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Koncem ledna začne velká reklamní kampaň Junáka v novinách, časopisech, v rozhlase a na internetu.
Společným znakem je slogan „pouze když jsi připraven“, doplněný dalším textem. Cílem kampaně je propagace Junáka a nábor nových členů. Více informací najdete v časopise Skauting a na www.skaut.cz/propagace.
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Veverčák se ocitl sám a sám na
silnici uprostřed bezměsíčné
noci. To bylo tak:
V noci jej probudili, vytáhli ze
spacáku a ze stanu, zavázali
oči a ještě s několika stejně postiženými posadili do oddílového gazíku. Když gazík vyjel, po
několika dlouhých chvílích kodrcání vždy zastavil, nemilosrdná ruka někoho vylovila,
postavila na cestu, natočila jakýmsi směrem, rozvázala šátek
a nemilosrdný hlas pravil:
„Tábor je tímto směrem pět kilometrů vzdušnou čarou. Na
rozcvičku jsi očekáván.“
Te, tedy seděl Veverčák na
patníku a rozvažoval:
„Je jisté, že jsem na silnici.
Nikde nevidím světlo, baterku
nemám. Auto jelo támhle, já raději půjdu opačným směrem,
poslední jsem nebyl, třeba je
tudy do tábora blíž. No co, do
rozcvičky mám určitě dost času.“
Šel, počítal kroky, aby měl
představu, jakou vzdálenost
asi ušel, ale moc mu to neubíhalo.
Náhle se odkudsi ze strany
ozvalo zachrastění.
Veverčák strnul. „Ježek? Pes?
Kanec? Nedejbože člověk?“ napovídal mu podvědomý strach.
Přisedl do dřepu. „No, co?
Když to je člověk, může poradit, nikdo mi neřekl, že se na
cestu nesmím zeptat,“ uvažoval, když naslouchal tmě. Z ní
se po chvíli napětí ozvalo ti-

ché, téměř neslyšné hvízdání,
spíše syčení: „fi - fi - fi - fííí!“
„Oddílový signál,“ ulevilo se
Veverčákovi, a „fi - fi - fi - fííí“
odpověděl téměř hlasitě. Ze
tmy u silnice někdo vystoupil.
„Pí,alko,“ poznal Veverčák, „tebe vysadili přede mnou?“
„Jo, a dost jsem se bál, když
jsem tě za sebou slyšel. Taky
máš dojít do rána do tábora?“
„No, mám, ale te, jsme dva
a poradíme si. Tak co budeme
dělat?“
„Přece půjdem, dokud to půjde,“ parafrázoval Pí,alka oddílové heslo. „Až odbočí nějaká
pěšina doleva, odbočíme taky,
to by měl být směr k táboru.“
Jak řekli, tak udělali. Po nějakých pěti stech metrů doslova
narazili u levé krajnice na zábradlí, pod kterým ústila silniční propus7.
„Voda teče obvykle dolů, budeme se toho držet, dojdeme
k přehradě, na břehu se už zorientujeme.“
Jak se tak motali nesekanou
travou, kopřivami a svízelem,
zahlédli světlo.
„Jeníčku, co vidíš?“
„Asi perníkovou chaloupku,
Mařenko. A kde je chaloupka,
tam je babička, perníček, vodička, cestička, rozcestníček,
mapička, svítilnička ...“
„Dost,“ zadržel Veverčák Pí,alkovo fantazírování. „Co tam
bude a kdo tam bydlí, je jedno,

hlavně, že jsou vzhůru. Jdeme
tam!“
Sápali se do stráně, otlačili si
nohy, kolena i ruce, ale k chaloupce se dohrabali.
„Zatracená holoto, přišli jste
krást?“ spustil na ně hrubý
hlas. „To jste se ale přepočítali!“ Veverčák s Pí,alkou hleděli
do dvou hlavní brokovnice.
„Mmmy
tu
nnekrademe,
mmmy si tu hhrajeme nnoční
hhru,“ jektali skoro současně.
„Lojzo, podej mi baterku! No
jó, vás znám, že vy jste z těch,
co nám minulý týden pomáhali
šlapat buřinu kolem stromků
v oplocence? Co tu ale děláte
te, v noci? Máte štěstí, že jsem
se zdržel u bráchy na chatě.“
„Pane hajný, my tu opravdu
hrajeme něco skautskýho, my
se máme do rozcvičky vrátit,
ale my přesně nevěděli kudy.
No, a když jsme viděli to světýlko ...“
„Když skautskýho, tak skautskýho. To bych vás asi nemohl
vzít do služební lady a dovézt
k táboru, co?“
„No,“ uvažovali Pí,alka a Veverčák, „o tom, že bychom museli jít pěšky, nebyla řeč. Tak jo,
můžete nás vzít s sebou.“
Popravdě řečeno, oba nakonec
uprosili pana hajného, aby je
z auta vyložil asi půl kilometru
před táborem. Poděkovali, a na
kraji lesa si trochu schrupli,
aby branou neprošli před rozcvičkou příliš brzy.
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mini
detektiv
ka
Na konci ulice V závětří se krčil bílý domeček s
červenými pelargoniemi v oknech. Majitelé se o
něj vzorně starali. Pan Brabenec ho každoročně
bílil vápnem a paní Brabencová pečovala o truhlíky s květinami. Filipovi se čistý a veselý domek odjakživa líbil, a když šel kolem, vždy na
něj se zalíbením pohlédl.

Telegram
pro
bílý domeček
„Filipe!“ zaslechl za sebou jednoho dne, sotva
bílý baráček minul.
Ohlédl se a v otevřených dveřích spatřil pana
Brabence.
„Máš chvíli čas?“ ustaraně se ptal majitel domku. „Poj, dál, potřebujeme poradit. Stalo se
nám něco podivného, jsme z toho celí vykulení.“
Chlapec vešel dovnitř a zjiš7oval, že i předsíňka
je vybílená a útulná. V kuchyni seděla paní
Brabencová s klubkem vlny a jehlicemi v klíně,
ale nepletla. Na první pohled bylo vidět, že je
neš7astná, sklíčená.
„Tak si představ, Filipe, co se před chvílí přihodilo,“ vzdychl důchodce Brabenec. „Dostali
jsme od dcery telegram, že k nám pošle vnuka.
Bylo tam datum i hodina, kdy ho máme čekat na
nádraží. Měli jsme ze zprávy takovou radost, že
jsme zpočátku tyhle údaje nevnímali. A když
jsme se o ně začali zajímat, telegram jsme nenašli. Ztratil se. Nevíme, jak je to možné. Ještě
před třemi hodinami ležel na stole a najednou
nic… Nechápeme, kam se poděl. Od té chvíle
jsme přece neuklízeli, nikam jsem nešel...“
„Ani vy, paní Brabencová?“ zeptal se Filip a
svraštil čelo, jak se na detektiva patří, když řeší
zapeklitý případ.
„Hochu, hochu, jsem stará bába. Jenom sedím a
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pletu. Tohle bude svetr právě pro Míšu, který
má přijet. Pak budu plést šatičky Ivance. Víš,
my máme sedm vnoučat.“
Filip se rozhlížel po čisté kuchyňce. Všude jinde
by se kousek papíru mohl ztratit. Ale tady? V
tak pečlivě uklizené místnosti?
„Otevřeli jste dnes okno?“ pokračoval ve výslechu.
„Ano, na chvíli. Ale já tady seděla, nikdo nemohl…“
„To nemyslím,“ přerušil chlapec babičku
Brabencovou. „Jestli dovolíte, otevřu ho ještě
jednou. Nebude vadit, že udělám na chviličku
průvan?“
Otevřel okno i dveře a na stůl položil list papíru, který vytrhl z poznámkového bloku. Staří
manželé jeho počínání udiveně sledovali, ale na
nic se neptali.
Průvan byl nepatrný, papír se nepohnul. Filip
tedy vzal čepici a mávl jí, aby rozdmychal větřík. List, jako kdyby se mu nechtělo, slétl ke kredenci. Detektiva povzbudila naděje. Klesl na kolena a nakukoval pod kredenc. Kdepak, ani
smítko. Natož telegram.
Filip zavřel okno i dveře a zeptal se:
„Opravdu vás nikdo nenavštívil? Kdo přinesl telegram?“
„Listonoška. Samozřejmě listonoška. Ale rozlepili jsme ho, když odešla.“
„Pak tady byla sousedka,“ vzpomněla si stará
paní. „Jak jde na nákup, vždycky se zastaví, jestli něco nepotřebujeme…“
„Aha,“ vyskočil Filip.
„Snad si nemyslíš… Propána, paní Kudrfalcová
je tak hodná! Ne abys ji podezříval! To by byl
konec… Vidíš táto, já ti říkala, netahej sem nikoho.“
„Nebojte se, paní Brabencová,“ zahanbeně se
omlouval Filip. „Já jí nic neřeknu. Určitě ne!“ Ale
v duchu uvažoval: Co když si ta dobrosrdečná
paní telegram ze zvědavosti jenom „vypůjčila“,
aby věděla, co se u sousedů děje? Tuhle stopu
by měl prověřit…
Zatím však byl ještě soustředěný na kuchyňku.
Jak se v ní mohlo něco ztratit? Hm, telegram…
Co je to vlastně? Kus papíru. A kde se papír nejlíp ztratí? Mezi jinými papíry. Tuhle zkušenost
Filip získal v detektivní kanceláři. Nedávno jim
záhadně zmizely poznámky k právě probíhajícímu pátrání a teprve za týden se zjistilo, že se
omylem zamíchaly mezi listiny vyřešených případů.
Ale kuchyň není kancelář. V kuchyni se mnoho

papírů nevyskytuje. Filip přemýšlel a pak se zeptal:
„Kupujete noviny?“
„Ano, ano,“ kývl pan Brabenec, „denně je čtu.
Dokonce je předčítám manželce, protože ona
na malá písmenka nevidí. Přitom plete. Dnes
jsme je vlastně nedočetli, takže tu ještě jsou.“
Starý pán přistoupil k poličce pod televizorem a
vytáhl Svobodné slovo. Filip noviny prolistoval,
ale telegram v nich nebyl. Ani v poličce, kam
bezradný detektiv vzápětí nahlédl.
„Pročpak jste je nedočetl?“ zeptal se alespoň,
protože už nevěděl, na co se ptát a kde telegram
hledat.

„Nemohla jsem plést, došla mi vlna. Proto
Bohouš přinesl z pokoje další přadeno. Držel mi
ho pak a já motala klubíčko.“
Bohuslav Brabenec přikyvoval a napřahoval ruce, aby znázornil, jak je při té práci držel. Jeho
paní ukázala na klubko tmavozelené vlny a spokojeně dodala:
„Vidíš, vlnu jsme přemotali. Už zase můžu
plést.“
„A když jsme byli hotoví,“ přidal se pan
Brabenec, „začali jsme se dohadovat, kdy Míša
vlastně přijede? Zítra? Pozítří? Ve středu?
Nemohli jsme se dohodnout, hledali jsme telegram, ale nenašli ho.“

burza
Sbírám jakákoli skautská razítka, obrázky, podpisy apod. Prosím, kdo můžete, pošlete mi oddílové
a střediskové razítko nebo hlavičku oddílového časopisu apod. Děkuji!!!
Fanda Čepelák – Kopírák,
Rezlerova 278, 109 00 Praha 10

Filip pozorně naslouchal, ale přitom pootočil
hlavou k vedlejšímu pokoji, ze kterého starý
pán vlnu zřejmě přinesl. Pan Brabenec porozuměl a pousmál se:
„Ne, telegram jsem do pokoje neodnesl. Ale podívat se tam můžeš. Třeba tě něco napadne,
kdoví, co jsem přehlédl.“
Pokojíček byl také upravený a čis7oučký. Filip
nahlédl do krabice, kde byla přadena, podíval
se i za krabici a pod ni, ale nikde nic.
„A co kapsy?“ vyhrkl, když se vrátili do kuchyně.
Míšova babička měla jen jednu prázdnou kapsičku u zástěry, děda jich měl víc, ale telegram
v nich nebyl.
Dvojice starých manželů pak neúspěšného detektiva hostila buchtami a mátovým čajem, ale
jemu nechutnalo. Případ ztraceného telegramu
nevyřešil. Jenomže, copak se dá z něčeho vycházet? Nic se tu celkem nedělo, žádná podezřelá osoba, kromě hodné sousedky, zde nebyla. Jak jen mohl kousek papíru přinesený
poštovní doručovatelkou zmizet?
Filip, aby byl v bílém domečku aspoň trochu
platný, se nabídl, že pomůže připravit další
klubko. Ze zápisníku vytrhl list papíru, svinul
ho do malé ruličky a na ni začal vlnu namotávat.
Po téhle práci mu buchty, protože si je zasloužil, už chutnaly. Popíjel k nim voňavý čaj a rozhlížel se.
Najednou sebou trhl. Hurá! Už ví, kde je telegram!
Brabencovi se dozvěděli, kdy Míša přijede, měli radost a Filip byl také spokojený. Rozřešil další případ.
A co vy, páni detektivové a slečny detektivky:
Kdepak byl telegram?
Svatopluk Hrnčíř
Kresba Mat
Řešení si můžeš ověřit jinde v časopise.

Dívčí oddíl z Valašského Meziříčí hledá oddíl, se
kterým by mohl jezdit na společné akce a tábor.
Kontakt: Martina Mikšová –
732 752 221, miks@raz-dva.cz
Nabízím skautské příručky z edice Prameny (vyd.
Miloš Zapletal) – nepoužité, téměř kompletní řadu,
seznam zašlu.
Vojta Sobek, 777 036 661,
aleitaan@seznam.cz
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mezidružinová

liga

Modrá
flotila
Ahoj všem pirátům!
Dostali jsme se do pololetí pirátského školního roku a k dokonalosti zkušených pirátů
už vám chybí jen pár krůčků. Některé další
dovednosti můžete začít cvičit už dnes.
Poslední úsek plavby s uzlováním mnohým
z vás pořádně zamotal hlavu, ruce i provazy, ale drtivá většina to nevzdala a proplula
i tímto úskalím bez ztroskotání. Výsledek
hodný mistra uzlování se povedl Smíchovi
ze Zlaté laně v Ostravě – 6 uzlů uvázal za zády za 35 s.
Skvělý výsledek jedince ovšem nezaručuje
úspěch posádky, záleží i na dalších výkonech.
Proto přeji všem především kamarádství
a soudržnost posádek, to ostatní už potom
společně zvládnete.

STŘELBA Z DĚLA ZA ZEĎ PEVNOSTI
Piráti musejí být šikovní a umět vystřelit
a hlavně se trefit třeba i za roh. Nebo za ze,
španělské pevnosti.
Všichni starší se strefují 30x do kbelíku, který
stojí na zemi za neprůhlednou zástěnou, vysokou nejméně 180 cm (otevřené dveře, deka zavěšená přes lano nebo větev, skříň, ze, apod.
– podle možností). Házející stojí špičkami bot
1 m od zástěny, kbelík je umístěn 1m za zástěnou (mezi házejícím a kbelíkem je tedy vzdálenost 2 m).
Nejmladší splní podmínky tak, že budou ze
3 metrů házet tenisákem do desetilitrového
kbelíku na vodu. Každý soutěžící má 30 hodů.
Za každý míček, který dopadne na dno kbelíku, má 1 bod. Počítá se i míček, který odrazem
z kbelíku vyskočí ven.
Trénovat můžete celý měsíc, pak změřte jeden
ostrý pokus, a výsledky nejlepších 3 členů posádky pošlete nejpozději 20. 2. 2003.
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PLAVBA PODLE HVĚZD
Námořníci museli plout i za tmy – na širém oceánu nebylo na noc kde zakotvit. A piráti museli navíc umět v noci vplout třeba nenápadně do
španělského přístavu, nebo z něj "po anglicku"
zmizet…
Nejmladší piráti musí umět najít na obloze
hvězdu Polárku, která ukazuje severní pól neboli „točnu“. A pak také souhvězdí, která ji obklopují, a kterým se říká „obtočnová“. Jsou vidět po celý rok, a jsou to: Malý vůz, Velký vůz,
Kefeus (Cefeus), Kasiopeia a Drak.

