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JARO JE TU!
Pár snímků z výprav smíšeného oddílu z Kateřinic ze střediska Vsetín – ze skal
a z rozkvetlých šafránových luk – poslal Pavel Drábek – Dazule
Jak překročit kamaráda – z jarní výpravy na Jizeru, a dva záběry z bitvy s tomíky z Úštěka jsou od oddílu Kluci od Rysí řeky z Litoměřic, foto Šotek a Dan.
Sluníčko už zase svítí – a tak doufáme že pošlete redakci záplavu fotografií z vašich jarních výprav.
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Déš padal a voda stoupala.
Táborové hlídky zapichovaly
kolíčky do měkké hlíny břehu
a pravidelně převazovaly pramice o kousek výš. Kapitán
neustále sledoval předpově$
počasí na rádiu, jehož existenci donedávna tajil („Tranzistoráky na tábor nebrat!“), první palubní důstojník neustále
někam telefonoval mobilním
telefonem, jehož existenci donedávna tajil („Mobily na tábor nebrat!“). Aby se vlčata
neměla kdy bát, půjčil jim lodivod na hraní sadu pokémonů, jejichž existenci donedávna tajil („Pokémony na tábor
nebrat!“).
Největší starost dělala vedení
tábora nepřítomnost Pavla
a Šuperky, kteří před několika
hodinami vyrazili do vesnice,
aby nakoupili chléb a vajíčka.
Te$ však už cesta zmizela
v ohromné kaluži a nervozita
v táboře stoupala stejně jako
hladina řeky.
Najednou se ze zcela neočekávaného směru vynořil Šuperka s rukama nad hlavou:
„Průšvih!“ volal, „Pavel se utopil!!“
„No nazdar,“ zabědoval kapitán.
„Zdar!“ ozvalo se z nejbližších
stanů.
„Nechte si ty vtípky,“ okřikl je
nervózní kapitán. „Šuperko
povídej, ale neplaš!“

„Protože to přes most už nešlo, tak jsme se vraceli kolem
Trpasličího brodu, ale i tam
už bylo vody na plavání, Pavel
měl tašku s vajíčky, já chleba,
pak nás to strhlo, já vylezl, ale
Pavla to vzalo, jen jsem zahlíd
tu bílou igelitku a pak už nic.“
„Co nic?“
„No nic, já na Pavla volal, to
už nebylo vidět, co je břeh
a co ne, a Pavel se už neozval.“
Kapitán nalil do Šuperky půl
ešusu horkého čaje.
„Musíš to vydržet, pojedeš se
mnou na Bounty, abys ukázal,
kde jsi Pavla naposledy viděl.
Na Framu pojede palubní
s dalšími dobrovolníky, KonTiki povede Pirát, lodivod bude hlídat zbytek tábora.
Zavolej hasičům,“ obrátil se
na prvního důstojníka.
„Nezavolám, došla baterie,“
informoval jej rozpačitě palubní.
„Tak jinak: Tábor a vlčata bude hlídat Rampa, lodivod pojede na Framu a ty si vezmeš
s někým kanoi a pokusíš se sehnat pomoc ve vesnici.“
Pádla, vesty, holínky, baterky,
pramice a samozřejmě skauti
se dali do pohybu.
„Pavlééé!!!“ volal kdekdo.
„Pavle! Jedeme ti naproti!
Pavle, ozvi se! Pavle, kde jsi?“
Šero houstlo a situace byla
opravdu vážná. Palubní do-

plul na kanoi do vesnice, sehnal starostu a velitele hasičů, a brzy Pavla hledala další
skupina.
Před půlnocí hasiči akci odvolali, že budou pokračovat brzy
ráno.
Kapitán dal pro kontrolu nastoupit tábor u stožáru.
„Spočítat se!“ zavelel.
„Jeden, dva, tři,“ počítali skauti i rozespalá vlčata, „dvanáct,
patnáct ... třicet jedna, třicet
dva, třicet tři!“
„Nesmysl, se mnou by to bylo
třicet čtyři a Pavel přece chybí. Znovu a osvětlit si baterkou obličej!“ křičel kapitán
nervózně. „Počítat budu já:
Jedna, dva, tři ... dvanáct, patnáct ... Pavle!!! Kde ses tady
vzal?!?“ zvolal překvapeně.
„Kde bych se tu vzal? Dal jsi
nástup, tak jsem tady,“ vysvětloval pohřešovaný.
„A kde jsi byl do te$?“
„Na Kon-Tiki, přece. Pádloval
jsem, až mě záda bolí.“
„A to ti nedošlo, že hledáme
tebe? Vždy jsme přece volali
Pavle!“
„Proč mne? Já myslel, že hledáme Šmudlu, to je taky
Pavel.“
A od té doby se Pavel jmenuje
Čochtan.
A vesnici jsme pomáhali druhý den a starosta nám koupil
třicet vajec, za ty, co Pavel,
vlastně Čochtan, utopil.

3
3

Lev
v mateřídoušce

„Koukejte, šlápla do mateřídoušky,“ ukazoval
Ondra na růžový kobereček a byl hrdý na to,
že jednu skalničku dokázal pojmenovat.
„Ta se vzpamatuje,“ mávl rukou Růžička.
„Horší je, že přišlápl kandík psí zub.“
„Přišlápla,“ zamumlal Filip a v té chvíli zatajil
dech. V polštáři mateřídoušky se cosi zablýsklo. Opatrně, aby také něco nezašlápl, se nad
voňavou poduškou rozkročil a dva prsty ponořil do rostlinek. Pan Růžička ho sledoval se
zřejmou nelibostí.
To, co Filip vylovil, zaujalo pátrací skupinu
tak, že se k němu všichni hrnuli.
„Pozor na rozchodník nádherný,“ volal úzkostlivě alpínkář Růžička. „A na tenhle kámen
nestoupat! Uchytila se na něm mydlice.“
Detektivové tedy couvli a zdálky pozorovali,
jak Filip komíhá stříbřitým řetízkem, na kterém byl zavěšen kulatý přívěšek.
„Znamení zvěrokruhu, lev,“ hlásil vzrušeným
hlasem Filip. „Pane Mateřídouško, vlastně
Růžičko, znáte ho?“

Ale kdepak, žádné velehory, žádný yetti. A šlépěje byly docela malé. Před partou kluků
a děvčat z detektivní kanceláře se totiž nerozkládala romantická krajina hor, ale pečlivě
udržovaná skalka v zahradě pana Růžičky.
Kdybyste tam stáli vy a nevnímali domek,
plot, měli byste také dojem, že hledíte na rozlehlou horskou louku…
„Šlápoty patří ženské,“ řekl Pepa Dvořák.
„Otisk chodidla je krátký a úzký.“
Tak vidíte, sněžný muž byl mimo podezření
a o sněžných ženách se vůbec nepíše. Kdyby
však přece jen žily, pochybuji, že by se vyskytovaly v českém Polabí. A jestliže by sem přece
jen nějaká zabloudila, spíš by si vyhrabala pár
brambor, než aby rýpala miniaturní květinky.
Sněžnými tvory se tedy přestaneme zabývat
a všimneme si majitele alpína. Pan Růžička je
vášnivý zahrádkář, ale místo růžiček pěstuje
drobné skalničky. Piplá se s nimi, zalévá je, těší se z nich – a te$ najednou do skalky vleze
nějaká ženská a odnese nejhezčí exempláře.
„Chybí mi trs ladoněk, pár kosmatců, lomikámen vždyživý, lomikámen parohatý, krvavěnka kanadská, netřesk chlupatý. A tady mi ten
nestydatý zloděj vyrýpl bílou odrůdu koniklece. Ze semínka jsem ho piplal…“
„Zlodějka to byla,“ připomněl Filip a Dvořák
přikývl.

„Lev? Jaký lev? Aha. Ne, tohle nikdo z naší rodiny nenosí.
„Ženská!“ volal Filip. „Vždy to šéf povídal.
Stopy patří ženě a jenom ženy nosí taková cingrlátka.“
„Ženská, ženská,“ bručel začínající detektiv
Ludva. „Koukněte, já to taky nosím. A jsem
snad ženská?“
Ludva z výstřihu košile vylovil stejný řetízek
se stejným kolečkem a pokračoval:
„Jenomže mám na něm blížence. Protože jsem
se narodil koncem května.“
Filip neochotně přiznal, že takový šperk může
nosit i muž, čímž připustil, že občas má pravdu i detektiv – učedník. O to víc však trval na
tom, že stopy patří ženě. A navíc hlásil:
„Je čistý, ani kapička bláta. A protože před tře-

mini
detektiv
ka
Detektivové stáli nad podivuhodnou horskou
krajinou. Kopce, skály, keře, mechy, květiny
nejrůznějších tvarů a barev. Bylo to skutečně
zvláštní, pestré a kouzelné území. Rušilo ho
pouze několik obrovitých šlápot. Jako kdyby
do té rozkvetlé krásy zabloudil bezohledný
a neohrabaný sněžný muž z Himálaje…
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mi dny pršelo, je tady jenom den nebo dva.
Určitě ho ztratila zlodějka!“
Detektivové dali hlavy dohromady a uvažovali, jak s pátráním začít.
„Především hledejte bílý koniklec,“ zdůrazňoval pan Růžička a ukazoval na fialové a chlupaté zvoncovité květy. „Takhle vypadá, jenomže je bílý.“
Členové detektivní kanceláře se rozeběhli po
obci a nenápadně obhlíželi hezké i nepovedené skalky.
A výsledek? Bílý koniklec neobjevili. Sestavili
však seznam žen, v jejichž zahradách skalky
byly:
Zdeňka Ciplichová, 16. 12. 1928, V Habroví 173
Anna Holubová, 3. 2. 1919, Palouskova 354
Denisa Kratinová, 25. 4. 1949, Horní 206
Štěpánka Wintrová, 5. 8. 1951, Pod svahem 36
Karel Nádvorník, 12. 10. 1917, Kořínkova 97
„Propána,“ podivil se pan Růžička, „vy jste byli

důkladní. Snad jste jim neprohlíželi občanky?“
„Správný detektiv musí zjistit co nejvíc údajů,“ vysvětlovala Zuzana.
„Ale co je to na konci?“ vykřikl Filip. „Karel!
Řekli jsme přece, že to musí být žena!“
„Ten Nádvorník má malou nohu,“ suše, skoro
příkře odpověděl Ludva, učeň detektivních
věd. „Moc dobře jsem se koukal, když nás odháněl od plotu.“
Filip víc neřekl a zahloubal se nad údaji v seznamu podezřelých.
Zamyslete se také a určete podezřelou osobu.
Detektivům se ji určit podařilo, a když se na ni
zaměřili, potvrdilo se, že skutečně odcizila koniklec, lomikameny a další kytičky pana
Růžičky.
Svatopluk Hrnčíř
Kresba Mat
Řešení si můžeš ověřit na jiné stránce tohoto
čísla.

Skaut - Junák
Nabízíme čísla 3 - 10 ročníku 42, čísla 1 - 10 ročníku 43
a čísla 2 - 8 ročníku 44 – můžete je objednat na adrese
A-Aska, Dukelská 57e, 614 00 Brno.
Cena jednoho výtisku je 5,- Kč, navíc se účtuje balné
a poštovné, které závisí na množství zasílaných časopisů.

Inzerce TDC

Tiskové a distribuční centra Junáka nabízí k odběru
starší čísla časopisu

JUN, spol. s r.o., Haškova 7, Praha 7
• Skautská TRIČKA se znakem světlušek,
vlčat a skautů (i s vodáckým znakem) v barvách:
lahvově zelená (znaky žlutě)
tmavomodrá (znak bíle)
písková (ke košili, znaky hnědě) na skladě od dubna
cena: dětské velikosti 7–9 a 10–12 let: 95 Kč za kus, velikosti S až XXL: 120 Kč za kus,
při odběru 6 a více kusů sleva 5%, 25 a více kusů sleva 10% (lze dodat i bez potisku)
• Kalhoty ke krojům – kapsáče, 100% bavlna, dlouhé i krátké, cena 380 až 590 Kč
• Čepice se znakem Junáka (typu „baseballka“, kvalitní bavlněné s výšivkou) v barvách
lahvově zelená, khaki, smetanová – 120 Kč
• Turistické boty – 1250 až 2980 Kč
• Velký výběr nožů, svítilen a dalšího zboží

inzerce

Kromě obvyklého sortimentu jako jsou krojové košile,
šátky, odznaky a další vybavení, nabízíme:

JUN, s. r. o. Praha – prodej skautských, tábornických a turistických potřeb,
Haškova 7, 170 00 Praha 7, tel.: 233 383 059, fax: 233 383 025, e-mail: junsro@volny.cz
Otevírací doba: pondělí – pátek 9-12 13-18, sobota 9-13 (květen-říjen)
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mezidružinová

liga

Modrá
flotila
Ahoj námořníci,
poslední čtyři úseky plavby hodně zamíchaly pořadím – někteří z vás ztratili nečekaně hodně a někteří zase vypluli ze zadních pozic do popředí. Nejlepší finiš měli
z hlediska bodů Saturn Plzeň v mladších
klucích (tři první a jedno 8. místo v druhé
nejpočetnější kategorii) a Galeona-Galeota
Ostrava (dvě třetí, jedno první a 5. místo
v nejpočetnější kategorii s 41 posádkou).
Naše Modrá flotila zdánlivě doplula do cíle,
ale ještě nás čeká závěrečný boj o celkové vítězství v jednotlivých kategoriích ve finále
na Sečském moři. Půvab tohoto soupeření
spočívá nejen v tom, že námořníci předvedou Jejímu Veličenstvu královně Alžbětě, jak
zvládli pirátskou abecedu, ale i v tom, že
může klidně zvítězit poslední finalista,
všichni začínají od nuly. Je to také příležitost setkat se s jinými posádkami, se kterými
jste dosud soutěžili jen na dálku a ukázat,
že si poradíte i s úkoly, které natrénované
nemáte, protože vám je nastraží po8ouchlí
pořadatelé až při finále. Ale tak už to na moři bývá, že v dalekých vodách čekají jiné nástrahy než u vašeho domovského přístavu...
A nejen to – je to též příležitost zkusit si, jak
chutná vítr pod plachtami lodí.
A kdo si tedy může balit lodní kufry na cestu do finále?
Počty postupujících posádek v jednotlivých
kategoriích se liší podle početnosti kategorie například KS – kluci starší měli v kategorii 41
posádku, zatímco KN – kluci nejmladší jen 9
posádek.
Aby se mohlo finále zúčastnit více posádek,
prosíme, abyste omezili pro finále počet členů
posádky na 5 + 1 dospělý doprovod, pokud je
to možné. (Toto opatření je z důvodu kapacity
základny na pobřeží Sečského moře.) Vašim
případným zvláštním požadavkům se pokusíme vyhovět.
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Soupis posádek na finále:
KN (4 postupující): KN5 Saturn Plzeň 28,5 bodu;
KN7 Káňata Luže 31,5; KN1 Hyperion I Plzeň 33,
KN2 Zelená 6 Cheb 35,5 bodu.
DN (4): DN3 Bílá 6 Opočno 29,5; DN2 Pomněnky
Domašov 37; DN1 Sluníčko Albrechtičky 37,5;
Zelená 6 Zlín-Malenovice 41 bod.
KM (8): KM5 Saturn Plzeň 41; KM9 Ledňáčci Luže
58; KM10 Ostříži Lesnice 84; KM1 Hyperion II 93;
KM4 Karavela Ostrava 99; KM2 Rysové ze Střelky
Plzeň 103,5; KM22 Ledňáčci Jablonec 113; KM21
Kamzíci Cheb 120,5 bodu.
DM (4): DM1 Lasičky Plzeň 20,5; DM2 Saturn
Plzeň 34; DM13 Bílá 6 Zlín-Malenovice 52,5; DM5
Slunečnice Stará Boleslav 63,5 bodu.
KS (10): KS4 Vlci Lesnice 91; KS 8 GaleonaGaleota Ostrava 95; KS3 Jestřábi Kynšperk 105;
KS2 Orion-KSKD Sokolov 118,5; KS12 Bobři+Orli
Česká Třebová 120,5; KS10 Kluci od Rysí řeky
Litoměřice 123,5; KS6 Kamzíci Cheb 125,5; KS7
Galéra-Galeasa Ostrava 127,5; KS19 Kamzíci
Plzeň 133,5; KS24 Pardi Habartov 143,5 bodu.
DS (6): DS9 Žížalky Kateřinice 64,5; DS8
Modřinky+Vlaštovky Litoměřice 69,5; DS10 Žaby
Kateřinice 72,5; DS11 Ještěrky Plzeň 75,5; DS6
Hříbata Studénka 78,5; DS 19 Ještěrky Chrudim
79 bodů.
KV (3): KV1 Zlatá laň Ostrava 25; KV2 OTRIZE
Kynšperk 31; KV7 Ostříži Mikulov 41 bod.
DV (3): DV2 Skautodeba Šenov 27,5; DV6 Saturn
Plzeň 33,5; DV1 Žabky Odry 38 bodů.

