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Zima se blíží
! Sníh a fujavice – a zároveň koupání – obojí zažili skauti
z 3. oddílu ze Vsetína na výpravě v Chočském pohoří na
Slovensku 26. – 29. října. Více se o jejich putování dočtete
v rubrice Z kronik. Foto Fido – Martin Kučný
" Z vyhlášení vítězů Memoriálu K. H. Máchy 28. října
v Litoměřicích – foto Dan – Dušan Sedláček
" " Vzpomínka na Betlémské světýlko 2001 je z Valašského Meziříčí, foto Jan Klouzal
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Na hrad Orlík chodíme rok co
rok. Bodej ne, když pod ním
každoročně táboříme od sedmdesátého roku, koukáme se na
něj přes hladinu, malujeme ho
v panoramatických náčrtech
a při vodáckém výcviku se pod
jeho zdmi vyhýbáme vodním
autobusům ČSAD Písek.
Na návštěvu se vždy oblékáme
do toho nejlepšího, nebo my
vodní skauti jsme parádníci.
Čtyřicet až padesát malých námořníčků pak v zátoce pod
zámkem opouští invazní pramice, aby spořádaně vystálo frontu před pokladnou zámku.
„Pane pokladna,“ varujeme
vždy předem, „my potřebujeme průvodkyni nebojácnou,
zámku znalou a nervů zocelených, my to tady známe až přespříliš.“
„No nebojte se,“ usmívá se naivní dispečer brigádnických
průvodkyň, „jistě budete spokojeni.“
Spokojeni jsme vždy, jenže jinak. Naše znalosti textu, který
je každoročně vkládán kastelánkám do hlavy jako cédéčko
do počítače, fungují stoprocentně.
„Vážení návštěvníci …“ spouští
průvodkyně.
A do toho vpadá sbor padesáti
dětských, mužných i mutujících hrdel: „Vítáme vás na zámku
Orlík
nad
Vltavou.
Nacházíte se v nejstarší části
hradu, tak zvané lovecké síni.

Nad vašimi hlavami se zvolna
otáčí orel skalní, který byl zastřelen při přeletu Vltavy místním hajným v roce 1876.
Rozpětí jeho křídel činí téměř
dva metry …“
V tento moment se ukáže, zda
má průvodkyně pevné nervy.
V minulosti bu; utekla nebo se
rozplakala, případně nás vyzvala, abychom si to říkali sami,
když jsme tak chytří. My však
za své vstupné chceme její
služby úplné, případně zdokonalené. Tím se ovšem dozvídáme nové a nové podrobnosti.
Jednou, pravda, jsme si řekli,
že toho duševního mučení průvodkyň už bylo dost a že opakovaný vtip není vtipem. A tak
jsme na začátku prohlídky v lovecké síni zarputile mlčeli.
Ovšem jen pár vteřin.
Když průvodkyně ukázala maskota hradu a pronesla: „Nad vašimi hlavami se otáčí orel skalní …,“ nevydržel to Hamounek
a dotčeně vykřikl: „Zvolna otáčí, zvolna!!!“ A scénář se opakoval.
Výstup z hradu končí úzkou
brankou do zahrad a tam se
nám jednou zasekl Hroch. Než
jsme jej vycloumali a přešli k jinému východu, povyprávěli
jsme průvodkyni příběh o Wilhelmine von Schwarzenberg,
jak se zamilovala do lesního
adjunkta Piskáčka a jaké s tou
láskou byly trable. Ten příběh
jsme si ovšem předtím vymys-

leli do svého táborového časopisu jako román na pokračování.
Jaké bylo naše překvapení,
když nám příští rok známí
oznámili, že na chodbě mezi loveckými puškami a jeleními parohy průvodkyně vyprávějí dojemný příběh nešastné lásky
hraběnky Vilemíny k neurozenému hajnému Piskáčkovi.
Dokonce i kníže Schwarzenberg, současný právoplatný
držitel Orlíku, nám po naší nedávné návštěvě řekl: „Vida, to
jsem ani o pratetičce nevěděl…“
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mini
detektiv
ka
Podkůvka je kopeček na konci města. Na vrcholku živoří malý borový lesík, pod ním je
park, dětské hřiště a jediná ulice, která kopec
obepíná. Říká se jí Na Podkůvce, a kdo se na ni
dívá shora, přesvědčí se, že název kopce i ulice je případný. Na vnějším obvodu té podkovité ulice je řada domků. Nejvýstavnější je vilka s věžičkou a nejrozsáhlejším objektem je
zahradnictví se skleníkem. Ostatní domky
jsou malé, často jde pouze o nouzové stavby.
Zdejší obyvatelé se mezi sebou většinou dobře znají a o vzhled Podkůvky společně pečují.
S blížícím se jarem si na dětské hřiště objednali písek, opravili houpačky, v parku sázeli
keře a upravovali cesty.

Smutné
lavičky
Pár kluků a děvčat také přišlo pracovat, ale
pohrabávání trávníků je příliš nenadchlo a neuspokojilo. Jenomže zodpovědnější a náročnější práci jim dospělí nesvěřili. Ale dostavil
se nápad…
„Víte, co se mi tady nelíbí?“ ozvala se Zuzana.
„Lavičky. Jsou moc smutný.“
„Hlavně že my jsme veselí,“ zavtipkoval
Ondra.
„Ještě jsem neviděl lavičku, která by radostí
poskakovala,“ vrtěl hlavou Tomáš.
Ale ostatní Zuzanu pochopili a brzy bylo rozhodnuto. Oprýskané lavičky se budou natírat.
„Jenomže barva není zadarmo,“ namítl Jirka.
„Třeba se rodičové složí,“ volala Monika.
„Nejlepší by byla červená. To je veselá barva.“
„Zelená! A to moc nekřičí!“
„Já jsem taky pro zelenou. Ale rodiče bych vynechala. Peníze seženeme za sběr a barvu
koupíme,“ rozhodla Zuzka.
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Za týden šel na Podkůvku průvod. Každý
účastník si nesl plechovku barvy a štětec.
„Počkejte, na něco jsme zapomněli. Starý nátěr se musí seškrabat. Koukejte, jak se odlupuje.“
Děvčata a kluci uschovali nádobky se zelenou
barvou pod jednu lavičku, vrátili se pro
špachtle, železné kartáče a do večera měli co
dělat.
Jenomže druhý den se z brigády stal případ.
Pod lavičkou nebyla ani jedna plechovka!
Kamarádi z Podkůvky byli roztrpčení a pochopitelně hrozilo nebezpečí, že smutné lavičky
budou ještě smutnější.
„Znáte Filipa Kareše?“ napadlo náhle Ondru
Jirkala. „Nebydlí daleko a je to fakticky detektiv! Rozluštil vraždu v biografu…“
„Vraždu?“ zapochybovala Zuzka.
„Jo, fakticky. Já byl u toho. Taky chytil zloděje
v knihovně. Proč by nenašel lupiče plechovek?“
Filip pozvání na Podkůvku přijal, několikrát
zamyšleně obešel oprýskanou lavičku, pod
kterou byly ukryté nádoby s barvou, a řekl:
„Musíme sehnat svědky. Třeba tady někdo někoho viděl, nebo si všiml ukradených barev.
Poj;te, dáme se do toho.“
Chlapci a děvčata se rozešli po Podkůvce a zapsali šest výpovědí. Sedmou opatřil sám Filip.
Potom se posadil na nešastnou smutnou lavičku a zápisy pozorně pročítal. Pomocní detektivové ho zvědavě pozorovali a čekali na
výsledek.
1. svědek: Nechápu, jak se u nás taková věc
mohla stát. Nikdy se tu nic neztrácelo. Asi to
byl někdo cizí. Anebo… Nedávno se sem jeden člověk přistěhoval. Ani nevím, jak se jmenuje. Bydlí v pátém domku zleva, nemá natřený plot. Vidíte, vždy on by barvu
potřeboval…
2. svědek: Ono se na první pohled zdá, že je tady všechno v pořádku, ale nemyslete si.
Například Salabu jsem přistihl, jak si v lesíku
uřízl vánoční stromeček. Taková bezohlednost! Bydlí v domě se zelenou věžičkou.
Všimněte si, potrpí si na zelenou barvu…
3. svědek: Já mám podezření na Halíře. Je
shánčlivý, má chatu a pořád tam něco stěhuje.
Určitě by se mu barva hodila. Víte, to jméno se
k němu hodí. Pro halíř by si nechal vrtat koleno…

4. svědek: Nejsem zdejší, ale
abych měl pohyb, tak po večerech kolem Podkůvky běhám. A tehdy jsem viděl, že
z parčíku někdo něco nese.
Šel do domku, který je vedle
zahrady se skleníkem…
5. svědek: Nepříjemná událost, velice nepříjemná.
Zatím jsme si tady věřili.
Nerada bych někoho osočovala neprávem, ale nebyli to
Horáčkovic kluci? Jsou to
uličníci, nic před nimi neobstojí, na brigádu nepřišli…
6. svědek: Mám podezření,
mám, jenomže nikoho nechci jmenovat. Ale kdybyste
nakoukli do jedné zahrady, to byste koukali!
Všechno je tam natřené a omalované. Ostatně,
stačí se podívat k plotu, kde se válí spousta
prázdných nádob od emailů a fermeží. Vy mi
to nebudete věřit, ale starý Jelínek si tam dokonce omaloval i králíkárnu…
7. svědek: První domek zleva patří panu
Horáčkovi, ve vedlejší nouzové stavbě bydlí
vdova Šenkýřová, pak je vila pana Salaby, za
ním bydlí Jirkalovi, pak Tarábek, dále je
Bartošovo zahradnictví, domek pan Zacha,
Halířovi, Jelínkovi… Ale jak tak uvažuju, nezdá
se mi, že by někdo z nich barvy vzal…
Zachmuřený Filip ze svědeckých výpovědí nic
nevyčetl a jeho obličej se nerozjasnil ani když
si nakreslil plánek ulice. Podezřelých bylo
moc a jednotlivá zdůvodnění nezněla přesvědčivě. Kamarádi z Podkůvky se už smiřovali s tím, že se barva nenajde a byli smutní jako lavičky z parku.

„Zajímavé je, že jeden člověk se v podezření
octl dvakrát,“ zamumlal Filip, když si na základě získaných údajů sestavil ještě přehlednou
tabulku. „Jenomže to nic neznamená.“
Do případu na Podkůvce se potom vložil
Ondrův dědeček a policie pachatele zjistila.
To se rozumí, plechovky musel vrátit a čekala
ho ostuda.
„Představte si,“ volal Ondra. „Filip měl pravdu! Byl to ten nejpodezřelejší člověk!“
„Ale kdo?“ netrpělivě poskakovala Zuzka.
„Kdo to byl?“
Nepovíme vám, koho Ondra jmenoval.
Prozradíme jenom, že v následujících dnech
spokojení kamarádi z Podkůvky vesele natírali lavičky. A tím naše vyprávění končí. Vždy
lavičky už nejsou smutné. Jenom otázku vám
ještě položíme:
Kdo vzal plechovky s barvou?
Svatopluk Hrnčíř, kresba Mat
Řešení si můžeš ověřit jinde v časopise

burza

Hledáme pro oddíly a střediska postižená povodněmi zdarma nebo
levně přebytky z vašich skautských knihovniček!
Nabídky posílejte redakci, příp. na e-mail skautjunak@skaut.cz.
Bližší na str. 23.

Ahoj,
jmenuji se Michal Straka, je mi 12
let a mé zájmy jsou: skaut, příroda, modelářství a technika.
Pište kdokoliv!
Adresa: Michal Straka,
Valdštejnova 64,
350 02 Cheb

Družina Kopretiny z Čechovic
hledá zájemce na výměnu skautských nálepek a nášivek, z domova i ze zahraničí.
Pište na adresu:
Eva Nádvorníková,
Ve Dvoře 8,
783 72 Čechovice

Jsem čtrnáctiletá sběratelka
ubrousků a prosím čtenáře
Skauta - Junáka o rozšíření mé
sbírky. Děkuji.
Indiánka - Veronika Anderková,
Krátká 984/24,
410 02 Lovosice
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mezidružinová
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Modrá
flotila
Ahoj piráti a pirátky!
Mám radost, že vás pirátění baví. Modrá
flotila už má 130 posádek! Těším se na zápisy z vašich lodních deníků a obrázky
z plnění úkolů. Nejlepší z nich rádi otiskneme.
V tomto čísle vás čeká „ostrý“ text k úseku
plavby Hledání v archívech. I piráti měli svou
čest, proto je samozřejmé, že poprvé tento
text uvidíte až při soutěži. Pokus máte jen jeden, na hledání máte 2 minuty. Nejmladší hledají v textu písmenka T, ě, j. Ostatní kategorie
hledají slova bouře, kotva, lo-, ostrov, dělo,
zlato. Za každé nalezené písmenko/slovo je 1
bod. Výsledky nám pošlete do 20. 1. 2003.
Čínská kuchyně
Pravdivost přísloví „Jiný kraj – jiný mrav“ poznával na své cestě Drake i jeho námořníci.
Například při návštěvách u domorodých náčelníků musel dbát, aby je neurazil odmítnutím podivného jídla či zvyku. Používání jídelních hůlek ho asi nezaujalo, zato brambory a kouření
tabáku nám přivezl do Evropy. Nyní už tedy víte, proč je kouření nemoderním zlozvykem – je
totiž příšerně staré a otravné. Brambory naopak staré a otravné být nemohou, neboG se dají
jíst jen čerstvé.
Pomocí dvou čínských jídelních hůlek nebo
podobných hladkých klacíků (např. tužka kulatého průřezu) vyndejte za 1 minutu z litrové
zavařovací láhve co nejvíce zrníček suchého
hrachu. Výsledky nejlepších tří členů posádky
posílejte do 20. 1. 2003.
V tabulkách uvádíme jen první 3 místa z každé
kategorie – bohužel v časopise nelze otisknout vše, protože by výsledky zabraly několik
stránek. Všem posádkám kompletní výsledky
zasíláme, anebo výsledkovou listinu všech
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věkových kategorií i s výkony v úkolech najdete na internetových stránkách Junáka www.skaut.cz, v odkazu na TDC/časopisy/
Modrá flotila.
POZOR! E-mailová adresa pro vaše výsledky
i vzkazy je jedině modraflotila@skaut.cz !!!
Zabráníte tak zmatkům či nedoručení výsledků. Na e-mailové zprávy s výsledky vždy odpovídáme – pokud nedostanete odpově; do 2
dnů, pište pro jistotu znova, s kopií na skautjunak@skaut.cz . Pro klasickou poštu platí adresa: Redakce Skaut-Junák, TDC, Senovážné
nám. 24, 116 47 Praha 1, heslo Modrá flotila.
Z vašich dopisů
V září jsme převedli osm pirátů do oddílu skautů a udělali nový nábor do oddílu. Ke zbytku oddílu přibylo zatím sedm nováčků. Bohužel náš
střediskový zpravodaj poslal pozdě objednávku
časopisů, a tak jsme dlouho nevěděli, co a jak.
Úkoly splnit bylo obtížné, protože jsme je nemohli trénovat. Nicméně aspoň se naši malí pirátci naučili skákat přes lano (to opravdu nevěděli jak), a někteří už umí i kotrmelec. Ten
druhý úkol jsme
museli provést za skutečně pirátských podmínek na celtách v dešti před klubovnou. Prostě
každý začátek je těžký a přestože stále ještě nemáme žádné číslo časopisu, určitě plujeme dál,
když Španělé nespí.
Borek, Tangram Luže

ODPOVĚDNA PIRÁTA
FRANCISE DRAKEA
Ahoj, admirále Modré flotily!
Jsem vedoucí 2. chlapeckého oddílu v Jičíně
a naši starší také vypluli. Mám několik dotazů
k úkolu „Výlov pokladů z vraku lodi“:
Je dovoleno se při sbírání puků dívat? Ne v každém veřejném bazénu se smí používat potápěčské brýle a všichni by měli mít stejné podmínky.
Nebo je aspoň dovoleno během sbírání vystrčit
hlavu z vody, případně se postavit (samozřejmě bez nadechnutí) a rozhlédnout se pořádně
„ze vzduchu“? Nebo se všechno musí dělat jen
po hmatu?
Možná by odpovědi zajímaly i ostatní.
Děkuji
Jiří Rejlek, Jičín

Ahoj,
Rádi bychom se zúčastnili soutěže Modrá flotila, ale mám dotaz:
Soutěží kolektiv, nebo každý sám za sebe?
Veverka, Hradec Králové
Ahoj Veverko!
Díky za přihlášku.
Samozřejmě soutěží posádka, ne jednotlivec.
Tedy – lépe řečeno, soutěží jednotlivci, ale
vždycky za svou posádku. Posádka jim samozřejmě fandí. Každý je dobrý v něčem jiném,
a proto asi i ti nejlepší jednotlivci ve výsledcích

jednotlivých úkolů budou pokaždé jiní. Tuto
možnost budete mít i ve finále – na každý úkol
postavit právě ty, kterým zrovna tato disciplína
jde.
S modrou oblohou Drake
P. S. Pozor na tiskařského šotka – v časopise
Skaut-Junák č. 2 je údaj, že přednožování ve
visu nedělají mladší. Vypadlo nej a tudíž patří : nedělají nejmladší. Pomůcka: nejmladší
mají úkolů 9, ostatní 11 úkolů - pokud někdo
nemusí dělat nějaký úkol, jsou to vždy nejmladší KN a DN.
Ostrá soutěžní tabulka

Je prosinec a ruce zebou. Řečníci zevlují
na přístavním molu a pozorují lodě, vyplouvající za slávou, zlatem a objevy.
Drakeova lo- – Zlatá laň má děl dost…
Rovných osmnáct si na objevnou cestu odvezla. To jí dává spolu s rychlostí a obratností naději překonat bouře mořské i válečné. Cíl je však daleko. Tvary ostrovů
a pevnin, které námořníky čekají, možná
ještě nikdo nezahlédl. Přečkají lodě
všechny bouře? Najdeme včas ostrovy či
pevninu s čerstvou vodou? Neohlásí naši
smrt domorodců vítězný jekot? Vadí Bohu
naše pýcha při plavbě tam, kde už prý nic
není? To vše letí Drakeovi hlavou. Jako by
se nic nedělo, velí: „Vytáhněte kotvy – postavíme se nekonečné slané vodě – lahve
na vzkazy trosečníků nebudou třeba!“
Jak to opravdu bylo? Dějiny můžete psát
s námi – lodě naší flotily už plují...

