bylo 

potřeba vyluštit, kam půjdeme zítra, ale pak už 

jsme šli honem na kutě. Jen ti nejotrlejší si ještě 

chvíli vydrželi povídat…. 

Ráno nás čekalo nejnáročnější část závodu.  

Po celé Praze bylo připraveno několik stanovišť, 

které měly prověřit schopnosti a znalosti hlídky 

v různých disciplínách. Objevovali jsme krásná 

neznámá zákoutí Prahy a plnili rozličné úkoly. 

Například jsme se plavili na lodičkách na Vltavě 

nebo jsme zachraňovali cyklistu, poznávali jsme 

pražské památky, malovali panorama z vyhlídky 

u Strahovského kláštera a také jsme zjišťovali 

nejlepší spoj do pražské Zoo. Ušli jsme toho tolik 

a bylo takové vedro, že nám ke konci závodu už 

opravdu docházeli síly. Ale musím všechny 

pochválit, byli moc šikovní a dokázali statečně 

dojít včas do cíle. Odměnou nám byla výborná 

malinovka v dejvické Klubovně, kde proběhlo 

zakončení celého závodu. Následovalo šťastné 

shledání s naší druhou družinkou a společná 

legrace u vyprávění zážitků z celého dne. Obě 

naše hlídky se umístily velmi dobře a všem 

ostatním ukázali, že Javor jsou skauti jak se sluší 

a patří. Jsme na ně moc hrdí a těšíme se  

na Svojsíkův závod zase za dva roky. 
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HPMČ neboli Hry Po Městech 

Českých 

7. – 10. května 2015 

Autor článku: Liška (družina DNA)  

Na tradiční "Hry po městech českých" jsme se 

letos vydali do Lokte. Sraz byl ve čtvrtek 7.5  

v 16:20 na Hradčanské i se Lvíčaty. Měli jsme jet 

autobusem Student Agency, takže jsme se opět 

mohli obávat havárie na našem oblíbeném 

místě hned na začátku cesty (poznámka 

redakce: viz článek z loňské vánoční výpravy).  

I přes toto riziko jsme se všichni těšili  

na dotykové obrazovky zabudované v sedadlech. 

Proto jsme byli zklamaní, když nás posadili  

do jiného autobusu, který jel jako posilový spoj 

a samozřejmě žádné obrazovky v sedadlech…  

I tak jsme cestu zvládli (částečně jistě proto, že 

Maníci si pro jistotu sedli blízko sebe a nejlepší 

místa byla nejdále od Lvíčat :-)). Do cíle naší 

cesty autobusem jsme dorazili šťastně a bez 

nehod. Poté jsme jeli ještě dvěma vlaky. Když 

jsme dorazili do Lokte, vydali jsme se nejdříve 

do školy. Nebojte se, nešli jsme se učit, ale 

Lvíčata zde přespávala. My jsme pokračovali  

na místní faru, u které jsme si postavili brlohy. 

V noci bylo krásně (=nepršelo) a ráno jsme se 

probudili (někteří) výborně odpočatí.  

Ani nedostatek spánku některých (nebo spíše 

většiny – málokdy a málokomu se chce vstávat 

dříve než v devět hodin) nám nezabránil 

zachránit město před morem. Určitě na tom má 

podíl snídaně, ke které jsme měli spoustu 

buchet. Někteří z nás dokonce ani nemuseli 

vylézat ze spacáků, protože Lvíčata přišla k nám. 

Po dopolední hře se ukázalo, že nejlepší 

univerzitou je Boloňská (= vydělali nejvíce 

peněz). Odpoledne jsme se vydali zachránit 

loketského markraběte. Prošli jsme tvrdým 

výcvikem a nakonec jsme porazili kejklíře, kteří 

markraběte unesli. Na závěr dne byla hostina 

(šéfkuchař byl Zub) a když Lvíčata šla spát, 

vytáhli jsme kytary a pustili jsme se do zpěvu. 

Skončili jsme námi oblíbenými Slavíky z Madridu 

a několikanásobným la, la, la, la… Podle 

předpovědi vedoucích pršet nemělo, ale pro 

jistotu jsme postavili velký stan pro minimálně 

osm lidí, což se nám vyplatilo, protože  

do chodby na faře bychom se všichni nevešli… 

(Jistěže začalo pršet).  

V sobotu odpoledne jsme se vydali, tentokrát 

bez Lvíčat na výlet. Velice jsme si užili s fontánou 

a nafukovacím balonkem (když se vhodil  

do proudu, který stříkal nahoru, krásně to 

cákalo, lítalo nahoru a dolu…), takže sotva jsme 

uschli po dešti, byli jsme opět mokří. Také byly 

oblíbené houpací mosty – jeden na výletě a 

druhý (dokonce dvakrát) při záchraně 

markraběte. 

Večer jsme postavili ještě malý stan, do kterého 

bychom se vešli i čtyři (kdybychom opravdu 

chtěli), ale nakonec jsem v něm spala jen já  

s Hobitem. V neděli jsme se zabalili a odjeli 

dokonce třemi vlaky domů do Prahy na Hlavní 

nádraží............... :-)  
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Intercamp  

22. – 25. května 2015 

Autor článku: Helča 

Dne 22. května jsme vypravili z Černého mostu 

autobusem do Polska poblíž města Nysa  

na mezinárodní setkání skautů a skautek  

ze zemí, které jsou členy NATO. Z oddílu 

Maníků&Plejád se nás vydalo 7 – Liška, Hobit, 

Uzlík, Mikš, Lilek, Delfín a já. Říkáte si, že sedm 

lidí nedokáže zaplnit celý autobus?  