Na mapce jsou vyznačeny čísly hvězdy: Polárka
(1), Merak (2) a Dubhe (3) jsou zadní kola
Velkého vozu, která ukazují k Polárce, těsně
sousedící Mizar (4) a slabší Alkor (5) v oji
Velkého vozu, kterých se často užívá ke zkoušce zraku.
Naučte se tvary souhvězdí a polohu hvězd nakreslit, ale nejlepší je trénovat venku na obloze.
Všichni starší piráti by se neobešli bez znalosti celé hvězdné oblohy – v našem případě severní, tedy něco přes třicet základních souhvězdí, a k tomu alespoň nejjasnější hvězdy.
Pochopitelně k základním znalostem patří
i pět hvězdiček z mapky pro nejmladší pirá7ata. Celkem by tedy zkušení piráti měli kromě
souhvězdí ovládat i umístění 21 hvězd.
Jako další prameny ke studiu hvězdné oblohy
doporučujeme knihu Josipa Kleczka Naše souhvězdí (Albatros, edice OKO), nebo přílohu
Světýlka z loňského ročníku od Jana Kříže
s názvem Souhvězdí pro světlušky, žabičky
a vlčata, případně článek Číst ve hvězdách ze
Skauta-Junáka č. 3 roč. 44.
Přesné znění úkolu najdete až v příštím čísle
a jeho uzávěrka pak bude 20. 3. 2003.

Nezapomeňte, že se pomalu chýlí termíny
dvou dlouhodobých úkolů z č. 2 – výlovu pokladů (splývání pro nejmladší), a pro starší
přednožování ve visu. Nenechávejte je na poslední chvíli – výsledky ostrých pokusů můžete posílat už te9, i když uzávěrky obou jsou
až 20. 3. 2003.
Z VAŠICH DOPISŮ
Trénovali jsme přes měsíc. Osvědčilo se nám
okopírování velkých obrázků a vázání jednoho uzle na každé schůzce. Nyní jsme byli již
natolik zdatní, že jsme je před sebou dokázali
pomalu (zato všichni a všechny) uvázat. Když
jsme ale soutěžili, za zády už to tak moc dobře nešlo...
Viktor Tomek, 2. oddíl Turnov

Tak se nám vrátil na Vánoce bráška z Číny.
Hned se účastnil naší družinové akce Vánoční
koktejl. Přivezl nám krásného draka (viz foto).
Zjistil jsem, že ty tři minuty běhal v tretrách
na tartanovém povrchu :o))
Tesák, Bobři + Orli Česká Třebová

Nijak zvláš7 jsme netrénovali, prostě nějak nestíháme, na výpravě toho bylo celkem dost,
ale zvládli jsme to jako soutěž v rámci našeho
Pyžamového bálu na Vánoční výpravě.
Klukům to sice šlo mnohem hůř než obvykle,
ale naše klasická uzlařská pevnost jménem
Lvíče nás snad podržela. Uzly zvládli všichni
všechny, dokonce i sotva desetiletý Papírek…
Ale jen tři byli nejlepší, překvapivě se sem
vklínil desetiletý Propr, kterému jde uzlování
za zády skoro stejně rychle jako před zády
Dan, Kluci od Rysí řeky Litoměřice
Ahóóój kapitáne, už jsou zase naši pirátci na
svobodě. Ale měli namále. Ti úplně nejmenší
po delším cvičení uzly nakonec zvládli, ti starší museli volat o pomoc pirátské mistry z loňska, kteří se právě zabývají lesní moudrostí
u skautů. Ti to dvakrát zkusili a pomohli ostatním ze zajetí… Po prvním přečtení jsem myslel, že se to nepodaří nikomu. Po první zkoušce vrásky zcela opadly. Dá se to splnit docela
dobře. Ti starší uzle vázali úplně stejně jako
loni, jenže za zády…
Borek, Luže

Pořadí 3 nejlepších po 4. úseku plavby – Uzlování za zády:
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Na tento úkol jsme se hodně
připravovali a věřili jsme si
v něm. Ale opak se stal pravdou. Skupina B má 5 členů a
2 členové udělali pouze 1 uzel
za velmi dlouhý čas.
Miki, Kluci Zlatého Scarabea
Pardubice
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Pro některé bylo opravdu velmi obtížné pochopit, jak na to
za zády, ale většinou se to
pak povedlo. Také jsme velmi
jásaly nad 1. místem Houbiček a 4. místem Slunečnic
v Útěku před domorodci, ani
jsem netušila, že mám v oddíle tak rychlé světlušky.
Hanka, Stará Boleslav
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Světlušky uzlování začalo velmi bavit, a přestože dosud
uměly jen ambulanční a lodní
uzel, rychle se naučily i další.
Uzlování za zády bylo už trošku složitější. Některým šlo
uzlování na výbornou, ale při
ostrém měření bohužel zapracovala tréma, štěstí...
Olga, Zelená a Bílá 6,
Zlín – Malenovice
Tedy – dalo nám to dost zabrat, vázání uzlů po slepu je
proti tomu hračka. Časy jsou
hrozné, ale podařilo se uvázat všech šest uzlů.
Panenka, Lištičky,
Dakota Cheb
Výsledky všech posádek dostanete jako vždy e-mailem
nebo poštou, také je najdete
na internetu: www.skaut.cz/
TDC/časopisy/Modrá flotila

Letní
souhvězdí
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Zimní
souhvězdí

Nejjasnější hvězdy a souhvězdí, v nichž je najdete
V mapkách letních a zimních souhvězdí severní oblohy jsou tyto hvězdy označeny číslicemi 1-16 (v pořadí podle svítivosti).
1 Sirius – Velký pes, 2 Vega – Lyra, 3 Capella – Vozka, 4 Arcturus – Honák, 5 Rigel – Orion, 6 Procyon – Malý pes, 7 Altair –
Orel, 8 Betelgeuse – Orion, 9 Aldebaran – Býk, 10 Pollux – Blíženci, 11 Spica v Panna, 12 Antares – Štír, 13 Fomalhaut – Jižní
ryba, 14 Deneb – LabuM, 15 Regulus – Lev, 16 Castor – Blíženci.
Souhvězdí Jižní ryba na mapkách není, je vidět jen na podzim poblíž souhvězdí Vodnáře na jižním obzoru. Vedle mapky
letních souhvězdí je k němu naznačen směr šipkou.
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chvíle
napětí
Hlídka
Moje druhá hlídka na táboře začala celkem
poklidně, ovšem asi v jednu hodinu se za táborem ozývaly kroky a v protějším lese jako
by pochodovala pěší armáda. Měl jsem
strach, a tak jsem vzbudil spolubydlícího
bratra Špagetku. Kdybych věděl jak bude zuřit, tak bych si to asi rozmyslel. Všechno
jsem mu v krátkosti vyložil – a pak jsme stáli
jako truhlíci v koutě tábora u našeho stanu
a třásli jsme se zimou a občas i strachem.
U jídelny cosi zašramotilo a světla baterek
prořízla tmu.
Dvě velké červené oči na nás zíraly od kamen! Odrazky táborové kárky.
Najednou okolo nás proběhlo nějaké živé
stvoření a my oba zařvali: „Tý jo, co to bylo?“
Byl to jen táborový pes Deny a jeho majitelka
– vůdkyně Rikky – se na nás obořila, že prý se
tu nedá spát. Pak už byl skoro klid…
Cesta do školy
Nebyl to pravý strach, ale takový humornější
pocit – že mne silný vítr odfoukne až někam
na nedalekou dálnici.
V sedm ráno takové počasí, brr – to byla moje první myšlenka toho dne. Hrůza. Ale bohužel - musím do školy. První krok z domu – a už
cítím mrazivý, podzimní vítr. Jako by se mi do
obličeje zapichovaly tisíce malých špendlíků.
Trochu mě uklidňuje vědomí, že cesta trvá
jen několik minut, ale vzápětí mne tato myšlenka opouští – zvedl se další, silný nápor
větru. Jdu proti němu – jde to pomalu a ztěžka, musím se trochu předklonit, abych nabral
dech a šlo se mi poněkud lehčeji. Kapky deště už prosakují pod čepicí až na hlavu.
„Čvacht!“ Moje teniska šlápla do hluboké louže, na jejímž dně se skrývalo mazlavé bahno,
a bota ztěžkla. Bunda mi vlaje dozadu, ale zapnout si ji je téměř nemožné.

Stromy se pod silnými nápory větru a deště
ohýbají skoro k zemi. Cesta je jako nekonečná. Přidávám do kroku – a další louže. Nová
mikina je vlhká a nohy pod plátěnými kalhotami zebou k nevydržení. Ponožky jsou taky
mokré a moje dlaně jako by neexistovaly.
Necítím je.
To už jsem ale skoro před školou – ještě pár
kroků…
Konečně! Už jsem v teple školní budovy a za
chvíli se budu ve třídě hřát u radiátoru
a vzpomínat na cestu tou fujavicí, která mi
dala trochu zkušenosti – jak se příště obléknout.
2x Fanda Čepelák – Kopírák, Praha
Už dlouho jsem přemýšlela, jestli se mi nepřihodilo něco, o čem by bylo dobré napsat do
téhle rubriky. A pak příhoda přišla sama. Ten,
kdo při ní cvakal zubama, jsem sice nebyla já,
ale to snad nevadí.
Ble, ble, ble, já jsem vodník a utopím vás
Stalo se to o podzimních prázdninách. S oddílem jsme byly v Mikulčicích, kousek od
Hodonína. Spaly jsme tam v klubovně v prvním patře, kdežto kuchyňka, umývárna a záchod byly v přízemí.
V noci se nám nechtělo spát, tak jsme si povídaly. Všechny holky už dávno zalomily, jen
Vosa, Zuzka, Eva a já jsme si ještě povídaly.
Tu se Vose s Luckou začalo chtít na záchod.
Vyhrabaly se tedy ze svých spacáků.
Osaměly jsme s Evou, ale nechtělo se nám samotným o něčem si povídat. Po chvíli mě to
ale přestalo bavit, a tak jsem do ticha pronesla: „Ble, ble, ble, já jsem vodník a utopím
vás!“
Hned nato se ozval Vosin hlas: „Zuzko, rychle!“ Vyběhly po schodech rychlostí blesku
a bylo poznat, jak jsou vyděšené.
My s Evou jsme se začaly smát. Ale jim do
smíchu moc nebylo. V té tmě asi nebyly moc
klidné, a tak jim připadalo, že je to hlas nějakého chlapa. Když zjistily, že jsem to řekla já,
málem mě umlátily k smrti. Štěstím pro mne
byla tma, protože na mě neviděly. A kdybych
onu větu řekla ve chvíli, kdy byly teprve na
cestě na záchod, musely bychom asi uklízet
dvě loužičky…
Pája, Brno
9
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Labyrint
Procházeli jsme rozlehlým zámeckým parkem.
Zahradníci tu kdysi dávno vysadili habrové keře
a každoročně je stříhají – zelené zdi, vysoké dobré tři metry, neprůhledné, neproniknutelné.
Přírodní bludiště. Pozoruhodná zvláštnost, která
se zachovala jen málokde.
S jásotem jsme vtrhli do spleti uliček, pobíhali
zeleným labyrintem, rozcházeli se a znovu setkávali. A když nás svolávala Mackova píš7alka, dalo nám dost práce, než jsme našli cestu k vstupní brance.

sis předsevzal. Ale i když se ti podaří zabít
Mínótaura, stejně zahyneš, protože z Labyrintu
nikdy nenajdeš cestu zpět.“ Krásný, odvážný
Théseus se zalíbil Ariadně, dceři krále Mínóa.
Dala mu tajně kouzelný meč a klubko nitě, podle
níž se Théseus skutečně vrátil zpět, a když opouštěl Krétu, unesl i princeznu Ariadnu.
Až do konce 19. století se zdálo, že Labyrint je
výtvor básnické fantazie. Ale pak začal Angličan
Arthur Evans kopat na jednom krétském pahorku. Během archeologických výzkumů do roku
1928 vysvobodil z nánosu hlíny, písku a zapomnění rozlehlý palác mytického krále Mínóa, bájný Labyrint.
Od starověku patří labyrinty čili bludiště do skupiny zvláštních her. Jedna větev labyrintových
her je zvláš7 vděčná pro chvíle samoty. I ty máš
te, možnost proměnit se v statečného Thésea.
Labyrint, jak býval symbolicky
znázorňován na starověkých
krétských mincích, je bludiště
směšně lehké.
Sběratel matematických hříček B. Dobrovolný
předložil kdysi poněkud upravené Mínótaurovo
bludiště s dvěma úkoly:
1. Najdi nejkratší cestu z okraje do středu.
2. Najdi nejdelší cestu z okraje do středu.

Na obrázku je plánek bludiště ze zámeckého parku v Kroměříži. Najdeš nejkratší a nejdelší cestu?
Jistě znáš řeckou báji o Mínótaurovi, obludě, kterou ukrýval krétský král Mínós v podivuhodné
stavbě – Labyrintu, plném klikatých chodeb, rozcestí a slepých uliček.
Té nestvůře bývali jako daň pravidelně obětováni mladí Athéňané. Syn athénského krále
Théseus se rozhodl, že Mínótaura zabije.
Vypravil se na Krétu, a hrdě prohlásil, že chce zachránit životy svých mladých přátel a zbavit
vlast krvavé daně. Král mu odpověděl: „Vidím, že
jsi statečný muž. Dávám ti možnost vykonat, co
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Nikdy do bludiš7 nezakresluj svou pou7, postřeh
si cvičíš právě tím, že hledáš cestu očima. A bludiště, kterým už jednou zdárně projdeš, tak zůstává pro tebe stále otevřenou hrou.
Miloš Zapletal (kráceno)
Řešení hádanek z čísla 4 najdeš na straně 38.

PF 2003

Děkujeme za všechna přání k vánocům a do nového roku. Jako vždycky
jich přišly desítky – od čtenářů, spoluautorů, přispěvatelů, od účastníků soutěží, od skautů ze zahraničí i od spřátelených dětských organizací. Bylo
opravdu těžké vybírat ta nehezčí a nejnápaditější. I jen vyjmenovat všechny
by zabralo příliš místa – raději se potěšte obrázky několika z nich na této
stránce.
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Můj vrchol – fotografie
Tak jsem i já hledal po celý dosavadní život „svůj“
poklad. Svoji cestu k nejvyššímu vrcholu. Jestli
jsem ten vrchol našel, vlastně ani pořádně nevím.
Naše generace neměla jednoduchý život. Pořád
za nás rozhodoval někdo jiný. Co smíme a co ne.
Kam smíme a kam ne. S kým se můžeme stýkat
a s kým ne. Když jsem se v roce 1949 stal junákem, byl vzápětí skauting u nás zakázán. To mi
bylo jedenáct roků. Dvacet dlouhých let jsme čekali na jeho znovuobnovení a když jsme se konečně dočkali, byl vzápětí zase Junák zrušen.
Já jsem měl to štěstí, že jsem mohl pomáhat
s vedením Šestého oddílu pardubických skautů
a na několika letních táborech. Tábořili jsme
v nesmírně romantickém místě v Teplických
skalách. Překrásná krajina bizarních pískovcových útvarů dávala nepřeberné množství možností pro táborové hry, ale rozvíjela i fantazii.
Ten, kdo neprožil nádherná rána za jiskřivé rosy,
kdo se nebrouzdal bosýma nohama vlhkou trávou a nesledoval siluety skal v ranním oparu…
přišel o mnoho. Pro moji duši to byl balzám
a jen jsem litoval, že neumím všechnu tuhle krásu nějak navždy zachytit.
Měl jsem tehdy na starosti malá Vlčata a chodil
jsem s nimi do skal. Vzali jsme si horolezecké lano a Vlčata zlézala své první vrcholy. Půjčil jsem
si fotoaparát Flexaret a „stvořil“ své první snímky. Zdály se mi docela dobré, a tak jsem „uváz-
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cesta
k vrcholu

Jack London kdysi napsal: „Byl jsem zlatokopem, topičem na lodi, farmářem, i profesionálním hráčem.
Zlato jsem nikdy nenašel a když jsem se vrátil, začal jsem psát o lidech, které jsem na své cestě potkal…“ Určitě přešel na Aljašce mnoho skutečných vrcholů, aby pak paradoxně našel ten svůj životní
vrchol v klidu své pracovny, kde napsal příběhy lidí, které tak dobře znal.

