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Ahoj kamaráde, 
 
vítáme Tě u nás, u Krhútů. Tato útlá knížka obsahuje téměř 

vše potřebné k tomu, abys mohl plnit svou první oddílovou 
zkoušku.  

 
V našem oddíle užiješ spoustu legrace, zábavy i her, ale také Tě 

čeká mnoho zkoušek, které dokáže splnit jen dobrý a tvrdý bojovník, 
kterým se jistě staneš. První oddílová zkouška se nazývá 
nováčkovská. Na její splnění máš čas do konce Tvého prvního tábora. 

 
Rádi bychom, aby se z Tebe stal perfektní člen oddílu - 

zkrátka, abys dlouho nebyl nováček. Tato zkouška není lehká, ale 
dá se splnit. Dokážeš to? 

 
V knížce je vložen list papíru "Nováčkovská zkouška" (dále 

NZ). Vyplň údaje o sobě (jméno, přezdívka, datum příchodu do 
oddílu) a jakmile si pořídíš deník (dočteš se dále), papír do něj nalep. 

Chceš-li si splnit libovolný úkol NZ, požádej někoho z roverů 
nebo rádců a podrádců, kteří Tě rádi vyzkouší. Pokud jsi uspěl, 
potvrdí to jejich podpis. Také si nezapomeň nahlásit příslušné body do 
oddílového bodování. 
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Krhútství - oddíl: 
 
Jsme 76. oddíl Junáka v Praze. Jmenujeme se Krhúti . 

Krhúté  jsou národem, o němž např. Dr. Ervín Hrych píše ve své knize 
Krhútská kronika. Pamatuj - Krhútem se člověk nerodí, ale stává. 

Hlavním Krhútský bůh se jmenuje Lomikel, bůh kanálů a stok. 
Národní písní jest tříslokový Žalobej (žalozpěv), jehož první část tvoří 
oddílový pokřik, kterým při nástupu zahajujeme a končíme oddílové 
podniky (schůzky, výpravy). 

 
Žalobej  
  
Pajú kuhy žalobej, m řežom žguty pad ů. 
Baha ruk vod suda čol, kaži duša kad ů. 
  
Kaži dej z put komorín, ztratora som zbryjdi. 
Da huhlavy mhlivy dvar, zdaraváša dyjdi. 
  
Neoslyš ny Lomikel, daji žor i litva. 
Pjadoch, avú, úvy, žel, nastáše ponikva. 
 
Náš oddílový znak má tvar rovnostranného trojúhelníku  

obráceného podstavou nahoru, má 
hnědou barvu, uprostřed žlutý 
kruh , v němž černě zobrazeny 
podané levé ruce nad 
trojplamenným ohněm, toto vše 
znamená přátelství a věrnost v 
našem oddíle. 

Máme také oddílové vlajky: 
starou, kde je rub i líc stejný, hnědé 
barvy, uprostřed žlutý kruh se 
stejnou kresbou jako na znaku, 
novou, kde je rub zelené barvy, 
uprostřed junácká lilie (dočteš se 
dále), bílé nápisy "JUNÁK" a "BUĎ 

PŘIPRAVEN", líc také zelené barvy, uprostřed stylizovaný oddílový 
znak, bílé nápisy "KRHÚTI" a "76. ODDÍL PRAHA". 
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Oddílové barvy odvozujeme 

od znaku. Hlavní hnědá 
symbolizuje půdu, též i břeť kanální 
(hmota u Krhútů zvláště oblíbená). 
Žlutá (zlatá) vyjadřuje slunce, 
jakožto zdroj života. Černá má 
doplňkový význam. 
 
 
 

Krhúti jsou rozděleni na čtyři družiny, každá má svůj znak, 
barvu a pokřik .  

 
 
Nejstarší družina se jmenuje Káňata, 

mají modrou družinovou barvu.  
 
Káňata maj' zemi rádi, 

protože jsou kamarádi! 
 

Nejdéle nepřetržitě pracující družinou 
jsou Lišáci, mají zelenou družinovou barvu. 

 
Při hrách a p ři práci 

vynikají Lišáci!  
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Nejmladší družina si zvolila  jméno 
Hřebíci, mají černou družinovou barvu. 

 
Se vším si poradíme s 

úsměvem na líci a mnohým 
prorazíme, vždy ť my jsme H řebíci! 

 
 
 V každé družině je 5-8 chlapců, z nichž jeden jim velí a 

připravuje programy družinovek (družinovka je schůzka družiny), 
nazývá se rádce. Ten má v družině jednoho podrádce, který mu 
pomáhá a zastupuje ho v případě nepřítomnosti. 

 
Poslední družinou jsou Jestřábi, kam mohou být přijati starší 

členové oddílu (roveři), členství je čestné. 
Jestřábi připravují pro oddíl program. Družinová 
barva je červená (vínová). 

