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Sníh a mráz
Skautky z Brna s jejich ledovou sestrou zachytil na výpravě roverů
a rangers v Ostrově u Macochy Vašek Procházka. Jeho středisko Řehoře Mendela se účastnilo také Tříkrálové sbírky, o níž se dočtete
v Kronikách.
Na předvánoční výpravě vsetínské Trojky fotil sněhové hrátky Martin
Kučný - Fido.
Z vánočního posezení a z výpravy se zimním tábořením Kluků od Rysí
řeky z Litoměřic jsou snímky od Dana - Dušana Sedláčka.
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„A letošní bodování vyhrává
Bloudil,“ oznámil kapitán na
závěr červnové výpravy. „Za
to jej jmenuji ohnivcem a kromě toho mu předávám tuto
cenu.“
Cenou byl samorost tvarem
trochu připomínající žraloka,
trochu kotvu, trochu indiánský totem. Byl to jen málo
upravený a nalakovaný kořen
a zvláštní na něm bylo jen to,
že pocházel ze zatopeného
dna přehrady.
Bloudil s prvním místem nepočítal, a proto byl odměnou překvapen. Mlčky, ale s rozzářenýma očima převzal z kapitánových rukou samorost, od lodivoda pak smolnou pochodeň.
Celý večer poctivě přikládal
a uhrabával polena v táborovém kruhu a jen dvakrát vyfotil vypůjčeným digitálem kamarády v záři ohně. Po
večerce nešel spát, ale staral
se, aby žhavé uhlíky důkladně
prohořely. Nad ránem z ohniště vymetl popel a položil na
ně čerstvou smrkovou větvičku. Po budíčku si všiml, že kapitán pochvalně kývl hlavou.
Zpáteční cesta vlakem probíhala jako obvykle. Jedno kupé
muselo stačit celému oddílu,
skauti se v sezení střídali, ale
při kytaře zpívali všichni.
Večer se před dveřmi kapitánova bytu objevil rozčilený
Bloudil a za ním stál jeho zamračený otec.
„Průšvih,“ oznámil Bloudil.

„Nechal jsem ve vlaku ten digitální fo2ák.“
„Průšvih,“ potvrdil jeho otec.
„Kus klacku postavil na stůl,
ale když jsem se ho ptal na
digitál, nevěděl, kde ho nechal.“
„Pokusíme se to nějak napravit, mezi železničáři mám známé,“ uklidňoval jej kapitán.
Na telefonu vymačkal nějaké
číslo, chvíli se bavil s nějakou
Raduš a pak oznámil: „Zajděte
do dopravní kanceláře, slíbili
pomoc.“
Asi za hodinu byli oba
Bloudilové opět u kapitána,
tentokrát však oba zářili
a ukazovali nalezený cenný
aparát.
„To mi vysvětlete,“ řekl
Bloudil otec. „Kluk drží celou
cestu v ruce jako svátost obyčejný kohát a na fo2ák za dvacet tisíc úplně zapomene.“
„To bude tím,“ vysvětloval kapitán, „že pro nás některé věci mají úplně jinou hodnotu,
než je napsáno na cenovce.“
Za dva dny zvonili Bloudilové
junior a senior v kapitánově
bytě do třetice.
„Když říkáte – jinou hodnotu
než cenu,“ ujal se slova starší,
„tak tady máte něco za pomoc. Je to z naší zahrady, já
přitom klukovi pomáhal.“
A překvapený kapitán držel
v rukou asi metrový prut,
hustě obalený navlečenými
tmavočervenými sladkými
třešněmi.
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mini
detektiv
ka
Pozor, pozor! SOS! Volám SOS! Prosíme, nevypalujte suchou trávu! Spálené rostlinky pozdě vyraší a tráva je řídká. Ale hlavně, v ohni zahyne
mnoho hmyzu – mravenci, čmeláci, slunéčka,
cvrčci, kobylky. Ohroženi jsou i hlemýždi, ještěrky, ježci a další zvířata, která žijí na stráních
a v příkopech. Když hoří tráva, zahyne vše do
hloubky 20 cm! A protože se půda zahřeje, živočichové předčasně vylézají ven, kde po náhlém
prochladnutí hynou. Proto volám SOS!
Nezapomínejte na nás!
Ferda Mravenec a spol.
Tyto letáky, doplněné kresbou známé postavičky s červenou mašlí kolem krku, visely na mnoha místech. Psali je, kreslili a vylepovali mladí
ochránci přírody ze základní školy.

Ferda volá SOS
„Museli jsme to udělat,“ vysvětlovala Petra
Škvrnová ze sedmé třídy. „Někteří lidé pořád nechápou, že vypalování trávy je nebezpečné a že
přírodě škodí. Vloni u nás hořelo na pěti místech! Na železničním náspu za obcí, u Šípkového
remízku, na hrázi Mlynářského rybníka, v příkopu kolem rozvalin Hašperku a na oplocené zahradě pod Smrčinou.“
Pěti loňskými případy se nezabývali jen tito
ochránci, ale i místní Zpravodaj. V kritickém
článku byla dokonce osobní vyjádření občanů,
kteří tehdy trávu vypalovali.
Oldřich Nýdrle: Já si myslím, že pálení trávy nebylo nebezpečné. Vždy< vedle jsem měl vodu!
A co je živé, snadno přece před ohníčkem uteče!
Josef Horn: Dělal jsem to ze zvyku. Dřív, když se
jezdilo na páru, to mělo význam, protože jiskra
mohla zapálit, ale na vypáleném svahu šanci neměla. Uznávám však, že dnes už pálení trávy není nutné.
Vilém Pašek: Podle mne popel ze staré trávy kořínkům prospěje. Nebo se mýlím? Víte co, zeptám
se nějakého odborníka.
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Alexej Vorlíček: No dobře, dobře, te? už vím, že
se to nemá dělat. Ale stejně si myslím, že na soukromém pozemku si můžu dělat, co chci.
Roman Louda: Měli jste se podívat, co tam bylo
myší! A uvědomte si, že kolem toho ostrůvku křovin jsou pole. Dovedete si představit, co zrní by
myši sežraly?

Ačkoliv se časopis a ochránci přírody snažili,
aby se zlozvyk s vypalováním trávy neopakoval,
přece jen se to po roce v jednom případě zase
stalo. Dokonce na stejném místě jako vloni.
Ohnivé jazyky opět spalovaly suchý travnatý
porost kolem zříceniny.
„Co s takovým zabedněncem?“ rozčiloval se
Tomáš. „Musíme ho vypátrat a Zpravodaj jméno
zveřejní.“
Filip s Tomášem se vypravili za Petrou Škvrnovou, aby jí nabídli služby detektivní kanceláře,
ale ochránkyně přírody mávla rukou:
„Je to od vás hezký, ale pachatele známe. Jde
o toho samého člověka, který tam trávu pálil
vloni. Byli jsme za ním s redaktorkou
Zpravodaje a klidně se přiznal.“
„Jak je možný, že neposlechl?“ divil se Tomáš.
„Nedělá to naschvál?“
„Říká, že Ferdův letáček nečetl a na loňský článek prý zapomněl. Taky to nechápu, ale už se
stalo…“
„Mám vztek,“ mračil se Tomáš Haltuf, když se
vraceli domů. „Kdyby zapíral a my museli pátrat, usvědčovat ho, měli bychom případ.
Jenomže nám sklaplo…“
„Ani bych neřekl,“ namítl Filip Kareš. „Pro naši
kancelář je to případ. Nevědí všechno, budou
muset přemýšlet a naučí se používat vylučovací
metodu. Jedině ta je k pachateli dovede.“
Jak se jmenoval muž, který znovu pálil suchou
trávu?
Svatopluk Hrnčíř
Kresba Mat
Řešení si můžeš ověřit na jiné stránce v časopise.
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Modrá
flotila
Ahoj piráti,
Modrá flotila už je za polovinou své cesty. Máte
poslední příležitost získat nějaké body do celkové tabulky a pokusit se proniknout mezi nejlepší
posádky – do finále Modré flotily, které proběhne 23. – 25. května. Mnoho úspěchů v plavbě přeje svým posádkám

„Po dlouhé pouti podél břehů Jižní Ameriky
doplula Drakeova flotila ke vjezdu do průlivu širokého asi dvacet mil. Vpravo se táhla
nížina Ohňové země, vlevo „Terra
Australis“, neprozkoumaný kontinent.
Dalšího dne dorazili ke třem neobydleným
ostrovům, které dosud nikdo neobjevil.
Zakreslili je do mapy a největší z nich nazvali „Alžbětin“. Nežili na něm lidé, ale hemžilo se to tu tisíci ptáků, kteří nedovedli létat. Waleští námořníci z paluby Zlaté laně je
pojmenovali „bělohlávci“ – pen gwynnové.
Jejich maso doplnilo tenčící se zásoby na lodích…“
(D. Wilson – Pirátova plavba kolem světa)
Ale nejen maso v zásobách posádky chybělo.
Také vejce byla vítaným zpestřením. Čerstvou
potravu neměli námořníci po měsíce v ústech,
a tak se lačně vrhli na břeh… Ale jak dostat vejce na lo? neporušená?
CHYTÁNÍ PTAČÍCH VAJEC
Úkolem je přehodit tenisákem co největší
vzdálenost a úspěšně jej chytit. Míček nesmí
spadnout na zem!
Do výkonů posádky se počítá jen výkon tří nejlepších chytajících. Vrhačem může být tedy libovolný člen posádky, zatímco chytač má vždy
jen jeden ostrý pokus – může chytat tak dlouho, dokud je při chytání úspěšný. Jakmile tenisák nechytí, počítá se mu předchozí – poslední
změřený úspěšný pokus. Taktika záleží na vás –

lze naráz přehodit celé hřiště a „vejce“ úspěšně
chytit, ale bezpečnější je postupně zvyšovat
vzdálenost mezi házejícím a chytajícím tak
dlouho, dokud chytající neudělá chybu a tenisák mu neupadne na zem. Termín zaslání výsledků je 20. 3. 2003.
Oprava: V popisu k mapce obtočnových souhvězdí ve
Skautu-Junáku č.5 jsou prohozené názvy hvězd v „zadních kolech“ Velkého vozu – správně patří k č. 2 v mapce Dubhe, k č. 3 Merak. Soutěžící již opravu dostali.

mezidružinová

PLAVBA PODLE HVĚZD
Pro nejmladší: Tentokrát vás čeká „slepá“ mapka hvězdné oblohy – bez názvů a spojnic. Máte
jen jeden „ostrý pokus“ – do mapky zakreslit
spojnice pěti obtočnových souhvězdí, správně
je ústně pojmenovat, a správně určit a ústně
pojmenovat pět hvězd, o nichž byla minule řeč
(název Velký vůz nebo Velká Medvědice, obojí
je správně, tvar podle zaslané cvičné mapky).
Po jednom bodu je za každé správně zakreslené
souhvězdí, a za každý správný název hvězdy
nebo souhvězdí (nejvýš tedy 15 bodů).
Starší to mají zdánlivě jednodušší – napsat do
své slepé mapy (viz str. 7) názvy všech souhvězdí, která poznají, a správně v nich vyznačit
a vypsat název nejjasnějších a nejdůležitějších
hvězd severní oblohy (podle seznamu ze SkautJunáka č. 5). Za každé správně určené souhvězdí i za každou hvězdu je po 1 bodu.
Pro každého soutěžícího je třeba mít „ostrou“
kopii slepé mapy. Všichni mají na svůj úkol 3
minuty. Uzávěrka výsledků je 20. 3. 2003.
Připomínáme, že 20. 3. 2003 mají uzávěrku
i v říjnu popsané úseky plavby: Přednožování
ve visu (tento úkol NEJmladší nemají), a Výlov
pokladů z hlubin. Nejmladší mají splývání –
a pozor! – odsplývaná vzdálenost se měří od
stěny bazénu po místo vynoření hlavy při nádechu. Poznámka pro starší – počítá se jen tolik
vylovených puků, kolik držíte po vynoření v rukách!
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Z VAŠICH DOPISŮ
S posledními dvěma úseky
plavby byla trochu svízel,
objevili se i různí vykukové,
kteří například u Čínské kuchyně zkoušeli pravidla
obelstít vymetáním hrášků
hůlkami po desítkách ze
sklenice po okraj plné a podobně. Při Hledání v archívech zase mnozí nerozlišili
tréninkový text od ostrého
nebo si nevšimli, že na ostrý
text je čas delší... Snažili
jsme se „horkou linkou“ na
dotazy odpovídat obratem
jednotlivcům i všem najednou.
Soutěžíme, soutěžíme.
U hrášků nebylo jasné, jak
může být láhev plná, což mělo velký vliv na počet vytažených zrn. No, ale hrajeme pro
radost!
Už jsme byli i lovit puky
v aquacentru ve Vyškově.
Příznivý vítr přeje Ak
z Pozořic
Úkoly tentokrát kupodivu nebyly tak obtížné, jako rafinované. Problém pravidel je
v tom, že víc hlav víc rozumu
a někdy i jiný úhel pohledu.
Mně osobně se málokdy podaří napoprvé zahrát hru
podle základních pravidel.
Vždycky se najde někdo, kdo
hledá co nejschůdnější cestu
k úspěchu.
Bylo by dobré, kdyby každý při jakékoliv nejasnosti okamžitě svůj problém oznámil a bylo možno jej vyřešit tak, jako tentokrát – upřesněním
pravidel.
Co nejméně bouří přeje Borek, Luže
I takovéhle prosby se objevily:
Ahoj, prosím prosím prosím, je možnost, abyste
mi do zítřka (čtvrtek 16. 1. do 15:00) zaslali emailem ten text Z archívů???? Nevím proč, ale
ještě nemáme poslední číslo časopisu... :-/
Předem děkuji. Hortvik, Ostříži Mikulov
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Pochopitelně jsme Ostřížům obratem úkol poslali, ale neměl by se z toho stát zvyk.
Je velmi nepříjemné, když v době uzávěrky ještě nemáte časopis s úkoly, ale protože ostatním
chodí včas, musíte pověsit za trest na nejvyšší
ráhno tiskového zpravodaje vašeho střediska,
aby si pamatoval, že časopisy má předat hned
a ne si je doma měsíc sušit!
Na to, že někteří drželi hůlky v ruce poprvé v životě, byli asi šikovnější než my, co jsme je učili,
jak je držet. Tenhle úkol všechny zaujal, možná

nejvíc z těch, co jsme zatím plnili. Ale radši se
neptejte, kolik hrachu potom bylo po zemi.
Myslím si, že bez ohledu na úklid na nás bude
ještě pár týdnů odkudsi vylézat a posmívat se. Jo,
a šikmý oči nemáme nikdo, i když to tak jednu
chvíli vypadalo.
U Hledání v archívech byl trochu problém vysvětlit pojem „skrytá slova“.
Te? budeme zvědaví, jak dopadli ostatní a jestli
se nám podaří splnit náš další postupový cíl –
probojovat se do první dvacítky.
Klidné moře přeje kapitán Káňat, KM31 Plzeň
Při plnění úkolu Čínská kuchyně jsem si vzpomněla na Popelku, která měla přebrat hrách s popelem – kolem našich sešitů a propisek se válela
spousta hrášků, které jsme vylovily ze sklenice.

