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Na závěr zase jedna zívačka a oddychovka: „Čím se živí vrána?“

Řešení si samozřejmě povíme na další oddílové schůzce, takže se 
nestyďte a přijďte!!!

FOTOSOUTĚŽ

KDO JE TO?
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SLOVA BR. EMILKY

• A už je tu 2. číslo našeho časopisu. Tak rychle jste ho určitě ani   
nečekali. Toto číslo vyšlo ve správném čase, to jest v polovině   
měsíce. 
• Jak jste si určitě všimli, tak toto číslo má nového šéfredaktora a designéra 
– Sestřena, kterému přeji mnoho zdaru.
• Určitě jste si všimli, že se něco děje v klubovně. Pokuste se za měsíční 
úkol napsat, co se v klubovně změní. 
• Původně jsme mysleli, že časopis bude pouze pro skauty a starší vlčata, 
ale nakonec jsme usoudili, že je to oddílový časopis, tak bude pro všechny 
členy oddílu. 
• Do příští oddílovky (11. 11.) zadávám úkol pro družiny – vyrobit co 
největší maketu zvířete z přírodnin. Na oddílovce soutěž vyhodnotíme a 
družiny obodujeme. 
• Na schůzce rodičů vybereme 60 Kč jako příspěvek na časopis. Hlavně 
upozorňuji, že schůzka rodičů je bodovaná akce!! 
• Jak jsem se dozvěděl, tak se družině Ostřížů vydařil výlet na Pastviny. 
Už se těším, až se v časopise objeví článek. Doufám, že jste na oddílový 
fotoaparát nafotili spoustu fotek, které se objeví na příštím DVD.
• Krahujci jedou 14. – 16. 10 do Klášterce na celorepublikové kolo soutěže 
Zažíháme světýlko, kam postoupili se svými pěknými výtvory. Mnoho 
zdaru!! 
• Neustále se shání prvňáci či druháci do družiny Jestřábů. 

Upozorňuji Vás také na to, abyste sbírali kaštany a žaludy. V listopadu na 
oddílovce se budou suché vybírat a v prosinci je zaneseme zvířátkům. 
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SMÍŠKŮV ZAPEKLITÝ HLAVATEC

Dobrý Lov a Nazdar Bráškové
V dnešním drtiči hlav si dáme na úvod jednu lehčí opět obilnou hádanku. 
Vaším úkolem je odpovědět správně na následující otázku:  „ Co je starší, 
JEČMEN nebo OVES?“
 
No a nyní jednu náročnější:
Uprostřed řeky je ostrůvek. Vede na něj od břehu jen úzká, velmi chatrná 
lávka, po níž – jak hlásá nápis – je zakázáno přecházet. Na ostrůvku je 
kočka. Po břehu pobíhá pes, vidí kočku, cítí kočku a chce ji prohnat. Do 
studené vody v řece nemá mnoho chuti. Co tedy pes udělá, aby se dostal 
na ostrůvek za kočkou?
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AKCE DRUŽIN

Akce družiny Racků:  Akce družin Krahujců a Jestřábů:
14. – 15. 10. – brigáda  14.-15.10. Zažíháme světýlko – finále
5. 11. – výlet   26.11. Výlet do Brna
12. 11. – brigáda   2.12. Pečení cukroví
17. 11. – závody v Dobrouči

Akce družiny Ostřížů:
14. – 15. 10. – brigáda (možnost jít vypomoci Rackům)

BODOVÁNÍ DRUŽIN

Racci:  Ostříži:  Krahujci:  Jestřáby:
Brko - 177 b  Snědlo 146 b
Petr - 175 b  Fidla 144 b
Kanál - 80 b  Veverčák 116 b
Vasyl - 167 b Placák 96 b
Šmajra - 145 b Holub 138 b
Kuře - 126 b  Traktor 98 b
Orkán - 105 b Gorila 130 b
Rozinka - 119 b Kachna 100 b
   Bahno 153 b
   Pú 141 b

TOP 10 
(nejlepších 10 brášků v bodování za měsíc říjen)

1.     6.
2.     7.
3.     8.
4.     9.
5.     10.

Samozřejmě tento úkol plní všichni a ne jenom Krahujci!!!