nul drápkem“, a nakonec se mi fotografování
stalo ohromným „koněm“. Na druhém táboře
jsem už fotografoval všechno. Od ranních nástupů až po večerku. Nádherné byly táboráky.
Noci plné hvězd, a při kytaře jsme snili o cizích
zemích, o kterých se v písních zpívalo. Nikam na
„západ“ jsme nesměli, ale všem nám bylo spolu
dobře a věděli jsme, že takhle to pořád nemůže
být. Jednou musí přijít doba a my budeme moci
jet každý tam, kam ho srdce táhne….
Ta doba skutečně přišla – na konci roku 1989.
Však jsme ji také okamžitě využili. Moje první
cesta byla do Rakouska, do Vídně. Ono se to už
dnes bere jako normální, že je v obchodech skoro všechno. Ale já byl jako u vytržení, když jsem
viděl plné obchody nádherných jízdních kol.
Obchodní domy a supermarkety plné zboží –
a já fotil a fotil, abych svým přátelům ukázal ten
propastný rozdíl mezi našimi zeměmi. Byly
Vánoce a v obchodech plno jahod, pomerančů
a banánů. Tehdy něco nepochopitelného.
Upravené ulice a domy, tramvaje plné reklam,
a co mě upoutalo nejvíc jako fotografa – ohromné big boardy. Vlastně velkoformátové fotografie. Dnes už i tuto skutečnost bereme jako normální jev – zvykli jsme si…
Další moje cesta vedla do italských Benátek.
Kanál Grande a ohromný provoz na něm.
Nádherné stavby, kostely plné děl mimořádných
umělců. Dóžecí palác, spousty gondol a gondoliérů… Sednul jsem si na náměstí svatého Marka
a děkoval Bohu, že jsem se této doby dožil.
Pak přišla Paříž a Versailles. Řím, Vatikán,
Florencie a Michelangelův David, Vesuv, Neapol
a Pompeje – a já fotil a fotil…
Ale přeci jenom mě nejvíce lákaly skutečné vrcholy, a tak přišly na řadu Alpy. Savojské,
Bernské, Tyrolské a Julské. Nejvyšší vrchol, na
kterém jsem stanul vlastní nohou, byl Aigulle du
Midi 3842 metrů nad mořem. Ale tam jsem vyjel lanovkou z francouzského Chamonix, abych se mohl podívat na Mont Blanc, nejvyšší horu Evropy,
4807 metrů vysokou a zase jsem fotil a fotil…

Jak si mnozí z vás jistě už domysleli, můj vrchol,
můj pomyslný vrchol, je fotografování.
Tak, jako možná vy, jsem začínal s fotografováním na výpravách, při oddílových a nebo družinových hrách a hlavně na táborech.
Systematickým studiem fotografických škol
a kurzů jsem se dopracoval i k fotografickým
oceněním. Účastnil jsem se celostátních a mezinárodních soutěží. Uspořádal jsem několik
autorských výstav a mé fotografie visely v mnoha zemích Evropy…
Vy dnes máte neuvěřitelné možnosti. Na trhu je
vše, co je k fotografování zapotřebí. Můžete se
dnes rozmyslet a zítra můžete být… třeba za
„Velkou louží.“ Dnes jsou digitální fotoaparáty,
počítače, skenery a slušné tiskárny. Svoje fotografie si můžete sami upravovat a nemusíte vůbec do fotolabů, …o tom se nám ani nesnilo.
Všímejte si všeho kolem sebe a fotografujte.
Nemusí to být jen cizí kraje. I u nás jsou nádherná místa, hodná zaznamenání na filmový pás.

Moc se mi líbilo v italských Dolomitech v okolí
Cortiny d´ Ampezzo.
Ve Švýcarsku, nad Zermattem, jsem bez dechu
pozoroval nádhernou dominantu kraje, horu
Matterhorn. V národním parku Grand Paradizo
v Itálii jsem měl veliké štěstí a fotografoval mnohohlavé stádo kozorožců. V Julských Alpách, ve
Slovinsku, mě zaujala hora Triglav, 2864 m vysoká. Je to nejvyšší hora Slovinska a má pro ně mimořádný význam. Říká se, že je povinností každého Slovince alespoň jednou za život stanout
na jejím vrcholu. Teprve potom se prý z chlapců stávají muži… Krásný zvyk, co říkáte?

A pamatujte si, že fotoaparát není jen přístroj…
Je to prostředek k vyjádření vašich krásných
myšlenek.
Stanislav Voksa – Wimpy, Pardubice
Listárnu Cesty k vrholu najdete na straně 23.
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Rodiče si našli čas i ve všední den a věnovali se
svým dětem. Vzali je za ruku a putovali s nimi
společně středověkými dokskými pověstmi.

Třinácté
Dokské
pověsti
Již po třinácté více než stovka skautů a skautek
od vlčat, světlušek až po oldskauty z Doks
uspořádala pro rodiny s dětmi večerní putování středověkem. Členové pěti oddílů si znovu
pročetli „Pověsti Máchova kraje“ a rozhodli se
je převyprávět po svém. Vytvořili skupinky
mladých herců a hereček, sehnali kostýmy, rekvizity a pustili se do zkoušení. Kluci předvedli
pověst „O statečné Katušce“ a děvčata „O bílé
paní“. Další pověst se jmenovala „O ctné paní
Jarmile“. Svíčičkami si děvčata posvítila na pověst „O trpaslících na skleněném vrchu“. Pátá
jednala „O založení velkého rybníku“ který
dnes známe jako Máchovo jezero. Světlušky
Sedmikrásky se ujaly pověsti „Duchové na
Bernštejně“ a další světlušky hrály příběh
„Čert a švec“ a „O vodníkově Lidušce“. Vlčata
se úspěšně zhostila pověsti „O čertově věži na
Bezdězu“ a „O rytíři Pancíři a myším ostrůvku“.
Podle hodnocení diváků byly nejlepší
Sedmikrásky v pověsti „Duchové na Bernštejně“ a sólovou roli nejlépe zvládl vodník za lávkou u potoka v pověsti „O vodníkově
Lidušce“.
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Vánoce, Vánoce přicházejí…
Slavnostně osvětlené dokské náměstí s vánočním stromem se za podmanivých tónů koled
zaplnilo dětmi, rodiči, dědečky a babičkami.
Přinesli si lampy, lucerničky, svíčky ve sklenicích a v lampionech, aby mohli putovat po temných odlehlých místech města a nezabloudili.
Plaménky svíčiček je vedly do zámeckého parku, ke škole, k památníku K. H. Máchy, podél
potoka a skal, schodištěm okolo kostela zpět
na náměstí.
Zájemců bylo moc, a aby se netvořila fronta,
bylo možné si na náměstí koupit u stánků staročeského trhu dárky i občerstvení. K dostání
byly perníčky, preclíky, sušené ovoce, pečené
kaštany, med, perníkové uši i staročeské krachle. Kdo chtěl, mohl si opéci na ohništi párky.
K dostání byly i drobné dárky, které většinou
vyráběly děti – svícny, korále, náramky, přívěsky, keramické výrobky, knoflíky, vonné svíčky
s bylinkami, sušené květy, vánoční ozdoby
z různých materiálů.
Pro některé děti byla vánočním dárkem jízda
na ponících po náměstí. Byli ale i malí „prckové“, kteří přišli bohužel sami, a tak museli
„škemrat“, aby je rodiče jejich kamarádů nebo
starší skauti vzali s sebou, protože byla už tma
a mohli by sami zabloudit.
Mezi návštěvníky byli i skauti a skautky z České Lípy a z Mimoně.
Všechny děti dostaly na památku „Lístek od
Alžběty“. Až ho vezmou doma do ruky, tak určitě uvidí znovu plamínky svíčiček, které symbolizují naději v lepší svět, kde najde své místo přátelství – bratrství, porozumění, láska
i rodina.
Jiří Řeháček

SOUTĚŽ O „TRUHLU POKLADŮ“ 15
Na soutěžní úkoly Truhly přichází méně dopisů než v minulém ročníku. Že by chyběla odměna v podobě truhličky? Tím větší šanci mají ti, kteří zůstali věrní, a všichni noví, co se
k nim přidávají.
PATNÁCTÝ ÚKOL
Některé oddíly (družiny) tráví zimu v klubovně
a do přírody vycházejí na jednodenní nebo nanejvýš dvoudenní výpravy. Jsou ale i tací, co si
troufnou na opravdový zimní tábor. Většinou si
zajistí chatu nebo chalupu, a jen výjimečně si
někteří troufnou na opravdové zimní táboření
v indiánském týpí, v iglú nebo v jiných přírodních přístřešcích. Je to však opravdu náročné
– a jen pro připravené! V žádném případě to
nemá končit nemocí a zklamáním. Příprava na
takový tábor začíná již na podzim – vhodné vybavení, fyzické rezervy a předáváním zkušeností těch, co již mají s pobytem v zimní přírodě zkušenosti. Není to pro každého, ale zážitek
stojí za to.
1. Napiš, kde jsi se svojí družinou či oddílem v zimě tábořil a kolik dní. Bylo to v týpku, v iglú či v chatě?
Asi vás bude málo, a tak přidávám další dva
úkoly:
2. Čí stopy to Brčko obkresloval? Už jsi se
někdy pokoušel určit stopy – v létě, nebo
v zimě na sněhu? Odlévali jste někdy stopy?
Jaké zajímavé stopy jsi objevil?
3. Znáš pověst o Oriónovi a umíš ho na zimní
obloze najít? Znáš souhvězdí zimní oblohy?
Nauč se rozeznat další souhvězdí – Blížence,
Vozku, Býka s hvězdokupou Kuřátka, Velkého
a Malého psa, a nejdůležitější hvězdy těchto
souhvězdí – Castor a Pollux, Capella,
Aldebaran, Riegel a nejjasnější Sírius.
Ve dvanáctém úkolu
jste měli, mimo jiné, poznat dravce, který kroužil nad Manětínským údolím. Určit dravce jen
podle nakreslené siluety není jednoduché ani
spolehlivé. Vidíte-li ptáka na vlastní oči, můžete odhadnout jeho velikost, barvu, světlejší
a tmavší zbarvení určitých částí těla a hlavně
křídel, vidíte jeho let, slyšíte jeho křik. Některá
skupina psala, že to byl včelojed, jiná káně,
někteří si vybrali jestřába. Všichni tito dravci
jsou si dost podobní, zhruba stejně velcí, ale jisté rozdíly tu jsou. Včelojed i káně mají poně-

kud kratší ocas a je více vějířovitě rozevřený.
Včelojed to nemohl být i z toho důvodu, že je
to pták tažný a již v srpnu či začátkem září odlétá do Afriky – a Rysové byli v Manětínském
údolí v říjnu! Správně to určila např. Ztracená
hvězda z Liboce a Vítek Štancl – Artuš ze
Satalic, který uvažoval takto: „Podle drobné
hlavy soudím, že by to mohl být včelojed, ale
podle siluety to vypadá na jestřába. Jestřáb ale
není známý tím, že by kroužil vysoko, ale že lítá spíše nízko takovým vrtkavým útočným letem. Ale myslím, že by to mohl být jestřáb.“ –
A taky byl!
Vylosovaní – 12. úkol:
- Michal Straka, Cheb
- Jana Pirunčíková, Neratovice
- Vít Štancl, Praha 9 – Satalice
Z došlých odpovědí
jsem vybral jednu zajímavou, nijak jsem ji neupravoval – proč, jistě pochopíte. PosuXte sami:
„Jisem z Ruska a tak když jsem přišel do skauta
ne rozumněl jsem ani slovo. Ale kluci nade mno
nesmali. Kamil mi řekl co mam přinest. Na přišti schůzku jsem všechno mněl. Kamil mi dal
Vlčatskou stezku a řekl co mam s ni dělat. Na
začatku v deniku jsem psal pa ruštine, pak jsem
začal psat pa češtine. Z skauta jsem mnoho naučil se, ale ještě jsem pořad učim se. TeA už
mam Skautskou stezku a zplnil jsem
v Novačkovske zkoušce 8 věci.
V škole jsem chodim do 6. třidy. Blizko za materskou školkou je les, nazyvame „Haj“ V Haji je
moc krasne, obvykle tam chodime s oddilem na
bojovky. Ještě v Satalicich je nejaka kaple. O ni
moc toho nevim, ale jednou jsem tam kouknul
přes okno a tam bylo velmi hezke. Ješte je tu železnice a nadraži…“.
Přeji Denisovi Odrinovi, který se hrdě hlásí jako člen 83. chlapeckého oddílu „Vpřed“, aY najde u nás nový domov a aY zažije na skautské
stezce mnohá dobrodružství a krásná kamarádství.
Na vaše dopisy se těší Windy
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z vašich
kronik
Jeskyně Pekárna
Mám nádherný sen. A co to – něco pípá, aha, je
to budík! Vstávat? Proč, když je sobota? Nojo, já
zapomněl, my máme výpravu! Je 11. října. V 5,
45 odjíždíme.
Ani se nestihneme rozkoukat a jsme v Lulči.
Dvacet minut po šesté vyrážíme – já, Ondra
a Martin.. To ještě nevíme, co nás čeká. První tři
kilometry jdeme ve tmě vesnicí. Když vcházíme
do lesa, začíná se rozednívat a také pršet, ale
v lese to tolik nevadí. Procházíme Olšany, kde
má Bolek Polívka farmu. Kilometry ubíhají.
Přicházíme na rozcestí. Kudy? No, třeba tudy.
Jdeme a bavíme se. Také jdeme kolem kapradin,
co jsou zabarvené do zlatova a vysoké jako my.
Ondra říká: „Hele, nevešli jsme do Jurského parku? Tam takové byly, věřte mi!“ Nad tím se
usmějeme a jdeme dál. Jenže Ondra dodává něco mnohem důležitějšího: „Kluci, neztratili jsme
se?“ Ano, měl pravdu, ztratili. Martin pokrčí rameny a říká: „No což, musíme se vrátit!“ V lese
za námi mizí další kilometry a my přicházíme
k další vesnici, kde odpočíváme a zjišYujeme, že
do Pekárny je to už jen pět kilometrů a dvacet už
je za námi. Jen co jsme přišli k jeskyni, užasli
jsme. Byla obrovská, pět metrů vysoká a šedesát
metrů dlouhá, vchod dvacet metrů široký!
Odpočíváme, jíme a rozhodujeme se, jak domů.
BuX se vrátit a čekat na autobus. Nebo jít do
Brna. Zatím jsme ušli dvacet pět kilometrů za
pět a půl hodiny. To je průměrná rychlost 4,5 km
za hodinu. VždyY je to do Brna jenom 15 km…
Tak tedy vyrážíme. Cesta vede lesy a velice
prudkými kopci. Nohy už od bolesti necítíme,
abychom se povzbudili, zpíváme. Nejspíš jdeme
jenom setrvačností. Vidíme Špilberk. Je to jenom dalších 5 km. Jdeme, protože nám nic jiného nezbývá. Jsme unavení, ale šYastní. Na nádraží si kupujeme lístky a čekáme na vlak.
Doma, než usnu, jsem na sebe pyšný, že jsem to
ušel. Celkem 50 km za 13 hodin.
Jindra Pávek – Lišák, Vyškov
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Jeskyně Pekárna je zajímavá po stránce archeologické. Již Jindřich Wankel a Martin Kříž zde našli vzácné pozůstatky z doby starého paleolitu.
V letech 1925-1930 jeskyni podrobně zkoumal
Karel Absolon. Největší osídlení jeskyně spadá do
období středního paleolitu. Z té doby pocházejí také nálezy kostí zdobených rytinami zvířat.
Obnova Fričovy vyhlídky
V každém kraji, vesničce, ale i ve velkých městech se najdou velmi krásná místa, která nám
učarují. I v Ústí nad Labem je spousta krásných
míst a ještě více nás překvapí, když takové místo má svou skautskou minulost. Někdy jsou ale
ta místa schovaná nebo dokonce poničená.
Nad sídlištěm Krásné Březno je místo, které bylo dříve velmi navštěvováno pro svůj krásný výhled na Ústí. Při pohledu do mapy se dozvíme,
že se jedná o Fričovu vyhlídku, která leží ve výšce 246 m.n.m. O toto místo pečovali místní skauti. Pak ale přišel zákaz skautingu a na vyhlídku
se pomalu zapomínalo. Donedávna se tomuto
místu raději každý obloukem vyhnul. Z krásné
vyhlídky s lavičkami se stala pustá zarostlá
skládka, která bývala středem pozornosti „lidí
na okraji společnosti“.