Nejen bouře, španělské koráby, domorodé obyvatelstvo či nemoce znamenaly pro flotilu nebezpečí. Byly chvíle, kdy se ohrožení potichu
plížilo zevnitř…
Jen John Wynter a Thomas Doughty byli
předem zasvěceni do toho, že cíl jejich cesty leží za Magalhaesovými úžinami a že admirál je zplnomocněn hledat neznámou
Terra Australis a dosud nekolonizované
břehy Jižní Ameriky a Moluk, pokud by se
tam vyskytly příznivé podmínky pro obchod a případné zakládání osad.
Teprve během plavby seznámil Drake s cílem
cesty i ostatní kapitány. Po dlouhé plavbě však
u břehů Jižní Ameriky nastaly v posádce neshody a rozbroje. Hrozila vzpoura. Došlo to tak daleko, že bylo nutno vůdce vzbouřenců,
Thomase Doughtyho, potrestat. Smrtí. O několik dní později svolal Drake celou posádku
a měl k ní dlouhou a důraznou řeč: „…Všichni,
každý z nás, jsme nyní daleko od vlasti, daleko od rodin a známých. Nalézáme se

v obklíčení nepřátel a je nás málo. Cena
všech je obrovská; nikoho nelze nahradit
ani deseti tisíci librami. Přesto se někteří
z vás zřejmě rozhodli, že zemřou, nebo8 šíří neklid a osnují vzpouru, a vy všichni
dobře víte, jak musím s takovými lidmi naložit… Nestrpím další hádky mezi námořníky a džentlmeny. Všichni potáhneme za
jeden provaz, džentlmen s námořníkem
a námořník s džentlmenem. Pořádek a disciplína musí být… Avšak nemám na lodi
místo pro takového džentlmena, který se
bojí, aby si neumazal ruce, a který se svým
bratrem námořníkem nevezme za lano.
Dokažme, že jsme všichni ve všem zajedno,
a nedopus8me, aby si naši nepřátelé spokojeně mnuli ruce, že nás zahubí vlastní
svárlivost. Jsou-li mezi vámi tací, co chtějí
plout domů, je čas, aby se te@ přihlásili.“
Drake napřáhl paži k přístavu: „Tam stojí
Chryzantéma. Já ji potřebovat nebudu.
Naložím na ni zásoby a všichni dezertéři
mohou odplout domů…“
V posádce to zašumělo. Drake udělal přiměřeně dlouhou pauzu a upřel tvrdý pohled do řad zimou se chvějících a na duchu pokleslých mužů. Byla to chvíle
pravdy. Kdyby te@ jeden muž vystoupil z řa-

deme věrně sloužit až do konce plavby,“ zakončil admirál svůj proslov.
(Derek Wilson – Pirátova plavba kolem světa)
Z vašich dopisů
Souhvězdí za náma – a nebyl to ani moc velkej
„masakr“ – docela mě překvapil počet poznaných. Na finále se asi nedostaneme, ale stálo to
za to…
Prófa, Nová Včelnice

Líbilo se mi, jak jsme skládaly na podlaze souhvězdí z víček od lahví. Každé souhvězdí jsme
dělaly jinou barvou víček. Když jsem pak uviděla slepou mapu, kde byly samé tečky, tak
jsem se lekla, co to je. Naštěstí jsem hvězdy
znala…
Bětka, DM 13, Zlín Malenovice
Puky jsme lovily v bazénu v Tečovicích. Bazén
byl malý, a tak jsme měly puky naskládané napříč, a pro další jsme musely plavat do zatáčky.
Nejmladší s námi lovily taky, i když nemusely.
Ivanka (vylovila jich osm) si myslela, že ani
nevyplave, jak ty puky byly těžké…
Nikola, DM 13, Zlín Malenovice
Na plavání chodily mladší světlušky společně
s nejmladšími. Je škoda, že ony také nelovi-

dy, mnoho dalších by udělalo totéž.
Jestliže nyní neseberou potenciální vůdci
odvahu, nebude už pak nikdo smět říci, že
pluje s expedicí nedobrovolně.
Chvíle pravdy minula – nikdo se nepohnul.
„My všichni jsme tu proto, abychom sloužili Její Výsosti. To ona vypravila tuto expedici a očekává od každého z nás, že jí bu-
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ly puky, protože některé byly stejně dobré.
Soutěž se nám moc líbila. Nejen, že se světlušky naučily spoustu nového, ale také si vyzkoušely své schopnosti v různých sportovních soutěžích. Velmi si ceníme i jejich poctivosti,
přestože si přály být lepší, přiznaly se k neúspěchu a respektovaly pouze jeden ostrý pokus.
Právě ten byl totiž často nejhorším ze všech pokusů.
Olga, Zlín Malenovice
…Máme tolik nemocných námořníků, že úkoly
skoro neměl kdo plnit…
Milan, Káňata Plzeň
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Bylo opravdu zajímavé a zábavné pozorovat,
jaké (nepovolené – pozn. red.) metody výlovu,
ale hlavně přepravy, pokladů námořníci postupně vymýšleli. Mimo to, že si je strkali za
plavky, je zkoušeli přepravovat také v podpaží,
mezi stehny či v puse. Žralok se vynořil z vody
jako podivný „skrčenec“ přidržuje si puky nejen
rukama, ale i krkem a kolenem pravé nohy.
Veselé chvíle však záhy střídaly napínavé chvilky, jak se námořníci zoufalým plácáním snažili
udržet pod vodou, když se jim těsně před vynořením puky rozkutálely.
Rumcajs, KSKD Sokolov

Kvůli výlovu pokladů jsme si zamluvily bazén
jen pro nás, abychom nebyly rušeny a majitel
byl tak hodný, že
nám to umožnil.
Strašně jsme se
tam vyřádily.
Jedna Houbička
dokonce trumfla
počtem nasbíraných puků starší Slunečnice. Já
jakožto vedoucí jsem se v bazénu moc nepředvedla, protože děti pod vodou plavaly jako rybičky, kdežto já tam těžkopádně šátrala jak potápějící se vrak a měla jsem strach otevřít oči,
aby mi neuplavaly kontaktní čočky. Žebřiny
nám málem způsobily rozkol v oddíle, protože
nejmladší
Houbičky protestovaly, že chtějí také na žebřiny
a že to není fér, když v tom nemohou také závodit... Trapas nastal poté, co jsme zjistily, že
třetí přítomné Dračici jsou krátké žebřiny…
Hanka, St. Boleslav

Závěrečné etapy nám daly opravdu zabrat.
Ničivá síla cholery se projevila na účasti ve
všech posledních plavbách modré flotily.
Donutila nás k několika náhradním plavbám
do jednotlivých domovských přístavů. Ještě, že
jsme poklad z potopeného vraku vylovili během plavby okolo Vánočních ostrovů. Plánovali
jsme sice další výlov, ale již marně. Zbědovaní,
utrmácení a přesto š:astní po dlouhé a namáhavé vodní cestě popíjíme námořnickou rundu
a spokojeně plánujeme další, tentokrát suchozemskou výpravu za poznáním našeho blízkého okolí.
Doufám, že i ostatní posádky se těší po dlouhém letním lenošení na další plavbu pod
stejnou vlajkou.
Díky za spoustu dobrých nápadů, za spoustu legrace a zážitků na naší zdánlivě samostatné
plavbě. Modrou oblohu, vítr v plachtách a dobrý lov přejí všem
piráti z Luže.

Nejhorší bylo chytání ptačích vajec. Na zkoušku
se nám povedlo 25m, ale na ostro to bylo mnohem horší. U plavby podle hvězd nebyl ani takový problém naučit se hvězdy správně určovat, ale stihnout vše napsat do tří minut. Mezi
první se asi nedostaneme, ale doufáme, že příští rok bude Modrá Flotila opět…
Rosničky, DS 20, Brno

V dopisech mnoha posádek se opakuje, že
soutěže se líbily, zpestřily jejich činnost během schůzek, že se všichni naučili leccos nového. Někteří pochybují o tom, že by se mohli dostat do finále, ale doufají a těší se, že příští
rok bude plavba Modré flotily nějak podobně
pokračovat A tady je tedy odpově(:
Pokud se vám snad nepodařilo postoupit
letos, můžete to zkusit s Modrou flotilou od
září znovu. Budeme se na vás těšit a už připravujeme nové rafinované úkoly.
S modrou oblohou
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Hra s hůlkami – hvězda
Šesticípá hvězda je vlastně složena ze šesti rovnostranných trojúhelníků a jednoho šestiúhelníku. Když se na ni zadíváš pečlivěji, napočítáš
v ní ještě o dva trojúhelníky víc – jsou větší a celá hvězda je utvořena tím, že se tyto dva velké
trojúhelníky vzájemně prolínají, jeden stojí na
špičce, druhý na základně. Dohromady je tu tedy osm rovnostranných trojúhelníků, a k tomu
jeden šestiúhelník. A ty máš přesunout dvě hůlky tak, aby to stále byla šesticípá hvězda, ale
zmizel z ní šestiúhelník. Počet rovnostranných
trojúhelníků se však nesmí zmenšit!
Zet

Chytrý generál
V jedné bitvě byl zajat nepřátelský generál.
Přivedli ho k vítězi v přítomnosti celého důstojnického sboru. Vítězný generál pravil blahosklonně: „Nechci být sám soudcem, ponechám
váš osud náhodě. Zítra ráno před zraky celého
shromáždění vám předložím sáček se dvěma kuličkami, jednou bílou a jednou černou.
Vytáhnete si jednu kuličku. Bude-li to černá, budete zastřelen, vytáhnete-li si bílou kuličku, propustím vás na svobodu.“ Žalářník, který byl vězni nakloněn, mu prozradil, že nemá naději na
záchranu, protože v sáčku budou obě kuličky
černé. Generál byl chytrý, a tak přišel na řešení,
které mu zachránilo život. Jak to provedl?
Kolik nás je?
Ptá se malý vrabčák matky vrabčice. Ta mu odpovídá: „Kdybychom si sedli na každý sloup po
jednom vrabci, nebude si mít jeden vrabec kam
sednout. Sedneme-li si po dvou na jeden sloup,
bude jeden sloup prázdný.“ Kolik bylo sloupů
a kolik vrabců?
Řešení hádanek z č. 7
Těžká kartonová krabice: Předměty vážily 16,
17, 18, 19 kg.
Potíže s bohatstvím: Prvnímu synovi dá král 3
plné truhly a jednu poloprázdnou, druhému synovi a sobě dá vždy 2 plné truhly a 3 poloprázdné truhly.

Odměřování vody
Karel, Jirka a Franta byli o prázdninách na chatě. Potřebovali naměřit přesně dva litry vody.
V chatě však měli jen třílitrovou, čtyřlitrovou
a pětilitrovou nádobu. Pak se jim čtyřlitrová
nádoba rozbila. Franta měl jít odměřit se zbývajícími nádobami čtyři litry vody. Jak přesně
odměřili vodu?
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Řešení minidetektivky Lev v mateřídoušce:
Pachatelem byla Štěpánka Wintrová. V podezření se octla proto, že se narodila začátkem
srpna, ve znamení lva, který byl na přívěsku.

Zábavné kreslení
Narýsuj šestiúhelník, který má pět pravých úhlů. Narýsuj čtyřúhelník, který je možno rozdělit
na tři trojúhelníky jedinou přímkou.

Vypečené hádanky
1. Ve středu PRAHY je A.
2. Šofér nemusí dávat znamení, když neřídí auto.
3. 2 cihly váží 4 kg.
4. Do pekařské pece nevleze žádný bochník
chleba, chleba nemá nohy.
5. V hejnu byly jen 3 husy.
6. Je to ticho.
7. Šišek visí dolů jen 27 – smrkových, na jedli
šišky stojí.
8. Dobře okovaný kůň žádnou podkovu nepotřebuje, protože už okovaný je.
9. Seno se neseče, seče se tráva.
Připravuje Lída

Zpívající šestka
je celostátní soutěž světlušek a vlčat. Letos se sjeli
14. – 16. března malí zpěváčci z různých koutů naší vlasti do historického města na Vysočině –
Jihlavy.
V pátek večer jsme se navzájem představili pokřiky, písničkami, veršovánkami atd. Večer pokračoval promítáním videokazet ze Zpívající šestky
2001, Divadelní šestky 2002 a z akcí střediska
Zvon.
Ráno začala v malém divadélku „Na kopečku“
vlastní soutěž. Barevné skupinky účastníků se vystřídaly v divadélku coby soutěžící a diváci, mezitím probíhaly doprovodné programy – výroba
ptáčků a kuřátek pro akci „Pomozte dětem“
v místní knihovně, prohlídka katakomb a hra po
městě. Pěvecké výkony byli velmi vyrovnané a porota měla těžké rozhodování. Jednotlivci mohli
soutěžit navíc o cenu „Ptáčka zpěváčka“ – mezi
konkurencí světlušek si dodal odvahy jen jeden
bráška.
Mezi významnými hosty byl místostarosta města
Jihlavy Ing. Josef Kodet, z Junáka místonáčelní
Jindra Kozáková – Sojka, zavítali mezi nás i bratr
náčelník Zdeněk Prančl – Wabi, místostarosta bratr Jiří Navrátil, vedoucí odboru pro výchovu světlušek a vlčat bratr Jan Petera – Slimák, a za redakci časopisu Světýlko sestra Marie Petrmanová –
Marika.
V sobotu večer vystoupili všichni malí zpěváčci
na pódium znova v pěkném programu pro organizátory, doprovody a hosty. Pak nastal ten slavnostní okamžik, na který všichni netrpělivě čekali
– vyhlášení vítězů. Na závěr večera se všichni vydali s lucerničkami – lampiónky průvodem přes
město na velké náměstí kde zazpívali večerku.
Jindra Kozáková – Sojka, místonáčelní, (kráceno)
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z kronik
Slatiňanská sedmdesátka
„Tak nám bude sedmdesát,“ prohlásil jednoho
říjnového dne Simba, vůdce našeho střediska.
„Cože?“ vyděsili se, ale záhy jsme pochopili letos je to přece 70 let, co i k nám do Slatiňan
zavítal skauting. „Měli bychom uspořádat nějakou akademii na oslavu!“ navrhnul záhy kdosi. A tak po třech měsících domluv a příprav
to konečně 7. února 2003 vypuklo.
V hledišti místní sokolovny se sešli nejen
všichni skauti, skautky, oldskauti, světlušky
a vlčata z našeho města a jejich rodiče, ale také ostatní pozvaní, mezi nimiž nechyběli členové okolních středisek a náš pan starosta.
V 17 hodin začala první část akademie – tvořila ji čtyři historická zastavení se čtením z kronik a tři bloky diapozitivů z našich archivů.
Vystoupila také skupinka roverů&rangers se
svým lasařským uměním. Abychom trochu
zpestřili program, zařadili jsme drobné hry
pro dobrovolníky z obecenstva (např. nafukování balónků nasedáním na nafukovací žabku,
stavění stanů na čas). Jak bylo vidno, hry diváky potěšily a rozveselily.
Po krátké přestávce následovala část druhá.
Te$ měly družiny a oddíly možnost ukázat, co
v nich je. Humorné scénky střídaly taneční
a hudební vystoupení, obecenstvo se bavilo
a bouřlivým potleskem a hlasitými projevy odměňovalo účinkující. Všechna vystoupení byla
nápaditá a bylo znát, že protagonisté se přípravě věnovali dlouho a s největší vervou.
A proto všichni zaslouží velkou pochvalu.
Chtěli bychom také poděkovat hudební skupině „Prošlá lhůta“, která celou akademii
ozvláštnila svým zpěvem a hraním.
Na této akci bylo vybráno na dobrovolném
vstupném 990 Kč, které budou věnovány na finanční sbírku pořádanou světovou skautskou
organizací WAGGGS – na fond 22.února.
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Bylo nás přes dvě stovky, tak jsme setkání zakončili obřím Gilwellským kruhem s nadějí, že
se sejdeme dříve než za dalších sedmdesát let!
Azurit – Věra Linhartová