 
 
Ať je léto nebo zima, 

Jest řábi jsou vždycky prima!  
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Na našich podnicích, abychom se lépe dorozuměli a netrvalo to 
dlouho, používáme oddílové signály. Jedná se nejčastěji o pískaný 
signál totožný s písmenem Morseovy abecedy (soustava teček a 
čárek). 
pískané písmeno znamená 
- . N nástup, jdi se zařadit na místo pískání 
- - M  mazat, jdi hned na místo pískání 
- T začátek hry nebo činnosti 
- . - K konec hry nebo činnosti 
. - - . P poplach, přispěchej hned na pomoc 
. . .   - - -   . . . SOS pomoc, tísňové volání 

 
Jiným znamením je vztyčená pěst. Když někdo chce, aby se 

všichni ztišili, zvedne pěst. Každý, kdo ji uvidí, hned zmlkne a také 
zvedne pěst a za chvíli je ticho. 

 
Chodit do našeho oddílu, nemůže každý, ale jen ten, koho to 

baví a zároveň se chce podřídit oddílovým zákonům a dodržovat 
je. Oddílové zákony jsou čtyři: 

1. Alespo ň 70-ti procentní docházka  
Docházka se sčítá zvlášť za výpravy zvlášť za schůzky, v obou 

případech musí být alespoň 70%. Docházku vyhodnocujeme vždy 3x 
ročně na oddílových sněmech. Nedostatečná docházka je důvodem 
k vyškrtnutí z oddílu!  

Když se nebudeš účastnit z jakýchkoli důvodů schůzky nebo 
výpravy, předem se omluv! V prvé řadě proto abychom Tě zbytečně 
nečekali a nesháněli. Je to věc Tvé slušnosti. Nepřijdeš-li na 
družinovku, oznam to nebo zavolej svému rádci. Nepřijdeš-li na 
oddílovku či výpravu, oznam to nebo zavolej vedoucímu oddílu. 

2. Oddílový tábor  
Pokud chceš chodit do oddílu i v příštím roce, je nutné, aby ses 

účastnil oddílového tábora. 
3. Káze ň 
Poslouchej bez jakéhokoliv napomínání a okřikování vedoucí a 

rádce.  
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4. Řádné pln ění oddílových zkoušek  
Což  pro Tebe nyní znamená splnit nováčkovskou zkoušku. 

Nesplníš-li NZ, nemůžeš být na přijat za člena oddílu. 
 
Za tu dobu, co oddíl existuje, vznikla řada oddílových zvyklostí 

a každý, kdo do oddílu chodí, by měl tato pravidla dodržovat. 
I. Nemluvíme hrubě a neslušně, nenadáváme si, oslovujeme se 

přezdívkou nebo křestním jménem, ne příjmením. Pokud toto pravidlo 
porušíš, každý kdo Tě slyšel, má právo Ti 5x cvrnknout do ucha. 

II.  Neloudíme a "nebufetíme", na výpravě nenakupujeme 
sladkosti. Chceš mít s sebou např. čokoládu , pak si ji přines s sebou z 
domova, ber to jako zkoušku sebeovládání. Jediná výjimka je pitná 
voda, pokud Ti dojde, můžeš o ni kdekoli poprosit. 

III.  Pěstujeme otužilost. Na vícedenních výpravách každý den 
rozcvička, na níž se chodí za každého počasí jen v trenýrkách. Na 
táboře se místo rozcvičky každé ráno a večer koupeme. Protože jsme 
otužilí, nosíme v létě krátké kalhoty. 

IV.  Zbytečně netrháme květiny a listy ze stromů, snažíme se 
neničit přírodu. Místo, kde stál tvůj stan, vždy pečlivě vysbírej do 
posledního papírku. Vše co sis s sebou mohl na tábořiště přinést si 
zase odnes. Nos proto pytlík na odpadky u nejbližší popelnice ho pak 
vysypeš. Půjdeš-li v lese na záchod, vše  po sobě zamaskuj. 

V. Na výpravách se snažíme pořádně zabalit své batohy. Žádné 
zoufalce s igelitkou v ruce netrpíme. 

VI.  Veď si pečlivě deník (o tom se dočteš později). 
 
Závěrem této kapitoly ještě několik slov z historie oddílu. 

Oddíl založili Milan a Honzina na podzim roku 1988 v Praze - 
Břevnově. Zde vznikla družina Káňat. Asi za půl roku nato se Krhúti 
přestěhovali na Jižní Město, přibyla družina Lišáků. Později vznikli 
Jestřábi a Hřebíci. Jeden čas existovala i družina Svišťů. 

První klubovna se nacházela ve starém domě v Liborově ulici 
(Břevnov), dále to byla "buňka" a "mára" na pozemku v Pacajevově 
ul. Nynější klubovnu jsme postavili na hřišti ZŠ Schulhoffova v roce 
1994. Do této doby prošlo oddílem asi 90 členů. 