Ano, správně. Kvůli snazší organizaci jsme se 

spojili se skupinou dalších 50 skautů z Prahy-

východ. S oddílem jsme se na mezinárodní akci 

vydávali poprvé a tak jsme si řekli, že bude 

jednodušší se spojit s mými skautskými 

kamarády, kteří s tak velkou skupinou jedou  

na Intercamp po několikáté. 

Na Černý most jsem dorazila jako první a dav lidí 

postupně narůstal. Jakmile jsme zaplnili celý 

autobus, vyrazili jsme. Jen co se náš ctěný 

velebus rozjel, tak se z druhého patra v zadní 

části začal ozývat zpěv a hraní na ukulele a 

baskytaru. 

S melodií „Táhněte do háje, všichni pryč,“ jsme 

poté zastavili u benzínové pumpy kousek  

od hranic s Polskem, kde jsme v krojích vyskákali 

z autobusu a začali jsme se s ostatním 

seznamovat a obdivovat nášivky ze skautských 

akcí, které měli našité na kroji. Dozvěděli jsme 

se, že zástupci jiných oddílů jedou na Intercamp 

po několikáté a hned jsme začali vyzvídat, jaké 

to tam je. Mezitím jsme opět nasedli  

do autobusu a jeli dál.  

Když nám řidič oznámil, že jsme na místě, 

vyložili jsme vše z autobusu (včetně stolů a 

laviček) a zjistili jsme nepříjemnou věc. Místo, 

kde máme bydlet je vzdáleno ještě dva a půl 

kilometru. Věcí jsme měli s sebou víc než lidí a 

tak bylo rozhodnuto, že děti se pár vedoucími 

vezmou na ramena svá zavazadla a půjdou 

pěšky do našeho campu, zatímco zbylí vedoucí 

zkusí zařídit odvoz věcí. Já jsem zůstala u věcí a 

asi za 10 minut se objevilo terénní vozidlo,  

které bylo poloprázdné. Jeho řidič se mě  

v polském jazyce na něco zeptal. Polsky jsem se 

neučila a tak jsem rozuměla jen každé třetí 

slovo. Pokusila jsem se s ním domluvit  

v angličtině, ale on byl na tom s angličtinou  

o dost hůře, jak já. Z kontextu jsem posléze 

pochopila, že oni nám věci na místo určení rádi 

odvezou. Věci nám naložili a já jsem se vezla 

s nimi . Snažili jsme si spolu povídat, což bylo 

těžké, ale nakonec jsme si porozuměli. K mému 

překvapení – česky. Po vyložení věcí a 

poděkování ochotným Polákům jsme se pustili 

do stavby stanů a vybalování. Ti, kteří měli vše 

hotové, se vydali posléze na průzkum campu.  

Už jen při hledání záchodů, které byly 3 minuty 

pěšky od našeho místa na spaní, jsme se 

nevyhnuli otázkám od skautů jiných národností 

a také transparentům s nápisy „Give me a 

hug!“ Panovala tu přátelská nálada a postupně 

došlo i na první výměny skautských šátků.  

Na zahajovacím ceremoniálu proběhlo krátké 

představení organizačního týmu a poprvé 

zazněla i tradiční hymna Intercampu, při které se 

vyvěsily na stožáry všechny vlajky zemí skautů, 

co sem dorazili. Po zahájení jsme se vydali 

prozkoumávat pevnost a skautské obchody.  

Další den nás čekal Hike. Výlet  

do bezprostředního okolí Nysi a jejího okolí.  

U informačního stánku jsme dostali mapu se 

stanovišti a kartičku na razítka. Součástí první 

aktivity bylo, aby se sestavila mezinárodní 

skupina. Náš oddíl se rozdělil na dvě skupinky a 

přibrali jsme další mezinárodní kamarády. 

Poláky, Němce i Američana. Vyrazili jsme  

na výlet. Naším cílem bylo oběhnout co nejvíce 

stanovišť. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je postavit 

„pagodu“ bez mluvení, zahrát si hru „Král vysílá 

své vojsko“ po anglicku, společně složit 

básničku, zabojovat si s tyčemi na kladině, 

nalézt kešku a to všechno v symbolickém rámci 

rytířské služby. Prozkoumali jsme i samotné 

centrum Nysi, vylezli jsme na věž s počítáním 
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schodů a udělání společné fotky. Celý výlet jsme 

potkávali různé historické postavy od rytířů  

po bílé paní, které nám vydávali razítka  

za splněné aktivity. Tým s největším počtem 

razítek pak dostal speciální cenu v podobě šátku 

s logem Intercampu a nášivku „The best team of 

the hike“. My jsme ovšem největší počet neměli,  

ale byli jsme odměněni alespoň nášivkou  

s účastí na Hiku. Po krátkém odpočinku ve stanu 

se konal na hlavním pódiu koncert polské 

kapely, kde jsme si skvěle zatancovali .  