O slavonický koláč
Sportovní soutěž s tímto názvem, vyhlášená
střediskem Junáka Slavonice, má za sebou
svůj I. ročník.
Za slunečného, ale mrazivého počasí se sešlo
22. března na startu téměř padesát dětí různých věkových kategorií. Ve Slavonicích totiž
nejsou žádné „bábovky“. Místo startovní pistole zazněl výstřel z děla, načež vyjela na tra
první patnáctka nažhavených sportovců. Čekala je náročná trasa na kolech dlouhá asi 2
km a následoval sedmisetmetrový běžecký
okruh.
V nejmladší kategorii zvítězili Milan
Trávníček, Dominika Vykypělová a Klárka
Minářová, v další kategorii Vojta Dvořák, Vía
Čepák a Jan Nešpor, v nejstarších vybojovali
první místa Jirka Valeš, Tomáš Macek a Viktor
Sojka.
V cíli čekal na každého závodníka čaj a opečený buřtík a vítězové si odnesli domů poháry,
medaile, diplomy a krásně nazdobené
„Slavonické koláče“.
Ywonne Kratochvílová, Slavonice

cesta
k vrcholu

DUBNOVÁ
LISTÁRNA

Bílé vrcholy našich osmitisícovek se třpytí
v jarním slunci
a lákají na aklimatizační výpravy alespoň do čtyřtisícových výšek. První výhonky otvírají zem a nastavují se
slunci. Vzduch je průzračný a v povětří je cítit
nová naděje života. A my nemusíme být ani
v Himálaji, abychom prožili nádherná dobrodružství u nás doma v naší přírodě, s kamarády
z oddílu, družiny, s tátou, mámou, sestrou, ale
i sólově při zdolávání dalších symbolických výškových metrů.
Venku můžeme zjistit, jak jsme na tom s našimi
výkony ( V0109-2, V0209-4, V0209-5, V0111-3,) jak
jsme na tom po zimě s naší silou (V0203-2), muškou (V0209-6), fyzičkou v našem fit centru
(V0201-5, V0302-3,V0112-2), kolik máme najeto
kilometrů na kole nebo na vodě(V0201 -1).
Příprava pro konečné dobytí vrcholu vyžaduje
však mnoho dalších věcí. Třeba zabalit opravdu
jen to nejnutnější (V0205-4), vyznat se v mapě
(V0209 -2,V0209-3), ale také v přírodě (V0206 17), umět za pochodu rychle uvařit (V0201-3,
V0211- 6), mít v těle dostatečný počet výstupů
(V0210-1, V0210-2), výstupy dokumentovat
(V0210-3,V0210-5, V0204-3,V0301-4), a objevit jako reportéři něco zajímavého (V0211-1). Protože
Himálaj se začíná postupně měnit v národní parky, je dobré umět se v chráněné přírodě pohybovat (V0302-4), což platí i o historicky cenných
městech (V0211-2). A úplně samozřejmou věcí
by pro přípravu na vrchol měla být maximální
všestrannost, kterou zajišují skautské stupně
zdatnosti a v expedici speciálně použitelné znalosti, vyjádřené odborkami. Tohle všechno je třeba mít pro dosažení vrcholu v těle. Ale nelekej

se: pomalými krůčky a postupně se dá všeho dosáhnout, jen nesmí chybět vůle a výdrž.
Osmitisícovka se tě neptá, co jsi dělal poslední tři měsíce, ale co jsi dělal celý život.
Leopold Súlovský

V0304- 1 -D-(1, 3, 4)/ MZ: 75 S/potok
PRAMENY, POTOKY A ŘÍČKY
Ke všem horám i osmitisícovkám se stoupá po
cestách i necestách, které vedou údolími řek, říček a potoků. Všechny začínají někde nahoře:
pod ledovcem, v jezeru, nebo v prameni, který
může být i studánkou s pitnou vodou. I u nás můžeš zažít v některých údolích dobrodružství,
protože cesta, ale i potok, se ti najednou ztratí
a ty musíš hledat a přemýšlet. Zažil jsem to při
hledání pramene studené Vltavy v Bavorsku,
a nesmírné dobrodružství muselo být asi nedávné hledání pramenů Amazonky, které nakonec
objevil Čech.
Začni „sbírat“ do své Nejkrásnější sbírky další
zážitky: prameny, potoky a říčky. Vedle 1 S za
každý kilometr, který po jejích březích ujdeš, získáš, za cestu delší než 3 km, prémii 10 S, když dosáhneš pramene: 10 S a když vyčistíš jeho okolí:
10 S. Jestliže nakreslíš pochodový film a zakreslíš do něj dřeviny a rostliny na jeho břehu, získáš 20 S. Na turistické mapě se obvykle dozvíš
jméno potoka, který se však často u pramenů
větví. Tyto větve obvykle již nemají své jméno,
a tak je, jako správný objevitel, pojmenuj a zakresli do pochodového filmu. Za každou větev
máš 5 S. A když nepůjdeš sám, máš prémii 20 S.
Kyb
Nezapomeňte se podívat na vylepšené internetové stránky – každý soutěžící tam stoupá skutečně po úbočí své zvolené hory, barevná značka zaznamenává poslední dosaženou výšku.
http://home.tiscali.cz/vrcholy/vrcholy/
osm1000.html
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…Sotva rytíř vsedl na svého bělouše, kůň se rozeběhl jako bouře směrem ke hradu. Nejel dlouho,
když zaslechl dusot kopyt a z lesa se proti němu vyřítila skupina po zuby ozbrojených jezdců. Místo pozdravení sklopili všichni hledí a tasili meče…

Čas rytířů
Který kluk, nebo i dívka, by se nechtěl stát aspoň
na chvíli hrdinou z časů rytířů Kulatého stolu,
vykonat odvážné činy, svést nejednu vítěznou
bitku s nepřáteli…
Mnoho skautských oddílů se čas od času vypraví na pár dní do historie, a návštěvu hradu nebo
zříceniny si okoření hrou na rytíře a lapky, na husity a křižáky… Ostatně, vždy i patronem skautů je slavný drakobijce rytíř Jiří, a rytířské chování je součástí našeho desatera.
Zkuste si také zpestřit činnost. Náměty najdete
například v Rádci tohoto čísla.
A jak vypadaly středověké Čechy?
Celá naše země tehdy ještě oplývala velikým bo-

hatstvím lesů. Lidé potřebovali víc ornou půdu,
k tomu však bylo zapotřebí hodně lidí. Jenže celé
Čechy neměly v oněch časech ani tolik obyvatel,
kolik jich dnes žije v samotné Praze. Proto král
i bohaté kláštery k nám přiváděly cizí osadníky,
kteří zakládali dvorce, dědiny a města...
Chudí zemanští synkové odcházeli do světa a museli si hledat živobytí, jak se dalo. Sloužili ve
zbrojních družinách, za živobytí a za kořist. Když
službu nenašli, potloukali se krajem, bili se na
vlastní pěst, živili se mečem...
z knih Rytíři krále Artuše
a Na hradech a pod hrady

Chcete dostat pro svůj oddíl skvělou hru z krajiny plné hradů a klášterů? Kdo rozmístí své věrné tak, že bude mít pod kontrolou nejvýhodnější území? Kdo vytvoří nejlepší krajinu s nejdelšími cestami
a největšími městy?

ŘEKNĚTE SI O HRU ZDARMA!
Navštivte webové stránky www.hrajeme.cz a zaregistrujte
svůj oddíl do „mail-listu“. Kromě toho, že zhruba jednou za
čtvrt roku dostanete informace o novinkách ze světa společenských her, 10 ODDÍLŮ VYLOSUJEME A POŠLEME JIM ZDARMA HRU CARCASSONNE.
(Nemáte-li přístup k Internetu, můžete volat na telefonní čísla
222 541 381 nebo 737 22 10 10.)
Losování proběhne 25. května v 15 hodin v Paláci knih
NeoLuxor na Václavském náměstí v Praze. Kdo z vás hru získal,
se pak nejrychleji dozvíte na www.hrajeme.cz.
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inzerce

Carcassonne (čti Karkason) vyhrál v roce 2001 obě nejdůležitější evropské herní ceny. Proč? Nebaví jen děti, ale i dospělé. A je tak
rozmanitá, že má pokaždé zcela jiný průběh.

SOUTĚŽ O „TRUHLU POKLADŮ“ 18
Že 24. duben je skautským svátkem, to ví snad
každý z nás, ale že je to i symbol nezničitelnosti
skautingu v podobě mohyly na Ivančeně, dosud
všichni nevědí. I Rysům to nějaký čas trvalo, než
si na hřeben pod Lysou horou našli cestu.
A co vy? Nestihli jste to letos? – přij$te příště,
nebo i někdy jindy než v tento výroční den.
OSMNÁCTÝ ÚKOL:
Napiš, zda jsi již někdy na Ivančeně byl – s oddílem či družinou nebo třeba s rodiči na výletě po
Beskydech?
Obávám se však, že většina z vás na Ivančeně
dosud nebyla, a tak přidám náhradní úkol. Víte
o někom, kdo za války nějak bojoval proti okupantům? Svůj život tehdy položily stovky skautů
i skautek. Někteří upadli v zapomnění, o jiných
se ví alespoň mezi staršími, některým byly vztyčeny pomníčky. Kdysi, ještě v dobách „totality“,
jsem objevil nedaleko centra Poděbrad pomníček s nápisem: Zde zpečetil krví svůj junácký
slib Karel Hampl dne 9. V. 1945. Někdy, když projíždím Poděbrady, zaparkuji, a jdu pár kroků
k pomníčku, abych v duchu vyslovil svoje poděkování. Takových svědků skautské statečnosti
je více – je nějaký i u vás? A již kamenný, nebo
alespoň v kronikách či almanaších?
Ale i druhý úkol může být nad vaše síly, a tak napište, zda mezi vámi žije někdo, kdo zažil nejen
tu krutou dobu války, ale pak i pocit nádherné
svobody. Popovídali jste si s ním o tom někdy?
Konec – konců, zamysleli jste se nad slovy svého slibu: „duší i tělem být připraven pomáhat
vlasti…“? Myslíš, že byste dokázali ta slova proměnit ve skutek, nastane-li zlá doba?
V lednovém úkolu jste měli napsat, zda jste v zimě tábořili v týpí nebo jinak. V žádné z odpovědí jsem zimní týpko nenašel, ale ani iglú, i když
někteří popsali své zimní výpravy a tábory na
chaty a chalupy.
Druhou část úkolu jste většinou zvládli dobře –
Brčko si obkresloval stopy zajíce a lišky. Z obrázku se dá vyčíst, že si tam poklidně hopkoval zajíc,
a za nějaký čas potom podle nich rychle běžela liška. Také někteří odlévali stopy, a tak mne těší, že
vás k tomu přiměla právě „truhlička“.
Třetí částí pak byla pověst o Oriónovi. Byl jsem
překvapen, že těch pověstí je více, já znal jen
jednu. Na druhé straně jsem očekával, že se budete odvolávat na skautskou příručku Hvězdy

pro světlušky, žabičky a vlčata, která vyšla nedávno zdarma jako příloha Světýlka v roce 2001.
Právě v ní jsou všechna ta souhvězdí vyobrazena, a navíc obsahuje i ty pověsti a další zajímavosti. Vy jste však pátrali spíše v knihovnách –
ale důležité je, že jste pověst našli. Snad vás pobavila a poučila, bude se vám možná hodit i ve
škole. Také mne potěšilo, že díky příběhu jste se
zadívali na zimní oblohu a zdokonalili své hvězdářské vědomosti.
Pája má bráchu hvězdáře, a tak s hvězdami nemá problémy, ale sama se umí dívat:
„…Na táboře, když je jasno, lehnu si doprostřed
náměstíčka a pozoruju tu krásu. Po chvíli mi dojde, že mám hlídku a měla bych obejít tábor…“
Vylosovaní – 15. úkol:
- Sasanky, Třebíč
- Ivča Dvořáková, Praha
- 83. oddíl Vpřed, Satalice
Z vašich dopisů:
K mému zimnímu putování se pojí jedna příhoda.
Když jsem vystoupala na kopec, asi 60 metrů ode
mne se páslo pět srnek. Jen se na mne podívaly,
a když zjistily, že se nehýbu, v klidu se pásly dál.
Chvíli jsem je se zatajeným dechem pozorovala
a pak jsem se co nejtišeji vrátila domů. Bylo to
krásné.
Píši si s Pájou z Brna – jsem moc ráda, že jsou lidi jako ona. Já jsem také skautka tělem i duší
a vyrůstala jsem prakticky na foglarovkách, které
mi byly vším, dokud jsem nezačala skautovat. Na
skautování mám nejraději, že když se člověk setká s jiným skautem, má alespoň jedno téma s ním
společné. Díky skautingu jsem poznala, že se
mladý člověk obejde bez hrubého chování, což je
vidět zvlášS u kluků. Ono to hned jinak vypadá,
když za každým slovem nemají „vole“. A proto
Páje hrozně fandím!
Ivča Dvořáková
Na vaše dopisy, které dojdou do 31. května, se
těší
Windy
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Vybavení pro pobyt v přírodě u nás za posledních zhruba 10 – 15 let zaznamenalo velké skoky. Te@ se zdá, že
doskákalo a převratným novinkám odzvonilo. Namísto
nových materiálů a převratných koncepcí se změny
odehrávají spíše ve sféře vzhledu. Nové barevné odstíny a kombinace, často spousta zbytečných parádiček
a někdy změna za každou cenu, tedy i za cenu zhoršené praktičnosti výrobku.

VÍC PARÁDIČEK
než novinek
Jeden z výrobců batohů mi
pravil: „Na mejch báglech bylo vše potřebné a nemělo
smysl je měnit. Lidi ale stále
votravovali, že jinde viděli takový a makový cingrlátka a že
je chtěj taky... Tak jsem tam
těch volovin našil hromadu
a sou spokojený. Ale sám
bych ten bágl nechtěl.“
Pro zkušeného trempíka
(skautíka, turistu, horolezce,
cestovatele...) to je docela
sympatické zjištění, protože
kdo se v minulých letech vybavil a není zrovna ujetý outdoorový manekýn, nebude
muset svoji peněženku tolik
ždímat. Přesto se podělím
o pár novinek, které mne něčím zaujaly.
Dětské boty Scarpa Fox GTX
(velikosti 27-37)
Zahlédl jsem je na veletrhu
a moc se mi líbily. Pokud je
pravda, co mi vystavovatelé
tvrdili, měly by se objevit
v obchodech za 1500 Kč, což
je na tento druh bot rekordně
nízká cena. Zatím jsem totiž
zaznamenal v obchodech jen
dětské boty s „nepropro“
membránou značek Aku,
Asolo a Planika a vždy to bylo
kolem 2500 Kč. Tak uvidíme.
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Pokud mohu radit s výběrem
lehkých turistických bot
s membránou (nejčastěji
COMTEC, GORE-TEX, SYMPATEX), pak koupit ty nejlevnější. Moje zkušenosti ukazují, že
nové boty fungují skutečně
výborně, ale při častém nošení je záruka jejich dokonalé
nepromokavosti omezena přibližně na dva roky. Později
odvádějí ještě dobrou službu
při méně náročných výletech,
ale pro vážné akce je lépe se
poohlédnout po nových.

Dřívkáč od Condora
Před lety jsem se spíše náhodou dostal při testování vařičů k miniaturní kovářské výhni. Byl to výrobek slavné
firmy Markill, ale přesto budil
nedůvěru a nikdo s ním neměl
zkušenosti. Dnes už patří
k nejcennějším kouskům mé
výbavy. Hodně toho navařil
a hodně jsem o něm psal.

Bohužel se přestal vyrábět,
a tak si ho nadšenci museli
vyrábět „doma na koleně“. Až
letos se situace změnila. Svůj
prototyp představil Condor
z Berouna a po důkladném
prozkoušení zahájil sériovku.
Máte tedy možnost opatřit si
tento malý zázrak, založený
na prastarém fyzikálním jevu.
Hoření je podporováno masivním přísunem vzduchu do
topeniště, podobně, jako
když se nadechnete a rozfoukáváte oheň. Tady se o to stará setrvale malý větráček na
baterku.