Vypínače
Pro chvilku oddychu po schůzce.
Které vypínače musíš stisknout aby se rozsvítila jen červená žárovka 
(druhá od shora)??? Začni od spodního kontaktu baterie a stiskávej 
jednotlivá tlačítka a sleduj vodič kudy vede až se dostaneš k červené 
žárovce. Cestou zapisuj písmenka a poznáš výsledek.

Sem zapiš správnou kombinaci :)
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HRÁTKY S TONČOU

Omalovánka

Měsíční družinový úkol pro Jestřábi
každý kdo vybarví obrázek se zúčastní měsíčního družinového úkolu. 
Samozřejmě omalovánku barví všichni a ne jenom Jestřábi!!!

Hřiště
Měsíční družinový úkol pro Krahujce
Policisté rozmístili na dopravním hřišti spoustu dopravních značek s 
přikázaným směrem jízdy a se zákazy jízdy. Tvým úkolem je projet 
spletí uliček bez porušení dopravních předpisů. Pokud se ti to nepodaří, 
nedostaneš řidičský průkaz a ani nesplníš měsíční úkol. Na hřiště se vjíždí 
z levé strany. Šipky udávají směr povoleného výjezdu z křižovatky.

SKAUTSKÁ PRAXE

Junácký pozdrav
Mezi skautské symboly patří i skautský pozdrav, používaný především jako 
způsob vzdání úcty např. při vztyčování vlajky, ale i jako formální pozdrav 
mezi sebou. Při skautském pozdravu skaut zvedne pravou ruku tak, že 
palec překrývá malíček a zbylé tři prsty jsou nataženy vzhůru, dlaní před 
sebe.
Tento junácký pozdrav není jen bezduchou formalitou.
Tři vztyčené prsty pravé ruky připomínají tři věty junáckého slibu, palec 
překrývající malíček značí zásadu, že silnější chrání slabšího.
Kruh, který vznikne spojením palce a malíčku, symbolizuje přátelství skautů 
a skautek na celém světě.
V kroji s přikrývkou hlavy se pravá zdravící dlaň lehce dotýká okraje 
klobouku, čepice nebo baretu (velký pozdrav) nebo chvíli setrvá ve výši 
pravého ramene (malý pozdrav).
V civilním obleku a v situaci, kdy se setkávají dva junáci nebo jeden 
přichází k dalšímu a nechtějí být nápadní, naznačí pozdrav jen letmým, 
takřka nepostřehnutelným pohybem pravou dlaní nad úroveň pasu (tzv. 
tajný pozdrav).

Skautské podání ruky
Skauti na celém světě si podávají levou ruku, a při podání ruky navíc 
poněkud odtáhnou malíček od ostatních prstů, takže se malíčky obou rukou 
do sebe při stisku zaklesnou. Oddělené tři prsty zde mají podobný význam 
jako při pozdravu (jako by podání ruky bylo vlastně jiným vyjádřením 
skautského pozdravu). 
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Proč ale levá ruka? Má to svůj dávný význam. V dávných dobách třímali 
bojovníci v pravé ruce meč. Napřažená pravice tedy znamenala: „Nemám 
zbraň, věř mi!“. Avšak v levici drželi štít, a vztažení její otevřené dlaně tudíž 
znamená: „Nijak se nechráním. Věřím ti!“ Levá ruka je také blíž k srdci, což 
značí dobrosrdečnost skautů.