Další den nás čekali Ticket activities, které se 

odehrávají na tábořišti. Na aktivitách si mohli 

vyrobit památeční placku, tričko s logem 

Intercampu či si zahrát hledání pokladu  

v pevnosti nebo střílet z kuše a luku. Večer se 

konal Food festival. Každá skupina skautů 

připravila nějaké jídlo a připravila si vlastní 

stánek pro ochutnávající. S čím my jsme slavili 

největší úspěch? S kofolou a tuňákovým 

salátem. Pokud nevíte, jak na kofolový 

plecháček, zeptejte se účastníků Intercampu.  

Po hodině ochutnávání jsme měli všichni 

přecpané žaludky palačinkami, saláty a koláči. 

Uklidili jsme svůj stánek a vydali se připravit  

na večerní aktivity a poslední nakupování 

skautských mezinárodních suvenýrů. Večer jsme 

dostali za úkol, abychom se navzájem seznámili 

a naučili ostatní naše národní písně nebo hříčky 

u ohně. Koordinace toho programu byla značně 

složitá a tak jsme se po hodinovém snažení 

raději vydali okukovat ostatní skauty.  

Pondělí byl den plný balení, posledního 

vyměňování skautských šátků a výletu  

do skalního labyrintu v Polském národním 

parku. Občas prolézt mezi skálami bylo jen tak 

tak, abychom tam nezůstali. Po společném 

obědě na parkovišti v národním parku jsme se 

vydali vstříc našim domovům.  

Tak co? Vyrazíte tento rok na Intercamp s námi? 

Vidíte, že ani umět dobře anglicky vlastně 

nepotřebujete a i tak si to užijete dosytnosti. 
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Výprava pod širák  

5. – 7. června 2015 

Autor článku: Delfín 

Je tomu už dávno, co se tenhle příběh stal, tedy 

přesně, co jsme vyrazili na letní výpravu  

do Železných hor… Bylo nás sedm – já, Matouš, 

Péťa, Kouzlo, Žralok, Adam a Lilek. Z pětadvaceti 

členného oddílu to není moc, ale ono je fajn 

někdy vyrazit na naprosto pohodovou výpravu 

jen s několika málo lidmi. A tak tomu bylo 

tentokrát. 

Tradičně jsou výpravy pod širák vedené formou 

puťáku – tedy, hlavní programovou náplní je 

chození a každou noc se spí někde jinde. Tato 

akce nebyla výjimkou. Chodili jsme, jedli jsme a 

spali jsme. Spali jsme obklopeni stovkami 

komárů, kteří nás kousali všude, kam mohli. 

Brrrr! 

Koupali jsme se v rybníce ! A byli jsme krásně 

čistí a to se člověku na výpravě jen tak 

nepoštěstí. To bylo v sobotu… A koupali jsme se 

i v neděli! Ve vodní nádrži Pilská . Prostě 

krása! 

Kromě toho, co jsem již napsala, stojí za zmínku, 

že jsme ve Žďáru nad Sázavou navštívili UNESCO 

památku Zelená hora. Kdo tam nebyl, o hodně 

přichází! Doporučujeme ! 
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Monopoly run 

20. června 2015 

Autor článku: Uzlík (družina PRAŽUM) 

Na konci školního roku jsme se vydali na 1. 

ročník závodu Prague Monopoly Run. Závodníci 

jsou rozděleni do týmů a každý tým musí 

navštívit v časovém limitu co nejvíce předem 

určených míst, vyfotit se s názvem ulice/náměstí 

a podle vzdálenosti od startu závodu dostane 

tým body (čím delší vzdálenost, tím více bodů). 

Navíc může i plnit doplňující Challenge (seznam 

na konci článku) a znovu se při plnění musí 

vyfotit, aby získal body. Pražská verze byla 

uspořádána britskými skauty v Praze po vzoru 

anglických Monopoly Runů. 

Náš tým ve složení eRZet (PRAŽUM), Uzlík 

(PRAŽUM), Viki (Anijedno) a Helča (patron DNA) 

nakonec zvítězil v kategorii do 14 let, kde jsme 

měli konkurenční hlídku - také z Javoru. Třetí 

hlídka (jediná hlídka, která nebyla z Javoru) 

vyhrála v kategorii dospělí bez soupeřů. 

Celá akce byla bezvadná, i když je mi stejně jako 

před začátkem hry záhadou, jak hra souvisí  

s Monopoly. Každopádně se budu těšit na 9. 

duben 2016, kdy se bude konat druhý ročník. 

Challenge: 

1 – Vyfotit se ve všech stanicích lanové dráhy  

na Petřín 

2 – Fotka se sochou na Karlově mostě z roku …. 

3 – Vyfotit se s pouličním umělcem 

4 – Vyfotit se ve všech konečných stanicích 

metra 

5 – Vyfotit se s alespoň dvaceti kostely. 
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Tábor 

27. června – 19. července 2015 

Autor článku: Delfín 

Co napsat o táboře? Tábor je poslední a nejdelší 

a nejdůležitější akci celého roku. Vždy se na něj 

celý rok těšíme a zároveň se bojíme, co nám 

přinese nového. 