Milý začínající piráte,
Výlov pokladů pod vodou hmatem či zrakem je
otázka šikovnosti každého jednotlivého piráta.
V metrové hloubce je lhostejné, zda mám brýle
či nemám – poklady jsou černé a v řadě za sebou. Pro někoho to může být i otázka osobní
statečnosti – otevřít v chlórované vodě oči.
Ovšem jsou na v životě pirátů situace, kdy pomůcky nejsou po ruce, proto jsem raději, když
můj vlastní pirátský potěr umí i bez nich. V nouzi jako když to najde.
Než vrak s poklady zmizí v hlubinách, jde
o každou vteřinu a z pochopitelných důvodů není čas na vynoření se a rozhlížení na hladině.
Navíc voda kolem hlavy je ten nejlepší soudce,
tam podvádět nelze. Poklad je sice v malé
hloubce, nicméně dostatečné na to, aby nebylo
možné se postavit nohama na dno. Nenechte se
mýlit klamavým odrazem zdánlivě blízkého
dna pod hladinou J.
S pirátským pozdravem
Francis Drake
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chvíle
napětí
Noční výsadek
Na našem táboře v hraniční a zároveň chráněné oblasti jsme byly sice samé holky, ale kousek od nás byli kluci. Jednu noc nás s Evou
vzbudily naše vedoucí, a se teple oblíknem,
vezmem pohory, šátky a baterky. Na rozcestí
nás předaly Bráchovi, který přišel s Lubošem
a Šášou. Šli jsme až do vesnice a tam jsme si
zavázali oči a Brácha nás předal Vlče
a Vojtovi. Nasedli jsme do auta a jeli… no,
kam, to nevím dote;. Já jsem byla ve dvojici
s Šášou. A vystupovali jsme jako první. Vlča
nás postavila ke stromu a nechali nás tam. Po
chvilce jsme si sundali šátky a šli, kam nás vedl instinkt. Nakonec jsme narazili na silnici, po
které jsme se měli dostat až do tábora. I když
byly 3 hodiny ráno, tak jsme šli po okraji –
a najednou proti nám vyjelo auto. V první
chvíli jsme si ho nevšímali, ale v najednou se
to auto zastavilo a my si všimli, že jsou to policajti. Jeden vystoupil a chtěl po nás doklady.
Ale nám nebylo ani 15, tak jsme nic neměli…
Nakonec si zapsal jen naše jména a adresy.
A pustili nás. Ale v té první chvíli jsem si myslela, že nám tato super hra skončí, a že nás ti
policajti odvezou do tábora a vedoucí že budou mít velkej problém.
Když nato tak zpětně vzpomínám, tak to vlastně tak strašidelný není. Ale tu noc to vážně legrace nebyla.
Pizzi, Brno

Přes tři jezy
aneb Jak ve mně byla malá dušička
Počasí bylo nic moc, a navíc velká voda. Pod
šlajsnou u Karlova mostu víc než metrové vlny. Počítali jsme, že nám pěkných pár lodí půjde ke dnu. No, byla jich skoro třetina.
Já jsem během závodu jezdil podél celé trasy,
od startu k cíli a ke stanovišti Žabáků – to byli profesionální záchranáři, kteří nám nabídli
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pomoc při výlovu posádek z udělaných lodí.
Každou chvíli vozili mokré naháče k zaparkovaným autobusům. Najednou mne chytil
Bubla a povídá: „Člověče, mně přivezli jen čtyři kluky, pramka šla ke dnu, ale hlavně – chybí
mi kormidelník – Brtník!“
Vyslechli jsme kluky, co jeli s ním. Nevěděli.
Jakou měl Brtník vestu? No, stejnou jako
v Savojsku. Takže dobrou, určitě by ho unesla.
Ale stejně…
Ptali jsme se Žabáků, jestli vylovili opravdu
všechny. To prý nemohou zaručit. Sedli jsme
do auta a objeli všechna stanoviště. Brtník nikde.
Dovedete si představit, co mi asi probíhalo
hlavou, kdyby se něco opravdu stalo…
Konečně zpráva vysílačkou: Brtník je v pořádku na náplavce u Klárova!
Teprve v tu chvíli mi blesklo hlavou, jak jsme
před startem kormidelníkům kladli na srdce,
aby nezmatkovali, kdyby něco u Karlova mostu, že vlevo pod mostem je náplavka, kam se
v pohodě dostanou do proudu, dá se tam dobře vytáhnout a vylít i utopená lo;.
Sedmnáctiletý kormidelník Brtník, když viděl,
že ty čtyři malé kluky z posádky už mají Žabáci v suchu, pomalinku táhnul potopenou pramičku na náplavku a tam pak pomáhal záchranářům tahat další lodě.
No, musím přiznat, byla ve mně malá dušička,
a v tu chvíli nám spadl kámen ze srdce.
Z vyprávění ředitele závodu Přes tři jezy 1995
Milana Svobody zaznamenala Káča

Únos
„Tak jak, kluci?“ zeptám se a tázavě se rozhlédnu po ostatních. Nikdo nic neříká, tak to
rozdělím já. „Smolíčku, ty budeš mít hlídku jako první, po tobě Kubula, já a nakonec Patrik.“
Všichni souhlasí a já to jdu nahlásit vedoucím.
Po perném dnu se všichni těšíme na večeři,
a tak se jdeme umýt dolů k řece, kde na nás čekalo překvapení. Na bříze byla namalována
spirála nad kterou bylo vyobrazeno Thorovo
kladivo. Kluci postávali okolo stromu a dohadovali se, kdo to mohl udělat. „Mohli to být
ostrůvkáři, nebo ti kluci, co se tu včera motali.“ „To spíš ti kluci, protože ostrůvkáři by byli líní sem dojít.“ Po chvilce nás znamení na
stromě přestalo zajímat. Vrátili jsme se do tábora a po večeři si na znamení už nikdo nevzpomněl.

Večer byl zahajovací oheň, který se protáhl až
do půlnoci. Smolíček z toho měl radost, protože mu tím odpadla hlídka. Všichni se vracíme do stanů a za chvíli celý tábor usíná. Venku
svítí hvězdy, zdola se ozývá šum řeky, z dálky
je slyšet štěkot srnce a Kubula nastupuje na
hlídku.
Probudím se, až když se mnou Vrána pořádně
zalomcuje. Překvapeně se na něj podívám
a ptám se co se děje. „Dobré ráno, je po půl
třetí a ty máš už půl hodiny hlídat!“ „Cože?
Vždy mě měl vzbudit Kubula.“ „No, jak vidíš,
tak tě asi nevzbudil, to se projedná až zítra ráno, ale te; a už jsi venku a koukej pořádně
hlídat. Měl připravenou pláštěnku, protože
jsou přeháňky.“ Narychlo se obléknu a vyrazím ven.
Obcházím tábor a všimnu si kruhu kolem stožáru, který tam večer nebyl. Moc nad tím nepřemýšlím a jdu dál. Najednou vešly do tábora dvě postavy, které byly zahaleny od hlavy
až k patě. Myslel jsem si, že jdou roveři ze záchodu, ale nebyl jsem si jistý. V té chvíli mi
hlavou proběhly historky o vlčatech, která
hned kvůli všemu tropí poplach. Přemohl
jsem strach a šel jsem dál. Neušel jsem ani metr a uslyším za sebou dusot nohou, otočím se
a právě ve chvíli, kdy jsem chtěl zakřičet poplach, mě ruce oné neznámé postavy uchopily za pusu. Začaly se mi vybavovat příběhy
o lidech, kteří se záhadně ztratili. Bál jsem se
čím dál víc, protože náš tábor je blízko u hranic s Německem a potuluje se tu prý několik
převaděčů.
To už mě uchopila i druhá postava a nesou
mě pryč z tábora. Jak mě zamrzelo, že s sebou nemám píšalku, kterou jsem ve spěchu
zapomněl ve stanu. Ovšem ruce jsem měl
volné, a tak jsem si uvolnil pusu a zařval
jsem: „Poplach!“ Postavy mě pustily a utekly,
což bylo mé jediné štěstí, protože se stejně
nikdo nevzbudil. Vtrhl jsem do stanu vedoucích a vzbudil jsem Vránu. Ten mě poslal
zpět ven a za chvíli za mnou přišel. Zeptal se
mě, jestli mi nic není a potom šel spát. Já
jsem ve strachu dohlídal zbývající hodinu.
Ve čtyři hodiny ráno jsem s úlevou zalehl do
spacáku a usnul.
Ráno při cestě do umývárny jsme na zemi
objevili ono znamení, které bylo včera namalované na bříze u řeky, a hned nám bylo jasné, kdo ho zde zanechal.

Teprve po táboře jsem se dozvěděl, že můj
únos byl naplánován vedoucím...
Václav Velešík - Véva, Tachov

Každým rokem je pokladovka…
…začalo to docela nevinně. Jakožto „Rychlé
šípy“ jsme se sešli u společenského týpka, kde
nám vedení řeklo, co a jak. Abychom nebyli ve
Stínadlech objeveni, musíme obejít deset
míst, a nechat tam list ginga (jinanu). Mělo to
jen jeden háček. Vyrazili jsme v pět hodin odpoledne, a vrátit se máme… no, do rána. Tak
jsme si zabalili a vyrazili na cestu. První tři
místa jsme zvládli v pohodě, ale… začalo se
stmívat. A když jde někdo ve tmě v lese, je jasné, že toho moc nevidí. Asi v půl jedenácté
jsme dohonili dvě družiny před námi. Neměli
jsme náladu předbíhat se, a tak jsme se „spojili“. Mělo to možná i své nevýhody. Byly jsme
sice dvě dívčí skupiny a jedna chlapecká, ale
holky u nás jsou v oddíle déle (kluci vznikli až
letos) a jsou starší, takže ti, kdo se báli, byli
kluci. Navíc si jejich podrádkyně zvrtla kotník,
a tak jsme společně čekali na Dejmala s autem.
Když odjel, šli jsme dál. Ale jít v noci v černočerné tmě po velké silnici, kde jezdí spousta aut, nebyla zrovna legrace. A co teprve,
když jsme ji měli přejít. Ale povedlo se. Šli
jsme kousek nahoru, a tam byla skála. K té
jsme měli donést další lístek. Snadnej to úkol,
kdyby nebyl na obou stranách sráz a k tomu
černo. Ale povedlo se, nespadl nikdo. Ospalí
kluci byli te; jak mimina. Rozdělili jsme se na
dvě skupiny, které šly různými cestami, s tím,
že se máme sejít u ledové jeskyně. Druhá skupina šla po delší bezpečnější cestě, my jsme
šli kratší cestou, která vedla lesem. Byly asi
dvě hodiny ráno, tudíž největší tma. Shodou
náhod nám dosvítila baterka, a někde tady
přece měla odbočovat cesta… Asi po 10 minutách jsme ji našli. Kvůli potoku a kamenům
jsme šli v „hadovi“ a pomalu, aby nikdo nikam nespadl. Takto jsme konečně došli až
k ledové jeskyni. Tam jsme museli probudit
druhou skupinu. Když už jsme se pak stejnou
„osudovou“ cestou vraceli k silnici, už jsme
docela viděli. Také už bylo půl čtvrté.
Poslední část naší poutě už bylo jen závodění, která družina přiběhne do tábora jako
první, druhá, třetí atd. Asi v pět hodin ráno
jsme šli sladce spát.
VlaUka Franců, 36. odd. Odyssea, Liberec
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Uhádneš to?
1. Jaký je černoch, spadne-li do vody?
2. Jakých brouků je ve sbírkách nejvíce?
3. Kdy začíná husa plavat ve vodě?
4. Znáte aspoň dvě česká slova, v nichž se
po r nepíše tvrdé y?
5. Kdy se vůl dojí?
6. Jaký je rozdíl mezi rohlíkem a školou?
7. Proč žádný pekař nejí špičky od rohlíků?
8. Král chtěl rozdělit korunu mezi dva syny.
Jak to udělal, aby žádného nezarmoutil?
Vandalové
Automobilista jedoucí z Prahy do Brna přijel v noci na křižovatku. Protože nevěděl,
kterou cestou má dále jet, pátral po ukazateli směru. Našel jej zlomený v příkopu.
„Inu, vandalové!“, pomyslil. Co však udělal,
aby bezpečně poznal, kterou cestou má jet
dále?

Čekal pak netrpělivě na modrý dopis. Avšak
marně. Ten až do konce jeho dovolené nepřišel. Proč asi?
Křivé obvinění
Na policejní stanici přichází občan a hlásí
ztrátu peněz. Při výpovědi uvádí, že peníze
(jednalo se o několik stokorun) měl schovány v knihovně v knize Al. Jiráska Psohlavci.
Knihu prý půjčil kamarádovi, aniž by si
vzpomněl na vložené peníze.
„Nevzpomínáte si, do které části knihy jste
peníze vložil?“ „Ale ano, vím to dokonce
přesně. Bylo to mezi stránkou 47 a 48.“
Vyšetřující se na několik okamžiků zamyslí
a pak řekne: „Myslím, že svého přítele obviňujete z krádeže neprávem. Bu; jste ty peníze založil někam jinam, nebo je chcete vylákat na svém známém. Rozhodně odmítám
vaše obvinění.“
Jak přišel vyšetřující k tak překvapivému závěru?
připravuje Lída

Špinavý a čistý
Dva zaměstnanci podnikové stavební údržby prováděli revizi topeniš a kotlů v kotelně. Před pracovní přestávkou první vylezl
se značně zamazaným obličejem, druhý byl
naopak v obličeji úplně čistý. Jeden z nich
se šel ihned umýt. Který to byl a proč se šel
umýt?