POVĚSTI Z HRADŮ A ZÁMKŮ

KARLŠTEJN

Svatba na Karlštejně
  měsíci máji léta 1422 přišel do Čech ujmout se vlády   
  Zikmund Korybut, kníže litevský. V Praze přijal od Čechů  
  přísahu věrnosti a pomýšlel na korunovaci. Ale korunovační  
  klenoty byly na Karlštejně, v bezpečné skrýši, kterou   
  jim určil Karel slavné paměti. Že pak posádka hradu  
Karlštejna setrvávala při Zikmundovi Lucemburském, Korybutovi nezbývalo 
než se klenotů zmocnit násilím.
Purkrabí karlštejnský, sotva k jeho sluchu došly první zprávy o Korybutově 
úmyslu, dal potají odvézt korunu na hrad Velhartice, sám se pak s posádkou 
chystal k tuhé obraně.
28. máje přitrhli Pražané ke Karlštejnu; bylo jich velké množství, dobře 
ozbrojených, mělo veliké praky a houfnice a rozložili se na vrších kolem 
hradu. Ve dvou dnech zřídili ochranné náspy a třetího dne počali střílet 
proti hradu. Na Karlštejn létaly těžké kamenné koule, metané z velkých 
kusů, děl, jichž jména byla Jaroměřka, Rychlice, Pražka, Hovorka a 
Trubačka. K tomu házeli i kamení z praků. To způsobovalo značné škody 
na střechách hradu. Ale žádné klenutí nemohli Pražané prolomit, neboť 
obležení na ně nakladli otýpky roští, veliké štíty spletené z proutí a suché 
hovězí kůže, které mírnily náraz těžkých kuli. Obléhatelé házeli do hradu 

Dále může to do hry vložit prvek vybíjené. Hráč, který chytí kámen se 
opatrně proplíží kolem stodoly a pokusí se jím trefit soupeře. Nejenže tím 
jeho družstvo získává bod aniž by ztratilo možnost hodu, ale trefený hráč 
je vyřazen z další hry. Pokud se házející netrefí, bodově se nic nemění, ale 
sám je z dalšího boje vyřazen

Na dorozuměnou
Až zase příště pojedete na výpravu vlakem, zkuste si začátek cesty zpestřit 
touto zajímavou hrou. Všichni jste určitě četli alespoň některou z „Mayovek,“ 
takže určitě víte, kdo byli Vinnetou, Old Shatterhand nebo Kheki Pettra. 
A právě tito hrdinové, když vyrazili na válečnou stezku, vždycky se vrátili jako 
vítězi. K tomu jim mimo obratnosti a síly (ty si procvičíme při jiných hrách) 
pomohla i schopnost dorozumět se pomocí posunkové řeči. Nepřítel je 
nikdy neobjevil dříve, než mu to sami dovolili a přitom Vinnetou vždy přesně 
věděl, co mu Old Shatterhand chce sdělit. Zkuste, zdali to také dokážete.
Hodinu před odjezdem vlaku pošlete jednoho kamaráda (vybrat pomůže 
los) směrem po trati, aby si zhruba dva kilometry od stanice lehle na koleje. 
(Nejlepší bude ostrá zatáčka, nebo jiné nepřehledné místo) Ostatní členové 
družiny se hned po výjezdu vlaku pokusí dostat do kabiny strojvedoucího a 
pouze posunky se mu snaží vysvětlit, aby zastavil a jejich kamaráda nechal 
přistoupit. Nesmí padnout jediné slovo. Kdo tuto zásadu poruší, bude příště 
čekat na kolejích. Až strojvedoucí pochopí, zastaví, kamarád nastoupí a 
celá družina pokračuje ve výpravě
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nevěsta, děkují za toto příměří a jako výslužku posílají pěknou čtvrt srnce, 
včera střeleného.
Posel odešel a vůdcové si řekli:
„Tady máme důkaz slov, kterým jsme nechtěli uvěřit. Marné všecko 
namáhání. Nezbývá než odtáhnout.“
Toto rozhodnutí bylo způsobeno lstí Karlštejnských. Když už na hradě 
docházely poslední zásoby, k jídlu nezbývalo skoro nic a obléhaní 
v zoufalosti pomýšleli na to, že se vzdají, nějaké zchytralé lišce mezi 
nimi napadla taková věc: Vystrojili svatbu bez ženicha, bez nevěsty i bez 
hostiny, a obyvatelé hradu s prázdnými žaludky při veselé hudbě divoce 
křepčili a výskali. Také kozla chytili, poslední zvíře, které po hradě pobíhalo, 
zabili jej, rozčtvrtili a jednu čtvrt pomazali krví a posypali srnčími chlupy ze 
starého sedla. Tu pak obléhatelům poslali jako výslužku – a lest se podařila 
dokonale.
Pražané se zvedli od hradu: ani Korybutovi, který za nimi přitáhl, se 
nepodařilo je zadržet. A Karlštejnští se radovali, že se tak snadno zbavili 
obležení.