Letošní tábor se konal na soutoku Kosího a 

Kořenského potoka. To jste ostatně mohli vidět 

sami, pokud jste se za námi vydali na návštěvní 

. Netradičním zpestřením tábora byla letos 

dvoupatrová kuchyň, kterou můžete vidět  

na dvou prvních fotografiích. Se stavbou nám 

samozřejmě pomáhali Medvědi nebo přesněji – 

my jsme lehce pomáhali Medvědům, tleskali 

jim, podporovali je.  

Téma tradiční celotáborové hry byli detektivové. 

Děti studovaly na detektivní škole pana Guntera 

Huntera, který je učil jak být správnými 

detektivy. Kvůli tomu děti například vyráběly svá 

vlastní auta a parádně se u toho zašpinily 

barvami (fotka 4). 

Nechyběl ani tradiční puťák – fotka 5. 

O táboře by se dal vydat samostatný díl časopisu 

a možná že to taky někdy uskutečníme . Pro 

letošek jen pár fotografií… Těšíme se na příště!  
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Zahajovací výprava  

2. – 4. října 2015 

/Ze dvou úhlů pohledu: družina Áčka/ 

Naše poznatky z výpravy do Kamenického 
Šenova:  

 Lilek nosil sukni a užíval si to 

 Neměli jsme palivové články (vůbec to 
nejsou baterky) 

 Vyhráli jsme olympiádu 

 Vedoucí nás obsluhovali u večeře 

 Tancovali jsme antispartakiádu 

 RZ, Lilek, Sára a Adam se nebáli spát 
venku 

 Lezli jsme na Panskou skálu 

 Hráli jsme Karban 

 Přiletěli Ilumináti 

 Tancovali jsme na Medvídka Pů  

(Jak tancovat na Medvídka Pů (© Koala): 

Zmáčkneš (sic) nožičku medvídka a 

medvídek začal tleskat a hrát hudbu.) 

 

První podzimní výprava 

2. – 4. října 2015 

/Ze dvou úhlů pohledu: Maky (DNA)/ 

V pátek, po obvyklém srazu na stanici metra 

Dejvická v odpoledních hodinách, jsme z Prahy 

hl. nádraží dojeli až do České Kamenice. Odtud 

jsme šli pěšky asi 5 km. V průběhu cesty se již 

setmělo, takže jsme nejdříve klopýtali, a pak  

i klouzali z kopce, a poté zakopávali o pražce, 

když jsme šli po kolejích do Kamenického 

Šenova. Nastoupili jsme totiž do stroje času 

profesora Tesaře, který nás přenesl do roku 

1908 a pak se rozbil. Ten večer jsme tedy ještě 

psali dopis panu Cimrmanovi a žádali ho  

o pomoc. Po večeři z vlastních zásob jsme šli 

spát. Byli tací, kteří spali venku a přemlouvali 

ostatní, aby šli spát ven taky . 

Ráno nás probudilo sluníčko. Po snídani,  

ke které jsme měli buchty a koláče z domova  

od maminek, jsme objevili plakáty z olympiád a 

také dopis od Cimrmana, který psal, že si 

musíme vydělat peníze na palivové články.  

Z ranního vysílání místního rádia jsme se 

dozvěděli o nutnosti nahradit nemocné 

sportovce na olympiádě. Okolo 10h jsme se 

vydali na celodenní výlet. Cílem výletu byla 

vesnice Lesopolsky a cestou tam i zpět jsme 

hráli různé hry. Zabralo nám to tolik času, že 

jsme opět domů dorazili až za tmy. Před večeří 

byl čas na nácvik spartakiádní sestavy, kterou 

jsme pak hromadně secvičili. Po našem 

vystoupení následovala slavnostní večeře,  

na kterou nás pozval olympijský výbor a po ní 

volná zábava. 

V neděli jsme již žádný výlet nepodnikli.  

Po snídani, ke které jsme dojídali buchty a 

Mančinu kaši (porridge), jsme si zabalili a umyli 

nádobí. Také jsme na zahradě hráli  

na „schovku“ a vyplňovali dotazník pro 

Seznamku. Po poledni jsme se vydali na cestu  

na vlak. Konečně jsme za denního světla uviděli 

cestu, kterou jsme sem klopýtali v pátek, tehdy 

za úplné tmy . Zastavili jsme se také na hradě, 

odkud byl krásný výhled do kraje. Jen škoda,  

že jej Matouš neviděl, hlídal totiž dole naše 

batohy. Na posilněnou jsme si pak dali sušenku 

a vrátili se do České Kamenice. Už nám pěkně 

kručelo v břiše a tak jsme se tam naobědvali.  

Do Prahy, na nádraží v Podbabě, jsme dorazili asi 

v 17.00h. Zdařilou výpravu jsme zakončili naším 

obvyklým: HURÁÁÁÁ!!!!! 

Bylo to super a už teď se těšíme na další 

výpravu… 
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Podzimky  

29. října - 1. listopadu 2015 

Autor článku: Delfín 

Na podzimní výpravu se nás ve čtvrtek 

odpoledne sešlo 12. Na Hlaváku jsme nasedli  

do vlaku a s přestupem jsme dojeli až do Rtyně 

v Podkrkonoší. Už za tmy jsme se vyškrábali  

na kopec do útulné chaloupky, která čekala jen 

na nás. Večer už nebyl čas na moc velké 

hrdinství, tak jsme si jen zahráli pár deskovek a 

šli jsme spokojeně spát . 