Když jsem se pokoušela vytáhnout hrášek, div že
jsem si nevypíchla oko, a dostala jsem od Myšího
ocásku dobrou radu: „Musíš ten hrášek zahnat do
rohu!“ Začaly jsme se všechny smát. Na kulatém
dně sklenice to byl úkol nemožný!
Myslím, že dnes už bychom si v Číně dokázaly
s hůlkami poradit.
Vilík, Odry
Uvítáme, když oprášíte své lodní deníky
a pošlete nám svoje nejzajímavější zážitky
z plavby s Modrou flotilou (i xerokopie z kronik), ale také jakékoliv vámi nakreslené obrázky, fotky.
Nejzajímavější úryvky a postřehy otiskneme,
3 nejlepší kronikářské výkony odměníme
knihou.

Slepá mapa
k „Plavbě podle
hvězd“ pro starší
Kompletní výsledkové listiny najdete na internetu: www.skaut.sz, odkaz tdc/časopisy/modrá flotila
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SLUNCE PŘED TABULÍ
SOUTĚŽ PRO MLADÉ LIDI VE VĚKU 14 – 18 LET

Abychom si mohli zatopit v kamnech nebo používat teplou vodu, těžíme nerostné suroviny,
které postupně vyčerpáváme a při jejich zpracování vznikají škodlivé látky. Málokdo však
ví, že je možné využívat kromě ropy, elektřiny nebo zemního plynu i energie, které jsou
v přírodě stále a nikdy nedojdou. Jedná se o Slunce, vodu, vítr, biomasu (což je hlavně dřevo a dřevní odpad) nebo přímo energii z nitra Země. Právě energie ze Slunce patří k možnostem, které jsou v podmínkách České republiky nejlépe využitelné.
Na co všechno se dá využít sluneční kolektor? Jak o výhodách sluneční energie přesvědčit
okolí a jak své poznatky a výsledky získané při práci se solárním systémem zveřejnit? To
všechno si můžete vyzkoušet v soutěži, která je určená mladým lidem ve věku 14 – 18 let.
Do soutěže se může zapojit skupina studentů
z jedné nebo více tříd nebo jiná skupina mladých lidí, třeba oddíl.
Hlavním cílem je rozšíření informací o využití sluneční energie v podmínkách ČR mezi
studenty a veřejnost.
Průběh soutěže:
Vašim úkolem bude samostatná úvaha nad
možnostmi využití sluneční energie na škole
a ve vaší obci. Měli byste shromažNovat co
nejvíce informací o využití sluneční energie
a o tom, jak je tento zdroj rozšířen ve vašem
okolí. Získané informace a utříděné podle připravených návodů budete nakonec prezentovat ve své škole. Tomuto úkolu bude předcházet MEZIÚLOHA, jejímž úkolem je zjistit, jaké
druhy obnovitelných zdrojů energie (Slunce,
voda, vítr, biomasa, energie Země) jsou ve vašem okolí a zaměřit se při tom na sluneční
energii.
Do soutěže jste zařazeni po zaslání přihlášky
na adresu: Sdružení CALLA, Chlumova 17,
130 00 Praha 3.
Termín poslání meziúlohy je 31. 3. 2003.
Termín uzávěrky hlavní úlohy je 31. 4. 2003.
Můžete vyhrát až 10 000,- Kč pro skupinu nebo jednodenní výlet s návštěvou firmy vyrábějící solární systémy.
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Všichni učitelé nebo vedoucí skupin, zapojení
do soutěže, dostanou balíček 44 folií s obrázky a texty do zpětného projektoru využitelných pro přednášky na téma možnosti využití
sluneční energie v ČR.
Vyhodnocení soutěže a předání cen pro vítěze
proběhne v květnu 2003.
Hodnotit se bude zejména obsah a kvalita
zpracování informací, originalita nápadů, způsob zapojení celé skupiny do projektu, jak byl
projekt prezentován veřejnosti a jaké měl konkrétní výsledky, čeho projekt dosáhl.
Další materiály najdete na:
http://calla.ecn.cz/soutez
PŘIHLÁŠKU
vyplní učitel nebo dospělý vedoucí skupiny, který bude za soutěž zodpovědný, s těmito údaji:
- Název a adresa školy – oddílu – sdružení
- Název skupiny nebo třídy
- Počet účastníků ve skupině nebo třídě
- Vedoucí skupiny (učitel, vedoucí apod.)
Jméno a příjmení, adresa
Telefon/fax, e-mail
CALLA – Sdružení pro záchranu prostředí
Chlumova 17, 130 00 Praha 3
Tel/fax: 222 781 471
http://calla.ecn.cz
e-mail: milada.podperova@ecn.cz

Čísi ruka odklápí poklop. Oslepující světlo proniká na zaplněnou půdu. Jaká myšlenka řídí kroky neznámého až sem nahoru?
Ale to je přeci Klokan! Pomalu mě snáší z půdy.
Konečně. Po několikaměsíčním lenošení se zase
protáhnu.

Sněhové opojení
Patřím totiž ke 30. oddílu Junáka v Plzni. Opět
nastala zima. Rozjařené děti již na nás venku čekají. Většinu znám z minulých let. Už jsme spolu leccos zažili.
A toho sněhu kolem. Paráda!
No, Klokane, na který kopec vyrazíme sáňkovat?
Opravdu chcete jezdit tady?
Svah je pěkný, ale hustě porostlý stromy.
Dobře, první dobrovolníci, nasedat!
Jedeme. Kličkujeme úspěšně mezi stromy jak
zajíc před rojnicí myslivců. Bez sebemenší nehody brzdíme pod strání.
TeN nahoru. Já vás vezl dolů – vy mě zase vytáhněte na kopec.
Každou další jízdou jsme otrlejší, jezdíme rychleji, křiku přibývá. Zvláště když vezu Chechtu
s Matesem, jízda připomíná zuřivého divočáka
ženoucího se vpřed hlava nehlava. Jen se dokážeme na poslední chvíli vměstnat do skuliny
mezi dva stromy, již stojí v dráze další.
Bravurně ho zleva míjíme. Nestačím ani vydechnout, a přímo v cestě – křoví.
Nepředpokládal jsem, že ho stihneme objet. Ale
proletět jím nebylo zrovna nejš2astnější řešení.
Zuzka s Lubošem nahoře se smíchy mohou potrhat. Musel být na nás úžasný pohled.
Lezeme opět na vrchol kopce.
K další krkolomné jízdě usedá Luboš
s Chechtou. Nabíráme solidní rychlost. Poté, co
se otřeme o jeden ze stromů, Chechta dobrovolně používá katapult. Díky Lubošově váze ale
stále nabíráme na rychlosti. Vítr šlehá do tváře.
Sníh odletuje od skluznic. Proletíme mírnou
muldou. Škoda. Luboš brzdí rukama i nohama.
Ten statný strom bychom možná minuli…
Sáňkování je u konce. Copak asi přijde teN?
To už vůdce Klokan vyhlašuje psí závody.
Družina Bobrů je rozdělena na dvě psí spřežení.
Na mě si sedne či lehne vozataj. Zbylí členi nás

potáhnou po zasněžené pláni od klubovny až
k rozcestí a zpět do cíle. Rozhoduje čas.
První psí spřežení odstartovalo. Všichni mohutně štěkají.
Jako uragán letí celé spřežení. Ale jen do té doby, než Víčko, jeden ze psů, uklouzne. Při pádu
stačí podrazit nohy Kédě a ta strhává i Petra.
S vozatajem i tlačícím Matesem do nich narážíme. Vzniká ohromná změ2 dětí, saní a sněhu. Za
obrovského chechtotu všichni vstávají. Znovu
nabíráme rychlost.
Na obrátce se pro změnu Mates vzadu přidržuje a nechává unavené tělo klouzat po sněhu. Psi
zaznamenali změnu váhy, kterou musí táhnout.
Otáčejí hlavy, pátrajíce po příčině. Důrazným
pokřikem žádají Matese, a2 zanechá lenošení.
Musí přeci svými silami pomoci ostatním v závodě!
Za mocného pokřiku přihlížejících přibíhá spřežení do cíle v čase 2.51 minut.
Na tra2 vybíhá druhá skupina. Mája halasně povzbuzuje své dva psy, Zuzku s Chechtou. Oba
dva chvíli štěkají, chvíli vydávají zvuky všemožných domácích zvířat, jako by saně táhlo různorodé stádo kohoutem počínaje a krávou konče. Vysílený Chechta v cíli připomíná psa, který
právě dosáhl severního pólu po měsíčním hladovění. I přes značnou obětavost skončilo toto
spřežení na druhém místě s časem 3.10 minut.

Dnešní zimní radovánky končí. Klokan mě opět
odkládá na půdu. Zima však teprve začala.
Toužebně očekávám další dny, v nichž zažijeme
jistě spousty zábavy.
Zpově? oddílových saní zapsal Luboš,
Střelka, 30. oddíl Plzeň Doubravka
Kresba Pierre Joubert
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je třeba postupně navštívit všechny, ale pro návštěvníka parku je dobře patrná jejich podoba až
z vyvýšeného pahorku uprostřed bludiště.
Jedním ze známých tvůrců kreslených bludiš2 je
Dave Phillips. Následující dvě bludiště jsou jeho
nápad.

Bludiště a labyrinty
S labyrinty různých tvarů se můžeme setkat nejen v antických vykopávkách, ale i třeba na severských náhrobních kamenech, v parcích, a také ve středověkých chrámech. Ten na obrázku je
kopie z dlažby katedrály v Chartres nedaleko
Paříže. Kamarád Krtek přivezl šestimetrovou kopii tohoto labyrintu na jednu lesní školu. Kdo
chtěl, mohl si ho o přestávce mezi přednáškami
projít. Ale ouha – přestávky byly
jen na pět minut – možná se ti
to bude zdát neuvěřitelné,
ale projít celou cestičkou
trvalo skoro čtvrt hodiny!
Chůze takovými bludišti-nebludišti sloužila totiž k rozjímání.

Předepsaný směr
Na všech cestičkách v tomto obrazci musí bloudící dodržovat předepsaný směr. Ale nejenom to.
Ještě má projít všemi místnostmi s křížkem,
a každou místností smí projít pouze jednou.

Alenka v říši divů
Na obrázku je půdorys parkového bludiště navrženého a realizovaného anglickou firmou
Minotaur Designs podle známé knížky od Lewise
Carrolla Alenka v říši divů. V bludišti jsou vystříháni zručnými nůžkami z křovin jednotliví hrdinové příběhu, včetně Alenky. Při cestě bludištěm

Zrádné šestiúhelníky
Šestiúhelníky, které tvoří toto bludiště, se skládají vždy ze šestice lichoběžníků. Co je však úkolem? Jako asi u většiny bludiš2 – najít cestu z šestiúhelníkové plochy uprostřed obrazce ven,
anebo naopak.
Lída
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Nej… z jamboree v Thajsku

Foto Jan Šibík,
Pavel Trantina a WSF

Nejbouřlivější a nejmasovější bylo zahájení, oslava příchodu nového roku a závěr jamboree…
Nejzajímavější program? Jak pro koho – pro asijské skauty to byly například atrakce Městečka vědy…
Nejzajímavější osobnost? Nejspíš švédský král Karl XVI. Gustaf, který se hrdě hlásí ke skautingu…
Nejexotičtější činnost? Bylo jich mnoho – třeba výuka hry na bambusové hudební nástroje…
Největší dobrodružství? Každý si mohl vybrat něco, co dosud nezažil…
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ÚNOR NENÍ MĚSÍC HLADU
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ČEŠI NA XX. JAMBOREE V THAJSKU

„Do you want to change?“
„Chceš něco vyměnit?“ – tak
to byla na světovém jamboree v Thajsku asi nejčastější
otázka. No, možná ještě:
„Where are you from?“
Ano, jedním z charakteristických rysů bylo měnění všeho možného, zejména nášivek národních výprav. A taky
šátků.
Při závěrečném ceremoniálu
dokonce jeden bratr z Brit-

14

ských ostrovů na kolenou
prosil Švýcary o jejich šátek,
který patřil k nejžádanějším.
Měl ale smůlu, už měli poslední – pro sebe.
Vpodvečer, kdy už měla většina účastníků volno, si ti, co
měli něco na výměnu, rozložili podél cest různé deky, na
něž rozprostřeli své sběratelské bohatství – kromě nášivek a šátků také čepice,
opasky a přezky k nim, ale

i trička nebo samolepky.
Každý si přišel na své.
Avšak neměnily se pouze věci, ale hlavně názory a zkušenosti. A6 černý nebo bílý, každý se zajímal o vše možné
o zemi a skautování toho
druhého. Tak třeba někteří
Thajci znali naše fotbalisty,
obdivovali je naše podsady,
jiní zase nevěděli ani, kde se
naše země nachází. Na prostranství „Křižovatek kultur“

se představovaly kulturní
tradice – Italové učili přípravu pizzy, Češi paličkovali či
zdobili perníčky, Thajci vyráběli turbánky ve tvaru sloní
hlavy, seveřané vyučovali lyžování – i když na kamení to
byla spíš legrace, na pořádnou lyžovačku to nebylo.
Možná v duchu hesla jamboree by se mělo říkat, že jsme
„sdíleli kultury“, ale co na
tom, hlavně že jsme měli
možnost různé kultury poznat. A uvědomit si, že v něčem jsme stejní a v něčem
odlišní. Poznejte to také –
třeba za čtyři roky v Anglii
při stém výročí skautingu na
jednadvacátém jamboree. Jo,
a naučte se odpovídat na
otázku: „Where are you
from?“ A vezměte něco na výměnu, abyste mohli klidně
přikývnout na otázku: „Do
you want to change?“
Miloslav Žán – Sunar
Foto Pavel Trantina,
Jan Šibík a Jakub Mareš
!" Naše výprava
!! Do you want to change?
" " Čím se pochlubili Češi
# České podsady se nedaly

přehlédnout
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z kronik
Jak jsme zachraňovali jírovce
Na jedné podzimní výpravě jsme se rozhodli,
že zachráníme jírovce ma=aly (kaštany koňské). V sobotu jsme se tedy sešli s hráběmi
a vydali jsme se k nejbližším kaštanům. Celé
odpoledne jsme hrabali a hrabali a hrabali
a hrabali a hrabali a hrabali a hrabali, a taky
sbírali odpadky a odpadky a odpadky a hrabali a sbírali odpadky a hrabali… Když jsme
dohrabali a dosbírali odpadky, tak jsme začali
to listí nakládat do pytlů. Chtěli jsme ho spálit, ale bylo mokro a listí bylo dvakrát tak mokrý, že nám to nechytlo. Nechali jsme teda klíněnky s listím na místě. V neděli si pro ně
přijeli autem a odvezli. Doufám, že jsme jírovce zachránili!
Vlče, Třebíč
O pohár Zlaté kachny
Třetí listopadový víkend jsme se v Mladé
Boleslavi sešli v tělocvičně 6. ZŠ, abychom
změřili své síly i důvtip. O pohár Zlaté kachny
se v několika disciplínách utkali skauti, skautky, vlčata, světlušky, roveři, rangers, suchozemští i vodní, všichni bojovali statečně. Ale
pravidla jsou neúprosná a pohár pouze jeden,
a ten si domů na rok odnesla vítězka nejpočetnější kategorie – skautů a skautek, sestra
Kulich z 5. oddílu VS, který celé klání organizoval. Všichni víme, že není důležité zvítězit,
ale zúčastnit se, přesto nikdo neodcházel
s prázdnou ani jako poražený.
Zábavné dopoledne vyšlo ke spokojenosti
všech, tak dík a zase za rok – na Zlaté kachně
– AHOJ!
Lucka, 5. odd. VS, Mladá Boleslav
Skautský advent ve Vimperku
Vimperk o adventních nedělích 2002 ovládly
dětské spolky a školy – a rámec vytvořili míst-
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ní skauti. Návštěvníci si také, krom zážitku kulturního, mohli něco odnést – z té první neděle adventní věnec, ze čtvrté Betlémské světlo.
Vyrobit téměř stovku adventních věnců není
jen tak, zabývalo se tím celé středisko. Úlohy
byly rozděleny: kluci obstarají chvojí a holky
budou plést věnce. Ono se řekne, obstarat
chvojí, jenže to není jen tak. Naštěstí hajní
obou revírů, kam jsme se vypravili, jsou skautům nakloněni, a tak nám ještě poradili, kde
najdeme to nejlepší. A to byl ten hlavní problém. Naše světlušky a skautky jsou na materiál náročné. Běhali jsme po lese a vybírali jen
to nejkrásnější a nejhuňatější chvojí, které se
pod Boubínem najde. Však taky výrobky našich sester byly prvotřídní. Musíme ovšem
přiznat, že nespoléhaly jen na nás, ale připravily si krom mašlí a svíček i všelijaké cizokrajné a neobvyklé větvičky, ořechy a šišky na dozdobení. Věnce opravdu stály za to. Směle se
mohly rovnat výrobkům od profesionálů.