Skauti se rozhodli zbavit vyhlídku údělu, který ji
v posledních letech potkával a dát jí nový kabátec. Po několikavíkendové práci a oběhávání příslušných úřadů se konečně mohla Fričova vyhlídka po mnoha letech opět pochlubit svou
krásou. Doufejme, že tomu tak bude i nadále,
a že práce našeho střediska nebyla úplně zbytečná.
Lenka Hamerlová – Jerry,
středisko Šíp, Neštěmice
Mikuláš u Rarášků
Na Mikulášské besídce střediska „Rarášek“
Rokycany se v sobotu 30. 11. 2002 sešlo přes

Lovosická vánočka
Je sobota 7. 12. a my se scházíme na 11. ročníku Lovosické vánočky aneb O měšec zlého
správce.
Prvním úkolem je vyrobit cestou vánoční ozdobu. V pohodičce vyrážíme na trasu, plníme nejrůznější úkoly. Vítr nám ale občas sfoukává svíčky, zavázané oči brání v rychlé jízdě vánočního
spřežení. U stanoviště lavina fandíme dospělákům, kteří z plných plic nafukují obrovský balon
do jeho úplného prasknutí.
Lámeme si hlavičky nad obrázky s příslovími a tipujeme odpovědi k záhadným otázkám vánočního testu. Jako vždy se těšíme na zlého správce
a jeho měšec plný peněz. Kolik tam ale opravdu
je, nevíme. Každý potěžkává a tipuje, až se sjednocujeme na 111,10 Kč (bylo tam o 13 korun víc
a my jsme v této soutěži skončili čtvrtí).
Těsně u cíle vstupujeme do vánoční krajiny.
Příroda oblékla bílý kabátek, ruce zebou
a mrazík příjemně štípe do tváří.
Louskáme ořechy a stavíme z nich svíčkové
lodě, které pouštíme po hladině vodní
nádržky.
50 účastníků od malých vlčat a světlušek až po
členy oldskautského klubu. Nejprve se šlo na vycházku na ŽXár, kde si všichni zahráli hry. Poté
se vrátili do sálu rokycanského Skautského domova, kde vedle her a soutěží proběhlo vyhlášení 5. ročníku střediskové soutěže popularity
„Udílení Rarášků“.
Nejoblíbenějším bratrem střediska se stal
Tomáš Vítek – Tatínek (na snímku vlevo), nejoblíbenější
sestrou
Lenka
BaXurová.
Nejoblíbenější oddílovou akcí jsou tábory a nejoblíbenější střediskovou akcí Západočeské jamboree 2002 v Plzni.
Setkání vyvrcholilo mikulášskou nadílkou.
Foto Miloslav Žán – Sunar, Příchovice

V chatě nás čeká poslední úkol. Oklepanda. To
každý ze sebe oklepe zimu, chlad a jinovatku.
Sedáme do vyhřáté místnosti u horkého čaje
(údajně s rumem, což podnítilo touhu brášků
po dalších přídavcích), vánočky a drobných
dárků.
Asi po hodince se vydáváme na zpáteční cestu. Cestou dolů si na zpestření hrajeme naše
oblíbené hry: Růženku, bombu, plyn, potopu…, při kterých se opravdu vyřádíme. Nejvíc
se zde daří Lvíčeti s Rádiem.
Plné zážitků a dojmů nás Dan rozváží do tepla
domů. Vlak nám totiž jaksi ujel, ono nás to tak
nějak pohromadě moc bavilo…
Šotek, Litoměřice
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Každý rok, když napadne sníh, čekají zkušenější členové našeho oddílu, kdy jim jejich kapitán s tajuplnou tváří sdělí, že
se v okolí města objevily krvavé stopy. Nová vlčata se ustrašeně krčí pod lavicí, zatímco ostřílení borci vrhají vytřeštěné
pohledy, aby atmosféru ještě zahustili. Ano, v okolí města,
tam, v ledových pláních se pohybuje obrovské zvíře podobné
jelenu a krvácí. Je asi postřeleno nezodpovědným lovcem a je
třeba je dohledat a dorazit. Výprava to bude nebezpečná - jen
pro tvrdé borce. Proto si všichni v sobotu vezměte pořádné
boty, jägrovy drtiče mrazu, pořádný svetr, bundu s kapucí, čepici, rukavice a ti starší do horkého čaje trochu rumu.

LOV
NA CARIBOO
Ano, přibližně toto se asi odehrává každou zimu.
Nejinak tomu bylo tenkrát
těsně kolem Vánoc. Mamky
byly rády, že se harantů na
chvíli zbavily, a tak je celkem
rády pustily i s tím, že návrat
bude až po setmění.
Vyrazili jsme z města – slunce
v zádech a špinavý sníh města brzy vystřídal jiskřící sníh
v polích. A opravdu. Kapitán
mluvil pravdu. Jak taky jinak.
Támhle u potoka se cosi červená.
Do dosud pochybujících hošánků, kteří se na chvostu výpravy bavili o jakémsi ne příliš vhodném filmu, vjel rázem
život. A ne ledajaký život. To
se ozvaly zapomenuté geny
prapředků lovců, na kterých
záleží, zda rod či kmen bude
jíst a tedy žít, nebo bídně pojde hlady. Oči zapíchnuté do
těch pár krůpějí na sněhu, ruka automaticky hrábne po
klacku či alespoň uhněte kou-
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li. Přirození vůdcové party
přejímají vedení.
Kormidelníci ustupují do pozadí, začíná lov. Kde jsou další fleky, hledejte krev! Ale nikde nic. Sníh je v těchto
místech udupán snad stovkami nějakých dusalů – čert aby
je všechny vzal… Rychle!
Rozejdeme se do kruhu, hlídejte si rozestupy, kdo najde
stopu, zavolá. A už se jde.
Krok za krokem, pohledy
upřené do sněhu… Mám!
Tady, tady jsou zase stopy!
A již se všichni řítí za šYastlivcem objevitelem. Tady je již
stopování snazší. Cariboo se
neprozřetelně vydal do nevyšlapaného sněhu. TeX se prozradilo, že cariboo není jelen,
ale člověk. Aha, tak proto ten
náš kormidelník nemohl na
výpravu! To, panečku, musí
být rýma!
Vzrušení je už naštěstí tak veliké, že ani toto poznání neochlazuje loveckou horečku.

U některých, zdá se, spíš naopak. A už se celá tlupa řítí po
sněhu. Připomíná teX opravdu spíš smečku vlků než
skautský oddíl na výpravě.
Pracně dusáme s několika dospělci za smečkou a nestačíme se divit, co energie je
v těch, před chvílí tak ospalých, hoších. TeX se však ukazuje, že volba cariboo nebyla
tak hloupá, jak se zpočátku
zdálo. Jelen i kormidelník mají totiž delší nohy než malí
prcci, a ti se brzy ocitají na
konci pelotonu. Kormidelníci
a člunaři musí vynaložit obrovské úsilí, aby nejsilnější
rafany přesvědčili o nutnosti
pomáhat těm menším a slabším. Ale vždyY nám uteče! Ale
neuteče! Když si budete pomáhat, neuteče. A tak honička pokračuje. Krvavých
skvrn přibývá. Asi už má,
chudák, dost. A taky se mu
nechce vláčet tolik plných
PET lahví „krve“.
Terén se mění. Cariboo zamířil do lesa a pronásledování
i udržování oddílu pohromadě je zase o něco náročnější.
Kromě toho se zimní slunce
přiblížilo nějak nebezpečně
obzoru a stíny se začínají
dloužit. I my dospělí po sobě
začínáme vrhat významné
pohledy a mlčky se ptáme,
jak to asi ten cariboo zmákne.
Už by měl pomalu myslet na
vyvrcholení lovu. Ale kde nic
tu nic. Krvavé stopy nás vedou stále hlouběji do lesa
a přesto, že jsou stále větší,
hledají se stále hůř.
Ale co to? Tam v dálce mezi
stromy něco prosvítá. Že by
okénko perníkové chaloupky? Všichni ztichli a pomalu
se plížíme houstnoucí tmou
k tomu záhadnému světlu.

A tam, na malé mýtince září
vánoční stromeček!
To nečekal nikdo.
Je to čirá improvizace našeho
milého cariboo. Díváme se
všichni po sobě a je nám tak
nějak divně krásně u srdce.
Tak co, hoši, zbyla vám ze
svačiny nějaká jabka nebo
tak něco? Ozval se hlas ze
tmy za stromkem. To víte,
k té krvi se mi toho už moc
nevešlo. Stále jako omámení
hledáme v batozích, co by se

tu těm opravdovým zvířatům
mohlo nechat k snědku.
Vzhledem k tomu, že díky strhující honbě nebylo na jídlo
moc ani pomyšlení, je z čeho
vybírat. Čokoládu a podobné
dobroty vracíme mužstvu, jablka, křížaly a nějaké chleby
bez salámu putují na stromek
a pod něj. A potom se již večerní tmou nese zpěv vánočních koled. Ti zpropadení holomci zpívají snad poprvé
bez poš.uchování.

Chytře to měl cariboo vymyšleno.
Hned na druhém kraji paseky
je cesta, po které se dá i za
tmy bezpečně dorazit do
města. Když tak křupeme
sněhem za tiše štěbetajícími
chlapci, s uspokojením konstatujeme, že tématem hovorů již nejsou slabomyslné
akční filmy, ale lov cariboo,
noční les nebo Vánoce.
Dunící Hrom
Ilustrace Jiří Petráček
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Babička vždycky říkala: „Jak na nový rok, tak
po celý rok!“ Poj8me se tedy hned pustit do
práce, a. něco nezmeškáme.
Vzpomínáte na Déčko a její zážitek z pražské
tramvaje? Viděla nějakého chlápka, který
okrádá nějakého cestujícího…
Zdá se, že s podobnými zážitky, jako měla
Déčko, se mnoho z nás nepotkalo. Soudím tak
podle toho, že se našla jen hrstka těch, kteří
by uměli Déčku poradit, co v takové situaci
podniknout. Tady je jedna z odpovědí:
Ahoj Déčko,
kdybych viděl kohokoliv podezřelého při činu,
snažil bych se asi nenápadně upozornit někoho
z okolí – pokud možno alespoň 2 – 3 lidi. Čím
víc, tím líp – máme větší šanci zloděje zadržet
a zavolat policii. Problém je v tom, že většina
lidí je dnes naprosto lhostejných a pokud se nic
neděje zrovna jim, nestarají se o to.
Horší by to asi bylo v naprosto liduprázdné končině - ovšem takové si zloději většinou nevybírají.
Jaspis, Třebíč
Musím se přiznat, že mě malý počet odpovědí
trochu překvapil, protože sama mám několik
takto nepříjemných zkušeností, ale pravda,
i já jsem v tu chvíli přemýšlela, co bych mohla
udělat...
Milá Déčko a vlastně i všichni ostatní, co budete někdy v podobné situaci. Pokud se stanete diváky situace, kdy v dopravním prostředku nebo na ulici nějaký muž nebo žena
nebo nějaká parta lidí okrádají nebo přepadávají člověka, neváhejte a upozorněte na to kolemjdoucího dospělého člověka, nejlépe muže. Vysvětlete mu situaci a požádejte ho
o pomoc. Rozhodně se sami však nepouštějte
do žádné dobrodružné záchranné akce. Lidé,
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co páchají tento druh trestné činnosti, jsou
dost nevyzpytatelní a nikdo nemůže přesně
říct, jak se v dané chvíli zachovají... Můžete také zavolat na policii či upozornit na tento čin
policistu, pokud se bude pohybovat někde poblíž. Jisté je, že jde však o lidi a činy velmi nebezpečné, a proto se často můžete setkat
i s tím, že i když někoho tímto způsobem požádáte o pomoc, oslovená osoba se může tvářit, že vás neslyší, nebo vás odbude slovy,
abyste si toho nevšímali a starali se o své... Ne
že by je to nezajímalo, ale zřejmě ani sami nevědí, co by měli udělat, a stejně jako vy se mohou útočníků bát.
Zkuste si na toto téma popovídat s brášky
a sestřičkami na družinové či oddílové schůzce, a s vedoucím oddílu nebo rádcem družiny
můžete také naplánovat program na toto téma. Možná, že by se vám i podařilo na tuto
schůzku pozvat nějakého tatínka nebo známého, co pracuje u policie, který by vám mimo jiné mohl i poradit, jak se zachovat v takové situaci... A svoje závěry či radu nám napište.
Zavzpomínejte také na prosbu z prosincového
čísla Skauta-Junáka – na situaci Lukáše
z Víchova – je to ten, co by se rád stal jedním
z nás. Budeme mít i nějakou radu či pomoc také pro něj?
Pro některé čtenáře se blíží pomalu termín
zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia –
a o tom je i následující dopis.
Ahoj, prosím, pora0te mi.
Chodím do devítky a nemám úplně nejlepší
známky. Ale učení mne docela baví a chtěl bych
zkusit zkoušky na střední školu. Problém je
v tom, že rodiče si usmysleli, že mne dají do
učení, a o zkouškách nechtějí ani slyšet. Nejsme
moc bohatá rodina, a naši chtějí, abych co nejdřív vydělával. Kvůli tomu nebudu moct ani na
tábor. Jenže já bych chtěl zkoušky aspoň zkusit,
jestli „na to mám“.
Co myslíte, můžu zkusit dělat zkoušky bez vědomí rodičů? A jak to zařídit?
Pavel, Brno
Vaši kamarádi a kamarádky čekají netrpělivě na vaše rady. Své odpovědi, ale i dotazy,
posílejte k nám do redakce.
Přestaňme lenošit a s chutí do nového roku...
Pé/a

Každý se může
kdykoliv
přihlásit
na Cestu
k vrcholu!

cesta
k vrcholu

LEDNOVÁ
LISTÁRNA

Bu8 můžeš poslat přihlášku redakci, nebo na
e-mail: figy@centrum.cz
a jiri.klaban@quick.cz. Pak můžeš hned začít
stoupat podle úkolů zveřejněných na internetu na: http://skunipa.web.tiscali.cz na hesle
VRCHOLY.
Vybírat lze libovolně, doporučujeme začít
úkoly loňského roku (1. cyklus) a po malých
krocích, případně s „koučem“, ale s dostatečnou vůlí po dosažení vrcholu lze dosáhnout
všeho. Zaregistrovat lze libovolnou osmitisícovku, protože se eviduje pořadí dosaženého
vrcholu. Zatím v naší Cestě k vrcholu existuje
jediný mužský prvovýstup na Everest, ale ten
i další osmitisícovky čekají... i na první ženu či
dívku.Víte, že naše horolezkyně Soňa
Vomáčková jako první žena na světě dosáhla
bez kyslíku nejvyšší výšky výstupem na
Lhotse 8516 m?
Řada z vás si stěžuje, že „nemá čas“. Ten nikde
nekoupíš, a tak nezbývá, než s ním dobře hospodařit. Umíš to?
Lednové úkoly na
http://skunipa.web.tiscali.cz : Time manager
a Prognostik ti pomohou.
Z posledních hlášení:
Bára (Everest: 856 S), Anež (Broad Peak: 5108
S), Strunka z Benešova (7629 S); expedice
Annapurna z Jilemnice: Lišák (1243 S), Kroll
(1512 S), Lachtan (2567 S), Štěpán (420 S),

Hroch (1150 S), Soudek (1359 S) a pořídil si
Messnerovu knihu Annapurna, Luban (210 S),
Šmudla (504 S), Evžen (603 S); expedice na K2
- děvčata z Jilemnice: Zdenča (3212 S), Zebra
(1160 S).
A co ostatní? Jste živí? Pište na:
jiri.klaban@quick.cz.
Lednový úkol:
FANTASIE NA OSMITISÍCOVCE ( FNO)
V0302 – 1 – J – (2,4) /MZ: 100 S
V prosincovém čísle SJ ti hod kostkou v 6000
m přinesl bu8 „štěstí“ nebo „smůlu“.
Tvým úkolem bude nyní představit si svou situaci ve výšce 6000 m podle kostkou přiděleného „osudu“ (FNO/6: je nádherné počasí pro
rychlý výstup…– ale FNO/1: je sněhová bouře,
jsme uvězněni ve stanu, padají laviny…).
A te8 o té situaci máš poslat vysílačkou do základního tábora dole zprávu. Ale ne jen tak ledajakou - zpráva, i když krátká, by měla být také přitažlivá pro novináře, kteří o vaší expedici informují v denících a televizním zpravodajství. K dispozici máš celkem (nejvýš) 300
znaků (písmen, včetně mezer a čárek). Svoji
zprávu pošli bu8 do redakce, nebo na jiri.klaban@quick.cz. pod značkou FNO/ číslo na
kostce. Všechny zprávy budou zveřejněny na
SKUNIPA v Ohlasech, 3 nejlepší otiskneme ve
Skautu-Junáku a jejich autoři získají pěknou
knížku. O vyhodnocení požádáme skautského
spisovatele br. Zapletala. Soutěž uzavřeme
15. dubna 2003. Za účast v této soutěži máš
50 S, za třetí místo 65 S, za druhé 80 S, za první 100S.
Na vaše hlášení a na nové poutníky stoupající
k vrcholu se těší
Jiří Klaban – Kyb

Také tě zaujaly pěkné fotografie?
Najdeš je v článku Můj vrchol – fotografie o cestě k velkému koníčku a životnímu vrcholu fotografa Stanislava Voxy na stranách 14-15.
Jistě i tobě se už někdy dostal fotoaparát do ruky. Co si takhle doplnit pár
vědomostí a splnit si odbornost Foto, film, video z odborky Umělec?
Podmínky pro splnění I. stupně nejsou nijak složité – 4 libovolné podmínky
z jakýchkoli odborností odborky Umělec a k tomu body 1. – 4. z odbornosti
Foto, film, video: mít vlastní přístroj a umět jej správně ošetřovat, znát zásady fotografování při umělém světle, předložit alespoň 30 snímků z oddílové činnosti a starat se o fotodokumentaci ze života družiny nebo oddílu.
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Pro mě je Bra ka tvůrcem jednoho z divů světa. Ty, které jsem na vlastní oči viděl,
mám seřazené takto: Pyramidy v Egyptě, údolí řeky Colorado v Americe, Bra kův Pátý
oddíl vodních skautů v Praze… Myslete si o tom, co chcete.