Pátek jsme strávili v okolí chalupy nebo uvnitř ní. 

Dopoledne jsme převážně pracovali na zahradě, 

odpoledne jsme hráli schovku nebo námi často 

opomíjenou, přesto oblíbenou hru na policajty a 

zloděje. Protože se blížil Halloween, vyřezávali 

jsme večer dýně a výsledek byl perfektní!   

Za naše dýně by se nemusel stydět ani žádný 

pořádný Američan. 

V sobotu jsme vyrazili na výlet přes Malé 

Svatoňovice, kde někteří okusili vodu 

z Mariánské studánky, kolem krásné křížové 

cesty až na rozhlednu Žaltman. Vzhledem  

ke krásnému počasí byl výhled po širokém okolí, 

který opravdu stál za to . Cestou zpátky jsme 

viděli zapadající slunce, jehož rudý kotouč 

zacházel  

za okolní kopce. 

Večer jsme se zase pustili do výtvarné činnosti. 

Tentokrát jsme vyráběli lampióny ne z dýní, ale 

z papíru. Pod tenký papír jsme si položili list a 

poté jsme po papíře přejížděli bločkem 

voskovky, než se nám list na papíře krásně 

vyrýsoval. Papír jsme potom slepili a vršek  

i spodek jsme vyrobili z obalu od taveného sýra. 

(Zjistili jsme, že tavené sýry nejsou příliš 

oblíbenou komoditou. Nakoupili jsme je  

po dlouhé době hlavně kvůli těm obalům a 

doufali jsme, že se sní. Nesnědli… A to dříve 

bývaly hlavním mazadlem na chleba!)  

Po dokončení výtvarné činnosti následovala 

stezka odvahy, kdy děti šly samy nebo ve dvojici 

předem vysvětlenou trasu, v jejíž polovině se 

podepsaly na papír. Všichni to statečně zvládli a 

až na Kiwiho se nikdo neztratil . Zatímco 

někteří bloudili venku, jiný uvnitř hráli všemožné 

hry nebo se věnovali hře na hudební nástroje. 

Když nadešel čas spánku, odebrali jsme se do 

postelí a spokojeně jsme usnuli. 

V neděli ráno jsme uklízeli. Dlouho jsme uklízeli. 

Taky jsme jedli. A hráli schovku. Na každé 

výpravě se ukazuje, jak je tato hra 

neoddělitelnou součástí našich výprav. Máme ji 

rádi . 

Podtrženo, sečteno, dlouhé výpravy jsou fajn. 

Víc se při nich stihne, člověk má dost času  

na povídání se všemi zúčastněnými a program je 

pohodovější. Čas totiž tak nějak pomaleji plyne 

a na všechno je dost času. 

Tak už vymýšlíme, kam pojedeme za rok… 
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Klučičí výprava 

14. listopadu 2015 

Autor článku: To se uvidí… 

Tento článek vyjde pravděpodobně až v příštím 

čísle časopisu . Můžete se těšit na poutavé 

vyprávění z čistě klučičí akce! 

Přiložila bych alespoň fotky, ale akce byla tak 

drsná, že se nikdo neodvážil fotit.  

Listiny  

15. listopadu 2015 

Autor článku: Helča 

Naší listopadovou výpravu jsme letos pojali opět 

rozděleně na kluky a holky. Kluci si užili svou 

drsnou výpravu v Praze a my holky jsme se 

tradičně vydaly na Listiny.  

Vyrazili jsme od trafiky na Dejvické na Knížecí a 

nastoupily jsme do autobusu směr Dobříš.  