Druhý úkol zněl: připravit program pro adventní odpoledne. Dohodli jsme téma
„Skautský rok“, a pak už musel každý oddíl vymyslet sám, čím přispěje. Bylo to velké překvapení pro celé středisko, jelikož každý znal
jen tu svou část představení, a tak se každý
měl na co těšit – písničky, divadelní pohádka
i klasika, poezie, něco humoru, balada i černé
divadlo… A navíc byla pro návštěvníky připravena výstava o činnosti vimperského skautingu.
Takže nakonec doporučení pro ostatní – chcete se představit městu a třeba vydělat i nějakou tu korunu navíc? Advent je ideální příležitost.
Pulkrábci, Horní Vltavice
P.S.: Celou akci finančně podpořila Skautská
nadace Jaroslava Foglara.

Kolik odvahy stojí Tříkrálová sbírka?
I v letošním roce se náš oddíl zúčastnil
Tříkrálové sbírky, charitativní akce, jejíž výtěžek jde ve prospěch sociálně slabých a trpících. A po loňských zkušenostech jsem s mrazením v zádech čekal, jak to dopadne. Což
o to, třetí bod skautského zákona říká, že
skaut je prospěšný a pomáhá jiným, ale…

Vzpomínám, jak jsem loni prodělával křest
ohněm, když jsem nejprve s vlčaty, jejichž
roztomilost přece jen na kolemjdoucí zapůsobila, skautský zákon uváděl do praxe. Je to
úplně něco jiného než Květinový den, kdy se
lidé o kvítka sami hlásí a za chvíli jsou kytky
pryč. Nyní musíme každého hezky oslovit, vysvětlit mu, kam že ty peníze půjdou, hezky
poděkovat, nezatrpknout, když jsme odmítnuti, a to někdy i dost příkře.
A což teprve, když jsem u obcho=áku nasadil
svoje skauty. Tu bandu puber6áků, kteří si na
rozdíl od vlčat nepřinesli ani žádné tříkrálové
oblečení a jejich jedinou ozdobou byly papírové královské koruny, které mi zbyly po vlčatech a které jim samozřejmě stále padaly, protože byly malé. Strašně se styděli, jen několik
jedinců bylo tak iniciativních, že jim hrozila inzultace ze strany některých spoluobčanů.
Letos to bylo přece jen lepší. V každé družině
bylo králů až až, jedna družina skautů dokonce ohromila jak sebe, tak i publikum zpěvem.
Není se co divit, že penízky cinkaly a bankovky šustily. Ale přece jen, nebyla to zrovna příjemná akce. V desetistupňovém mrazu jsme
za chvíli necítili ruce ani uši a reakce kolemjdoucích byly opět různé, od vstřícných až po
odmítavé. Ale o tom ten skauting taky je. Ne
všechno, co se dělá, je příjemné a sklízející ob-

div, jsou také chvíle, kdy se člověk musí přemáhat, zatnout zuby a dělat věci nepříjemné
a nepopulární. Ale věřím, že všem, co se
Tříkrálové sbírky letos zúčastnili, to bude ku
prospěchu.
Vašek Procházka, Brno
P.S. Nechcete se příští rok zapojit také?
Polosuchá pohádka
aneb
Jak prostí piráti na souši k vítězství přišli
Bylo, nebylo, za sedmero řekami a sedmero
moři bylo malé vodní královstvíčko.
Jmenovalo se Zlatá laň podle nejoblíbenější
a vlajkové lodi. Jeho „lid“ tvořily převážně děti. A protože to bylo královstvíčko velmi hravé, hrály si na anglické piráty z doby největších námořních objevů. Jejich kapitán Francis
jim s oblibou říkával, co se na vodě naučíš, na
souši jako když najdeš. A nutil malé piráty učit
se spoustě věcí, které by se jim mohly hodit.
Když se učili utíkat ze španělského zajetí tím,
že vázali za zády uzly, které by na ně Španělé
mohli použít, většina pirátů říkala: „To nejde!
Nemá to cenu. Stejně to nikdy nebudeme umět
tak, jako ty, Francisi!“ Francis jim odpovídal,
že na počátku to uměl stejně jako oni. Tedy vůbec. A záleželo jen na něm, zda to bude umět
lépe. Jeho slova si vzal k srdci jen Smích
a poctivě se učil uzly i sám ve svém volném
čase. Měsíc na to se piráti Zlaté laně dostali na
20. Královský turnaj uzlařů. Sjely se zde stovky uzlařů z různých suchozemských království. Všichni piráti Zlaté laně skončili v soutěži velmi rychle. Zůstali jen dva – zkušený
Francis mezi veterány a nenápadný Smích
v lodnících. Díky poctivé přípravě zvítězili nad
svými finálovými soupeři oba. Zlatá laň tak
získala hned dvě slavná vítězství. A ostatní piráti příklad, že žádný boj není předem
ztracený.
A jestli nešli ke
dnu, plaví se na
Zlaté lani dodnes.
Fletcher, kronikář
Zlaté laně
20. ročník
Uzlařské regaty
se konal v Ostravě
25. ledna 2003.
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Staropražská

STRAŠIDLA
„Už je to podvacáté, přátelé, co
takhle po půlce ledna obcházím svůj revír, a pokaždé potkám strašidlo úplně stejné jako
já,“ vypráví Nasupený rytíř.

„Devatenáctkrát jsem to vydržel a nezeptal se, ale letos mi
zvědavost nedala. Rozhodl
jsem se, že té věci přijdu na
kloub. Tak jsem na něj začal
mluvit, ale on prý – kde mám
další dva. Že roztrhaným hlídkám kartičky nedává. Tak jsem
zašel pro Rozsápaného spiritistu Ulrycha a Řezníka s ohnivou
sekyrou a vyrazili jsme. Na
hřišti Na Františku byly stovky
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ječících dětí a paní, co prodávala párky v rohlíku. Říkala, že
to vypadá, jako kdyby těm dětem nedávali týden před výletem do Prahy najíst. Děti dostaly párek a nějaké kartičky
a šly.
A my se s Ulrychem a Řezníkem nenápadně vydali za jednou tříčlennou partičkou.
Věřte nebo ne, potkali jsme
tam nejen své vlastní kopie, ale
dohromady dvacet z nás - pražských strašidel. Ale ani jeden
z kolegů se k nám nehlásil.
Děti se strašidel skoro nebály
a z pražských skřetů měly dokonce legraci! Jenom ten
z Rybné ulice, jak má sekeru
v hlavě, ten jim naháněl strach.
Jedni mladí manželé se ho nejdřív hrozně lekli, a pak běželi
volat doktora. Všechno jsme
pochopili, až když jsme potkali
Otylého kupce Haňku. Měl trochu času, a tak nám vysvětlil,
že se nemusíme bát. Dětská
hra večer skončí, a pak už budou na celý rok staropražské
ulice zase jenom naše.“
Věra Voňavková
Závod pořádá každoročně
středisko ARCUS z Prahy 2, podrobnosti najdete na
http://strasidla@skauting.cz

foto Martin Suchopár – IQ
a Josef Přech

SOUTĚŽ O „TRUHLU POKLADŮ“ 16
Odpovědi se rozeběhly na větší obrátky, což
svědčí o tom, že se Truhla stále těší vaší pozornosti. Mám však několik připomínek. Pište
vždy na obálku heslo TRUHLA, do hlavičky dopisu číslo úkolu, na který odpovídáte, a na konec dopisu celou adresu, nestačí uvést ji jen na
obálce.
Někteří se omlouváte za pozdní odeslání odpovědi z důvodu opožděného dodání časopisu.
Velmi mne to mrzí, zvláště když vím, že na tom
nenesete vinu vy, ale více než týden po uzávěrce čekat nemohu a musí dojít k vylosování. Po
vylosování již pozdní odpově= nemá šanci. Na
konci ročníku budou odměněni ti, kteří odpověděli na všechny úkoly 2. ročníku – pak bude
uznána i pozdní odpově=, podmínka je nevynechat ani jeden úkol. A ještě jedna připomínka –
vždy si pozorně přečtěte zadání úkolu. Někteří
píšete o podobných věcech, ale není to odpově= na zadaný úkol.
Ve třináctém úkolu
jste měli provést případného cizince městem
a dokázat znalost místa, kde žijete. Překvapilo
mne množství odpovědí, mezi kterými bylo i několik průvodců městem. Nešlo o průvodce, které se dají sehnat v místním informačním středisku, ale vlastnoručně vyrobené. Exkluzivní
byl průvodce městem Opočno, který za pomoci
vedoucích zhotovila Hnědá šestka světlušek + 3
Želvy. Rovněž Vydry z Opočna poslaly zajímavé
materiály, dokazující, jak dobře své město znají.
Dalšího
skoroprofesionálního
průvodce
Holešovem poslala Jana Karasová z Tučap.
Někde měli tu výhodu, že podobné poznávací
hry hrají, a tak ji stačilo jen popsat. Pochvala tu
patří především vedoucím.
ŠESTNÁCTÝ ÚKOL
Starali jste se někdy o krmítko doma či u klubovny? Víte, co vše můžete ptáčkům dávat,
abyste jim neuškodili? Pozorovali jste návštěvníky a dokázali jste je všechny určit? Určitě mezi nimi byly i čiperné sýkorky – co vše o nich víte? Poznáte ptáka, kterého hned nepoznal
Davy? Pozorování krmítka je někdy lepší než televize – a navíc vás při tom hřeje pocit dobrého
skutku, za který na jaře budete odměněni ptačím zpěvem!
Druhá část úkolu se týká zimní aktivity – napište, zda pořádáte nějaké „zimní olympiády“.
Pokud ano, jaké jsou disciplíny? Jezdíte do hor,

či je pořádáte někde „za humny“. Jestliže takovou akci neděláte, napište, zda chodíte alespoň
na nějaké zimní turistické vycházky, pochody –
to je také sport.
Napište mi o tom do 31. března 2003.
Vylosovaní – 13. úkol
- Veronika Pajpachová, Černá v Pošumaví
- družina Bílá růže, 23. koeduk. odd. Lvíčata –
Štěpánov
- Iva Dvořáková, Pampelišky, Bílá Hora –
Praha 6
Z došlých odpovědí
Už minulý rok mě moc nadchla Truhla pokladů,
ale časopis jsem měla nepravidelně, některá čísla vůbec. A tak ty, ke kterým jsem se dostala,
jsem plnila alespoň pro sebe. I letos se mi odběr
zpozdil, a tak píši až na třetí úkol.
Už je tradicí, že se naše středisko sejde v listopadu pod Orlojem na Staroměstském náměstí, abychom si zahráli Vyzvědače – příznivci Jestřába
určitě vědí, o co jde. … Účelem hry je dozvědět
se co nejvíce věcí a mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, že díky Vyzvědačům se bezpečně pohybuji na Hradčanech, Starém městě i jinde…
Ivča – 29. odd. Pampelišky Bílá Hora
Jsem rád, Ivčo, že se Vyzvědači stále hrají.
Nevadí, žes na předešlé úkoly neodpověděla.
Každý z dalších dopisů má šanci být vylosován.
Tento úkol (poznej své město) mě nejdříve zarazil, ale pak mě napadlo, že hru připravím.
Protože jsem z malé vesnice a do skautu chodím
v Holešově, tak bude hra v Holešově. Hra je zatím v návrhu, měla by mít dvě části - teoretickou
a praktickou. V teoretické části by se měly poznávat památky a druhá část by měla být kopií
hry Rysů „17. listopad“. Věřím, že se hra vydaří
a pak Vám o ní napíši.
Jana Karasová (11 let)
Jano, přeji, a6 se hra vydaří, a těším se na výsledek.
Windy
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Ahoj kamarádi, tady Ďouba. Minule jsme si dvakrát povídali o vybavení do přírody v „Taháku“. Pokusil jsem se co
nejstručněji vám předat informace o tom, co je v obchodech k zakoupení a za kolik. Tahák měl napovědět, kde začíná kvalita, které výrobky jsou podezřele levné a kolik peněz bychom měli utratit jen tehdy, když pomýšlíme na
„Everest“.
Te, bychom se mohli mrknout na některé věci podrobněji.
Zatím je zima – ideální čas na výběr spacáku.

DOBRÝ VEČER!
povídání o spacácích
Spacák bychom si měli vybrat
takový, abychom se do něj
vždy těšili a ne jen zalézali
přežít. Tedy dostatečně teplý.
Kdo spává ve spacáku jen
uprostřed léta, ten může další
řádky přeskočit, protože za
horkých nocí mu udělá dobrou službu i stará deka. Kdo
se řadí k „třísezónním“ či dokonce „zimním“ táborníkům,
ten a6 zbystří.

