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Skaut aneb Vilda Struhař 
Téma 

Byl to první polistopadový rok. Připomněli jsme si tedy potlačované skautské hnutí, 

jeho tradice. Do situace nás uvedl nález kostry mladého skauta. 

 

Průběh dobrodružství  

Třetí den tábora jsme nalezli ve staré pískovně kostru skauta Vildy Struhaře. A u ní dva 

Vildovy deníky. Jeden z roku 1938, druhý z roku 1983, kdy starý skaut zemřel. Z deníků 

jsme si téměř každý den četli. Zjistili jsme, že Struhař hledal, ale nenašel, poklad. 

Rozhodli jsme se tedy, že se o to pokusíme. Postupně jsme během tábora pročesávali 

okolí po vytyčených čtvercích, až jsme poklad, umístěný v truhle, nakonec nalezli. 

 

Koho jsme na táboře potkali  

Dva duchové. 

 

Co jsme měli na táboře 

Kostra. Kostra skauta Vildy Struhaře, kterou jsme nalezli v pískovně. Přímo na táboře 

jsme ji samozřejmě neměli. 

 

Rozlišení družinek. Barevné trojcípé šátky. 

 

Bobříci. Kulatá zelená nášivka na rukáv se znakem celotáborovky uprostřed. Na 

obvodu byla rozdělena na pět částí, do nichž se za jednotlivé splněné bobříky 

udělovala příslušná razítka – sovička za moudrost, sekera za zručnost, ambulák za 

uzle, míč za sporty a lyra za umění. 

 

Vlajka. Podané pravice v kroužku. 
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Tričko. Obdélníková fotografie tábora. 

 

Tee-pee a několik dalších předmětů. Tyto věci jsme postupně nalézali v různých 

sektorech, než jsme nakonec a konečně našli poklad. 

 

Studentské listy. Psalo se o nás až v Praze. Ve Studentských listech vyšla pod titulkem 

Byla to náhoda? zpráva o „hrůzném nálezu kosterních pozůstatků, které při jedné z 

her objevily děti z dětského tábora“! 
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Vedoucí 

HV   Jéňa Štursa 

OV   Petr Máma Jakš 

Zdenda Svoboda 

Petr Brouk Škvor 

Honza Karlos Karlík 

Karča Bušková 

Danka Černá 

Vikina Jakšová 

Jiří Olda Machač na týden 

P   Ondra Škvor 

Pavel Sapon Sapík 

Ivana Borůvka Kulíšková 

Věra Dvořáková 

Kuchaři  Petr Máma Jakš 

Roman Brunda Klenovec 

Petr Káďa Kadeřávek 

Hospodář  Martin Havel 

Řidič   Roman Rumík Vácha 

Zdravotnice  Saša Vacková 

Mirka Morchová 
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Názvy družinek a jejich členové 

Fauňáci 
(cihlová) 
Eva Zlámalová (Tootsie) 
Lenka Sapíková 
Lucka Mírková 
Denisa Č. 
Honza Kašpárek 
Honza Žirovský 
Honza Míšek 
Tomáš Němec 
 
Modrý oktet 
(modrá) 
Kamča Lapková 
Standa Černý 
Martin Svoboda 
Lucka Šavrdová 
Martina Müllerová 
Martina Sládková 
Iva Machačová 
 
Flóráci 
(fialová) 
Petr Sládek 
Gábina Brdová 
Petra S. 
Renata (Judy?) 
Alena Št. 
Lukáš H. 
Tomáš 
Denisa 
 
Žabáci 
(žlutá) 
Adam Čumpel 
Katka Karešová 
Vladek Müller 
Vláďa Vacek 
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Setonové 
(světle hnědá) 
Eva Waňurová 
Honza T. (Turek?) 
Alena Šavrdová 
 
Powellovy děti 
(zelená) 
Verča Svobodová 
Pavka Sýkorová 
Honza Štursa 
Justin (Lhotský?) 
Katka Rögnerová 
Tereza Štursová 
Kristýna Bušková 
Zuzana Vacková 
 
Samáci 
(tmavě hnědá) 
Michal Esterka 
Šárka Slavíčková 
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Zajímavosti 

■ Na místo kosterního nálezu pochopitelně přijela policie. V zatáčce to řidič vzal 

pěkně smykem, jak spěchal, ještě zapnul houkačku. Vše si vyfotil a na místa zapíchal 

cedulky, tak jak to známe z detektivek. 
■ Asi poprvé bylo tee-pee. 

■ Počasí nebylo nic moc. V houserovském rybníce jsme se koupali jenom jednou. 

■ Proběhly svatby. Oddávali Olda a Rumík, brali se Verča Svobodová + Adam 

Čumpel, Adriana Inovecká + Tomáš Němec, Alena Šavrdová + Honza Kašpárek, 

Lucka Šavrdová + Káďa. Verča Svobodová se vdávala „těhotná“, Janina se snažila 

překazit svatbu tím, že svého synka Adama vydávala za syna Adama Čumpela. 

■ Skautský duch natolik pohltil malou Lucinku Jakšovou, že jako název hymny 

navrhovala Nekradem a pomáháme. 

■ Družinky si vyráběly indiánské totemy. 

■ První den někdo hodil do stanu praktikantů Brouka a Sapona sirné knoty, pátý den 

od jiných knotů jiný stan – naštěstí prázdný – shořel. Pátrání nás zavedlo do Mezna, 

kde jsme chytili pachatele, místní kluky. 

■ Po táboře jsme slavili 10 let táborů a Martin Havel k tomu složil písničku nazvanou 

Deset let. 
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Hymna 

 

Příroda a člověk 
(hudba Martin Havel, text Martin a Eva Havlovi) 

 

Každý z nás má tajemství, 
to je to, co přivedlo mě k vám. 
Už jsem tu byl jednou, 
jenže to jsem nebyl takhle sám. 
Moje touha žít uprostřed přírody, 
nestarat se, co zas bude zítra. 
Vzít usárnu a kanady na nohy, 
probouzet se do slunného jitra. 
 
Příroda a člověk přeci pořád jedno jsou, 
pochopí to každý v pravý čas. 
Zlo a nenávist ať lidi zapomenou, 
pravda s láskou zvítězí v každém z nás. 
 
Vzpomínám na kamarády, jak jsem s nimi šťastný byl, 
když večer svit táboráku kytary tichý hlas probudil. 
Lesním moudrostem jak jsme se učili, 
poznávali, co správný skaut zná, 
do deníku všechno jsme si zapsali, 
vím, že každý dodnes vzpomíná. 
 
Příroda a člověk .......... 
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Hymna 10 let 

 

Deset let 
(hudba a text Martin Havel) 

 

Po letech jsem tady zase zpátky 
v místech, kde jsem nikdy nebyl sám 
tak teď šlapu směrem na Počátky 
v Benátkách mám žízeň jako trám. 
 
V Alhambře dám orosený pivo 
do něj zazdím prcka zelený 
tady bejvá každej večer živo 
k ránu už jsou všichni znavený. 
 
Asi nejsme stejný, je nám o pár roků víc 
deset let je na nás trochu znát 
každej z nás si říká, buďto všechno nebo nic 
umíme se sami sobě smát. 
 
Sluneční si říká naše louka 
i když z mraků padá někdy pláč 
dětem stejně z očí štěstí kouká 
v každém z nich se skrývá velký hráč. 
 
Máme rádi tenhle kousek světa 
i když někdy není jasný proč 
možná proto jezdíme sem léta 
možná proto další pivo toč. 
 
Asi nejsme stejný... 
 