Po krátké chůzi městem nás pohltily tajemné 

brdské lesy. Už při první zastávce nás Kukla 

poctila svou přeslazenou meltou, která nás 

posílila na další pokračování. Ochutnaly jsme 

trpké šípky a nasadily pláštěnky do deštivého 

počasí. Já si tentokrát řekla, že to zkusím  

s deštníkem. To nebyla ta správná volba. Díky 

větru se deštník za necelý kilometr rozbil a 

nezbylo mi nic jiného než se spokojit s vlastní 

(snad nepromokavou) bundou. Začaly jsme 

vzpomínat na cestu k listinám a doufaly jsme,  

že jdeme dobře. A skutečně, kolem poledne 

jsme nalezly srub, který se nachází blízko 

zakopaných listin. Naobědvaly jsme se ve srubu 

a po obědě se část z nás odebrala listiny 

vykopat. Ve srubu jsme za studeného větru 

zůstaly další dvě a půl hodiny a četly jsme listiny 

jednu po druhé od té nejstarší až po nejnovější, 

včetně všech podpisů. Některý rukopis jsme 

chvilku luštily, ale nakonec jsme přečetly 

opravdu všechny. Na závěr čtení Liška přečetla 

tu, kterou napsala pro tento rok. Letos jsou  

na listině podepsány tyto Plejády: Liška, Kukla, 

Hobit, Židle, Delfín, Manka a já. Listiny jsme 

pečlivě složily zpátky do krabičky a nastalo to 

nejzábavnější. Polívaní voskem. Tu krabici příští 

rok už nikdo neotevře. Nebo to alespoň nebude 

tak snadné, jako letos. Svíčkami jsme se trochu 

zahřály, krabici s listinami jsme zabalily zpátky 

do tašek a parta, která předtím listiny 

nevykopávala, je šla zakopat. Poté jsme se 

vydaly na autobus do Mníšku pod Brdy. Skoro 

jsme stihly autobus ve vesnici blíž, ale ujel nám 

těsně před nosem. Nastal výběr, zda počkáme 

na další autobus v místní hospůdce nebo 

půjdeme až do Mníšku. I přes mrazivý vítr jsme 

došly do Mníšku na autobusovou zastávku 

chvilku předtím, než nám jel autobus do Prahy. 

Unaveny zimou jsme poseděly v cukrárně  

na Smíchově a poté jsme se vydali zpět do svých 

domovů. 
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Společná výprava se Lvíčaty 

27. – 29. listopadu 2015 

Autor článku: Manka 

Na poslední listopadové dny (27. – 29. 

listopadu) jsme vyrazili na výpravu do Zlaté 

koruny v Jižních Čechách. Tentokrát společně se 

Lvíčaty, takže se nás na srazu sešlo opravdu 

hodně. Cesta byla dlouhá, a protože se  

na podzim brzo stmívá, dorazili jsme až za tmy. 

Po tom, co jsme se ubytovali v malých 

pokojíčcích a dojedli zbytky svačiny, jsme si ještě 

stihli zahrát krátkou hru Na sardele.  

Bylo zhasnuto a my jsme měli najít jednoho  

z nás, který se před tím schoval někde  

v místnosti. Trvalo nám to pěkně dlouho, 

protože v místnosti byla úplná tma, ale všem se 

to podařilo. Potom šla již Lvíčata spát, zatímco 

Maníci ještě chvíli hráli na kytary, ale brzy se 

také odebrali do pokojů. 

Ráno jsme vyrazili na výlet. Skupina starších  

na kopec Kleť a mladší jenom na úpatí. Obě dvě 

skupiny potkali cestou, kromě krásné přírody 

také sníh a pořádnou zimu. Mladší se proto 

vrátili o něco dřív do tepla, zatímco starší 

statečně vylezli až nahoru a urazili pořádný kus 

cesty. Počasí nám přálo, a přestože byl mráz, 

sluníčko krásně svítilo. 

Po večeři začala všemi očekávaná Velká hra, 

tentokrát s ne úplně zřejmou tématikou. Co se 

vlastně dělo, se všichni dozvěděli až na konci. 

Tedy, lépe řečeno, neopatrný programátor 

omylem vypustil do našeho světa podivné 

bytosti a děti jim pomohly dostat se zpět  

do jejich světa. Ale nebylo to tak jednoduché,  

na začátku nikdo ničemu nerozuměl a všechno 

se dopátralo až v průběhu hry. Nejvíc se všem 

líbili herní postavy. Třeba vodník, policista, či 

vladař nebo boháč. Každá měla svůj osobitý 

charakter a každá znala kousek příběhu. Nejvíc 

ale všichni chodili za boháčem, protože rozdával 

lentilky. 

V neděli se u základny konal šampionát Formule 

1. Utkaly se proti sobě čtyři světové stáje a 

závodníci se pořádně zapotili, aby uspěli. Po hře, 

hezky proběhnutí, a po úklidu jsme stihli ještě 

procházku ke klášteru ve Zlaté Koruně. A pak už 

byl čas jet domů. Dorazili jsme sice unavení,  

ale se spoustou nových zážitků. Tak snad se nás 

příští rok na Společné výpravě sejde zase tolik, 

jako letos. 
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Vánoční výprava - V zajetí mlhy 

18. – 20. prosince 2015 

Autor článku: Manka 

Vlakem do Tanvaldu jsme dorazili, když už byla 

tma, a kromě tmy byla všude taky mlha. Šli jsme 

skrz šedivé město nahoru na kopec do temného 

lesa. Byla nás sedmnáct. Za necelou půlhodinku 

jsme zdolali strmé stoupání a objevili jsme se 

před skautskou základnou Modrá Hvězda. Byla 

to roztomilá chaloupka, která byla předělána  

z vrchní stanice staré bobové dráhy, aby dobře 

sloužila právě skautům. Nám se tam moc líbilo. 

Byla krásně útulná, dole byla pořádná kamna a 

nahoře velká půda, kam jsme se na spaní všichni 

pohodlně vešli. Stihli jsme ještě povečeřet, 

trochu si popovídat a zazpívat, než všechny 

přemohla únava a zalezli na půdě do spacáků. 

Na sobotním výletě jsme potkali spoustu 

skvělých věcí. I když bylo poměrně teplo, mlha 

neustoupila a nahoře na Tanvaldském Špičáku 

jsme dokonce objevili sníh. To byla naše první 

dlouhá zastávka, protože když je někde sníh, 

nemůže tam chybět ani koulovačka. Pak jsme 

pokračovali dál dolů po sjezdovce a zkoušeli 

různé způsoby, jak zdolat prudké klesání. 

