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Vítězky kategorie „družin“ – Vydry z Opočna se
svojí truhlou pokladů

První místo v kategorii jednotlivců získala
Pavla Glosová – Pája z Brna

Kdo získal TRUHLU POKLADŮ?
Setkání „Truhlíků“ se konalo 18. – 20. října
v Praze. Na vyhlášení vítězů a setkání
s ostatními soutěžícími se sjelo přes šedesát
účastníků z celé republiky.

Dojmy ze setkání si můžete přečíst na stranách 18-19.
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„Kačere, tvůj táta je význačný
flotilový kuchař, dnes tedy
předvedeš, jestli jsi po něm.“
„A copak složitého mám tedy uvařit, když je můj táta
význačný oddílový kuchař?“
„Uvaříš, můj milý, snaživý
hochu, synu význačného oddílového kuchaře, šunkefleky. Tedy, budeme tomu říkat
šunkefleky, ve skutečnosti to
budou nudle se salámem
a bude to zahuštěné vejci.“
„Yes, sir!“ zasalutoval Kačer
způsobně a šel si nafasovat
ingredience. Ono uvařit pro
šedesát vyhladovělých krků
není žádná maličkost, zvláště když ty krky patří tělům
poněkud vysíleným intenzivním pádlováním po holandských kanálech. Ty kanály
jsou nekonečné, takřka netečné a pokud jsou tečné,
pak často tečou i do kopce,
jak už tak na území vyrvaném moři bývá.
Kačer si tedy připravil třicetilitrový kastrol, dvacetikilový pytel těstovin, o nichž zlí
jazykové tvrdili, že to jsou
psí pokroutky, dále plato vajec a dvě šišky salámu. Na
vodáckém putovním táboře
se připravuje hlavní jídlo ráno, k obědu je krajíc chleba
s oblohou (bez jediného
mráčku) a k večeři, co se

stihne. Proto šel Kačer brzy
spát, aby na ten zodpovědný
úkol zkoncentroval síly tělesné i duševní.
Již v pět hodin ráno zapálil
propanbutanový hořák velikosti rodinné pizzy.
V Holandsku se na ohništi
nevaří, neb dřevo si tam kdysi dávno vyplýtvali na stavbu krásných lodí a ošklivých
dřeváků.
V šest hodin nakoukla hlídka
do kuchyňského přístřešku:
„Kačere, vaříš?“
„Vařím, vařím, vždy: můj táta
je význačný oddílový kuchař.“
V sedm hodin ráno se přišel
podívat vůdce expedice:
„Kačere, máš uvařeno?“
„Ještě nemám, ale bu< klidný, už to bude, můj táta je význačný oddílový kuchař.“
„A copak, že ti to trvá tak
dlouho?“
„Nevím, asi tu je nějaká divná voda.“
„Ukaž, já se podívám.“
Kačer měl jednu ruku omotánu hadrem, aby udržel kastrol na vařiči, a druhou rukou
vší silou vytahoval vařečku
z hmoty, která připomínala
tuhnoucí laminát.
„Pro pět ran do brigadýrky,
jak jsi tohle dokázal?“ úpěl
vůdce.

„Normálně.“
„Jak normálně, popiš mi to
od začátku!“
„No, tak tedy, vzal jsem vodu, nasypal do ní nudle a za
pomalého míchání uvedl do
varu. Doma to takhle vždycky děláme. Když se to začalo
vařit, tak to nějak zkašovatělo, když jsem pak do toho naházel ten salám a vejce, tak
to takhle zatuhlo.“
„A sůl jsi tam dal?“
„Sůl? Jakou sůl? No tak a: si
to každý osolí sám, až mu to
nakrájím.“
Celá služba se na vylepšení
pokrmu vystřídala. Ten přidal koření, onen olej, tamten
česnek.
Nakonec byla pružná hmota
přece jen vydávána do ešusů, ale každý si ji musel odříznout od vařečky.
Kačer nebyl trestán, ba ani
neupadl do obecného opovržení. Avšak vzpomínka na to
neopakovatelné jídlo, jež dostalo navěky věků název
„Kačerovo blaho“, občas někomu způsobí pocení a záškuby obličeje.
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mini
detektiv
ka
Pan Pekárek pracuje v reklamní kanceláři a vymýšlí různé užitečné průpovídky. Například pro
propagaci mlékárenských výrobků vymyslel
text: Kdo překročil svoje míry, měl by jísti zdravé sýry! Další jeho slogan: Když zanevřeš na tvaroh, tak dopadneš jako hroch! A ještě jedna
ukázka – heslo určené motoristům: Chceš mít
hezkou dovolenou? Jezdi jenom na zelenou!
Kromě propagačních hesel píše také veselé
scénky pro děti. Herec Dvořák v některých účinkoval, a tak se oba umělci nejen seznámili, ale
dokonce spolu prožili detektivní případ.

Ukradený
večerníček
Textař Sáva Pekárek je na první pohled člověk
nenápadný, málomluvný, zamračený. Snad proto, že se mu v hlavě pořád přemílají nápady
a verše, nemá na mluvení a usmívání čas. Ale
když ho jednou Pepa v reklamní kanceláři navštívil, Pekárek se kupodivu usmíval a celý zářil.
„Pane Dvořáku,“ volal vesele, „vymyslel jsem si
večerníčky. Podívejte se!“
Pepík nakoukl do rukopisu, přečetl si stránku
a pousmál se. Rozpustilé příhody veverky
Veroniky se mu zalíbily.
„Povedlo se vám to, pane Pekárku. Takové večerníčky bych docela rád namluvil.“
„Proto jsem vám je dal přečíst,“ zvolal spokojený autor, ale v tom okamžiku se nečekaně podíval z okna kamsi nahoru. Dvořák ho zvědavě napodobil.
„Zase kouká,“ mračil se Pekárek. „Vidíte ho? Má
dalekohled a kouká, kdo je tady na návštěvě.“
Dvořák přistoupil k oknu. V horním okně protějšího domu spatřil staršího muže. U očí držel mohutný dalekohled a hleděl do okna kanceláře.
Jakmile zpozoroval, že si ho muži všimli, couvl
do místnosti a zmizel.
„Nějaký zvědavec, že?“ zasmál se Pepa a znovu

4

se rozpovídal o tom, že z příhod budou hezké
večerníčky.
Ale za pár týdnů, když zase zavítal do reklamní
kanceláře, stalo se cosi nečekaného a podivného. Textař nezdvořile vybafl:
„Vy se nestydíte sem ještě chodit?“
Pepa se divil. Proč se Pekárek na něho rozkřikl?
Co se stalo?
Textař vytáhl méně známý týdeník a ukázal na
obrázkový příběh o zajíčku Hopsálkovi. Dvořák
ho chvíli prohlížel a najednou pochopil, co se
stalo.
„Vždy: jsou to předělané příběhy veverky
Veroniky,“ vykřikl.
„Ano,“ ledově pronesl Pekárek. „A jediný člověk,
který je četl, jste byl vy! Zkrátka, náměty jste mi
ukradl!“
„Co vás to napadlo? To přece není pravda,“ bránil se Pepa a rozhněvaného muže přesvědčoval,
že se mýlí.
„Jiné vysvětlení není,“ trval na svém pohádkář
Pekárek. „Já totiž tyhle texty do televize zatím
neposlal!“
„To ještě neznamená, že mě můžete tak obvinit,“
vybuchl Pepa Dvořák. „Copak jste si nezjistil,
kdo příhody do novin poslal?“
Sáva Pekárek mávl rukou:
„Všechno vím, je to docela neznámý pisálek.
Nikdy jsem ho neviděl. Tvrdí, že si příhody vymyslel. Ale mně je to jasné. Někdo mu moje nápady prodal. A ten někdo jste vy!“
Pepa pochopil, že ho zachrání jediná věc. Když
si opět zahraje na detektiva a vypátrá pravého
pachatele. Proto se zeptal, kdo do reklamní kanceláře často chodí.
„Kdo?“ vrčel Pekárek. „Paní Tomková, uklízečka.
Jenomže ta se o nic takového nezajímá. Kromě
toho jsem měl rukopisy pořád schované v trezoru. Potom náš ředitel Bouzek, propagační výtvarník. Ale i když je ředitelem, klíče k trezoru
mám pouze já! Ke kanceláři jsou už klíče dva.
Jeden je můj, druhý má Tomková.“
Dvořák chtěl znovu zavést řeč na uklízečku, ale
textař ho neposlouchal a mírnějším hlasem pokračoval:
„Já vím, moc jsem se na vás rozkřikl. Když o tom
trochu víc uvažuju, je to nesmysl, že vy… Ale jiné vysvětlení přece není…“
„Co kdybyste udělal malou zkoušku,“ napadlo
Pepu. „Nemáte nový příběh?“
„Mám, právě ho píšu. Veronika trestá lišku. Ještě
pár vět…“
„Tak ho dokončete a odešlete, aniž bych se na
něj koukl. Uznáváte, že jsem to nemohl číst?“

„Samozřejmě,“ horlivě kýval pohádkář. „Nečetl
jste ho ani vy, ani nikdo jiný. Byl jsem tu přece
sám.“
Zatímco psací stroj pod hbitými prsty pana
Pekárka cosi vy:ukával, Pepa se obrátil k oknu,
aby bylo jasné, že se na papír lezoucí ze stroje
nedívá. Ale vtom ho něco napadlo.
„Ten člověk s dalekohledem!“ vykřikl. „Přečetl
si…“

„Prosím vás, jak by na tu dálku mohl text vidět?“
poznamenal s úsměškem pohádkář a pokračoval v psaní.
Pepa potřásl hlavou. Nesouhlasil, anebo se zastyděl za svůj hloupý nápad?

„Ale zkoušku, kterou jste navrhl, provedu,“
ušklíbl se Pekárek, když dopsal námět.
„Uvidíme, co to tentokrát udělá. Originál odnesu
hned do televize a kopii zase schovám v trezoru.“
Herec sledoval autorovo počínání. Sáva Pekárek
vytáhl z psacího stroje dva listy, mezi kterými
byl černý kopírovací papír. První list s textem
přeložil a strčil do kapsy, černý kopírák hodil do
koše a druhý list – průklep vložil do trezoru, který vzápětí zamkl.
„Hotovo, jdu s tím okamžitě za dramaturgem,“
prohlásil a oba muži opustili reklamní kancelář.
Dvořák se chvíli díval za pohádkářem. Opravdu
mířil ke středu města a na kapse, kde měl čerstvý rukopis, držel ruku.
Uplynuly asi tři neděle a Pekárek zoufale telefonoval:
„Představte si, pane Dvořáku, nový zajíček
Hopsálek je zase přepracovanou příhodou mé
veverky Veroniky.“
„Myslíte si ještě, že v tom mám prsty?“ zeptal se
kousavě Pepa.
„Ne, už si to nemyslím,“ odpovídal krotce autor
pohádek. „Bude to někdo z televize. Anebo –
vzpomněl jsem si, že před půl rokem mi opravovali zámek u trezoru. Co když si někdo zhotovil
kopii klíče…“
„To se mi nezdá,“ zapochyboval Pepa. „Spíš…“
Řekl Pekárkovi svůj názor a pak si na podivného
zloděje večerníčků společně počíhali. A bylo to!
Herec Dvořák opět prokázal své detektivní
schopnosti. Prokážete je i vy? Uvažujte:
Kdo byl pachatelem a co ho usvědčilo?
Svatopluk Hrnčíř
Kresba Mat
Správné řešení je otištěno jinde v časopise - najdi si jej.
Svatopluk Hrnčíř, ilustrace Mat

burza

oddílových nebo příležitostných
razítek.
Pište na e-mail: jirid@email.cz

Skautský oddíl Poutníci z Čechovic hledá zájemce o výměnu
skautských pohlednic z domova i
zahraničí.
Pište na e-mail: jaroslav.partsch@seznam.cz
Dále hledáme zájemce o výměnu

Jmenuji se Iva (v oddíle mi říkají
Pizzi) a je mi 14 let. Chtěla bych
si dopisovat se skautkou či skautem v mém věku. Mé záliby? Skauting, knížky, pes… Budu se
snažit odepsat všem! Tak pište!
Iva Musilová,
Záhřebská 4, 616 00 Brno

Řešení si najdi jinde v časopise
Jsem třináctiletá skautka
a chtěla bych si dopisovat s bratříčkem či sestřičkou (na věku
nezáleží).
Ještě bych chtěla poprosit Čočkina z Olomouce, Veniky z Kadaně,
Bé<u z Ústí nad Orlicí, Frama ze
Střítěže nad Ludinou, aby se mi
prosím ozvali.
Markéta Matějíčková,
Tř. T. Bati 3932,
760 01 Zlín
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Modrá
flotila
Ahoj námořníci!
Naše Modrá flotila po prvních dvou úsecích plavby čítá už 113 posádek a lodí, což
mne naplňuje radostí.
Flotila má hezky různorodé lodě i posádky,
které se plaví pod různými vlajkami - už nejen Junák, ale i A-TOM, Duha nebo dětský
klub. Má početné posádky velkých válečných
lodí (KSKD Sokolov 24 námořníků, Kluci od
Rysí řeky Litoměřice 20 námořníků) i malé
a obratné pirátské džunky a škunery o 3 – 6
námořnících, a má také posádky smíšené
pohlavím i věkem. Zatím převažují posádky
námořníků (by> některé smíšené) nad počtem posádek námořnic (72:41).
A co je také potěšující - posádky jsou letos
opravdu z celé republiky, od Chebu přes
Liberec, Náchod, Ostravu, Vsetín, Uherské
Hradiště… po jihočeskou Novou Včelnici.
To vše mě naplňuje nadějí, že soutěžní souboje v Modré flotile budou stejně jako loni
nesmírně zajímavé a vyrovnané, a že budou možné obrovské posuny v celkovém pořadí během jediného kola, zvláš> v kategoriích s vysokým počtem posádek.
Díky tomu všemu je také možné říci, že bez
šancí nejsou ani ti, kteří vstoupí do Modré
flotily i v pozdějších kolech, loňské příklady ukazují, že i tak lze vystoupat vysoko
v pořadí i postoupit do finále, a teprve tam
se rozhodne o celkových vítězích.
Radost ve vlnách i mimo ně
přeje Váš
Tentokrát Vás čeká jen jeden nový úkol, ale jeho „ostrý“ soutěžní text otiskneme až příště –
celý měsíc jej můžete tedy trénovat. Přesto
pozor – do 20. prosince čekáme výsledky
úkolu uzlování za zády z minulého čísla.
Kapitán Drake s nenasytnou dychtivostí
sbíral mapy a plavební knihy, zvláš> ty, jež
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pořídili Portugalci a Španělé. Získal výtisk
~
nejstarší zprávy o Magalhaesově
plavbě.
A už předtím měl ve své knihovně Desetiletí
Nového světa čili Západní Indie… již složil
latinsky Peter Martyr z Anglerie. Byla to
příručka pro zámořskou plavbu směrem
na západ. Nedávno přišel k rukopisnému
portugalskému navigačnímu návodu, kde
kromě podrobností o zámořských linkách
našel i plavební pokyny pro orientaci v jihoamerických vodách. Část se jich týkala
pobřeží Brazílie, jiná část dávala návod
k plavbě na jih do úžin a dál na sever podél břehů Chile a Peru, lemovaných změtí
skalisek a ostrůvků. Prostudoval mapu
Abrahama Ortelia z r. 1570, kde byla důvěryhodně popsána Terra Australis incognita, za jejíž součást se tehdy považovala
Ohňová země.
Žádný anglický námořník se však ještě do
úžin pod Jižní Amerikou neodvážil zamířit...
(Z knihy Pirátova plavba kolem světa)
HLEDÁNÍ V ARCHÍVECH
Francis Drake hledal v mapách a záznamech
o cestách lodí, často starých a poničených vodou. Mnohdy byla důležitá sdělení v textu zašifrována a skryta tak, aby je nenašel nikdo nepovolaný...
V tomto čísle máte na str. 7 dole cvičný text.
Můžete si jej namnožit, a pak budete pátrat
tak, jako Drake hledal ty důležité podrobnosti
o chystané plavbě.