Řešení hádanek a hlavolamů z minulého
čísla:
Kostka skoro Rubikova: a) 1 kostička zůstane nenabarvená, b) 6 kostiček bude mít
nabarvenou 1 stranu, c) 12 kostiček bude
mít nabarvené dvě strany, d) 8 kostiček bude nabarveno ze tří stran.
Vypečené hádanky:
1. K dobře udělané botě patří druhá.
2. Největší klobouk na světě má ten, kdo má
největší hlavu.
3. Z vyjmenovaných zvířat jediná kočka má
koata.
4. I pod lupou bude mít úhel jen 5˚.

Modrá obálka
Pán odjíždí na dovolenou a nařizuje sluhovi:
„Přijde-li pro mne dopis v modré obálce,
odešli jej ihned za mnou do lázní!“
Po týdnu dostane pán od sluhy dopis. Sluha
píše: „Modrý dopis opravdu přišel. Je ve
schránce. Nevím však, kde jsou klíče. Co
mám dělat?“
Pán odepsal: „Klíče od schránky jsem nechal
v horní pravé přihrádce psacího stolku.“

Řešení minidetektivky Smutné lavičky:
Klíčem k vyřešení se stala 1., 4. a 7. výpově;,
důležitá však byla i poznámka, že usvědčený
pachatel se v podezření octl dvakrát. Podle
prvního svědka byl podezřelý z pátého domu,
sedmá výpově; naznačila, že tam bydlí
Tarábek. Čtvrtý svědek uvedl, že podezřelý
bydlí vedle zahradnictví. Kdyby šlo o Zacha,
nebyl by však z krádeže nikdo obviněn dvakrát. Takže pachatelem musel být druhý zahradníkův soused – Tarábek.
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Když se na Hlavním nádraží
v Plzni vynořil zpoza bezpečnostních schránek muž
s dlouhým světlým plnovousem a vlasy na ramena, vysokým kloboukem a v šedém
plášti v pravici třímající statnou hůl, věděla téměř okamžitě celá šedesátka hobitů,
kteří na nádraží čekali, že to
je jejich průvodce – Gandalf.

Den s Gandalfem
aneb
Pán prstenu v Plzni
Trošku udivení cestující si
brzy přivykli na podivného
chlápka a drobotinu v pláštících.
hodinu později se již dav hry
chtivých skautů valil z vlakové zastávky do lesů poblíž
zříceniny hradu Skála u Přeštic. Vedl je – jak jinak –
Gandalf, trochu netradičně
v doprovodu jednoho skřeta.
Nad hlavou letěly potrhané
mraky a Středozemě se právě
probouzela do nového dne.

Po uvítání statným gondorským bojovníkem, rozdání životů a vysvětlení pravidel se

již čtyřčlenné skupinky hobitů (Sam, Smíšek, Pipin
a Frodo) vydaly po jednotlivých stanovištích: bloudily
Morií, unikaly skrz pavučinu
Oduly, hádaly u Gluma, zraněné léčil Elrond… Cestu jim
ztrpčovaly nájezdy černých
jezdců a nečekané přepady
podlých a ohyzdných skřetů.
Po poledni se strhla bitva
o Helmův žleb, kde dostalo
vojsko skřetů a jiných temných bytostí několikrát pěkně „na frak“. Mezitím se obloha vybrala, občasné přeháňky zmizely jak mávnutím ruky mocné Galadriel a les se
rázem proměnil v kouzelný
Lórien se záplavou zlatých
listů.
Závěrečná a rozhodující bitva se strhla u hradu Skála,
který se dočasně změnil
v pevnost Barad Dur.
Obléhaní skřeti a jiné příšery
dlouho odolávali přesile vojsk dobra; nakonec podlehli
a nad krajinou mohlo definitivně zasvítit jasné podzimní
slunce. V podvečer tak táhl
z lesů zpět neméně početný
dav jako po ránu, tentokrát
ale již unavenější a plný zážitků ze skvělého dne.
Očumun, Plzeň
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SVĚTLO DOBRA A LÁSKY
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dým krokem čím dále více stoupala, až se proměnila v pořádný krpál! Celí zadýchání jsme se
vydrápali na Predný Choč. Cestou se nám otvíraly další a další úžasné rozhledy na Nízké Tatry
a Malou Fatru, též jsme viděli, jak se na nás od
Babiej góry žene fujavice. Na vrchol jsme se doplazili dosti vyčerpáni v pět odpoledne. Začal šíleně fučet vítr a padal sníh, který nepříjemně bodal do tváří. Krtek udělal za oddíl zápis do
vrcholové knihy a pospíchali jsme dolů. Za pár

Od hradu dále…
Fujavice, sobota 26. 10.
Z Ružomberoka jsme vyrazili již po svých... po
červené turistické značce a stavili se na bezvadné zřícenině Likava. Hlavní brána byla zamřížovaná, ale když jsme hrad obcházeli, zjistili jsme,
že se tam dá dostat po polorozpadlých schodech
v jeskyňovém průchodu. Když jsme si hrad alespoň trochu prohlédli, Fido nám řekl pár slov
k hradu a vysvětlil nám pravidla známé hry na
duchy. Tentokrát jimi byli Lisky, Mrňa, Teo
a Fido. Museli jsme je chytat a odpovídat na záludné otázky. Pak jsme se vydali dále. Cesta kažminut byla úplná tma. Lisky šel první s baterkou,
abychom neztratili značku. Špinaví, ale spokojení jsme sestoupili do Dolného Kubína a odtud
motoráčkem do Mokradě.
Veve
Nejhradovatější hrad, neděle 27. 10.
Díky včerejší náročné túře jsme dopoledne lozili na místní horolezecké stěně. Odpoledne jsme
motorákem jeli na známý Oravský hrad. Ten
jsme si důkladně prohlédli a Lisky fotil jako šílenec. Hrad je to opravdu hradovatý! Po večeři
nám Fido přečetl první část příběhu sira
Franklina, který se ztratil při hledání severozápadní ledové cesty. Také se bodovaly deníky za
září, vyhrál suverénně Veve.
Cvrček
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Sníh a bláto, úterý 29. 10.
Dnes nás čekal výstup na Minčol, nejvyšší vrchol
Kubínské hoGe. Řeku Oravu jsme překonali po
dlouhém řetězovém mostě. Cestou jsme procházeli kolem obory a viděli a krmili jeleny. Drápali
jsme se do úděsného krpálu, až byl vrchol v dohledu. No, nakonec jsme sa tam aji vydrápali. Byl
tam už sníh a taky hezké rozhledy na Vysoké
Tatry. Při sestupu jsme se stavili na čaj na horské
chatě. Díky některým tam došly tatranky. Cesta
dolů byla jedno velké bahno. Večer Fido dočetl
zbytek Franklina, vyklubala se z toho celoroční
hra. Taky byla soutěž ve zpěvu, kde zazářil Škopek. Všem se usínalo báječně.
Snímky Fido

Říjnové koupání, pondělí 28. 10.
Dnes byla v plánu „lehká“ túra na Liptovský hrad
a k termálnímu prameni. Z vesnice Malatiná jsme
stoupali Sestrčskou dolinou a za dvě hodiny dorazili na louku pod hradním kopcem. Z hradu byl
krásný výhled, ale také tu dost fučelo. Každý přinesl několik větví, Keliš rozdělal oheň a vše jsme
připravili k tomu, aby Sedkli s Kopečkem mohli
složit svůj skautský slib. Dnes byl totiž státní svá-

Zachraňte oheň
Je to náročná hra s těmito úkoly: nasbírat suché
klacíky, stvořit vor a „probudit“ ohniště třemi zápalkami, pak tento oheň dopravit na druhý břeh
rybníka. Zručnost a plaveckou dovednost dokázaly skautky z Pardubic, oddíl Cassiopeia, jak dosvědčují snímky. Hra zpestřuje jejich každoroční
pobyt na táboře.
Snímky Miroslav Procházka z Pecky

tek. Pokračovali jsme pak dále strmým sestupem,
až se před námi objevil dlouho očekávaný termální pramen. Tak jsme se na konci října vykoupali
venku. Voda měla kolem 40 C. Bylo to fajn.
Baterka
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Ježek
v kleci
Tajemný hlavolam z románů
oblíbeného dětského spisovatele Jaroslava Foglara (1907
– 1999) hrál hlavní roli v sobotu
16. listopadu 2002 ve Spolkovém domě ve Stodůlkách, kde
pořádalo Sdružení přátel Jaroslava Foglara a Junák již druhý
ročník Mistrovství světa ve vyjímání ježka z klece.

Soutěž zahájil starosta městské
části Praha 13 a poslanec
Poslanecké sněmovny PČR ing.
Petr Bratský a zúčastnilo se jí
téměř sto soutěžících z celé republiky, nejvzdálenější přijeli
až z Brna. Úkolem startujících
ve třech věkových kategoriích
bylo ve dvou kolech s dvěma
odlišnými typy hlavolamů je co
nejrychleji vyřešit – tedy vyjmout ježka z klece.
Absolutním mistrem světa pro
rok 2002 se stal Radek Petr, který dvakrát vysvobodil ozubenou kuličku z klece celkem za
16 vteřin.
Soutěžící i diváci si mohli prohlédnout výstavu kreseb malíře
Milana Tesleviče, kreslili ježka
v kleci a účastnili se dalších
drobných her a soutěží.
Zajímavostí byla například volba MISS foglarovek, kdy přítomní měli hlasováním rozhod-
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nout, která z dívčích či ženských postav vystupujících
v kresleném seriálu Rychlé šípy
je nejhezčí či nejsympatičtější.
V napínavém souboji zvítězila
„stará Jeremiáška“.
Akce se konala v rámci „Roku
s Jaroslavem Foglarem“, kdy si
příznivci Jestřába připomínají
jeho nedožité 95. narozeniny.
Tomáš Hromádka, SPJF

SOUTĚŽ O „TRUHLU POKLADŮ“ 14
Po setkání „Truhlíků“ v říjnu v Praze přišla
řada dopisů. Vybral jsem jeden z Plzně a druhý z Třebíče:
Děkujeme za pěkné přijetí v Praze a za dárky,
které jsme převzali za 5. místo v soutěži
Truhla pokladů. Měli jsme všichni velkou radost z umístění. Radostí zářili i naši vedoucí,
kteří s námi nemohli do Prahy jet, protože dokončovali podzimní část lesní školy. Vlčata
a světlušky zajímala hlavně ta krabice.
Nemohli se nabažit samolepek, známek, lístečků, časopisů… Spravedlivě jsme podělili
všechny. Odznaky dostal br. Willi (vůdce oddílu - sběratel) a knihy jsme zařadili do oddílové knihovny. Budeme z nich číst na výpravách a na táboře oblíbené „večerníčky“…
Dana Kajerová – Bambule
Za všechny vám musím poděkovat. Za soutěž,
za setkání. Holkám svítily oči, běhal jim mráz
po zádech, když jste mluvili o Svojsíkovi
a škole, kde zrovna byly. Ta naše cesta stála
za to a příště pojedeme určitě zas. Když pak
holky už doma odpovídaly na 11. úkol Truhly,
mluvily o tom, jak je soutěž mnohem lepší
a víc je baví, když píšou lidem a ne jen „redakci časopisu“. Dopisy jsou osobnější, lidštější, upřímnější – prostě lepší… Hned po
Truhle jsme se byly podívat na Vyšehradě.
Položily jsme tam každá za sebe dárek nebo
dopis. Pozorovala jsem holky a pochopila
jsem, že chápou myšlenku skautingu. Jindy
jsou ztřeštěné, hulákají, blbnou – tam nad hroby br. Svojsíka a ses. Koseové stály jak zkamenělé, potichu a s úctou. Přemýšlely. Ta blízkost jim dala mnoho.
Za Sasanky Pavla Švaříčková
Rozesílka odměn I. ročníku Truhly
ještě není u konce, rozesílám ještě poslední
ceny útěchy v podobě knížky. Pokud někdo
z vás poslal odpověU alespoň na jeden úkol
z 1. ročníku Truhly a nedostal žádnou odměnu, aV mi napíše!
ČTRNÁCTÝ ÚKOL
Víte, v kterém státě leží Betlém?

Podílíte se také na roznášení Betlémského
světla? Co všechno o této tradici víte?
Odkud světýlko získáváte, kde a od koho začíná vaše štafeta?
Jak slavíte ve vašem oddíle Vánoce?
Scházíte se i o vánočních prázdninách?
Máte u vás v oddíle tradiční novoroční výpravu nebo jinou podobnou akci na oslavu
nového roku?
Vylosovaní z 11. úkolu:
- Jana Karasová - Tučapy / Holešov
- Hnědá šestka - Opočno
- Koumák z družiny Medvědů, 18. odd. Zlín chybí adresa!!!
Z odpovědí na 11. úkol:
Já jsem vlastně takové skautské dítko už od
narození. Na táboře jsem byla těsně před
svým narozením (asi 3 dny). Od té doby jezdím na tábory rok co rok, protože oba rodiče
jsou skauti. Na svou první schůzku jsem šla
v pěti letech. Protože jsem byla ze všech nejmladší, všichni mi pomáhali. Největší potíže
jsem měla s vázáním uzlů a nakonec jsem je
uměla líp než tkaničku u bot. TeB už jsem
skautka a pomáhám nově příchozím sestrám
s nováčkovskou zkouškou, aby mohly složit
slib. Mám šestiletou sestru, která již půl roku
chodí pravidelně na schůzky ke světluškám,
a ta za mnou každou chvíli přijde, aC jí něco
vysvětlím.
Hodně, hodně moc děkuji za pokračování
Truhly pokladů.
Mařenka Masopustová, Opočno
Na vaše dopisy se opět těší
Windy
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Tak nějak vypadají rozhovory při ošetřování raněných na různých akcích.

Příteli, chvátej, SOS…
Jak jsem se vlastně k první
pomoci a záchranářství dostal? Podnětů bylo víc a každý na mě působil jinak. Ale začalo to asi v oddíle.
Jmenuji se Ballů – Jaroslav
Procházka a jsem členem
4. oddílu Horizont střediska
Polaris Pardubice. Skautský
slib jsem složil v roce 1990.
Nyní je mi 23 let a jsem výchovný zpravodaj chlapeckého kmene okresní rady Junáka
Pardubice. První pomoc a záchranářství se staly mým velikým koníčkem.

Jsem dobrovolný zdravotnický
záchranář – člen sdružení
EMERGENCY SDZZ o.s. a studuji na Univerzitě Hradec
Králové obor Aplikovaná informatika.
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I ty asi jezdíš na družinové
a oddílové výpravy, na tábory. Možná si pamatuješ, jak se
někomu něco přihodilo a tvoji starší kamarádi ho ošetřovali. Mně se to stalo několikrát a uvědomil jsem si, že
bych sám nezvládl ošetřit ani
„třísku“. Tak jsem se začal zajímat o první pomoc, hlavně
při plnění nováčkovské
zkoušky a prvního stupně.
Zajímal jsem se o přednášky
první pomoci starších bratrů
z oddílu. V té době mě ale ještě ani nenapadlo, že první pomoc se stane jedním z mých
největších koníčků.
Znáš televizní seriály jako
Pobřežní hlídka nebo Záchranáři? Jako motivace působí určitě dobře. Když jsem
již nabral určité znalosti a podíval se později na tyto seriály, uvědomil jsem si, kolik je
tam chyb, zkoušel jsem je
hledat a sám pro sebe opravovat.
První pomoc mi začala „proudit do krve“, studoval jsem

cesta
k vrcholu

Honza: „Jaký má puls a tlak?
Jarda: „Puls 120, tlak 150/90! Co zornice?“
H: „Zornice v pořádku! Jak je to dlouho, co tu leží v bezvědomí?“
J: „Asi tak 5 minut! Saturace kyslíkem 96%! Přines kyslík!“
H: „Už jsem tady. Kolik mu mám pustit?“
J: „PusC to 4 litry za sekundu!“
H: „Saturace kyslíkem 98%.“
J: „Je stabilizovaný. TeB ho hlídejte, pravidelně kontrolujte puls
a dýchání.“
H: „Dobrá práce!
J: “Právě mi volal Martin, že sem nesou jednoho s poraněním
hlavy!„
H: „Já se o to postarám. Budeš mi asistovat!
J: „Už vidím Martina!“

knihy první pomoci, hledal
na Internetu a hlavně zkoušel
a procvičoval – obvazové
techniky, umělé dýchání a nepřímou masáž srdce.
Pak jsem se zúčastnil Záchranářské
lesní
školy
SELEŠKA. Tam jsem se poprvé setkal se „simulovanými
akcemi“.
Co to je?
Jedná se o maskování zranění
na zdravých lidech. Vypadá
to docela hrůzostrašně –
podlitiny, odřeniny, otevřená
zlomenina, tepenné krvácení,
popáleniny… – a člověk si
může zkusit ta různá zranění
ošetřit. Pokud pak přijde řada na skutečné zranění, už ví,
co ho může potkat.
Již delší dobu jsem přemýšlel
o vstupu do nějaké organizace zabývající se první pomocí
a záchranářstvím. Pak jsem
se z inzerátu v novinách dozvěděl o sdružení EMERGENCY SDZZ o.s. (sdružení dobrovolných zdravotnických
záchranářů). Zprvu jsem se
toho trochu obával, ale nakonec jsem „do toho šel“. To byl
jeden ze zlomů v mém „životě
záchranáře“.
Začal jsem se podrobně zabývat první pomocí, hledat souvislosti a zákonitosti. Učil
jsem se novým postupům
a dostal se k věcem, ke kterým by se normální člověk jinak nedostal. Naučil jsem se
používat medicinální kyslík,

EKG (elektrokardiograf), tonometr (přístroj na měření
krevního tlaku), oxymetr (přístroj na měření množství kyslíku v krvi) a spoustu jiných.
Začal jsem se účastnit zdravotních dozorů na různých
kulturních, společenských
a sportovních akcích. Ale
hlavně jsem se stále snažil
zdokonalit své znalosti, kterých není nikdy dost.