Dál pluli dál a dál
Bra.ka byl novinářem, redaktorem skautských časopisů, scénáristou a spisovatelem, ale především byl vedoucím skautského oddílu.
Pátý oddíl nikdy svou činnost nepřerušil. Plul dál v letech německé okupace, kdy
byl skauting zakázaný, a plul
dál a dál po celých dlouhých
čtyřicet let bolševika, kdy
bylo zakázáno skoro všecko,
a pluje dál.
V sedmdesátých letech jsem
se zúčastňoval květnových
výprav vodní Pětky. Byl to
pro mě hodně zvláštní pocit
stát zas v nástupovém čtverci a volat pokřik vodní
Dvojky a slyšet odpově8
Bra.kova oddílu.
„Do čela! Nepovol! Bij se!
Vpřed!
Pět! Pět! Pět!“
Byl to pro mě hodně zvláštní
pocit, když jsme pak dopluli
na tábořiště pod Weinzettelem – mimochodem: na tábořiště, které pro nás objevil
první vodní skaut Comassagera – a když jsme zapálili
oheň starodávným zaříkadlem a zpívali o lodi Spray,
o ztroskotání Titanicu,
o trojstěžníku Jižní Kříž
a o malé lo8ce, která na moři jak jak a jakživ nebyla…
písně, které pro naše oddílové zpěvníky kdysi vybral
Jumbo.
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Docela nejzvláštnější v té
tmě tmoucí, která nás obklopovala, byl však kruh tváří
ozářený plameny. Seděli tam
kluci Bra.kova oddílu, kterým bylo třináct, a pak „kluci“, kterým bylo asi tak osmdesát. Bra.ka už na světě nebyl, ale stejně jsem měl pocit,
že je s námi po celý ten čas.
Dovedl se s oddílem vracet
do času písní, které jsme zpívali, do času, „kdy svět byl
ještě romantický a zalidňovali jej piráti“. Napsal: „… v jedné krásné noci, kdy pod rudým sloupovím borovic hořel oheň a nad jezerem stál
plný měsíc, rozhodli jsme se,
že budeme námořníky.“

Jaroslav Novák - BraHka
1894 – 1965
Byl blízkým spolupracovníkem A. B. Svojsíka.
Byl to také skautský spisovatel, autor našeho prvního skautského románu, redaktor časopisů „Skaut –
Junák“ a „Vůdce“. Zabýval
se skautskou historií a je
autorem několika skautských příruček.
Založil Pátý oddíl vodních
skautů (Vodní Pětku)
v Praze.

Skoro se zdá, že tím už to
nejdůležitější bylo hotovo.
Pak už jen sehnal plachetnici a vyplul se svým oddílem
– bylo to 30. června roku
1934 – z Rijeky na opuštěné
ostrovy Jaderského moře
a dál podle pobřeží až k albánské hranici. Někdy skutečnost neodpovídala snu.
Třeba bouře jsou v písničkách o moři hodně jiné než
ve skutečnosti. Jednou
u Osičenice se majitel plachetnice modlil k Panně
Marii, aby do nich netřískl
blesk, a dobře udělal, ale
stejně si uvědomovali, že jim
na stožáru chybí hromosvod
a že s hromosvodem by ta

modlitba byla třeba účinnější. Moře kolem nich se rozsvěcovalo a zhasínalo, pásy
blesků je obkličovaly, lo8
tancovala na vlnách a lilo.
V mnohém však skutečnost
sny předčila. Když za teplých nocí spali na palubě přikrytí jen hvězdnatou oblohou. Když v rukách drželi
kormidlo a řídili lo8. Když
bloudili neobydlenými ostrovy a svět se zdál najednou
daleko. Když si uvědomili,
že to dokázali. Byli první
českou posádkou na plachetní lodi, která kdy vyplula na Jaderské moře.
Po válce zůstal v zátoce pod
Vyšehradem potopený německý kutr – plachetnice
s dvěma stěžni. Kluci z vodní Pětky lo8 vytáhli a vydali
se s ní po Visle do Baltického moře. Prožili příběhy ja-

ko vystřižené z písní, které
zpívali u táborových ohňů,
a když dopluli do přístavu
v Gdyni, velká norská lo8 na
ně zahoukala a její vlajka šla
dolů a pak zas vyletěla zpátky a oni pochopili, že je
zdraví a potom se rozhoukal
celý přístav. Byla to chvíle,
na kterou pak nikdy nezapomněli. Kdysi Bra.ka napsal:
„… rozhodli jsme se být námořníky“. Lodě, které je
v přístavu zdravily, byly důkazem, že se námořníky
opravdu stali.
Nad
kronikami
táborů
Bra.kova oddílu se mi vynořují dvě věty z Kiplinga.
„Chceš uskutečnit sen?“
„Probu8 se!“
Bra.ka uměl proměňovat
sny ve skutečnost. Byl hodně „probuzený“. Potom ale
přišel bolševik a pro Bra.ku

bylo najednou všechno jinak. Ne však pro oddíl, který
založil, ale o tom už jsem
psal. Bra.ka musel opustit
Prahu a byl „vysídlený“ do
Ústí nad Labem. Svým nástupcům v oddíle pilně psal popisy tábořiš., na která mají plout, návrhy oddílového
programu, dál vedl z dálky
svůj oddíl, ale stejně se mu
dobře nedařilo.
Psal také o tom, že nedaleko
domku, ve kterém bydlí, vozí auta uhlí a že řidiči „řežou“ zatáčky a že to asi dělají naschvál, protože jim pak
padá uhlí z nákla8áků a on,
Bra.ka, ho sbírá, aby měl
v zimě čím topit. „Jsem
Robinson a nechci podlehnout.“
Otto Janka
Ilustrace Marko Čermák
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TAHÁK po Vánocích
aneb Jak vybírat vybavení na tábory
(pokračování Taháku
Ježíška z čísla 3)

pro

Minule jsme začali vytvářet
tahák, který by mohl pomáhat při výběru vybavení do
přírody. Rozškatulkovali
jsme si výrobky do pěti kvalit:
Z – šmejdy na Zahrádku,
T – postačující pro nenáročnou Turistiku,
H – vybavení do letních Hor,
E – pro náročné až
Extrémní akce,
E+ – absolutní špička.

nopláš.ové i dvoupláš.ové
s laminátovými pruty.
Kvalita „H“ od 3500 Kč - letos
někdy již od 2000 Kč, dvoupláš.ové, někdy již s duralovými pruty, lepené švy jsou
samozřejmostí.
Kvalita „E“ od 6500 Kč – velmi
odolné stany s mnoha vymoženostmi, duralové pruty.
Kvalita „E+“ od 9000 Kč –
použity nejlepší dostupné
materiály.

Posvítili jsme si na batohy,
boty, svítilny, karimatky
a spacáky. Dnes tahák doplníme o stany, vařiče a oblečení.

STANY,
turistické, pro 2-3 osoby
Cenové rozpětí na českém trhu v roce 2002 bylo od 375 do
29 000 Kč i více.
Kvalita „Z“ hrozí téměř jistě
do 900 Kč - jednopláš.ové stany, nelepené švy, hanebné
koncepce.
Kvalita „T“ od 1000 Kč – lepené švy, jednoduché stany jed-
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VAŘIČE,
turistické
Cenové rozpětí na českém trhu 2002 bylo od 38 do 4634 Kč
Kvalita „Z“ hrozí do 500 Kč.
Najdeme zde vařiče na pevný
líh za asi 38 Kč, mající neregulovatelný a nedostatečný výkon pro náročnější podmínky,
dále těžké a neskladné vařiče
a překonané typy plynových
vařičů na napichovací bomby
(bez ventilu).
Kvalita „T“ od 500 Kč – v pokojových podmínkách, tedy
asi 20O C a bezvětří, uvede takový vařič litr vody do varu
do 7 minut.
Kvalita „H“" od 600 Kč – v pokojových podmínkách uvede
litr vody do varu do 6 minut.
Kvalita „E“ od 1500 Kč zaručuje naprostou spolehlivost
a snadnou obsluhu. Vysoký

výkon má i v zimních podmínkách. Litr uvaří do 5 minut.
Kvalita „E“ od 2000 Kč – to
jsou nejlepší plynové a benzinové vařiče.
Mnoho let vybočuje z uvedeného přehledu výborný český
vařič VAR2, plyňák, se kterým
jsou spokojeni i horolezci při
nejnáročnějších akcích. K mání bývá asi za 600 Kč.
Oblečení, bundy „nepropro“
(nepromokavé, a přitom prodyšné)
Cenové rozpětí na českém trhu
2002 asi od 1000 do 12 294 Kč

Kvalita „Z“ hrozí do 2000 Kč.
Jsou to často zcela neznámé
zátěrované tkaniny, u kterých
hrozí, že budou protékat nebo se naopak beznadějně zapařovat. V těch „nejlepších“
se zapaříme i promokneme
zároveň, protože nemají dokonce ani přelepené švy.
Kvalita „T“ začíná přibližně
od 2000 Kč. Nalezneme tady
mnoho slušně ušitých výrobků z tkanin se zátěrem, jejichž
parametry - nepromokavost
a prodyšnost - jsou přijatelným kompromisem a jako
krátkodobá ochrana před nepřízní počasí se dají používat.
Přelepené švy musí být samozřejmostí.
Kvalitu „H“ jsme v roce 2002
mohli objevit nejdříve za asi
2500 Kč. Teprve tady jsou
první nejjednodušší bundičky
z membránových materiálů,
které lze považovat za opravdovou záruku nepromokavosti a současně dobré prodyšnosti.

Pro kvalitu „E“ musíme sáhnout ještě hlouběji do peněženky, nejméně pro 3900 Kč.
Za tyto peníze již musíme dostat technicky propracovanou bundu z některého světově proslulého a prověřeného
membránového materiálu.
Pokud potřebujeme oblečení
do nejdrsnějších podmínek,
měli bychom sáhnout po tzv.
A „třívrstvém laminátu“
a v tom případě to chce ještě
trochu připlatit.
Kvalita „E+“ vyžaduje obnos
kolem 6200 Kč. Precizní střihy
s množstvím šikovných detailů. Použité materiály jsou posledním výkřikem vědeckého
bádání.
Jen pro zajímavost – nejdražšími bundami roku u nás byly
například
Summit
Pro
(Karrimor, materiál Gore-tex
XCR, 12 068 Kč) či Altitude
(Vaude, materiál Transactiv,
12 294 Kč).
Pomocí taháku jsem chtěl

zprostředkovat základní orientaci o nabídce. Tento superstručný přehled si kladl za
cíl ochránit vás především
před nákupem úplných šmejdů (kvalita „Z“), ale případně
i před zbytečně drahými výrobky, pokud pro vaše potřeby bohatě stačí kupříkladu
kvalita „H“.

Příště se podíváme detailněji
na jednotlivé typy vybavení.
Krásnou zimu přeje
Ďouba
Svoje náměty a dotazy pište
na e-mailovou adresu:
dou.ba@worldonline.cz
nebo do redakce SkautaJunáka.

Tiskové a distribuční centra Junáka nabízí k odběru

Skaut - Junák

Inzerce TDC

starší čísla časopisu
Nabízíme čísla 3 - 10 ročníku 42, čísla
1 - 10 ročníku 43 a čísla 2 - 8 ročníku 44.
Pokud máte o tyto časopisy zájem, kontaktujte firmu
A-Aska na adrese Dukelská 57e, 614 00 Brno, kde si
můžete objednat jejich dodání.
Cena jednoho výtisku je 5,- Kč, navíc se účtuje balné a poštovné,
které závisí na množství zasílaných časopisů.
Dále je možno objednat tyto skautské časopisy:
Skauting (ročník 36: 5-10, ročník 37: 1-10, ročník 38: 1-10,
ročník 39: 1-10, ročník 40: 1-10)
Světýlko (kompletní ročníky 5, 6, 7 a roč. 8 od čísla 2)
Roverský kmen (od čísla 2 po číslo 25).
Cena starších čísel všech časopisů
je stejná jako u Skauta - Junáka.
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knížky
do
krosny
DAKOTOVÉ ZA ŘEKOU RYB
V oblasti dnešního státu Severní Dakota došlo
po polovině 18. století ke střetu dvou velkých indiánských kmenů. Odžibwejové, které bílí vyhnali z jejich sídel, se stahovali k západu, kde
narazili na území dakotských Assiniboinů.
Dakotové však bránili svou zem urputně. Bojů se
zúčastnili dva hrdinové – rudý Kenéu a bílý Petr
Morel, nazývaný Dobrá tvář. Nejde však pouze
o jejich napínavý příběh, podstatnější jsou zvyky, radosti
i utrpení indiánských kmenů.
Kniha Josefa Berczuka u nás
vyšla jen jednou – v roce 1962.
Nyní ji vydalo nakl. Toužimský
a Moravec s původními ilustracemi Jaromíra Vraštila.
GENERÁL NEBE
Životní příběh letce Františka Peřiny, jednoho
z nejúspěšnějších československých válečných
stíhačů podle jeho vyprávění sepsal další hrdina
válečného nebe František Fajtl. František Peřina
byl před válkou úspěšným pilotem – leteckým akrobatem, věnčený vavříny i z mezinárodních leteckých závodů. Jeho dramatický osud začal útěkem z okupované vlasti. V boji se osvědčil už ve
Francii a po jejím pádu v anglickém letectvu u jednotek RAF. Jeho žena, která zůstala v Protektorátu Čechy a Morava, byla za odbojovou činnost odsouzena k trestu smrti a jen náhoda ji zachránila.
Po válce opět Peřina létal - nad
svobodným Československem,
ale v r. 1949 znova utíkal, i se ženou, nejprve do Anglie, pak do
Kanady a USA. Vrátili se až v r.
1993. Minulý rok byl František
Peřina povýšen na generálporučíka. Nové doplněné vydání
s mnoha fotografiemi vydalo
nakladatelství Ostrov.
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KNIHY DŽUNGLÍ
Knihy? Ano – původně napsal Rudyard Kipling
dvě Knihy džunglí. S napětím a vzrušením budete sledovat nestárnoucí příběh chlapce
Mauglího, který vyrůstal v zeleném šeru džungle
mezi vlky od prvních krůčků až po mužný věk,
aby se nakonec vrátil k lidem.
V některých povídkách
Mauglí nevystupuje, ale i ty
jsou z tajemné a divoké indické džungle, plné půvabné vysoké zvěře a elegantních, ale
nebezpečných šelem. Trochu
pohádka, trochu učebnice
přátelství, statečnosti, pomáhání jiným… Knihu koncem
roku vydalo nakladatelství Albatros s ilustracemi
Zdeňka Buriana, z nichž jste některé mohli vidět
v originále na červnové výstavě Výpravy za dobrodružstvím v Praze.
DNES VAŘÍM JÁ
V kapesní příručce kuchařského umění vám vedle jednoduchých i náročnějších receptů na běžné i slavnostní pokrmy autorka Šárka Pavlíčková
prozradí spoustu osvědčených triků, s nimiž
zvládnete práci v kuchyni i umění stolování.
Připravit chutné jídlo či pohoštění pro blízké či
kamarády a umět ho i nápaditě naservírovat je
přece príma věc! Stanete se šikovnými pomocníky doma i v táborové kuchyni, a v obou případech to jistě nezůstane
bez pochvaly. Kuchařka
vyšla v edici OKO v nakladatelství Albatros.
4x Windy
NETRADIČNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI
Příručka pro organizování a řízení netradičních
druhů sportů, které vás mohou zajímat, např. inline brusle, ju-do, pouliční sporty, kreativní cvičení, uvádí i další zajímavé pohybové činnosti,
například žonglování a akrobatiku. Autorka
R. Zimmerová se nesoustře8uje na soutěživé srovnání,
ale klade důraz na význam
pohybu z hlediska vzájemné
komunikace a spolupráce dětí. Rozvoj jejich fyzických
a sociálních schopností pokládá za významnou prevenci
problémů a případně i závislostí. Knihu vydalo nakladatelství Portál.