Sáňkovali jsme na bundách, řítili se 

nekontrolovaně dolů a samozřejmě padali všemi 

možnými způsoby. Když jsme došli  

do Albrechtic, čekalo nás malé překvapení, 

protože jsme si výlet zpestřili návštěvou muzea 

hraček. Milá průvodkyně nám ukázala 

nádhernou starou továrnou, kde jsme viděli 

všechno od sušení dřeva až po konečné barvení 

a montování dřevěných hraček. Nakonec jsme si 

každý vybrali pytlíček, ve kterém byli různé 

nepoužité součástky z výroby, a z těch jsme si 

mohli vyrobit svoje vlastí hračky. Tahle zábava 

nám vydržela pěkně dlouho, a proto jsme cestou 

zpět hodně přidali, abychom stihli večerní 

program. 

To bylo totiž pečení, a o to nikdo nechtěl přijít. 

Každá družinka měla za úkol upéct dva druhy 

cizokrajného cukroví podle receptu. Někteří 

dělali tradiční švédské sušenky, jiní popcorn  

v čokoládě nebo cheesecake. Divím se, že se 

nám základnu vůbec podařilo uklidit. Večer, když 

už šli všichni spát, vedoucí ještě dopekli poslední 

kousky v remosce Cecílii. Všechno to vonělo a 

vypadalo moc hezky. 

Ráno odborná světová porota posoudila všechny 

výrobky a vybrala vítěze soutěže. Nejvíc všem 

chutnaly švédské sušenky. A potom už jsme 

chaloupku uklidili, po bobové dráze jsme seběhli 

dolů do Tanvaldu a odjeli vlakem zpět o Prahy. 
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Schůzky: 

Oslava sv. Jiří 

Družinka PRAŽUM vytvořila přání na svátek sv. 

Jiří, který je patronem skautů . 

 

DNA výtvarná schůzka 

Družina DNA vytvářela na podzimní výpravě 

obrazy z listí. 

 

Betlémské světlo 

22. prosince 2015 

Autor článku: Uzlík (PRAŽUM) + Delfín 

Skauti a Betlémské světlo už k sobě prostě patří. 

Začíná to tím, že právě skauti vozí vlakem  

z Vídně Betlémské světlo do České republiky a 

potom ho distribuují mezi lidmi. 

Tradice Světla vznikla v roce 1986 jako 

ozvláštnění sbírky pro nevidomé děti. Inspirací 

jim mohl být příběh z Florencie, ve kterém se 

vypráví o muži, který vyrazil do Křížové výpravy 

do Palestiny a slíbil, že pokud se vrátí živý, 

přinese s sebou světlo, které hoří v Betlémské 

kapli. Protože lidé mu moc nevěřili, bylo pro ně 

překvapením, když se těsně před Vánoci vrátila 

skupina lidí, která s sebou plamen nesla. 

Tak jsme se i my po vzoru tisíců skautů před 

námi vydali v úterý 22. 12. do (nejen) 

hanspaulských ulic a prošli jsme spolu s oddílem 

Stopařů (ze střediska pplk. Valla) naši již tradiční 

trasu od Alberta U Matěje až po kino 

Ořechovka. Sešlo se nás hodně a jistě jsme 

mnoha lidem udělali světlem velkou radost . 
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Doporučujeme: 

Následující seznam doporučují čtyři ze čtyř 

vedoucích . Je možné, že o některých věcech 

uvedených níže již víte, tak to berte jen jako 

připomenutí. 

Chcete-li si prohlédnout fotky z výprav, 

doporučujeme: 

Na našem webu javor.skauting.cz si v sekci „Plán 

akcí“ (klučičí nebo holčičí oddíl) zobrazte rok 

2015 (či jiný, budete-li chtít) a u téměř každé 

větší akce naleznete odkaz na webové album 

s fotografiemi. 

Chcete-li se dozvědět více, o družinách 

Anijedno či PRAŽUM, doporučujeme: 

Podívejte se na jejich weby! 

anijedno.blog.cz 

uzlik5.wix.com/prazum 

Chcete-li se dozvědět více o družinách Áčka či 

Deoxyribonukleovci, zeptejte se jich osobně . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepty: 

Švédské cukroví „Kringlor“ 

Doba přípravy: 20 minut příprava + 30 minut 

pečení (více plechů), pokud ovšem nepečete 

v remosce… 

Obtížnost: Jednoduché 

Ingredience: 

 1 hrnek (220g) másla pokojové teploty 

 1 hrnek jemného krystalového cukru 

 2 natvrdo uvařená vejce - pouze žloutky 

 1 žloutek, 1 celé vejce 

 1/4 lžičky soli 

 2 hrnky polohrubé mouky 

 1 bílek na potření a 1/3 hrnku perlového 

cukru na dekoraci (není potřeba) 

Postup: Troubu si předehřejeme na 180°C. 