Ve vařiči spálíte téměř vše,
nejlépe pochopitelně dřívka
a šišky. Přijdete-li do kempu,
kde je dřevo dokonale vysbíráno, nemusíte zoufat a chodit pro palivo kilometry daleko. Do „dřívkáče“ stačí pár
větviček a večeři uvaříte.
Luxusním palivem je dřevěné
uhlí, které využijí spíše mototuristé.
Vařiče na dřívka, vyráběné
v zahraničí, byly pekelně drahé (4000-5000 Kč). Condor slibuje, že jeho cena bude téměř
lidová (asi 1250 Kč!).
Záplava světel
Jestli před dvěma lety byly
LED diodové svítilny horkou
novinkou a nebylo jich mnoho, pak letos se s nimi přímo
roztrhl pytel. Jsou stále dokonalejší, kombinují ledky s ha-

logenovými či kryptonovými
žárovkami, mají více světelných módů, jsou často i vodotěsné. V obchodech letos najdeme sympatické čelovky od
firem Lucido, Petzl, Princeton
Tec, Silva, Sun Sport, TSL
a další, ale vždy na ně budeme potřebovat nejméně tisícovku. Proto je milým překvapením (a zatím velkou nezná-

mou) čelovka firmy Acron –
jednoduchá LED svítilna při-

opičárna

• Riki půjčí Šmudlovi své nové kolo, které dostal včera k narozeninám. Šmudla nasedne
a vesele odfrčí. Když se dlouho nevrací, Riki
mu jde naproti a potká Bena. „Neviděl jsi
Šmudlu?“ zeptá se Riki. „Viděl,“ odvětí Ben,
„tamhle u lesa sbírá nějaký šrot!“
• „Aki, proč máš v batohu ten plechový válec?“ ptají se vlčata svého rádce. „To není válec, ale termoska!“ odpoví Aki.
„No, a co to dělá? K čemu to slouží?“ jsou vlčata zvědavá. „No, když tam dám studené, tak
to zůstane studené. A když tam dám teplé, tak
to zůstane teplé!“ vysvětluje Aki. „A co tam
máš?“ „Horký čaj a pět nanuků!“ zní Akiho odpově$.

pomíná trochu původní Zipku
od Petzla. Měla by se na pultech objevit za hubičku, totiž
asi za 300 Kč! Na hlavu se připevňuje gumičkou s navijáčkem a je na ní i magnet k připevnění na kovové předměty.
Pokračování příště.
Krásné jaro přeje

Ďouba

• Dvojčata Mat a Pat skládají čekatelské
zkoušky. Mat je našprtaný, ví skoro všechno,
ale Pat nic neumí a jako obvykle opakuje vše
po svém bráškovi. Mat dostane otázku: „Co
uděláš, když si někdo na výpravě zlomí nohu?“ „Dám mu nohu do dlahy a zavolám sanitku,“ zní správná odpově$. U vedlejšího stolu
Pat marně přemýšlí nad svojí otázkou: Co uděláš, když na výpravě zabloudíš? Pat je celý
zoufalý, když tu najednou uslyší svého brášku,
a tak povídá: „Dám klukům nohy do dlah a zavolám záchranku.“
• Kiwi nastupuje do autobusu a vede za sebou
statného bernardýna bez košíku. Řidiči se to
nelíbí: „Ten pes musí mít náhubek, jinak tě nemůžu vzít?“ Kiwi vytáhne z batohu svačinu,
chleba s máslem. Přilepí jeden krajíc na levé
ucho bernardýna, druhý na pravé. A povídá:
„Co si dám k svačině mezi dva chleby, vám
snad nemusí vadit?“
• Rover čte ve vlaku bibli. Spolucestující se ho
zeptá: „Co to čteš?“ Rover odpoví: „Nový zákon!“ Cestující pokývá hlavou a praví: „Te$
jich vychází spousta…“

• Skauti se vrátí z výletu do Tater. Na nádraží
se ptá syna maminka: „Byli jste se podívat i na
Štrbském plese?“ „Nebyli, měli jsme tak nabitý
program, že nám na nějaké tancovačky nezbyl
čas!“

• „Mami, já jsem na výpravě zorganizoval práci
pro třicet lidí!“ chlubí se vlče po návratu z výpravy. „To už jsi šikovný skoro jako
Akela,“ chválí maminka svého synka, „ale jak jsi
to dokázal, vždy vás na výpravě bylo jen patnáct!?“ „No, víš,“ neochotně přiznává vlče „já
jsem zapálil les a přijelo ještě patnáct hasičů.“

• Akela se ptá vlčat: „Kdopak ví, proč ptáci odlétají do Afriky v celých hejnech a ne jednotlivě?“
Puna odpoví: „Protože má každá skupina jenom jednu mapu.“

• Pif se ptá v zoologické zahradě ošetřovatele:
„Prosím vás, kdy budete krmit opice?“
„Proč tě to zajímá?“ diví se ošetřovatel. „Máš
snad hlad?“
Godzy, Tovačov
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VYSTUPTE NA SVŮJ
MOUNT EVEREST!
VÝZVA VŠEM STATEČNÝM!
Oslavme padesátileté výročí dobytí
nejvyšší hory světa!
Vystupte na vámi zvolený kopec či
horu! Vystupte na svůj Mount
Everest!

Kdy?
Sobota 24. května 2003
Vyberte si jakýkoli kopec či horu,
která je třeba na trase vaší jarní
výpravy, a po jeho zdolání vztyčte
na vrcholu pamětní vlajku.
Připojíte se tak ke ostatním skautům po celé ČR a zároveň vzdáte
hold prvním dobyvatelům
Everestu, Edmundu Hillarymu
a Tenzingu Norgayiovi.

Tak vzhůru k vrcholu!
Aby vaše expedice připadala všem opravdově,
nabízíme vám několik malých vylepšení, které
snad v každém našem „horolezci“
rozezní tu správnou strunu.
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Pamětní vlajka
Pamětní vlajku může
představovat pruh barevné látky libovolného rozměru. Na ten napište či dokonce vyšijte údaje o vaší
expedici, jejím cíli a datu konání. Na vrcholu
se mohou všichni úspěšní dobyvatelé podepsat a vlajka se pak stane historickým artefaktem, který může zdobit stěnu vaší klubovny.
Objevitelská vlaječka a znak
Jistě víte o staré tradici – objevitelé nezná-
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mých krajů nechávali na ústředním tábořišti
vlajku své země. Dodnes to dělají horolezci,
když vystoupí na nejvyšší vrchol světa nebo
na horu, která nebyla dosud dobyta.
Zkuste zavést v oddíle nebo družině novou
zvyklost, inspirovanou touto tradicí. Kdykoliv
se utáboříte na místě, kde jste ještě nebyli, zanechte tam malou vlaječku ve vašich barvách.
Uložte ji na skrytém místě, aby nepůsobila rušivě a zůstala tam co nejdéle. Ukládání vlajky
by mělo být malým slavnostním ceremoniálem.
Nechcete po sobě zanechat v přírodě žádnou
„umělou“ stopu? Postavte
2
na místě, kde se utáboříte,
mužíka – nakla$te na sebe několik kamenů.
Tak značívají dodnes místa a stezky lidé v pustinách. Anebo třeba právě do takového mužíka ukryjte svou oddílovou objevitelskou vlaječku. Je to jen na vás. Jde přece o vaši
výpravu, o vaši expedici.
„Možnost vstoupit do neznáma, prostý
fakt, že to je nejvyšší místo na zemském povrchu – tyto věci nás pobízely…Byla to výzva a my jsme odložili všechno ostatní,
abychom ji přijali.“
John Hunt,
ve své knize Výstup na Everest 1953
Vrcholová knížka
Vídáme ji na mnoha cvičných skalách, kam se
dostane jen horolezec. Bývají uloženy ve zvláštní schránce. Kdo sem vyleze, zapíše do vrcholové knížky své jméno a připojí datum výstupu.
Náš oddíl kdysi zavedl vrcholovou knížku trochu jiného druhu. Vůdce ji nosil na každou výpravu. V knížečce slovníčkového formátu byly
různé oddíly nadepsané jmény hor a kopců
v okolí. Pokaždé, když byla některá z těchto
hor na oddílové výpravě znovu „dobyta“,
všichni přítomní se na vrcholku podepsali na
zvláštní stránku na pamě své účasti při výstupu.
Takové zdánlivé maličkosti dodávají skaut-

ským podnikům romantickou barevnost a tvoří oddílovou tradici.
Další inspiraci můžete najít např. v tomto ročníku Skauta-Junáka – v č. 1 na str. 18-20
Messnerovy vrcholy; v č. 2 v úvodu Rádce je úryvek z deníku prvního pokořitele Mt. Everestu E.
Hillaryho; v témž čísle na str. 20 v Cestě k vrcholu je úkol „14 českých vrcholů“; v č. 7 na str.
11 je reportáž z akce Expedice R2.
Zašlete nám z www.skaut.cz/everest údaje
o vaší expedici, obratem od nás obdržíte emailem originální pamětní kartičky Na střechu světa k vytištění.
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Nejvyšší hora světa byla dobyta již před několika desetiletími, odvážní horolezci vystoupili i na mnoho dalších
himálajských štítů. Do módy se dostalo sbírání
osmitisícovek – ti nejlepší se předhánějí, kdo
z nich stane na největším počtu hor převyšujících tuto nadmořskou výšku.
Možná že nás zprávy o úspěších horolezců inspirovaly k dlouhodobé oddílové akci, kterou
jsme pojmenovali „Tisícovky“. Náš oddíl žije
v městě mezi Lužickými a Jizerskými horami.
Hned za posledními domy stoupají stezky strmě
vzhůru. V patnáctikilometrovém okruhu je celá
řada význačných vrchů, některé z nich dosahují výšky přes 1000 m n.m. Ještěd 1011 m, Černá
hora 1084 m, Ptačí vrchy 1013 m, Holubník
1070 m, Polední kameny 1006 m, Smědavská
hora 1084 m, Jizera 1122 m, Smrk 1124 m,
Jelení stráň 1018 m, Bukovec 1005 m, Zámky
1002 m. Každý skaut by měl během svého členství v oddílu na všechny tyhle horské vrcholy vystoupit. Kdykoliv a s kýmkoliv – to znamená tře-

ba se svou rodinou, partou kamarádů, na školním výletě, ale především se svou družinou
a oddílem. A oddíl pořádá každý rok na některou z těchto tisícovek společnou výpravu. Není
to ovšem jen obyčejné putování přes hory a doly. K cíli postupujeme podobně jako himálajská
expedice. Celodenní pochod k vrcholku je rozdělený do dvouhodinových etap. Šedesát minut
vždycky jdeme podle busoly nejkratším směrem
k vyhlédnuté hoře, dalších šedesát minut trávíme na místě. Věnujeme je obvyklému programu, hrám, soutěžím, pozorování přírody, přípravě jídla atd. Když konečně dorazíme k cíli
– na vrchol zvolené tisícovky, vztyčíme tam oddílovou vlajku a společně se vyfotografujeme.
Podniky tohoto druhu pomáhají utvářet osobitou tradici. Romantický rámec „bo4
je s horou“ zahání únavu, kterou
by jinak delší pochod horami
mohl vyvolávat.
Myslíte si, že to není nic pro vaši rodinu, která kromě toho žije
v Polabí nebo na jižní Moravě?
Nemusíte přece pořádat expedici na tisícovku,
dobrým cílem je i kopec o mnohem menší nadmořské výšce, který vystupuje z rovinaté krajiny pár kilometrů od vašeho města nebo obce.
Ostatně jednou za rok můžete podniknout větší
cestu, třeba dvoudenní výpravu do vzdálenějšího kraje a putovat k vyhlédnuté hoře…
(Z knihy Miloše Zapletala
Vycházky a výlety s dětmi)
1. „Mačky“ se připevňují na boty a jejich hroty usnadňují pohyb na kluzkém ledovém povrchu
2. Cepín se užívá na vysekávání stupňů v ledu, ale zaseknutý i jako opora
3. Slunce se od sněhu odráží tak prudce, že je nutno
zrak chránit brýlemi
4. Mnoho živých tvorů ve vysokých výškách horolezci
nepotkají – kamzíci
5. Šerpové, kteří při výstupu na Everest v r. 1953 dosáhli nejvyššího tábora. Nejhouževnatějším byl udělen titul
„Tygr“.
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Slunce už vystrkuje svoje růžky a příjemně nás
probouzí ze zimního spánku… Podle čeho tak
soudím? No, do redakce nám začlo chodit spoustu dopísků a rad od vás pro brášky a sestřičky,
které něco v tom jejich skautském, ale nejenom
skautském, životě trápí.
Jsou tu ještě další odpovědi pro Pavla, který
nám psal o svých trampotách s výběrem budoucí školy:
Ahoj Pavle,
chci napsat o další možnosti, kdyby ses, i když nerad, ocitl po prázdninách na učilišti. Nemusíš věšet hlavu, tím, že se vyučíš, se ti cesta k dalšímu
vzdělání neuzavře. Existuje nástavbové studium
pro vyučené. Denní, večerní, tzn., že studenti chodí do školy 2-3x týdně večer, nebo dálkové. To se
škola navštěvuje 2-3x za měsíc. Znám několik lidí,
kteří se vyučili, vystudovali nástavbu a potom pokračovali i na vysoké škole. Nevěs proto hlavu
a ber i ten učňák jako životní příležitost. Já vím,
je to zvláštní pocit, když většina kamarádů studuje a ty musíš vstávat po páté na praxi a potom do
zaměstnání. Ale to, že se ve skautu setkáváš s lidmi, kteří mají maturitu nebo dokonce diplom, je
dobrou motivací – dokázat to, co oni. I když ti to
třeba bude trvat o nějaký rok déle. A pokud jde
člověk do školy později v 18-20 letech, chodí tam
ve volném čase, většinou ví, proč tam sedí a má
větší šanci školu dokončit. Možná si řekneš, že se
mi to mluví, ale i já patřím mezi ty, kdo po devítce nastoupili na učiliště, te^ je mi jednadvacet
a snažím se dohnat to, co jsem zmeškala. A věřím
tomu, že se mi podaří za dva roky i odmaturovat.
A totéž přeji i tobě.
Godzy, Tovačov
A ještě jeden názor, který ukazuje další úhel pohledu, od kamaráda, který si nepřeje být jmenován:
Ahoj Pavle,
asi si tenhle dopis přečteš, až když už jsi odevzdal
přihlášku. Ale to nevadí. Rozhodně si myslím, že
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bys měl zkusit zkoušku na střední školu, alespoň
na jeden termín. Je to tvůj život a rodiče by ti měli pouze radit, ne za tebe rozhodovat. Na druhou
stranu nezáleží jen na zkouškách, ale jestli se na
té škole udržíš. Řekni rodičům, že když ti to na
střední nepůjde, můžeš odtamtud docela v pohodě
přejít na učňák. Po střední i po učňáku si můžeš
udělat různé nástavby, které nejsou k zahození.
Zkus toto vysvětlit rodičům, snad ustoupí.
Godzy také ke své radě pro Pavla připojila radu
pro Mufínu, která se nám svěřila s těžkostmi okolo pořizování nového kroje:
Ahoj Mufíno,
píšeš, že bys ráda měla kroj, spacák a další nutné
vybavení na výpravy. Jenže ono je to drahé a rodiče ti to nechtějí (nebo spíše nemohou) koupit.
Zkusila jsi se s rodiči domluvit, aby ti místo drahých zbytečností dali na narozeniny třeba spacák?
Nebo si na něj můžeš ušetřit, nebo vydělat sběrem
starého papíru a železa. Tyhle věci budeš používat celý život, a tak trocha námahy s jejich pořízením neuškodí. Vážíme si hlavně toho, co získáme vlastním přičiněním.
Godzy
A na závěr několik větiček od Kristýny:
Vedu družinu skoro samých nováčků, do oddílu
přišli teprve nedávno. Jsou to ti nejmladší, které
jsme kdy v oddíle měli. Jsou hrozně živí a rozjívení. Nevydrží při schůzce chvilku v klidu, vždy
někdo vymyslí nějakou lotrovinu a ostatní se přidají. Přitom jsou ale šikovní a přijít o ně nechceme. Pora^te mi, prosím, co s nimi?
Pišta, Brno
Těším se na odpovědi…

PéSa

Nevíš si s něčím rady? Potřebuješ pomoci?
Chceš znát názor dalších kluků a děvčat,
názor odborníka? Napiš o svém problému
do redakce.
Potřebuješ se někomu svěřit? Chceš-li na
svou otázku soukromou odpověR, přilož
ofrankovanou obálku (6,40 Kč) a nezapomeň úplnou zpáteční adresu.
Pokud nechceš, aby byl tvůj problém otištěn nebo chceš aby byl otištěn anonymně,
připiš to výrazně do svého dopisu.
Obálku označ heslem Linka SOS.
Redakce časopisu Skaut-Junák, Senovážné
nám. 24, 116 47 Praha 1

knížky
do
krosny
KLUCI Z DAKOTY
aneb Příběhy z období ilegálního skautingu
1957 – 1968. Ivan Hiawatha Makásek podává
své vzpomínkové svědectví v příbězích plných
nejen romantiky, ale i pravdivě tvrdých osudů
lidí od táborových ohňů. Kniha je doslova zabydlena skauty, trampy, woodcraftery, foglarovci a dalšími, kterým učarovala příroda,
smysl pro přátelství a čest.
Dílo přispívá mapování dosud málo probádaného období ilegálního skautingu
a woodcraftu v naší zemi.
Objemná kniha o 368 stranách, doplněná desítkami
fotografií a kreseb, vychází
v nakladatelství Ostrov.
ZÁHADA HLAVOLAMU
Rychlé šípy jsou vtaženy do tajemných dějů
kolem
záhadnému
hlavolamu.
Věž
Svatojakubského kostela vydá svědectví
o Janu Tleskačovi, jeho létacím kole a dokonce
i návod, jak vyjmout ježka z klece – ale kde ta
podivná hračka je? Jan Tleskač již mnoho let
nežije, ale jeho hlavolam se časem stal odznakem Velkého Vonta – vůdce stínadelských kluků. Rychlé šípy pátrají ve Stínadlech na vlastní
pěst, než však budou moci vzít do rukou skutečného ježka a osvobodit ho z klece, zažijí řadu příhod, při kterých skoro
tuhne krev v žilách. Co skrývá ježek?
První a nejslavnější díl
Stínadelské trilogie – Záhada
hlavolamu – nebyl delší dobu
na pultech knihkupectví, nyní vychází v 8. vydání v nakladatelství Olympia.