sběratelův
šuplík
6
Nazdar, Čiki, dnes si opět pohovíme v kumbálu.
Další sbírka není rozsáhlá, v šuplíku zabírá jen
málo místa. Ukážu ti sbírku

EX LIBRIS
Co je to ex-kaliburs? To neznám – něco o mečích?
Ale jdi, ty popleto, neřekl jsem exkalibur, ale
ex libris. To je z latiny a znamená to: „z knih“.
Aha, tak to tedy budou nějaké výstřižky z knížek – ale to se přece nemá!
Zase se pleteš, já bych samozřejmě na žádnou
knížku nevzal nůžky. Jde o něco jiného.
Snadno si představíš, že někomu půjčíš knížku,
ten ji nevrátí a oba postupně zapomenete.
A tak si někteří majitelé vlepovali do knihy svoji majetnickou značku.
Proč vlepovali, když stačí si knihu jen podepsat?!
Samozřejmě si je pořádnější lidé podepisovali,
nebo předsádku opatřili razítkem se jménem.
Někteří si ale dali udělat malý lístek, třeba se
svým erbem či jiným znakem, kterým dávali
najevo své zájmy nebo jiný charakteristický
znak své osobnosti. Grafický návrh si nechali
udělat u odborníka – malíře nebo grafika. Ten
pak vytiskl lístečky o rozměru třeba 7 x 9 cm
(ale i menší nebo větší). a ty se lepily na vnitřní stranu desek. Časem se sbírání ex libris stalo
zajímavým koníčkem.
A jak se dá taková sbírka
třídit? Jak se pozná, který
ten papírek je obyčejný
a který vzácnější?
Třeba podle použité grafické techniky (ocelorytina,
suchá jehla, dřevořez, litografie a mnoho dalších),
anebo podle toho, jaká
skautská osobnost ho používala, a také, kdo tu znač1
ku graficky ztvárnil. Mezi

umělci, kteří se věnovali těm- 2
to malým uměleckým dílkům,
je řada slavných, kteří bu0 byli sami skauti, nebo měli ke
skautingu dobrý vztah a svým
známým rádi ex libris udělali. Tak například Jiří Bouda
svému příteli a sběrateli
Jiřímu Karlecovi udělal toto
pěkné ex libris (1) s lilií
a patronem skautů svatým
Jiřím. Každý pak ví, že majitel této značky je skaut.
Dalšími autory jsou třeba
Vojtěch Cinybulk, Stanislav
Hlinovský a další. Do oblasti
3 této drobné grafiky se zapsali i vysloveně skautští autoři.
Z nejstarších třeba Mariquita (2)
– mám tu i jeho vlastní značku
(3). Všimni si, že horní část je
psána azbukou, protože byl původem Ukrajinec. Zde právě vidíš, že do erbu nakreslil své zá4
jmy – umění, cestování, Jižní
Ameriku, přírodu a skauting. Dalším je
Břetislav
Komárek
(4),
a z těch mladších třeba Jan
Čáka, Vladimír Pechar (5),
Dušan Odehnal, Vladimír
Chochola a jiní. Výraznou
osobností mezi skautskými
grafiky je Ladislav Rusek - Šaman (6). Tvorbě ex libris se
5 věnuje již 40 let a vytvořil
stovky linorytů pro své přátele..
A máš ex libris nějakých skautských osobností?
Už jsi viděl třeba toho Mariquitu (3), Evžena Štáfla – nestora havlíčkobrodského skautingu (4),
Jaroslava Foglara (5), ale mám tu i značky
Rudolfa Plajnera, Dagmar Skálové – Rakši a jiné.
Kterého ex libris si ceníš nejvíce?
Mám to štěstí, že se ke mně zatoulalo i ex libris náčelníka zakladatele A. B. Svojsíka z doby,
kdy ještě skauting neexistoval
(7), proto tu není žádný skautský symbol, ale nevadí – stačí mi
vědomí, že tuto značku s pávem
si Svojsík vlepoval do svých
7
knih.
Windy
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JAMBOREE
JE TU
Přišel nám e-mail z Jamboree:
Zdravím všechny!
Vím, že NÁŠ Štědrý večer byl včera, ale tady to
chápou trochu jinak.... takže mi dovolte, abych
Vám všem taky popřál MERRY CHRISTMAS and
HAPPY NEW YEAR!!
No, takhle horké Vánoce jsem ještě nezažil.
Když jsem v Bangkoku uviděl, jak mezi zavazadly vyjíždí z letadla i zabalený smrček, neubránil jsem se smíchu. Venku před halou mě
smích přešel. Je tu hic, hic, hic...
Lojza, servistým

Náš pan velvyslanec sleduje první vystoupení české delegace

V minulém čísle Skauta-Junáka jsme se
ptali na názor čtenářů, jestli má vůbec tak
velká akce, jakou Jamboree nesporně je,
smysl.
A tady jsou dvě z odpovědí:
Jistě by se dala nalézt nějaká „proti“ (např. pro
místní obyvatele – velké množství lidí, hluk,
fronty na letištích, pro nás – obrovské vynaložené finanční prostředky, které by se daly využít na mnohem užitečnější a prospěšnější věci, atd…), ale to bychom pomalu nemuseli
jezdit ani na naše skautské tábory!!!
Podle mě je to obrovská příležitost navázat
nová, do budoucna možná neocenitelná přátelství, vyměnit si mnoho zkušeností a hlavně

30

mnoho věcí se dozvědět. A to hned tou nejlepší formou – poznáváním na vlastní oči. No,
a potom samozřejmě vidět tolik sestřiček
a bratříčků najednou – to musí být prostě
bomba…
A pokud mi nic nebude bránit, rád bych to
zkusil za 4 roky v Anglii.
Petr Řehák, Červený Kostelec
Skauting ze „světového hlediska“ mě hodně zajímá. Připadá mi, že Jamboree je jedna z nejúžasnějších akcí. Sejdou se tam lidi z opačných
konců světa, ale rozumí si. Mají společný cíl.
Já jsem nikdy na žádné mezinárodní skautské
akci nebyla, ale ráda bych něco podobného
v budoucnu zažila. Pořád dokola pročítám
speciál Skauta - Junáka z roku 1999, věnovaný
Jamboree. Některé články už znám téměř nazpamě.. Bylo by moc fajn, kdyby vyšel opět
speciál, věnovaný 20. Jamboree.
V našem oddíle se na mezinárodní skauting
neklade moc velký důraz, myslím si ale, že je
to škoda. Já aspoň malým světluškám povídám o tom, že všude na světě jsou také takové světlušky, jakou jsou ony. A taky, že až vyrostou a stanou se z nich skautky, pojedou
třeba na Jamboree. O Jamboree jsem napsala
do našeho družinového časopisu. Třeba časem začnou mít i holky z našeho oddílu o takové věci zájem.
Určitě je důležité umět cizí jazyky. Já se pátý
rok učím anglicky. Baví mě to, a myslím si, že
je nejdůležitější se dorozumět, a není tak důležité, že se člověk při písemce splete v písmenku…
Skauting je asi nejlepší věc na světě. Do oddílu chodím osmým rokem a za tu dobu se pro
mne skauting stal asi nejpodstatnější částí života. Nevím, co bych bez něj dělala.
Je dobré, že na světě byli, jsou, a doufám, že
ještě dlouho budou lidé, kteří nedají skautingu
zemřít. Chtěla bych jim všem poděkovat, ale
nevím jak…
Osmadvacátého prosince budu myslet na tu
spoustu skautů a skautek z různých koutů světa, kterým začíná Jamboree.
Pája, 13 let, Brno
V době, kdy budete číst tyhle řádky, už budou naši účastníci z Jamboree zase doma,
a tak se můžete těšit na spoustu fotek a povídání, jaké to tam opravdu bylo.

VAŠE ZIMA
Sníh, slavnostní vánoční osvětlení a týpí, v kterém skauti na náměstí
rozdávají Betlémské světýlko – to je každoroční kouzlo vánoční atmosféry ve Valašském Meziříčí, které zachytil na svých snímcích Jan
Klouzal.
Fotky z vánoční nadílky 30. oddílu Střelka Plzeň-Doubravka z roku
2000 a 2001 poslal Petr Holub – Klokan. Zachytil také oddílovou etapovou celoroční hru Stavba kanadské pacifické železnice. Na jednom
snímku byl právě dokončen most přes řeku sv. Vavřince, na druhém
sněhová lokomotiva – jen se rozjet…

31

Když
se
řekne...
Stanul na jevišti našich dějin ještě dřív, než se zvedla opona.
Historikové o něm našli jen málo zpráv. Příběh jeho života známe
skoro jen z legend.

Kosmy a Damiána, jimž byl staroboleslavský chrám zasvěcen, snad pozval knížete na
křtiny svého syna, a potom už,
v čele družiny atentátníků,
svého bratra zabil. Zemřel
skvělý panovník míru. Jeho
jména se zmocnily legendy.
Začal čas zázraků.
Krev knížete, která ulpěla na
zemi a na chrámových dveřích, před kterými skončil svůj
život, nedokázal nikdo celé tři
dny umýt.

První z blanických rytířů
– kníže Václav
Asi v roce 924 se ujal vlády
v českém knížectví, které bylo
už trochu křes anské a ještě
trochu pohanské, a velmožové
prý nad ním takto hořekovali:
„Co si s ním počneme? Má být
knížetem, ale je zkažený od
kněží. Žije jako mnich.“
Vypravovalo se o něm, že má
podivné záliby. Sám prý pěstoval vinnou révu, to ještě dokázali pochopit, to bylo chvalitebné, jenže… lisoval z ní jen
mešní víno. Sám pekl v peci, to
by snad také dokázali pochopit, jenže… pekl v ní jenom
hostie. Dal přednost míru před
válkou, a proto slíbil, že bude
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platit německému vládci
Jindřichovi Ptáčníkovi každý
rok sto dvacet volů a pět set
hřiven stříbra jako „tributum
pacis“, jako poplatek za mír.
To byl čin, který však už jeho
bratr Boleslav pochopit nedokázal. A ani nechtěl. Byl přesvědčený o tom, že mír není na
prodej, že lepší zárukou míru
než stádo volů naložených
stříbrem je silná armáda.
Boleslav byl údělným pánem na
Staré Boleslavi, a proto 28. září, snad roku 929, snad
v roce 935, pozval svého bratra na
slavnou
mši k uctění
svatých

Když po třech letech, v neděli
4. března roku 932, dal
Boleslav otevřít hrobku, našel
tělo svého bratra neporušené.
Všechny rány, které dostal, byly vyhojené. Jen jedna zůstala.
Ta, kterou knížeti zasadil jeho
bratr. Vykoledoval si za to už
navždycky přezdívku „Boleslav Ukrutný“. Tenkrát nechal
mrtvé tělo knížete Václava odvézt do Prahy, do kaple v chrámu svatého Víta, a brzy potom
už se kníže Václav stal velvyslancem Přemyslovců a patronem celého českého národa.
Jeho obraz se nepřestal vracet
na praporce, na mince, na pečetě, na husitské pavézy a ještě později, po bitvě na Bílé hoře, se mírumilovný kníže stal
legendárním velitelem Blanických rytířů, se kterými jednou,
až nám bude nejhůř, vyjede
z hory na statném bělouši
a slavně zvítězí nad těmi, kteří

nám přišli škodit. Jeho jméno
se nám vrací i ve Svatováclavském chorálu, který byl kdysi
dávno obdobou novodobé
státní hymny. Karel IV. mu věnoval královskou korunu a…
a tak dál.
U sochy svatého Václava
v Praze, na náměstí, které nese
jeho jméno, byla 28. října 1918
vyhlášena samostatnost naší
vlasti. U stejné sochy se u nás
setkávali lidé znovu a znovu, při
všech velkých, nebo také tragických dnech našich novodobých
dějin. Když v roce 1968 skončil
pod pásy tanků náš hašišový
sen o svobodnějším životě,
vzpomínám na setkání Pražanů
pod sochou svatého Václava.
Nikdy před tím a nikdy potom
jsem nic podobného neviděl.
Lidé se proměnili v příbojovou
vlnu, která několikrát vyletěla
až k soše, aby se jí lidé mohli
dotknout, snad jen na vteřinu,
snad na dobu ještě kratší, a potom už se na ně vrhli policajti
s pendreky a se slzným plynem,
ale oni se vrátili, opět podobni
příbojové vlně, a skoro se zdálo, že svatého Václava opravdu
prosí o pomoc. Kdysi nám přece slíbil, že „nedá zahynouti
nám, ni budoucím“. Vzali jsme
ho za slovo…
V roce 1989 začala „sametová
revoluce“ také u sochy svatého Václava, který se už dávno
před tím stal symbolem našeho národa a státu.
Kdysi býval zobrazován jako
světec se svatozáří a se sepjatýma rukama, ale ta podoba je
už dávno skoro zapomenutá.
Dnes je zobrazován nejčastěji
jako rytíř s mečem a s korouhví, v železné košili, s knížecí
čapkou nebo s helmicí, a na
štítě má plamennou orlici. Od
dob baroka bývá na koni.
Otto Janka

Mezi nejstarší vyobrazení knížete Václava patří miniatury – obrázky v rukopisech legend. Ta vlevo dole je z Wolfenbüttelského rukopisu Gumpoldovy legendy (po r. 983) a zobrazuje Václavovo přepadení u dveří kostela. Trůnící
kníže Václav v ozdobné iniciále je z Vyšehradského kodexu z konce 11. století. Nejkrásnější výzdobu na počest světce nechal zhotovit Karel IV. ve
Svatováclavské kapli v chrámu sv. Víta v Praze – tam je také dvoumetrová socha z opuky, z dílny Petra Parléře z r. 1373.
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Napínavý prázdninový příběh se odehrává na řece Rokytce a v rozlehlé zámecké oboře, kde tajemný domorodý kmen Ponků chrání své území proti vetřelcům. Bezděčně se jimi stávají sourozenci Ájína a Tonino z Prahy a jejich nevlastní bratři Jura a Dan z Brna, jejichž setkání vyústí v založení klubu Žlutý květ. Od chvíle, kdy se při lovu bobra odvahy v opuštěné věži ztratí ze zámecké
obrazárny dva obrazy, vydává se Žlutý květ na honbu za zlodějem.
Pan doktor to vyřešil jedna
dvě: „Vy, hoši,“ pohodil nataženou rukou, „každý z jedné
strany a a Dan pěkně cupitá,“
a zmizel v osvětlené předsíni.
„Tak, hoši,“ pobídla Ájína
Juru a Tonina, „každej z jedný
strany a a Dan pěkně cupitá,“
ale nebyla si jistá, jestli jim po
cestě ze zámku zbyly ještě nějaké síly.
S. H. Dan něco nesrozumitelného zabreptal a začal se na
korbičce obracet. Zřejmě jim
chtěl usnadnit jejich těžký
úděl.
„On vnímá!“ radostně zavýskla Ájína a chytila Dana za ruku.
„Proč by nevnímal?“ chladně
reagoval Tonino, „podívej se,
jaká je korba. Nějakej otřes
mozku je pro něho jak pro tebe rýma.“
„Hochu, bejt tebou, tak bych
zbytečně neplýtvala silama
a nevyčerpávala si mozek
a hodila bych S. H. Dana na
sál. Pan doktor lékař čeká.“
Hoši zvedli Dana z korbičky.
Ájína mu pomohla zaklesnout
se rukama za jejich ramena
a tlakem na záda ho udržovala ve svislováze.
Šel trochu klopýtavě, ale šel.
ProjížJka nočním městečkem
mu pomohla. V předsíni vystřídal Tonina doktor Voneš.
V ordinaci, které pan doktor
říkal sál, položili Dana na igelitem potažené vyšetřovací
lůžko. Pan doktor mu sňal obvaz a řekl: „Pěkný mazanec,
kdo ho praštil?“ a prohlížel
ránu.
„To my nevíme,“ řekl Jura.
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„Umývali jste tu ránu vodou?“
zeptal se pan doktor.
„Jen jsme ho vodou křísili,“
řekla Ájína.
„Fajn,“ pochválil je. Chystal si
injekci. Vybídl Ájínu: „Ty, děvče, jdi vedle. Je tam na stole
matonka a sirup. Odlej půlku,
dej víc sirupu, zamíchej a na-

leješ to do něho.“ Dan dostal
injekci a ani nemrkl. Matonku
vypil hltavě žíznivě. „Dej mu
ještě,“ přikázal pan doktor.
Ošetřil a ovázal ránu. Dan se
tvářil vyjeveně, zřejmě nechápal, co se s ním děje. Přesto
měl pravidelný tep i dech.
„Nechám si ho tady do rána,“

oznámil pan doktor, „přijJte
v osm, sepíšeme to. Jestli nevíte, kdo ho praštil, bude to
práce pro rokytnickou Jízdní.
Čí je tady ten pěknej hafan?
Jeho? Věrný Lord? Lorde, lehneš si v předsíni a budeš hlídat pána. A vy,“ roztáhl ruce
a pakoval trojici ze dveří,
„dobrou noc a ráno tady!“
Zavřel za nimi.
Jen se vydali do vlahé letní
noci, povídá Ájína: „Poslyš
Juro, teJ vzbudíš dědouška
a řekneš, co se stalo… aby neměli strach.“
Dlouho před osmou už stáli
před ordinací. Zaklepali na
dveře, když na obou rokytnických věžích tloukla celá.
„Jste přesní jak hodinky,“ přivítal je pan doktor Voneš, „to
se mi líbí.“
Dan seděl v památečném
křesle s vysokým opěradlem
(nebylo součástí ordinace,
ale sbírky některého lékaře),
na hlavě nový obvaz, v jedné
ruce krajíc chleba, ve druhé
hrnek čaje, na tváři chabý
úsměv a v očích bolestné rozpaky. „Ahoj!“ uvítal je vesele
a nevesele dodal, „to jsem dopadl, co?“
„Ahoj, S. H. Dane, buJ rád, že
to není horší,“ potěšila ho Ájína.
„Ahoj! Ahoj!“ řekli Jura s Toninem, „jak je?“
Dan pokrčil rameny: „Vidíte,
né?“
Pan doktor už seděl u psacího
stroje. Obrátil se k nim na otáčecí židli a bradou pokývl
k Ájíně: „Poslyš, dámo, tenhle
kluk mi prozradil akorát jméno, adresu a přechodné bydliště. Další považuje za tajemství – ale my jsme úřad, který
musí podat hlášení. Takže se
ptám – jak to bylo?“ Znělo to
až příliš přísně.