První tábor byl společný s oddílem Veverky, v Martinicích v 
Podkrkonoší. Všechny další tábory se konaly v Bořicích u Písku. 
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poř. rok název tábora 
1. 1989 Tábor tajuplného ostrova 
2. 1990 Tábor čtyř sluncí 
3. 1991 Tábor Good Haven 
4. 1992 Tábor Srdce a sekery 
5. 1993 Tábor ve stínu pyramidy Krhmuse I. 
6. 1994 Tábor čtyřnásobných ohňů 
7. 1995 Tábor cesty velkých objevitelů 
8. 1996 Tábor poselství bílé sovy Ghokos 
9. 1997 Tábor rytířů kruhového stolu 

10. 1998 Tábor divokých zápaďáků 
11. 1999 Tábor středověkých měst 
12. 2000 Tábor Alí Héta 
13. 2001 Tábor To’han tu kečeyaš 
14. 2002 Tábor Prakršno (boha Lomikela) 
15. 2003 Tábor Pirátské ostrovy 
16. 2004 Tábor Ferdy Mravence 
17. 2005 Tábor zlatokopů 
18. 2006 Tábor samurajů 
19. 2007 Tábor dinosaurů 
20. 2008 Tábor Vikingů 

 
Junáctví - skauting: 
 
Náš oddíl je zapsán ve skautské organizaci, 

která se jmenuje Junák. Znak Junáka je lilie  
(květina, symbol používán na starých námořních 

mapách, značí správnou cestu) okrově žluté, bronzové 
barvy, uprostřed se nachází bílý štítek (čistota) s hlavou černého 
vlčáka (znak chodů, věrnost). Lilie podložena modrým trojlístkem, 
což značí dívčí skauting, celý znak může být na zeleném poli (vztah 
k přírodě). Slovo skaut označuje v anglickém jazyce zvěda, stopaře. 
Skauting označuje celosvětové hnutí mladých lidí, založeném na 
přátelství mezi lidmi, na lásce k přírodě a vlasti. Junák je počeštěně 
skaut, rozdíl mezi těmito slovy je asi jako mezi kolem a bicyklem (v 
podstatě žádný). 

Máme také Junáckou hymnu, tvoří ji první dvě sloky písně, k 
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níž slova napsal František Serafín Procházka a hudbu složil Karel 
Kovařovic v roce 1912. 

 
Junácká   
  
Junáci vzh ůru, volá den! Luh kv ětem kývá orosen, 
sluní čko blankytem pílí, p řed námi pou ť vede k cíli. 
Junáci vzh ůru, volá den! Junáci vzh ůru, volá den! 
  
Junáci vzh ůru, volá den! Bu ď p řipraven, bu ď p řipraven! 
V obran ě dobra a krásy , dožiješ vlasti své spásy. 
Junáci vzh ůru, volá den! Bu ď p řipraven, bu ď p řipraven! 
  
Nás neomýlí nástraha, jest na stráži nám odvaha, 
jsme silni svalem i duší, jak r ůže krásný čin sluší, 
nás neomýlí nástraha, nás neomýlí nástraha. 
  
A každý z nás vždy p římo stát, a p řed nikým šíj neshýbat, 
do o čí pravdu a v pýše jen vlast svou výše a výše. 
Tu každý z nás vždy duší stát! Tu každý z nás vždy duší stát! 
  
Chcem v ěrni z ůstat také dál, čím k lepšímu duch mladý vzplál, 
poslušni vnit řního kynu muž budem krásného činu. 
Chcem v ěrni z ůstat také dál! Chcem v ěrni z ůstat také dál! 

 
Skauti na celém světě mají nejedno společné, v prvé řadě 

skautské heslo, zní: "Buď připraven!" a týká se i Tebe. Buď 
připraven na to, že budeš na výpravě stavět stan v dešti a potmě, že 
budeš mít za dobu svého členství v oddíle spoustu podobných zážitků. 
Potřebujeme tvrdé bojovníky. Počítej s tím a buď připraven. 

Žádná nehoda by Tě neměla vyvést z rovnováhy a klidu. Máš si 
vědět rady všude tam, kde jiní lidé jsou bezradní. Doplňuj své 
vědomosti a zdokonaluj svou zručnost, abys nebyl odkázán na pomoc 
druhých. Nes sám své břímě. 

Buď připraven bojovat za náš oddíl. Nepřipusť, aby na Tebe 
ostatní dopláceli. Snaž se dávat víc než jiní. Nebuď na obtíž. 

Buď připraven bez dlouhého rozhodování pomoci, kdykoli 
se Ti naskytne příležitost. 
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Pro nás skauty platí denní příkaz: "Každý 
den vykonám alespoň jeden dobrý skutek!". Za 
dobrý skutek můžeš považovat něco, čím jsi 
někomu byl užitečný, oč Tě nikdo nepožádal, co 
není Tvou povinností (například pomáhat doma 
rodičům, pustit v MHD sednout starého člověka, 
smazat ve škole tabuli, když máš službu to vše 
jsou Tvé povinnosti). Dobrým skutkem je to, co 
Tebe samotného napadlo, to, z čeho můžeš mít 
dobrý pocit (pomohl jsi starému člověku odnést 
nákup, paní do schodů s kočárkem, odklidil jsi z 
cesty rozbitou láhev atd). 

Snaž se, abys každý večer mohl usínat s příjemným pocitem, že 
jsi byl toho dne někomu prospěšný. 

Jako skauti máme i společný pozdrav. Zvedneme pravou ruku 
do výše ramene, vztyčíme tři prsty , což značí tři body skautského 
slibu a dáme palec přes malíček na znamení, že silnější chrání 
slabšího. Podáváme si levou ruku (blíže k srdci) s překříženým 
malíčkem (silnější chrání slabšího). 

Stejně jako křesťané mají své desatero i my se řídíme (nebo se 
o to aspoň snažíme) skautskými zákony. 

