Cvrčkův memoriál 2016 – výtvory
Básně
Světlušky, vlčata, Fénix a skautky,
Svojsík by měl radost a Cvrček taky.
Běžím rychle do Junáku,
poběž i ty, chlapáku.
I když je zima, my jdeme dál,
nelezem za pec, kdo by se bál.
Podzimní listí, čirý ráj,
začíná Cvrčkův memoriál.
Ondřej Kaspárek (10 let), skauti

Cvrčkův memoriál
Cvrčkův memoriál je tu zas
To bude zase ďas
Zase mapy jsme dostali
Stejně jsme se v nich nevyznali
Vyznat se v nich to bude záhada
Kdo to asi vybádá.
Pomněnky, skautky

Cvrčkův memoriál,
Taková slavnost,
Všude skvost
A píle na dohled je tu dost.
Jsme tu v přírodě a je nám dobře,
Snažíme se všemi vyjít za dobře.
Přátelství a spolupráce
Na dráze je důležitá
Ne výhra ale zážitky,
Budou v mém srdci dochovaná.
Tohle by měl každý vědět,
Stačí se zamyslet
A rozhlédnout se
Zkuste volně létat
A opravdu se dozvíte vše.

Heidy (12 let), skautky

Pozorování přírody
Sedím na louce a přede mnou se rozkládá malebná podzimní krajina. Přede mnou právě proběhl
Reymond. Šel jsem trochu dál a uviděl jsem veverku hnědou. Svalil jsem se dolů z meze a uviděl jsem
myšku. Poté jsem se oklepal a uviděl jsem pavouka.
Ondřej Kašpárek (10 let), skauti

Právě jsem se usadila dole u totemu. Všude je hromada spadaného listí, které je krásně zbarvené do
barev podzimu. Těsně před sebou vidím ve křoví myšku. Vypadá vyděšeně… Asi jde pro jídlo. Právě
mě zahlédla. Lekla se mě a zase si zaběhla zpátky do domečku. Teď je tu absolutní klid. Ten úžasný
klid právě přerušili vlčata. Asi nepůjdu přesunout jinam. Sešla jsem k úlům. Čekala jsem, že tu bude
létat více včel. Jedna si sedla na stéblo trávy vedle mě. Je krásná. Vypadá, že neví, kde je. Ani na sobě
nemá žádný pyl. Na včelku je poměrně malá. Bohužel už nemám čas. Docela mě to mrzí…
Chiara (14 let), skautky

Sedím na kořeni od velkého stromu nad hříštěm. Vybrala jsem si krásné místo. Všude kolem mě jsou
stromy. Mají nádherně zbarvené listí. Zelená přechází do žluté, žlutá do oranžové, oranžová do
červené a červená do hnědé. Mají mnoho odstínů. Vezměme si třeba červenou. Jedna je jako jahody,
další jako krev, některá přechází do růžové, jiná do fialové. Obloha je zatažená a mraky líně plují po
obloze. Vidím, že slunce je blízko, ale jen mraky mu překážejí. Teď právě vykouklo a vytváří nádherné
stíny a obrazce na listech stromů. Skrz listy vidím hlínu na zemi. Na ní slunce vykresluje stíny. Mají
různé podoby. Teď v lese zatrylkoval pták. Nejspíš vítá slunce. Teď už si ho moc neužije. Přijde zima a
pokryje naši zemi ledovými krystalky.
Maireen (12 let), skautky

Vyprávění
Můj nejlepší skautský zážitek
Když se řekne nějaký zážitek, na který nejde zapomenout, tak si asi každý začne vzpomínat na jeden
z mnoha táborů, který navštívil.
Ale já si myslím, že nejlepší jsou vlastně všechny, protože na všech výletech, schůzkách a táborech
trávíme čas se super lidmi a se skvělým programem.
Ale abych něco o svém zážitku napsal, tak si vzpomenu na tábor v roce 2016. Byla pondělní schůzka,
několik týdnů před táborem a našeho úžasně skvělého vedoucího napadlo, že by nebylo úplně od
věci, abych si na tábor nachystal nějakou hru. A co za hru je lepší, než ta, která je v noci? Tak jsem
začal přemýšlet, co by se tak dalo na táboře hrát, aby to aspoň někoho z našeho „početného“ oddílu
bavilo. Tak jsem vymyslel jednoduchou a zábavnou hru. Ta se samozřejmě nakonec nehrála…