Z dopisů jsme vybrali:
Přeskok jsme zvládli udělat v klubovně, odnesla
to jen jedna nástěnka. Kotoul s míčem jsme museli dělat na výpravě, kdy jsme byli až na slovenském pomezí společně s dalšími oddíly.
Zvládlo to jen několik z nás, protože v pronajaté tělocvičně tento zvláštní cvik zaujal i ostatní
oddíly a tak se u naší žíněnky tvořila slušná fronta… Někteří z jiných oddílů dokázali chytit všech
deset z deseti, jeden bráška ze Slavičína dokázal
dokonce chytit dvacet z dvaceti… prostě uměl.
Děkujeme za zajímavé zpestření a doufáme, že
bude opět někdy uzlovačka, to si smlsneme!!!
Kluci od Rysí řeky, Litoměřice
A co vy? Napíšete nám také?
Rekordy a výkony
Protože v tabulkách výsledků není vidět, jaké
výkony podali vaši soupeři, tady uvádíme alespoň ty špičkové. Pochopitelně, někdy je to otázka poctivosti i pozorného čtení pravidel – například pokud někdo přehlédne, že se měří jen
jeden „ostrý pokus“, jako u kotoulu s chytáním
míče, dělá to tak dlouho, dokud nemá 10 a chybí tam prvek náhody. Sice si takhle na dálku
můžete napsat do výsledků téměř cokoliv, ale
spoléháme se na vaši poctivost – ostatně nadsazené výsledky by snadno odhalily soutěže ve
finále, kde mají všichni stejné podmínky a jednoho rozhodčího.
Kotouly s chycením míče:
3 x 10 udělali: KS1 2. oddíl Domoradovice, KS2
KSKD-Orion Sokolov z Duhy (Časík,
Rychlonožka a Vydra), DS1 Mroži Ostrava.
2 x 10: KV1 Zlatá laň Ostrava
V ostatních posádkách už zvládl 10 x chytit
míč nanejvýš jeden člen.
Přeskoky přes lano:
3 x nad stovku naskákali KS9 Kluci od Rysí řeky (108 Róza + 107 Rádio + 100 Krapík = 315).

S vyhodnocením výsledků byly tentokrát trochu
potíže. Někteří neposlali zařazení do kategorie
nebo poslali výsledky tak zmateně, že jsme jim
museli znova psát. Věříme, že příště už bude
vše v pořádku. Výsledkovou listinu najdete
na str. 17 a s dalšími podrobnostmi také
na internetových stránkách Junáka –
www.skaut.cz, v odkazu na TDC/časopisy/
Modrá flotila.
Přihlášených posádek Modré flotily na konci října 2002 bylo celkem 113. Pokud své posádky v ve výsledkových listinách nenajdete, určitě se nám ozvěte znova.
POZOR! Posílejte výsledky i vzkazyna e-mailovou adresu vždy jen
modraflotila@skaut.cz !!!
Máme zařízeno přeposílání pošty mezi redakcí
a velitelskou lodí, a tak se může stát, že se vám
objeví v odpovědi jiná adresa odesilatele –
i přesto, prosím, pište výhradně na oficielní adresu. Zabráníte tak zmatkům či případnému nedoručení výsledků.
Používejte vždy přidělené číslo (viz výsledkové listiny) a písmena kategorie, např. DM3 +
název posádky. Děkujeme
redakce

Proč má námořník rád moře? Řeknu to přímo: Řekl mi zatím každý, že kvůli dálkám
a volnosti, pohledům na vzdálený ostrov a na
hejna ryb a nebe s oblaky. Ale jestli si myslíte, že nemůže být bez lodě a moře, tak to tedy ne. Bez moře sice živoří a skomírá, jenže
když je na moři moc dlouho, má na ně dopal.
Malý pobyt na souši ho ale promění v nerudu. Proč - to ani neví. Trápí ho totiž představa, že na moři zrovna fouká příznivý vítr.
Jakmile se ale na moře dostane, vítr často nefouká ani nepříznivý. Má moře rád, protože
je na něm vždy vše rovnou naostro. "Vana plná vody," říká pohrdlivě před Velkou louží.
Ale uvnitř je plný pokory, ba i úcty k síle
a nebezpečí moří.
..........................................................................

Výsledky tohoto úkolu zatím neposílejte!

2 x nad 100: DS6 Hříbata Studénka – měly absolutně nejlepší jednotlivce i součet (120 Pipi
+100 Viki + 98 Veve = 318). KV1 Zlatá laň naskákali 2x 100.
Jinak z žádné posádky neměl více než jeden
člen stovku, a i těch bylo poskrovnu.

Hledaná slova (ve všech pádech a číslech): moře ryba - nebe - palma - vítr - ostrovan
Hledaná písmena (jen nejmladší): M - ž - i

Soutěžící kategorií nad 9 let mají v textu najít do 90 sekund co nejvíce slov, jejichž seznam je u textu, a to v libovolných pádech.
Stejně jako Drake, dávejte pozor na skrytý význam slov.
Nejmladší do 9 let a rodinné dvojky mladší
hledají klíčové znaky: tři písmenka, jedno velké a dvě malá. Na jejich hledání a zakroužkování nebo ukazování rozhodčímu v textu máte
1 minutu, za každé správné písmenko je 1 bod.
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Kamarádi
zvířátka

V Bohem zapomenutém kraji na severu Kanady stojí na velké
mýtině srub. Dnes jsem tu se svým dlouholetým přítelem. Podzim
již značně pokročil, počasí se výrazně zhoršilo, snad proto ostatní kamarádi tentokrát nepřijeli. My dva jsme ke srubu dorazili
za úplné tmy. Máme za sebou týden ve velkoměstě, dnes jsme seděli přes tři hodiny za volantem, to všechno znamená velkou
únavu. Krátce po večeři jdeme oba spát, brzo ráno se chceme vydat k vodopádům, a tam to je pět hodin chůze. Přespíme někde
pod stanem a následujícího dne se brzo ráno vydáme zpátky.

Poctivá hra
Brzy uléhám, únava i čerstvý
chladný vzduch kanadské divočiny, který proudí do srubu
otevřeným oknem, to vše na
mne působí jako krásná ukolébavka.
Jak dlouho jsem spal – to
opravdu nevím. Z tvrdého
spánku mne probudil tlumený, poněkud rozčilený hlas
z vedlejšího pokojíku:
„Pušku, rychle, potřebuju
pušku!“
Okamžitě vyskakuju z postele, vedle které mám připravenou kulovnici pro případ nepředvídaných událostí. Zde
v kanadské divočině se musí
každý spoléhat jen a jen na
sebe.
V této chvíli jsem již úplně
probuzený. Je mi jasné, že se
v okolí našeho srubu děje něco mimořádného, možná nebezpečného. Zatím ale nemám ani tušení, co nás může
ohrožovat.
„Pozor, puška je nabitá, ale
v komoře zatím není náboj,
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dosud je zajištěná.“ A vzrušeně se kamaráda ptám: „Co se
vlastně děje?“ Slyším, jak mi
hlas trochu přeskakuje rozčilením.
Můj přítel sahá po kulovnici
a tiše mi říká:
„Podívej se ven z okna!“
Z mého pokojíku nevidím nic,
hned si uvědomuju, že musím
přejít do vedlejší místnosti,
odkud můj kamarád oblečený
jen v pyžamu přiběhl.
Venku je ještě dost silné šero,
ale už se zvolna začíná rodit
nový den. Mírně poprchává.
Vyhlédnu z okna a vidím na
mýtině asi patnáct metrů od
srubu krásného, urostlého zrzavého lišáka. Břicho má
urousané, chvost zvednutý
do výšky a očima zkoumá
okolí.
V té chvíli mne polil pot, kolena se mi podlomila, uvědomil
jsem si, že okno v přítelově
pokojíku je od večera otevřené a dobrý střelec odtud nemůže chybit tak blízký cíl.

Slyším slabé cvaknutí odjiš:ovaného závěru kulovnice –
moje puška má za okamžik
ukončit život tohoto krásného zvířete, velkého zrzavého
Feriny.
Na dlouhé úvahy není čas.
Tlumeným hlasem žádám přítele:
„Vyjdi ven, budeš mít jistější
mušku!“
Přítel mou radu poslechne,
slyším jeho rychlé, lehounké
kroky. A pak se ozve pronikavý, skřípavý zvuk veřejí. Ještě
že jsem večer nemazal panty
olejem, jak jsem původně měl
v úmyslu.
Přítel běží bos, s kulovnicí
v ruce, žene ho lovecká vášeň. A já si utírám pot, který
mi stéká po celém těle i po
obličeji. Nemohu se na to dívat, vracím se zpátky do vyhřáté postele. Po chvíli znovu
zanaříkaly dveře a do srubu
vstoupil rozmrzelý kamarád.
„Kdepak lišáka, toho mazaného Ferinu hned tak někdo nedostane.“
Tiše se usmívám a spánek je
rázem pryč. V srdci mě hřeje krásný pocit, že jsem se
podvědomě řídil bodem
skautského zákona z mých
mladých let: Skaut je
ochráncem přírody… Je to
moje zásluha, že nepadla zákeřná rána. Stanovil jsem
pro lišáka i lovce jistá pravidla hry, která mi diktoval
skautský zákon a moje svědomí. Věděl jsem, že lišákovi
stačí malé varování a díky
své obezřetnosti a bystrosti
bleskově využije kanadské
přírody, ve které se narodil
a vyrostl. Citlivé smysly
a rychlé nohy ho po varovném zaskřípání veřejí zachránily. Byla to ovšem i moje zásluha.

Milý čtenáři, milá čtenářko,
možná máš proti mému jednání výhrady. Co když právě
o chvíli později lišák přepadl
v kanadské přírodě králíčka?
To by bylo kruté pokračování
mého příběhu. Já sám po celý život chráním především
ty malé, bezbranné tvory.
A také stojím na straně chudých, poctivých lidí, fandím
malým utiskovaným národům. Opravdu nemohu říct,
že bych si to všechno v té pro
lišáka kritické chvíli neuvědomil. Ale vedla mě jediná
myšlenka – stanovit poctivá
pravidla hry pro lovce i lišáka. Kdyby se Ferina setkal
s mým přítelem, spalovaným
loveckou vášní, ve volné přírodě, kde by měli oba stejné
možnosti, bylo by to jiné. Ale
tady to vypadalo na výstřel
ze zálohy. A to se příčilo mému svědomí.
Ostatně lišky mají na severu
Kanady i jiné nepřátele.
Dlouhou, mrazivou zimu,
časté sněhové vánice, vlky
i orly. Liška se vydává na lov
hlavně v noci, ale s orlem se
může setkat i navečer nebo
ráno a pak má malou naději
na záchranu – pokud není
nablízku les nebo husté křoví. Největším nebezpečím je
pro ni však hlavně člověk, lovec s kulovnicí v ruce, poháněný nesmyslnou loveckou
vášní. Liška loví drobné tvory z jediného důvodu, aby se
najedla a uhájila tak život.
Ale proč chodívají střílet plaché lesní tvory lidé? Liščí kožešiny se už nenosí, liščí maso člověk nejí… Není v tom
jakýsi pradávný pud, který
dnes už nemá žádné opod-

statnění? Není lepší „lovit“
divoká zvířata fotografickým
přístrojem nebo videokamerou? Nepocítíme přitom stejnou radost, když se nám po-

daří získat snímek, jakou
snad cítívají v srdci lovci
s puškou?
VláQa Novák
Ilustrace František Lopour