DOBRODRUŽSTVÍ S BOBŘÍ STOPOU
Příběhy z pera Jaroslava Foglara četly statisíce
čtenářů několika generací a mnozí podle nich
prožili nejedno dobrodružství. S touto velkou
knihou se můžete vydat po
jejich stopách. Nabízí vám
zábavu a romantiku, ale také návody a tipy na hry
v přírodě, v klubovně nebo
ulicích měst a městeček.
Velkou vázanou knihu
o 240 stranách obsahující
seriály, povídky, dobrodružné příběhy, hry, rady
a nápady vydala Olympia. Navazuje na velké
knihy Rychlé šípy, Svorní gambusíni, 13 nožů
z jamboree, Závod o Měsíc a Sázka v klubu
AGS.
VYCHÁZKY A VÝLETY S DĚTMI
Klasik her – Miloš Zapletal – nabízí nejen vedoucím dětských skupin náměty na několik desítek kratších i celodenních výletů. Radí, jak
přírodou procházet s otevřenýma očima, nabízí hry a nápady na další činnost. Spojuje zábavu s poznáním, radí, jak využít konkrétní prostředí, přináší nápady,
čím se na výletě zabývat, nabízí program na výlety pro
děti různého věku.
Brožovaná příručka ilustrovaná Jiřím Petráčkem vyšla
v nakladatelství Portál.
TÁBOŘÍME
Chystáte se na výpravu do přírody, pojedete
na tábor? Vezměte si s sebou malého pomocníka do kapsy, a kdykoliv budete potřebovat,
kroužkový bloček vám může poradit. Třeba
když si nebudete vědět rady
s buzolou, jak číst v mapě, čím
se vybavit na tábor, jak stavět
tee-pee, strážní věž nebo sedačku. Je tu plno návodných
ilustrací a navíc kvízy s kontrolními otázkami.
Příručku sestavil Vladimír
Kubeš a vydal Albatros v nové
edici Očko, odvozené od známé edice Oko, v kroužkové
vazbě.
připravil Windy
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Bylo mu třináct let, když napsal báseň o úplňku. Mám pocit, že tu báseň pak
psal dál, celý život, že je přítomna ve všech jeho knihách. Jaroslav Foglar.

Píseň úplňku
od Bobří řeky
Bylo mu třináct, byla noc
a chtělo se mu spát. Jenže…
měsíc byl v úplňku. Snažil se
neusnout. Seděl u okna a pozoroval měsíc. Jiní kluci sbírali třeba známky, nebo krabičky od sirek, ale on sbíral
úplňky.
Jednou viděl kulatý měsíc
svítit
nad
rybníkem.
Vydláždil na jeho hladině
stříbrnou cestu. Z okna
pražského činžáku proměňoval zas střechy domů ve
stříbrné vlnobití. Byl šastný, že je tam, kde zrovna byl
a že může pozorovat měsíc,
ale současně si přál být někde jinde. A hodně daleko.
Třeba na vrcholu nějaké
skály, která se zvedá nad
pouští, nebo někde v pralese, kde by byl měsíc zamřížovaný větvemi.
Cítil, že musí něco udělat.
Něco důležitého. A měl by
to udělat hned. Jenže nevěděl, co by měl vlastně udělat. Zatím aspoň napsal
o svých pocitech a o úplňku
báseň. Měl ještě dětské písmo. Písmenka se mu kácela
každé jinam. Měl ale o tři roky staršího bratra a ten zas
měl o tři roky lepší rukopis
a báseň o úplňku mu krasopisně přepsal. Jestřáb ji poslal do Národní politiky a ta
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ji uveřejnila. Poslala mu dokonce i honorář. Byl to úžasný pocit, dostat dvacet korun za básničku o měsíci.
Ještě stále nevěděl, k čemu
se vlastně v té stříbrné záři
úplňku odhodlával, ale už to
aspoň začal tušit. Prožije
dobrodružný život. „Na
všechno, co nemá břink,
kašlu!“ Bude psát dobrodružné příběhy ze svého dobrodružného života a bude
je posílat do Národní politiky. Nebo do jiných novin.
Nebo bude psát knížky.
Ještě pořád mu bylo teprve
třináct, když udělal druhé
nejdůležitější rozhodnutí

svého života. Přihlásil se do
skautského oddílu – a to už
je vlastně celé, co se dá ještě napsat o Jestřábově životě, protože pokračování
všichni známe.
Na skautském táboře ve
Sluneční zátoce napsal román „Hoši od Bobří řeky“ –
příběh ozářený stříbrným
světlem měsíce. Tam, na
břehu Sázavy, uskutečnil také první ze svých úplňkových výprav. Toulal se se
svými skauty krajinou ozářenou měsícem a … mlčel.
U Jestřába měli kluci někdy
pocit, že mlčí každou chvíli
o něčem jiném, ale jeho mlskautský oddíl. Svoje první
povídky
otiskoval
ve
skautských časopisech. Po
válce byl šéfredaktorem
časopisu
Junák.
Psal
skautské a dobrodružné
romány pro mládež.
Byl nositelem nejvyšších
skautských vyznamenání
a laureátem ceny Nadace
Pangea – Za úsilí o nápravu věcí lidských.

Jaroslav Foglar – Jestřáb
1907 – 1999
Spisovatel. V letech 1925
až 1987 vedl v Praze Druhý

čení při úplňkových výpravách rozuměli.
Ve Sluneční zátoce uslyšel
také poprvé Píseň úplňku.
Byla to důležitá píseň jeho
života. Vynořovalo se v ní
hned několik melodií, dotýkaly se jedna druhé, rozsvěcovaly se a zase pohasínaly,
jako světlo měsíce, když svítí přes mraky. Čaromoc
Písně úplňku byla v tom, že
v ní zazněly všechny její melodie najednou. Jen Rikitan
z knihy "Hoši od Bobří řeky"
a jen s kytarou ji mohl zazpívat.
Jednou zkusil Jestřáb svoji
Píseň úplňku aspoň nakreslit. Tu kresbu všichni známe. Je na ní bílý měsíc stoupající nad černý les, je na ní
Bobří řeka a skála ze
Sluneční zátoky, připomínající trochu hlavu indiána

s korunou orlích per.
„Melodie Písně úplňku se
nedá zapískat,“ stýskal si jeden z hrdinů Jestřábova příběhu. „Vždycky, když si na
ni vzpomenu, když mám pocit, že už ji mám, tak si ji
zkusím zapískat a zjistím, že
ji nemám, že už mně zase
unikla.“
„To je dobře,“ odpověděl
Jestřáb. „Kdybys uměl Píseň
úplňku zapískat, tak bys ji
pískal tak dlouho, až už by to
nebyla Píseň úplňku, ale jen
nějaká píseň. S malým p.“
Čas míjel – až se jednou
v Jestřábově oddíle objevil
Jumbo, který se brzy měl
stát hudebním skladatelem.
O Vánocích – trochu zakřiknutých Vánocích druhé světové války – se rozhodl složit
a nacvičit Jestřábovi pod
stromeček Píseň úplňku.

Zazněla v ní oddílová píseň
„My pluli dál a dál“, indiánská modlitba kmene Omahů
a také melodie, kterou
Jumbo sám a vlastnoručně
složil. „Jestřáb měl radost,“
napsal o té vánoční oddílovce s Písní úplňku kronikář.
Neměl. Vím to určitě. Kdyby
mohl Jumba přetrhnout na
dva kusy, asi by to s chutí
udělal. Jenže … Jumbo to
přece myslel dobře a nic jiného nebylo pro Jestřába
důležitější.
Asi o půl století později řekl
Jestřáb o Písni úplňku:
„Přeji si, aby zněla jen v naší
představivosti. Každý z nás
má přece tu svou Píseň
úplňku a cesta k ní je tou
nejkrásnější cestou…“
Otto Janka-Ropim
Ilustrace Marko Čermák
25

Vaším
brkem

Nácíček smolař alias Ztrácil
Sotva sundali ze zad těžké torny, oklepali z bot
sníh, zapískal Hosa nástup: „Vítám vás na
Liščí boudě. Kamzíci zatopí, Bobři natahají
z půdy matrace a Jeleni s Jestřáby poklušou
na dřevo. Musíme ho nasekat a nanosit. Kůlna
je dvě stě metrů tímto směrem,“ ukázal do mlhy Hosa. Družiny se rozeběhly po práci.
„Nácíčku,“ zavolal Hosa na nejmladšího
Jestřába, „ty můžeš pomoci Kamzíkům, venku
je zima a určitě jsi po cestě unavený!“

Nácíček se podíval na náčelníka mrazivým
vražedným pohledem: „To zvládnu, jsem přeci skaut!!“ zabušil si do drobné hrudi a se sekerou v ruce odpádil ke kůlně, kde se už ostatní činili.
„Není tady Egy?“ strčil hlavu po půlhodině do
kuchyně Nácíček. Na čelo si tiskl zakrvácený
kapesník. „No ty vypadáš?! Kdo tě tak zřídil?
Egy je na půdě, hned ho zavolám!“ přistrkoval
Dag Nácíčkovi židli, „zatím si sedni!“
„Na to jsou nejlepší kroupy!“ zastavil se na
prahu kuchyně Baja s Rudou, sotva uslyšel, co
se stalo. Osamělý Nácíček se pustil do prohlí-
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žení kredence a spíže. Kroupy nenašel. Zato
v rohu poličky trůnily tři kila čočky.
„Luštěnina jako luštěnina!“ usoudil. Posadil
se, zaklonil hlavu a opatrně si nasypal čočku
na čelo. Blaženě si liboval, že za chvíli ho rána
nebude pálit.
„Kde jste kdo, poj$te se podívat, zítra budeme
mít Nácíčka s čočkou!“ zval kamarády na nečekané divadlo Mája.
Na nejmenšího člena oddílu byla skutečně
úchvatná podívaná. Seděl uprostřed dvou kil
rozházené čočky po podlaze, další kilo si přidržoval na čele.
Ale to už tady byl Egy. „Já nic, to Boja, on řekl,
že na rány jsou nejlepší kroupy a já kroupy nenašel!“ vysvětloval Nácíček při ošetřování.
Egy studoval teprve gymnázium, ale v oddíle
platil za polovičního doktora. Tak pěkně ovázat rány neuměl nikdo. „Hele, já nechápu, jak
ses mohl seknout do hlavy?“ zeptal se na závěr svého mistrovského díla. „Já se nesekl, mě
tam praštila Šíbrova větev, on ji chtěl přeseknout a ona uletěla!“ vysvětloval Nácíček.
„Večeře. Ešusy! Lžíce!“ rozhlaholil se Rolnička.
Liščí boudou se nesla lahodná vůně guláše,
v krbu radostně plápolal oheň, poslední dřevaři složili dřevo do uhláku a vrhli se k batohům pro ešusy. Jen Nácíček s bílým turbanem
na hlavě zmateně pobíhal po chalupě.
Konečně se odhodlal a zabrousil k Hosovi:
„Mě někdo ukradl batoh. A měl jsem tam
buchty od maminky. Makový!“ kňoural.
„Tonenímožnýeheh“ zahuhlal Hosa. Konečně
se mu podařilo spolknout kus vepřového
a mohl změnit hotentotštinu na spisovnou
češtinu. „To není možný, kde jsi ho nechal?“
„Víš co, nejdříve se najez, v kastrolu jsou už
jen zbytky na dně, a pak se po tom tvém zavazadle podíváme!“ dodal Hosa.
Nácíček se nedal
dvakrát pobízet, za
chvíli měl od guláše
i obvaz, jak se statečně cpal.
Po večeři se pustili
do hledání. Prolezli
celou
chalupu.
Gozda se byl podívat i do dřevníku,
Mája kouknul pod
postel, ale batoh nikde.

Nácíček brejlil do krbu a kňoural: Měl jsem
tam buchty od maminky. Makový!“ A roztíral
si po drobném obličejíku slzy, zbytky guláše
a saze.
„Nácíčku, kde jsi ten batoh naposledy viděl?“
zeptal se Boja válečně pomalovaného vlčete.
„No, víš, jak jsme byli v Peci na čaji, tak jsem
ho nechal na lavici u stolu,“ vysvětloval
Nácíček, „potom jsme se šli koulovat a po návratu tam už nebyl.“ „Proč jsi to neřekl?“ zhrozil se Goro. „No, víš, já jsem myslel, že mi ho
někdo vzal, kdybych se ozval, tak bych ho do
toho velkého kopce za loučkou musel táhnout
sám,“ bojácně vyprávělo vlče.
Goliáš se na něho podíval pohrdavým pohledem, potom očima vyhledal Hosu a pravil: „Já
jsem věděl, že mateřskou školku nemáme
brát!“
Hosa navrhl: „Nahoře jsou nějaké deky, když
Nácíčka uložíme ke krbu, tak mu snad zima nebude. Ráno zatelefonuji do Pece, zda tam nějaký batoh nenašli! Hlídku budou mít dnes
Kamzíci, oheň nesmí vyhasnout a musíte dávat pozor, aby nám nic nechytlo!“ ukončil
Hosa svůj projev.
„Hlavně musíte dávat pozor na Nácíčka, aby
nám neshořel!“ rozchechtal se Boja.
Ráno šli Jestřábi do vsi zavolat do restaurace
v Peci.
„Jó batoh,“ halekal nahluchlý hostinský
Berenda, „tak ten jsem tady našel. Hned jsem
věděl, že bude někoho od vás, ráno jsem ho
poslal s pekařem, vyzvedněte si ho v obchodě.
A pozdravujte toho ztrácila!“ loučil se hostinský.
Od té doby neřekne Nácíčkovi nikdo jinak než
Ztrácil.
Godzy – Hana Vysloužilová, Tovačov

Jak jsem se na návštěvě přejedl
Rád jsem přijal pozvání Ferdy, vůdce 41. oddílu z našeho střediska, na jejich tradiční oslavu
výročí založení oddílu spojenou se soutěží
„O nejhezčí dort“. Protože podobnou akci náš
oddíl nemá, se zvědavostí jsem v neděli vešel
do klubovny „Jednačtyřicítky“. Nejprve nás
čekalo promítání videa z loňských soutěží
a tábora, na které se sešli členové oddílu i jejich rodiče. Pak nastalo to pravé dobrodružství. Z dětí byla utvořena tři družstva, z rodičů
dvě. Mně připadla nevděčná role kapitána jednoho z rodičovských týmů, jehož úkolem mě-

lo být opět, jako již dvakrát v minulosti, rozdrtit nebohá robátka. A nutno říci, že organizátoři nedali dětem, snad aby náhodou nezpychly, příliš velkou šanci. V řešení
hlavolamů s námi členové oddílu ještě drželi
krok, ale při třídění zápalek ve velkých kožených rukavicích již malé dětské ručičky na
pracky dospělých nestačily. Určitá naděje jim
svitla v tradiční vlčácké disciplíně – zabalení
balíčku včetně napsání adresy vůdce oddílu,

ale ani tady jim členka našeho týmu, povoláním prodavačka, nedala šanci. Jen přesnou
adresu vůdce nikdo neznal, ale to víte, ti dospělí. Jakmile jim jde o vítězství, používají
kdejaké léčky a střediskový časopis, ledabyle
pověšený na stěně, byl tím správným tahákem
včetně
směrovacího
čísla
a
mejlu.
Sebekriticky musím uznat, že balíčky dvou
dětských kolektivů byly, co se týká kvality balení, lepší než ten náš (už ani ty prodavačky
nejsou, jak bývaly), ale co naplat, zase jsme
vyhráli. Na závěr soutěže nás čekal znalostní
test v oborech zdravověda, skautské znalosti
a rozpoznávání různých zvuků. Zde měly děti
určitou šanci alespoň ve skautských dovednostech, ale čistě náhodou pomáhal letos rodičům skautský činovník, takže to děti zase
„projely“. Ale byla to soutěž poučná: zvuk
splachujícího záchodku byl většině ještě po-
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vědomý, bečící jelen však zmátl skoro všechny. Prozradit mohu jen to, že vítězem opět nebyly děti. A tak se přimlouvám, Ferdo, nech už
ty nebohé skautíky jednou vyhrát, myslím, že
zkracovačka vázaná štafetově by každý rodičovský tým řádně rozklížila. A což takhle podlézání pod židlí?
Po soutěži „rodiče versus děti“ nastala slavnostní chvilka – udělování odborek a lipových
lístků za léta členství v oddíle.
A na závěr přišel zlatý hřeb – Dortová soutěž.
Musím se přiznat, že právě tato soutěž byla
pro mne tou správnou motivací, proč vyšlapat
až nahoru do kopce do klubovny „Jednačtyřicítky“, zvláště když se Ferda dušoval, že ty
dorty nikdy nemohou sníst. Všech devět soutěžních exponátů bylo krásných, ale romanticky ladění členové oddílu tentokrát jednoznačně volili z perníku vytvořený táborový kruh
s vatrou a bujným lesem vůkol. Mé chuové
buňky daly sice přednost velice slibně vyhlížejícímu dortíku s lahodnou šlehačkou a jahodami, ale proti romantikům můj hlas nic neznamenal. Perník vyhrál. Ještě štěstí, že se
o něj děti hned takřka popraly, a já si mohl
v klidu smlsnout na šlehačce. Po třetím kousku jsem už nemohl. Ferda měl opět pravdu.
Myslím, že více než čtyřicet účastníků odchá-

zelo s pocitem pěkně stráveného odpoledne,
někteří, včetně mě, i s odhodláním, že „sladké
už ani vidět“. Ale do příštího ročníku této soutěže je ještě tak daleko!
Vašek Procházka, Brno

burza

Pokřik (pokud je) a nějakou zmínku o vzniku družiny. Prosím zašlete se zpáteční adresou.
Výsledky sčítání pošleme každému. Za odpovědi
předem děkujeme – Bobříci z Kamenice nad
Lipou, 9. oddíl střediska Fidelis et Fortis.
Odpovědi pište na adresu:
Vít Smrčka, Pod Vodojemem 698,
394 70 Kamenice nad Lipou