 
1. Skaut je pravdomluvný.  
Hraj poctivě, odvykni si podvádět a lhát. Jednej rovně, říkej 

všem v oddíle do očí, co si myslíš. Nepomlouvej po straně, to dělá 
jenom slaboch a takové v oddíle nechceme. Je Tvou ctí, že Ti ostatní 
důvěřují. Tvé slovo musí platit, co jsi řekl, splň. 

2. Skaut je v ěrný a oddaný.  
Buď věrný našemu oddílu. Nevynechej ani jednu schůzku nebo 

výpravu. Buď věrný svému rádci. Podporuj jeho rozhodnutí. 
Neprozrazuj cizí tajemství. 

3. Skaut je prosp ěšný a pomáhá jiným.  
Snaž se každý den vykonat dobrý skutek třeba i malý. Chraň 

slabé a nenápadně jim pomáhej, v oddíle i ve škole, všude. Vzpomeň 
si na chvíle, kdy jsi sám byl slabý a silní Ti pomáhali. Teď to můžeš 
oplatit. 
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4. Skaut je p řítelem všech lidí dobré v ůle 
a bratrem každého skauta.  

Buď snášenlivý. Nevnucuj své názory za každou cenu. 
Nepouštěj se do hádek. Mlč, mluv a jednej v pravou chvíli. Nevyvyšuj 
se nad mladší. 

5. Skaut je zdvo řilý.  
Pozdrav se s každým podáním ruky, když přicházíš na schůzku 

nebo na výpravu. Při odchodu se nezapomeň rozloučit. Ke zdvořilosti 
patří také skromnost. Nechlub se, chválit sám sebe, to není zrovna 
nejlepší. 

6. Skaut je ochráncem p řírody a cenných 
výtvor ů lidských.  

Přemýšlej o zásadách skautů, kteří si do svého znaku dali 
medvídka pandu a snaž se je plnit (vztahuje se k odznaku 
pandaskaut). 

7. Skaut je poslušný rodi čů, p ředstavených 
a v ůdců.  

Vykonej vždy poctivě a přesně uloženou práci. Čím těžší úkoly 
dokážeš zvládnout, tím jsi silnější. Hlaš se sám o práci, i o tu, která je 
Ti nepříjemná. Poslouchej i sám sebe. Neulevuj si. Buď nejtvrdší k 
sobě samému. 

8. Skaut je veselé mysli.  
Nauč se prohrávat. Zachovej si vždy dobrou náladu. Nedej se 

odradit potížemi a nezdary. Zabrat a vytrvat! To nechť Tvé heslo, 
jestli chceš něco někdy dokázat. 

9. Skaut je hospodárný.  
Odepři si někdy zmrzlinu nebo čokoládu. Cvičíš si své 

sebeovládání pro chvíle, kdy to budeš potřebovat. Šetři časem jiných, 
choď vždycky všude přesně. Šetři svým časem, neutrácej ho ve 
zbytečnostech. 

10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i 
skutcích.  

Buď čistý Ty i místo, ve kterém žiješ. Čistý tělesně, čistý ve své 
řeči, v myšlenkách i v jednání. Buď přímý, přiznej se vždy k chybě, 
kterou jsi udělal a přijmi následky bez uhýbání. 
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Na důkaz, že zákony chceme dodržovat a že ideály skautingu 
bereme za své, skládáme skautský slib. Pamatuj! Slibuješ jednou a 
navždy! Slova skautského slibu se nauč a hlavně je uchovej v mysli. 

 
Skautský slib  
  
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: 
 - sloužit nejvyšší Pravd ě a Lásce v ěrn ě v 

každé dob ě, 
 - plnit povinnosti vlastní a zachovávat 

zákony skautské, 
 - duší i t ělem být hotov pomáhat bližním. 
K tomu mi dopomáhej B ůh (dobrovolný dodatek pro 

věřící). 
 

Woodcraft - indiánština: 
 
Woodcraft je hnutí 

mladých lidí vycházející ze 
života přírodních národů, 
především pak 
severoamerických Indiánů. 
Anglicky Woodcraft má v 
překladu význam lesní 
moudrost, zálesáctví. 
Myšlenkové ideje mající 
základy v náboženství rudých 
tváří vyjadřuje dakotský kříž 
čtyř větrů známější pod 
názvem čtyřnásobný oheň. 
Čtyři větry: duch = síla, tělo = 
krása, mysl = pravda, služba = láska. Každý z těchto čtyř směrů se 
dělí na tři moudrosti, celkem jich je tedy 12, významy jsou patrné z 
obrázku, kde oheň uprostřed kříže značí velkého ducha - stvořitele 
přírody a její harmonie. 
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Za znak woodcraftu se považuje kruh 
(věčnost) blankytně modré barvy (čisté nebe, mír) s 
šedými na špičkách černými bizoními rohy (síla). 
Výklad znaku zní: všechny síly lidstva budiž napřeny 
k úsilí o věčný mír a šťastný život lidí. 

 
V oddílové činnosti napodobujeme a uplatňujeme zvyklosti 

severoamerických Indiánů. Táboříme ve stanech tee-pee, které si 
postupně stylově zařizujeme (nábytek, ozdoby), vyrábíme a nosíme 
šaty skutečných indiánů. 