Jistě i ty máš nějaké zážitky se zvířaty. Možná jste se ujali
doma nebo v oddíle zatoulaného pejska nebo opuštěného
mláděte. Nebo se ti podařilo na výpravě do přírody pozorovat nějaká volně žijící zvířata? Možná máte hospodářství
a s některými domácími zvířaty zažíváš veselé příhody?
Máš doma svého zvířecího mazlíčka?
Poděl se s ostatními čtenáři o své zážitky – napiš svou příhodu do redakce. Máš-li nějaký obrázek, můžeš jej přidat
k vyprávění. Zásilku označ heslem „Kamarádi zvířátka“
Adresa: TDC Junáka, redakce časopisu Skaut-Junák,
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1;
e-mail: skautjunak@skaut.cz.
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Hlavolam – dárek
Nenapadlo tě, že kterýkoli hlavolam, zhotovený z pěkného, pevného materiálu, je vlastně
skvělý dárek? Pro bratra, sestru, kamaráda
k narozeninám, svátku i vánocům. Nestojí tě
prakticky nic, jen trochu práce. Ale vždy: i ta
práce je vlastně hra. Skoro žádný z hlavolamů,
které na téhle stránce už několik let vycházejí,
není k dostání v obchodech. To hodnotu dárku
jen zvyšuje.
Dobře se pracuje s překližkou, ale i z umělé
hmoty, sololitu, tenkých prkének a dřevěných
špalíčků vyrobíš krásné hlavolamy. Zajdi do
truhlářské dílny a popros o odpadový materiál; když vysvětlíš, nač jej potřebuješ, jistě tě
neodmítnou. Tolik pěkných odřezků tam denně končí v kamnech!
Zet
Hlavolamy z pohlednic
Máš doma staré pohlednice? Z každé může být
pěkný hlavolámek – rozstříháš obrázek na větší či menší počet dílků, dílky vložíš do obálky
a pak je předkládáš známým s otázkou:
Dokážeš tohle složit?
Měř pokusy zájemců a pro zajímavost zaznamenávej časy na obálku i se jménem „skladatele“. Kdo vytvoří rekord?
Jsou to vlastně podobné skládačky jako tangram, rozdělené čtverce, obdélníky, kruhy, kříže. Pohledy však můžeš rozdělit na mnohem
větší počet nepravidelných ústřižků – luštitelům bude při skládání pomáhat obrázek na líci.
Od rozstříhaných pohlednic je jen krůček ke
skládacím obrazům „Puzzle“, které jsou oblíbenou zábavou dětí i dospělých.
Chceš-li někomu dát milý dárek, který bude
originální, vyrob pěknou skládačku. Přitom tě
to vlastně nebude stát nic – jen trochu času.
Můžeš použít i vlastní obrázek, který namaluješ právě pro obdarovaného. Třeba když tvoje
kamarádka sbírá slony, můžeš jí darovat skládačku se slonem... Obrázek pečlivě z rubu po
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celé ploše potři disperzním lepidlem (např.
Herkules) a nalep na karton z krabice. Druhou,
čistou čtvrtku nalep na rubovou stranu kartonu. Až lepidlo zaschne, ostrými nůžkami obrázek rozstříhej a dárek je hotový – zbývá ho už
jen hezky zabalit.
Kostka skoro Rubikova
Možná má někdo z rodičů doma hlavolam, který před více než 20 lety slavil velké úspěchy –
kostka s barevnými políčky, která se měla poskládat tak, aby každá strana kostky měla jen
jednu barvu. Jmenovala se podle svého tvůrce
Rubika a pořádaly se velké soutěže o to, kdo ji
nejrychleji složí. Ta naše je trochu jednodušší
– ale máš na to jen 3 minuty:
Dřevěná krychle má hranu o délce 3 cm.
Natřeme ji barvou a pak rozřežeme na krychličky o hraně 1 cm.
Určete počet krychliček, které mají
a) všechny strany v původní barvě dřeva
b) jednu stěnu nabarvenou
c) dvě stěny nabarvené
d) tři stěny nabarvené
Vypečené hádanky
1. Co patří k dobře udělané botě?
2. Kdo má na světě největší klobouk?
3. Nemá to kůň, kráva ani pes, ale kočka to má.
Co je to?
4. Jak velký bude úhel 5˚ pod lupou, která zvětšuje 12x?
Připravuje Lída
Řešení hádanek a hlavolamů z minulého čísla
Šprýmař: Pán si objednal mléčnou polévku
a rybu, jmenoval se Otto a bylo mu 69 let.
Servírka se jmenovala Anna.
Kočka a pes: pes samozřejmě neumí číst, a tak
beze strachu lávku přeběhl.
Noční hlídač: hlídač musel být propuštěn, protože hlídač, který ve službě spí, nikdy nic neuhlídá.
Prodej peněz: Jirka na prodeji opravdu vydělal, i když jen jedinou korunu. Matematici na
výpočet mají dokonce vzorec: an = 1/2 (n+1)x n,
takže 1/2 (200+1)x 200 = 20 100 haléřů, tedy
201 korun.
Dva rybáři: nikde nebylo řečeno, že jsou oba
rybáři na jednom břehu řeky – pokud byli na
opačných březích, snadno se jim to povedlo.
Noční tramvaje: Všichni dorazili domů stejně,
postupně nastoupili do stejné tramvaje.

DIVOKÝ ZÁPAD
Celý pátek a sobotu se to
v olomouckém parku, zvaném Čechovy sady, hemžilo
skauty, indiány a dětmi, kterých přišlo 2346!
Dvoudenní akci Skauti dětem
uspořádali 20. – 21. září skauti
z olomouckého okresu pro
všechny děti z města. Byl to již
šestý ročník a letošním tématem byl Divoký západ.

V rozlehlém parku ve čtvrtek
odpoledne vyrostlo skautské
indiánské městečko plné teepee, stanů, hangárů, dřevěných
staveb a nástěnek. Děti si mohly vyzkoušet a na vlastní oči vidět řadu skautských dovedností, zahrát si hry, projet se na
koni, svézt se na lanovce, být
svědky pouštění papírového
horkovzdušného balónu, upéct

si hada, nakoupit ve skautské
prodejně či zastřílet si z luku...
Po celou dobu děti procházely
trasu se stanovišti jednotlivých
olomouckých středisek, kde plnily 10 zkoušek Divokého západu – například zkoušku
Moudrosti, Obratnosti, Citu,
Sluchu, Hmatu a další. Když
měly všechno splněno, mohly
si odnést vlastnoručně vyrobený dárek na památku.
Olomoučtí skauti touto akcí přilákali do oddílů spoustu nováčků a upozornili na sebe veřejnost i v novinách.
Beruška ze Znojma
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z vašich
kronik
Výprava do Neznáma
Od pondělí do pátku jsme dostávaly zašifrované dopisy, takže až do poslední chvíle jsme
opravdu nevěděly, kam a kdy vyrážíme. V sobotu u autobusu se sešly Ketča, Ještěrka,
Mrně, Zuzka, Skřítek, Punčocha a Ara. Koupily
jsme si lístek do Neznáma a vyrazily do velkého neznáma.

Správnou zastávku nám nakonec prozradila
velká cedule na zastávce – „Neznámo“. Jelikož
nás tady nikdo nečekal, vyrazily jsme po skautských značkách, které nás dovedly až zpátky
ke klubovně. Tam nás čekala Bejby s Kudrnou,
které pro nás měly připravené super občerstvení, a tak jsme nový školní rok zahájily jak
se patří. Ve zbytku odpoledne ještě proběhlo
slavnostní jmenování do ministerských funkcí,
trochu jsme se zamotaly při uzlování a trochu
zašpinily při výrobě exkluzivních podzimních
dopisních papírů.
Ká, Valašské Meziříčí
Jak jsme závodili
V pátek 27. září odjela naše vlčata do Benátek
nad Jizerou na celostátní finále Závodu vlčat
a světlušek.
Ráno po slavnostním pochodu městem a zahájení závodu přišla na řadu první disciplína –
kontrola kroje.
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Závada zde sice nebyla shledána žádná, ale ta
pořadová! Při povelech rozhodčího „vpravo
v bok“ či „čelem vzad“, aby lépe viděl na součásti kroje, předváděli „ti nejlepší z Jihomoravského kraje“ kreace, nad nimiž nezůstalo
oko suché. Naštěstí se tento výkon nijak nehodnotil a získali jsme plný počet bodů.
Protože jsme si vylosovali startovní číslo 19,
využili jsme zbývajícího času do startu na doprovodný program. Jeden z úkolů zněl: „Ve
zdejším městě žil a učil známý hudební skladatel. V zámeckém parku najděte jeho bustu (socha hlavy a části těla) a napište jeho jméno.“
I vydali jsme se na zámek, kluci se rozběhli po
parku hledat bustu. Čekám. Dlouho nic. Jdu se
po nich podívat. Kdepak nějaká busta, kaštany je zaujaly! S plnými kapsami se loudají neradi ke mně. „Kluci, přece se na ten úkol nechcete vykašlat,“ povzbuzuji je. Opět se
rozešli, opět dlouhé čekání. Když už to bylo
dlouhé moc, pískám signál smečky a kluci přibíhají. „Našli jste?“ „Ne, my jsme našli jen nějakou hlavu.“ „No, a není to snad ono?“ ptám
se. A tu zazněl výrok hodný vytesání do kamene. „Ne, tam bylo napsáno Bedřich Smetana,
a my přece hledáme nějakýho Bustu?“
Pokoušejí se o mě mdloby.
Plníme další úkoly, myšlenkami jsme však už
na trati. A pak to začalo. Odstartováno.
Sprintem do mírného kopce a už byli z dohledu. Čas rychle utíkal, už už měli doběhnout
naši borci. Za chvíli se přiřítili do cíle. Ale co
to? Místo radostného líčení zážitků jen podezřelé mlčení a schlíplé uši. Za chvíli jsem to
z nich dostal. Prostě se na jedné z kontrol pohádali jak psi a také byli za to patřičně bodově ohodnoceni. Rovněž líčení ostatních kontrol příliš optimismu nevzbuzovalo. Šifru,

kterou běžně zmákli do tří minut, luštili tentokrát šest. Nechápu. Až ve vlaku se dovídám, že
ji vyluštili tak rychle, že kus chyběl, a tak je
rozhodčí poslala luštit znovu. No co, alespoň
čas na trati nebyl špatný, a tak poslední nebudou. Škoda, v duchu jsem doufal v umístění do
pátého, šestého místa. Vracíme se do města,
obědváme a věnujeme se nachystaným atrakcím. Jízda na lanovce přes slepé rameno řeky
nejdříve vzbuzovala hrůzu, ale po chvíli si dodali odvahu a už jezdili. Rovněž zapádlovat si
na raftu na rozbouřené řece se klukům tuze líbilo. Po večeři slavnostní táborák a jdeme
spát.
V neděli ráno balení, to je horor. ObzvlášJ za
tmy. Ale už tu byl zase slavnostní pochod a nástup. A vyhlášení výsledků. Že jsme neskončili
poslední mě tolik nepřekvapilo, ale když nakonec zbývalo jen šest hlídek, a my mezi nimi, to
jsem se začal už i divit. Sám tomu nemohu uvěřit, ale naše hlídka byla nejlepší v této zemi.
Bylo velké focení, podávalo se interview a radovalo se. A doma oslava na Zelném trhu, kde
jsme u kašny snědli sladkosti z nedaleké cukrárny za všechny mé zbylé peníze (tak jsem to
totiž slíbil). Takže Mantáku, Pepo, Kvítko,
Tadeáši, Jirko, Bidlo, Šimone a Martine – díky.
Vašek Procházka, 91. oddíl, Brno

Pohár Karlovy koruny
Jakmile jsme se v září dozvěděly, že se tento
závod bude konat, už jsme se nemohly dočkat.
Závody se konaly opět v Chlumci nad
Cidlinou 4. – 6. 10. 2002. Slibovaly jsme si, že
pojedeme úplně všechny, ale Ještěrka si zlomila nohu, Lucka vdávala maminku a Aneta
měla fotbalový zápas. A tak se nás nakonec na
nádraží sešlo sedm. S námi jelo ještě devět

světlušek z Hnědé šestky, Majka, Ivča a Jitka.
V pátek v podvečer nás bratr Hujer doprovodil do jejich skautské klubovny.
V sobotu ráno jsme se odebraly do zámeckého parku, kde jsme vyslechly pravidla hry
a obdržely jsme mapy a stužky s barvou družinky, aby nás při závodu rozeznali.
Závod měl celkem 26 disciplín a 2 další hry.
Úkoly si postupně každá družinka losovala.
Název celé hry byl Tajfun. Úkoly byly např. odhad výšky, přeprava raněného, hod do koše,
kružnice, Evropa, prales, azimut, minigolf,
střelba ze vzduchovky, vaření, Ariadnina nit,
vejce, prosba lesa, pila, pytel, chůdy...
Na slavnostním konečném nástupu se vyhlášení výsledků četlo od zadu. Byly jsme na
5. a 1. místě. To jsme měly velikánskou radost,
že držíme putovní pohár, a ještě jsme dostaly
dort.
Šly jsme se ještě podívat na vystoupení mažoretek, ve kterých vystupovala Věrka – vedoucí
skautek v Chlumci.
Večerní táborový oheň byl moc pěkný, zpívaly
jsme známé písničky a ani se nám nechtělo jít
spát.
V Chlumci se nám moc líbilo a těšíme se na
další setkání, protože jsme našly další dobré
kamarády.
Maruška Masopustová, Opočno
Bohéme 2002 v Nové Včelnici
Poslední prázdninový týden zaplavila město
okrojovaná vlna. Vzduchem se nesly francouzské písně a u školy vyrostl stanový tábor
pro šedesát hlav.
Ale pěkně od začátku…
Léto 1989 – Houser vandruje po Šumavě se
svojí budoucí ženou. Prófa s Šípem jsou na návštěvě u babičky. Špendlík, Máca a Miloš ještě
běhali po houbách… A manželé Poláčkovi do-
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stali úřední povolení vycestovat na západ - do
Taizé. Díky drobné změně plánu za pár dní seděli v autobuse plném francouzských skautů,
směřujícím do španělského poutního místa
Compostely. Tady spolupráce začala.
Léto 1991 – Houser je na dovolené ve Špindlerově Mlýně. Francouzi budují stany na budoucí meditační zahradě v Plzni u Hrušků.
Podzim 2001 – Houser už je pár let vůdcem
našeho oddílu. Prófa vede vlčata, Šíp pomáhá
Houserovi se skauty. Máca přešel od vlčat ke
skautům, Špendlík se stal šestníkem.
A Francouzi projevují zájem podívat se opět
do Čech.
Jaro 2002 – Francouzi neodpovídají na naše
zvědavé dotazy. Šíp má velké starosti, jak to
bude vypadat. Vlčata obdivují na zdi
Francouzsko-českého lycea vyobrazení katedrály v Sens, odkud jsou skauti, kteří k nám mají přijet.
Začátek srpna 2002 – Konečně známe alespoň
rámcově program setkání. Nastává ale komplikace: Kdo bude hlídat jejich tábor? Na hranicích stojí kamion táborového materiálu pohotovými celníky oceněný na 8000 Euro. Pan
Poláček to téměř zázrakem žehlí. Šíp šílí…

Čtvrtek 22. 8. 2002 – Roveři přijíždějí z velké
vody a málem ani nestačí vybalit, protože nastává velká vítačka. U školy roste tábor.
Hlídači okolo půl třetí ranní museli rozhánět
ilegální „technoparty“ v areálu školního hřiště.
Druhý den ráno už se Včelnice nestačí divit.
Po sídlišti korzují skupinky krojovaných
Francouzů a Čechů lákajících děti na společné
hraní (mimochodem – lepší nábor si těžko lze
představit – v září klubovna málem praskla
ve švech), malování, zpívání a tancování a bojovou hru nedaleko tábořiště. Tlumočníci ma-
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jí plné ruce práce – tlumočí z francouzštiny
nejdříve do směsice němčiny a angličtiny
a teprve poté do češtiny.
Navečer se končí den mší (navzdory tomu, že
náš oddíl je z devadesáti devíti procent nekatolický) a večerem plným francouzských písní
a tančení francouzských tanců.
V sobotu se koná pouJ ke hrobu tisíce napoleonských vojáků, kteří při pochodu z Ruska
v Nové Včelnici zemřeli na mor.
Neděle se stala dnem dvakráte slavnostním.
Po mši složila v parku u kostela svůj skautský
slib Amelie, načež v duchu francouzských tradic následoval slavnostní přípitek (francouzské víno, slané pečivo a džus). Pak byli
Francouzi pozváni na oběd do rodin. Ten den
mělo celé město vepřo knedlo zelo, a leckdy
kuriózně byl řešen francouzský zvyk pěti chodů (kafe, zákusek, sušenka…).
V pondělí jsme si prohlédli Kamenici nad
Lipou, projeli se úzkokolejkou a pěkně jsme je
utahali. Trhák dne – mezistátní fotbalové utkání bylo odloženo z důvodu únavy francouzských hráčů. Sportovní den byl ve znamení
klidnějších disciplín jako je vrhání Havajské
rakety nebo plazení se po namydleném svahu.
Navečer potom vyvrcholil program celého
setkání. Vedoucí akce Yvelline předala městu
Nová Včelnice nové dětské hřiště, přivezené
skauty jako dar. Večer opět divadlo, zpěv a tradiční francouzské tance. A pak výměna dárků,
šátků (mimochodem speciálně potištěných
pro tuto akci) a adres.
Pozvání do Francie už máme, jen finanční
stránka se jeví nedostupná. Každopádně jsme
získali novou zkušenost s mezinárodním skautingem a celou akci zařadili k našim nezapomenutelným zážitkům.
Prófa, Nová Včelnice