Nazdar skauti
Ráda bych si dopisovala se skautem nebo skautkou. Na věku nezáleží! Je mi 13 let. Mezi mé záliby patří např.: skauting, sport, hudba např.:
Eminem, Lipm Bizkid, Linkin Park atd.
Předem děkuji
Vanda Tomeszová, ČSM 692,
357 35 Chodov u K. Varů
Jmenuji se Míša, ale v oddíle mi neřekne nikdo
jinak než Všemělka! Ráda bych si občas vyměnila nějaký ten mailík s rádcem či rádkyní jakékoliv
družiny! Je mi 16 let a můj mail je
studentgirl@centrum.cz!!
Na případné odpovědi se teší Všemělka
Sčítání Bobřích družin
Prosíme naše skautské bratříčky (a možná i sestřičky), kteří mají Bobří družinu, o zaslání dopisu odkud jsou, jméno střediska a počet členů.
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kresby Pierre Joubert

Hledáme tábořiště
93. oddíl vodních skautů a skautek Delfíni Plzeň
hledá na letošní červenec nějaké zařízené tábořiště (pro asi 20 – 25 lidi) k vypůjčení. Díky.
Tomáš Slavík – Fred
e--mail: tomas.slavik@junak.cz
tel.: 234 621 223, mobil: 777 596 646
Pronájem tábořiště
nabízí středisko Ostrov – Kouty, kapacita 45 dětí, stany, polní kuchyně, v termínu od 13. 7. do
31. 8. 2003.
Kontakt: Roman Semerád, tel. 607 974 253,
Josef Ryska tel. 605 906 989.

sběratelův
šuplík
1
Dnes z knihovny vylovím, Čiki, další album,
ale nebudou to ani známky, ani razítka, ale
NÁLEPKY A SAMOLEPKY
Ty znám, dával jsi nám je za bodování a já
jsem si ji nalepil na zápisník (1).
To byla samolepka, kterou Junák vydal před několika lety. Nyní se objevilo
šest nových (2). Na archu se
střídají samolepky se znaky
Junáka, vlčat a světlušek,
a pak tři s logem nové propagační kampaně a heslem
Pouze když jsi připraven.
Vypadají stejně, ale liší se
dovětkem: 1. není žádný
strach velký, 2. není žádná
cesta špatná, 3. není žádný 2
úkol nesplnitelný. Ještě jsem je ani nestačil zařadit do alba. Vezměme to však od začátku.
Dobře, tak to otevři na první stránce.
Obecně se dá říci, že všechno, co se někam lepí, aS s nápisem či obrázkem, se dá sbírat.
Nálepky jsou informační (např. poštovní, dopravní) nebo reklamní. Třeba hotelovou reklamní nálepku si hosté mohou nalepit na kufr.
Tady je brazilská hotelovka (3),
3
ale přestože je na ní lilie, nemá se skautingem nic společného. Mezi nálepky patří
i nálepky ze zápalek či potravin, ty jsme si již prohlédli.
To ale nejsou samolepky!
Dnes se běžně dělají samolepky, a i těch skautských jsou mraky. Dříve byly bez lepu a musely
se přilepit lepidlem. Pro pohodlnější použití se
vzápětí dělaly již s lepem, který se musel olíznout, a odtrhávaly se od sebe jako poštovní
známky. Na první pohled i jako známky vypadají, ale na těch musí vždy být název státu
a hodnota. Tady vidíš pěkné propagační nálep-

ky Svazu junáků 4
– skautů z roku
1938 k 20. výročí
vzniku republiky
(4). Pak jsou tu
dvě poválečné na
5 propagaci Junáka v Náchodě
(5) a k oblastnímu sjezdu
Jiráskovy oblasti v Přelouči
roku 1947 (6). 6
A co cizina, taky tam jsou?
Spousty, záplava! Z těch zajímavějších je tu stará anglická nálepka ke 3. světovému jamboree
v roce 1929 (7). Tahle nálepka
(8) je kuriózní tím, že propaguje
7
15. světové jamboree v Íránu
1979, ale to se neuskutečnilo. Půl
roku před jamboree tam došlo ke
státnímu převratu a íránský šáh,
který skauting podporoval, musel
ze země uprchnout a jamboree bylo odvoláno. 15. jamboree se pak
konalo až v roce 1983 v Kanadě.
Takovéhle nálepky s červeným
srdíčkem vídám občas na autech – ale tahle je jiná.
Nápad nahrazovat v reklamách
slovo „miluji“ nebo „mám rád“
8
srdíčkem je starý více než dvacet
let a ani skauti nezůstali stranou,
jen to srdíčko vybarvili zeleně (9).

9

Ukaž mi nálepku, které si nejvíc ceníš.
10
Najdou se tu pěkné staré nálepky ze světových jamboree, ale
nejvíc si cením téhle hnědé (10).
Podle nápisu se dá určit stáří,
protože Odbor junáků českých
skautů existoval při Svazu spolků přátel tělesné výchovy v letech 1912 – 14. Fotografie s klukem, který pozoruje stopy, je otištěna v příručce
Den v táboře junáků, která vyšla v roce 1913. Je
to skoro zázrak, ale dokonce vím, že ten kluk
se jmenoval Šimsa a že je to fotka z prvního tábora ve Vorlovských lesích 1912. Je tedy určitě
ze všech, co mám, nejstarší!
Windy
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Když
se
řekne...
Božství panovníků bylo zakořeněno u Egypanů až do samého konce jejich dějin.
Panovník byl považován za
boha žijícího na zemi.

FARAON
Ve světě starého Egypta, který
trval asi tři tisíce let, bylo však
bohů víc, nebyl jen faraon,
a do našich časů dobloudila
i tato věta vytesaná do basaltového kamene, o bohu, který
stál nad všemi egyptskými bohy. „Bůh je sám a jediný a není

boha mimo něho – Bůh je jediný – jediný, který vše učinil…“
Ve víře starých Egypanů bylo
po smrti nebe nebo peklo.
Každý dostal, co si zasloužil.
Nic nového pod sluncem.
Dávné příkazy dobrého života
nám budou také připadat známé - být čistý v myšlení i skutcích, být pravdomluvný, mít
rád lidi i bohy. Jen jedna věta
z učení Ptahhotepa, který žil
asi před pěti tisíci lety: „Dobré
slovo může být cennější než
zelený drahokam, a přece bývá nalezeno i u otrokyň…“, nebo dobré slovo může být „pa-

lubní vstupenkou“ při cestě
na „Ostrov blažených“ – může
ji dostat otrokyně. Nemusí ji
dostat otrokář.
V „Síni obou pravd“ už přece
nebudou otroci ani otrokáři,
budou tam jen ti, kteří prožili
své životy v souladu s vlastním svědomím a prožili je
dobře, a ti, kteří si za svoje životy prožité na zemi zaslouží
jen peklo a konečně se ho dočkají.

Soud duše zemřelého se podle
starých Egypanů projednával
v „Síni obou pravd“. Jména
soudců nám znějí trochu pohádkově. Byl tam soudce
Dalekého skoku, Pojídač stínů, soudce Plamenného dechu a tak dál. Některý soudce
měl hlavu hada, jiný hlavu
jestřába a další třeba hlavu
psa.
Zemřelý Egypan, který stál
před jejich soudem, musel vyklopit pravdu o svém životě,
musel je přesvědčit, že nespáchal žádný z těžkých hříchů,
že se nerouhal bohu ani faraónovi, že neubližoval vdovám
ani sirotkům, že se neobohacoval na úkor druhých, že netýral otroky, nekradl ani nelhal
a že nečinil jiným, co sám nechtěl, aby bylo činěno jemu.
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Jeho srdce vážil pak bůh se šakalí hlavou. Jako závaží používal pštrosí péra. Výsledek soudu zapsal bůh moudrosti
s hlavou ibise. Toho, kdo svou
při prohrál, odvedl Pojídač stínů do pekla. Pro spravedlivé
byl určen Ostrov blažených.
Naše znalosti staroegyptské
kultury, která trvala tisíce let
a zanikla před tisíciletími, jsou
stále ještě kusé, stejně jako naše znalosti staroegyptského
náboženství. Víme však, že bylo – stejně jako každé pozdější
náboženství hodné toho jména – také návodem k dobrému
životu.
Přes propast času jsou proto
některé výroky staroegyptských myslitelů stále platné.
„Nepřipoutávej své srdce
k svému bohatství…“ napsal
Ptahhotep asi před 5000 lety.
„Nejez chleba, když jiný trpí
nedostatkem…“ napsal Ani asi
před 3200 lety.
Brousí se nože na toho, kdo
vybočuje z cesty …“ napsal
Kagemni asi před 5000 lety.
„Člověk jest hlína a sláma
a bůh je jeho stavitel…“ napsal Amenemotep před 3400
lety.
Otto Janka
Každý egyptský faraon, jakožto žijící bůh, jemuž nebylo podobného
na nebi ani na zemi, se těšil patřičné úctě – a tomu také odpovídalo
jeho zobrazení. Postavy vládců jsou vždy mnohem větší než ostatní lidé, které je obklopují. Sochy faraonů, zvláště ze Staré říše, jsou monumentální – obří, stejně jako jsou obrovské jejich hrobky a chrámy.
Pyramidy v Gíze se sochou ležící Sfingy zná snad každý – pocházejí
z doby 4. dynastie, asi 2 500 let před naším letopočtem. Pro představu
– šířka tváře Sfingy je přes 4 metry. Ke svému životu na onom světě
byli zemřelí vybaveni spoustou potravin a nápojů, a to jak skutečných,
tak zobrazovaných. Muž na nástěnné malbě Nachtovy hrobky přináší
jako oběS květiny a ovoce (18. dynastie, asi 1500 př.n.l.). Portrét královny Nefertiti z polychromovaného (barveného) vápence má nesporný půvab (kolem r. 1350 př.n.l.). Třetí rakev faraona
Tutanchamona byla zlatá, vykládaná polodrahokamy a sklem. Tento
panovník nebyl ve své době příliš významný, a slavným se stal především proto, že jeho hrobku nepostihl osud většiny dalších – nebyla
vykradena. Jeho mumifikované tělo bylo uloženo ve třech bohatě zdobených rakvích a v poměrně malé hrobce byl obklopen pohádkovým
bohatstvím předmětů nedozírné umělecké ceny.
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Vzpomínky na Jamboree
Jak jsme prozkoumávali thajskou přírodu
S Lojzou a s Luciášem jsme si vybrali v servistýmu na jamboree práci při aktivitě
„Exploring nature“.
Každý den jsme tedy v sedm ráno vyjížděli dodávkami na své stanoviště Huai Mahat, asi 30
minut cesty od tábora, a zpět jsme se vraceli
k večeru. Práce spočívala v tom, že jsme já,
Luciáš, Portugalec Fred a Thajec Ton, voják
a dva zdravotníci celý den čekali u cedule na
hlídky po deseti skautech a zapisovali je do
seznamu. Než jsme se však dostali listnatým
lesem s palmami a vysokou trávou v 35˚C vedru na místo našeho pobytu, pěkně jsme si
propotili trička. Lojza to měl ještě horší, seděl
celý den na kopci, bez stínu, což není v tropech zrovna to pravé, a s thajským průvodcem
Samanem toho moc nenamluvil, druhý den prý
totiž zjistil, že Saman anglicky umí akorát
„yes“. Ale procházky thajskou přírodou a setkávání s místními lidmi stály za to.
První den nám uplynul monotónně, hráli jsme
karty, protože na naše stanoviště dorazily pouze tři hlídky z dvaceti. Ostatní se ztratily, ale
thajští organizátoři si s tím nedělali starosti,
a vojáci je také nakonec našli. Druhý den
k nám dorazilo už celých sedm hlídek, ale trasa byla přes tento „úspěch“ zkrácena z původních 8 na 4 km. Zprvu jsme navigační neschopnosti hlídek nerozuměli, ale když jsme
viděli mapu a popis cesty, docela jsme se zasmáli. Mapa byla s naprosto neodpovídajícím
měřítkem, bez orientačních bodů, bylo to, jako
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kdybyste hledali cestu po Praze na mapě
středních Čech. Také popis cesty nebyl nijak
slavný – chtěl bych vidět někoho, kdo dokáže
zabočit doprava za mangovým stromem, a přitom tento strom v životě neviděl.
Čtvrtý den jsme objevili zeleného hada na keři. Ton na otázku, jestli je dost jedovatý, nedokázal odpovědět. Fred do něj pro jistotu několikrát píchnul klackem a chytl ho do ruky. Had
ho ani nekousnul, a tak ho radši nechal osudu.
Práce v Exploring nature byla přes vylíčené nedostatky velmi zajímavá, poznali jsme alespoň
trochu thajskou přírodu, skauty z jiných zemí… Rozhodně své účasti nelituji.
Ivan Štěpánek
V „Městečku vědy“
Na jamboree jsme z Prahy vyráželi ještě s několika dalšími „servisáky“ již 23.12. časně ráno,

o pár dní dříve než zbytek výpravy. Byl pozdní
večer 24.12., díky časovému posunu proti České republice (6 hodin) spousta lidí doma právě zasedala k štědrovečernímu jídlu. A nás
prvních pár se převléklo do plavek a šlo vyzkoušet moře. Bylo úžasně teplé...
První dny na jamboree v tropickém Thajsku
jsme se aklimatizovali. Horko vycházejícího
slunce nás již před osmou hodinou vyhánělo
ze stanů. Během dne byl ve stanech nesnesitelný hic a ani po půlnoci teplota neklesla moc
pod 30 stupňů. Jen poslední dny jamboree
jsem se k ránu přikryl slabým prostěradlem…

Rozloha jamboree byla obrovská a např. na
první sraz skupiny jsem došel s asi hodinovým
zpožděním, protože jsem dotyčné místo nemohl najít.
Já si jako jediný z naší výpravy vybral práci
v „Městečku vědy“ (City of Science). To zahrnovalo čtyři hlavní oblasti: Počítače a Roboty,
Informační a komunikační techniku, Přírodní
vědy, Země a Vesmír. Každá z oblastí měla 9
„workshopů“ (aktivit), takže si mohli účastníci
vybrat z 36 možností. Každý se však mohl zú-

častnit pouze dvou aktivit, bylo tedy třeba
pečlivě vybírat a také se na místa srazu dostavit včas. Kdo dřív přijde, ten se vejde.
Já byl „koordinátor“ činnosti s názvem
„Navrhni si bednu na počítač“ (Computer Case
Design). Účastníky jsem nejprve seznámil
s tím, co je to počítač, a hlavně, co se skrývá
uvnitř, jak součástky vypadají. Mohli si doslova „osahat“ procesor, pamě, pevný disk. Ale
více jsem je nezatěžoval a nechal vyniknout jejich fantazii. Jejich úkol zněl: „Navrhni počítač
(tedy bednu počítače) tak, aby to nebyl klasický kvádr.“ Vše bylo povoleno, materiálu a nástrojů dostatek. Při tvoření se museli mezi sebou domlouvat. Někdy jim to šlo lépe, někdy
hůře. Ale to bylo na většině aktivit to nejdůležitější – poznat nové lidi, domluvit se a něco
společně vytvořit. Bylo zajímavé pozorovat,
jak vzniká takové společné dílo Filipínce,
Japonce, Španělky a Bangladéšana…
Petr Vlček – Malíček
foto Pavel Trantina – Goblin, Vladimír Hulín –
Mihalec, Jakub Mareš – Kuře a Jan Šibík
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Vlaštovky a Amazonky se o prázdninách znovu setkávají v Jezerním kraji. V prvním díle příběhu
se Vlaštovky – sourozenci John, Zuzana, Roger a Titty – přistěhovaly na pustý ostrov Divokých koček, který byl pomyslným vlastnictvím Amazonek – Nancy a Peggy Blacketových. Tam potkáváme
i jejich strýčka Jima, kterého Titty přejmenovala na Kapitána Flinta. To kvůli tomu, že bydlí na lodi – vlastně na hausbótu, a kvůli dělu, co má na palubě. Loňské prázdniny nad ním Vlaštovky
a Amazonky zvítězily a „poslaly ho po prkně“ dolů z paluby, ale letos na hausbótu nikdo nebyl. Jen
díky šípu se zprávou se dozvědí, co se děje – Amazonky a Kapitán Flint mají problémy s „domorodci“. Ale jako by nestačilo, že Amazonky nesmějí tábořit na ostrově, přidá se ještě jeden velký
problém…