Jeden z dalších impulsů, který mě utvrdil v mém zájmu, je
neschopnost a neznalost lidí.
Již několikrát jsem se setkal
s tím, že lidé nejsou schopni
ošetřit zranění a postarat se
o člověka v nouzi. Byl jsem
svědkem několika autonehod, kdy lidé jen tak postávali okolo a nic neudělali.
V těchto chvílích je nutné mít
znalosti a být si jistý. K tomu
člověk nepotřebuje vědět
moc, ale musí si být jistý, že
to umí a hlavně to umět.
Chybovat v první pomoci
může znamenat těžké poškození na zdraví nebo i ztrátu
lidského života a je důležité,
aby si to lidé uvědomili a nepouštěli se do věcí, na které
nemají.
Ale věřím, že většina z vás by
pomoci zvládla, vždyV základní principy a pravidla první
pomoci se v oddílech učíme.
Spousta lidí si říká:
„Záchranka přijede, je to
v pořádku.“ Ale v pořádku to

není. Ze zákona má záchranka lhůtu 15 minut. Do té doby
by se měla dostat na jakékoli
místo. Ona může sice přijet
velice rychle (do 5-10 minut),
ale i to je v některých případech již pozdě. Například člověk může vykrvácet za 1,5 minuty, resuscitace (umělé
dýchání a nepřímá masáž
srdce) se musí začít co nejdříve (nejlépe do 3 minut).
Všechno mé úsilí se zúročilo
při letošních povodních, kdy
jsme byli krizovým štábem
povoláni do Prahy na pomoc.
Zde jsme vykonávali zdravotní zajištění v evakuačních
centrech. V každém centru
byli vždy dva z nás. Každá
dvojice měla na starost zhruba 200 lidí. Bylo to náročné
jak fyzicky, tak i psychicky.
Tam jsem se jen utvrdil
v tom, že to, co dělám, má
smysl a budu v tom pokračovat.

nářství vrylo do stylu života.
Můj koníček se začal projevovat i v mém soukromém životě. Čím jsem si byl jistější, tím
jsem si připadal jistěji i v životě.
Nikdy totiž nevíš, kdy se ti
znalost první pomoci může
hodit. AV už na družinovce,
v autobuse, ve škole, na oddílové výpravě či při koncertě –
zkrátka všude.
Letos na táboře se ošklivě
zranili dva skauti. Oba spadli
z mostu na betonovou plochu. Díky schopnostem vedoucího a dalších členů se
podařilo
vše
zvládnout
a včas předat oba zraněné do
rukou lékařů. Také jsem se
účastnil této „záchranářské
akce“ a chtěl bych ještě jednou poděkovat celému oddílu Horizont z Pardubic za
dobře vykonanou práci!
Jen připravený člověk může
zachránit lidský život.
A co když to budeš právě TY,
kdo se vyskytne v blízkosti
nehody? Co uděláš? Víš to,
nebo tipuješ??
Jaroslav Procházka - Ballů

Dnes již první pomoc a vše
okolo nepovažuji jen za koníček. Dělám to proto, že chci
pomáhat lidem a být připraven pomoci.
Snažím se šířit první pomoc,
kde to jen jde, vyučuji ji na
kurzech první pomoci, na
skautských akcích. Lidé občas říkají, že to přeháním, ale
já už jsem prostě takový a nikdo mě nepředělá. Podobně
jako skauting se mi záchra-

Víš si rady
v krizových situacích?
Spoustu těchto znalostí
získáváš mimovolně – při
hrách v oddíle, při nácviku skautské praxe do
Skautské stezky, jako různé typy obvazů a ošetření
zranění apod. Více se dozvíš na str. 20.
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Umíš poskytnout první pomoc?
Stačilo by možná jen trochu vědomostí přidat a můžeš získat odbornost
ZÁCHRANA nebo ZDRAVOVĚDA z odborky Služba bližním.
Jak? Například pro získání I. stupně odbornosti Záchrana to znamená splnit
podmínky Zdraví ve Stezce, prvních 5 podmínek v odbornosti a 1 další libovolnou, a k tomu jednu libovolnou z odbornosti Zdravověda. Jaké jsou ty podmínky? Třeba vědět, jak přivolat pomoc v krizových situacích (záchranku, hasiče, horskou službu, policii). Nebo umět vypnout el. proud, zavřít vodu a plyn.
Znát způsoby přepravy raněného. Znát polohy první pomoci (stabilizovanou,
autotransfusní apod.)
Jistě máte v oddílové nebo střediskové knihovničce krabici skautských odborek.
Tam najdeš přesné podmínky – obě odbornosti mají tři stupně a škálu asi 15 podmínek na výběr.
vaší aktivitou ohledně Cesty k vrcholům, pokusím se to zařadit pro starší kluky v oddíle.“

cesta
k vrcholu

PROSINCOVÁ
LISTÁRNA

Vše kolem
Cesty k vrcholu
najdete
na internetové
adrese
www.skunipa.web.tiscali.cz
Přechodem Cesty k vrcholu na internet jsme
možná některé účastníky výstupu ztratili, ale
noví se hlásí. Redakce nabízí zaslání úkolů
těm, kteří mají s internetem problém.
Na internetu se objevily některé dětské bolesti, které budou v době, kdy čtete toto číslo, již
odstraněny.
Ti bystří přišli na to, že na adrese:
http://skunipa.web.tiscali.cz jsou informace
a úkoly, zatímco kontakt je buU přímo do redakce Skaut-Junáka nebo na: figy@centrum.cz.
Nová jména na osmitisícovkách:
Bára z Opavy zaregistrovala Mount Everest 19.
9. a k 15. 11. již nahlásila 537 S.
2. chlapecký oddíl jilemnického střediska Jilm
zaregistroval 11člennou Expedici Annapurna
(Lišák, Kroll, Lachtan, Luk, Štěpán, Pavián,
Hroch, Soudek,L uban, Šmudla, Evžen) a děvčata ze stejného střediska 3člennou Expedici
K2 (Zdxenča, MarVa, Zebra).
Z loňských „lezců“ se zatím ozvala 18. 11.
Anež s výškou 4926 S.
Z Mohelnice nám napsal vedoucí oddílu
Rampelníci Radek Loska: „Byl jsem překvapen
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Prosincový úkol:
ZÁCHRÁNÁŘSKÝ BALÍČEK
V0212-1-J- (2,3,4) MZ: 40 S
V každodenním životě není praktické s sebou
nosit lékárničku pro případ nouze. Osvědčilo
se používání tzv. „záchranářských balíčků“.
Tento balíček je malý a pomůže ti v krizových
situacích. Je v něm jen to nejdůležitější a můžeš ho nosit kdekoliv a kdykoliv s sebou.
Obsah balíčku: Obvaz šíře 8 cm, gázový čtverec sterilní 7,5 x 7,5 cm, dvě polštářkové náplasti (balené jednotlivě), resuscitační rouška,
pár gumových rukavic (ochrana před infekcí).
To vše v neprodyšném obalu. Celé to pořídíš
za 50-60 Kč.
OSUD
V0212-1-J-(4)MZ:(+300) – (-1200) S
Přečti si loňský Vrchol: V0209 o kritické situaci na hoře (Skaut-Junák č. 9).
Neodhadnutelný osud každého z nás je výslednicí obrovského množství dějů, ovlivňujících náš život.
My napodobíme tuto nepředvídatelnost na naší
hoře ve výši 6000 S kostkou: padne-li ti
6 : připočti si 5% výšky = 300 S; 5 : nic se nemění; ale dále již ztrácíš: 4 : odečti 5% = 300 S;
3 : 10% = 600 S, 2 : 15% = 900 S, 1 : 20% = 1200 S.
Přečti si článek o Reinholdu Messnerovi z
1. čísla Skauta-Junáka tohoto ročníku a polož
si otázku, co je vlastně šVastný hod?
Na vaše hlášení se těší
Jiří Klaban - Kyb

SKAUTOVAT
nemusíme jenom v lese
Každým rokem na podzim
se uskutečňuje JOTI – internetové Jamboree.
Letos tato akce vyšla na víkend 18. – 20. října.
Zúčastnit se může každý...
Na oddílové radě jsme si řekli, že to také musíme zkusit.
Prvním krokem bylo vyhledat
některé adresy, na které jsme
rozeslali e-maily, abychom
měli základ na neděli.
Sešli jsme se odpoledne
u Očumuna v bytě, abychom
prostřednictvím Internetu navázali kontakt se skauty z celého světa. JOTI jsme se nikdy
dříve neúčastnili, a tak jsme
pořádně ani nevěděli, do čeho jdeme.
Hned jsme se koukli, kolik lidí
nám odepsalo. Moc to nebylo.
„Zkusíme štěstí s IRC,“ řekli
jsme si. Spíš jsme jen tušili, že
něco takového funguje, ale
kdo se bojí, nesmí do lesa.
Stáhli jsme IRC ze stránek JOTI a nainstalovali. „No jo, ale
jak se s tím dělá?“ Nejsme počítačoví experti, tak jsme si
s tím hráli asi půl hodiny.
Naštěstí jsme našli kontakt na
jiného českého skauta, Kecala,
o kterém jsme nikdy předtím
neslyšeli. Ten byl naší spásou!
Napsal nám postup práce,
a tak jsme rozjeli naše chatování (pro neznalé – diskutování po Internetu). To bylo to, co
jsme si představovali!
Vyhledávali jsme si ty nejexotičtější „nicky“ (e-přezdívky)
a země. „Hovor“ vždy začínal
obvyklými otázkami o zemi
původu a městě, ve kterém ži-

jeme my a náš nový známý nebo známá. Když byli ochotní si
s námi povídat více, tak jsme
kladli všemožné otázky o stavu skautingu v jejich zemích,
ale nejen o něm. Například
jsme se dozvěděli, že zakladatel hlavního města Brazílie byl
Čech a byl skautem. Také jsme
se dozvěděli od jedné skautky
z Norska z města Tromso
(70˚s.š. 19˚v.d.), že v jejich hokejovém týmu hraje několik
Čechů. Často jsme ani nestíhali odpovídat lidem, se kterými
jsme navázali hovor.

Nejčastěji jsme si povídali
anglicky
Od každého cizince jsme
chtěli získat skautský slib,
heslo a zákon v jeho mateřském jazyce. Na oplátku jsme
rozesílali ten náš. Získali jsme
nejeden pěkný kousek.
Například e-kamarád Redaši
z Curacaa v Nizozemských
Antilách nám kromě nizozemštiny poslal slib i v místím dialektu papiamento
(o němž předtím nikdo z nás
ani neslyšel:-). Vypadá takhle:
„Riba mi palabra di honor mi
ta priminti di hasi tur mi esfuerso pa kumpli ku mi deber pa
ku dios i mi pais. Yuda tur hende te kaminda mi por i obedese lei de scout.“

Během pěti hodin se nám podařilo navázat spojení s bratry a sestrami z mnoha zemí
světa jako Velká Británie,
Jihoafrická republika, Norsko,
USA, Slovensko, Česká republika, Itálie, Finsko, Namibie,
Austrálie, Brazílie, Kanada,
Španělsko, Dánsko, Portugalsko, Nizozemské Antily, Venezuela a Chorvatsko.
A naše dojmy?
Zjistili jsme, že máme kamarády opravdu po celém světě,
i když je třeba pořádně neznáme. Potvrdili jsme si, že na
skautování nemusíme být
vždycky jenom v lese a zjistili
jsme, že všude řešíme stejné
problémy. Třeba při diskusi
s bratrem z Windhoeku, hlavního města africké Namibie,
jsme se dozvěděli, že i když
už přes dvacet let neviděli
sníh, problémy se získáváním
nováčků znají stejně dobře jako my.
Nemile nás překvapilo, že se
zúčastnilo tak málo skautů
z ČR, oddíly jen tři. To je škoda.
Letošní JOTI se nám velmi líbilo.
Doufáme, že příští rok zasedneme s oddílem za více počítačů, a že se zúčastní více
skautů z celé České republiky.
Vařečka a CD,
54. oddíl Modrá střela Plzeň
czech54pilsen@centrum.cz
Všechny potřebné informace
o této akci naleznete na adrese www.joti.org.
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Všimli jste si toho taky? Už jsou tu Vánoce...
ten čas ale letí...
V říjnovém čísle Skauta-Junáka nás prosil
o pomoc Bubák. Tak tedy:

inzerce

Milý Bubáku, je to už pěkně dlouho, co čekáš
na radu, jak pomoci svému kamarádovi z oddílu. Psal jsi nám, že ten kamarád bývá často
nabručený, má potíže s běháním a ostatní členové z oddílu se mu posmívají.
Nejprve je třeba zjistit, čím to je, že má tak
špatnou náladu. Může to být tím, jak se k němu chovají někteří členové v oddíle nebo třeba si i některé "nevyléčené" chmury nosí ze
školy, kde se k němu možná také spolužáci nechovají nejlépe nebo mu nejde učení... Anebo
je to kvůli něčemu úplně jinému, a právě to by
bylo třeba zjistit.
Říká se: „Sdělená starost, poloviční starost.“
Každému z nás se trochu uleví, když si může
o svých starostech s někým popovídat.
Když zjistíš, co způsobuje jeho špatnou náladu a mrzutost, můžeš mu nabídnout svou pomoc a společně se pokusit o nápravu. Ve dvou
se to lépe táhne. Pokud by v tom bylo opravdu to posmívání v oddíle, pokus se promluvit
s ostatními brášky, třeba o tom, jak by se cítili oni, kdyby se k nim někdo choval jako k tvému kamarádovi.
A také je tu vedoucí oddílu, nebo maminka

s taNkou, se kterými se můžeš poradit, jak kamarádovi pomoci. Musím říct, že se mi moc líbí, že ses nedal oklamat jeho mrzutostí a odhalil jsi v něm hodného a dobrého kamaráda,
a také, že máš chuN mu jeho situaci ulehčit
a pomoci mu s ní. Nebojme se zastat takových
kamarádů, i když je ostatní nemají moc v oblibě... třeba jsou to právě ti, kteří se stanou našimi dobrými kamarády. Držím palečky,
Bubáku...
Jsem třináctiletý chlapec, který by se strašně
chtěl stát skautem, ale nevím, jak na to, když
nejbližší oddíl je ode mne 25 kilometrů.
Prosím pora5te mi, co mám dělat. Prosil bych
radu odborníka a taky radu budoucích bratrů
a sester. Děkuji předem za každou radu a doufám, že se můj problém vyřeší.
Lukáš, Víchov (Stříbro)
Lukáš, doufejme, že náš budoucí bráška, se
nalézá jistě v nelehké situaci. Najdou se mezi
námi nějací bráškové a sestřičky, kteří dokážou najít východisko i z této situace?
Své nápady a rady pro Lukáše a pro Déčko
z minulého čísla Skauta-Junáka zasílejte na
adresu naší redakce.
S přáním spousty dárků pod stromečkem
a všeho nej v novém roce 2003 se loučí Pé*a
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 odpově1, 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