„Profíkům“ se vyplatí mít víc
spacáků
Mít dva spacáky?
V teplém spacáku se dá spát
i v teple (dá se rozepnout, nepoužít stahovačky, povylézt,
použít jen jako přikrývka), ale
naopak to neplatí: v letním
spacáku nelze spát v zimě.
Kdo jezdí ven celý rok a hodně, užije dva spacáky („letňáček a zimáček“).
Ošidná čísélka!
Také v prodeji spacích pytlů
zuří konkurenční boj. Jeho výsledkem jsou často pramálo
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důvěryhodné číselné údaje
o tom, do jakých teplot se dá
spacák používat. K dezorientaci přispívá i uvádění tzv.
„extrémních“ hodnot, které
dobře poslouží leda sebevrahům, kteří se chtějí ve spacáku bu= uvařit, nebo omrzat.
My ostatní chceme ve spacáku spát a odpočinout si do
dalšího dne. Zajímá nás proto, do jaké teploty se ve spacáku vyspíme do růžova (nebudeme se budit chladem,
tzv. „dolní hranice tepelného
komfortu“). Před časem jsem
sestavil orientační tabulku,

kterou vám vřele doporučuji
použít při výběru spacáku.
Do té doby, než někdo vynalezne zázračný izolační materiál, bude tabulka spolehlivě
fungovat.
Ďoubova růžová tabulka
• přisouzené teploty jsou ty,
ve kterých se ještě vyspíte do
růžova
• teplotní údaje se týkají nehybného vzduchu (průvan či
dokonce vítr situaci citelně
zhorší)
• hmotnosti spacáků jsou
myšleny pro dospělé jedince
vysoké asi 185 cm
• uvažováno je „pyžamo“,
skládající se ze spodního prádla (dlouhé rukávy a nohavice), flísové vrstvy (nebo dostatečně teplé teplákové
soupravy), v chladu pak ještě
teplé ponožky a čepice
• zimní táborníci dolní hranici tepelného komfortu oproti
tabulkovým číslům posunou
níže, když se do spacáku přiobléknou
• pozor, je velký rozdíl v kvalitě spánku! Tělo si umí dlouho přitápět, než nás začne bu-

dit chladem. To se sice vyspíme, ale ráno jsme ještě unavenější, než jsme byli večer.
Po několika takových nocích
jsme jako mátohy. Tabulka říká, v jakých teplotách ještě
bude tělo dokonale regenerovat.

Zimní spacák musí mít stahovací límec kolem ramen
Další spacákové postřehy
• taktické je nakupovat spacák, když mrzne až praští.
V tomto čase máme přirozený

respekt ze zimy a ani nás nenapadne pošilhávat po miniaturních spacáčcích, jejichž reklama slibuje zázraky.
• jen u letních spacáků je
možno tolerovat studené švy
(prošití skrz naskrz)
• spacáky se zipem musí mít
zip dobře překryt légou, jinak
tudy prostupuje zima
• příliš velký, dlouhý spacák
budeme obtížně vyhřívat.
V malém zase stlačíme příliš
izolační vrstvu.
• do náročných podmínek se
hodí mumiové tvary spacáků
• stlačená spodní strana spacáku nemá šanci plnohodnotně izolovat, nutně potřebujeme kvalitní spací podložku
(karimatku). Naopak zdvojování horní vrstvy izolace u některých spacáků má svoji logiku.
• pro udržení vyhřátého
vzduchu v izolační vrstvě - je
dobré, když vykazuje spacák

ŠETRNÉ PAPÍROVÁNÍ
Účastníky soutěže čekal obtížný úkol – museli se sejít a domluvit se a stanovit si cíl své
kampaně Šetrné papírování.
Soutěž, kterou organizuje sdružení Arnika, a kterou jsme
otiskli mj. v 2. čísle SkautaJunáka, má pomoci rozšíření
používání recyklovaného papíru v kancelářích úřadů, škol či firem, anebo
podpořit sběr a třídění papíru ve škole, městě
či obci.
Jistě by mnoho lidí například zajímalo, co se děje dále s papírem, který skončí v kontejneru na
tříděný odpad ve městě. Zjistit takovou informaci také mohlo být cílem soutěžících – a není vůbec jednoduché některé věci vypátrat.
Proč vlastně prosazujeme recyklovaný papír?
Jaké jsou jeho výhody? Jaké nevýhody? Jak zatěžuje výroba papíru životní prostředí? Součástí
zadání jsou i otázky z historie výroby papíru, anketa připravená pro spolužáky či rodiče, učitele
nebo veřejnost, exkurze ve Sběrných surovinách

Zip s obousměrným jezdcem
umožní odvětrávat nebo použít spacák jako nouzový oblek. Na obrázku je vidět také
zateplovací vak pro chodidla
a protizatrhávací lišta zipu.
„balónový efekt“ při rolování
od „hlavy“ se nadouvá.
Takový spacák se hodí víc pro
bivakování a drsárny, spacák
bez „balónu“ je příjemný do
ubytoven, kde nefouká.
Pro dnešek dobrou noc přeje
Ďouba

či v papírně. A pak třeba sepsání výzvy pro starostu, napsání článečku či tiskové zprávy do novin, tvorba skládačky, plakátu anebo třeba webových stránek.
Soutěžící se naučí nové věci a získají nové zkušenosti – dozvědí se sami více o papíru jako surovině, o jeho výrobě a recyklaci, budou jednat
se „světem dospělých“ – např. při jednání s úřady, se zástupci samosprávy či průmyslového
podniku. Naučí se naslouchat jeden druhému,
diskutovat, hodnotit výsledky své práce…
Soutěž se pomalu chýlí do finále.
Na internetové adrese
http://papir.arnika.org/soutez_ucastnici.shtml
najdete seznam družstev (3 - 5 lidí ve věku 12 –
16 let), které se do soutěže přihlásily. V současnosti je to 80 skupin, a z toho téměř pětina ze
skautských oddílů.
Milan Návoj
Arnika – program
Toxické látky a odpady
http://papir.arnika.org
milan.navoj@arnika.org
telefax: 222 781 471
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linka S.O.S.

pro takové „osamělé skauty“, jako jsi Ty. Věřím,
že bychom společně „vylezli“ určitě nějakou osmitisícovku a Ty by ses seznámil s dalšími „vrcholovými skauty“. Cesta není sice tak úplně
snadná, ale podle Tvého dopisu tipuji, že bys ji
zvládl.
Na Tvou odpověF se těší
Kyb
Jeden nápad připojila také naše šéfredaktorka:

Do redakce přišlo několik odpovědí pro
Lukáše z Víchova, který se nám svěřil, že by se
moc rád stal skautem, ale nejbližší oddíl je
vzdálený 25 kilometrů. A tady je hned jeden
z dopisů:
Ahoj Lukáši,
kdysi, je to už spousta let, moji rodiče nechtěli,
abych chodila do oddílu. Vidíš, Ty chceš, a nemáš kam, já bych byla měla kam, a nemohla
jsem. A tak jsme si s kamarádkami založily
klub, chodily jsme do přírody, hrály hry, četly
foglarovky... a když začal vycházet časopis
Junák, učily jsme se podle něj skautské dovednosti a připravovaly činnost klubu. Jestli je pro
Tebe nepřekonatelnou překážkou vzdálenost,
zkus najít u vás dva tři kamarády, a pokud vám
klub vydrží, mohli byste se stát třeba vzdálenou
družinou nějakého oddílu z nejbližšího města.
Míša

V časopise Skaut-Junák vychází kromě Cesty
k vrcholu například Modrá flotila. Na začátku
ročníku jsme vyhlásili i kategorii „rodinných
dvojic“ – právě pro takové osamělce, jako jsi
Ty. Zkus k účasti přemluvit někoho z rodiny, určitě při plnění úkolů zažijete spoustu legrace.
A zapojit se můžeš ještě teF!!!
Pokud bys chtěl něco podnikat s několika kamarády u vás, můžete to zkusit podle malé přílohy „Rádce“ uprostřed tohoto časopisu.
„Rádce“ s různými náměty, s nápady a podrobnými návody na hry i rukodělné výrobky ve
Skaut-Junáku vychází od r. 1999, a za pár korun
je možno si objednat i starší ročníky (viz nabídka v č. 5 str. 27). Hodně zdaru přeje
Káča, redakce SJ
Tak co Lukáši, myslíš, že některá z rad půjde
našroubovat i na tvou potíž? Já doufám, že
s pomocí těchto nápadů dokážeš najít východisko a zas budeme v Junáku o jednoho brášku početnější rodina...

Další zajímavý dopis přišel z Pardubic:
Milý Lukáši,
zaujal mě Tvůj dopis ve 4. čísle Skauta-Junáka.
Chtěl bych Ti navrhnout určité řešení. Sežeň si
kamaráda, nebo i sám se přihlas na Cestu k vrcholu, která je psána pro jednotlivce jako jsi
Ty, ale samozřejmě i pro družiny i oddíly.
Jestliže máš počítač napojený na Internet, nebo
alespoň přístup k němu (třeba ve škole), pak
vyhledej adresu http://skunipa.web.tiscali.cz,
což je adresa Skautské university Pardubice
(SKUNIPA), na které se dozvíš v sekci Vrcholy
všechno potřebné. Skunipa se zabývá sebevýchovnými programy pro jednotlivce, a to je právě to, co bys mohl využít. V případě, že přístup
na Internet nemáš, napiš si o úkoly Cesty k vrcholu do redakce. Tvůj případ mě moc zajímá,
protože bychom spolu mohli vymyslet, co dělat
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Ale trápení není nikdy konec. O tom nás přesvědčila Mufína:
Chodím do dívčího oddílu už skoro rok a ještě
nemám kroj. Kamarádky z družiny a vlastně
i z celého oddílu už kroj mají. Mě ho rodiče
nechtějí koupit, protože stojí hodně peněz. To
samé tvrdí, když jim říkám, že bych potřebovala píšLalku a takové ty důležité věci ke kroji, a pořádnou tornu a spacák a... Co mám dělat, abych mohla být jako ostatní skautky?
A nezapomeňte – Pavel z Brna čeká na vaše
nápady, jak si poradit s rodiči, kteří nesouhlasí s výběrem školy. Vzpomínáte? Jestli ne, zalistujte v minulém – lednovém čísle.
Hodně sněhu, lyžovaček a koulovaček přeje
PéLa

cesta
k vrcholu

Každý zájemce
může symbolický výstup na
svou osmitisícovku kdykoliv zahájit!

ÚNOROVÁ LISTÁRNA
„Letos, když jsem si v září prohlížela SkautaJunáka, došla jsem k závěru, že Cesta k vrcholu je jedinečná možnost, jak si dokázat, že něco takového jen a jen sama pro sebe zvládnu,
a to absolutně čestně. Bez jakýchkoliv pochyb,
že jsem si ten bod mohla započíst či nemohla.
Takže to je můj cíl. Mít z toho ten nejlepší pocit, jaký člověk může mít.“
To nám napsala Bára z Opavy, která stoupá na
Everest. Já k tomu jen dodávám, že Bára přesně vystihla to, o co i nám jde: o ten nádherný
pocit po férovém zdolání obtížného úkolu,
který zdvihá sebevědomí, tak potřebné v životě.
Na Internetu je nyní jasně graficky znázorněno,
jak se daří jednotlivým registrovaným „horolezcům“ při výstupu. Jsou tam také snímky
všech skutečných osmitisícovek, a každý nový
zájemce o symbolický výstup si může ten
„svůj“ vrchol vybrat a výstup kdykoliv zahájit.
Na adrese Skunipa se objevila návštěvní kniha,
kam můžete posílat své připomínky a názory.
Předpokladem získání legitimace Klubu 8000
je zaslání tabulky s daty získaných svemů
v jednotlivých úkolech. Vzor tabulky, která je
základním dokumentem, ale také pro tebe zajímavým deníkem o tvém výstupu, je na
Internetu ve složce Vrcholy/Co a jak.
Těm, kteří nemají přístup na Internet, může redakce Skauta Junáka úkoly na požádání zaslat.
Z velké nabídky úkolů si lze libovolně vybírat
při zachování všestrannosti.
Za plnění skautských stupňů si započítáváš
svemy i u již splněných zkoušek, viz úkol
V0110-2, takže máš-li nováčkovskou, tak to je
minimálně 220 S.
V evidenci i v zobrazovaném stoupání na
Internetu zůstávají jen ti, kteří nejméně jednou za půl roku pošlou hlášení.
Na osmitisícovku můžeš stoupat i s kamará-

dem, který není skautem, třeba jej pro skauting získáš.
Na Annapurně, 53 let od prvovýstupu, realizovaného Francouzi Herzogem a Lachenalem, je
pěkná tlačenice: registrovali se tam
Voldemort, Cvalda, Váleček a Houska z poličského oddílu Divočáci, takže spolu s jilemnickou expedicí stoupá k vrcholu Annapurny již
15 „horolezců“. Nejvyššího bodu zatím dosáhl Lachtan – 2567 S.
Únorový úkol: ODDÍLOVÉ BODOVÁNÍ
V0302-1- D-(1,2,3,4)/ MZ: (výpočet)
Umístění v oddílovém bodování také něco vypovídá o kvalitě každého člena oddílu. Proto
jej použijeme i při našem výstupu. Čím je větší oddíl, tím je větší konkurence a tím obtížnější je dostat se na přední pozice, a proto získané svemy budou záviset na velikosti oddílu.
Ten, kdo se umístí na prvním místě, získá tolik
bodů, kolik je v oddíle členů, druhý o bod méně atd., poslední získává bod jediný. Na svemy
tyto body převedeme vynásobením 5x. Takže
v oddíle, který má 20 členů, získává první 100
S, poslední 5 S. Počítá se každé měsíční a táborové bodování, takže kdyby ve zmíněném
oddíle byl někdo neustále první (což je pustá
teorie), může za skautský rok získat až
11x 100S=1100 S.
Na tvé zprávy, zážitky i dosaženou výšku se
těší Jiří Klaban – Kyb
Veškeré informace, přihlášky, hlášení buF přes
redakci Skauta-Junáka nebo po Internetu na
http://skunipa.web.tiscali.cz, případně na adrese: jiri.klaban@quick.cz.
Zde jsou názvy jednotlivých úkolů tak, jak se
postupně objevovaly od září 2002 do prosince 2003 na Internetu:
Povodeň, Mapové značky, Kartografická
předpověW, Oštěp, Koule, Trefa, 14 českých
vrcholů, Hory, Vrcholová dokumentace,
Bavič, Tvořivé psaní, Zkratky, Reportér,
Města, Infočesko, Krabice, Superešus,
Ešusmenu, Záchranářský balíček, Zdravotnický trénink, Zdravotnická praxe, Znalosti
pro kritickou situaci, Co uděláš v krizových
situacích, Cesta k pólu, Fantazie na osmitisícovce, Prognostik, Time manager, Fotograf,
Fyzička v zimě.
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Čas napínavých skautských her Bronislavě Herbenové už dávno minul. Stala se
skautkou, když jí bylo padesát sedm let. Jednu bezvadnou skautskou hru ale znala.
Nazval jsem ji

Štafeta klubu
spřízněných duší
Jan Herben byl vydavatelem
„Času“ – novin, které od roku 1886 až do první světové
války dal do služeb myšlenek a bojů profesora T. G.
Masaryka. Albert Pražák
o tom napsal: „Pokud měl
Masaryk vyhrát, potřeboval
Herbenovu souhru. Herben
stál v čele „Času“ a byl nejdůležitějším Masarykovým
spolupracovníkem…„
Sám Herben takto později
vzpomínal na čas „Času“:
„…Když jsem si budoval
soustavu životních zásad,
opíral jsem se o Masaryka
od univerzitních let, jistě od
roku 1882, kdy on přišel do
Prahy. Jako žurnalista dal
jsem se do jeho služeb, neboZ měl ze všech lidí, které
jsem v životě poznal, největší formát. Věřil jsem v jeho
poslání.“
Bronislava, ještě jako „slečna učitelka“, se seznámila
s profesorem Masarykem
v domě Vojty Náprstka
U Halánků, když tam přednášel o moderních básnících.
Také ona, od té první chvíle
setkání, uvěřila v jeho poslání. Tak se provdala za Jana
Herbena a začala sama také
psát do „Času“ – mimo jiné
pro kluky a holky, kteří už
byli moc velcí na pohádky,
ale ještě nedosáhli na knížky
pro dospělé, a kteří, v těch
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dávných dobách, skoro neměli co číst. Také jejich hry
ji zajímaly. O tom ale vlastně
nechci psát.
Vypukla první světová válka.
Profesor Masaryk odjel do
Itálie, aby tam začal bojovat
o náš samostatný stát.
V Praze zatkli redaktora „Času“ Cyrila Duška. Skončil ve
vyšetřovací vazbě v uršulinských kasárnách na Hradčanech. Brzy potom už skončil
i „Čas“. C. K. policejní ředitelství jeho další vydávání
zakázalo. Pro Bronislavu začala ta pěkná skautská hra,
které jsme ve vodní Dvojce
říkali „štafeta“.
Slovo „samizdat“ ještě nebylo na světě, ale samizdat už

tu byl. Je to dávno zapomenutý příběh, zazděný v archívech a padá na něj prach,
ale je to příběh dávného samizdatu a dávné skautské
štafety.
„… Za války, kdy Čas byl zastaven a redaktoři pozavíráni, kdy nastaly trudné časy,
Bronislava Herbenová opisovala celé noci tajně zprávy
ze zahraničí, aby mohla jimi
posílit „časisty“, kteří si dojížděli pro ně z venkova
k Herbenům a rozváželi je
po Čechách…“
Zprávy od profesora Masaryka putovaly do Prahy klikatými cestami. Někdy uložené v dutině vydlabané do
dřevěné tužky, někdy v ruko-

Psala povídky a pohádky
pro mládež, překládala
z ruštiny a z francouzštiny,
byla redaktorkou Času.
Od roku 1918 do roku 1934
byla předsedkyní dívčího
odboru Junáka.
Je spoluautorkou „Příručky dívčího skautingu“ z roku 1922.