Našleháme máslo s cukrem do hladka, přidáme 

natvrdo uvařené žloutky, syrový žloutek, celé 

vejce a sůl. Při střední rychlosti šlehače vše opět 

našleháme. Vmícháme mouku a dobře ušleháme 

do hladka. Z těsta vyválíme kuličky o velikosti asi 

2,5 cm a potom každou kuličku rozválíme  

do válečku cca 15 cm dlouhého a z něj vytvoříme 

osmičku. Dáme pozor, abychom konce dobře 

přitiskly. Hotové osmičky poskládáme  

na plech(y) asi 3 cm od sebe, potřeme je trochu 

našlehaným zbylým bílkem a navrch posypeme 

perlovým cukrem. 

  

http://javor.skauting.cz/
http://anijedno.blog.cz/
http://uzlik5.wix.com/prazum
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Medvědí články: 

Demence 

Autor článku: Líba 

V rámci seriálu "Stařečku vzpomínej" musím 

rozhodně dementovat poslední článek v Javoru 

č. 2 - Delfínův recept na poridge. To, co bylo  

v článku popsáno, byl jakýsi cukrářský kulinářský 

výrobek alá Magdalena Dobromila Rettigová.  

Já si pod pojmem poridge totiž rozhodně 

pamatuji něco zcela jiného… 

Recept na poridge - Varianta 1 

Ingredience: vločky, voda, cukr 

Příprava: Vločky se namočí do vody, Všichni ví,  

že je správné tak učinit již večer před jídlem. To 

se ale většinou nepodaří, většinou proto, že 

každý očekává, že to udělá „někdo druhý“, takže 

se vločky namáčí až ráno hlady šilhajícími 

rozespalci. Ti většinou nevydrží čekat, až se 

vločky řádně rozmočí, a tak se na ně vrhají a 

pojídají vločky z části tuhé, částečně 

rozblemcané… Jo, a někdy se tam přidá cukr. 

Recept na poridge - Varianta 2 

Ingredience: vločky, voda, sůl 

Příprava: Vločky se krátce povaří ve slané vodě, 

přičemž se většinou mírně či více připálí. Poté se 

může přikrájet kus buřta nebo špeku, čímž 

vzniknou v celé páchnoucí beztvaré hmotě 

roztomilá mastná oka. Pak lze podávat,  

a zatímco ostatní zoufale mlčí a snaží se alespoň 

trochu zahnat hlad, přání "Dobrou chuť!" si 

vymění pouze někteří vybraní jedinci (Tchoř  

s Mírou). 

Recept na poridge - Varianta 3 zvaná "Kája"  

(z pozdějších dob hojnosti v počínajícím stádiu 

kapitalismu) 

Ingredience: pytlík ovesných vloček, pytlík 

pšeničných vloček, pytlík mletého kokosu, pytlík 

oříšků, pytlík hrozinek, pytlík sušeného mléka, 

fajnšmekři pytlík holandského kakaa, nevelký 

pytlík cukru, pet lahev vody 

Příprava: Otevřeme a kolem sebe úhledně 

rozložíme všechny pytlíky. Poté vezmeme lžíci a 

střídavě ujídáme ze všech pytlíků a dle potřeby 

zapíjíme vodou z lahve. Cukr se průběžně přijídá, 

směs mícháme v ústech. Kvalita gurmánského 

prožitku je zesílena nalepováním sušeného 

mléka na horní patro v ústech a jeho pozvolné 

rozpouštění a rozpadání vodou, případně je 

snídaně zpestřena občasným dušením se 

holandským kakaem.  

Nespornou výhodou tohoto receptu je 

skutečnost, že vločky pojídané v suchém stavu 

nabobtnávají až v žaludku – poridge vlastně 

vzniká v břiše - což ve značné míře šetří čas, 

prostor a nároky na použité nádobí… 

 

Myslím, že letmým porovnáním obou článků 

vnímavý čtenář odhalí zásadní rozdíly v tom,  

co může být chápáno pod pojmem poridge.  

V jednom bodě se ale s článkem v minulém 

Javoru shodneme - jedná se o skutečně 

jednoduché jídlo....... 
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Písně: 

Kosáč  

(Na melodii písničky Sára od skupiny Traband 

složili text: eRZet, Kukla, Liška, Hobit a Uzlík) 

Ref1: Kosáč, Kosáč, 

celý rok se těším 

na ledovou vodu 

na soušek kácení. 

Kosáč, Kosáč, 

Černošín už volá, 

čaje máme spoustu, 

ale šťávy ještě víc. 

1) Tábor stavíme 

celé dny i noci, 

Medvědi nám helfli 

se stavbou kuchyně. 

První týden je klid 

Lvíčata tu nejsou, 

ale rozcvičky jo 

téměř každý den. 

Ref1: Kosáč, Kosáč, … 

2) Druhý týden konečně 

přijela Lvíčata 

přivezla nám sladkosti,  

ale nevyspíme se. 

Puťák byl krátký 

potkali jsme raky 

eRZet se jich hrozně bál 

chudinka malý. 

Ref1: Kosáč, Košáč, … 

3) Pak o návštěvňáku 

přijedou rodiče 

přivezou nám buchty  

a odvezou Lvíčata. 

A na velkém ohni 

někteří přestoupí 

a někdo bude slibovat  

na žlutý šátek. 

Ref2.: Kosáč, Kosáč, 

jsme rádi, že jsme tady 

spolu se lvíčaty 
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PF 2016 

Na závěr připojuji PF družiny Anijedno a družiny PRAŽUM. 

 

 