TROSEČNÍCI
Arthur Ransome
Ráno měl kapitán John všechno připraveno, jen odrazit
a vztyčit plachtu. Čekal již
pouze na svou posádku, ale
posádka měla plné ruce práce
s úklidem, protože první důstojník nikdy nestrpěl, aby něco zůstalo od jednoho jídla
k druhému špinavé.
„Zuzana by chtěla, aby to v táboře vypadalo, jako kdyby
tam jakživ nikdo nesnědl ani
suchar,“ bručel si pro sebe
dost nevrle John, třebaže věděl, že první důstojník má
pravdu. Měl však věru proč
pospíchat.
Již před drahnou chvílí zahlédl Amazonku, jak uhání kolem
druhého břehu dolů po jezeře. Badatelé na ostrově
Divokých koček si dneska
pěkně pospali, a tak neměli
nejmenší naději, že předhoní
Nancy a Peggy Blackettovy
a dojedou do Podkoví zátoky
před nimi. Nancy přece prohlásila, že Amazonka tam bude první, a také tam určitě
první bude. A to ještě nebylo
všechno. Kapitán John si všiml, jaký má Amazonka dobrý
vítr. Dalekohledem viděl, že
u druhého břehu jezera je pořádné vlnobití. Ze skály nad
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z Vlaštovky

přístavem pozoroval Amazonku, jak plachtí s větrem
o závod kolem ostrova
Kormoránů a ještě dál, až vjíždí do úzkého ústí Podkoví zátoky. A dalekohledem pak viděl, jak zručně přehodily
Nancy a Peggy ráhno, jak se
plachta přesmekla na druhou
stranu a Amazonka hbitě
vplula do Podkoví zátoky
a tam zmizela. A to se rozumí,
že jak se tak díval, uvažoval
John, co by on přesně udělal,

kdyby byl s Vlaštovkou tam
na druhé straně. Vál severovýchodní vítr, tedy přímo od ostrova Divokých koček do
Podkoví zátoky. Kapitán John
se rozhodl, že by plul po větru
až do zátoky s plachtou na levoboku. Tak by patrně dobře
zahnul do zátoky a nemusel
by ani v rozbouřených vlnách
a prudším větru, který tam jistě je, skasávat plachtu. Měl již
všechno jasně promyšleno
a te$ již chtěl vyplout a dostat

se na druhou stranu, než se vítr otočí, nebo se něco stane
a bude po plánu. Zdálo se mu,
že vítr je stále prudší, a nerad
by skasával plachtu, když viděl, že Amazonka veplula do
zátoky plnou rychlostí. Chtěl
už už vyrazit, ale všichni
ostatní se dnes zdržovali samými hloupostmi.
Nejdříve přiběhl Roger s konvicí. Za ním Titty s košíkem
vajec a pánví. A nakonec první důstojník se dvěma batohy,
s jedním plným ručníků a plavek a druhým se zásobami
pro výpravu. „Moc toho potřebovat nebudeme,“ řekla
Zuzana, „protože Amazonky
se musí k svačině vrátit.“ A jak
šla po pěšině, ještě si opakovala, co všechno složila do batohu. „Suchary, chleba, kmínovou bábovku, lžíce, nůž,
zavařeninu, máslo…“
Nebylo by to tak zlé, kdyby
vál alespoň pravidelný vítr,
ale ten se neustále měnil.
Každou chvilku se napřel silněji a silněji do Vlaštovky, tak
nečekaně a prudce, že se špička lodi stočila, dřív než ji John
stačil zarazit kormidlem a zase vyrovnat. Po každém takovém nárazu vypadalo stále nepravděpodobněji, že se Johnovi podaří uskutečnit jeho
záměr a vjet do zátoky, aniž
by musel dvakrát otáčet
plachtu, jednou k pravoboku

a pak zase, než by vjel do zátoky, zpátky k levoboku.
Každý ten náraz, který byl na
Johna bu$ příliš prudký, nebo
příliš náhlý, zanesl Vlaštovku
o kus dále na sever od její dráhy a z toho bylo vidět, že jí vítr nevane přímo do zad, ale
opírá se šikmo do plachty.
Malá vlaječka již nevlála směrem k přídi ani na stejné straně jako plachta, což vždycky
značilo, že je všechno v pořádku. Plachta byla vychýlena
po levoboku, ale vlaječka nahoře na stožáru se třepotala
doprava a věštila nebezpečí,
že by vítr mohl zachytit plachtu a strhnout ji úplně na druhou stranu. A právě takovému
nedobrovolnému přesmyku
se John snažil ze všech sil zabránit. Rozhodl se přece, že
přepluje přes jezero a plachtu
ani jednou neobrátí.

„Jestli se do nás ještě jednou
takhle opře vítr, narazíme na
skály tady na té straně,“ řekl
John. „Měli bychom opravdu
raději skasat plachtu. Vítr už
je zase mnohem prudší, než
byl před chvílí. Ale víte, co by
to bylo otočit se s ní rovnou
proti větru a skasávat plachtu! A stejně už tam skoro jsme.

Vlaštovka to určitě dokáže…“
„Tamhle jsou Amazonky!“ vykřikl Roger.
John upíral oči na výstražnou
vlajku na stožáru a sledoval
ohyb plachty, aby mu neušel
sebemenší záchvěv, a tu zahlédl Nancy a Peggy, jak na ně
mávají před vjezdem do zátoky. A to rozhodlo. Te$ už přece nemůže od svého záměru
ustoupit. Za chvilku to dokáže
a šastně projedou mezi ostrohy. Ještě dvacet yardů.
Vypjatá plachta se zachvěla.
Ještě deset. Dokáže to, nebo
ne? Dokáže. Určitě to dokáže.
„Podívej, jak se o Skalní hrot
lámou vlny,“ řekl Roger.
A tu, právě před ústím zátoky,
pouhých pár yardů před nebezpečným závětřím, se na ně
vrhl v posledním zuřivém náporu vítr, zachytil ze špatné
strany plachtu a přehodil ji.
„Hlavy dolů!“ vykřikl John, ale
ani to nebylo nutné. Titty
a Roger se skrčili na dně lo$ky
a první důstojník se včas sehnul. I John se shýbl. Spodní
ráhno se bleskurychle přesmeklo, hlavu však nerozbilo
nikomu. John držel vší silou
páku kormidla, aby se
Vlaštovka neotočila. Lo$ka již
přímo letěla po hladině. A ve
chvíli, kdy se plachta nadnesla, nic nevyžadovalo kormidlo. Ještě okamžik a vítr se napřel plnou silou do plachty
z druhé strany, ne proti směru
kormidla, nýbrž souběžně
s ním. Tu se Vlaštovka
Johnovi již úplně vymkla z rukou, otočila se kolem dokola
a s pronikavým praskotem naletěla na Skalní hrot. A teprve
o skálu se zarazila. Stožár se jí
zlomil kousek nad sedačkou
a zřítil se i s plachtou přes
pří$.
Ozval se strašlivý výkřik, ale
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to vykřikla Peggy Blackettová
na skalisku před zátokou. Ve
Vlaštovce nevykřikl nikdo.
Všechno se událo ve zlomku
vteřiny. Jak lo$ka narazila na
skálu, mrštilo to její posádkou
směrem k přídi. Každý se držel toho, čeho se mohl rychle
chytit, sedačky, lodního boku
či kormidla. Vlaštovka sklouzla opět dolů se skály a tu promluvil první Roger.
„Do lodi teče,“ řekl.
Nebyl to ani tak výkřik hrůzy
jako čiré konstatování toho,
co se stalo. Vlaštovka byla na
přídi pod čárou ponoru šeredně proražená. Dovnitř se hrnula voda a rychle stoupala.
Sahala te$ skoro až k sedačkám. Snad stokrát již ve svých
představách ztroskotali. Ale
te$ se to stalo skutečně.

„Ještě okamžik,“ řekl kapitán
John. Byl zase až po krk ve vodě a zkoumal po hmatu pří$
Vlaštovky. „Přeříznu zvedací
lano, abychom mohli sundat
stožár a plachtu. Nemáte někdo nůž?“
Všichni byli v plavkách, a tak
neměl nůž nikdo.
„Skoč pro náš lodní nůž,
Peggy,“ volala Nancy. „A ho$
sebou. Podržím zatím kotvu.
Je v našich šatech na Amazonce.“
„Není třeba,“ volal John, který
dělal něco pod vodou.
„Sundal jsem vratiráhno
z jezdce. Te$ už by to mělo jít.
Ale ani se to nehne. K čertu,
nevzpomněl jsem, že spodní
ráhno je dole přivázané.“
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Zápolil s promáčenými provazy, ale byl rád, když Peggy
přece jen donesla nůž.
Řízl jednou dvakrát nožem,
škubl a vratiráhno, plachta
a spodní ráhno se oddělily od
vraku. Zlomený stožár připoutaný k lo$ce jen zvedacím plachetním lanem (Vlaštovka ani
Amazonka neměly stěžňové
zápory) se hýbal na vodě jako
uvázaná kláda. Nancy vlezla
do vody, že trochu Johnovi
pomůže. Zuzana a Titty jim
sjely po balvanech naproti
a chopily se s nimi hnědé
plachty, která byla pořád ještě
přivázaná k oběma ráhnům

a tak nasáklá vodou, že byla
až černá.
„Je hodně roztržená?“ ptal se
John, který te$ vyprošoval
zlomený stožár.
„Má jednu obrovskou trhlinu,“ řekla Zuzana, „a pak jednu docela malou, ale ta vůbec
nevadí. To se dá všechno
spravit.“
„Rozlož ji na skále, a uschne.“
Za plachtou vytáhli na břeh
i zlomený stožár a zvedací lano. Pahýl stožáru byl celý rozdrcený a zůstal pod vodou ve
Vlaštovce. Třebaže byla lo$ka
ještě pod vodou, i badatelé na
břehu viděli, že ji John

a Nancy už mají v rukou. To již
bylo něco docela jiného, než
když ležela někde pod
Skalním hrotem, a třebaže nebyla moc hluboko, připadala
všem, jako by ležela v hlubinách čtyřiceti sáhů a byla pro
ně navždy ztracena. Ve všech
srdcích opět vzplála naděje,
z hlasů jim zazněla radost.
„Popadněte ten provaz, vy
dva. Pomozte mému prvnímu
důstojníkovi,“ volala Nancy,
která musela pořád poroučet.
„Podržím ji se Zuzanou, aby
se na téhle straně neodřela,
a kapitán John by mohl dohlédnout, aby nenarazila přídí
na nějaký kámen.“
„Připraveni?“ ptala se Peggy.
„Pomalu. Pomalu. Ne tak
rychle,“ volal John.
„Hej rup!“ křičela Nancy.
„Už ji táhnem! Už ji táhnem!“
„Ne tak rychle!“ křičel John
znovu. „Trochu pomaleji. Je
tu hrozně kamenité dno a…“
Ale místo dalších slov se
ozvalo jen žbluňknutí – to
John, jak stál na vnější straně
vraku hned u velké hloubky,
najednou uklouzl a žuch rovnou do vody.
Jak obešli ostroh a dostali se
do zátoky, šlo se jim už mnohem snáz; za chvilku už vlekli
Vlaštovku po mírně skloněném písčitém dně.

Anglický spisovatel Arthur
Ransome (1884 – 1967) měl
velmi pestrý život, byl například válečným dopisovatelem
v Rusku, účastnil se pracovních
cest do Egypta, Číny a jiných
exotických krajin. Nejvíc si ale
zamiloval Jezerní kraj (Lake
District) v severní Anglii, kde
se odehrává většina jeho příběhů o Vlaštovkách a Amazonkách.
Ve Skautu-Junáku před třemi
lety vyšla ukázka z dílu následujícího – s názvem Zamrzlá
lo^ Kapitána Flinta.
Dohromady je knížek o Vlaštovkách a Amazonkách dvanáct. Vyšly u nás několikrát
a s různými ilustracemi – již

SČK
Chceš se také stát členem SČK?
Vítáme každého, kdo rád čte knihy, kdo si buduje
vlastní knihovničku, kdo chodí do veřejné knihovny...

ve třicátých letech minulého
století je vydal nakladatel
Hokr s kresbami L. Salače
(v úryvku viz str. 36 dole),
v šedesátých létech vyšly
v KODovkách (Státní nakladatelství dětské knihy, později
Albatros) s ilustracemi Kamila
Lhotáka (kresby v oblých rámečcích). V sedmdesátých letech je vydal Albatros v edici
Střelka s ilustracemi Jana Černého a nedávno vyšla tato řada v Albatrosu znova. S původními autorovými kresbami
(v úryvku v hranatých rámečcích) postupně vychází celá
řada v nakladatelství Toužimský a Moravec (na str. 34 je
ilustrace z obálky od Jana
Henkeho).
Knihy, které s chutí četli již
vaši dědové, s přibývajícími
léty neztratily nic ze své přitažlivosti, jsou plné napětí,
nečekaných zvratů a dobrodružství.

Pošli do redakce Skauta Junáka dopis s větou: Hlásím
se do Skautského čtenářského kruhu a žádám o zaslání
členské legitimace, připiš své jméno, příjmení, případně přezdívku, adresu. Nezapomeň na datum narození.
Do dopisu přilož přeloženou obálku s nadepsanou svojí úplnou, čitelnou adresou a s nalepenou známkou
6,40 Kč – v ní dostaneš zpátky legitimaci se svým členským číslem. Do ní si pak zapisuješ názvy knih, které
přečteš. Očekáváme od tebe, že přečteš aspoň jednu
knížku za měsíc, nejméně stostránkovou. Víc „povinností“ jako člen SČK nemáš, a ani tuhle jedinou nikdo
nekontroluje – jedině tvé vlastní svědomí. Co budeš
číst, to záleží na tvém vkusu a chuti.
Díky členství v SČK tě zařadíme každý měsíc znovu do
slosování o pěknou knížku. Tak neváhej a pošli svou
přihlášku do SČK!
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Skauti u nás sice mají svůj oficiální časopis Skaut-Junák již od roku 1915, ale mnohé oddíly, střediska, okresní rady si vydávají svůj vlastní „plátek“, časopísek, oběžník či zpravodaj, který zachycuje novinky a problémy právě toho jejich oddílu, střediska… Od roku 1990 jich mnoho
vzniklo, některé zase zanikly, jiné vycházejí dodnes, další přibyly. Dnes vám chceme představit
pár těch, které dostáváme do redakce více či méně pravidelně.

Máte také oddílový ČASOPIS?
http://sestka.skauti.cz (odkaz
„časopis“).
Časopis Povídálek má podtitulek – „nejen pro Kluky od Rysí
řeky“ a vydává ho vodácký oddíl KoRř z Litoměřic. Obsahuje
zajímavé rubriky, jako oddílová Strašidla, veselé příhody
Hříbkoviny, odpovědi na všetečné otázky Na lopatkách...
Víc o oddíle najdete na
http://korr.wz.cz.

síčník, který vydává Plzeňský
kraj pro západočeskou oblast
Bílého orla. Protože oblast zahrnuje poměrně velké území,
snaží se jednotlivá střediska
průběžně představovat svou
činnost, vycházejí tu i četné
pozvánky na akce.