Bronislava Herbenová
1861 - 1942

jeti deštníku… Jindy se dostaly do Prahy holandské noviny – Gazette de Hollande –
obsahující články, které by
policajti určitě nazvali vlastizrádnými, a to bylo pro
Bronislavu to nejlepší doporučení. Také se naučila číst
mezi řádky dopisů přicházejících od vojáků na frontách
a od českých vojáků, kteří se
dostali do zajetí.
Jaké zprávy asi posílala čtenářům zakázaného „Času“?
„… Italští letci shazovali nad
rakouskými zákopy letáky
podepsané Masarykem. Útočí v nich na Habsburky, kteří
k nám přišli otrhaní jako páni z Nemanic, kdežto nyní
vládnou milionovými statky,

jež pobrali Slovanům…“
„… hladové masy lidu táhnou našimi krajinami a pomáhají si samy k výživě.
Všechny mlýny, na které
v první řadě hladovějící davy se vrhly, jsou vyrabovány…“
„Masaryk vydal ostrý protest proti svolání rakouského parlamentu, protože je
protiústavní. Prohlašuje, že
on jediný je oprávněn mluvit
jménem českého národa…“
Také vtipy té smutné doby
opisovala, aby lidem nebylo
tak smutno. Když se do Vídně
k císaři chystala skupina dvanácti českých politiků, dostali o tom její čtenáři tuto zprávu: „… za svatého Václava

jsme byli poplatni sto dvaceti
voly, dnes stačí poslat do
Vídně volů dvanáct…“
Byla to určitě hodně napínavá hra, rozesílat po vlasti takové noviny, jenže… byla to
také hra o život. Nikdo
z těch, kteří její ručně psané
noviny dostal, ji však neprozradil, jen si je přečetl a pak
je poslal dál.
Potom skončila válka a skončila také štafeta Bronislavy
Herbenové pro „Klub spřízněných duší“. Profesor
Masaryk se vrátil domů
a stal se naším prvním prezidentem – ale to už je příběh
do jiné povídky.
Otto Janka
Ilustrace Marko Čermák
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knížky
do
krosny
ZLATÝ KAŇON
Četli jste nedávno knihu Jacka Londona
Smoke a Shorty? Před Vánocemi vyšla další
kniha zlatokopeckých příběhů tohoto klasika
americké dobrodružné literatury – Zlatý kaňon. Obsahuje známější povídky, z nichž jedna se stala námětem pro úspěšný český film
Kaňon samé zlato. Život v krutých podmínkách severu je drsný a drsná je i smrt zlatokopů. Mezi příběhy mužů
severu najdete také povídky o zvířatech, které
se staly podkladem pro
slavné Londonovy romány Bílý tesák nebo Volání
divočiny.
Kniha vyšla v Edici Velká
řada (č. 35) s ilustracemi
Gustava Kruma v nakladatelství Toužimský a Moravec.
VLÍDNÁ PROBUZENÍ NA KAŽDÝ DEN
Josef Schultz posbíral nejrůznější životní moudrosti,
aforismy, úvahy a přísloví.
Nabízí den za dnem podněty
týkající se osobního rozvoje,
porozumění sobě, druhým
i světu, a také povzbuzení
k vykročení do dosud neznámých životních oblastí.
Brožurka vyšla v nakladatelství Portál.
VLČKŮV SEŠIT ŠPATNOSTÍ
Nějaký čas unikala naší pozornosti veselá
knížka anglického autora Iana Whybrowa
Vlčkův sešit špatností. Vlčkovy příhody potěší a rozesmějí celou rodinu. Na svém putování
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za získáním „Odznaku špatnosti“ prožije vlče
č. 1 spoustu dobrodružství, při nichž se postupně naučí spolehlivě rozlišovat, co je doopravdy dobré a co zlé –
tak, jak se to odmalička
učí každý z nás. Vlček patří mezi ty sympatické hrdiny moderních příběhů
zvířátek, se kterými cítíme teplo u srdce.
Knížka vyšla v Londýně
v roce 1996 a hned zvítězila v Dětské čtenářské
ceně a navíc byla oceněna za výrazný přínos k rozvoji dětského čtenářství. U nás ji vydal v roce 2000 Albatros.
3x Windy
PŘÍPAD STRAŠIDELNÉHO MNICHA
aneb Detektivní kancelář Huklor napsal
Vojtěch Steklač.
V případu Můj tajný deník se
setkáte s dvojčaty Andreou
a Martinem a jejich dospělými kamarády, detektivy na
odpočinku, Hugem a Kvidem.
Spolu s nimi budete pátrat po
tajemném zloději, který navštívil jejich činžák.
Knihu ilustroval Jaroslav
Malák a vydalo ji nakladatelství Amulet.
M. Procházka
BERTŮV SUPERTAJNÝ DENÍK
,,Smrt tomu, kdo si tajně přečte tenhle deník! AL
se škvaří v pekelném ohni na věky… nebo aspoň na chvilku.“
Tak takhle začíná kniha
Anderse Jacobssona. Jak
už název napovídá, je to deníkové vyprávění jedenáctiletého kluka Berta Lunga,
který si říká Treb Walker.
To proto, že mu jméno Bert
Lung
přijde
strašné.
Nejdřív, jak sám píše, se zamiluje do Rebeky z 5. B, ta
se na něj ale vykašle, a tak
poté, co se přestane utápět v slzách, začne
Bert znovu žít společenským životem, který
mu přinese nejen nějaké ty trapasy, ale i něco
navíc.
Lída

Žádná dovádivá rybka určitě nelitovala, když
18. ledna navštívila panství vodníka Kebule.
Připravil pro ně všechno možné i nemožné.
Olomoucký Neklid nabídl neklidným rybičkám velice neklidné hry.

(Pod)vodnické hrátky

KEBULE
Nejmenší rybičky – Neonky si hrály v malém bazénku a ve vodě se cítily jako doma.
Ti starší – Candáti a Okouni – zažili spoustu
legrace například při běhu přes most ze
svázaných nafukovacích matraček. Nevím,
jestli se to někomu podařilo, věčně z něj někdo padal do vody. Soutěžili také v plavání,
třeba s vestou, ve slalomu nebo s šátkem
v jedné ruce – a nesměl se namočit.
Čtyři družstva nejstarších Sumců se utkala
ve vodní košíkové a roveři a rangers si mohli pod odborným vedením Mudry vyzkou-

šet, jaké je to v hlubině s potápěčským přístrojem.
A pak nastala ta největší lodní bitva v dějinách olomouckého bazénu. Admirálové vysílali svá vojska proti sobě, pokud utrpěli
ztráty, okamžitě je nahradili zálohami ze
břehu. Nikdo si nebyl jist životem – pet-lahví pod paží.
Nakonec si vítězové doplavali pro diplomy
v lahvích, které jim dobrý vodník Kebule
hodil z věže. Ceny neházel, předával je
osobně.
Kebule naštěstí žádnou neposlušnou dušičku neulovil – asi pověsil chytání dušiček na
hřebík a radši si s nimi hraje. Za to mu
všechny moc děkují!
Hrátek se zúčastnilo 401 „rybičkodušiček“
z 37 skautských oddílů z 10 olomouckých a 4
přespolních středisek.
Foto Jan Zahradník – Střelec
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Druhý ročník projektu Od barevných víček ke koutkům pro děti
je uzavřen, sběr víček ale pokračuje! I vy můžete pomoci k vybudování dalších dětských hřišN. A pokud jste se ještě nezapojili, neváhejte tak učinit ve třetím ročníku, který právě začíná. Jak na to
– to se dočtete na stránkách www.skaut.cz/vicka nebo ve speciální příloze některého z příštích čísel Skautingu.

Sběr víček pokračuje
V loňském roce bylo otevřeno hřiště pro postižené děti
v Havlíčkově Brodě, předána pergola mateřské škole pro děti s více vadami v Praze a stále se staví hřiště v Jihlavě, Hranicích
a Ostravě.
Snažte se do sběru zapojit co nejširší okolí. Pokud vám dojdou pytle či plakáty, dejte nám vědět telefonicky či e-mailem na adresu
vicka@skaut.cz – vše potřebné vám pošleme.
Loni jsme se dozvěděli o sběru víček dost pozdě před prázdninami a pak přišly ničivé povodně. Turistický ruch přestal existovat, což
znamenalo velký úbytek PET lahví. Vlastně se
nám podařilo zaujmout občany a děti až po
prázdninách. Do sběru se zapojila ZŠ v Dolním
Dvořišti a ve Vyšším Brodě, zaměstnanci MěÚ,
České pošty, Benziny, podnikatelé v restauracích a mnoho dalších občanů a dětí z Vyššího
Brodu, Studánek a Loučovic. Zajímavé bylo, že
jak se blížil termín ukončení sběru, aktivita narůstala. Doufáme, že tento elán vydrží i v letošním roce.

Máme dva oddíly, chlapecký „Dobrá stopa“
a dívčí „Veverka“. Před odevzdáním víček jsme
požádali pana Zdenka Bronce o vyfotografování v místním kině, i když bohužel se nemohli
všichni zúčastnit…
Eliška Lavičková, Kaplice
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foto Ája

Do akce Víčka jsme se již v roce 2001 s nadšením zapojili jako horliví sběrači. V druhém kole jsme se snažili to rozjet ve větším. V osmi obchodech, supermarketech a restauracích jsme
umístili vlastnoručně vyrobené sběrné krabice,
které jsme pravidelně sesypávali do pytlů.
I přes naši ne zcela profesionálně vedenou reklamní kampaň se nám podařilo nashromáždit
383 kg víček. Veřejnosti jsme slíbili, že pokud
vše dobře dopadne, vyrobíme veselý koutek pro
děti v Mateřském centru Dráček v Hranicích.
Občanské sdružení Dráček funguje v našem
městě od února roku 2000 a vytváří příjemnější
podmínky pro maminky s malými dětmi.
Bohužel, jako ostatní občanská sdružení neoplývá penězi a město dětské aktivity podporuje
hodně málo. Vše, co se zatím podařilo v mateřském centru vybudovat, bylo pouze díky nadšené práci maminek. Mateřské centrum má dlouhodobě
pronajatý
sousedící
pozemek
a vytvoření venkovního hřiště je jejich nesplněným snem.
My bychom chtěli pomoci tento sen vyplnit.
Hlásíme proto náš RS kmen Okwaho a celou
Nibowaku jako stavební tým. Společnými silami jsme už začali předběžně domlouvat doplňkový materiál a nářadí se sponzorskými firmami.
Naše skautky Dráčku pomáhají při organizování celoměstských her a jiných aktivit. Odměnou
nám byl už nejeden příslib od maminek, že až
její dítě doroste, určitě ho přihlásí do skautského oddílu.
Ája, Hranice

sběratelův
šuplík
10
Dnes jsem připravil album s další sbírkou.
Tenhle zásobník však není na známky, ale na

ORGANIZAČNÍ RAZÍTKA
To jako úřední razítka? Co na tom může být
zajímavého?
Asi tě, Čiki, překvapí, že razítek jsou tisíce,
a proti jiným sbírkám mají tu výhodu, že jsou
většinou zadarmo. Každý činovník, který má
razítko, ti pro sbírku rád udělá otisk nebo ti
je vystřihne z obálek. Můžeš začít s razítky
našeho střediska, tady máš něco do začátku,
některá víckrát, abys měl na výměnu.
Dík, je jich hodně, já myslel, že máme jedno.
Naše středisko vzniklo před válkou a razítka
se během let měnila. Stará mohou sloužit již
jen pro potřeby sběratelů. Tohle je asi naše
nejstarší razítko
1
(1) z doby, kdy
se
organizace
jmenovala Svaz junáků – skautů a skautek
RČS. Další razítko (2) je poválečné s názvem
Junák, lilie má jiný tvar, a období
se pozná i podle
zkratky ÚDR –
2
Ústřední duchovní rada, a ta existovala v letech 1945 - 48. Na
dalším razítku (3) je už název „Athabaska“,
a důležité je tu čís3
lo 009.66, to bylo
naše organizační
číslo v letech 1968
– 70. Po obnově v roce 1990 jsme dostali jiné
číslo, bylo zase nové razítko, pak vyšla nová
směrnice, což znamenalo další razítko,
a nedávno se provedlo nové přečíslování.
4

Poslední vypadá takhle suše (4).
Ale i tak mi dáváš
5
víc razítek!
Nejsou jen razítka střediska, ale i oddílů,
a jsou nejen razítka obdélníková, ale i kulatá. Zatím jsem jich v našem středisku vypátral 34, ale určitě nemám všechny.
A máš taky razítka odjinud?
Samo – daleko
víc než našich.
6
Třeba
tady
Stínadla Písek (5), což připomíná Stínadla
Vontů. Když jsem zavadil o foglarovskou tématiku, je tu razítko oldskautského klubu
Jaroslava Foglara z Třince (6). I vodní skauti mají svá středisková – správně
asi přístavní – razítka, na kterých
7
je lilie s trojlístkem doplněna kotvou (7).
Co je to za divné razítko (8)?
To jsou Junáci volnosti (1920 –
38). Takových organizací bylo víc – mám razítko Obce
Baden-Powellových skautů
z Orlové (9) z počátku dvacátých let. Původně byl na8
hoře nápis Českoslovenští B.
P. skauti, ale po sloučení se
Svazem skautů někdo ta dvě
písmena vyrýpnul. Pozná se
to i podle jejich lilie s lipovými listy.
Které je nejstarší?
9
To z doby před vznikem Československa (1918), kdy jsme ještě nepoužívali
lilii, ale jen štítek s hlavou chodského psa
(10).
Ukaž mi nějakou kuriozitu.
To je těžké, je jich tu víc – třeba tohle razítko československého roverského oddílu
v čínské Šanghaji (11), který
ve čtyřicátých létech vedl bra11
tr E. J. Štembera - Jánošík…
Windy
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Když
se
řekne...