Nejjednodušší a základní částí oděvu rudých tváří je bederní 
pás zvaný bederka. Jedná se o "indiánské trenýrky". Na výrobu 
použij jednobarevný pruh látky  (slabší plátno, flanel, zbytek 
prostěradla apod.) dlouhý na rozpažení rukou a široký jak polovina 
míry v pase (názorně vidíš na obrázku). Bederku si k tělu připevníš 
páskem (kůže nebo pevnější látka) či provázkem. Můžeš si na pruh 
látky našít "tunýlky" pro pásek, který se jimi provlékne, bederka pak  
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lépe drží a nepopotahuje se (vše je 
na obrázcích). Indiáni bederní pásy 
příliš nezdobili, můžeš však použít 
k ozdobení jednoduchý vzor 
(pruhy, geometrické obrazce 
apod.), jenž Ti poradí někdo z 
oddílu. Na táboře sám přijdeš na to, 
že bederka je praktická a příjemná 
na nošení. 

Indiánští bojovníci nosili 
kolem krku medicinový váček 
zvaný medicína. Tuto ozdobu a posvátný předmět indiána si vyrábí 
každý správný "bojovník" úplně sám. Materiálem bývá měkčí kůže, 
látka, kožešina. Tvar váčku si zvol, medicína má být Tvým 
výrobkem, Tvou vizitkou. Zdobení může být ornamentální, častěji ale 
zobrazovali bojovníci osobní znaky (např. Šedému Vlkovi na 

medicíně jistě nechyběl symbol vlka 
či obrázek vlčí stopy nebo zavěšený 
vlčí tesák). Na váček si kresli, 
maluj, vyšívej, vypaluj. Zdob 
barvami, korálky, kostmi, plíšky i 

kožešinkou. Medicínu neopomeň upevnit na dostatečně dlouhou 
šňůrku (kůže, provázek), na níž si Krhúti připevňují "skalpy" za 
splněné zkoušky. 

Bederka a medicína Tě opravňují zasednout spolu s 
ostatními ke sněmovnímu ohni. 

 
Oddílové Sněmy jsou slavnostní sezení oddílu kolem 

Sněmovního ohně. Pořádáme je v zimě (prosinec), na jaře (duben) a v 
létě (3 za tábor, z nichž nejdůležitější je první a poslední). Kolem ohně 
sedíme takto: v čele (proti vchodu) šamani a kmenová rada (vedoucí 
a starší členové oddílu), po obou stranách usedají bojovníci (členové 
oddílu) v pořadí dle splněných zkoušek (méně zkoušek, blíže vchodu 
a naopak), nakonec přicházíte vy, nováčkové. U vchodu na druhé 
straně od zásoby dřeva mají místo Psi (zasloužilí členové oddílu), 
kteří mají čestnou povinnost rozdělávat a starat se o oheň ve 
sněmovním týpku. 

Do sněmovního tee-pee vcházejí bojovníci za zvuku bubnů, 
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potom na pokyn šamana, který obřad vede, všichni vstanou zvednou 
ruce k nebesům a odříkají Modlitbu kmene Omaha. Poté usednou. 

 
Modlitba kmene Omaha  
  
Wa - kon - da dhe dhu  
wapa - dhin a - ton - he. 
  
Otče, nuzný stojí p řed Tebou. 
Ten nuzný jsem já, kdo zpívám.  
 
Na Sněmech projednáváme důležité oddílové záležitosti. 

Představují se nováčkové, udělují se zplněné zkoušky, vyhodnocuje se 
bodování, hlasuje se atd. Následuje čtení, zpívání, povídání. Při 
sněmech může probíhat i sněmovní hra, v níž soutěžíme po družinách. 

Když vyzvaný bojovník předstupuje před kmenovou radu, 
vstane a jde kolem ohně delší možnou cestou, poklekne před šamana a 
řekne např.: "Šamane, kmenová rado! Tímto žádám o udělení 5-ti 
šípů... (následuje výčet splněných zkoušek apod.)". Vyřídí svoji 
záležitost a stejnou cestou se vrátí na místo. 

Do ohně nic nevhazujeme (není to odpadkový koš), chováme k 
němu úctu. Přikládat smí jen psi. 

Sněmy zakončujeme opět Motlitbu kmene Omaha a za 
bubnování opouštíme stan. 

Oddílu říkáme po vzoru Indiánů kmen, má své kmenové 
symboly: wampum a štít. 

Wampum tvoří pás kůže zdobený korálky, kterým Indiáni 
potvrzovali smlouvy nebo na něj zaznamenávaly důležité zprávy. 
Oddílový wampum je posvátným symbolem oddílu. Zobrazuje 
čtyřnásobný oheň s jednotlivými světly. 