V tabulkách jsou výsledné body prvních 3 posádek z každé kategorie. Pořadí po 2 úsecích
plavby od 4. místa je toto:
DN – 7 4.dívčí Stará Boleslav, 5 Herkules Jičín,
6 Modrá 6 Hradec Králové, 4 Modrá
6 Příchovice, 8 Vážky Plzeň.
DM – 8 Červená 6 Příchovice, 7 Vydry
Neštěmice, 3 Modrá 6 Hradec Králové,
6 Formica TOM 2711 Doksy u Kladna, 9 Victoria
Jičín, 5 4. dívčí Stará Boleslav.
DS – 2 Volavky Habartov, 3 Vydry Habartov,
11 Ještěrky Plzeň, 10 Žaby Kateřinice, 9 Žížalky
Kateřinice,
7
Amazonky1
Nymburk,
8 Modřinky+Vlaštovky Litoměřice, 5 Veverky
Habartov, 15 Dakota Cheb, 18 Střelka Zlín,
13 Vlaštovky Kynšperk, 12 Berušky1 Sokolov,
17 Formica TOM 2711 Doksy u Kladna,
14 Titanik Jičín, 16 Duha Kolín.
DV - 3 Fénix Kynšperk, 5 Berušky2 Sokolov,
6 Saturn TOM Plzeň.
41 posádka pirátek

Luže,11 Lišáci Plzeň, 12 Bobři Domašov,
21 Kamzíci Cheb, 8 Kobry Studénka, 17 Žlutá 6
Mořina, 14 Luňáci Cheb, 16 Káňata Příchovice,
15 Rackové Příchovice, 23 Modré šípy TOM
1312 Palkovice, 13 Bobři Horní Bříza, 22
Ledňáčci Jablonec nad Nisou, 24 Hnědá 6
Prachatice, 18 Modrá 6 Nová Včelnice,
27 Formica TOM 2711, 20 Datli Horní Bříza, 19
Modrá 6 Rokycany, 25 Maják Liberec, 29 Zelená
6 Rokycany, 26 Červená 6 Nová Včelnice, 30 Šedá 6 Rokycany, 28 Žlutá 6 Nová Včelnice.
KS - 4 Vlci Lesnice, 5 3. smíšený Spálov, 8
Galeona+Galeota Ostrava, 12 Bobři+Orli Česká
Třebová, 6 Kamzíci Cheb, 3 Jestřábi Kynšperk,
1 Lo[ Vasa Domoradovice, 20 Panteři Uherské
Hradiště, 13 Jestřábi Janovice nad Úhlavou,
9 Jezevci Vsetín, 18 Delfíni Domašov, 15 Lišky
Habartov, 17 Bílí tygři Bohuňovice, 23 Bobři
Pozořice, 11 2. oddíl Jičín, 16 Ostříži Vsetín,
21 Hyperion III TOM 4720 Plzeň, 14 Lišáci
Prachatice, 19 Kamzíci Plzeň, 33 Zlomený šíp
(klub) Ústí nad Labem, 26 Havrani Jindřichův
Hradec, 24 Pardi Habartov, 25 Káňata Vsetín,
22 Vlci Rokycany, 27 Svišti Prachatice, 28 Lišáci
Plzeň, 30 Kluci Zlatého Scarabea Pardubice,
31 Medvědi Uherské Hradiště, 29 Káňata
Mohelnice, 32 Mývalové Mohelnice.
KV – 3 Kluci Zlatého Scarabea Pardubice,
6 Krkavci Hranice, 4 Jestřábi Horní Bříza.
72 posádky pirátů
Celkem 113 posádek

KN – 2 Zelená 6 Cheb, 7 Káňata Luže, 4 Modrá
6 Mořina, 6 Bobříci Zlín, 8 2. oddíl Turnov.
KM – 7 Koga Ostrava, 10 Ostříži Lesnice,
5 Saturn TOM Plzeň, 2 Rysové ze Střelky Plzeň,
1 Hyperion I TOM 4720 Plzeň, 9 Ledňáčci

Vysvětlivky: DN – dívky nejmladší do 9 let, DM
– dívky mladší do 11 let, DS – dívky starší do 15
let, DV – dívky nejstarší, KN – kluci nejmladší,
KM – kluci mladší, KS kluci starší, KV kluci nejstarší.

mezidružinová

liga

Modrá
flotila
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Soutěž spojená s kresleným seriálem
Truhla pokladů – přesněji řečeno její
1. ročník – skončila vyhlášením
výsledků, na které přijelo do
Prahy přes šedesát účastníků
soutěže.

O svých pocitech a dojmech nám napsali vítězové:

pnuté i při vyhodnocení jednotlivců, za nás soutěžila členka naší družiny Maruška Masopustová. Pro vítěze byla také připravena malovaná
truhla. Maruška skončila druhá a obdržela krabici plnou knih a malovaný diplom. Moc jsme jí
to přály a hodně jsme tleskaly. Bratři Oskar
a Windy nám na závěr napsali do kroniky věnování.
Po setkání „truhlíků“ jsme se šly podívat na
Václavské a Staroměstské náměstí a Karlův
most. A celou tu dobu jsme se střídaly a tu těžkou
truhlu nosily, ale nosily jsme ji rády. Výlet do
Prahy byl jedinečný, v Truhle chceme pokračovat i v tomto roce. Windymu a všem ostatním děkují
šGastné Vydry z Opočna

Vydry z Opočna – 1. místo družiny
Ve dnech 18. – 20. října 2002 se v Praze konalo
Mezinárodní setkání skautských sběratelů a zároveň sraz všech účastníků zajímavé soutěže
Skauta-Junáka. My,Vydry, jsme se soutěži během
roku pilně věnovaly. Pátraly jsme po skautských
předcích, sháněly staré skautské knihy, našly
jsme v Domově důchodců nejstarší opočenskou
skautku paní Machačovou. Uspořádaly jsme výstavku opasků, psaly jsme o naší klubovně
a skautských výstavách, pátraly jsme po skautech, kteří v minulosti tábořili v Maršovském
údolí a podobně.
Na výlet jsme se moc těšily. Do Prahy jsme přijely už v pátek.V sobotu ráno jsme se vypravily na
Žižkov na setkání skautských sběratelů. Tam
jsme se měly opravdu na co koukat! Nejvíc nás
zaujala největší sbírka skautských přezek v České republice. Do kroniky jsme si nechaly otisknout různá razítka, prohlížely jsme si množství
knížek, pohledů, odznaků a časopisů.
Vyhlášení soutěže začalo odpoledne vyprávěním bratra Windyho o tom, jak tento seriál vlastně vznikl. Poznaly jsme se i s Oskarem - Jiřím
Petráčkem, který seriál kreslil.
Napětí mezi námi vrcholilo. Všem nám tloukla
srdíčka a tváře nám zčervenaly. Družina Želv
z Opočna – 11. místo. A tak to vyhlašování pokračovalo až k 5. místu: „Vydry...“, tak jsme si
stouply a chtěly jít, „...z Třebíče“ – a tak jsme si
zase sedly a čekaly dál. A pak to přišlo! Už jsme
ani nedýchaly. „Tak už nám tu zbývá jen 1. místo – Vydry Opočno!“ Měly jsme nepopsatelnou
radost, a když nám bratr Windy předával krásnou malovanou TRUHLU plnou knih a stiskl nám
levice, tak z nás všechno spadlo a byly jsme moc
šGastné. Majka nás fotografovala. Byly jsme na-

Pavla Glosová – Pája z Brna
– 1. místo jednotlivci
Mě se moc líbilo jak sběratelské setkání, tak vyhlášení Truhly. U sběratelů mi přišlo fajn, že
jsem tam sice nikoho neznala, ale všichni se se
mnou hned dávali do řeči. Procházely jsme s kamarádkou Zuzkou mezi stolečky a sem tam i něco drobného kupovaly. Takových úžasných věcí!
Ale nejvíc ze všeho jsem se těšila na samotné vyhlášení Truhly. Fascinovalo mě, jak byli najednou všichni potichu a jen vyčkávali, až uslyší své
jméno. Po družinách přišlo vyhlášení jednotlivců.
Nervozitou jsem měla úplně zmrzlé prsty a začalo mi kručet v břiše. Ani jsem se neodvažovala
odhadovat, kolikátá budu. Vyhlašovalo se „od
spodu“, sedm míst bylo vyhlášeno a já pořád nikde. Páté místo – také ne. To už jsem si téměř najisto myslela, že budu čtvrtá. Napětím jsem už nezvládala myslet. A když jsem nebyla ani druhá…
radostí jsem se skoro rozbrečela. Pak Windy vyslovil mé jméno, předal mi truhlu a diplom a já
se cítila jako nejšGastnější člověk ve vesmíru.
Truhla byla pěkně těžká, asi 10 knížek jsem musela přebalit do batohu a pak šla poděkovat za
celou soutěž.
Po cestě si na Truhlu lidé ukazovali – asi není normální chodit po Praze s truhlou! V autobuse jsem
si ji dala na klín a začala prohlížet ten skautský
poklad. Začalo se stmívat, Truhlu jsem zavřela,
položila si na ni hlavu a pospávala jsem.
Doma jsem se znovu dala do prohlížení. Byla
jsem dost ospalá, ale usnout nad takovými věcmi přece nešlo. Trvalo to, než jsem se probrala
úplně na dno. Svou dosavadní sbírku čtyř skautských známek jsem rozšířila na pětadvacet, ke
třiceti skautským pohlednicím mi přibylo asi padesát dalších. A těch knížek! Samolepky, razítka

I. setkání
TRUHLÍKŮ
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8. Sovy Sušice
14,4
9. Lišky Velešín
11,4
10. Žaby, 6. odd. Kateřinice -Vsetín
10,5
a dalších 10 družin s méně než 10 body obdrželo diplom za účast a knihy.
Poznámka: Družiny byly bodovány jinak a bodové výsledky nejsou souměřitelné s body jednotlivců.
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a odznáčky… Tolik by mne ani ve snu nenapadlo. Nevím jak poděkovat. Prima soutěž a k tomu
tolik krásných věcí. Moc děkuji!
Pája
První setkání „truhlíků“ mělo veliký úspěch,
a tak po skončení 2. ročníku chceme setkání zopakovat. Odměněni budou ti, kteří psali pravidelně, nevynechali žádný úkol, opravdu velmi
pěkně či originálně splnili některý úkol. Setkání
může být místem navázání kamarádství mezi
soutěžícími, které do té doby spojovalo jen úsilí při plnění úkolů. Skutečná truhla z 1. ročníku
se tak promění v truhlu pomyslnou, ale i tak
velmi cennou, protože nad všechny statky pozemské je hřejivé přátelství spřízněných duší.
A že tomu tak je, jsem poznal podle žádostí
o zprostředkování několika adres soutěžících,
kteří se poprvé viděli v říjnu v aule „Žižkovské
reálky“, v prostorách, kudy kráčely skautské
dějiny a kde po řadu let vyučoval zakladatel našeho skautingu – A. B. Svojsík.
Výsledky soutěže „O truhlu pokladů“
Jednotlivci:
1. Pavla Glosová, Brno
112 bodů
2. Maruška Masopustová, Opočno
106
3. Michaela Schindlerová, Odry
99
4. Markéta Matějíčková, Zlín
79
5. Zuzana Pozlovská, Neratovice
58
6. Ondřej Herzán, Třebíč
40
7. Martina Stolínová, Lomnice n/P.
37
8. Jindřich Pávek, Vyškov
27
9. Dana Škrabalová, Doloplazy
10
a dalších 17 účastníků s méně než 10 body obdrželo diplomy za účast a knihy.
Družiny:
1. Vydry, 1. odd. skautek Opočno
2. 43. odd. skautek Praha-Liboc
3. Lasičky, 23. odd. Štěpánov
4. Vydry, 7. odd. Sasanky Třebíč
5. Kamzíci, 35. odd. Plzeň-Doubravka
6. 83. odd. Vpřed Praha-Satalice
7. Netopýři, 2. odd. Stará Boleslav

40 bodů
38,9
35,8
31,7
31
25
22,8

Druhý ročník soutěže se rozběhl, přicházejí dopisy – od těch, co soutěžili v minulém ročníku,
ale přidávají se i další. Pozor ale, pravidla jsou
trochu jiná, jednodušší. Není již rozdíl mezi kategorií jednotlivců nebo družin. Psát a odpovídat na soutěžní úkoly může tedy kdokoliv.
Soutěž se nebude vyhodnocovat až na konci
ročníku, ale vždy hned po uzávěrce úkolu (listopadový úkol má uzávěrku 31. prosince).
Týden po uzávěrce se odpovědi vyhodnotí, vyřadí se chybné a vylosují se tři výherci. Těm
(jedincům nebo družinám) pak přijde poštou
knížka nebo jiná odměna.
TŘINÁCTÝ ÚKOL
Ne vždy najdeš dobrodružství na vzdálených
místech, někdy ho objevíš pár metrů od domu,
kde bydlíš. Znáš dobře své okolí? Co když tě zastaví nějaký turista a zeptá se, kterým směrem
je ta či ona památka – a ty nebudeš vědět...
Budeš hledat výmluvu, nebo tomu předejdeš
dobrými znalostmi o místě, kde žiješ? I město
nebo vesnice může být předmětem zajímavého
a vzrušujícího pátrání. Hledej třeba šlechtické
erby, poznávej sochy, nejstarší stavby. Umíš
vysvětlit městský znak? Kolik je u vás kostelů,
komu jsou zasvěceny, a navíc proč ten či onen
svatý byl svatořečen – vždy to byly příkladné
činy. Která stavba je nejstarší, která nejvyšší?
Bylo město v minulosti opevněno, zůstaly nějaké brány? Čím se tvoje město (vesnice) proslavilo, čím je nejznámější? Kolik je u vás soch, památníků? Když tohle všechno zjistíš, a když tě
pak zase nějaký další návštěvník osloví, budeš
mu zasvěceným průvodcem – hned ti stoupne
sebevědomí.
Co takhle začít ty pamětihodnosti kreslit nebo
fotit? Co zahloubat se do tajů heraldiky, a porozumět znakům, které se na starých stavbách
vyskytují. Hrajte, vymyslete podobnou poznávací hru, jakou hráli Rysové a Ještěrky. Můžete
začít hned, třeba zítra, navrhni to na družinovce. Napište mi o tom do 31. 12.!
Windy
Fotografie ze setkání najdete na straně 2
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Vítejte ve světě jamboree a zapojte se do dění kolem něj. Nemusíte totiž být přímo jeho účastníky a i přesto Vám jamboree může přinést mnoho zábavy a nových zážitků.
Heslo 20. světového skautského jamboree v Thajsku zní Sdílejme náš svět, naši kulturu. Právě
vzájemné poznávání jednotlivých kultur a hlavně kultury místní je hlavním motem celého světového setkání skautů a skautek.