...MANITÚ
V jedné z písní, které se ještě
někdy vracejí k našim táborovým ohňům, jsou verše:
Na severním nebi hvězdy
třepotavě září,
Ve veliké noci vigvam,
na sta rudých tváří…
Uá, uá, velký je Manitú náš…
Vždycky jsem si myslel, že
Manitú je jméno indiánského
Boha. Už si to nemyslím.
Indiáni Severní Ameriky, dávno před příchodem bělochů,
věřili v jediného Boha, který je
stvořitelem a vládcem a kterému se jednou budou zodpovídat ze svých skutků. Je věčný,

neviditelný, všemohoucí a nikdo nezná jeho podobu. U různých indiánských kmenů měl
různá jména. Ani jedno z těch
jmen však není „Manitú“.
Kdysi dávno, když bílí přistěhovalci začali teprve objevovat Ameriku, domnívali se indiáni, že přicházejí jako
vyslanci indiánského Boha.
Moc dlouho jim ale ta hezká
představa nevydržela.
Mnozí bílí přistěhovalci se zas
o indiánech domnívali, že nejsou lidmi, že jsou jen něco víc
než opice. Ne však o moc víc.
Dochoval se doklad ze šestnáctého století, který tento
bezcitný názor potvrzuje. Co
s indiány? „…Bude pro ně lep-

ší stát se otroky, a tím lidmi,
než zůstat svobodnými zvířaty…“ Otroky se indiáni
Severní Ameriky nikdy nestali.
Ale opravdu svobodní už pak
také nikdy nebyli.
Když se později ptali Omahů,
kteří žili kolem Mississippi…
Mimochodem: Už dávno tam
nežijí, už dávno je bílí vojáci
vyhnali do rezervací a jen jméno města Omaha připomíná,

že tento kraj patřil kdysi indiánům z kmene Omahů, ale to
jsem odbočil.
Když se později ptali Omahů,
jaký oni vidí rozdíl mezi indiány
a bělochy, odpověděli: „Indiáni
netrhají květiny – a když tak
musí učinit, omluví se…“
Snad je to malý a skoro bezvýznamný postřeh, ale vypovídá
o jejich víře cosi podstatného.
Svět indiánů prolínal se světem zvířat a rostlin. Pokud ulovili bizona, učinili tak jen proto, aby mohli žít. Nikdy
neulovili víc bizonů, než kolik
jich opravdu potřebovali.
Netrhali zbytečně ani květiny,
pokud z nich třeba nepotřebovali uvařit čaj.
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„Nezlob se, ale musel jsem tě
utrhnout…“ pak řekli.
Zní to pošetile?
Snad. V každé té kytce byl
však „manitu“ – s krátkým
u na konci. Proto se jí museli
omluvit. Byl i v každém bizonovi. Proto svolali lovce k obřadnému tanci na počest bizonů ještě dřív, než vyjeli do
prérie.
„Manitu“, jak ho známe z dobrodružných knížek a z písní
zpívaných u táborových ohňů,
není indiánský Bůh, ale znamení, které indiánský Bůh vložil do všech bytostí a do všeho, co jest. „Manitu“ je ze
slovníku algonkinských indiánů a označuje všechno nadpřirozené.
Slunce, měsíc, jezero, kvetoucí
kytka, bizoní tráva i bizon – to
jsou dobré manitu. Zima, jedovatý had a bouře – to jsou zlé
manitu.
Ničivý a bezcitný vztah k přírodě přišel do Ameriky až s bílými osadníky. Snad proto, že
jejich Bůh nevložil do všeho,
co jest, svůj podpis, anebo ho
tam vložil, ale oni o tom nevěděli. Nehledali ho. Neuměli ho
přečíst.
Otto Janka

I nejstatečnější komančský bojovník obrátí nazpět válečnou výpravu, když uvidí špatné znamení – blesk, o němž
se mu zdálo ve snu (str. 30 dole – detail obrazu současného amerického malíře Franka Mc Carthyho).
Na počest dobrých sil nebo na odehnání těch zlých pořádali indiáni slavnosti a tance – na kolorované rytině
Carla Bodmera z r. 1840 je válečník kmene Mandanů
v úboru pro Psí tanec.
Zvířata, a7 už ta, která indiány živila a šatila, nebo ta, která podle legend dala základ jejich rodům – klanům, byla
uctívána, podobně jako Bílý bizon, kterého namaloval
současný indiánský malíř Bradley Paul Kavanaugh.
Orel se vyskytuje v mýtech většiny kmenů jako symbol
moci a svobody. Tato dřevěná pohřební podobizna náčelníka s orlem – jeho klanovou bytostí pochází ze severozápadního pobřeží od kmene Kwakiutl.
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Škola o prázdninách??? Vy jste se snad zbláznili!
Nebu in, bu out, nebu skin, bu skaut!
Tak tohle bylo naše heslo na rádcovském kursu
Hradiště. Poprvé jsme se o kursu doslechly na
pololetních prázdninách a hned jsme vyplnily
přihlášky. A to se vyplatilo, byly jsme mezi prvními zájemci a tudíž jsme byly přijaty. Těšily
jsme se, ale také jsme se bály, že nezapadneme
do kolektivu. Ty obavy z nás ale spadly hned
první noc. Nestrávili jsme ji jako pokojní táborníci ve stanech, ale na 25kilometrové cestě. Zdá
se Vám to lehké? Tak to nám radši ani neříkejte,
když si vzpomeneme na řetězy, které nás poutaly k sobě a nedovolovaly nám jít ani pořádně na
záchod, tak nás popadne nevysvětlitelná alergie
na železo. Ale i přesto to bylo fajn, všichni jsme
se pořádně seznámili a užili si perfektní noc.

Dál už to raději nebudeme tak rozpatlávat, protože bychom mohly jednak popsat celý časopis, a taky vás nechceme připravit o překvapení, až tam sami pojedete. Prozradíme jen to, že
program byl propracovaný, zábavný a různorodý, takže si každý přišel na své. Nejen, že jsme
získali zkušenosti, jak správně vést družinu, ale
také jak si vyrobit např. desky, obal na nůž či
přívěšek na klíče. Nebyli jsme ani pořád zalezlí
v táboře, vyšli jsme si někdy i na výlet.
Navštívili jsme kostel v Křeči, záchrannou stanici ve Voticích a koupaliště v Poříně. A nikdy
jsme se nenudili – když se náhodou stalo, že
bylo chvíli volno, tak se vždy našlo něco, při
čem se užilo spoustu koudele (pro nezasvěcené – legrace). Nevyhnuli jsme se ani brutálním
rozcvičkám a nočním hlídkám.
Děkujeme Karasovi a Fuldovi, Arnymu, Evičce,
Stáně a Táže a hlavně Bobrovi – děkujeme prostě za všechno, za to, že jste vůbec něco takového uspořádali a my tam mohly být. Bylo to
opravdu ohromující, ukázali jste nám, jak velký
význam pro náš život má skauting…
Krtek, Lžička a Lída z Kralup nad Vltavou
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Jak rádcovat co nejlépe
aneb
Poje na Hradiště
Hradiště si v dávných dobách budovali naši slovanští
a keltští předci. Ve svém rodovém kruhu, chráněni před nepřáteli a dravou zvěří dřevěnou hradbou – palisádou, žili svůj prostý a zároveň bohatý život,
učili se jeden od druhého různým dovednostem, starší předávali zkušenosti mladším.
Na rádcovském táboře Hradiště se vždy snažíme společně dosáhnout atmosféry pospolitosti a sounáležitosti, jako za dávných dob. Po
vzoru našich předků objevujeme zapomenutá,
ale tehdy tradiční „řemesla“: práci s kůží, kování, pečení chlebových placek, výrobu nádob
z březové kůry... Nechybí ani vyprávění a drobné rituály, jež nás spojují a utkví v paměti.
Hradiště je určeno pro holky a kluky, kteří
ve svém oddíle rádcují nebo se na to chystají.
Kromě zajímavých rukodělek je tábor zaměřen
především na vedení družiny. Společně se hledají nejlepší možné způsoby, jak svou družinu
co nejvíce naučit, jak pro ni připravit ten nejúžasnější program, jak s ní zažít co nejvíce dobrodružství, radosti a pohody. Jak vytvořit
z malé družiny velké přátelství na celý život.
Nikdo z nás patrně nezná zaručený recept, ale
víc hlav víc ví – a proto se hodně diskutuje

a mluví, porovnává se, jak to dělají v Lounech,
jak v Opavě a jak třeba v Táboře. Proto nechybí spousta návodů a rad, jak se naučit lasovat,
jak zvládnout morseovku a semafor, jak správně pochopit a vysvětlit skautskou symboliku
a smysl skautského zákona a slibu. Uprostřed
žhavých debat nechybí různé hybky, sportíky
a hry, přijíždějí zajímaví hosté: první pomoc
nejlépe vysvětlí lékař rychlé záchranné služby,
policista z UNRY poradí, jak se ubránit zlým lidem, profesionální výtvarnice ukáže, jak nabatikovat triko jinak než obvykle. A když za námi
host nemůže, nevadí, vydáme se na výlet, třeba
do Stanice pro zraněná zvířata ve Voticích.
Hradiště 2003 pořádá Okresní rada Junáka Tábor
od 18. do 27. července. Pokud je rok tvého narození 1988 či 1989, neváhej a přihlas se. Zažiješ deset dní v tradičním skautském táboře s netradičním programem. Už teL se na tebe těšíme.
Evi z Tábora
Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2003, kontakt a informace na e-mailu: evelina.ta@centrum.cz nebo
na http://www.sweb.cz/kurs.hradiste
foto Michael Bobr Kučera a Lžička
Nenechte se jen tak vyzkoušet!
Chystáte se taky na čekatelské zkoušky? Rád
bych vám popsal svou loňskou zkušenost.

Vbral jsem si totiž čekatelský lesní kurzu, který
pořádalo středisko Brána Jičín.
Byl rozdělen do dvou částí. První z nich –
v Jičíně 30. 5. – 2. 6. 2002 splnila funkci seznamovací, i když se ne všichni frekventanti zúčastnili. O tomto víkendu jsme probrali část
hospodaření, zdravovědy, psychologie a metodiky. Mnozí z nás odjížděli s pocitem, že to bude jenom o učení, ale týdenní část kurzu
v Miletíně nás přesvědčila o opaku. Šestnáct roverů a rangers se sjelo ze všech koutů republiky. Největší kus cesty museli urazit tři bratři
z Holešova (u Zlína). Dalšími „cizinci“ ve východních Čechách jsme byli my, z kraje Švandy
dudáka – Strakoničtí. Dále zde byly sestry
z Prahy, Poličky, Ústí nad Orlicí, Opočna
a Jičína a bratři z Nymburka a Chlumce nad
Cidlinou.
Během kurzu jsme byli řádně zasvěceni do běžných témat čekatelské zkoušky jako metodika,
zdravověda, skautské předpisy, ideologie skautingu, právo, hospodaření, topografie, historie
skautingu, psychologie a pedagogika. To vše
nás naučili sestry a bratři Miki, Delfína,
Hvězdička, Smíšek, Egyl, Shark, Bobr, Jestřáb
a Šakal. Mezi přednáškami jsme si ale vyzkoušeli také spoustu dalších věcí, jako střílení, záchranu tonoucího, uzly a vazby, motání klubíčka či výrobu provazu, pořadový výcvik,
horolezení, také vigilii a rozdělání ohně třením
dřev...
Slavnostní zakončení kurzu v naprosté většině
z nás zanechalo hluboko zakořeněné vzpomínky, takže jsme si všichni odnesli více než jen
tee-pee na šátek.
Mohu-li radit těm, kteří se chystají v budoucnosti složit čekatelskou zkoušku – jeLte na
prázdninový lesní kurz a nenechte se jenom tak
vyzkoušet během pár víkendů! Zkuste kurz
v Jičíně nebo někde jinde – odvezete si spoustu zážitků a snad se Váš pohled na svět změní
jako ten můj!
Martin Rusek – Očko, Strakonice
ČLK Stříbrná řeka, ČLK Velká Morava, ČLK
Corda, DELK, ČLK Rozrazil, Fonticulus,
Vlčácký LK, Rádcovský tábor sv. Jiří… to
všechno jsou kurzy pro skauty a skautky
od 15 let. Přehled vzdělávacích akcí, včetně rádcovských a čekatelských lesních
kurzů, vyšel jako příloha lednového čísla
časopisu Skauting, ale najdete je také na
www.skaut.cz/akce
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A je to tady!
Šemík se ohlíží dozadu. Za
ním stojí Togo. Bratře, vezmi
kormidlo! Togo nehnutě stojí
a jen se usmívá. Šemík pouští
kormidlo a vrhá se do vody.
Potopil se a vidí pod vodou
zelenou barvu, kolem stoupají
tisíce bublinek. Jsem pod vodou, a mohu dýchat, myslí si
Šemík. Klesá hloub a zelená
barva mizí.
Rozsvětluje se a Šemík hledí
do oslnivého jasu…
„Vstávej, potápíme se!“
Probudí se a hledí do rozsvícené baterky.
„NesviS mi do očí,“ poznává
Elviho.
„Nemluv zbytečně, nástup!“
„Opustit loL,“ ozve se volání
vůdce.
Venku je tma. Několik trosečníků už stojí v řadu. Plavky, na
zádech batoh se smotaným
spacím pytlem, láhve s vodou.
Miky a Logan provádějí kontrolu. Bambusův pytel s tvrdými rohlíky a utajená obuv –
všechno bylo zabaveno.
Šemík náhle zjistí, že si zapomněl sundat hodinky. Vystupuje z řady a hlásí se Elvimu.
Hodinky vrací do stanu. Ještě
si všimne ve svitu Elviho baterky, že je pár minut po třetí
hodině.
Oba rádci dostávají po balíčku očíslovaných obálek.
A první příkaz:
Zákaz mluvení až k řece. Tam
otevřít první obálku…
LoL se potopila. Nemají nic.
TeL pochopili, že lodí jim byl
tábor – jistota. Museli vyplout
na ostrov, vstříc nejistotě.
Nemají vůbec nic.
Na vrcholku skály, zdola absolutně nepozorovatelný, ležel
kámen. Nic by na něm nebylo,
ale Nevada hned spatřila tři
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nitě kolem ovázané – červenou, žlutou a modrou – jejich
oddílové barvy! Pod kamenem našla jen šipku. Nic víc.
Klekla si a přiložila bradu na
skálu. Pozorně se podívala
přesně ve směru šipky.
Ukazovala do úzké skuliny
mezi dva dost vzdálené skalní
bloky…
Mezi skalami vede sotva znatelná cestička dolů, pak zahýbá vpravo.
Zúžené místo, a dál už jen ob-

délníková jeskyňka. Proti
vchodu skalní okno.
„To je něco,“ vydechne v údivu PíšSalka, „to je úplně jako
žulový dům, co měli trosečníci z Tajuplného ostrova.“ Kdo
knížku zná, musí jí dát za
pravdu. Jenom Ašók má námitku: „Jo, ale tady to je pískovec. Já bych to pojmenoval
radši Jeskyně u bílýho čuněte.“ A ukazuje na skalní stěnu,
kde příroda vytvořila světlou
skvrnu připomínající prase.