Expresní autobusová přeprava
včetně přepravy jízdních kol, červen – září, 11. rok provozu

RUMUNSKO – Karpaty, Dolomity, Alpy,
Rakousko, Itálie, Slovinsko, Řecko, Korsika
tel: 608 110 103, 583 233 478, e-mail: jenda.ca@tiscali.cz,

www.su.cz/ckjenda
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Co přinesl
poštovní kurýr?

kresba: berg

Milé čtenářky a milí čtenáři!
V 1. čísle časopisu jsme se na vás obrátili s výzvou o pomoc skautským střediskům a přístavům, kterým letní velká voda poškodila majetek.
Předpokládali jsme, že vyplavená střediska asi
nebudou mít myšlenky ani peníze na objednávku skautských časopisů.
Dary, které přišly přímo na podkonto – časopisy
pro vytopená střediska – nebyly nijak veliké, ale
přesto již jsme z těchto peněz objednali skautské časopisy několika střediskům.
S penězi přišel také milý dopis od br. Františka
Kettnera z České Třebové, který nabídl kromě finančních prostředků také starší ročníky časopisu Skaut-Junák, dobrodružné knihy z edice
Leprez, knihy Julia Verna, Karla Maye.
Moc mu za tuto nabídku děkujeme.
Také spisovatel a vydavatel Miloš Zapletal pomáhá, kde může a posílá vytopeným střediskům
knihy z Edice Prameny, které vydával.
Pomůžete také podobně?
Pošlete nám do redakce seznam knih a vaši adresu, zkontaktujeme vás s některým z postižených středisek.
Mezitím, když jsme si
psali a volali s postiženými středisky kvůli časopisům, z Plzně
se nám ozvali, že shánějí jakékoliv skautské příručky, protože
jim vše vzala voda.
A tak se obracíme na
vás, milé čtenářky
a milí čtenáři SkautaJunáka. Nemáte v klubovně nebo doma navíc
nějaké skautské příručky, knížky o přírodě,
hrách apod., které byste mohli postrádat a udělat tak radost těm, kterým knihovničky spláchla
voda?
Samozřejmě, že dárců na konto Nejste sami jsou
desítky a stovky – jednotlivců i oddílů a středisek. Některé dary byly větší, jiné menší, ale jistě

všechny dojdou na správné adresy, a všechny
dárce tu ani vyjmenovat nemůžeme. Došel nám
ale do redakce dopis, který může inspirovat
i vás, jak vydělat peníze, kterými pak můžete na
konto "Nejste sami" přispět.
Vážená redakce, milé sestry a milí bratři!
Píši Vám dnes hlavně proto, abych Vám sdělila, že
jsme od nás ze Spáleného Poříčí – střediska
Devětsil - poslali na zatopené klubovny 6 100 Kč,
a to přímo našim skautským přátelům, se kterými
se (zvláště klub OS) navštěvujeme. Jsou to
Rokycany a Strakonice. Není to mnoho, ale naše
středisko není tak veliké. Krom toho větší částky
jsme hned po povodních dávali na charitu a děti
měly sbírku i ve škole. Vybrali jsme ve středisku 3
100 Kč. Zdálo se mi to málo, a tak jsem napekla
větší množství perníkových srdcí, pěkně zdobených a hygienicky zabalených do celofánu, dále
různé domečky se stromem, košíčky a panenky
ze slaného těsta, lakované, panenky i vybarvené
a indiánské korálkové přívěsky na kůžičce, které
jsme vyráběly se skautkami. Skautky pak vše prodávaly na jarmarku. Utržily jsme čisté 3 000 Kč
(po odečtení materiálu) a přidaly je ke sbírce. Na
střediskové schůzce pak bylo odhlasováno toto
rozdělení a přímo zaslání přátelům. Psala jsem,
že je to sice málo, ale od srdce dáno.
Se stiskem levice Vás všechny srdečně zdraví za
středisko Devětsil ze Spáleného Poříčí
Jarmila Pelikánová – Fajnofka, Spálené Poříčí
Děkujeme za milý dopis, jistě podobně vynalézavých máme mezi sebou hodně. Přesto se na
vytopené oblasti postupně pozapomíná a tak
bychom je chtěli znova připomenout.
Krásný - lepší nový rok 2003 přeje všem čtenářům Skauta-Junáka
Káča
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Začínala druhá světová válka. Velen Fanderlik se rozhodl, že odejde na západ a že
tam bude hledat armádu, se kterou by mohl bojovat proti Němcům.

Jsem skaut, admirále,
a proto za tebou přicházím
Mimochodem: je to docela
zvláštní, že když se chtěl dostat na západ, musel jít na
východ, ale byla to zvláštní
doba a už jen hranice se
Slovenskem nebyla zcela neproniknutelná. V noci, v prosinci roku 1939, tmoucí
tmou se dostal na Slovensko
a odtud dál do MaRarska,
snad podle kompasu, snad
šel podle hvězd, trochu to
připomínalo skautskou noční hru a trochu hru o život,
ale nechytili ho, unikl zatčení a když se dostal do
Bělehradu věděl, že se mu
útěk podařil.
Ve Francii se přihlásil do armády jako tisíce jiných našich vojáků. Posbíral jsem
vzpomínky
některých
z nich. Měli pocit, že o ně
Francouzi ani příliš nestojí.
Přišli, aby bojovali za
Francii? Proč? Nikdo je o to
neprosil. Řeči o válce poslouchali Francouzi jen s velikou nechutí. Ostatně třeba
ani žádná válka nebude.
Jeden z našich vojáků si
do svého deníku napsal:
„Všichni se tady na nás dívají jako na vetřelce, jako na
chudáky, kteří jsou sto let za
opicemi. Vůbec nevědí, co
jsme za národ. Malé ukázky
jejich otázek: A hraje se
u vás taky nějaká hudba?
Víte, co je to džez? Rostou
u vás taky brambory? Máte
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moře? Proč jste vlastně utekli? Kdybyste měli co jíst
a pít, tak jste zůstali doma…“
Dne 10. května 1940 obrátilo
Německo svoje útočná vojska na západ, proti Belgii,
Nizozemsku a Lucembursku.
Začalo
západní
tažení.
Potom se už boj přenesl i na
francouzské území a dne
22. června 1940 podepsal generál Hunziger, z pověření
francouzské vlády, smlouvu
o příměří, která byla bezpodmínečnou
kapitulací.
Francie byla poražena. Velen
Fanderlik, stejně jako tisíce
dalších našich vojáků, byl
opět na útěku.

Do svých vzpomínek na druhou světovou válku o tom
později napsal: „Když byli
Francouzi na severu poraženi a Němci se hrnuli do
Francie, byla naše armáda
asi z poloviny někde na frontě a druhá polovina ještě
v Adge u Středozemního moře. Nastal všeobecný zmatek. Můj velitel, generál
Miroslav, mě poslal do
Marseilles, abych tam navázal spojení s anglickými loděmi, které měly dostat spojenecké
jednotky
do
Anglie…“
Nejdřív hledal pomoc na
českém konzulátě v Marseille, ale ten už byl prázdný, na-

JUDr. Velen Fanderlik
(1907 - 1985)
Začal skautovat v Brně. Po
roce 1925 vedl několik let
Lesní školy. Prošel skautskou školou v anglickém
Gilwellu. Vystudoval práva v Brně a později znovu
v Britské Kolumbii. Byl
skautským spisovatelem
a malířem.
Za války působil v naší zahraniční armádě. Po válce
se stal starostou Junáka.

Po únoru 1948 emigroval.
Dlouhá léta byl náčelníkem
českých skautů v exilu a vydával pro ně v Americe časopis „Stopa“.

ši diplomati už stačili uprchnout do severní Afriky.
Hledal dál a… našel. Velitel
přístavu, admirál, jehož jméno se Velenovi ze vzpomínek
vytratilo, byl skaut. „Jen proto jsme si dobře a rychle porozuměli a… kdyby ho nebylo, tož nevím, kolik našich lidí by bylo ve Francii zamrzlo,“ napsal o něm.
Bitva o místa na lodích byla
dramatická. V přístavech bylo také mnoho civilistů utíkajících před okupanty.
Známe jména některých lodí, na kterých naši vojáci dopluli do Anglie. „Neuralia“,
„Britanic“, ale také egyptská
loR „Mohamed - al - Kebir“,
anebo třeba také už bezejmenná holandská lodička,
která vozila do Evropy burské oříšky a nebyla zařízená
na osobní dopravu – a tak
dál. Od severu se rychle při-

bližovala německá armáda.
Němečtí letci věděli moc
dobře, co se ve francouzských přístavech děje.
Jeden z našich vojáků později o cestě do Anglie napsal: „Lodě vypluly v noci,
aby mohly nepozorovaně
proplout zálivem. Po obou
stranách zálivu již byli
Němci… Začala střelba a my,
protože jsme měli nejmenší
loR, o které jsme pochybovali, že se s ní dostaneme na
volné moře – pluli jsme
v konvoji čtyřiceti lodí –jsme měli štěstí a propluli
jsme a jen ještě tři další.
Ostatní zůstaly v zálivu…“
Byl to nesmírně těžký úkol,
který Velen Fanderlik tenkrát ve Francii plnil. Sám?
Asi ne. Kolik bylo našich vojáků, kteří se dostali do
Anglie jen jeho zásluhou?
Tisíc? Deset tisíc? Dvacet ti-

síc? Nevíme. Napsal jen, že
úkol, který dostal, splnil a že
potom „…na jedné z posledních lodí odplul do Anglie“.
Ale to už je příběh z jiné povídky. V Anglii bylo všechno
jinak. Angličani chtěli bojovat. Nechyběla jim odvaha.
Chyběli jim jen vojáci. Vítali
na ostrovech každého, kdo
byl schopen a ochoten jít
s nimi do války s Němci. Už
jsme nebyli příslušníky „malého neznámého národa,
kdesi ve střední Evropě“.
Ve stručných poznámkách,
které Velen Fanderlik zanechal, je o útěku z Francie jen
několik řádek. Končí větou:
„V Anglii jsme byli ubytováni ve velikém táboře v distriktu Shropshire na severozápadě ostrova, kde nás
bylo asi dvacet tisíc…“
Otto Janka
ilustrace Marko Čermák
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Nemusíte být přímo účastníky jamboree a přesto vám může tato dvojstrana přinést mnoho zábavy a nových zážitků.

Jamboree se blíží!
Sdílejme náš svět, naši kulturu
ZAJÍMAVOST
Festival Songkran
Thajsko slaví třikrát nový rok. Oslavy se totiž
pořádají 31. prosince, pak se ještě slaví čínský
nový rok a thajský nový rok, kterému se říká
Songkran. Jméno tohoto svátku pochází ze
sanskrtu a znamená „počátek slunečního roku“. V Thajsku letní slunovrat připadá na duben, kdy se také tento svátek slaví.
A jak takový svátek vypadá?
Každý si pečlivě doma uklidí. V den vlastního
slunovratu se v buddhistických klášterech pořádají oběti. Děti prokazují úctu starším lidem
tzv. vodním obřadem, tj. zaléváním palem
svých rodičů. Na ulicích se lidé navzájem polévají vodou, používají se při tom dokonce
i vodní pistole, děla a nákladní auta k dopravě
vody, a tak to trvá od rána do večera.
Songkran trvá tři dny a je také nazýván svátkem rodiny, protože se má vždy celá rodina
sejít.
ZAHRANIČNÍ HRA
Potřebujete: kartičky s vlajkami různých zemí
z celého světa.
Hra pro oddíl „Kolem světa za 15 minut“
Rozdělte se do dvou rovnocenných družstev.
První stojí v kruhu s vedoucím, druhá opodál.
Vedoucí rozdělí hráčům první skupiny jednotlivé země tím, že jim řekne jejich jednotlivá jména. Každý z druhé skupiny si musí po zahájení
hry najít jednu z kartiček poházených na zemi
či schovaných. Obcházením a dotazováním se
stojících v kruhu (samozřejmě každého zvlášN)
na informace té dané země (kterou si našel),
aniž by se kdokoliv zmínil o jejím jméně, najde
toho, kdo od vedoucího získal tu samou zemi.
Kdo zůstane jako poslední, prohrál.
Hru můžete ztížit tím, že budete mluvit cizím
jazykem.
Potřebujete: obrázky vlajek různých zemí
(www.flags.net), nůžky, lepidlo a papír.

26

Puzzle: Každou vlajku rozstříhejte na 10 či více kusů (pro zpestření můžete udělat tvary
puzzle). Kousky rozházejte po hřišti. Každá
družina má za úkol najít a slepit vlajku státu,
který si vylosovala nebo jí byl přidělen.
NÁZOR
Sestry Renaty Rudové z 3. smíšeného oddílu
Znojmo jsme se zeptali:
Co očekáváš od světového jamboree?
Doufám, že navážu nějaké nové kontakty se zahraničními skauty. Věřím i v přátelské jednání
ze všech stran. Z takové velké akce si jistě přivezu spoustu krásných zážitků, na které pak budu vzpomínat.
A na co se nejvíc těšíš?
Těším se na lidi, které tam poznám, na kultury
různých národností. Také se těším na věci, které si z jamboree v Thajsku dovezu domů. Velice
jsem zvědavá i na tradice a památky, které uvidím. Například mne zajímá tanec, jsem zvědavá na jiné druhy táborů, reprezentační stánky
cizích výprav apod. Nejvíc se ale těším na thajskou zem a její kulturu.
A co říkáš na světové jamboree ty, milý čtenáři Skauta-Junáka? Napsal jsi již do redakce
Skauta-Junáka, zda má taková velká akce, na
které se sejde několik desítek tisíc skautů
a skautek z celého světa, vůbec smysl?
Zúčastnil by ses také nebo o podobné zážitky
nestojíš? Piš na adresu redakce: Skaut-Junák,
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1. Některé
z odpovědí budou otištěny v časopise a tři vylosovaní obdrží propagační materiály.
Sloni v Thajsku
Bílí sloni jsou považováni za vtělení Pána
Buddhy a v minulosti se o ně vedly války.
Jakýkoliv bílý slon chycený v Thajsku automa-

ticky patří králi. Největší, rekordní slon byl
v kohoutku 4 m vysoký a vážil 12 tun. Dnes žije v Thajsku méně než 2000 divoce žijících slonů, v zajetí asi další 3000. Za posledních 10 let
se sloní populace snížila o téměř 50%. Wildlife
World Fund v Thajsku založil Elephant Ivory
Trade Compaign („Slonovinová oborová společnost“), když na konci roku 1999 zjistili, že
11 ze 17 hotelů v dolním městě v Bangkoku je
zapojeno do obchodu se slonovinou, který je
odhadován na 60 milionů bathů (1446 milionů
USD). Přírodní rezervace Phu Luang má čtvrtinu volně žijících slonů v Thajsku, a také poslední zbytky sumatránských nosorožců. V rezervaci Doi Pa Muang pomáhá WWF, společně
s královskou rodinou, znovu zavádět slony do
přírody. Lov byl v Thajsku zakázán v roce 1989,
ale stále existuje ilegálně. WWF spolupracuje
s lidmi Karen, kteří žijí v pralese Thuhg Yai
Naresuan už přes 200 let, na výzkumu životního prostředí těchto vzácných zvířat.