Jamboree se blíží!
Sdílejme náš svět, naši kulturu
ZEPTALI JSME SE
Svá očekáví nám prozradila sestra Lenka
ŠEBESTOVÁ – Kanár z Pražma

telný ráz restaurace dotvářejí číšníci zahalení
do hrůzostrašných roušek a strašidelná reprodukovaná hudba.

Co očekáváš od světového jamboree?
Určitě hlavně to, že se seznámím s novými lidmi, kteří jsou tolik odlišní, ale přitom mají podobné cíle jako já. Očekávám všude dobrou
přátelskou náladu, radost z toho, že se nám
společně něco podaří a nadšení z každé pozitivní maličkosti, která nás na naší thajské pouti
potká.

ZAHRANIČNÍ HRA
Thajsko má vlhké tropické klima. Roční srážky
se pohybují okolo 1520 mm. Nejvíce prší v létě, od června do října. Díky těmto podmínkám
se tu mohou pěstovat různé tropické plodiny.
Tropické bouře mají rychlý začátek i konec.
Hra pro oddíl „Simulace tropické bouře“
Udělejte velký kruh. Vedoucí začne napodobovat vítr mnutím si rukou. Postupně, kolem dokola ho všichni napodobí, vždy až po svém levém sousedovi. Poté začne vedoucí Jukat
dvěma prsty o dlaň své druhé ruky. Zase to celý kruh postupně zopakuje. DéšJ začíná. Pak
vedoucí potichu tleská, po něm i ostatní.
Tleská se stále hlasitěji, až nastane úplná tropická bouře. Vedoucí začne dupat nohama,
pak přestane používat ruce a dupání začne zeslabovat. Vše opakují ostatní. Přestává pršet.

A na co se nejvíc těšíš?
No asi na to, že poznám úplně novou kulturu,
která je úplně jiná než ta naše. Těším se na projížNku na slonu, kterou bych určitě chtěla absolvovat a na celou thajskou přírodu. Doufám
taky, že uvidím prales, nějaký místní chrám
a hlavně, že se dozvím hodně o životě místních
lidí. Nejvíc se ale asi těším na různé akce, konané přímo v místě jamboree, a na to, že si budu moct s lidmi z celého světa vyměnit věci na
památku. Nadšená budu určitě taky už z toho letu letadlem, i když pro někoho to může být něco úplně obyčejného.
Zkrátka těším se úplně na všechno, co se tam
bude dít a očekávám jen to nejlepší.
ZAJÍMAVOST
Sestra Kanár se zmínila o tom, že by chtěla poznat život místních lidí. Pokud bude mít možnost, tak východně od hlavního města
Thajska Bangkoku, v thajské provincii Ránong
Rátburí, byla otevřena restaurace Šoková legenda. Zde by sestra Kanár mohla, stejně jako
Thajci, vyzkoušet výstřednost thajské kuchyně. Na jídelním lístku jsou totiž škorpióni, ropuchy a nebo hadi. No a specialitou pak je
chameleón v chilli omáčce. Navíc nezaměni-
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SOUTĚŽ
Kdy a kde se uskutečnilo první světové jamboree?
a) 1924 v Kodani
b) 1920 v Londýně
c) 1922 v Lilehammeru
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.
A co říkáš na světové jamboree ty, milý čtenáři Skauta-Junáka? Má taková velká akce,
na které se sejde několik desítek tisíc skau-

tů a skautek z celého světa, vůbec smysl?
Zúčastnil by ses také, nebo o podobné zážitky nestojíš?
Piš do konce prosince na adresu redakce:
Skaut-Junák, Senovážné nám. 24, 116 47
Praha 1.
Nejlepší z odpovědí budou otištěny v časopise a tři vylosovaní obdrží pěkné propagační materiály.
ZAHRANIČNÍ DÍLNA

cesta
k vrcholu

Obrázky z rýže
Potřebujete: loupanou syrovou rýži, temperové barvy, štětce (měkké), dobré lepidlo, čtvrtky (nejlépe malého formátu), popř. lak (lze
použít i lak na vlasy, ale takový, který po zaschnutí nelepí).

Vše kolem Cesty k vrcholu najdete na internetové adrese www.skunipa.web.tiscali.cz
LISTOPADOVÁ LISTÁRNA
Jak už jsme psali, první osmitisícovky - Mount
Everestu – dosáhl čtrnáctiletý bratr Bárt
z Pardubic. V jeho oddíle všichni odebírají časopis Skaut-Junák. Dříve plnili Desetiboj a v minulém roce se dali na Cestu k vrcholu.
Hodně svemů – symbolických výškových metrů –
Bárt získal při pravidelné, kvalitní činnosti oddílu. Dodal perfektní přehled dosažených svemů.
Rád chodí plavat, je domácí kutil, přečetl všechny
foglarovky. Absolvoval třídenní hlad. Měří dva
metry a začíná vážně trénovat basket...
Listopadový úkol: REPORTÉR
V0211-1-D-(2,3)/MZ:100/měsíčně
Skauti svou bystrost trénují v řadě her.
Profesionálně bystří musí být například televiz-

Nejdříve natřete
lepidlo na plochu papíru, kterou chcete mít
rýží pokrytou
a pak papír rýží
jednoduše posypte a zrnka
lehce přitlačte.
Nechte řádně zaschnout. Poté se můžete pustit do opatrného malování obrázku. Po zaschnutí barev ho lze přestříkat či přelakovat
průhledným (bezbarvým) lakem.
Tip: Je možné sypat pouze bílá, nebarvená
zrnka rýže na barevný papír, natřený lepidlem
jen do určitých obrazců.
Přejeme hodně úspěchů!
Sunar, Kytka a Palička
ní reportéři, kteří se v cizím prostředí musejí
umět nejen rychle orientovat, ale i opatřit zajímavé aktuální zprávy i z míst, kde jde o život.
SUPERKIMOVKA: Až budeš s oddílem, s rodiči
na víkendu či dovolené v tobě dosud neznámém prostředí – v přírodě, městě, vesnici, zámku, muzeu – opatři jako reportér co nejvíce zajímavých informací. Jeden den informace
opatřuješ (pamě@, zápisník), druhý den zpaměti (zápisník jsi „ztratil“) všechny informace
z předchozího dne heslovitě vypiš na papír.
Příklad – město Polička: 1. Poličku založil
Přemysl Otakar II., 2. v roce 1265, 3. jméno z názvu území: Na políčkách, 4. narodil se zde hudební skladatel Bohuslav Martinů.
Za každou informaci máš 1 S, max. však 100
S za měsíc. Protože reportérské schopnosti budeš při „expedici“ potřebovat, můžeš tento
úkol trénovat každý měsíc.
Hra pro více účastníků, nesouvisející s Vrcholy:
vylosujte pořadí (stačí i dva hráči). První říká
svoji informaci a za každou má bod. Druhý čte
ze zápisníku prvního jen ty, které první neřekl,
ale za každou má 2 body – pak se prohodí.
Další úkoly najdeš jako obvykle na internetu na
adrese www.skunipa.web.tiscali.cz pod složkou Vrcholy. Pokud nemáš možnost přístupu
na internet, napiš do redakce a my ti je pošleme obratem v dopise.
Čekáme na vaše hlášení, ale také ohlasy, názory a příhody z plnění úkolů!
Jiří Klaban - Kyb
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linka S.O.S.

S novým skautským a také školním rokem přišla spousta nových radostí, povinností, ale
i starostí.
Milá redakce, kamarádi,
nedávno jsem se stala svědkem události, která
mi nejde z hlavy a stále o ní musím přemýšlet.
Jela jsem přeplněnou tramvají a v davu jsem
zahlédla nějakého chlápka, jak sahá do cizí
tašky... Byl o hodně větší a silnější než já,
a měl s sebou ještě kamaráda.Věděla jsem, že
krade, ale nebyla jsem schopná vůbec nic udělat. Stála jsem u dveří, a on se na mne najednou otočil a zahrozil... Hlavou mi prolétlo, že
když na to upozorním, vystrčí mne třeba z je-

Z redakce
Milí čtenáři,
děkujeme všem, kdo nám posílají
příspěvky do různých rubrik.
O prázdninách jsem se bála, že jste
zapomněli psát, ale už zase chodí
hodně dopisů. Děkujeme také všem,
kdo přispěli na skautské konto pro
postižené povodněmi „Nejste sami“.
Tři přispěvatelé poslali také finanční částku na časopisy pro vyplavená
střediska – byli to: 3. přístav
Ostrava, stř. Odry a František
Kettner z České Třebové.
Jeden z dopisů otiskujeme tak, jak
došel:
Vážená redakce a pane Otto Janko, před časem
naše dcera přinesla domů časopis Skaut Junák,
číslo 6 2002. Velmi mě zaujal článek „Válka
Comassagery proti Pliškovcům“. Hned z první
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doucí tramvaje – nebo si na mě počíhají, až
budu vystupovat, a vrátí mi to i s úroky...
Dodnes přemýšlím, co jsem já sama mohla dělat. Protože tady jsou takové události docela
často, moc by mě zajímalo, jak byste se v této
situace zachovali vy.
Déčko, 17 let, Praha
Podzimní únava roztahuje svoje sítě a tma přichází mnohem dříve. Nevím, jak vy, ale já chodím jako tělo bez duše, do ničeho se mi nechce
a jsem také mnohem méně pozorná k tomu, co
se děje kolem mě. Ale zdá se, že ne každý je na
tom stejně, protože jinak by nám do redakce
nemohla přijít tato prosba o radu:
Musím přiznat, že to co zažila Déčko, je opravdu ve větších městech, obzvláště v Praze, na
denním pořádku... A přiznejme si, kdo z nás se
postaví takovému habánovi, který je o několik
hlav větší?
Pokusme se tedy spojit síly a nápady a vymyslet nějaký „bojový“ plán pro Déčko a vlastně
pro kohokoliv z nás, kdo se dostane v budoucnu do podobné situace. Dokážeme to?
A ještě, nezapomněli jste trochu na Bubáka?
Kdo neví, co Bubáka trápilo, a@ zalistuje v posledním čísle Skauta-Junáka.
Moc se těším na vaše nápady a příští měsíc zase ahoj...
PéGa
části mi bylo jasné, že ti Pliškovci
jsou naši předkové. Zmiňovaný Járes
byl Jaromír Plíšek (po válce si nechal
počeštit příjmení), který zemřel před
pár lety, s jeho synem též Jaromírem
se pravidelně vídám. Můj děda Otakar
Plischke (tedy bratr „Járese“) se též
zúčastňoval maňáskových výprav, bohužel zemřel před více než 30 lety.
Jejich otec, můj praděda Jan Plischke
se podílel se Svojsíkem na zakládání
skautingu u nás. Naše dcery (Kulda
a Ananas) chodí do oddílu v PrazeLiboci. Ze skautské minulosti naší rodiny nemáme bohužel žádné dokumenty, rád se ale k této historii hlásím
a zajímalo by mě vše co se mých předků a skautingu týká.
Richard Plischke, Praha 6
Na závěr přejeme všem čtenářům krásný
Advent a klidné a zasněžené vánoce
Michala Rocmanová - Káča
Linoryt Ladislav Rusek

knížky
do
krosny
DĚTI DIVOČINY DOMA
Představovat E. T. Setona by
bylo nošením dříví do lesa.
Každý ví, že jde o zakladatele woodcraftu a jednoho ze
zakladatelů skautingu.
Napsal množství povídek
a románů, z nichž většina je
o zvířatech a dějištěm všech
je příroda.
Nakladatelství Leprez se snaží navázat na kdysi slavnou edici Walden ze dvacátých let minulého století. V edici Sebrané spisy E. T. Setona
vychází opožděně jako 6. svazek. Třetinu knihy
tvoří jeden z nejkrásnějších Setonových románů – Medvěd Monarcha, příběh grizzlyho od
narození až do posledního dne jeho života, naplněného mnoha malými i velkými dobrodružstvími. Mnoho drobných povídek čtenáře seznamuje s obyvateli lesů a hor Ameriky s divokými zvířaty, z nichž většina žije i u nás.
Zblízka uvidíte lišky, kuny, bobry, vydry, jeleny,
jezevce, veverky, králíky, sysly, rysy, a navíc kojoty, psouny, pumy, medvědy a losy. Kdo má
rád přírodu a její obyvatele, ten si počte.
SESTŘELEN
Dramatický příběh stihače
Františka Fajtla právě vyšel
v novém upraveném vydání.
Se zatajeným dechem budete
číst skutečný příběh jednoho
ze stovek hrdinů válečného
nebe, který musel s hořící
stíhačkou nouzově přistát
v okupované severní Francii.
Přistál doslova uprostřed nepřátelské armády,
ale nevzdal se. Pěšky, stopem a vlakem, s pomocí prostých lidí prošel celou Francií a přes

Pyreneje až do Španělska, kde byl zatčen a poslán do koncentračního tábora. Odtamtud ho
Britové diplomatickou cestou osvobodili a po
téměř čtyřech měsících se vrátil do Anglie, aby
pokračoval v boji proti fašismu. Stal se velitelem slavné 313. československé stíhací perutě.
V knize naleznete i řadu kvalitních archívních
fotografií. Vydalo nakladatelství Ostrov.