Na oddílovém štítu je uprostřed stejně jako na wampumu 
zobrazen čtyřnásobný oheň se světly. Po obvodu se spirálovitě odvíjí 
zpráva o historii oddílu zapsaná indiánským obrázkovým písmem. 
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Češství - ob čanství: 
 
Znáš základní údaje o naší zemi? Naše vlast Česká republika 

vznikla 1. 1. 1993. Je to vnitrozemský stát ve střední Evropě rozlohou 
se řadící mezi malé země. Na území 78 864 km2 žije asi 10,3 mil. 
obyvatel převážně české národnosti, hustota zalidnění tedy vychází 
131 obyvatel na km2. . Nejvyšší vrchol ČR, hora Sněžka se tyčí do 
výše 1602 metrů nad mořem, nejnižší bod se nachází u obce 
Hřensko, má 116 m n.m. Nejdelší řeka Vltava teče v délce 433km a 
vlévá se do našeho nejmohutnějšího toku Labe. Hlavním a zároveň 
největším městem je Praha, kde žije asi 1,25 mil. obyvatel. 
Metropole se dělí na 15 obvodů a 57 městských částí. Náš oddíl 
působí v Praze 11 - Jižní město. 

Každý stát má vlastní státní symboly. Naše země jich má šest: 
znak, státní barvy, vlajka , hymna, standarta a pečeť prezidenta 
republiky . Jistě jsi se už učil slova národní písně, hymny: 

 
Kde domov m ůj  
  
Kde domov m ůj, kde domov m ůj? 
Voda hu čí po lu činách, bory šumí po 

skalinách, 
v sad ě skví se z jara kv ět, zemský ráj to 

napohled. 
A to je ta krásná zem ě, zem ě česká, domov 

můj, 
země česká, domov m ůj. 
 
Text napsal dramatik Josef Kajetán Tyl a hudbu složil 

František Škroup. Píseň poprvé zazněla v roce 1836. 
 
Dovednosti - úkoly: 
 
Při skládání NZ nestačí se jen naučit zákony, slib apod., nýbrž 

také dokázat, že jsi schopný a hlavně ochotný ledasco vykonat. 
Jak jsi se dočetl, řídíme se heslem: "Buď připraven!". Může se 

Ti stát, že si zapomeneš blok, tužku, co pak na schůzce, jak budeš 
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psát? Co když Ti na výpravě navlhnou sirky, nerozděláš oheň, 
neuvaříš? Ztratíš baterku, budeš potmě? Abychom  byli připraveni na 
tato překvapení, nosíme stále při sobě Krabičku poslední záchrany 
(KPZ ). Ká-Pé-Zetku vymyslel J. Foglar a začali ji používat legendární 
Hoši od Bobří řeky. 

KPZ je pevná vodotěsná krabička o rozměrech 
nepřesahujících 10 x 10 x 5cm. Uvnitř jsou nalepeny či nesmazatelně 
napsány osobní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon a 
rodné číslo). KPZ obsahuje čtverečkovaný papír ( složený A5), kousek 
ořezané obyčejně tužky, kousek křídy, připínáček, hřebíky (dva různě 
velké), zvonkový drát (1 m), jehlu, knoflíky (tři odlišných velikostí), 
bílou, černou a režnou nit (na dřívko namotanou), zápalky (asi 5 x), 
škrtátko, malou svíčku, gumičku, jízdenku MHD, známku (na dopis), 
drobné mince (na telefon), žiletku, náplast, a zbude-li místo, pak ještě 
provázek (1m z uzlíky po 10-ti cm), březovou kůru (hoří i mokrá), 
nýtky... 

A ještě jedno důležité pravidlo, když z KPZ něco vyndám, tak 
to tam co nejdříve doplním. 

Každý člen oddílu si vede oddílový deník, na který se hodí 
tlustší vázaný sešit formátu A5 s tvrdými deskami, nejlépe 
nelinkovaný. Má, aby byl uznán, obsahovat na titulní stránce osobní 
údaje, na dalších stránkách pak znak, jméno  a pokřik oddílu  i 
družin , mapové značky (z turistických map v měřítku 1:100 000), 
Morseovu abecedu, 20 způsobů šifrování a jiné věci podle vlastního 
výběru. 

Na oddílových podnicích obdržíš jako upomínku své účasti 
výpravový lístek, který si vybarvíš a nalepíš do zápisníku a připojíš 
zápis, pak se v podstatě stává z pouhého zápisníku deník, kterého si 
budeš po letech jistě vážit. Někdo si do deníku lepí jízdenky, pohledy, 
fotografie nebo si tam nechává zapisovat upomínkové vzkazy 
kamarádů. Velmi krásné jsou deníky s mnoha obrázky, při jejich 
kreslení raději upřednostni pastelky před fixy. 

Za příklad Ti může sloužit deník někoho ze starších Krhútů.  
Zápisník, deník, cancák, je jedno jak jej nazýváš, je 

především Tvou vizitkou před ostatními a proto si s ním dej 
záležet, stojí to za to! 
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Říká se, že podle nože poznáš 
muže. A Ty, nejspíše už nějaký ten svůj 
"boviják" máš nebo jej brzy vlastnit 
budeš, určitě chceš i před tímto pořekadlem 
obstát se ctí. Pak by ale měl být Tvůj nůž 
čistý a ostrý, uložený v pouzdře. 

Aby byl nůž ostrý, je třeba jej 
často správně brousit. Vezmeš tedy 
brousek, na něj kápneš trochu oleje nebo 
jej smočíš ve vodě. Střenku brousíš krouživými pohyby (viz obrázek) 
stejnoměrně po obou stranách. Pokud jednu stranu přebrousíš, obrať 
nůž a sbrus ostří do špičata. Nabroušený nůž otři jelenicí či látkou. 