SOUTĚŽ
Jak často se koná světové jamboree?
a) každý rok
b) jen přestupný rok
c) každý čtvrtý rok od prvního jamboree
Další otázky týkající se světového jamboree
a místa jeho konání, tedy Thajska, najdete
průběžně na internetové stránce české výpravy www.skaut.cz/jamboree. Ti co se soutěžního kvizu na těchto stránkách zúčastní, budou
moci vyhrát zajímavé ceny.
NÁZOR
Bratr Bohumil Vojůvka – Bobeš z Frýdku Místku
nám odpověděl:

Zajímavosti o slonech
Mamuti byli slonům úzce příbuzní, především
asijským slonům, pouze jejich samci měli kly.
Při narození má slon největší mozek ze všech
savců. Čich je jejich nejrozvinutější smysl.
Sloni jsou vegetariáni a denně zkonzumují
1,5% své tělesné váhy. Živí se trávou, ovocem,
prosem ap.
Sloní kel je dost silný na to, aby dokázal zvednout zátěž 200 kg, ale slon je i dostatečně opatrný, takže může utrhnout jediné stéblo trávy.
Asijští sloni jsou mnohem více ohroženi než
sloni afričtí. Je jich pouze 34 až 51 tisíc, tedy
méně než 1/10 slonů žijících v Africe.

Co očekáváš od světového jamboree a na co
se nejvíc těšíš?
Od jamboree očekávám hlavně nevšední zážitek
a zkušenost, která se člověku může naskytnout
jen jednou za život! Věřím, že toto jamboree bude určitě super, a to taky proto, že bude
v Thajsku! V tak exotické, a tak vzdálené zemi,
což mne velice fascinuje a láká. A navíc tam člověk potká tolik skautů a skautek, kolik nikdy neviděl. Taktéž se těším na všechny národy a jejich
kultury, a to ani nebudeme mít tu čest poznat
všechny! A to je také to, na co se těším. Všichni ti
noví lidé a kultury a jídla a písně a hry!
No, nádherná představa, ale za těch pár dnů to
nemůže člověk všechno poznat. Taky se hodně
těším na let letadlem, poletím poprvé, a na thajské moře, vyhřátou pláž a na senzační chvíle,
prožité se všemi těmi bezva lidmi z naší krásné
vlasti!
Jo, jo. Všude dobře, doma nejlíp.
Připravil Sunar
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knížky
do
krosny
JAK VYZRÁT NA ŠKOLU
Pro úspěch ve škole již dávno neplatí, že je zaručen délkou doby, kterou žák stráví nad učební látkou. Úspěšný je spíše ten, kdo dokáže vědomosti spojit se správnou
organizací a schopností
dobře je prezentovat.
Osvědčené strategie pro dosažení lepších známek –
Kondice a vnější vzhled –
Klíč k úspěchu – Využití internetu – Zameškané hodiny
a omluvy – Láska, drogy a násilí
Mladí autoři Christian Gröll a David Sehrbrock
nabízejí řadu podnětů, jak s vynaložením minimálního úsilí dosáhnout co nejlepších úspěchů
– jak ušetřit čas lepším časovým rozvrhem a organizací práce, jak se efektivně připravovat na
zkoušky, jak se prosadit během vyučovacích
hodin, jak se před učiteli a spolužáky prezentovat suverénně, kompetentně a sympaticky.
Knihu vydalo nakladatelství Portál.
NA TROSKÁCH WELLINGTONU
Autor – letec Václav Kubec – líčí válečný příběh
pilota Václava Procházky, který po okupaci
Československa utekl do Polska, a tam se přihlásil u čs. vojenské skupiny v Krakově. Po
krátkém marném boji Polska s Hákovým křížem
musel znova utíkat do
Francie, ale ani ta dlouho neodolala. Od roku 1941 létal ve
funkci prvního pilota welingtonu – těžkého bombardéru
311. čs. perutě RAF. Jednou
musel nouzově přistát s poškozeným strojem u Fríských
ostrovů nedaleko Německa.
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Zachránil sice posádce životy, ale všichni padli
do zajetí, kde prožili zbytek války.
Kniha z nakladatelství Ostrov je doplněna řadou autentických fotografií.
TROSEČNÍCI Z VLAŠTOVKY
Plachetnice Vlaštovka ztroskotá a místo prázdninového
plachtění prožívají Zuzana,
John, Titty, Roger a papoušek Polly dobrodružství při
průzkumu neznámého vnitrozemí. Chronologicky druhou ransomovku, navazující
na Boj o ostrov, vydává nakladatelství
Toužimský
a Moravec s ilustracemi autora – Arthura
Ransomeho.
2x Windy
KAM PLAVEŠ, GASTONE?
Vyprávění slavného lachtana
Lachtana Gastona, který plaval rozvodněnou
Vltavou a Labem, sledovala letos celá střední
Evropa. On byl ale výjimečný už dávno předtím
a prožil dlouhý šNastný život. Jedinečně skloubit dokument a pohádkové vyprávění se zdařilo Michaele Voldřichové, která se o lachtana
starala řadu let v pražské zoo.
Jeho příběh, počínající u břehů jižní Afriky – a žel, končící
právě při zdařilém vylovení,
je doplněn 60 fotografiemi
a malovanými ilustracemi.
Vydává Nakladatelský servis
Euromedia, Šabata, Baset.
Miroslav Procházka
MODRÝ ŠÁL
Patnáctiletou Fany na nádraží nikdo nečeká –
jen jí kdosi strčí do ruky pozvání na diskotéku.
Fany totiž přijela na několik týdnů k tetě do
Amsterodamu, ale od začátku je vše plné záhad
– přijíždí ve špatné datum, potkává se s holčičkou ze starého obrazu, který má doma v kalendáři... A setká se také s klukem, jehož fotka byla na té pozvánce. Měl kolem krku modrý šál...
Jmenuje se Laurens, ukazuje Fany krásy města,
stejně jako ona má rád galerie, muzea, tajemno... Jenže všecko se zase nějak zamotává – je
to sen, nebo skutečnost? O tom se můžete přesvědčit v knize švýcarské autorky Anity
Siegfriedové, která vyšla v nakladatelství
Amulet.
D. S.

sběratelův
šuplík
1

Dnes ti, Čiki, ukážu svoji sbírku předmětů každodenní potřeby. Jde o
HRNEČKY A SKLENIČKY
Musíme do předsíně, tam na ně mám zvláštní
poličku.
Páni, těch je. Moje teta sbírá taky hrnečky, ale
takové po babičkách, starožitné. Tyhle vypadají jako nové.
Však také většina není starší než 15 – 25 let. Ani
nevím, kdy se u nás objevil poprvé hrneček se
skautským motivem. Snad to byl šálek s podšálkem, na kterém byla černá a zlatá skautská lilie
a pocházel asi z Karlovarska z období 1968-70.
Bohužel jsem ho jen viděl. Mám tu podobný hrneček se talířkem v zelené barvě (1), asi z roku
1990. V cizině jsou hrnečky oblíbený suvenýr
k různým akcím. Zkusili
jsme to taky - třeba tenhle
(2) jsme dali vyrobit k prvnímu Intercampu na našem
území. Konal se u Sycheráku poblíž Tacho-va 1994.
V programu byla jízda histo2
rickým vlakem, a tak se stará parní lokomotiva stala i symbolem setkání téměř dvou tisíc skautů z celé Evropy. Byl jsem
tam, a na památku mám tento hrneček.
A co ten s holubičkou? (3)
V roce 1997 jsme
navázali na tradici
předválečných slovanských jamboree a novodobé setkání nazvali Fénix. Na okraj
3 Prahy ke Džbánu se

Máš tu taky skleničku.
To zase v Jirnech u Prahy oslavovali v roce
1998 své 60. výročí
a dali emblém oslav natisknout na skleničky,
a další suvenýr byl na
světě.
Jsou tu ale i hrnky cizí.
Však jsem říkal, že v ci4
zině jich už koluje hodně. Skoro na každé větší akci se nějaký objeví,
a tak je vyměňuji za naše, nebo si nějaký koupím. Třeba tenhle (4) vyrobený na oslavu 75 výročí
světového skautingu (1907
– 1982) jsem si přivezl
z Belgie. Ten holčičí (5) pochází asi z Anglie. Velikou
radost mám z hrnků ze svějamboree.
5 tových
Z Holandska 1995 jsem si
ho přivezl, ale doma mi upadl – málem jsem to
obrečel, ale podařilo se
mi ho sehnat znova.
Nedávno jsem získal
tenhle hrnek (6) až
z Chile, kde bylo jamboree na přelomu let 199899. Věnoval mi ho jeden
6
z účastníků.
Royi – obrázek na tomhle hrnečku (7) jsem už
někde viděl!
Máš postřeh! Když jsme
loni prohlíželi staré pohlednice, byla tam jedna
ze „Salačova desatera“.
Některé firmy ti natisknou na čistý bílý hrnek
jakýkoliv motiv podle obrázku nebo fotky. Stojí to
7 víc než běžný hrnek, ale
můžeš to zkusit také, třeba jako dárek pro někoho.
Windy

sjelo 1200 zahraničních
skautů a skautek.
Odváželi si hrníček
s motivem ptáka ze staroslovanského šperku,
který se stal symbolem
Fénixu.
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Poměrně málo známý primát Bonobo (Pan paniscus) je velice unikátní bytost, jehož anatomie se podobá anatomii „Lucy“, nejznámějšímu nálezu kostry pračlověka.

Tajemný
BONOBO
Mezi šimpanzem a člověkem…
Bonobové jsou podle svého vzezření ze všech
opů lidem nejpodobnější. Jejich krok, postoj,
polohy při odpočinku, jejich gesta, výrazy
v obličeji, to vše vypadá mnohem více jako lidské, než u šimpanzů, goril či orangutanů.
Bonobo nemá oproti ostatním primátům ocas.
Barva srsti je černá, postupem věku přechází
do šedivé. Jejich přední končetiny jsou delší
než zadní, štíhlejší a mají krátký palec.
Velikost samce je okolo 39 kg, samice váží asi
30 kg. Jejich lebka má jemnější rysy než lebka
ostatních primátů.
Kde a jak žije
Bonobo se vyskytuje pouze na jediném místě
na světě v Kongu, v Zaire, kde žije v korunách
stromů hustých lesů. Živí se převážně ovocem, výhonky, listy, semínky, kůrou, různými
rostlinami, ale nepohrdnou ani malými savci.
Rozezná a konzumuje až 113 typů rostlin.

Všichni ostatní primáti žijí v malých tlupách,
v počtu nejvýše po osmi členech. Bonobo žije
a cestuje ve velkých skupinách, čítajících někdy až 100 členů. Aby nedocházelo ke střetům
a problémům, mají vyvinutá pravidla, jak se
s problémy vypořádat.
Dospělí samci chrání členy skupiny, loví a jsou
daleko galantnější k samicím než samci šimpanzů, protože si s nimi potravu rozdělují.
U šimpanzů se naopak potrava rozděluje nejdříve mezi samci vzájemně a teprve poté dochází řada na samice.
Jakým jazykem mluví?
Bonobové mají velice složitý dorozumívací
systém. Jejich hlasové projevy jsou velmi rozmanité a rozhodně nejsou pouhými výrazy citů a pocitů, někteří vědci je považují za obdobu lidského jazyka.
Bylo pozorováno, že se často v lese setkávají
skupiny čítající 200 až 300 bonobů - jako by
přišli na návštěvu. Na těchto akcích je slyšet
nepřetržité mluvení a hlasové projevy, jako
kdyby si bonobové vyprávěli nejnovější drby ale my opravdu nevíme, co si sdělují, protože
jejich výzkum je ještě v kolébce. Kromě hlasových projevů užívají také vizuální komunikaci
- dorozumívají se bohatou škálou posuňků
a grimas - různě cení zuby a šklebí se.
Například stažené rty a přímý pohled signali-
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zuje zájem o partnerku, otevřená pusa se semknutými a odhalenými zuby je projevem při
setkání s nadřazeným jedincem a projevem
podřízenosti. Otevřenou pusou a zakrytými
zuby projevují nadřazenost a chtějí tak protivníka vystrašit. Otevřené oči a rty do „o“ jsou
projevem frustrace a strachu, například po
útoku, když se ztratí mládě nebo když se objeví podezřelý objekt. Chce-li si bonobo hrát,
má oči a pusu otevřené, ale neukazuje zuby.
Dozvíme se víc?
I přesto, že jsou
pozorováni již od
roku
1980,
je
spousta
základních údajů, které
o nich nevíme,
protože žijí ukryti
ve velmi hustých
lesích. Můžeme se
jen domnívat, jak
vypadá jejich sociální struktura, co
znamenají jejich

zvuky a jaká je jejich přirozenost
a duševní bohatství. Co ale víme
je, že s námi sdílejí 99% genetického dědictví, většinu
anatomie
a zřejmě většinu,
možná i všechny
naše emoce.
Opravdovým problémem ale je to,
že než vůbec budeme mít příležitost se o těchto
bytostech, které se chovají a vypadají podobně jako my, něco dozvědět, vymizí z divoké
přírody úplně. Jejich stavy se rychle snižují
a dnes patří mezi živočichy ohrožené úplným
vyhubením.
Největším jejich nepřítelem je opět člověk,
který ničí jejich přirozené prostředí a loví je
pro maso.
Petr Vačkář, foto archiv autora

Co řekly významné osobnosti o zvířatech
Veškerá stvoření jsou děti jediného Otce
a tudíž bratři člověka.
František z Assisi,
básník, zakladatel řádu (1182 – 1226)
Blahořečím onomu času, kdy lidé žili svorně se zvířaty bok po boku a tvořili s deseti tisíci bytostmi jednu velkou rodinu.
Čuang-c,
filozof, taoista (asi 365 - 285 př. n. l.)
Zvířata jako lidé stejný úděl mají,
Jedni i druzí stejně umírají,
Dýchají stejně,
v čem člověk před zvířetem?
K jednomu místu plynou.
Vše je vánek.
Vše z prachu vzešlo, vše do prachu se vrací,
A kdo zná tolik, aby mohl říci:
Duch lidský stoupá vzhůru,
Zvířecí pod zem spěje!
Starý Zákon, kniha Kazatel 3, 19-2

Bůh si přeje, abychom trpícím zvířatům
spěchali na pomoc, pakliže ji potřebují.
Každá bytost v ohrožení má stejné právo
na ochranu.
František z Assisi,
básník, zakladatel řádu (1182-1226)
Velikost národa a jeho morální úroveň se
dá měřit tím, jak zachází se zvířaty.
Mahátmá Gándhí,
politický vůdce indického lidu (1869-1948)
Kdysi lidé obchodovali zcela samozřejmě
a bez valných výčitek s lidmi, otroky. Stříleli
Indiány, Tasmánce, dnes se za to stydí.
Jednou se budou hanbit, že chytali, vraždili, prodávali zvířata, své spolubratry.
RNDr. Miloslav Nevrlý - Náčelník,
spisovatel
Z knihy Hlas pro němou tvář,
vydal Animal Globe a Unicef 2000
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Když
se
řekne...
Nejvíc lžou lidé pravdomluvní.
Nesmysl? Ne, opravdu si to myslím. Pokusím se to dokázat.