SÁZKA V KLUBU AGS
Po úspěchu výběrů ze starých časopisů 13 nožů
z jamboree a Závod o Měsíc
připravilo
nakladatelství
Leprez další velkou knihu
povídek a kreslených seriálů, tentokrát jediného autora – Otakara Batličky – tuláka a dobrodruha, a také jednoho z těch, kdo
proslavili Mladého hlasatele. Podle zážitků
z cest i vyprávění jiných psal do každého čísla
povídku. Čtenáři se na ni vrhali hned po přečtení Rychlých šípů na poslední straně. Z povídek bylo sestaveno několik knih a část z nich
byla převedena do kreslených seriálů. V knize
naleznete asi 80 povídek s původními ilustracemi B. Konečného – Bimby, arch. F. Fialy a dalších, které jsou střídány povídkami komiksovými, kreslenými Petrem Barčem.
Batlička se po okupaci Československa fašisty
zapojil do odboje jako telegrafista, ale byl odhalen a popraven. Jeho spisovatelská éra trvala jen necelé 3 roky, ale jeho příběhy plné napětí, odvahy a dobrodružství, ve kterých dobro vždy vítězilo nad zlem, žijí – a stále nacházejí
své čtenáře.
3x Windy
POKOJ S VYHLÍDKOU
Jít v první den prázdnin na
třešně, spadnout ze stromu
a zlomit si nohu – to je pěkná
otrava. Dva týdny v nemocnici, noha v sádře... a plány na
prázdniny v troskách. Může
být ještě něco horšího? Snad
jen zlomené srdce. Petra je
ale bláznivě zamilovaná do
Harryho a takové věci si nepřipouští.
Jenže z nemocničního pokoje s vyhlídkou do
zahrady vypadají mnohé věci jinak než dřív...
Kniha rakouské autorky Jutty Treiberové vyšla
v edici Oáza nakladatelství Amulet.
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Na začátku minulého století se s Antonínem Benjaminem Svojsíkem vydal na indiánské prérie a přinesl si odtud přezdívku

Mangidon – Velká Huba
Společně s ABS cestoval po
Balkáně. Dostali se do severní Afriky. Potom poznali
Ameriku, Indii, Japonsko
a Čínu. Tenkrát, v letech
1902 – 1906, byly ty země
pro nás dál než dneska. Ne
na kilometry, ale stejně
o moc dál.
Nejdůležitější a největší
Mangidonova cesta, která
pak změnila jeho život už
navždycky a která mu otevřela nový svět, vedla však
jen do lesů za Prahou. Vydal
se na ni s ABS pěšky.
Poprvé se s Antonínem potkali ještě jako školáci.
Svojsík prožil v Praze dětství chudého kluka z periferie, ale Mangidon byl ještě
chudší. Žil s maminkou
a s bratrem „na dně propasti starého pražského činžáku“ a nevěděl nic, nebo skoro nic, o volné přírodě za
hranicemi města.
ABS nikdy nezapomněl na
první návštěvu u Mangidona. Vedle sklepa malá místnost, asi čtyřikrát čtyři metry, s jediným oknem do dvora, asi to byl spíš jen světlík
- ačkoli, ne, nebyl, protože
v něm skoro žádné světlo
nebylo. Byla to jen díra ve
zdi a vedla do šera. Ještě kuchyň měli, ale ta byla tak
malá, že se do ní vešly skoro
jen necky, ve kterých
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Mangidonova maminka prala prádlo svých bohatších
sousedů.
Tenkrát ABS pochopil, proč
se Mangidon snaží být ve
škole nejlepší ze všech.
Protože byl ze všech nejchudší. Snil sen o tom, že až
ukončí školu, vezme ty maminčiny necky – nad kterými vydělávala peníze, aby
mohl studovat – a hodí je do
řeky, aby se pořádně zatáhly, ale především proto, aby
odplavaly už navždycky.
Ještě dřív, než se tak stalo,
pozval ABS Mangidona na
první společnou výpravu.
„Spát pod širákem nic nestojí,“ řekl mu.
„V tom případě si to i já mů-

žu dovolit,“ odpověděl
Mangidon.
„Půjdeme pěšky.“
„To mi vyhovuje.“
Šli. Všechno bylo pro
Mangidona nové. Všechno,
co na té cestě prožil, bylo
v jeho životě poprvé.
Plamínek ohně olizující větev mezi očazenými kameny.
Pryskyřičná vůně. Oblouk
zlatavé záře nad ohništěm,
když se setmělo. Hvězdy
v korunách stromů. Srpek
měsíce, tenký jak svinutá
hoblovačka. Volání sýčka
někde v té tmě tmoucí.
Poprvé spal pod širákem
s kamenem pod hlavou.
„… a dej si ho tou měkčí
stranou navrch.“

Jan Novák – Mangidon
(1876 – 1938)
Jan Novák byl učitel a později ředitel školy v Praze.
Společně s A. B. Svojsíkem
založili České pěvecké kvarteto a uskutečnili s ním letech 1905 – 1906 cestu kolem
světa. Stal se zástupcem náčelníka Svazu skautů a později prvním nositelem vyznamenání Stříbrného vlka.
Překládal z angličtiny skautskou literaturu – také „Na
pouti za úspěchem“ od

R. Baden Powella a „Rovering“
od P. B. Nevilla. Byl redaktorem skautského časopisu
„Vůdce“ a psal pro časopis
„Skaut – Junák“. Autor příručky „Družinová soustava“, jejíž
zásady platí dodnes.

Rada nad zlato. Byl za ni
ABS vděčný.
Jeho jméno bylo pak vždycky trochu ve stínu ABS, ale je
to jméno, které bychom měli
znát. Pokud mají pravdu ti,
kteří se s ABS setkávali na
začátku minulého století
a kteří o něm později napsali, že byl skautem dávno
před tím, než se dozvěděl, že
jsou nějací skauti taky na
světě - že byl skautem svým
vztahem k přírodě, způsobem života i myšlením - pak
byl Mangidon prvním nováčkem jeho skautského oddílu.
Ze začátku to byl jen malý
oddíl. Měl jen dva členy.
ABS
byl
náčelníkem
a Mangidon byl jeho zástup-

cem. A tak to bylo pak pořád, celý jejich život, i když
už u nás bylo tisíce skautů.
ABS byl jejich náčelníkem.
Mangidon byl zástupcem
náčelníka. Když se ABS rozhodl založit u nás skautské
oddíly, věděl, že Mangidon
půjde s ním, a Mangidon
opravdu šel. Prožili společně krásné časy. Ala také prohry a zklamání. Byli ale na
všechno
vždycky
dva.
Spojovala je věta podobná
zaklínadlu. „Tábořili jsme
spolu.“ Byli bratry. Věděli,
že se mohou jeden na druhého spolehnout. Znali se
odedávna.

kabátu, který mu byl vždycky buU moc malý nebo moc
velký, podle toho, po kom
ho zdědil, ale když dostudoval a když konečně zmizely
maminčiny necky z jejich
kuchyně, objevil v sobě velký hlas a jazyk ostrý jako
meč. Když hájil Svojsíkův
nápad založit u nás skautské
hnutí, už se zakřiknout nedal.
Přezdívka, kterou si tím vykoledoval, zní možná trochu
neuctivě, ale třeba je to jenom klamné zdání, třeba je
v ní ukryt obdiv, vyslovený
sice trochu neuctivě, ale to
se mezi kamarády může.

Mangidon býval zakřiknutý
kluk s oblýskanými rukávy

Otto Janka
Ilustrace Marko Čermák
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Ahoj kamarádi, tady Ďouba. Zajímám se už řadu let o vybavení do přírody a čas od času o něm a svých zkušenostech něco napíšu. Pokud vás tento článek vyprovokuje k dotazům, souhlasným i nesouhlasným reakcím, bude to jen dobře. Řádky v příštích číslech
časopisu by pak mohly být hodně „ze života“ a řešit, co vás nejvíce pálí.
Chcete-li, pište své dotazy, připomínky a zkušenosti na: dou.ba@worldonline.cz nebo do
redakce Skauta-Junáka.

TAHÁK pro Ježíška
aneb jak vybírat vybavení na tábory
Stručnost nade vše
Stanů, spacáků, oblečení, vařičů a všeho ostatního vybavení do přírody je mnoho
a ještě více se o něm dá povídat. Protože je ale jen málo
těch, kteří by chtěli číst sáhodlouhé statě, budu se snažit
být co nejvíc stručný, až „heslovitý“. Podrobně rozpitváme jen to, co vás bude opravdu zajímat. Texty v podobě
„taháků“ budou pro vás určitě nejpraktičtější, ale pozor!
Každé zjednodušení v sobě
zákonitě nese i nepřesnost,
každé obecné konstatování
počítá se spoustou výjimek.
Nikdy nezapomeňte používat
také svoji vlastní hlavu!
Já, kamarádi a příroda, pak
teprve materiál
V úvodu se sluší upozornit
ještě na nebezpečí, hrozící
všem, kteří propadnou honbě
za nej nej vybavením. Snadno
zapomenou, proč vlastně šli
na výlet. Zkoumají výbavu,
testují, š@ourají a porovnávají
ji s ostatními. Mohou nabýt
dojmu, že bez některých vymožeností nelze jít do lesa.
Nemohou lézt po stromech,
protože by si odřeli drahou
bundu, nekopnou do míče,
protože by to ublížilo jejich
„celoodpruženým“ botám.
Opřít kolo za 40 000 Kč
o strom a jít v klídku hledat
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houby, to také není jen tak.
A koneckonců – na výlet
vlastně ani nemají čas, protože musí brigádničit, aby vydělali na ten batoh s hadičkou…

při putování v drsných klimatických podmínkách, v horách a mimo dosah civilizace,
je kvalita vybavení často otázkou přežití!

Rozlišuj akce
Neš@astné je traverzovat horské srázy v sandálech, ale
i chodit po koupališti v kanadách. Na kole za dva tisíce se
dá při troše štěstí objet svět,
ale není rozumné na něm závodit v terénu. Na proběhnutí
po lese stačí i ty nejobyčejnější „hadry“, ale bivakovat
v nich v zimních horách je hazard. Kilový spacák budeš milovat do plus patnácti stupňů
a proklínat už při plus pěti.
Takhle pokračovat by se dalo
dlouho. Co z toho plyne? Ne
každá akce vyžaduje „expediční“ vybavení a naopak –

Šmejdy nechce nikdo
Můžeme si rozlišit akce, které
podnikáme, podle jejich náročnosti a k nim pak volit odpovídající vybavení. Pokusil
jsem se o takové rozdělení
a předkládám vám výsledek.
Určitě se najdete v některé
z „kvalit“ T, H, E a E+. Šmejdy
kvality Z nejspíš nebude chtít
nikdo.
Kvalita Z („zahrádka“) – spíše
nekvalitní výrobky, postačující nanejvýš pro dětská dobrodružství na zahrádce za domem. Použitelné všude tam,
kde závada a selhání nezpů-

sobí žádné problémy. Patří
sem také mnoho výrobků,
které se používají pouze 1 týden v roce v kempu u vody za
letního počasí. Ještě jednodušeji řečeno – pro opravdové
použití jsou to spíše hrůzy,
kterých je dobře se vyvarovat.
Kvalita T („turistika“) – vybavení pro letní prázdninové
kempování a pohodovou turistiku a cykloturistiku. Do
kempů je požadován především komfort, v turistice kladen důraz na malou hmotnost, praktičnost, univerzálnost. Při problémech lze akci libovolně přerušit nebo
najít záchranu v okolní civilizaci.
Kvalita H („hory“) – vybavení do letních hor, kde mohou
zavládnout i velmi drsné klimatické podmínky nebo pro
„nížinnou“, ale třísezónní turistiku. Civilizace není vždy
hned za rohem a to vyžaduje
vysokou spolehlivost veškerého vybavení. Počítá se
i s mnoha ošklivými dny po
sobě jdoucími, které musíme
bez úhony přečkat.
Kvalita E („extrém“) – vybavení do nejtěžších akcí pro
outdoorové (příroUácké, venkovní) „profíky“. K dosažení
vysoce protichůdných vlastností – odolnosti a lehkosti –
je zapotřebí nasadit nejlepší
známé materiály, které mají
nejvyšší kvalitu zpracování.
Při použití v nejnáročnějších
podmínkách je bezvadné vybavení otázkou přežití. Pro
běžného uživatele ale představuje toto vybavení kvalitu,
kterou těžko využije jinak,
než jako odznak bohatosti.

Kvalita E+ („extrém plus“) –
vybavení v kvalitě E, ale s nejvyšší cenou. Ta je daní za věhlasnost značky, za novinku
roku, za právě vynalezený
materiál. Často po první sezóně dochází ke slevám a ceny
se ustálí na úrovni kvality E.
Určeno je buU expedicím, které míří do nejtěžších podmínek nebo pro outdoorové
snoby.
Za kolik?
Blíží se Vánoce a s nimi šance poradit Ježíškovi, co by
nám měl opatřit.
Nejjednodušší a nejjistější by
bylo vybrat vše nejdražší,
ale ouha! Ježíšek má rád
skromné. Chce to přistoupit
k věci rozvážněji a mít přehled o cenách.
Toto je nakupovací tahák
pro letošní rok:
BATOHY
Malé batohy, městské a cyklobatohy (objem do cca 30
litrů).
Cenové rozpětí na českém trhu 2002 bylo od 199 do 3020
Kč.
Z hrozí přibližně do 400 Kč
T od 400 Kč
H od 450 Kč
E od 500 Kč
E+ od 1500 do 3020 Kč
Střední a velké turistické
batohy (40-80 l)
Cenové rozpětí na českém trhu 2002 bylo od 599 do 8130
Kč.
Z hrozí přibližně do 600 Kč
T od 600 Kč
H od 1400 Kč
E od 2000 Kč
E+ od 4000 do 8130 Kč
Z tabulky letos vybočují velmi
nadějně vyhlížející batohy
Sonora (Bango 55 litrů za 999

Kč a Yukon 65 litrů za 1190
Kč, v akční ceně prodáván dokonce za 990 Kč v Hypernově). Zpracováním a koncepcí
patří určitě nejméně do kvality H.

Boty: vícedenní toulání takovou
břečkou prověří kvalitu bot dokonale

BOTY
Turistické boty s „nepropro“ membránou (nepromokavou a přitom prodyšnou)
Cenové rozpětí na českém trhu 2002 bylo od 900 Kč do
11384 Kč.
Z hrozí přibližně do 1400 Kč
T od 1400 Kč
H od 1900 Kč
E od 4000 Kč
E+ od 5000 do 11384 Kč
Z tabulky vybočují boty s kvalitní membránou (gtx, sympatex, comtec), které jsou dováženy do menších prodejen
jako loňské modely apod. Tak
lze občas sehnat kvalitní nepropro boty kvality H-E již od
1300 Kč.
Velký pozor je nutno dát na
boty s neznámými membránami. Chtějte po prodávajících, aby vám garantovali
nepromokavost a doložili to
„černé na bílém“. Setkal jsem
se dokonce s mnoha případy, kdy prodavač tvrdil, že
v botách je nepropro membrána a nebyla tam vůbec
žádná!
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SVÍTILNY, TURISTICKÉ,
ČELOVKY
Cenové rozpětí na českém trhu 2002 bylo od 165 do 2898
Kč.
Z hrozí pod 100 Kč
T od 100 Kč
H od 300 Kč (spolehlivé výrobky, určitý stupeň odolnosti proti rozbití a vodě)
E od 700 Kč (vysoce odolné,
nerozbitné a vodotěsné výrobky. Výborný světelný výkon, kombinace žárovek – žárovka, halogen, LED…
E+ od 2300 Kč (vodotěsnost,
přepínání výkonu, kombinace
LED a klasických žárovek, halogenek, kryptonek, doplňkové funkce - měření stavu baterií, S.O.S. signalizace, červená
koncová dioda…)
Zažíváme velký nástup svítilen s LED diodami. Jejich
hlavní předností je to, že vydrží neuvěřitelně dlouho svítit. Letos už nejsou horkou
novinkou a proto ceny příznivě klesají.