Šesták je časopis smíšeného
oddílu z Kateřinic u Vsetína.
Vychází sice teprve od r. 2000,
zato měsíc co měsíc v rozsahu
12-24 stran. Píší do něj především členové oddílu a dá se
najít i na internetu –

Jednolistový časopísek s názvem Indián Dvojky si vydává
2. chlapecký oddíl z 1. střediska Příbram.
Abahoa je „skautský zpravodaj
pro Třebíč a okolí“ a vydává jej
místní okresní rada Junáka.
Objevují se v něm kromě zážitků čtenářů i zápisy ORJ, návody na hry, recenze knih a podobně: http ://www.abahoa.cz.
Krajem šesti řek – KŠŘ je mě-

Oddílový časopísek je skvělá příležitost, jak informovat rodiče členstva, co se v oddíle děje. Je
to taková malá kronika, která zachycuje všechny převratné vynálezy, úspěchy jednotlivců i družin… Máte také svůj časopis? Pošlete nám ukázku do redakce, rádi jej představíme.
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herna

Dlouhodobé etapové hry 2.
Minule jsme nakousli téma dlouhodobých – etapových – táborových her. Až budete některou
etapovku číst a studovat, uvědomte si, že můžete
ve své družině nebo oddíle s úspěchem převzít
základní námět, úvodní vyprávění (legendu)
a pravidla. Do svého prostředí přenesete i řadu
konkrétních úseků. Mnohé však musíte přizpůsobit věku a počtu svých skautů, a především terénu, ve kterém se budou odbývat. Nebojte se odchýlit od předlohy, uplatnit vlastní nápady
a zkušenosti, něco pozměnit, vypustit, přidat.
Takový přístup nejen přispěje k úspěchu hry, ale
bude vás víc těšit. Stanete se jejími spolutvůrci.
Dnes se vybíráme úryvky z kronik Foglarovy
Dvojky.
Když na Táboře Alvareze v roce 1942 skončila
fantastickým úspěchem moje dlouhodobá hra
Alvarez, která zaměstnávala mysl celého oddílu od jara, nebylo možné přijít v dalším období
a na příštím táboře s něčím méně přitažlivým.
Muselo to být něco, co by Alvareze ještě předčilo. A tak jsem připravil hru Zlaté údolí.
na jaře 1943:
Dnes je první celodenní výprava. Na tábořišti
jsem nechal kolovat devátý kronikový sešit, kde
není dosud nic napsáno, kromě úvodu k nové
dlouhodobé hře, důstojné nástupkyni Alvareze.
Ve vyprávění o Zlatém údolí je hodně náznaků,
z nichž se dá poznat, že to není jen takové obyčejné slohové cvičení…
Jeden gambusin, který si jej přečetl první, vrátil
mi kroniku se zdvořilou frází: „Hm, je to hezký…“ a šel si pro chleba, místo aby rozkřičel do
všech stran, že se zrodil nový Alvarez. A já si
myslel, že z úvodu je tak jasné, oč tu jde!
Teprve Modrá družina, která četla úvod ke
Zlatému údolí společně, přišla na pravou stopu.
Slyším Manga, jak významně volá: „A zatra!
A zatra!“ Konečně někdo pochopil, že v kronice
je něco víc než pouhý slohový úkol…

Legenda byla jednoduchá, boje ale byly tvrdé,
nelítostné a zájem se zvyšoval každým novým
týdnem, každou další nedělí, až vyvrcholil na
Táboře Zlatého údolí.
Oč ve hře šlo?
Daleko na dosud neosídleném Západě
byl veliký, nádherný
kraj pastvin, lesů, jezer a zlatodolů.
Tento kraj spravoval
šerif Flanagan. Rozdělil jej na 16 pozemků a každý ten pozemek měl zase ještě
13 dílců. Dílce se
„prodávaly“ po dvaceti dolarech. Hlídka, která
dosáhla nadpoloviční počet dílců od jednoho
pozemku, dostala od Flanagana velkou subvenci, až do výše 60 dolarů, a tak se každá snažila
mít co nejdřív aspoň sedm dílců. Při jednom nákupu si hlídka mohla opatřit nejvýše dva dílce
stejného pozemku. Všech 208 dílců bylo brzo
rozprodáno a pak vypuklo peklo. Konaly se
dražby a pravidla hry říkala, že hlídka musí svůj
drahocenný dílec, střádaný do vysněné nadpoloviční většiny, prodat hlídce jiné, jestliže ta jí
nabídla vyšší cenu než původní, dvacetidolarovou. A tak se stávalo, že některý dílec byl ve
vzrušujících dražbách vydražen až za 150, 210
dolarů.
Úkoly mohou být docela jednoduché – ve spojení
s patřičnou legendou se však stávají dobrodružstvím…
21. 3. 1943
Do prodeje přichází druhý pozemek Zlatého
údolí. Gambusinstvo je většinou překvapeno, že
dílec tohoto pozemku vypadá jinak než dílce
pozemku předcházejícího. Mysleli si, že budou
všechny stejné. Dolary na jejich nákup si chlapci vydělávali sestavováním skládacího papírového hlavolamu. Leckomu to dalo velkou fušku!
11. 4. 1943
Pak začal boj o dolary skákáním přes roztočené
dlouhé švihadlo. Dva rozhodčí je drželi na koncích a závodník, stojící uprostřed mezi nimi,
musel kroužící provaz přeskakovat. Pokračoval
v tom tak dlouho, dokud se mu švihadlo nezastavilo o tělo nebo nemohl pro únavu dál.
Přeskoky se počítaly. Jako obvykle byly nakonec vypočítány průměrné výkony všech družin
a vyplaceny dolarové odměny.
Podle knihy Etapové hry, edice Prameny
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LIMONÁDOVÝ JOE
OPĚT V PRAZE
Nedělní odpoledne 2. března
se klubovna 145. oddílu skautek na Tempu v Praze 4 naplnila do posledního místečka.
Berušky zde v předpremiéře
předvedly rodičům a dalším
hostům muzikál Limonádový
Joe. Na prkna klubovny
vstoupil Limonádový Joe, jeho protějšek Hogo Fogo, také
Tornádo Lou a Winifred,
Dough Badman, Goodman,
kovbojové, barman naléval
whisky v Triger salloonu
a vzduch čpěl střelným prachem. Nakonec to dobře dopadlo – všichni zastřelení
a otrávení zase ožili a ještě sklidili bouřlivý potlesk. Uznání
patřilo i režisérce Jitce
Hruškové – Rychlonožce
a Miriam Kupkové – Čakance,
která se postarala o hudební
spolupráci.
snímek VWN

SKAUTSKÉ PLAVÁNÍ
ČESKOLIPSKA
V zimním období letošního
roku se konal v bazénu českolipského Sportareálu již šestý
plavecký přebor. Dostavilo se
k němu 120 účastníků, z toho
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76 závodníků ze skautských
oddílů z České Lípy, Doks,
Mimoně, Velkého Grunova
a Litoměřic. Nejmladší závodili na trati 25 m, skauti
a skautky měly tra 50 m.
Závěrem přeboru byly štafety
4 x 25 m. Ze skautek zvítězila
štafeta z Doks, ve štafetách
skautů vyhrál litoměřický
tým.
Sir

VELETRH DĚTSKÉ
KNIHY V LIBERCI

ZACHRAŇTE
MĚSTO LUNY
V neděli 16. 2. po sobotním již
IX. skautském countrybále
v Lounech připravily sestry
z 1. dívčího oddílu Luna hru
podle dramatického příběhu
z doby vlády Ludvíka
Jagellonského, kdy se město
ocitlo téměř celé v plamenech. Kromě domácích se zúčastnily
také
skautky
z Karlových Varů. U „Osudu“
u Mariánského sloupu získávaly družiny úkoly a po splnění ještě šifru, jejímž obsahem
bylo heslo pro „Vodu“. „Voda“
byla osoba oděná v modrém,
která se pohybovala po ulicích a za heslo dala příslušnou část obrázku, který bylo
potřeba složit, aby město bylo zachráněno. Celou hru ztěžovaly
červeně
oděné
„Plameny“ s vlajícími fábory,
které pronásledovaly soutěžící družiny ohnivými koulemi.
Bohužel se nepodařilo nikomu obrázek celý sestavit,
stejně jako tehdejším lounským Louny zachránit…
Zlatka, stř. Luna Louny

Ve dnech 4.– 6. března se bylo
ve třech pavilonech libereckého výstaviště na co koukat
a
také
co
nakupovat.
Autobusy svážely z blízkých
i vzdálenějších škol děti
a mládež, aby si prohlédli
stánky s literaturou věnovanou právě jim. Vedle renomovaných nakladatelství jako
Albatros,
Mladá
fronta,
Amulet, Egmont tu byli i vydavatelé učebnic. Ani skautská literatura tu nechyběla,
a to díky libereckému nakladatelství Skauting nabízejícímu edici Skautské prameny.
Byla vidět i ve stánku nakladatelství Leprez, které navíc
připravilo výstavku knih
Miloše Zapletala (na snímku
vlevo) s ukázkami starých
i novějších vydání dobrodružných knih a množstvím příruček.
Wy

SKAUTI POD RALSKEM
Na závěr rádcovského kurzu
v Mimoni připravili frekventanti komedii – hru se zpěvy
a tanci „Akt“ z repertoáru divadla Járy Cimrmana. Kromě
skautských písniček, které se
zpívají u táboráku, zaznívají
i písničky Zdeňka Svěráka, které se líbí. Nyní k nim přibudou
i jeho divadelní hry, které bude uvádět oddíl Sluníčko.
U příležitosti Dne sesterství
v Mimoni obdrželi další skauti a skautky, kteří dávají vždy
něco navíc druhým, čestný
odznak, Foglarův vontský Žlutý kvítek.
Mimoňský Balů

HISTORIE V OPOČNĚ
Kodymův
národní
dům
v Opočně patřil v neděli 9.
března zájemcům o historii
skautingu. Na přednášku pozvali bratra Václava Noska –
Windyho, který píše do
Skauta – Junáka poutavou hru
Truhla pokladů.
Windy přivezl velkou vzácnost – deník šestnáctiletého
A. B. Svojsíka „Vzpo-mínky
z cest“. Světlušky obdivovaly
jeho krásné písmo a kresby.
Windy nám přečetl Svojsíkovy zápisky z cesty naším okresem, kolem Divoké Orlice, to
zase zajímalo ty nejstarší.

Následovalo video Životopis
zakladatele skautingu Roberta Baden-Powella – přítomní
v sále viděli BP jako mladého
kadeta i jako starého pána, jeho ženu Olave, a také prvního
náčelníka amerických skautů
E. T. Setona.
Windy po přednášce podepisoval skautské deníky a pamětní lístečky a slíbil, přijet se podívat na tábor v Maršovském
údolí u Police nad Metují. A my
mu za přednášku a setkání
moc děkujeme.
světlušky a skautky z Opočna

HAŠTAL 2003
Hořínský park v Mělníce se
29. března probudil do mlhavého rána. Sotva se však na
palouku shromáždily dvě
stovky skautů, zvědavé sluníčko mlhu rozhrnulo a zalilo
je hřejivými paprsky. Před závodem všichni doprovodili
k Labi Moranu, aby ji za jásotu zapálili, vhodili do proudu
a bylo tak konečně po zimě.
Sjelo se 58 tříčlenných hlídek
z Brandýsa n. L., Kostelce n.
L., Neratovic, Liběchova,
Litoměřic, Prahy a Mělníka,
aby se zúčastnili 6. ročníku
soutěžení v netradičních disciplínách, jako např. hod dřevenou palicí nebo papírovou
kuličkou, stavba šikmé věže,
běh s kolečkem, nošení míče
tyčemi, hádání předmětů poslepu, ručkování po visutém
žebříku, atd. Nejmladší kategorii letos vévodila Niobara

Mělník a u starších Aljaška
Neratovice.
snímek Windy

SEDMDESÁTKA
FRANTIŠKA ULČE
Bobr evropský se dožívá tak
pětatřiceti let – zato mladoboleslavský Bobr – Franta Ulč
23. dubna oslavuje dvakrát
tolik – sedmdesátiny!
Františka kdysi okouzlily foglarovky a po válce byl členem
Foglarova čtenářského klubu
Psohlavci. Jako učeň s kamarádem vyrobil v roce 1948
podle románu Záhada hlavolamu prvního kovového ježka
v kleci. Foglarovci Bobra dnes
znají jako autora kartiček propagujících Foglarovo dílo, kterým se obecně říká "ulčovky".
Bobr je znalcem díla kreslíře
Bohumila Konečného - Bimby,
se kterým se po letech sbírání jeho kreseb a ilustrací skamarádil. Na loňskou výstavu
Výpravy za dobrodružstvím
zapůjčil jeho originály. Řadu
let je členem redakční rady
časopisu Skaut-Junák a tiskovým zpravodajem okresní rady Junáka. Jeho další vášní
jsou fotbalové a hokejové odznaky klubů z celého světa,
které sbírá skoro padesát let,
a také o nich píše a kreslí je
do našich i zahraničních časopisů, knih a encyklopedií.
K přání zdraví a radosti z další práce se připojuje i redakce
Skauta-Junáka.
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pozvánka
VE STOPÁCH
JAROSLAVA FOGLARA
Ve dnech 24. – 27. dubna se
v Praze na výstavišti koná 9. mezinárodní veletrh Svět knihy.
V sobotu 26. dubna bude od 14
do 15 hodin ve stánku č. L001 –
nakladatelství Olympia – probíhat doprovodný program s názvem „Ve stopách Jaroslava
Foglara“ – beseda se čtenáři,
ukázky, soutěže pro mládež,
a také křest dvou nových knih:
Dobrodružství s Bobří stopou
a Kniha táborových her (viz
Knížky do krosny, str. 28).
BURZA FOGLAROVSKÝCH VĚCÍ
Pražská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara pořádá
8. května sběratelské setkání.
Vyměňovat, prodávat a kupovat
bude možno časopisy Mladý
hlasatel, Junák, Vpřed, knihy
Jaroslava Foglara, odznaky, fotografie, pohlednice a další sběratelský
materiál
spojený
s Jestřábem. Setkání se koná od
9 do 12 hodin v Klubu Klamovka
DDM hl. města Prahy, Podbělohorská 3, Praha 5 – Košíře; tram.
4, 7, 9 a 10, zastávka Klamovka.
Týž den se zde bude konat finále Memoriálu Zdeňka Pírka –
soutěže ve znalostech ze života
a díla Jaroslava Foglara.
Bližší informace na
http://www.spjf.cz
a http://www.bohousek.cz
NÁRODNÍ
SKAUTSKÝ PAMÁTNÍK
Pražská rada Junáka a Strážci
Svojsíkova hrobu vás zvou na
slavnostní odhalení Národního
skautského památníku věnovaného památce skautů a skautek
padlých, umučených a popravených za 1. i 2. světové války
a v době komunistické zvůle.

Památník bude odhalen v sobotu 10. května 2003 ve 13 hodin
na pietním zátiší vstupního areálu Strašnického krematoria
v Praze 10.
PLAJNERŮV MEMORIÁL
XIV. ročník Memoriálu RNDr.
Rudolfa Plajnera, druhého náčelníka Čs. Junáka, se koná v sobotu 24. května 2003.
Dopoledne: vzpomínkový pochod z Tesáku na Hostýn, skautská mše v 11.30 hod. v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie na
Hostýně. Odpoledne: pietní
vzpomínka u památníku br.
Plajnera ve 13.00 hod. na
Hostýně
Srdečně zve Junák
– středisko Holešov, OS a SPJ
OPERACE OVERLORD
1.
skautský
oddíl
Orion
Chraštice ve spolupráci s RK
Příbram a spolkem SIF pořádá
vzpomínkovou bitvu na téma
vylodění spojeneckých vojsk
6. 6. 1944 v Normandii.
Kde? kolem Orlické přehrady
(spojení vlakem – Mirovice)
Kdy? 13. – 15. června 2003
Pro skautské oddíly a jednotlivce odkudkoliv – doporučený
věk 15 a více let. Podrobnosti
všem přihlášeným zašleme. Co
nejdříve zašlete registrační poplatek 50 Kč na osobu a závaznou přihlášku, do níž uve$te:
oddíl, počet osob, věk každého
člena, jednotku, za kterou chcete bojovat, vaši specializaci (vodáci, parašutisté, pěšáci…cokoliv), vybavení, které jste ochotni
zapůjčit (lodě, jeep, vysílačky…) a příp. vaše nápady.
Informace a kontakt:
e-mail: invaze-2003@post.cz,
Zdeněk Jun, Zalužany 148,
PSČ 262 84, tel. 318 695 053,
GSM 603 540 498

Burzu čtenářů najdete na
straně 28.
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1. Na narozeniny prvního prezidenta T. G. Masaryka 7. března putuje každoročně
na Lánský hřbitov mnoho lidí. Skautskou Prahu v roce 2000 reprezentovalo
53. středisko Atahokan Praha 2
2. V rámci 150. výročí narození TGM byla slavnostně odhalena před Pražským hradem jeho socha. Ani zde skauti nemohli chybět.
3. Květinový den připadl na 10. května. Do skautské kasičky přispěl i Václav Klaus.
4. Druhá Bambiriáda se konala 25. – 28. května 2000 opět na Střeleckém
a Dětském ostrově. Skauti postavili vázanou stavbu, na které si mnoho dětí cvičilo odvahu (SJ 1/43).
5. Mexiko hostilo 12. – 23. července 11. světový Rover-moot, kterého se zúčastnila
i naše výprava (SJ 2 a 3/43)
6. Každoročně probíhají záchranné práce na barokním kostele ve vojenském prostoru Libavá pod názvem Obnova Staré Vody.
7. Nové kroje všech kategorií členů Junáka byly představeny 11. listopadu na přehlídce v Liberci (SJ 4/43)
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Kiks na výstavě moderního sochařství
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