Ale abych neměl na táboře jenom hru, tak jsem si naplánoval ještě program na rozdělávání ohňů a
nějaké jejich druhy. Samo sebou, co naštve víc, než program na ven, který se nedá hrát nebo
praktikovat vevnitř v hangáru, při kterém začne pršet? Věřte mi, že je něco horšího, ale o tom
později. Takže když nám začalo pršet, tak jsem si rychle vymýšlel náhradní program do hangáru. Ten
nějak dopadl a hned co se trošku vyjasnilo, tak jsem všechny vyhnal ven a zkoušeli jsme si různé
druhy ohnišť; třeba to, které po dvouhodinové přípravě hoří hodinku samo! A to se (ne)vyplatí! Ale
aby to nebyl úplně zabitý čas, tak jsme si alespoň usmažili několik brambor nakrájených na tenké
plátky, smažené v přírodním slunečnicovém oleji a sypané horskou solí… Ne, kecám, olej se používal
pořád ten stejný do kola a sůl, no na sůl taky nevybyl rozpočet…
No a teď k tomu, co je horšího než ten déšť.
Dostali jsme za úkol sbalit se na 2-3 dny a v tu chvíli mi došlo, že budeme přespávat v lese. Dostali
jsme instrukce a vyrazili na cestu. Po celém dopoledni a odpoledni chůze jsme si našli místo na
utáboření a začali jsme si stavět přístřešek. Vlastně jsme si jen vlezli do svahu do hustníku, kde se
nedalo spát, ale to je jedno… Potom nějaká ta noční hra a asi v jedenáct jsme se dostali do našeho
provizorního tábořiště. Když šli všichni spát, tak mě napadl super nápad. No, on vlastně nebyl super,
protože jsem se rozhodl v noci nespat a hlídat oheň. Měl jsem spoustu času na přemýšlení, ale
nenapadlo mě jít spát. A to se mi vymstilo druhý den. To jsme se vrátili do tábora a už od návratu
jsem byl nepoužitelný. Prostě jsem usínal, kdekoliv to šlo. Dokonce skoro i tam, kde to nešlo… A pak,
poté co jsem málem spadl hlavou do oběda, tak přišel dlouho očekávaný polední klid. To jsem si
prostě hned lehl do spacáku do stanu a usnul jsem. No a co by mohlo napadnout mého super
spolubydlícího Sharpeye? Namalovat mi na obličej kočičí fousky a říct všem, aby mi to neřekli. Taky
jsem se později dozvěděl, že při líčení mého obličeje lihovkou jsem se probral a řekl něco jako
„Sharpey, nemaluj mi na ksicht…“.
Ale Sharpey maloval. Celé odpoledne všichni naráželi na to, že jsem kočka a mně to ne a ne dojít.
Nakonec to prořekl ten jediný, kdo nebyl informován o mlčenlivosti – Pepa. Takže mi došly všechny ty
vtípky na můj účet. Ty ale bohužel pokračovaly až do konce tábora. Třeba našemu úžasnému kuchaři
Shadeovi došlo, že kočky jí ryby. No a tak při vydávání oběda o pár dnů později mu stálo za to, aby
vytáhl ze skladu sardinky a řekl: „Tohle je specialita pro naši kočičku.“
Tak to byly dva mé nejlepší skautské zážitky, na které jsem si v rychlosti vzpomněl. Takže doufám, že
se vám to líbilo a že to ani moc lidí nečetlo, protože to je napsané narychlo z hlavy…
Coran (14 let), skauti

