
Skauti pomáhají přírodě 

Víte, jak zní šestý bod skautského zákona? „Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských“. Nyní 

bych čtenářům Pulsu krátce přiblížil, jak vrchlabští skauti právě tuto zásadu naplňují. 

Několik let po sobě se skauti zúčastňují akce „Za Krkonoše čistější“. Jde o akci, pořádanou Správou KRNAP 

pro skautské oddíly z celé ČR. Její náplní je sbírání odpadků v okolí nejfrekventovanějších krkonošských 

turistických tras. Tuto akci mají děti velmi rády. Úklid odpadků v Krkonoších představuje příslovečné 

„spojení příjemného s užitečným“ – jde sice o na první pohled nepopulární sbírání odpadků, avšak děti to 

vnímají hlavně jako den strávený venku, v krásné přírodě, s partou dobrých kamarádů. Pro nás, vedoucí, je 

to výborná příležitost jak dětem nenásilnou formou předávat ekologické hodnoty a poznatky o přírodě. 

Poslední dubnový víkend uspořádala vlčata výpravu do 

Měsíčního údolí, Kromě mnoha her a soutěží si vlčata 

vyzkoušela, jaké to je, uvařit si vlastními silami oběd. Zadání 

bylo jednoduché – bramborová polévka. Realizace ovšem už 

tak snadná nebyla. Potřebné náčiní v podobě kotlíku, vařečky 

atd. a nutné ingredience byly sice k dispozici, ovšem vlčata si 

je nejdřív musela najít – lišácký vedoucí Šmudla jim je totiž 

před tím poschovával po celém lese. Hlavní náplní celé 

výpravy bylo však vyčištění lesa – tentokrát nikoli od 

odpadků, ale od větví, které v lese zbyly po vytěžených 

stromech. Snaživá vlčátka statečně snášela na hromady větve, které, dlužno říci, byly často více než třikrát 

delší než sama vlčata. 

Druhý květnový víkend skauti z 1. oddílu sbalili sekery, pily, kladiva a lékárničku a vydali se do městského 

lesa u silnice na Benecko, kde bourali a rozebírali polorozpadlou ohradu oplocenky. Práce to nebyla 

jednoduchá – velké úseky ohrady se nacházely v těžko přístupném hustém mladém lese. Přesto se práce 

povedla, a to dokonce v předstihu. Holt když se skauti do něčeho pustí, jde to jedna radost. 

Aktuality ze skautského střediska 

Na konci dubna se stal objekt našich kluboven v Sukově ulici cílem zatím neznámého pachatele, který se 

sem vloupal a odcizil hotovost ve výši asi tisíc korun. Není to přitom první vloupání, které naše klubovny 

zažily. Policie na místě zajistila několik otisků prstů, takže můžeme jen doufat, že pachatele vypátrá. 

Několik roverů (dospívajících skautů a skautek) absolvovalo úspěšně kurz zdravotníka ČČK. Kvalifikované 

zdravotnické zabezpečení skautských akcí je kvůli bezpečnosti dětí samozřejmostí. 

Celé středisko se chystá na tradiční červnovou cyklistickou výpravu, při které členové střediska, od 

nejmenší světlušky po činovníky, včetně některých rodičů, vytáhne kolo, nasadí helmu a vyrazí spolu 

s ostatními na kratší či delší trasu (podle zdatnosti účastníků). Odpoledne, když všichni znaveni dorazí zpět 

ke klubovnám, je připraveno posezení u ohně s grilováním, opékáním a zpěvem. 

A v plném proudu už se rozjíždí příprava letních táborů (letos naše středisko pořádá čtyři), což je věc, 

kterou každý skaut netrpělivě očekává. 
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