Ale nakonec zůstalo u Žulového domu. A trosečníci viděli
svět hned v lepších barvách.
Nevěděli, jak dlouho spali.
Probudil je vlastně Bambus,
jak s očima navrch hlavy líčil
Iště, co si dají k večeři:
„Ulovím nějakou kukačku nebo vránu. Pak vylezu na strom
a vyberu nějaká vajíčka.
Možná udělám past na veverky. A na zajíce a na…“
„BuL ticho,“ okřikla ho
Nevada. „Ještě se Iště udělá
zle.“
Zatím všichni odpočívali ve
spacích pytlích. V jeskyni bylo příjemně. Nahoře v lese je
určitě zase vedro, jaké panovalo poslední dny.
Elvi se odhodlal vzít velení do
svých rukou. Nejdřív narovnal
do tmavého kouta všechny
láhve s vodou.
„Voda je pro všechny. Pít může každý, ale jen když má žízeň. Ne pro chuS nebo z nudy,“ poručil velitelsky.
Potom udělal přehlídku všeho, co měli: dvě baterky, lékárničky, dvakrát dvacet zápalek. V krabicích, které si
každá družina připravovala
zvlášS, měli jeden nůž, větší
hrnek, sáček soli, několik kostek cukru. V klukovské krabici
byly navíc narovnány brambory. Velké byly dokonce překrojeny, aby se do krabice dalo srovnat větší množství.
V krabici skautek se dále našlo několik rohlíků, půl šišky
chleba, masová konzerva
a provázek. I tato krabice byla
vyplněna až po víko, jak bylo
povoleno, ale aby víko šlo volně přiklopit. Ten nápad s hrnkem byl dílem Montany. Elvi si
uvědomil, že až dojde tahle
zásoba, hrnek bude neocenitelný.

Hladomor
„Hlad, vypukl hlad!“ volal rozverně Bambus, když se probudilo osazenstvo Žulového domu a šlo se mýt. Vlastně - co
to bylo za mytí?
Jen proto, že se k ránu trochu
ochladilo, mohli se umýt. Elvi
by nedovolil použít vodu
z lahví, které už dost ubylo.
Ale mohli zkusit něco, co se
ve městě zažít nedá. A tak se
dvacítka opálených táborníků
dosyta válí v jemně zarosené
trávě. To bylo mytí! Zuby si
čistí po domorodém způsobu
– roztřepeným koncem větvičky.
Elvi spokojeně přehlíží své
svěřence. Jsou zdraví, veselí.
Dobře to půjde… Vydal tedy
příkazy k opatření potravy
a současně k prozkoumání
okolí.
Na výzvědy se vydaly tři skupinky, které promíchal tak,
aby zkušenější a starší vždy
šli s menšími. Jíst se může jen
pod
jejich
dohledem.
Borůvky, jahody a podobné

plody neomezeně. Houby se
donesou do jeskyně a ostatní,
co se najde, také.
Skupinka PíšSalka, Sněženka,

Šemík, Hasky a Čikala dostala
za úkol zjistit, co znamená ta
zmínka v dopise: „severozápadním směrem – důležité
místo“. Kde včera vycházelo
slunce, to si pamatovala
PíšSalka velmi dobře a odhadnout severozápad – to bylo
hračkou i pro ni. Času měli
dost, a tak se cestou pásli na
borůvkách. Věděli, že i obě
zbylé skupiny se budou snažit
najíst… nosit borůvky do jeskyně zatím nebylo nutné.
Když začali nacházet houby,
vyvstal problém. Jak je nosit?
Kapsy u plavek neměli.
„Mohli jsme vysypat lékárničku.“
„Nebo vzít tu krabici od brambor nebo prázdný batoh.“
Tak uvažovaly dívky, když se
ozvalo nejdřív bolestivé syknutí a vzápětí „Už to mám.“
Čikala šlápla v borůvčí bosou
nohou na jakýsi kus drátu,
který se sem dostal kdovíjak.
Montana se hned starala, jestli se neporanila, zda není rezavý. Nic to nebylo. Ale mohli na
drát navlékat nalezené podhříbky a nutno dodat, že jich
měli za chvíli pěkný věnec.
Prošli nedlouhou roklí a les
končil. A tam našli to důležité
místo. Cesta, přes kterou nesměli překročit, obcházela cosi jako zbořeniště domku.
Ještě na území pomyslného
ostrova ale našli zbytky zplanělé zahrádky. Za povaleným
plůtkem tu a tam přečkala nějaká kulturní rostlinka. A tak
se do Žulového domu vrátili
s mnoha novými poznatky.
„Přežijeme – jídlo máme,“ volala Čikala z dálky.
Na to místo mohli chodit pro
kopřivy, v plevelu se daly najít
drobné rostlinky kořenové zeleniny, která tu rostla, křen
a divoký kmín. Z hraniční ces-
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ty se dalo dosáhnout na pole
s krmnou směsí. Nedaleko byla mez, kde rostlo hodně pupav. Její dužnaté podloží chutí
připomíná
kedlubny.
Nejlepším nálezem u domku
byla skrytá studánka. Když
dojde voda, mohou si donést.
„Na jistotu ale nesázím,“ pochybovala Želva. „Máme však
v lékárničkách tablety na
úpravu vody a ty nám stačí.“
Jedna ze skupin přinesla lesní
plodiny v kornoutech z velkých listů lopuchů, které rostou v okolních stinných roklích. Hub měli víc než dost,
a tak se dali do přípravy oběda.
Z několika brambor uvařili polévku. Nikdy sice takovou nejedli, ale když nic jiného není... ChuS měla trochu po
houbách, trochu po planém
česneku, který našel Elvi.
Pokrájené houby se podusí,
snad se mohou smíchat s kopřivovým „špenátem“.
Odpoledne se ještě jednou vydali na lov potravin. V krmné
směsi, která byla na poli
u zbořeniště, mohli najít na
zakrnělé kukuřici mladé klasy.
Ty se dají jíst syrové a třeba je
zkusí i uvařit. Tentokrát si donesli v krabici i zásobu pupav,
které museli dobývat zašpičatělým klackem, protože nepříjemně píchaly.
„To je vopich,“ volá Čikala
a nese jakousi naS. Tím se dá
jídlo i polévky také okořenit.
Druhý den uplynul rychle,
protože všichni byli celou dobu zaměstnáni sháněním
zdrojů potravy.
Večer si dopřáli přepych.
Kousek od Žulového domu
mezi skalami si rozdělali větší
oheň, aby v popelu upekli pár
brambor.
Seděli u ohně a dívali se na se-
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be. Začali si zvykat na svoji
novou podobu. Vlasy se daly
česat jen rukou. Na tvářích zůstaly stopy sazí z pečených
brambor, na tělech se objevily
drobné šrámy od větviček.
Také bosé nohy už přestávaly
citlivě reagovat na občasné
šlápnutí na kamínky v soutěskách či na ostré větvičky. Ani
večerní chladno si příliš neuvědomovali. Všechny zaujala
nová strava a nikdo nedal
znát obavy z jejího někdy ne
příliš příjemného vzhledu.
Hladomor byl zatím zažehnán.

Z kouta se ozvalo tichoučké
vzlykání. Išta!
„Co je?“
„Bolí to…“
„To přejde, spi.“
„Když já nechci, aby šel Vlček
z oddílu.“
Elvimu se sevřelo srdce.
Přelezl spící a vzal Ištu na klín.
Najednou mu jí bylo líto.
„To víš, že nepůjde, všecko
bude jako dřív,“ šeptá Elvi.
„Mlč, ráno se vrátíme.“
Išta opět zavzlykala.
„Co je zase?“
„Já nechci.“
„Co nechceš?“
„Mně se tady líbí…“
Elvi pocítil hluboký stud sám
nad sebou. On, patnáctiletý
kluk, je zahanben osmiletou
světluškou. On, který měl vést
všechny, selhal a teL dostal
takovou lekci.
Pár problémů a hned to vzdává…
Sáhl potmě mezi prázdné krabice. Vzal další z dopisů a zastrčil zalepenou obálku pod
hlavu.
Ráno se s prvním šerým světlem Elvi probudil. Přesunul se
opatrně k okénku a otevřel
obálku. Četl:

Jenže nic není ideální. Jídlo
opět začalo docházet. Lesan
porušil pravidla a oblékl si svetr, který propašoval ve spacáku… Světluška Išta spadla ze
skály a bolestivě se odřela.
Elvi to Vlčkovi, který ji měl na
starost, přede všemi vytkl.
A Vlček pak oznámil, že odejde z oddílu…
Ponorková nemoc! uvažoval
Elvi. Vždycky, když jsou lidi
moc dlouho odkázáni jeden
na druhého, jdou si na nervy.
Četl o tom…
Elvi je hluboce zklamán. Sedí
s koleny u brady a civí do tmy.

Zoufalství?
Odval balvan v rohu jeskyně. Záchrana? Vydrž ještě.
Nevydržíš? Otevři obálku poslední...
Rozhlédl se a zapřemýšlel.
Bylo to zoufalství? Včera ano.
Snad tam najde další pokyny,
co má dělat.
Překročil Šemíka a teprve teL
si všiml – v rohu jeskyně byl
nenápadný kámen. Když
s ním pohnul, viděl, že dál je
volný prostor. Odvalil jej ještě
kousek a mohl se protáhnout

pytle. Dva bochníky chleba,
salám a nějaká sklenice.
Rychle pytel zavřeli.
„Mlčet!“
PíšSalka přikývla.
„To je od kapitána Nema,“
usmál se Elvi po dlouhé době.
Vtáhli pytel do Žulového domu, zamaskovali vchod a ještě ulehli. Jakoby nic...

zdaleka všechno, co zažili
skauti a skautky z oddílu
Modrá Hvězda na táboře ve
skalním městě. Obyčejné táborové příhody, ale taky noční
přepadení, výpravy do okolí,
volání o pomoc, táborové
ohně, tajuplný neznámý muž,
slibové jitro… – sled událostí je
pestrý a prostě se musí dočíst
do konce…
Nejlepší na tom všem je, že to
nejsou vymyšlené události. To
všechno se opravdu stalo. Snad
se na nás autor knížky i obrázků Mirko Juna - Miky nerozzlobí, když prozradíme, že Modrá
hvězda opravdu existuje. Je to
totiž skvělý oddíl, který Miky
v Jilemnici vede už léta…
ilustrace autor

To, co jste právě dočetli, není

SČK
Nejen pro členy Skautského čtenářského kruhu!
Jsou knížky oblíbenou náplní tvého volného času? Máš ve své knihovničce nějakou zamilovanou, ke které se častěji vracíš?
Budeme rádi, když nám pošleš své tipy na pěkné
knížky, jejichž úryvky by se mohly objevit v příštím ročníku Skauta-Junáka. Jestli o takové skvělé
knize víš, neváhej a napiš nám do redakce (heslo
SČK tip), můžeš i e-mailem na adresu skautjunak@skaut.cz. Z dopisů začátkem května vylosujeme 3 a pisatele odměníme knihou.

Noví členové SČK: Pavla Cimrová, Roudnice nad
Labem; Jana Knotková, Vědomice; Jonáš Kobr, Železný
Brod; Jana Křivdová, Červený Kostelec; Tereza
Jandová, Volary; Lucie Wagnerová, Volary; Lenka
Nasková, Volary; PhDr. Alena Wagnerová, Volary;
Kateřina Wagnerová, Volary; Alena Faltusová, Volary;
Barbora Stehlíková, Volary; Barbora Fialová, Příbor;
Marek Haas, Kadaň; Michael Cestr, Krnov; Ludmila
Kožaná, Opava-Malé Hoštice; Lidka Turková, Příbor;
Barbora Ševečková, Český Těšín-Svibice; Jitka
Novotná, Valašské Meziříčí; Jana Karasová, HolešovTučapy
Vylosováni byli: Barbora Stehlíková, Volary; Barbora
Fialová, Příbor; Kateřina Wagnerová, Volary.

Řešení minidetektivky Ferda volá SOS: V příběhu se říká, že hořelo u zříceniny a pachatel byl
stejný. Vylučovací metodou se snadno určí. Na
železničním náspu pálil trávu Josef Horn (zmínka o jiskře), u Šípkového remízku Roman Louda
(ostrůvek křovin v polích), na hrázi rybníka
Oldřich Nýdrle (poznámka o vodě) a na zahradě
Alexej Vorlíček (soukromý pozemek).
Pachatelem byl zbývající muž – Vilém Pašek.

do úzkého průlezu. Tam bylo
denní světlo. Vsoukal se do
jeskyňky, spíš to byla převislá
skála nad balkonem, který
zdola nebylo možné objevit.
Užasl. Jeskyňka byla vyzdobena totemem a na stěně četl:
ALTERI VIVAS OPORTET SI VIS
TIBI VIVERE
A pod tím česky:
JE LÉPE ŽÍT PRO JINÉ, CHCEŠLI ŽÍTI PRO SEBE.
Nad ním byla na stěně namalovaná indiánská hlava a znak
Modré hvězdy! To je tedy ona
tajemná svatyně, o níž už tolik
slyšel. Ti šSastní, kteří ji mohli
navštívit, o ní nikdy nemluvili.
To bylo oddílové tajemství.
Nahoru vedl skalní komín, jistě by šlo vystoupat na vrcholek skal. Rozhlédl se kolem
a spatřil balík. Byl to papírový
pytel.
„Elvi!“
Leknutím se otočil a spatřil
červenou barvu plavek. Ve
vchodu do svatyně stála
PíšSalka.
Podívali se spěšně a mlčky do
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Hey, hey, hey,
It's Thinking Day!
To už i v Junáku začínají s angličtinou? Ani nápad, každý
přece ví, že se ji učíte ve škole
i při počítačových hrách.
To je jen název písně k mezinárodnímu svátku skautek nazvanému „Den přemýšlení“.
A skautkám se snad nemusí
zdůrazňovat, že je třeba také
myslet. Nestačí jen na něco
civět a vstřebávat myšlenky
cizí. Nepochybuju, že jste
zdvořilé a zeptáte se, na co tedy máte myslet?
Třeba zrovna na to, že tu je
ten „Den přemýšlení“. A hned
víte, o čem bude řeč.
O 22. únoru, společných narozeninách „skautských rodičů“, který byl v r. 1926 prohlášen mezinárodním svátkem
skautek.
Kolik znáte manželů narozených ve stejný den?
Rok narození manželů BadenPowellových však nebyl stejný! Zakladatel skautingu se
narodil v r. 1857 a jeho žena
1889. Bylo jí už třiadvacet let
– a do té doby se jí žádný muž
nezalíbil – když na lodi Arcadian plula se svým otcem na
Jamajku. Na stejné lodi cestoval i Robert Baden-Powell,
slavný hrdina z Mafekingu,
aby viděl oddíly skautů, které
po světě vznikly od r. 1908,
kdy skautské hnutí založil.
Olave tehdy napsala mamince, že na celém parníku je zajímavý jenom „ten skaut“. Ani
tatínek nevěděl, že i přes věkový rozdíl se dcera s „tím
skautem“ tajně zasnoubila.
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Po návratu B. P. z cesty kolem
světa se slavily nejprve veřejné zásnuby, a potom 30. října
1912 tichá svatba.