„My jsme klub Žlutý květ, jestli jste někdy slyšel o Stínadlech,“ začala mistrovat Ájína,
„a lovili jsme právě včera
bobra odvahy… na zámku,
večer.“
„Podívejme,“ zbystřil pozornost pan doktor.
Ájína pokračovala: „Když šel
nahoru Dan a dlouho se nevracel, šli jsme ho hledat.
Věrný Lord nás k němu dovedl. Omráčenej ležel za dveřma na jedný chodbě. Pak
jsme ho dovezli.“
Pan doktor Voneš psal Ájínino
sdělení do úředního formuláře. „Takže víte kdy a nevíte
kdo a proč,“ uvažoval pan
doktor, „budete mít spoustu
práce.“ Vytáhl papír ze stroje
a podal ho Ájíně. „S tímhle
běžte na stanici rokytnické
Jízdní. Volal jsem kapitánovi
Valešovi, že přijdete.“
Kapitán vybídl trampy: „Tak
povídejte, a si to poslechnu
potřetí.“
„Podrobně?“ zajímal se Pytris.
„Pochopitelně,“ přisvědčil kapitán, „třeba tam bude něco,
co nám předtím uniklo.“
„Vyhrávali jsme na náměstí,
až se hory zelenaly,“ začal
Pytris, „to víte, když někdo
vyhrává od podlahy a někomu se to líbí…“
„Tak holt nosí chlast,“ přerušil ho kapitán, „koukej, trampe, přestaň filozofovat a podej to výstižně a přesně.“
„Snažím se o to,“ řekl Pytris,
„tak když už jsme si pletli
akordy, zabalili jsme divadlo
a šli jsme na stanici pro Šemíka. Naložili jsme na něj pár
kastlů piva, který jsme tady
měli připravený.“
„Šest,“ podotkl seržant Dale.
„To abychom spláchli tu su-

chotu v hrdle,“ upřesnil
Pytris, „pak pár pecnů chleba, něco uzenýho, nějaký zelenisko a tak, zkrátka kupu
proviantu. Kluci šli napřed
s nástrojema a já s MěJákem
jsme vedli Šemíka.“
„Nevedl on vás?“ zeptal se
seržant Dale, když přinášel
podnos s kávou, čajem a sušenkami.
Pytris seržantovu poznámku
pustil po potoku a pokračoval: „Přešli jsme Zámecký
most a pustili se proti proudu
Rokytky. Asi sto metrů za
mostem jsme narazili na to
auto.“
„Byla to červená stopětka nebo stodvacítka,“ řekl MěJák.
„Byla tma jako v pytli a tys
poznal červenou barvu,“ zamračil se kapitán.
„Poznali jsme to, když je ten
chlápek otvíral,“ řekl MěJák.
„Bylo nám divný, co tam dělá
to auto, ale šli jsme dál,“ řekl
Pytris, „a pak to na MěJáka
přišlo.“
„Co?“ vyhrkla Ájína.
„Panebože, co by na chlapa,
který to míchá jak karty, mohlo přijít?“ zabručel kapitán.
„Tak jsme zastavili a uvázali
Šemíka. MěJák utíkal do tmy
a já jsem se vrátil k tomu autu. Kdyby tam byl kořeň s kocórem, tak padám, ale jak tam
tak stojím za stromem, z porostu před oborou se vyhrnuli dva kořeni. Něco si řekli
a rozešli se. Jeden přešel
most a podél řeky se dal
k městečku.“
„A druhý?“ položil seržant
Dale zbytečnou otázku.
„Ten nesl ty obrazy. Otevřel
auto a opřel je o zadní sedadla. Jak se v autě rozsvítilo,
uviděl jsem toho chlápka
s kytárou,“ ukázal na Mezzetina.
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„A teJ, skautíci, poslouchejte,“ vztyčil ukazovák keptn
Valeš, „tohle by nevymyslel
ani Chaplin pro grotesku.“
„Tak ten chlápek urovnal obrazy a chystá se nasednout.
Najednou se popadne za břicho a začne ve schránce hledat papír. Přišlo to na něho jako na MěJáka.“
„To asi tím přestálým napětím,“ poznamenal seržant.
Pytris neutrálně přikývl a pokračoval: „Rychle svlíkl sako,
on měl sako, hodil je na kapotu, poskakoval a rozepínal
opasek. Ten rozepnul, ale ne
a ne rozevřít zip. Poskakoval
a funěl, jako by zvedal metrákovou činku. Konečně se mu
to podařilo, ale to už se dostal až k porostu tak patnáct
metrů od auta. Slyšel jsem jeho úlevný výdech doprovázený známými zvuky.“
„Tak podrobně jsem to zase
nechtěl,“ řekl kapitán.
„Ale tady je klíčový moment,“
upozornil Pytris, „on si ulevoval a mě najednou popadla
zvědavost, zvědavost vlastně
ne, ale řekl jsem si, proč by
normální člověk chodil v noci
po lese s obrazama. Tak jsem
šel, potichu otevřel zadní
dveře a obrazy vzal.“
„A co ten chlápek?“ zeptal se
Jura.
„Stál jsem za stromem, obrazy v ruce, hlavu opřenou
o kmen, pamatuju se, jak to
krásně chladilo, a čekal.
Chlápek si natáhl kalhoty, šel
se k řece umýt, navlíkl si sako, nasedl a odjel.“
„Ani se neohlídl dozadu?“ nevěřícně se zeptala Ájína.
„Ne, zabouchl, spustil motor
a jel. Mělo ho napadnout, že
ty obrazy mám já?“
„Mělo ho napadnout potěšit
se z lupu,“ řekla Ájína.
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„Nechával si to na pak,“ řekl
Tonino, „a teJ se diví.“
„No, a pak jsme se s MěJákem
vrátili a vzbudili kapitána
Valeše,“ zakončil své líčení
Pytris.
„Bylo to docela příjemný probuzení,“ podmračeně poznamenal kapitán, „před prahem
vykulený Šemík naložený jak
nákladní vlak a dva uculení
trampi mi pod nos strkají obrazy a MěJák mi huláká do
ucha, my jsme okradli zlodě-

ja! Byla to příjemná noc.“
Jak si Ájína zamyšleně prohlížela rub rámu, zahlédla na
plátně několik řádků slov.
Zírala na svůj objev a najednou tlumeně vyhrkla: „Brácho, pojJ s tím obrazem ven!“
vzala Tonina za loket a táhla
ho na dvůr.
Zastavili se na zápraží a natočili obraz ke světlu. Ájína
prstem přejížděla po zaprášených písmenech. Jedno

očistila, na druhé prach nahrnula. „To chce hadr!“ vydechla netrpělivě a pak si
pro něj poslala Juru. Když
s ním přiběhl, otřela nápis,
odfoukla zbytky prachu a odstoupila na tvůrčí vzdálenost, z níž se umělci kochají
svým dílem.
Najednou vyjekla, jako by ji
štípl sršeň: „Papír a tužku!“
Třeštila oči na nápis. Tvář se
jí jasnila, v očích jí blýskalo
poznáním. Poznáním, které tisíce lidí před ní přivedlo buJ
k vrcholům a slávě a bohatství, nebo k pádu, zatracení
a bídě.
„Pánové,“ začala rozechvěle,
„víte, co to je?“ A když pánové zírali jak slabomyslní a nepotěšili ji odpovědí, vyhrkla:
Toto je návod, jak se dostat
ke zlatu!“
Mozky obou pánů zatížily
zmatky pochyb.
„Ty ses zbláznila, nezbláznila
ses?“ řekl Tonino.
„Zblázním se, jestli hned nepřineseš papír a tužku.“
Jura zaběhl za kapitánem,
a když Ájíně podával papír,
připojil se k Toninovu mínění:
„Ty jseš praštěná, nejseš
praštěná? Nefantazíruješ?“
„Praštění jste vy, jestli tomu
nevěříte,“ odsekla Ájína.
„Koukejte!“ rozjela se ukazováčkem po plátně, „tahle věta
dole – Diagonale zum Gold
führt! Diagonála vede ke zlatu!“ nečekala na další poznámky o fantazírování, případně o působení letních
veder a začala opisovat slova.
„Není to celý,“ končila zklamaně, „některý písmena vybledly a nemůžu je dopsat, ale
přesto se podívejte,“ podala
papír Jurovi.
Jura si prohlédl zápis
a s omluvou ho vrátil Ájíně:

„Tohle je německy, sorry, já
jsem spíš na anglinu.“
„Tak poslouchejte,“ řekla Ájína a dala se do čtení:
Binde Rose zur Rose zur Rose
gemein
das Dreie wird Dir dabei gut
ratsam
Binde Rose zur Rose
wichtig die Dritte ist
eren Normale blosse
die keine Rose misst
Um Gold ausgra zu kön
zwei Senkrech sin noch zu
gönnen
enn Senkre Rose rührt
Diagonale zum Gold führt
die Rose
glänz
Zvedla hlavu od papíru: „Už je
vám jasný, proč chtěl někdo
ukrást ty obrazy? Něco
vám…?“
Nedopověděla.
Chodbou se rozlehly chvatné
kroky seržanta Dalea. „Zatím
panu Daleovi nic neříkejte,“
požádala oba pány, „třeba by
z toho byl trapas.“
„Takže si nejseš jistá, že je to
cesta k pokladu?“ zeptal se
Jura.
„Ale jo, podle tý věty jo, ale
nechci to zatím rozmazávat.“
Čekali, až seržant Dále vymění zámek. Ájína nedovedla
skrýt svou netrpělivost.
Přecházela sem a tam jako na
jehlách, povzdychávala a okatě se dívala na hodinky.
„Copak, slečno, copak?“ všiml
si jejího divočení pan Dále.
„Nachystala jsem na dnešní
den značkovací pochod do
nitra obory,“ podívala se na
hodinky, „a myslím, že mám
zpoždění. Ráda bych to do
oběda stihla.“ Lhala, jako
když tiskne.
„Jeje, to nemusíte čekat, až to
dodělám,“ hýřil dobromyslností seržant, „klidně si jděte

po své práci, máte přece
prázdniny. A tohle je náš případ. Nashle!“
„Tak díky, pane Dale, jste jednička,“ rozplývala se Ájína,
„a kdybychom zjistili, že ty
obrazy jsou taky náš případ,
můžeme přijít?“
„Kdykoliv,“ potěšil je seržant,
„zazvoňte ta tátá ta.“
„To je písmeno pé,“ řekl Jura,
„proč zrovna tohle?“
„Pé jako pomoc,“ dodal seržant.
Ilustrace Marko Čermák
Jenže ta podivná německá
básnička, mluvící o růžích, je
teprve začátek všeho. Nejdřív
je třeba ji pořádně přeložit –
co když je to zašifrovaná zpráva? Opravdu plánek cesty
k pokladu? A co ti podivní zloději?
Příběh určitě stojí za přečtení.
Vydalo jej nakladatelství
Olympia v roce 1996, ale od téhož autora možná znáte i další knihy – Tajemství Volavčího
jezera a Meč Vontů, které vyšly
v nakladatelství Leprez.
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Všem, kdo se hlásí nově
do Skautského čtenářského kruhu
Nezapomeňte k přihlášce, kterou si sami napíšete, přiložit obálku se svojí adresou a známkou 6,40 Kč. Do přihlášky znova opište celou
svou adresu včetně PSČ a nezapomeňte na datum narození.
Prosíme také všechny, kdo se přihlásili od září 2002 do SČK, aby nám poslali své datum narození.
Děkuji všem,
kteří k přihláškám do Skautského čtenářského
kruhu nebo dopisům s příspěvky přípíší také
Řešení hádanek ze str. 10 minulého čísla:
Uhádneš to?
1. Spadne-li černoch do vody, je pochopitelně
mokrý.
2. Nejvíc brouků ve sbírce je mrtvých.
3. Husa začne plavat ve chvíli, kdy nedosáhne
na dno.
4. Slova, v nichž se po R nepíše tvrdé Y jsou např. vrabec nebo trdlo…
5. Vůl se dojí, když se sní poslední kousek masa.
6. Rozdíl mezi rohlíkem a školou je jen v jednom písmenku – rohlík je potrava, zatímco škola je pro většinu dětí otrava.
7. Pekař nejí špičky rohlíků, protože by rohlíky
bez špiček nikdo nekoupil.
8. Král rozdělil korunu spravedlivě mezi syny
tak, že dal každému 50 haléřů.
Vandalové – řidič na křižovatce nastavil zlomený ukazatel tak, aby směrovka „Praha“ ukazovala tam, odkud přijel.
Špinavý a čistý – umýt se šel ten čistý údržbář,
protože si myslel, že je špinavý jako jeho kolega.
Ten se naopak umýt nešel, protože viděl svého
čistého kamaráda a myslel, že je také tak čistý.
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Noví členové SČK:
Veronika Pajpachová, Brno – Líšeň; Hana
Hrabovská, Brno – Líšeň; Hana Týnková,
Lovosice; Martina Šimečková, Cheb; Eva
Fer áYová, Lovosice; Magdaléna Miková, Spálov;
Lidka Heriánová, Lidečko; Eva Maršálková,
Spálov; Zuzana Návratová, Háj ve Slezsku;
Kateřina Mácová, Praha 10
Knížku dostanou tito vylosovaní:
Eva Fer áYová, Lovosice, Tomáš Rozkošný, Kutná
Hora.

Modrá obálka – dopis s vysvětlením, kde je
klíč od schránky, zůstal ve schránce i s důležitou modrou obálkou až do návratu pána.
Křivé obvinění – občan, který tvrdil, že vložil
bankovku mezi stránky 47 a 48 v knize, lhal.
Stránky s těmito čísly totiž tvoří jeden list,
schválně si to v nějaké knize ověř …
Řešení minidetektivky Telegram pro bílý domeček: Telegram byl uprostřed klubka.
Začátek vlny se nejdřív namotává na kousek
papíru a babička použila ten, co ležel na stole.
Neuvědomila si, že jde o telegram.