...BUDDHA

Začnu tím, který nelhal. Říkali
mu Buddha. Jmenoval se však
Siddhárta Gótama. Narodil se
asi v roce pět set před Kristem
v severním Bengálsku pod
Himalájí. Jeho otec byl bohatý
a jeho maminka byla krásná. Až
do svých dvaceti sedmi let žil
životem šlechtice. Pak si oblékl
rozedraný pláš? a začal putovat
po Indii a kázat o hledání pravdy. Vedl svoje žáky po pravdivé
stezce života, když mluvil
o správném toužení, o správném usilování, o správném
chování… a tak dál.
Jeho žáci však proměnili jeho
učení později v nové náboženství. Byli pravdomluvní skoro
pořád, ale když začali vypravovat o Buddhovi, začali současně lhát, až se hory zelenaly.
Lhali s těmi nejčistšími úmysly.
Lhali, když říkali, že se mu stromy v lese klaněly, ale činili tak
jen proto, aby se mu klaněli také lidé. A lhali dál. Přišli na to,
že byl bohem. On sám nikdy nic
takového netvrdil.
Ne, nemohl být synem obyčejného otce, jeho matka ho zázračně počala, když se jí zdálo
o bílém slonovi, prohlašovali
jeho žáci. Ostatně sám Buddha,
ještě dřív než se narodil, byl
zázračným slonem se šesti kly.
Pak se narodil a také hvězdy na
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nebi se mu klaněly a on pak putoval po Indii a dělal zázraky.
Lhali také o těch zázracích, které si vymýšleli s těmi nejčistšími úmysly. – Musíte Buddhovi
přece uvěřit, když byl bytostí
zázračnou, zázračně počatou

a vyrábějící zázraky jako na běžícím pásu.
Potom začali Buddhovi stavět
sochy a oltáře. On však byl prorokem, který přinesl náboženství správného života a ne náboženství oltářů. Učil, že zájmeno
„já“ není tak důležité, jak si myslíme. Učil, že „my“ je víc. Učil, že
naší povinností je pomáhat těm,
kteří naši pomoc potřebují. Učil,
že člověk nesmí žít jen sám pro
sebe a pro svůj prospěch.
Asi o šest set let později opakoval evangelista svatý Matouš to
samé, když napsal: „Kdo by
chtěl jen svou duši zachovat,
ztratí ji.“
Otto Janka

Buddhismus je učení živé již přes dva a půl tisíce let, proto je i umění zobrazující Buddhu velice různorodé, stejně
jako jemu zasvěcené stavby. Velký Buddha (nahoře) je 11,5 m vysoká kamenná socha z Kamakury v Indii, 13. stol.
Nejstarší buddhistickou stavbou byl stúp – tyto jsou v Sáňčí v Indii, 3. stol. před naším letopočtem. K nim patřily také bohatě zdobené brány (naproti). Hlava Buddhy v záhlaví rubriky pochází z 2. stol. Buddhismus se postupně rozšířil z Indie do Číny, Thajska, Indonésie, Japonska a dalších zemí. Buddha byl zobrazován ve stylu umění té země
a chrámy se stavěly v duchu místní tradice – například chrám v Udži u Kjóta, Japonsko, 11. stol. (vlevo dole), chrám
Smaragdového Buddhy, Bangkok, Thajsko, 18. stol.
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Alek strávil prázdniny u strýčka v Indii a teI se vrací domů
do Anglie. LoI Drake zastavuje v mnoha městech po cestě
a všude je spousta zajímavostí. V jednom z přístavů na palubu přibyl nový pasažér – divoký, nádherný černý hřebec,
který k sobě nechce nikoho
pustit.

Alek by rád věděl, proč vezou
Blacka do Anglie. Možná na
chov, nebo snad na dostihy.
Šikmá ramena, široký hrudník, silné nohy, kolena ani vysoko, ani nízko – to jsou znaky rychlého a vytrvalého
zvířete. Takhle to Aleka naučil
v Indii strýc.
Jedné noci se Alek zase vydal
na obvyklou výpravu ke stáji
s kapsami plnými kostek cukru. Bylo horko a dusno, černé
mraky zakryly všechny hvězdy a v dálce křižovaly oblohu
dlouhé blesky. Black měl hlavu vystrčenou z okénka.
I dneska se díval na moře, jen
nozdry se mu chvěly víc než
kdy jindy. Otočil hlavu
k Alekovi, zaržál a díval se na
moře dál.
Alekovi poskočilo srdce radostí – kůň se před ním poprvé
neschoval do stáje. Popošel
blíž. Položil si na dlaň kostku
cukru a váhavě ji hřebci nabídl. Black se znovu otočil a zaržál – tentokrát jemněji. Alek
se ani nehnul. Takhle blízko
se ještě ani on, ani nikdo jiný
k Blackovi nedostal od chvíle,
co ho nalodili. Neodvážil se
však natáhnout ruku blíž
k obnaženým zubům a ohrnutým nozdrám a raději zase položil cukr na okno. Kůň se podíval na cukr, pak na chlapce,
pomalu se pohnul a pustil se
do sladké pochoutky. Alek ho
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chvíli pozoroval s pocitem
hlubokého uspokojení. Potom se rozpršelo a Alek se
vrátil do kajuty.
V noci ho něco náhle vyburcovalo ze spánku.
Drake se divoce nakláněl sem
a tam, až Alek spadl na podlahu. Zvenku slyšel ohlušující
burácení hromů a viděl blesky, jež osvětlovaly kajutu jako
ve dne.
První Alekova mořská bouře
v životě! Stiskl vypínač - svět-

Walter Farley

ČERNÝ
HŘEBEC

lo nesvítilo. Další blesk ozářil
celou kajutu. Uviděl, že ze
stolku spadlo všechno na
zem a podlaha je plná střepů.
Rychle si natáhl kalhoty a košili a zamířil ke dveřím. Hned
se však zarazil a vrátil se zpátky k posteli. Klekl si, sáhl pod
postel a vyndal záchrannou
vestu. Doufal, že ji nebude potřebovat, ale oblékl si ji.
Otevřel dveře a vydal se vrávoravě na palubu. Poryv větru ho zahnal zpátky do chodby. Zachytil se zábradlí

a zadíval se do temné prázdnoty před sebou. Tu a tam
k němu skrz hukot větru dolehl křik kapitána Watsona a posádky. Mohutné vlny se přelévaly přes Drakea od jednoho
konce na druhý. Cestující se
v panické hrůze vyhrnuli na
chodbu. Alek byl opravdu vyděšený. Ještě nikdy nic podobného nezažil!
Drake se prodíral nespočetnými vlnami, chvěl se, nakláněl do stran, zdálo se, že už to
trvá celé hodiny. Zuby nehty
se však držel na hladině.
Hromy a blesky neustávaly,
pořád se stejnou silou bičovaly oblohu a moře znásobovalo jejich burácivý rachot.
Alek viděl ze svého místa na
okraji chodby námořníka, jak
se snaží dostat směrem k němu. Zoufale zápasil s bouří,
aby se udržel zábradlí. V tu
chvíli se Drake naklonil a přes
palubu se převalila obrovská
vlna. Když voda odtekla, byl
námořník pryč. Alek zavřel
oči a modlil se.
Bouře pomalu ztrácela na síle
a Alekův strach začal roztávat. Vtom však jako by shůry
vytryskl ohnivý proud a padal
na ně. Ozval se ostrý praskot
a loM se otřásla. Náraz mrštil
Aleka obličejem na palubu
a omráčil ho. Když se mu začalo vracet vědomí, cítil, že
leží na břiše a obličej má horký a lepkavý. Ohmatal si ho
rukama, a když je odtáhl, měl
je pokryté krví. Potom si uvědomil, že po něm někdo šlape. Všude jen samý nářek
a křik, cestující se snažili přes
něj dostat ven! Drake se nehýbal, motory utichly.
Alek se s námahou zvedl
a vlekl se po palubě.
Vyděšenýma očima pozoroval, co se kolem něj děje.

Blesk téměř rozřízl loM vpůli!
Šli ke dnu! Zvláštní bylo, že se
najednou – teM, kdy se blížil
jeho konec – cítil tak klidný.
K záchranným člunům se hrnuli lidé a kapitán Watson křičel povely. Jeden člun právě
spouštěli. Vtom se do něj
z boku opřela obrovská vlna
a převrátila ho. Všichni, kdo
se do něj dostali, zmizeli pod
vodou.
Pak opatrně spustili druhý
člun a Alek čekal, až na něj
přijde řada. Když měl konečně nastoupit, byl už člun plně
obsazený.
„Počkej na další, Aleku,“ řekl
mu kapitán přísně, ale vzápětí mu položil ruku na rameno,
aby svá slova zmírnil.
Během spouštění druhého
člunu na vodu se objevil tajemný snědý cizinec, mával
zuřivě rukama a cosi nesrozumitelně drmolil.
„Máte ji pod postelí!“ zakřičel
na něj kapitán.
Alek si všiml, že muž nemá záchrannou vestu. To už se cizinec s hrůzou v očích odvrátil
od kapitána a zadíval se na
Aleka. Zběsile se na něj vrhl
a snažil se mu strhnout vestu
ze zad. Alek se bránil, ale neměl proti tomu šílenému muži
šanci. Kapitán ho prudce odtrhl a mrštil jím o zábradlí.
Alek uviděl, že si cizinec všiml spouštěného člunu, a než
ho mohl kapitán zadržet, za-

čal přelézat zábradlí. Chtěl
skočit dolů do loMky! V tu
chvíli sebou Drake prudce trhl, muž ztratil rovnováhu,
s křikem padl do moře a víc
už nevyplaval.
Snědý cizinec se utopil a Alek
si okamžitě vzpomněl na
Blacka. Co je s ním? Je pořád
ještě ve stáji? Rychle si proklestil cestu čekajícími lidmi
a spěchal na záM. Jestli je hřebec naživu, pustí ho ven a dá
mu příležitost bojovat o život.
Stáj byla pořád ještě neporušená a Alek slyšel v lomozu
běsnící bouře pronikavé ržání. Vrhl se ke dveřím, odsunul
těžkou závoru a otevřel.
Dupot kopyt na okamžik ztichl a zevnitř se nic neozývalo.
Alek pomalu ustupoval.
Pak uviděl Blacka. Držel hlavu
vysoko vzhůru a rozčileně funěl. Najednou si však odfrkl
a vrhl se rovnou k zábradlí
a k Alekovi. Chlapec stál jako
přikovaný, nemohl se ani pohnout. Jendou rukou se držel
zábradlí, které bylo právě
v tom místě přeražené, takže
mezi ním a vodou už nezbylo
vůbec nic. Black těsně před
Alekem uhnul a chlapec si
uvědomil, že kůň míří do mezery v zábradlí. Cestou se
otřel o Aleka ramenem, takže
se chlapec rázem ocitl ve
vzduchu. Letěl a cítil blízko
nad hlavou vodu.
Když se vynořil, patřila jeho
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první myšlenka lodi. Pak uslyšel výbuch a už jen zahlédl,
jak Drake klesá do hlubin.
V zoufalství se rozhlédl kolem. Kde je záchranný člun?
Žádný neviděl. Zato pár metrů od sebe zahlédl plavat
Blacka. Cosi se kolem něj mihlo – provaz! Ten, který měl
Black uvázaný k ohlávce!
Tentýž provaz, kterým hřebce
dotáhli na loM, ale pak už se
ke zvířeti nikdo nedostal tak
blízko, aby ho odvázal. Alek
bez přemýšlení hrábl rukou
po provazu. A už ho kůň táhl
mořem.
Vlny byly pořád ještě vysoké,
ale záchranná vesta Alekovi
pomohla udržet se na hladině. Nemyslel moc na to, co
udělal, byl příliš unavený.
Věděl jen, že buM může zůstat
sám ve vodě, anebo se může
nechat táhnout Blackem.
Jestli má zemřít, zemře raději
s tím nádherným hřebcem po
boku než sám. Naposledy se
ohlédl a uviděl poslední kousek lodě, jak mizí pod hladinou.
Hodiny a hodiny bojoval Alek
s vlnami. Provaz si bezpečně
uvázal kolem pasu, ale hlavu
už jen stěží držel nad vodou.
Najednou provaz povolil.
Black se zastavil! Alek vyděšeně čekal, co se bude dít.
Napínal zrak do tmy a jediné,
co spatřil, byl tmavý obrys
hřebcovy hlavy. Hlasité zaržá-
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ní prořízlo mořský vzduch! Po
několika minutách se provaz
znovu napnul. Kůň změnil
směr plavání. Po další hodině
bouře polevila, moře se teM
vzdouvalo a přelévalo nahoru
a dolů. Na obzoru se objevily
první známky svítání.
Black se během noci zastavil
celkem čtyřikrát a pokaždé
pozměnil směr cesty. Ale přemítal, jestli Blacka vede k pevnině přirozený instinkt divokého zvířete. Vyšlo slunce
a začalo nemilosrdně pražit
Alekovi přímo na hlavu, takže
se mu brzy udělalo špatně od
žaludku. Svou roli sehrála
i slaná voda, kterou v noci
spolykal. Když cítil, že už nemůže dál, podíval se na statečného koně, který tolik bojoval za záchranu, a ztracená
odvaha se mu hned zase vrátila.
Najednou si uvědomil, že plavou spolu s vlnami, ne už proti nim! Zatřepal zprudka hlavou,
aby
se
mu
líp

přemýšlelo. Ano, plavou po
vlnách! Určitě se blíží k zemi!
Dychtivě se zadíval očima zalitýma slanou vodou do dálky
a pak to uviděl – asi čtvrt míle před nimi ležel malý ostrov.
Spíš to byl písečný útes než
ostrov, ale možná tam najdou
potravu a vodu a podaří se
jim přežít. Čím dál rychleji se
blížili k písečnému břehu, už
byli u vlnolamů. Black zaržál
a nehybný vzduch se zachvěl.
Mohl došlápnout na dno! Jen
maličko zavrávoral a potřásl
černou hlavou. Jeho pohyby
se rázem změnily. Rychle se
rozběhl mělkou vodou.
Alekovi se až zatočila hlava,
jak ho kůň táhl k pobřeží stále rychleji a rychleji. Vtom si
uvědomil, do jak nebezpečné
situace se dostal. Rychle musí odvázat provaz, nebo ho
kůň usmýká po písku k smrti!
Začal zoufale zápasit s uzlem,
ale nešlo to; uzel byl příliš
pevný, uvázal ho před několika hodinami tak, aby nepovolil. Břeh se blížil čím dál víc
a Alek se horečně snažil zbavit provazu.
Black právě dosáhl břehu.
Jakmile se dostal z vody, začal mu zpod kopyt odletovat
písek. Provaz během několika
hodin ve vodě nabobtnal
a nedal se rozvázat. Vtom si
však Alek na něco vzpomněl nožík! Jestlipak mu zůstal

v kapse? Ruka bleskem zajela
do zadní kapsy kalhot, prsty
zašmátrala uvnitř – a vytáhla
nůž!
TeM už byli na pláži oba a kůň
vláčel chlapce za sebou.
Písek mu tryskal do obličeje.
Rychle otevřel nůž a pustil se
do provazu. Celé tělo ho pálilo, jak ho písek dřel a strhával
mu šaty z těla! Black ho táhl
čím dál rychleji! Piloval provaz jako šílený… ještě jeden
říz… a je to! Ruce se mu rozletěly na obě strany. Pohladil
písek, zavřel oči a okoralými
rty zamumlal: „Měls pravdu…
strýčku… Ralphe… hodil se
mi.“
Alek i kůň jsou tedy zachráně-

ni – alespoň pro tuto chvíli.
Jsou na ostrově, nebo spíš na
maličkém ostrůvku, kde skoro
nic neroste, a kde jsou sami
dva – chlapec a kůň. Divoký,
nezkrotný arabský hřebec,
a chlapec... Jak dopadne
Alekovo dobrodružství?
Prozradím jen, že se ti dva nakonec spřátelí a z ostrova se do-

SČK
skautský
čtenářský
kruh
Jsem ráda, že zase přibylo pár nových členů
Skautského čtenářského kruhu.
Občas slýchám stesky na to, že děti málo čtou.
Obecně. Že časopisy a knihy zanedlouho vytlačí
internet a televize. Například Martina Hájková
z Červeného Kostelce k průzkumu čtenářství, jehož vyhodnocení vyšlo ve Skautu Junáku číslo 2,
připsala:
„Myslím, že zájem o knížky klesá vývojem techniky. Ale lidé, kteří nečtou, nevědí, o co přicházejí...“
Někdy mám pocit, že skauti se trošinku z toho
průměru nečtoucí veřejnosti vymykají. Naštěstí.
Podle vyhodnocení průzkumu chodí do knihovny 52% skautů, to je o 10% víc než v rodinách
a o 22% víc než ve školní třídě.
Můžeme se společně pokusit, aby ta čísla byla
ještě optimističtější?
Jak?
Třeba povzbuzováním ostatních v oddíle ke čte-

stanou – jinak by nemohl jejich
příběh pokračovat... Kniha má
totiž v originále několik dílů u nás vyšly v nakladatelství
Albatros, v edici Knihy odvahy
a dobrodružství zatím tři z nich:
Černý hřebec, Černý hřebec se
vrací a Syn Černého hřebce.
Všechny tři příběhy ilustroval
Milan Fibiger.

ní. Myslím si, že ke zvýšení čtenářství v oddílech
může přispět každý člen SČK
Na stížnosti, že není možné udržet v klubovně
chvilku klidu, natož něco předčítat, existuje řada
receptů. Tady je jeden z nich:
...Když jsou moji kluci v klubovně, která je fakt
hrozně malá, tak je docela kumšt je udržet. Ale
hodně čtou – měli jsme takovou literární výpravu,
za dlouhých večerů jsme četli, pojídali rozinky
v čokoládě a polehávali ve spacácích – a stihli
jsme přelouskat ukázky ze Dvou divochů, Hobita,
Indiana Jonese, Pohádek Boženy Němcové (některá slovní spojení jsou tam dost radioaktivní)
a Tábora Smůly. Každý si měl totiž přinést tu svoji oblíbenou knihu...
Prófa, Nová Včelnice
Zkusíte to také? A napíšete nám, jak to děláte
u vás?
Káča
Připomínáme, že SČK stále přijímá nové členy!
Návod, jak se přihlásit, vyšel v č. 2 a 3.
Noví členové SČK:
Hana Kolářová, Šternberk; Václav Velešík, Tachov;
Lukáš Hilpert, Stříbro; Ondřej Ježek, Příbram IV; Lada
Rybníčková, Třebíč; Petra Králová, Spálov; Jana
Tvarůžková, Příbor; Aneta Paulasová, Třebíč; Aneta Špetová, Strakonice; Marie Nová, Strakonice, Eliška
Matyášová, Česká Lípa; Kateřina Rašková, Plzeň; Jana
Dolejšová, Plzeň; Jan Procházka, Ostrava 1; Adéla Šípová, Ostrava-Svinov.
Vylosováni tentokrát byli a dostanou knížku:
Marie Nová, Strakonice; Aneta Paulasová, Třebíč; Jakub
Horký, Mohelnice; Pavlína Haklová, Praha 5-Stodůlky;
Jakub Rajs, Třemošnice; Martina Otradovcová, Praha 2.