Olave se nadchla pro skauting a brzy se zapojila do dívčí organizace. 1916 už byla
zpravodajkou pro Essex
a 1917 zvolena náčelní.
Nadšení skauti i skautky začali posílat „skautským rodičům“ ke společným narozeninám
blahopřání.
Proto
navrhla francouzská delegátka na světové konferenci
1926, aby byl 22. únor prohlášen za mezinárodní svátek.
Svátek dostal jméno „Thinking Day“ a brzy se stal velice
populární. Posílaly se gratulace nejen světové náčelní, ale
i skautkám jiných národů, dělaly se slavnostní schůzky
i srazy a v r. 1932 byl na návrh
polských harcerek založen
fond „Dne přemýšlení“. Bylo
odhlasováno na světové konferenci, že každá skautka vě-

nuje jednu malou minci jejich
měny.
Dnes už je skautek více než
10 000 000, měl by tedy Fond
Dne přemýšlení mít možnost
podporovat nově vznikající
organizace. A je jich z původních 26 už 144. Ještě v r. 1946
jsme v Praze na jevišti
Vinohradského divadla při
slavnostním matiné mohly
nechat přijít šestadvacet dívek v různých skautských
krojích s větvičkou stromu typického pro jejich zemi – podle slavnosti sázení stromů na
oslavě Stříbrného jubilea
skautek USA v r. 1937. Dnes už
by defilé 144 dívek nebylo
únosné!

Musíme si tedy vymyslet něco jiného, čím „Den sesterství“, jak se tomuto svátku říkalo po válce, oslavíme.
V minulých ročnících Junáka
najdete popisy různých slavností, inspirujte se tedy tam.
Ještě bych vás chtěla upozornit, že budete-li si chtít dopi-

sovat s nějakou zahraniční
skautkou, existuje ještě pořád
instituce tzv. postbox (pošt.
schránky), která vám dopisování zprostředkuje. (Je to
sestra Jiřina Šetková a redakce jí vaši žádost pošle).
Co byste řekly tomu, nacvičit
píseň ke „Dni přemýšlení“?
Dostaly jsme ji na konferenci
v Singapuru v r. 1990. Hned
o prázdninách pak na DLŠ
v Jesenném vznikl český text.
Vítej nám, Dni sesterství / 3x
vítej, milý Dni sesterství.

V anglických poznámkách je
uvedeno, že píseň může být
tak dlouhá, jak dlouhou si ji
vymyslíte.
Na stejnou melodii – třeba
s přidáním stejné noty na
nadbytečnou slabiku - můžete
přidat názvy zemí, měst nebo
vesnic. „In Mexico it's
Thinking Day“ – „Slaví jej
dnes i v Mexiku, slaví jej dnes
i v Holandsku atd.“ Končí se
jako v první sloce „Vítej, milý
Dni sesterství.“
Ke zpěvu se může hrát nebo
tleskat.
Také návrh na střídání sku-

pin, které tvoří jakousi ozvěnu, je zajímavý.
Škoda, že vám při nácviku nemohu pomoct. Tak jen znovu
opakuju: Vítej nám, Dni sesterství!
Mezinárodní přátelství skautek je „odměnou“ za úsilí, které věnujeme práci na sobě
přípravou na různé body naší
„stezky“.
Kéž by toto mezinárodní přátelství pomohlo v hledání nových cest pro život všech lidí!
Vlasta Macková
foto archiv
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domovenka

dílové činnosti i roveringu,
učilo se korálkování a tepání
do kůže, promítalo se z Laosu
i z jamboree před 55 lety .
Každý mohl přispět, každý si
mohl něco odnést – bylo to
prostě fajn.
Bohouš

VÝSTAVY BETLÉMŮ
APENDIX
– to je přece slepé střevo!
A představte si, že jste si ho
mohli nechat vyoperovat ve
dnech 22. – 24. listopadu 2002
ve
Skautské
nemocnici
v Olomouci. V jedné škole se
pohybovala řada doktorů,
sester a hlavně pacientů, kteří
podstoupili
Operaci
Apendix.

Ve slovníku se píše, že to slovo znamená i „přídavek“, „něco navíc“ – pojmenovali jsme
tak setkání 76 vůdců a dalších
činovníků ze 37 skautských
oddílů okresu Olomouc, kterým jsme nabídli něco navíc
k činnosti oddílů.

Již jsme si zvykli na to, že se
o Vánocích chodíme dívat na
výstavy betlémů. Je jich čím
dále tím víc. Ti nejmladší jsou
nadšeni z velkých pohyblivých betlémů, nad kterými jejich tvůrci před více než sto
lety strávili mnoho hodin trpělivé práce. Nás skauty jistě
potěší, když mezi desítkami
nebo stovkou jiných betlémů
nalezneme i „skautský“ betlém, a opravdu, každoročně
jich bývá vidět několik.
Veselý skautský betlém z doby kolem roku 1947 byl vystaven v pražském kostele
Panny Marie a svatého Kajetána v Nerudově ulici na Malé
Straně.
snímek Blesk

SKAUTSKÉ VÁNOCE

Organizátoři – Neklid (pár lidí, kteří nechtějí nechat olomoucké oddíly v klidu) slíbili
účastníkům příjemný a užitečný víkend a nenechali
opravdu nic náhodě.
Debatovalo se o výchově, od-
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v Mladé Boleslavi uspořádali
oldskauti v kulturním středisku Svět. Mezi téměř sedmdesátkou těch dříve narozených
byl i bratr Jindra Hojer, bývalý člen Foglarovy Dvojky.
O zpestření pěkného večera
se postaraly svým vystoupením světlušky a skautky ze 7.
oddílu, za což jim oldskauti
děkují i touto cestou!
F. Ulč – Bobr

SKAUTSKÁ
VÁNOČNÍ SBÍRKA
kterou uspořádala Pražská rada Junáka, se stala samostatnou akcí na pomoc odstraňování následků povodňových
škod. Od září děti v mnoha
pražských střediscích vyráběly vánoční dárky, suvenýry
a upomínkové předměty.
Pražský magistrát sbírku povolil a Úřad městské části
Praha 6 umožnil prodej výrobků na tradičních Vánočních trzích od 14. do 22. prosince a poskytl bezplatně
stánek na Vítězném náměstí
v Dejvicích.
Stovky dětí ze třiceti středisek připravily na 800 výrobků! Pomohli ale i mimopražští, pěkné výrobky zaslal
např. oddíl až z Chrudimi.
Prodej obětavě zajišSovali
především skauti a skautky
z 31. střediska Polaris, což
v mrazivých dnech na sklonku roku byla nelehká služba.
Prodala se většina výrobků –
výnos sbírky dosáhl 20 000
korun a předčil očekávání, neboS s obdobnou formou sbírky jsme v Praze neměli zkušenost.
Výnos sbírky bude v únoru
předán Městské části Praha –
Velká Chuchle na obnovu povodní zničené mateřské školky.
Skautská vánoční sbírka tak
dokázala, že „nejen dospělí

mohou pomáhat“ a „děti pomohly dětem“.
Tomáš Szennai,
Pražská rada Junáka

SKAUTI PRO KLÍČEK
Skauti plzeňského střediska
Střela uspořádali v předvánočním týdnu již 3. ročník své
akce „Skauti pro Klíček“, během níž ve stánku v centru
města prodávali vlastnoručně
vyrobené ozdobné předměty
a výtěžek věnovali na konto
nadačního fondu Klíček budujícího první dětský hospic
v České republice. O Klíčku
vysílala česká televize koncem ledna dokumentární pořad. Ti, kteří by se chtěli přidat, mohou podrobnější
informace získat na stránce
www.klicek.org, nebo na
www.klicek.blogspot.com
Permoník, 54. Modrá střela
Plzeň

VZPOMÍNKA
NA JESTŘÁBA
Ve čtvrtek 23. ledna 2003 se
odpoledne na Vinohradském
hřbitově scházely skupinky lidí všeho věku, aby si tu, na
místě věčného spánku, připo-

menuli již 4. výročí úmrtí legendárního skautského vůdce a oblíbeného spisovatele
Jaroslava Foglara – Jestřába.
Mezi nimi byli také ti, kteří
prošli jeho oddílem, a tak tu
nechyběl ani místostarosta
Junáka br. Jiří Navrátil.
snímek VWN

PRAHA
PLNÁ STRAŠIDEL
Historickými částmi Prahy
18. ledna 2003 pobíhalo na
šest set skautů a skautek
a pomocí šifer hledali staropražská strašidla. Od každého strašidla dostali jeho podobenku jako důkazní lístek.
Hlídky byly tříčlenné, ve
třech věkových kategoriích,
hodnotil se počet nalezených
strašidel během dvou hodin.
Po závodě, který již po dvacáté pořádalo pražské středisko
Arcus, se konaly různé doplňovací soutěže – třeba Miss
Huhula o nejkrásnější strašid-

lo. Letos jich soutěžilo dvacet
a děti zvolily „Pražské skřety“.
foto Josef Přech

35. ZIMNÍ PŘECHOD
BRD
S ohledem na pololetní prázdniny se Skautský zimní přechod Brd konal již 25. ledna.
Tradičně se na křižovatce
cest nad Mníškem pod Brdy
sešlo několik set skautů
a skautek nejen z Prahy, ale
i z větší dálky (podle darovaných pamětních lístečků zvaných „brděnky“ například
z Kralup, Neveklova, Starého
Plzence i Plzně, Vlašimi,
Kutné Hory a dalších), kteří si
přišli na „Pražské hory“ provětrat plíce. Jako vždy je tu
čekala M.O.S. (mobilní občerstvovací stanice) střediska
Athabaska z Prahy 9 – Čakovic, improvizovaná prodejna
JUNu Praha a řada stanovišS
se soutěžními disciplínami,
na kterých se skautská mládež mohla do sytosti vyřádit.
Pozornost poutala i slavná
pětice Rychlých šípů, která se
letos také vydala na Brdy (byS
jen ze sololitu, zato v životní
velikosti).
Pražská pobočka Sdružení přátel
Jaroslava
Foglara vydala Brdské Fabiánovy noviny a čtyři pěkné
pohlednice.
Po letech se opět konal v pravé poledne slavnostní nástup
s krátkými proslovy a poprvé
si mnozí mohli zapíchnout do
klopy kovový odznak k této
akci. Poslední zápis v kronice
zněl: „Byli jsme a budem – na
Brdy zas pudem!“ – a co vy?
Windy
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pozvánka
OBNOVA STARÉ VODY
PřijeLte i vy splnit velký dobrý
skutek a přiložit ruku k dílu!
Začali jsme v roce 1995, a tak je
za námi již 8. sezóna naší snahy
pomoci obnovit státem chráněnou i donedávna ničenou památku ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Loni se
nás sešlo 60, včetně desítky
harcerů z Polska. Jezdí i němečtí starousedlíci ze SRN se svými
vnuky, kteří skautují v německém oddíle. Byli tu i skauti
z USA, kteří s námi tábořili na
Slezské Hartě. Pronajali jsme si
jeřáb a vyzvedli z trosek podstavce soch.
Při pouti na sv. Annu jsme si vypůjčili ze zvonařské dílny
Ditrichových z Brodku u Přerova stopadesátikilový zvon a tak
po více než padesáti letech zazněl hlas zvonů v údolí
Starovodského potoka pro
3 000 poutníků z celé Moravy.
Od října pracují v kostele kameníci a pokládají novou podlahu.
Letos budeme ve Staré Vodě
pracovat 17. – 18. května a
27. – 28. září. PřijeVte, budete vítáni! Zvou skauti ze střediska
Velký Týnec
JARNÍ SBĚRATELSKÁ
SETKÁNÍ
Sběratelé se prostě musí scházet, aby se mohli pochlubit svými poklady a nabídnout k výměnám své přebytky. Přes zimu
třídili a pořádali své sbírky
a blížící se jaro je zve k dalším
setkáním.
– 8. března se sejdeme
v Kostelci nad Orlicí, ve sdruženém klubu Rabštejn na
Palackého náměstí. Začátek

v 9 hodin. Pořádá 1. oddíl skautů br. Františka Talacka Ostrá
sekera.
– 22. března bude tradiční celorepublikové jarní setkání
v Praze, ve velkém kulturním
sále Hlavního nádraží. Začátek
v 8 hodin, pořádá Klub skautských sběratelů Junáka.
– 12. dubna se koná mezinárodní setkání skautských sběratelů na Slovensku v Ružomberku, v Kongresovém sále a. s.
SCP. Pořádá Skautské muzeum
a 9. sbor SLSK Ružomberok. Po
setkání bude otevřeno Skautské
muzeum. Český Klub sběratelů
pořádá autobusový zájezd – zájemci se mohou obrátit na sestru Zuzanu Poláčkovou z brněnské prodejny Ginkgo,
e-mail: scoutshop@volny.cz;
tel.: 542 210 700.
Vyberte si, všude budete vítáni!
Windy

burza
Je ti 0–100 let?
Tak neváhej, vezmi do ruky tužku a piš! Chtěla bych si dopisovat se sestřičkou či bratříčkem
– na věku nezáleží! Jsem třináctiletá skautka ze Štěpánova
u Olomouce.
Tereza Gambová
Štěpána kr. 4
783 13 Štěpánov
Skauti a skautky ze švédského
universitního města Uppsaly
by si chtěli dopisovat s našimi
11-12 letými chlapci a děvčaty.
Pravděpodobně anglicky.
Nabídky zašlete na adresu:
Jiřina Šetková
Nám. Jos. Machka 20
158 00 Praha 58
Své adresy pište čitelně a nezapomeňte uvést datum narození
a své záliby a zájmy.

1. Skautského zimního přechodu Brd se každoročně účastní několik set skautů a skautek nejen z Prahy a okolí. (SJ 7/40)
2. 15. dubna patřila pražská Lucerna skautům, kteří benefičním koncertem oslavili devadesátiny spisovatele Jaroslava Foglara
– svého Jestřába. (SJ 10/40)
3. Mistrovství vodních skautů České republiky v jachtingu – SKARE 98 se konalo ve
dnech 8. – 10. května na Sečské přehradě.
(SJ č.10/40)
4. Memoriál Rudolfa Plajnera – skautská
pou7 z Tesáku na staroslavný Hostýn – se
v roce 1998 konal po deváté. (SJ 8/40)
5. Na IX. valný sněm Junáka do Plzně
22. – 24. května 1998 se sjelo 600 delegátů.
(SJ 10/40)

1998

6. Eurocor 98 – mezinárodní setkání na
Slovensku navázalo na Fénix 97. U Žarnovice poblíž B. Štiavnice 26. 6. – 5. 7. tábořilo
1200 skautů a skautek z 12 zemí Evropy.
Česká delegace připravila pro ostatní experimentální archeologii. (SJ 1/41)
7. Na oslavu 80. výročí vzniku Československa probíhala v Praze 28. října hra
„Skautský kurýr 1918-1998“ po stopách slavné Skautské kurýrní pošty 1918. (SJ 3/41)
8. Naše výprava odcestovala do Chile na
19. světové jamboree. Mezi 34 000 skautů
a skautek ze 158 zemí určitě dobře reprezentovali naši vlast. (SJ 6/41 a SJ Speciál)
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Kiks s hadicí
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