Ledka: revoluci do svícení přináší studené světlo ledek

KARIMATKY,
SPACÍ PODLOŽKY
(klasické pěnové a samonafukovací, alumatky)
Cenové rozpětí na českém trhu 2002 bylo od 59,90 do 4740
Kč.
Kvalita Z hrozí hlavně v možnosti koupit drahou a šmejdovou samonafukovací karimatku. Pozná se tak, že ji
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Nejlepší samonafukovačky se
materiálem i svým tvarem snaží
ušetřit každý gram

prolehneme. Vnitřní pěna není spojena s povrchem. Určitě
nekupovat!
T od 60 Kč (alumatky v hypermarketech) a od 70 Kč
(pěnové karimatky v hypermarketech)
H od 420 Kč (pěnové karimatky z materiálu Evazote)
E od 1800 Kč (samonafukovačky osvědčených značek)
E+ od 2500 Kč (nejlepší samonafukovačky)
Dobrým a úsporným tipem je
nákup dvou nejobyčejnějších
pěnových karimatek 0,8 cm
(asi 2x70 Kč) nebo jedné pěnové a jedné alumatky (60+70
Kč) a jejich používání samostatně nebo v kombinaci.
SPACÁKY, TŘÍSEZÓNNÍ
Cenové rozpětí na českém trhu 2002 bylo od 385 do 8350
Kč.
Z hrozí asi do 500 Kč
Takové spacáky mají studené
švy (prošito skrz naskrz), ne-

krytý zip, bez zateplovacího
límce, nulový balonový efekt
(tkanina nedrží vzduch), sesypaný izolační materiál nebo
izolace nedosahuje ke krajům. Zipy nejsou oboustranné
nebo obousměrné.
Nerovnoměrně rozprostřená
izolace ve stěně spacáku.
Množstvím izolace může být
dosaženo dostatečných tepelných vlastností, ale spacák je
příliš objemný a těžký.
T od 500 Kč
Teplé švy, krytý zip, límec
a balonový efekt, kvalitně rozprostřený izolační materiál,
neznačkové materiály.
H od 900 Kč
Značkové materiály, pečlivé
zpracování, zipy oboustranné
a obousměrné. Vše, co má dobrý spacák mít.
E od 2000 Kč
Značkové materiály, minimální objem a hmotnost ve srovnání s jinými, stejně tepelně
izolujícími spacáky.
E+ od 2500 Kč
Novinky nejlepších firem.
Petr Ďoubalík

Vařič VAR2 je stálicí mezi nejmenšími plynovými vařiči, oč
levnější, o to výkonnější a spolehlivější

sběratelův
šuplík
2a
Minule jsme si povídali o potravinách a tak
mne napadlo pokračovat s něčím, co s nimi
souvisí. Uhádneš co, Čiki?
Asi – asi – no, nevím.
K potravinám patří oheň. Čaj musíme uvařit,
zrovna tak většinu jídel, nebo je potřebujeme
alespoň ohřát. No, a čím oheň rozděláme?
Třením dřev, křesáním, lupou, ale už mi zapaluje – ty určitě myslíš sirky!
Jasně, správně se ale říká zápalky a k těm
patří

ZÁPALKOVÉ NÁLEPKY
Dříve to byl velmi rozšířený sběratelský obor
– filumenie. První sirky byly u nás vyrobeny
před 170 lety. Jako malý kluk jsem je začal
sbírat, všude jich bylo plno. Zápalky u nás vyrábělo několik firem a dokonce jsme jich mnoho vyváželi za hranice. Nálepek
byla spousta, všude se povalovalo mnoho škatulek, některé určené pro vývoz, tedy
s cizojazyčnými nápisy se
dostaly i na náš trh.
1
Zápalkových nálepek existují snad miliony a bylo by divné, kdyby se mezi nimi nenašly nějaké se skautským námětem.
Tak ukaž nějaké, já ještě nikdy žádné skautské sirky neviděl.
Nějaké mám, ale málo,
sbírám je jen příležitostně,
když se mi nějaká dostane
náhodou pod ruku. V katalogu českých nálepek je
jen několik skautských
z dávných dob. Třeba tahle
(1). Další česká skautská
2 nálepka existuje ve dvou

verzích, v němčině (2),
3
a v češtině (2a) obrázek je ale stejný.
A co ty další, vždy@ jich
tu máš víc.
Mám, ale ty jsou již
všechny z ciziny.
Ta nejmenší (3) i ta
největší (4) jsou
švédské. Další dvě
4
nálepky (5 a 6)
jsou holandské z roku 1967. Na téhle zelené
nálepce (7) ukazuje
5
vůdce vlčeti krabičku zápalek, ta je až
z Austrálie.
Tohle ale nejsou nálepky.
Ne všechny zápalky
6
jsou v dřevěných
nebo v papírových
krabičkách. Vyrábějí se i takové jednoduché zápalky
v pásku, ze kterého
se dají odtrhnout (8). Je
jich méně než v klasické
krabičce a také nezabírají
tolik místa. Mám dokonce
celou sérii šesti takových
zápalkových balíčků, které byly vyrobeny pro holandské skauty.
Odkud je tahle celá kra7
bička (9)?
Přivezl jsem si ji před dvěma roky z Německa. Dnes
se již vyrábějí krabičky
z tvrdého papíru a na
nich je nápis – reklama –
přímo natištěna, takže se
nedá žádná nálepka odlepit, proto ji mám celou.
Krabička propaguje základnu Skautů svatého
Jiří v Baunachu, na
zadní straně je i mapka, aby se dala snadno
nalézt.
9
Windy
7
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Šimpanz – Pan troglodytes se řadí do řádu primátů a čeledi lidoopovitých. Patří mezi nejbližší příbuzné člověka. Velikostí se od člověka
příliš neliší, dospělí jedinci dorůstají výšky 170
centimetrů a váží až 75 kilogramů.

Šimpanz bratr nebo
bratranec?
stav byl vynikající. Nedávno dokonce vědci pozorovali u velkých opic jev, který velmi připomíná pohřební rituál.
Šimpanzi také prokazatelně znají i jistou primitivní formu léčení. Když mají zdravotní problémy, vyhledávají listy nebo plody některých
rostlin a užívají je pouze v určitých případech.
I přes to, že šimpanzi mezi sebou nekomunikují slovy, mají mimořádně vypracovaný způsob
dorozumívání.
Známá
bioložka
Jane
Goodallová, která se studiem primátů zabývá,
u nich vypozorovala nejméně šedesát jednoznačných gest, postojů a pokřiků.
Také z genetického hlediska je šimpanz opravdu příbuzný člověku. Genetický materiál člověka a šimpanze se totiž odlišuje pouze v 1,6
procenta. Jen tak pro zajímavost, rozdíl v genetickém materiálu šimpanze a gorily je už 2,1
procenta.
Jsou známé tři poddruhy šimpanze, obývající
pralesy, buše a okraje savany rovníkové Afriky.
Šimpanz východní – P. t. schweinfurthii, šimpanz čego – P. t. troglodytes a šimpanz hornoguinejský – P. t. verus. Byl popsán také další samostatný druh šimpanze s názvem bonobo
Mnoho rysů, které jsme ještě nedávno považovali za vlastní pouze člověku, s námi šimpanzi
sdílejí. Uvědomují si sami sebe, jsou schopni
naučit se určitým způsobům komunikace – tedy jazyku, umějí užívat nástroje, řeší problémy, válčí mezi sebou a vytvářejí komplexní
společnost. Již anglický anatom Edward Tyson
zjistil, že šimpanz má s člověkem čtyřicet osm
shodných rysů, zatímco s malými opicemi
pouze třicet čtyři. Šimpanzi stejně jako člověk
trpí, když jejich blízké potká neštěstí.
Zdokumentovány jsou i případy, kdy šimpanz
doslova zemřel steskem, ačkoli jeho zdravotní
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(Pygmy šimpanz) – Pan paniscus, který je podle posledních výzkumů svojí podobou a chováním člověku ještě blíže než šimpanz. Je ale
ze všech šimpanzů díky člověku nejvíce ohrožený vyhynutím.
Šimpanzi tráví mnohem více času než ostatní
lidoopi v korunách stromů, ale pohybují se také po zemi, kde dokáží kráčet po dvou končetinách. Žijí ve větších skupinách, které mohou
mít až padesát členů. Vedle sebe tak žije i několik dospělých samců, z nichž každý má svou
menší „rodinu“. Tuto skupinu nejčastěji opouštějí samice po dosažení dospělosti. Někdy tyto skupiny mezi sebou „válčí“. Možným důvodem „války“ může být právě takový přechod
samice, s nímž se mateřská skupina odmítla
smířit. Někdy ze skupiny odejde celý pár, který
pak po nějaký čas vytváří malou uzavřenou rodinu. Když šimpanz přejde do jiné rodiny, přináší s sebou i schopnosti, které ovládala právě
rodina původní, například určitou techniku ne-

bo nástroj. Na rozdíl od ostatních lidoopů šimpanzi znají spolupráci.
Samice šimpanzů bývá přibližně 230 dní gravidní. Po této době rodí většinou jediné mládě,
které kojí do věku tří let a malý šimpanz dospívá v deseti letech. Když se mládě narodí,
členové rodiny jsou na ně zvědaví a chtějí je
ochraňovat. Zemře-li matka mláděte, stává se,
že je adoptuje některý z členů rodiny, dokonce
i samec.
Šimpanzi jsou převážně vegetariáni a živí se
hlavně rostlinnou stravou, i když občas nepohrdnou ani masem některých malých živočichů. Jako sladká pochoutka jsou pro ně termiti. S oblibou vyhledávají termitiště a chytají
termity pomocí stébla trávy, na které je nechají vylézt.
Největším nepřítelem pro šimpanze nejsou velké šelmy, jejichž kořistí se občas stávají, ale
člověk. Počet šimpanzů se díky odchytu pro
maso, zoologické zahrady a soukromé chovy
kriticky snižuje. Je až neuvěřitelné, jak může
člověk lovit a jíst tvory tak příbuzné, jako jsou
šimpanzi. Důvodem snižování počtu šimpanzů
je také úbytek životního prostředí, ve kterém
žijí.
Petr Vačkář
Snímky archiv autora
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Když se řekne...
DAVID
A GOLIÁŠ
V
roce
1937
napsali
Voskovec s Werichem do
úvodu „Těžké Barbory“:
„Předkládáme vám historii,
která je více méně reportáží
ze současného života“. Obr
s mečem v ruce, o kterém
pak zpívali, se jmenoval
Adolf Hitler.
Pokud nemáte po ruce Starý
zákon, můžete si biblický příběh Davida a Goliáše pustit
třeba na gramofonové desce.
V jednom foxtrotu z „Těžké
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Barbory“ zpívali Voskovec
a Werich o slavném duelu malého pastýře Davida s obrem
Goliášem. Vzpomínáte si?
„Samuelova kniha nám povídá
Jak na židy přišla veliká bída
Jak ti bídní Filištíni válku vést
nebyli líní
Až potkali Davida…“
Opravdu stalo se kdysi dávno, že proti Izraeli vytáhli
Filištínští a židovský král Saul
měl nahnáno, protože jeho
vojáci měli jen bronzové meče a Filištíni už mávali nad
hlavami meči železnými. Také
měl protivný pocit, že každý
Filištín je asi tak o hlavu větší
než nejvyšší Izraelec. Třeba
opravdu byl. Třeba jen jeho
strach měl velké oči. A pak
byl mezi Filištíny ještě Goliáš,
opravdový obr, snad tři metry vysoký, kterého nemohl
přehlédnout.
„David šel do války
volky nevolky
Z velké dálky nesl
bratrům homolky
V pochodu se cvičil v hodu,
dal si pro strýčka Příhodu
Tři šutry do tobolky…“
David měl bratry ve vojsku židovského krále Saula a tatínek
ho za nimi poslal, aby jim donesl olivy a fíky. Je možné, že
přezrálé fíky opravdu uplácal
do tvaru „homolek“, ale o tom
se Starý zákon nezmiňuje.
Čtyřicet dní už vyzýval Goliáš
krále Saula, aby mu vybral bo-

jovníka, se kterým by se utkal. Přicházel před izraelské
ležení a volal: „Vybeřte ze sebe muže, aby se mnou bojoval. Porazí-li mne, budeme vašimi služebníky; pakli já
přemohu jej, vy budete služebníky našimi.“
Král Saul marně nabízel bohatství a dceru tomu, kdo se
přihlásí. Nikdo neměl odvahu
utkat se s obrem, až se přihlásil David, malý pasáček ovcí.
Byl jediný, kdo se nebál
Goliáše. Král si nemohl vybírat. Nabídl aspoň Davidovi brnění, ale David se v něm necítil dobře. Škrtilo ho. Zdálo se
mu příliš těžké. Vydal se proto proti Goliášovi jen s několika kameny v pastýřské mošně
a s prakem v ruce.
Goliáš měl na hlavě přilbu
a na těle šupinový pancíř.
Nohy mu kryly měděné pláty.
V levé ruce nesl štít pobitý
plechem a v pravé kopí. Ještě
meč se mu houpal u pasu.
David měl jen ty tři kameny.
Podle biblické dějepravy jich
prý bylo pět, ale to není důležité, stejně je všechny nepotřeboval. Našel je na dně potoka. Byly krásně ohlazené
vodou a jako stvořené pro jeho prak. Tak kráčeli proti sobě a Goliáš se na Davida nepřestával vytahovat.
Voskovec s Werichem popsali
jejich souboj takto:
„Hej, hej! Kam se valej?
Vždy0 jsou malej!
Takhle
Goliáš ho provokuje,
David slušně salutuje,
Když mu ale obr
plivnul do očí,
David se otočí,
prakem zatočí,
Když začínáš, no tak tu máš,
byl jsi velkej, já měl kuráž!
A jakej byl Goliáš?“

Ještě dřív, než na Davida dosáhl
Goliáš svým kopím, z bezpečné
dálky, vystřelil na něho David
z praku. Byl rychlý jako blesk.
Uměl vystřelovat kameny s neomylnou jistotou. Strefil se už
prvním kamenem obrovi doprostřed čela.
„A jakej byl Goliáš?“
Ležel na zemi, tiše a způsobně,
a už se nikdy nikomu neposmíval, protože byl mrtvý.
A tenkrát, když Filištíni uviděli,
že nejsilnější z nich padl, dali se
na útěk. Vojáci židovského krále
Saula je pronásledovali a dobyli
nad nimi veliké vítězství, i když
žili ještě v době bronzové a prchající Filištíni odhazovali na
zem už železné meče.
Otto Janka

„Hele, ten pán je nahatej…“
„Nojo, to je David, velký hrdina biblické
legendy. Dva roky jej na začátku 16. století z mramorového bloku tesal největší
renesanční
umělec
Michelangelo
Buonarroti. Nahý je proto, že v renesanci si umělci brali vzor z antiky, tedy
umění starověkého Řecka a Říma, a zobrazovali hrdiny jako ideál krásy, zosobnění dokonalosti. Michelangelův
David stojí na jednom náměstí ve
Florencii v Itálii. Ten druhý naháč v klobouku je taky David, od sochaře
Donatella, a je asi o třičtvrtě století starší. Prý byl v té době revolučním počinem, první sochou aktu - nahého těla od
dob antiky.“
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Každé ráno jezdil Olaf do školy vlakem s důstojným oktavánem Bernardem. V jeho zápisníčku na
první stránce stálo, že by si přál mít alespoň jednoho sourozence nebo dobrého kamaráda…
Bernard to za podivných okolností vypátral – a pozval ho na schůzku Třináctky.