37

herna

„Jaké skládačky z papíru umíte?“ zaskočil
nás Macek jednu středu nečekanou otázkou.
Nejdřív jsme nechápali, co po nás vlastně
chce. Teprve za chvíli mi došlo, že se ptá na
všelijaké ty pohárky, lodičky a šipky, které
jsme kdysi dávno vyráběli překládáním listu
papíru.
„Já umím parník,“ řekl Pavel.
„Já nebe-peklo-ráj.“
Nechtěl jsme zůstat pozadu, a tak jsem pyšně
prohlásil:
„Dovedu bouchačku!“
„Tady máte papíry a složte mi ty věci.“

Ukázalo se, že jen Ríša dokázal perfektně
složit to svoje nesmyslné nebe-peklo. Pavel
překládal list na všechny strany, ale jednou
mu místo parníčku vyšlo něco jako prasátko,
podruhé se jeho výrobek podobal spíše rozšlápnuté harmonice než lodi. Se zájmem
jsem pozoroval, jak se nad papírem potí
a červená, ale smích mě přešel, když jsem
začal skládat bouchačku. Pamatoval jsme si,
že to bylo hrozně jednoduché, ale teI ne a ne
přijít na správný pracovní postup.
Mourek pak přehlédl útrpným pohledem výsledky našeho snažení a poznamenal:
„Moc toho neumíte.“
„No a?“ myslel jsem si. „K čemu by nám tyhle hlouposti byly?“ Nahlas jsem to raději neřekl. Jenže Číča někdy četl naše tajné myšlenky.
„Vidím to na vás. Vím, co si myslíte. Že jsou
to blbůstky pro dětičky z mateřské školy.
V tom se ale mýlíte.“
38

ORIGAMI
A Macek začal z ničeho nic povídat
o Japonsku. Že tam umí každé malé dítě, ale
taky každý dospělý člověk, takových skládaček z papíru celé desítky, jednu pěknější
a zajímavější než druhou. Japonci si takhle
hrají s papírem už celá staletí a za tu dobu
přišli na spoustu triků při skládání papíru.
Macek vzal kus papíru, několikrát jej přeložil sem tam, něco ohnul, něco promáčkl dovnitř – a najednou měl na dlani ptáka s dlouhým štíhlým krkem.
„Tohle je jeřáb.
Z dalších listů složil papouška, havrana,
brontosaura, lidskou postavičku, džunku
s plachtou, stylizovaný strom, mořskou rybu. Přiznám se, že se mi ty japonské skládačky dost líbily. Nejvíc ze všeho červený
krab o osmi nožkách.

„Vidíte sami, kolik podivuhodných věcí je
zakleto v papíru,“ řekl Kocourek. „Kdo má
fantazii a šikovné ruce, dokáže je vysvobodit ze zakletí. Jsou to skoro kouzelnické
kousky. Japonci těmto skládačkám říkají
„origami“.
Celý další měsíc jsme se zabývali japonskými skládačkami. Ukázalo se, že každá z nich
je vlastně hlavolamem. Začínalo se vždycky
stejně – dostali jsme čtvercový papír, velký
přibližně 15 x 15 centimetrů. Jednou jste
z něj měli vytvořit prostým překládáním jeřába, podruhé pirátskou džunku. Nic se nesmělo odstřihovat, nalepovat, spínat.
Nemáš chu? vyzkoušet tohle starobylé japonské umění? A současně i svou zručnost
a fantazii?
Slož některou figurku podle obrázku.
Miloš Zapletal
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domovenka

ném podstavci vytesaném
z jednoho bloku maletínského pískovce byl 5. října znova
posvěcen. Sobotního aktu se
zúčastnili i zábřežští skauti
a skautky a v blízkosti kříže
symbolicky zasadili lípu.
snímek H. Kubová

MEMORIÁL
JOŽKY KNAPPA
5. října se v Plzni - Doubravce
konal již tradiční zpravodajský závod Memoriál Jožky
Knappa. Jako každoročně byl
velmi silně obsazen – sešlo se
60 pětičlenných hlídek, zastupujících všechny kategorie
od světlušek po oldskauty.
Letos byli nejúspěšnější zástupci 5. střediska Střela
a 2. střediska Stopa.

POSLEDNÍ PLAVBA

rénní hry Lesní lidé. Na motivy pověsti o zániku středověké obce Bystřec se více než
100 skautů a skautek z Jedovnic a okolí utkalo v boji
o vlajky, skryté zásoby, ale
místy i jen o holé přežití. Přes
velmi drsné počasí a deseticentimetrovou vrstvu zbrusu
nového sněhu se všem „venkovanům“ podařilo postavit
přístřešky, rozdělat oheň a na
něm uvařit někdy více, jindy
méně chutný oběd. Podle bodování
vyhrál
spojený
3. a 4. oddíl Jedovnice, ale
podle názoru všech rozhodčích, pořadatelů i samotného
„krále“ vyhráli úplně všichni,
kteří dokázali bez fňukání vydržet opravdu tvrdé podmínky života v zimním lese.
Stanislav Fránek

Proplutím „Brány do pekla“
v Čertově skále v Novinách
u Mimoně vždy začíná a končí
vodácká sezóna na Ploučnici.
V sobotu 2. listopadu se symbolického čtvrtého zamykání
řeky obrovským klíčem a poslední plavby po meandrech
Ploučnice zúčastnilo 44 plavidel.
Mimoňský Balů

Na snímku vidíte vítěznou
hlídku rangers z 58. oddílu
Sluneční údolí Starý Plzenec.
Ida, snímek Harry

LAMPIÓNY
NA VYŠEHRADĚ

POSVĚCENÍ KŘÍŽE
U ZÁBŘEHA
Dva a půlmetrový kříž mezi
Úsovem a Policí na Zábřežsku
se stal před deseti lety obětí
vandalů. Zrestaurovaný kříž
s kvalitní sochařskou plastikou Krista na bohatě zdobe-
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NEJSME
Z CUKRU ZE SOLI
Středisko Junáka Jedovnice
pořádalo v sobotu 9. listopadu již 10. ročník celodenní te-

Na svatého Martina, který
měl 11. listopadu podle pranostiky přijet na bílém koni,
čekali návštěvníci románské
rotundy sv. Martina na
Vyšehradě. Byli zvědaví, zda
opravdu přijede a rozdělí se
podle pověsti o svůj pláš?
s prochladlým poustevníkem.
Zatímco se dospělí účastnili

svatomartinské mše, vyšehradští junáci si krátili čekání
zapalováním světýlek v lampiónech. Lampióny byly ten
den vidět i jinde. Na Martinův
svátek s nimi vyrazili i do ulic
účastníci melounového průvodu, který se objevil i na náměstí Jiřího z Poděbrad.
snímek Večerník Praha

VÝSTAVA
V NOVÉM MĚSTĚ NA
MORAVĚ
Návštěvníci Horáckého muzea v Novém Městě na
Moravě si mohli v listopadu
prohlédnout zajímavou expozici věnovanou 90. výročí
skautingu. K vidění byly vidět
různé uniformy, odznaky, dokumenty a fotografie z četných táborů a výletů, které za
mnoho let místní Junák podnikl.
snímek O. Červený

MOSTECKÉ BOTIČKY
se konaly letos 22. - 24. listopadu již po šesté. Sjelo se
55 lidiček z Ústí n. Labem,
Děčína, Loun, České Lípy
a Mostu. Celé Botičky se nesly v duchu UFO. Na programu byla večerní hra Hledání
mimozemš?anů, dále stavění
mostů mezi galaxiemi, mezigalaktická válka, UFO večírek,
návštěva hvězdné centrály
(nebo-li hvězdárny). Účastníci si zahráli ufofotbálek a na
závěr poznávali galaxii X119
AC – 15 B.

Součástí Mosteckých Botiček
bylo i vysazení národního
stromu – lípy 23. listopadu
v parku ve Vtelně. Uskutečnilo se za podpory mosteckého
magistrátu a Rekultivační výstavby Most, která lípu věnovala. Slavnostním vysazením
lípy jsme oslavili 90. výročí
českého skautingu a 80. výročí skautingu na Mostecku. Na
konci aktu zazněla skautská
hymna.
Čáryfuk

bo na kolik hudebních nástrojů umí skautky a skauti hrát.
Bavili se všichni, jak na pódiu,
tak v hledišti. snímek Windy

AKADEMIE PRAHY 9

PŘIPRAVENI
NA JAMBOREE

První prosincový den se spojilo v Salesiánském divadle
v Praze-Kobylisích všech pět
středisek Prahy 9 (Athabaska
– Čakovice, Újezd nad Lesy,
Oheň – Horní Počernice,
Liščata – Prosek a Kyje), aby
se představilo rodičům a příznivcům skautingu. Těch se tu
sešlo 250 a shlédli pásmo divadelních scének, recitací,
písniček a dalších vystoupení, které si připravily družiny
a oddíly. Mezi nejnápaditější
patřila scénka o ochraně přírody, kdy zvířátka a děti
všech kontinentů bránily nesmyslnému kácení lesů,
a ukázka dvou velmi rozdílných rozcviček. K vidění a slyšení byla také tři prasátka, ne-

Ve dnech 14. – 17. listopadu
2002 se ve Zvláštní a speciální
škole ve Vokovicích v Praze
konalo poslední přípravné
setkání české výpravy na
20. jamboree v Thajsku.
15. 11. nás přijal v Černínském paláci ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.
Předvedli jsme mu program,
kterým budeme
na jamboree reprezentovat
naši zemi. Prohlédli jsme si
také palác a byt Jana
Masaryka. Druhý den mezi
nás zavítal místostarosta
Junáka br. Jiří Navrátil s přednáškou o správném chování
a jak reprezentovat Junáka.
Celý víkend jsme dopilovávali
program a organizační záležitosti. Všichni se již moc těšíme na 28. prosince – do
Thajska.
Jitka Trávníčková - Kytka,
foto Miloslav Žán - Sunar

PODĚKOVÁNÍ
Organizátoři akce Skauti dětem 2002, která se konala 20. –
21. září 2002 v Olomouci (viz
Skaut-Junák 3, str. 11) moc děkují Nadaci Jaroslava Foglara
za poskytnutí grantu, který významně přispěl ke kvalitě propagace i realizace celé akce.
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pozvánka
FOGLAR FILATELISTA
V rámci „Roku s Jaroslavem
Foglarem“ letošní řadu akcí
pořádaných Sdružením přátel
J. Foglara uzavře výstavka
Jaroslav Foglar – skaut, spisovatel, filatelista, která se bude
konat 20. 12. 2002 – 20. 1. 2003
v minigalerii na poště Praha 33
v ulici Zelenky Hajského na
Praze 3. Informace o dalších
akcích najdete průběžně
na adrese
http://www.bohousek.cz

STRAŠIDLA 2003
Zveme vás na večerní orientační závod – jubilejní XX. ročník Prahou plnou strašidel
18. ledna 2003.
Tříčlenné skupiny ze šifer zjistí, kde navštívit strašidla,
a mají získat v limitu 120 minut
důkazní lístky.
Věk. kategorie: A 7 – 10, B 11 –
13, C 14 – 16 let, společně holky i kluci.
Sraz je ve 14,30 hodin na hřišti
Na Františku, startovné 60 Kč
za každou hlídku. Předběžné
přihlášky s počtem hlídek přijímáme do 10. ledna 2003! Ale
pozor! V případě příliš velkého
zájmu můžeme uzavřít příjem
přihlášek již mnohem dříve!
Neotálejte...
Přihlášku najdete také na internetových stránkách –
http://strasidla.skauting.cz,
e-mailem lze psát na adresu
strasidla@email.cz.
Junák, středisko Arcus
Krkonošská 13, 120 00 Praha 2
Podrobnější informace na tel.:
603 446 446.
Martin Suchopár-IQ

PŘECHOD BRD 2003
Skautský zimní přechod Brd se
koná tentokrát již v sobotu
25. ledna. Na křižovatce cest
nad Mníškem pod Brdy poblíž
Kytína, bude tak jako v předešlých létech občerstvovací
stanice. Zde se bude v poledne
konat slavnostní nástup. Mimo
tradičních pamětních kartiček
bude pro účastníky připraveno malé překvapeníčko.
Nezapomeňte své kartičky na
výměnu!
Zve Pražská rada Junáka
tel. 220802340
prj.tajemnik@volny.cz
SKAUTSKÝ MUZIKÁL 2003
Zveme nejen soutěžící, ale i diváky na již třetí ročník této celostátní soutěže. Kdy a kde?
7.– 9. března 2003 v malebném
městečku v srdci moravského
Slovácka – Kyjově.
Soutěže se účastní družstva se
členy nejvýše patnáctiletými.
Každý soutěžní muzikál smí trvat nejdéle 15-20 minut.
Účastnický poplatek činí
150 Kč na osobu, číslo účtu obdržíte v podrobnějších informacích.
Volat nebo napsat SMS lze na
číslo 723 303 858 – Krtek, nebo
poštou:
Radek Šalša,
696 51 Kostelec 300.
UveMte adresu, na kterou vám
zašleme podrobnější informace a závazné přihlášky.
Závazné přihlášky se nám musí vrátit společně s penězi do
15. ledna 2003. Počet soutěžních skupin je omezen, počet
diváků nikoliv.
Těšíme se na vaši účast!!!

Burzu čtenářů najdete na
straně 5
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1. Liberečtí roveři a rangers pořádali již
druhý celostátní ročník zimního táboření
v Jizerských horách - Předěl ´96. (Skauting
34/8-9)
2. Tradiční Georgiáda v Uhříněvsi se v r.
1996 konala 27. a 28. dubna. Jako vždy ji
zahajoval průvod městem. Zúčastnil se jí
také oddíl německých skautů svatého Jiří.
3. 1 800 skautů a skautek západočeské oblasti Bílého orla se sjelo na Západočeské
jamboree 17. - 19. května v Plzni. (SJ 39/1,
Skauting 35/1)
4. V červenci se ve Švédsku konal jubilejní
10. Rover-moot. Mezi třemi tisíci roverů
a rangers z 80 zemí byla i naše výprava.
(Skauting 35/2, 3)
5. Pátého září uplynulo 120 let od narození
našeho zakladatele a prvního náčelníka A.
B. Svojsíka. V ten den byla na budově bývalé Žižkovské reálky odhalena pamětní
deska.
6. Na VI. setkání skautských sběratelů
v Praze obdržel Jaroslav Foglar stříbrný odznak 120. výročí narození A. B. Svojsíka
s pořadovým číslem 13. (Skauting 35/5)
7. Již pátý Mikulášský seminář roverů
a rangers v Praze pokračoval večer
countrybálem.
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