Nůž nezabodáváme do země natož pak do stromů, ani jím 
neotvíráme konzervy a nevyndáváme hřebíky. 

 
K dovednostem skautů, zálesáků, zkrátka všech co táboří v 

přírodě patří vázání šesti základních uzlů. 
 
Plochá spojka (ambulanční spojka) 

slouží ke spojení dvou stejně silných 
provazů. Používá se např. při zakončení 
obvazu. 

Lodní smyčka (dědečkovy brejle) 
upevňuje v tahu lano okolo válcovitého předmětu. 
Přivazují se s ní např. lodě k molům. 

 
 
Škotová spojka (tkalcovský 

uzel)  spojuje dvě různě tlustá lana nebo upevňuje lano 
na hák či plachtu. 

 
 
Zkracovačka (psí nožka) zkracuje lano 

a je pevná i v tahu. Správný táborník provazy 
neřeže, ale použije zkracovačky. 
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Rybářská spojka (autíčka) se  

užívá pro spojení dvou stejně tlustých 
lan. Je pevná v tahu i pro kluzké 
materiály, proto s ní svazují např. rybáři 
vlasce. 

 
 
Pevná smyčka (dračí smyčka) se používá k 

upevňování předmětů na lano. V tahu se nestahuje, 
pročež se s ní přivazují např. při vyprošťování 
zranění. Je dobré umět si ji uvázat kolem těla. 

 
Naše činnost: 
 
Jednou za týden má Tvá družina schůzku, někdy se však 

sejdeme při významných příležitostech jako celý oddíl (zahájení roku, 
vánoce apod.). 

Každý druhý víkend podniká oddíl jedno- i vícedenní výpravy. 
Kam výpravy budou a co se na nich bude dělat se předem včas dozvíš. 

Až budeš starší a zkušenější můžeš se zúčastnit náročnějšího, 
avšak zajímavého putování - expedice  po naší vlasti či v zahraničí. 

Vyvrcholením oddílové činnosti je tábor, o kterém se později 
dozvíš více. 

 
Podobně jako Indiáni měli své zkoušky a za významné činy jim 

kmenová rada udělovala orlí pera, máme i my oddílové zkoušky. 
Říkáme jim Šípy. Až složíš NZ, dostaneš Knihu Šípů a dozvíš se o 
nich něco bližšího. 

 
Každý měsíc se v oddíle vyhodnocuje bodování. Bodujeme 

jednak každého člena oddílu (tedy i Tebe), jednak každou družinu. 
Body získáváš za docházku, za povinné věci a za plnění oddílových 
zkoušek. Podle svého umístění dostaneš každý měsíc diplomek, který 
si, jak už bylo zmíněno, nalepíš do oddílového zápisníku. Pořadí 
určuje barvu diplomku. Snaž se mít co nejvíce diplomů zlatých (za 
nejlepší umístění). 
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Skoro ke všemu, co v oddíle děláme, potřebuješ určité věci, ty 
pak použiješ při hrách, učení a procvičování dovedností i na 
výpravách v přírodě. Většinu z toho, co je nutné máš určitě doma, na 
některé dražší věci budeš třeba muset počkat, přej si je např. k 
narozeninám nebo "od Ježíška". Povinné věci jsou tyto: 

- na schůzku: Knihu Šípů, KPZ, oddílový deník + zápis, papír, 
přezutí, tužku a uzlovačku 

- na jednodenní výpravu: oddílové nebo družinové tričko, 
Knihu Šípů, KPZ, nůž, papír, peníze,  pláštěnku, průkaz na dopravu, 
tužku, uzlovačku, 5 papírových koulí, šátek a podle potřeby toaletní 
papír. 

- na vícedenní výpravu: věci zabalené pouze v batohu, 
fungující baterku, družinové nebo oddílové tričko, hygienické potřeby 
(pasta, kartáček na zuby a dle potřeby toaletní papír), igelit pod sebe, 
jídlo (dle chuti), Knihu Šípů, láhev na vodu, nůž, sešit s tvrdými 
deskami, peníze, pevnou obuv, průkaz na dopravu, tužku, uzlovačku, 
KPZ, věci na spaní (tričko, ponožky, příp. slabé tepláky), pláštěnka, 
šátek a podle potřeby  ešus, krém na opalování, liháček, lžíci, otvírák,  
pevný líh, svetr, teleskopku, tenisky, zápalky, spacák, celtu, kolíky atd. 

Ve svém vlastním zájmu si neber nic navíc, budeš mít pak 
příliš velký a těžký batoh! Nauč se zabalit si batoh sám bez pomoci, je 
to Tvá starost, tak proč bys s ní zatěžoval rodiče. 

 
Celta (stanový dílec) je majetek oddílu. Ze dvou celt si stavíš 

ve dvojici stan. Celtu ti půjčíme jako každému členu oddílu po dobu 
Tvého členství. Pečlivě se o ni starej, po výpravě ji doma usuš a 
vyčisti, ale nikdy ji neper, porušila by se impregnace a na Tebe by 
teklo. Když se utrhne nějaká olivka, hned ji přišij. 

Až si pořídíš družinové nebo oddílové tričko nos ho na 
všechny výpravy. 