JÍŤOVI HRY, KTERÉ URČITĚ NEZKOUŠEJTE

Přes stodolu
Tato hra je bohužel příliš náročná na terén a nelze ji tedy hrát na 
libovolném místě. Pokud však vhodnou oblast naleznete, užijete si spoustu 
dobré zábavy. Jak je patrno již z názvu, potřebujete stodolu a kolem 
ní rovinnou oblast o šířce stodoly a délce zhruba dvakrát větší než je 
výška stodoly. Dále ke hře potřebujete pár kamenů o váze zhruba 1kg.
Na každé straně stodoly se postaví jedno družstvo a rozestaví se 
jako při odbíjené. Družstvo, které začíná, si vezme kámen a hodí 
ho přes stodolu s pokřikem „LETÍ“. Chytající hráči kámen buď chytí 
(výkřik „MÁM“) či nikoliv (nic). Pokud jej chytí, jsou na řadě a házejí 
kámen na druhou stranu. Hra se boduje podobně jako odbíjená.
Je několik možností, jak hru zpestřit. Pokud jsou členové vašeho 
oddílu udatní a silní, zvyšte váhu kamene na 3kg. Můžete také 
použít kameny dva, čímž se ale většinou stává hra nepřehlednou.

také zdechliny a soudky, které byly plněny páchnoucím obsahem pražských 
stok. To znamenalo pro Karlštejnské nemalou obtíž, ač pilně posypávali 
zapáchající hmoty nehašeným vápnem.
Obléhání se protahovalo nadlouho; hrad byl pevný, posádka statečná. Ale 
obléhatelé nechtěli ustoupit.
K podzimku, když se blížil svátek svatého Václava, vévody a patrona 
české země, bylo mezi Pražskými a Karlštejnskými Ujednáno příměří na 
čtyři dny. Ve sváteční den pozvali Pražané některé z hradní posádky do 
svého tábora, a hostina byla znamenitá. A když si Karlštejnští pochvalovali 
chutná jídla i lahodná vína, jeden z Pražanů pravil, že na Karlštejně 
dojista takové krmě ani nápoje dlouho neviděli. Na  to Karlštejnští 
odpověděli se smíchem, jen aby páni Pražané nebyli starostlivi, oni na 
hradě že jsou zásobeni dobře, že by i tři léta obležení snesli bez žízně. 
To Pražany zarazilo, ač někteří z nich vrtěli hlavou, poněvadž těm slovům 
nepřikládali víry.
Ale Karlštejnští dobře poznali, že u mnohých jejich lstivá řeč víru našla. 
Když pak navrátily se do hradu, pilně hleděli, jak by svá slova potvrdili 
nějakým skutkem.
Mezitím se u obléhajících vzmáhala nespokojenost. Říkali si jistě: „K čemu, 
medle, tu darmo dni trávit, když obléháním ničeho nepořídíme. Karlštejnští 
mají nějaké tajné chodby pod zemí, a těmi se jim dostává potravy. Těžká 
věc pro nás. Doma  hynou živnosti a my  tu darmo vyčkáváme mrazů.“ 
A když nastaly chladné noci a málo otužilí Pražané vzpomínali na teplé 
domácí krby, bylo ještě hůře. Konečně bylo rozhodnuto, že počkají do 
Martina, jak bude.
A tu sedmého dne po Všech svatých oznámili z hradu, že chtějí vyjít poslové 
k vyjednávání. Zvědaví Pražané přivolili. A ti, kteří vyšli z hradu, prosili o 
příměří pro příští den, kdy prý na hradě bude slavena svatby. Pražané, 
nemálo udivení, příměří povolili.
Hned zrána na druhý den na hradě vesele vyhrávala hudba, jásot a výskot 
se rozléhal daleko. A rozmrzelí obléhatelé si říkali:
„Těm tam je veselo, mají všeho dost a radují se vespolek, a vy tu 
v nepohodě prožíváme zlé dny.“
A když pak bylo k večeru, vyšel z hradu posel, dal se dovést k vůdcům 
Pražanů a  oznámil jim, že páni a paní z hradu, obzvláště pak ženich a  