SČK

svůj názor na časopis. Potěší nás také, když
nám napíšete, které knížky rádi čtete, které
jsou vaše nejoblíbenější. Letošní výběr úryvků z knížek, které otiskujeme pravidelně na
stranách 34-38, se řídí názory z besedy o knížkách, která proběhla loni v lednu na setkání
členů SČK.
Pomalu ale bude třeba se zamýšlet nad dalším
ročníkem – má tato rubrika dál pokračovat?
A jak? Máte tipy na skvělé knížky, jejichž ukázky byste tu rádi našli?
Napište nám, těšíme se na vaše názory
Káča

Ze zahraničního humoru

Co přinesl
poštovní kurýr?

kresba: berg

Náš poštovní kurýr v poslední době nosí
spoustu dopisů s podobnou náplní – chválíte si, že se vám časopis líbí a většinou rovnou přidáte příspěvek do některé z rubrik
– a za to vám moc a moc děkuji. Jako třeba
tady:
Milí přátelé, ačkoliv v naší rodině žádný skaut
není, rádi odebíráme váš časopis, plný dobrých nápadů a inspirace. Protože ráda čtu,
potěšil mne taky váš čtenářský klub, a napadlo mne, že bych mohla také něčím přispět.
A tak posílám tip na pěknou knížku…
Babča
Je mi 13 let a v našem 2. dívčím oddíle
Nezmaři Brno mi říkají Pája.
Píšu, protože se mi časopis Skaut - Junák moc
a moc líbí. Myslím si, že je to nejlepší časopis.
Vždycky se moc těším, až přijde nové číslo.
Jednou jsem byla natolik začtena že jsem zapomněla vystoupit z tramvaje.
Pája (13 let), Brno
Díky za časopis, že vychází. Je tam spousta náplní na činnost na schůzce, dobré hry, na některých stránkách se i přiučím, ale mohly by
být i návrhy na dlouhodobé hry. Jinak díky, že
tu jste a že Skaut - Junák bude nadále tak dobrý.
Hana Hrabovská, Příbor

Můj názor
Je tu jedna věc, o které již dlouho přemýšlím –
návraty z výprav. Vždycky se „vyhrabeme“
z vlaku, na nádraží si stoupneme do kolečka,
rozdáme účastníčky a zakřičíme oddílový pokřik. V těchto několika chvílích, se mi vybaví ty
nejhezčí okamžiky výpravy. Mám v tu chvíli ještě větší pocit radosti z toho, že jsem skautka.
Celý svět se mi zdá úžasný...
Zklamání přijde ráno.
Plná dojmů z výpravy jdu do školy a najednou

Něco nového se zase chystá, ale tady se ráda přidám k Hance – máte-li nějaké pěkné
náměty na dlouhodobé, celoroční, etapové
hry, pošlete nám své nápady. Rádi je otiskneme.
Již dlouhou dobu jsem velikým obdivovatelem vašeho časopisu. Je perfektní, jak se lišíte
od jiných časopisů tím, že zde uveřejňujete
hlavně články svých čtenářů…
Lenka Hamerlová – Jerry, Neštěmice
Ano, opravdu rádi otiskneme vaše příspěvky – vždy1 Skaut-Junák je hlavně váš časopis, a je tedy jen dobře, že se na něm podílíte.
Díky všem za fotky, článečky, příhody i názory. A taky za pozdravy „jen tak“.
Všechno nej v novém roce všem čtenářům
Skauta-Junáka přeje
Káča
(Michala Rocmanová, šéfredaktorka)

jsem v úplně jiném prostředí. Vždycky mě to trochu zarazí. Všichni moji spolužáci (až na jednoho, který je také skaut) byli o víkendu v kině,
na diskotéce… Sice si povídají, že to bylo super, ale já vím, že jsem zažila něco mnohem
hezčího. Je mi jich trochu líto. Oni o takových
věcech nemají ani tušení...
Zdraví Pája, Brno
Napište nám do redakce, jak to vidíte vy?
Cítíte po návratu z výprav něco podobného? Čekáme na vaše názory.
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domovenka

HAVÍŘOVŠTÍ SKAUTI
V ALEJI
Havířovská jednota Československé obce legionářské
uspořádala 12. října zájezd
společně s havířovskými
skauty do pevnosti Alej
v Darkovičkách na Hlučínsku.
Účastníci vyslechli zajímavosti o zahraničním vojenském
odboji doplněné videofilmy.
Průvodce vyprávěl skautům
o historii pevnosti a proč se
z ní v době ohrožení státu
v r. 1938 ani nevystřelilo.
Pěchotní srub S 19 Alej byl betonován v srpnu 1936 jako monolit se sílou čelní stěny 275
cm, posádku tvořilo 36 mužů.
Skautská výprava si prohlédla
i malé pevnůstky „řopíky“, ale
největší radost měli všichni,
když si mohli sednout do tanku, který dosud většina z nich
viděla jen v televizi. Výlet
skautů za historií se vydařil
a již se těší na další společný
výlet s legionáři.
snímek Národní Osvobození

DRAČÍ SLET
Kopec U Vráží byl v neděli
17. listopadu svědkem velkého sletu papírových draků
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a dráčků na Drakiádě, kterou
uspořádal Junák Prachatice
a YMCA Husinec. Soutěžilo se
v několika věkových kategoriích a disciplínách. V soutěži
„vytrvalec“ vyhrál drak Motýl
s majitelkou Zuzanou Vančurovou (na snímku) a v kategorii „kaskadér“ drak OPI 237
ovládaný Augustinem Žídkem. Disciplínu „krtek“ – přitažlivost zemskou – si na
vlastní kůži vyzkoušel drak
Turbo Pavla Janovského.
Nejhezč-ího draka jménem
Bizon měl Petr Čermák, který
s ním byl úspěšný již na říjnové drakiádě v Prachaticích.
Padesát milovníků papírového létání potvrdilo, že podzimní pouštění draků je stále
oblíbenou hrou.
snímek Alena Hartlová

kroniky, vlajky a jiné archiválie, ale i rukodělky a dokumenty ze současné činnosti
místních skautských oddílů –
třeba vybavení vodních skautů, vzorově vybavený podsadový stan, druhy slavnostních ohňů, nový skautský kroj
a také sbírku skautských známek nebo videozáznamy a diapozitivy z táborů a dalších
akcí. Kromě toho při vernisáži nabízeli pořadatelé návštěvníkům chutné perníky
s junáckými motivy. Výstava
trvala do 4. prosince.
snímek Pavel Grochál

HUMANITÁRNÍ AKCE
V TACHOVĚ A PLZNI

OSMDESÁT LET
SKAUTINGU
V HODONÍNĚ
Za zpěvu junácké hymny byla
před budovou základní umělecké školy vztyčena státní
vlajka – tak byla zahájena výstava uspořádaná k 80. výročí
založení prvního skautského
oddílu v Hodoníně LuJkem
Kuriálem. Výstavu na přelomu listopadu a prosince
uspořádali skauti a skautky
střediska Přátelství v přízemních prostorách školy. Na výstavě si návštěvníci prohlédli
nejen historické dokumenty,

Tachovské skautky Adéla
Klečková a Michaela Kocandová nabízely v sobotu
14. prosince na náměstí
v Tachově netradiční dárky.
Finanční částku, kterou tak
získaly – přes sedm tisíc korun – ani nečekaly, ale tím více je potěšila, protože výtěžek této humanitární akce
bude použit ve prospěch

ústavu pro postižené děti
v Milířích.
Nadační fond Klíček, který
pomáhá dětem s onkologickými
onemocněními,
zase
v předvánočním týdnu podpořili plzeňští skauti. V informačním stánku U Branky nabízeli kolemjdoucím za jejich
finanční dary vlastnoručně
vyrobené dárky. Organizátoři
sbírky očekávají, že tak podpoří otevření prvního českého hospice pro děti.
snímek Miroslav Sedláček

lice milí a přátelští. I když přišli během povodní o vše,
duch Vánoc tu rozhodně nechyběl. Vonělo tu cukroví,
jehličí krásného stromku,
a všude byla dobrá nálada.
Moc se nám tam líbilo, a tak
jsme se tam vypravily znova.
Dětem jsme přinesly několik
plyšáků a nováček Čeduška
všem udělala pěkná vánoční
přáníčka. Celé odpoledne
jsme si pak hrály s dětmi z buněk, s Míšou, Simčou, Andrejkou, Jančou a dalšími. Naučily jsme se navzájem nové hry
a povídaly si, kdo co si přeje
pod stromeček.
Pralinka a Verča

VÝPRAVA NA
JAMBOREE
NEODLETĚLA

HEZKÉ VÁNOCE
NEJEN PRO SEBE
21. prosince se náš oddíl
skautek Oregon vydal, tak jako každý rok, roznášet
Betlémské světlo. A tak po
městě nezářil jen plamínek
z Betléma, ale i tváře lidí.
Nezapomněly jsme ani na naše babičky a dědečky z domu
s pečovatelskou službou.
Cestou nás ale napadlo zajít
popřát k Vánocům i lidem,
kteří je po záplavách v nedaleké Libiši tráví v náhradních
„buňkách“. Tam jsme se vydaly druhý den a rozsvěcely
Betlémské světlo, které místní lidé nazvali „plamínkem naděje“. Lidé v buňkách byli ve-

Opravdu neodletěla v termínu
předem daném, tedy v pátek
27. prosince 2002. Kvůli náledí,
které postihlo střední Evropu,
tedy i Ruzyňské letiště, musela
naše výprava na letišti čekat
a obávala se, že nestihne slavnostní zahájení. Dlouhou chvíli v letištní hale si členové výpravy krátili, jak se dalo.

V pořadí již 20. světové skautské jamboree zahájil v sobotu
28. prosince večer thajský
korunní
princ
Macha
Vadžiralongčorn. Naše téměř
sedmdesátičlenná výprava
předvede 30 000 skautům
a skautkám z celého světa naše unikátní podsadové stany
a také další naší specialitu –

krabičku poslední záchrany
neboli kápézetku.
snímek Stanislav Peška
Foto z Thajska (dole) Jan Šibík

SILVESTROVSKÁ
JUNÁCKÁ VYHLÍDKA
Již více než třicet let se vydávají poslední den v roce desítky skautů a skautek z Policka,
Náchodska, Hronovska, Jaroměře a dalších míst severovýchodních Čech na Junáckou
vyhlídku v malebných Broumovských stěnách. Vždy je
tam čeká pamětní lístek, setkání s přáteli, a za pěkného
počasí parádní výhled do
zimní krajiny. Den před letošní výpravou bylo sice trochu
sněhu, ale pak celý den pršelo. Přes noc napadlo asi 15 cm
zářivě čistého prašanu a teplota klesla pod nulu. Na vyhlídce vanul pěkně mrazivý
severák, takže se tam dalo vydržet jen pár minut pro nezbytný zápis do vrcholové
knihy, vyzvednutí pamětního
lístku, případně zhotovení cílové fotografie – ale i tak si
mohli účastníci silvestrovské
Junácké vyhlídky 2002 říci:
„Byli jsme ve správný den na
správném místě.“
snímek Windy

41
41

skaut-junák
Nejstarší vycházející časopis pro
mládež u nás.
Založen A. B. Svojsíkem v roce
1915, obnoven 1945, 1968, 1990
ročník 45, č. 5
Vychází 10 x ročně
Praha 22. 1. 2003
Vydává Tiskové a distribuční
centrum Junáka,
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1,
tel.: 234621223, fax: 234621399,
e-mail: tdc@junak.cz,
http://www.skaut.cz/tdc
IČO 64934926
Šéfredaktorka a grafická úprava:
akad. mal. Michala Rocmanová
Sekretariát: Hana Kučerová
Redakční rada: Petr Blahuš,
Markéta Havlová, Václav Nosek,
Zdeněk Prančl, Bohuslav Prchal,
Roman Šantora, Jan Švrček,
František Topinka, František Ulč,
Hana Vogeltanzová
Sazba a lito: Pavel Komárek,
Lotos, o.p.s. Praha
Distribuce: Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele
společnost A-ASKA grafik s.r.o., provozovna Dukelská 57e, 614 00 Brno
Příjem objednávek a reklamací:
tel./fax. 545 241 222
e-mail: distribuce@aaska.cz
Smluvní vztah mezi vydavatelem
a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro
předplatitele.
Platby na účet: majitel účtu:
Junák - Tiskové a distribuční centrum
číslo účtu: 577539473/0300
Banka: ČSOB, Praha 1
Redakce: tel.: 234621268,
fax: 234621399,
e-mail: skautjunak@skaut.cz
Návštěvní hodiny: středa 12 - 17
Inzerce: tel.: 234621415, fax:
234621399, e-mail: tdc@junak.cz
Tisk: A-ASKA grafik, s.r.o., Brno
Uzávěrka tohoto čísla byla 13. 12. 2002
Uzávěrka 6. čísla byla 10. 1., 7. čísla
bude 7. 2. 2003
Reg.značka MK ČR E 5329,
ISSN 1211-5231
Zaslané rukopisy, kresby a fotografie
se archivují a vracejí se jen na vyžádání odesílatelů.
Roční předplatné přes tiskového
zpravodaje střediska 205,- Kč, poštou domů 385,- Kč.
Prodejní cena výtisku 26,- Kč.
Ilustrace P. Jouberta se svolením
Deutscher Spurbuchverlag Baunach.
Fotografie ve skautských časopisech
pravidelně na filmech od firmy G-foto,
www.gfoto.cz, 0603/579377.

42
42

pozvánka
Setkání rádců ŽIRAFA
28. – 30. 3. 2003
Pokud pracuješ
s družinou a máš
chu[ své rádcování
obohatit
o nové nápady
i nadšení, Žirafa
– setkání rádců
i rádkyň je právě
pro tebe.
• setkání – inspirace – hry –
žádné přednášky – zážitek –
debaty – prostor pro tebe
a tvou zkušenost
• víkend pro rádce a ty, kteří
se aktivně podílejí na vedení
družiny
• výměna zkušeností a burza
nápadů a námětů pro družinu
• na chatě poblíž FrýdkuMístku
Do přihlášky uveJ přezdívku,
adresu, telefon, datum narození, tvůj oddíl a funkci, kterou
zastáváš v družině (rádkyně
světlušek, podrádce skautů
apod.). Přihlášku pošli nejpozději do 15. 2. 2003 na adresu:
Bára Janásková,
kolej Otava, Chemická 954,
Praha 4 – Kunratice 148 00
Těší se na tebe: Bambi, Bára,
Čára, Hraboš, Mao, Páradlo,
Peky, Šiky, Terka a další
Informace na tel. 777 674 499
(Bára J.)
Malý Detektivní CHROŠ
24-hodinový
závod
pro
R+R+OS 4. – 6. dubna 2003
v Chomutově a okolí
Závod je určen pro 4-členné
(smíšené či nesmíšené) hlídky

ve 3 kategoriích:
15-18; 19-26; 27+ let
Co vás čeká: vaření, rukodělné
práce, topografie, detektivní
pátrání, práce na PC, první pomoc, orientace, překážkový
běh a mnoho dalších překvapení – prostě pěknej guláš.
informace: Chros@Email.cz
Kontakt:
Adam Zwettler (Á]a)
Partyzánksá 789
430 01 Chomutov
tel.: +420602950809
Relí Monte Libušín
aneb „12 a 1/2 hodiny 4X4
Ofroud VRC“
Již druhý ročník se koná 4. 4. –
6. 4. 2003 v Libušíně u Kladna.
Zveme vás na lehce ujetý,
avšak fyzicky i psychicky náročný závod, který možná
i přežijete. Minule dorazili do
cíle všichni odvážlivci (alespoň si to myslíme...).
Závod je určen tříčlenným
hlídkám (posádkám) ve věkovém rozmezí 14 a 3/4 až 25
a 1/2 let. Účastnit se mohou
i neskauti. Pořádá R-S kmen
Stíny
noci
v
Libušíně.
Přihlášky do 23. 3. 2003.
kontakt a info:
Kateřina Králová
Kořenského 481
27201 Kladno
katerina.kralova@centrum.cz
http://rml.ick.cz
+420607877442
Pokud se nechcete nudit
v dlouhých zimních večerech,
využijte
Klub deskových her Paluba
Více informací najdete na
www.hrejsi.cz

Burzu čtenářů najdete na
straně 5

1997
K 90 letům skautingu u nás a 120. výročí narození A. B.
Svojsíka se konal ve Vinohradském divadle 22. února slavnostní večer Odtud je do světa tisíce cest. (SJ 8/39)
Navigamus 97 – 2. setkání vodních skautů se konalo 5. – 8.
června na Orlické přehradě. (SJ 1/40)
Na tradici předválečných „Slovanských jamboree“ navázal
koncem června Fénix – mezinárodní setkání 1200 skautů
v Praze. Tábor začínal průvodem 6000 skautů. (SJ 1/40)
5. července byl ve Sluneční zátoce u Ledče n. S. odhalen památník připomínající zdejší tábory Dvojky a jejich vůdce
Jaroslava Foglara. (SJ 1/40)

Moravu a Slezsko postihla v červenci povodeň. Voda nešetřila
ani tábory a klubovny. Do pomoci se zapojily stovky skautů
a skautek. (SJ 1 a 2/40)
V Ústředním kole Svojsíkova závodu koncem září v Českém ráji poprvé v historii zvítězily hlídky skautek i skautů z jednoho
střediska – z Lípy Říčany. (SJ 3/40)
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Kiks v „Lese kočkodanů“
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