Na výpravě si jídlo  připravuje každý sám, ale můžeš se také s 
někým domluvit a vařit společně. Nejjednodušší je, vezmeš-li si ve 
sklenici už hotové jídlo z domova, (rizoto, guláš, omáčka s 
těstovinami atd.), které pak jenom ohřeješ. Můžeš si uvařit polévku z 
pytlíku, míchaná vajíčka (vez je už rozklepnutá dobře uzavřená ve 
sklenici), masovou konzervu, těstoviny na sladko, instantní kaši, 
bramborovou či krupicovou kaši, ovesné vločky, instantní pudink 
škubánky, upéct luncheonmeat, lívance z pytlíku apod. 
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Ze studených jídel voz např.: chléb, pečivo, tvrdý salám, 
paštiku v konzervě, ovoce, zeleninu. Nezapomeň si vzít také něco 
vydatného (sušenku, čokoládu). Nevoz uzeniny, měkký salám, 
protože, zvláště v létě, se rychle kazí. 

Jídlo si doma rozpočítej tak, abys skutečně všechno na výpravě 
spotřeboval a nevezl zase polovinu domů. Stačí snídaně, oběd a 
večeře, jako rezerva např. paštika a polévka z pytlíku. 
 

V oddíle vydáváme také časopis zvaný Chlístor. Najdeš ho na 
oddílovém webu. Starší čísla tohoto časopisu lze získat na CD-ROM. 

 
Od založení oddílu vedeme oddílovou Kroniku . Dnes má už 

40 svazků. Při různých příležitostech budeš mít možnost si v ní 
zalistovat. 

Čas od času na Tebe vyjde řada, abys udělal zápis do kroniky 
o výpravě. Vezmi si čistý list papíru formátu 
A4. Piš s podložkou a čitelně. Snaž se psát co 
nejméně pravopisný chyb. Zkus zachytit, co 
zajímavého, legračního nebo důležitého se na 
výpravě stalo. Zápis by měl také obsahovat 
ozdobný nadpis, datum, vybarvený 
výpravový lístek a Tvůj podpis. Neboj se 
kreslit, i když si třeba myslíš, že to neumíš. Za 
zápis pak dostaneš body do oddílového 
bodování. 

V oddíle máme také knihovnu, kde si 
můžeš půjčit různé zajímavé knížky, třeba něco 

pro pobavení či nějakou příručku, ze které se dozvíš potřebné znalosti 
k některým šípům. 

 
 
 
 
 
 
 
Tato Kniha je pro:_________________________.  
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Nováčci - představa a skutečnost 
Jistě to znáš z vlastní zkušenosti, když o něčem čteš v knížce, 

nebo se na to díváš v kině, zdá se ti vše krásné, zajímavé a vzrušující. 
Když pak přesně stejné příhody prožíváš sám, jako kdyby jim něco 
chybělo, najednou nejsou tak barevné a lákavé. Tráva je ve filmu vždy 
zelenější, jezera modřejší, střechy domů červenější, než je vídáme v 
krajině. Dobrodružství, které nám na stránkách napínavého románu 
připadalo tak úchvatné, nemusí být ve skutečnosti vůbec příjemné. A 
právě tak je to i s naším oddílem. Jestliže si nejdříve přečteš několik 
knížek o táboření, táborech, spaní pod širákem a teprve pak od oddílu 
vstoupíš, jsi obyčejně zklamán. Živí hoši nebývají tak dokonalí, jako 
papíroví hrdinové, program skutečného oddílu se nezdá tak zábavný 
jako příhody oddílu v knížce. Čím je rozpor mezi představou a 
skutečností větší, tím větší zklamání přináší. Někdy bývá zklamání tak 
veliké, že nováček po krátké době odchází. A přitom hoši v oddíle 
nemusí být špatní a program oddílu je daleko nejlepší. 

Večer v teple se krásně čte o chlapci, který přechází za teplé 
větrné noci kolem stanů a hlídá tábor, ale když se sám ocitneš na 
takové hlídce rozespalý, unavený po celodenní práci, když ti půlnoční 
chlad vleze do rukávů a nohavic, máš docela jiné pocity, než jsi 
prožíval nad  knížkou. Nechci tvrdit, že noční hlídka v  táboře je něco 
strašně nepříjemného, naopak, má své kouzlo, dokonce tak veliké, že 
na ty noční pochůzky kolem tábora člověk vzpomíná ještě po letech. 
Ale to kouzlo tkví v něčem docela jiném. Musíš nejdříve zahnat  
ospalost, únavu, chlad, překonat svou pohodlnost a  teprve pak můžeš 
mít tu pravou radost z mnoha věcí o nichž se v knížkách vůbec nepíše. 

Skutečnost v oddíle je jiná než představy, s nimiž do oddílu 
přicházíš. Ale právě takové to má být. Naučíš se přijímat skutečnost 
takovou, jaká je, bez falešných příkras a představ. Bylo by škoda, 
kdyby ses nechal odradit rozporem mezi představou a skutečností a 
odešel z oddílu jen proto, že na tebe někdo zakřičel, že musíš pracovat 
pro kolektiv, nebo že jsi v něm našel něco jiného, než sis podle, třeba 
knížek, představoval. 

 
     Grifin 
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