Přišel o půl hodiny dřív a to
ještě asi půl hodiny chodil cik
cak po mostě nad Libeňským
ostrovem, aby nepřišel o hodinu dřív. Bernard už v klubovně
Třináctky byl. Měl na sobě
tmavomodrou námořnickou
bundu se širokým límcem, tepláky s boulemi na kolenou a na
hlavě plátěnou čapku, jakou
nosí Pepek Námořník a američtí námořníci.
Ještě se nestačil kolem sebe
pořádně rozhlédnout, když se
odněkud vynořil druhý vodní
skaut. Hubený kluk s patkou
vlasů, které mu pořád padaly
do čela.
„To je nováček?“ zeptal se
pronikavým hlasem.
Bernard jen kývnul hlavou.
„A umí česky?“ vyzvídal dál.
„Umí.“
Tak se Olaf – který v tu chvíli
ještě neměl přezdívku Olaf,
ale už byla na spadnutí – seznámil s oddílovým básníkem
a malířem Bonbónem. Ve
Třináctce bylo víc básníků
a malířů, ale Bonbóna bylo
nejvíc slyšet.

V té chvíli se odněkud z šera
klubovny vynořil třetí živý
vodní skaut.
„Vítám tě v Třináctce,
Olafe,“ řekl.
„To je dobře,“ prohlásil, „tady
by se švédsky nedomluvil.“
„Proč si myslíš, že je
Švéd?“ zeptal se Bernard.
„Já si to nemyslím, já to vím
určitě. Jmenuje se Olaf. Každý
Švéd se přece jmenuje Olaf.
Viděl jsem ho ve filmu
Poslední Viking.“
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Tak dostal Olaf svoji skautskou přezdívku. Bonbón byl
oddílový básník. Přátelsky se
na Olafa křenil.
„PojL, představím tě Mořský
krávě,“ řekl.
Na jeho způsoby si každý
v Třináctce musel zvyknout.

Olaf si na ně zvykl rychle.
„Tak dobře,“ odpověděl.
„Můžeme ji pozvat do biografu na Posledního Vikinga.“
Bonbón
se
rozchechtal.
Podíval se na Olafa s nově
probuzeným, ale nevysloveným zájmem:
- Kdo by to do toho kluka řekl.
Vypadá, jako kdyby neuměl
do pěti počítat, a vytasí se
s tak bezvadným nápadem.
Půjdou s Mořskou krávou do
biáku.

„Ale já tě opravdu představím
Mořský krávě,“ smál se.
„Padej!“
Vyběhli na louku před klubovnou. Pod javorem zahlédl
Olaf ohniště ohraničené začazenými kameny. Kolem byly
lavice z fošen a dvě křesla vyrobená z březových klacků.
Také totem tam stál. Vyběhli
na molo. Měkce se pod nimi
zahoupalo. Hladina řeky byla
hladká jako celofán. Kotvily
na ní čtyři pramice. Ta první
měla na boku nápis: Mořská
kráva II.
„To je pramice družiny
Ježků,“ vysvětloval Bonbón.
„Ta druhá je Zuzanka. Pluje na
ní družina Žraloků. Další je
Tereza Štik. Poslední se jmenuje Anežka. Patří družině
Netopýrů.“
„Proč se ta pramice jmenuje
Mořská kráva druhá?“
„Protože tu první rozmlátil
Bernard v hlubocké šlajsně.
Už se nedala opravit. Pan
Babůrek nám v Týně postavil
novou Mořskou krávu. Pramice se můžou jmenovat různě,
ale jedna se musí jmenovat
Mořská kráva. Až Bernard rozbije Mořskou krávu druhou,
postaví nám pan Babůrek
Mořskou krávu třetí a tak dál.
To je tradice.“

o bitvě na Little Big Hornu. Šílený kůň v ní zvítězil nad generálem Custerem.“
Bonbón se podíval na Olafa,
jako kdyby ho viděl poprvé.
Nějak se stalo, že od té chvíle
byli kamarády. Nevěděli, jak
se to stalo, ani proč, věděli
jen, že se to stalo právě v té
chvíli, když si Olaf poprvé
prohlížel v klubovně obraz Šíleného koně.

Zmýlil se.
„Já vím,“ řekl Olaf a nespouštěl oči z obrazu. „Četl jsem

Začaly prázdniny a Olaf jede
ne svůj první skautský tábor na
Vltavě. Projedou všemi šlajsnami bez úhony. Jeden den putují
na Orlík, a pak jde za tmy každá družina zvláš0 na místo, kde

Poprvé…
Všechno bylo pro Olafa poprvé. Poprvé byl v klubovně
Třináctky. Poprvé vdechl její
teplou vůni. Byla to vůně dřeva, pryskyřice a… ještě něco
tam bylo. Asi tradice. Poprvé
se zahleděl na obraz indiána
nad dvěma křesly v čele dlouhého stolu.
„To je Šílený kůň,“ oznámil mu
Bonbón.
Třeba čekal, že Olaf bude něco namítat. Že řekne, že to není šílený kůň, ale indián.
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se u ohně setká celý oddíl.
Cestou zpět do tábora najdou
mrtvou srnečku v pytláckém
oku.
Tábor ale plyne dál…
V pondělí se Olaf přihlásil na
další zkoušku Tří orlích per
–na den o samotě. Nikdo ho
od svítání do tmy nesmí spatřit. Vzpomněl si na vyprávění
Dudly. Řekl, že si připadal osamělejší, než kdyby se ukryl
někde hluboko v lese, kam
skoro nikdy nikdo nedobloudí.
„Proč? Byl jsi přece pořád na
kraji tábora.“
„Právě proto. Viděl jsem kluky, slyšel jsem je, ale byl jsem
z jejich společenství vyloučený. Byl jsem tak blízko, že
jsem měl trochu nahnáno, aby
o mě některý z kluků nezakopnul, až půjde do lesa na dříví,
ale čím jsem byl blíž, tím jsem
byl od nich dál. Připadal jsem
si velice osamělý právě proto,
že jsem vůbec osamělý nebyl.“
Olaf se rozhodl, že si podobný
druh osamělosti také vyzkouší.
Na svahu obráceném ke kraji
lesa a do polí našel malou mýtinu vystlanou mechem…
– Taky můžu spát, uvědomil
si.
…a na kraji mýtiny pařez, který zbyl v mlází z doby, kdy tu
stál les.
– To bude můj psací stůl.
Vybalil z torny deník, pero
a tužky a položil je na pařez.
Průhledem mezi větvemi smrkového mlází chvíli pozoroval
lesní a polní cestu a pole. Nic
se tam nedělo. Bylo ráno.
Slunce teprve vycházelo. Lidé
na vesnici vstávají brzy. Určitě
už vstali, šli však někam ji-
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nam, nějakou jinou lesní nebo
polní cestou. Opřel se o pařez
a otevřel deník.
Do psaní se mu nechtělo.
Rozhodl se, že začne kresbami. Nakreslil Mořskou krávu
ve vlnách pod Letoštickou
šlajsnou. Řeka na jeho kresbě
byla zvlněná tak úhledně jako
trvalá ondulace nějaké staré
dámy, a to ho otrávilo. Měl
před sebou ještě celý den.
Přistihl se, že se během pěti
minut podíval asi pětkrát na
hodinky. Jednou si je přiložil
k uchu, aby se přesvědčil, že
opravdu tikají. Uvědomil si, že

den o samotě nebude tak lehká zkouška, jak předpokládal.
Vzal plnicí pero a začal psát
o cestě na Orlík a o hledání
ohně. Zbytečně často se díval
na hodinky. Připadal si jako
psanec. Čas se nekonečně pomalu vlekl.
Když už Olafův den o samotě
skoro minul, když už se slunce dotýkalo vrcholů borovic
na protější stráni a stíny se
dloužily, zahlédl kluka.
Přicházel od vesnice a zabočil
na lesní cestu. Byl to už dost
velký kluk a Olaf se přikrčil za
mlází, aby mu nezkazil den

o samotě. Kluk vešel hlouběji
do lesa, několikrát se rozhlédl, aby se přesvědčil, že je
opravdu sám a potom vytáhl
z kapsy něco lesklého, sklonil
se k nízké borovici a něco tam
kutil. Opět se opatrně rozhlédl a zase tam dole u kořenů
borovice něco motal a to už
Olaf věděl, s kým se setkal.
– A je můj!
Nové drátěné oko bylo konečně připravené na cestičce vyšlapané zvěří. Vedla k řece.
Třeba po ní chodí srny a mufloni. Třeba se na ni zatoulá někdy i zajíc.

Stačil si pytláka prohlédnout.
Měl dlouhé vlasy až na ramena a dost mu na nich záleželo,
protože si je neustále ulizoval
dlaní. Ještě o něm nic nevěděl, jen že je to pytlák, kterého mu přihrál dobrotivý osud,
a že má o svých vlasech vysoké mínění.
Potom už byl hotov a vracel
se. Olafovi chvíli trvalo, než
se prodral větvemi mlází – pohyboval se tiše jako stín
– a protože si ještě pamatoval
srnečku chycenou do drátěného oka, rozeběhl se obloukem k místu, kde pytlák narafičil další past. Zatáhl oko
a teprve pak se vydal za pytlákem. Ten už se blížil k okrajovým stromům lesa. Ještě jednou, naposled, se ohlédl. Bez
zbytečného spěchu. Olaf se
stačil ukrýt za širokým kmenem nejbližšího stromu. Času
měl spoustu a to bylo dobře.

– Bude lepší, když mě neuvidí.
Pytlák se už ale ani jednou neohlédl. Došel k prvním domkům vesnice a tam zmizel ve
žlutém stavení. Brzy potom
přicházela po vozovce nějaká
stará paní. S košíkem v ruce.
Zahlédla Olafa.
– Den o samotě je v pekle, ale
na tom nezáleží.

„Můžu.“ Olaf rychle vyklopil
Bernardovi, co se stalo.
Bernard s Olafem nemuseli na
Karla Kramperu čekat dlouho.
Věděli, že může přijít až navečer. Dřív nemůže. Učí se přece
zámečníkem. Musí se učit celý
den a pak ještě zamete dílnu.
– Třeba se dneska ani neobjeví, strachoval se v duchu
Olaf…
A jak to bylo dál?
Dopadli Olaf s Bernardem pytláka? A co s ním pak udělali?
A co se ještě dělo na táboře?
A…

Olaf zůstal stát uprostřed vozovky. Vypadal trochu bezradně. Dával si na tom záležet,
aby vypadal co nejbezradněji.
Vypadal jak zatoulaný tele.
„Dobrý den,“ pozdravil.
„Dobrý den,“ odpověděla stará paní. „Hledáš někoho?“
„Hledám jednoho známýho
kluka, jen nevím, jak se jmenuje. Má dlouhé tmavé vlasy
jako nosí holky a bydlí tady
někde, snad tady v tom baráku.“
Ukázal na žluté stavení.
„To je přece Karel Kramperů.“
„Děkuju. Děkuju mockrát. To
jméno mi vypadlo z makovice,
ovšem, už si vzpomínám,
Karel Krampera se jmenuje.“
„Je doma. Před chvílí jsem ho
viděla, jak jde domů. Učí se
zámečníkem u Bartáka a vrací
se až navečer, ale teL už je doma.“
„To je dobře,“ usmál se Olaf.
Potom se otočil na podpatku
a běžel zpátky k lesu.
V táboře běžel Olaf za
Bernardem.
„Co tady děláš? Víš, že jsi zkazil den o samotě?“
„Vím, a je mi to jedno.“
„Můžeš mi to vysvětlit?“

Příběh kluků ze Třináctky si
můžeš dočíst v knize Otto
Janky – Ropima „Bernard od
Šíleného Koně“. Letos ji vydalo
nakladatelství Ostrov v edici
Dálky ve spolupráci s Junákem
– svazem skautů a skautek
u příležitosti 90 let českého
skautingu.
V knize najdeš také barvité životní osudy bratra Bernarda,
který je skutečnou postavou,
a víc než polovinu života strávil na exotickém ostrově
Grenada.
Knihu ilustroval Jiří Petráček.
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skautský
čtenářský
kruh
Znova zveme a vítáme každého,
kdo se k nám přidá!
Obracíme se nejen na všechny své členky
a členy, kteří se k nám připojili, ale i na
všechny ostatní čtenáře našeho časopisu,
na všechny skautky a skauty.
Zůstaňte nebo se staňte pevným článkem
našeho řetězu.
Čtěte knihy!
Budujte si svou osobní knihovničku.
Cho9te pravidelně do veřejné knihovny.
Každá knížka, kterou přečteme, nás něčím
obohatí. Pomáhá rozvinout naši fantazii.
Zvyšuje naši slovní zásobu. Přináší nám nové
poznatky.
Každá knížka, kterou přečteme, usvědčuje
z omylu sýčky, kteří prohlašují, že jsou knihy
odsouzeny k zániku, protože nedokáží obstát
v konkurenci televizních programů a počítačů.
Právě proto jsme se spojili do jednoho velkého kruhu, abychom pomohli knihy ubránit.
Právě proto také vítáme každého, kdo se
k nám přidá.
Podmínky jsou úžasně jednoduché – pošleš do
redakce Skauta Junáka dopis s prostou větou:
Hlásím se do Skautského čtenářského kruhu a žádám o zaslání členské legitimace.
Když k tomu přiložíš přeloženou obálku se
svou úplnou, čitelnou adresou (napsanou nejraději hůlkovým písmem) s nalepenou známkou 6,40 Kč, dostaneš zanedlouho tu obálku
zpět s legitimací a svým členským číslem. Do
malého sešitku ve žlutých deskách pak zapisuješ názvy knih, které přečteš.
Očekáváme od tebe, že přečteš aspoň jednu
knížku za měsíc, nejméně stostránkovou.
Nikdo ti nepředepisuje, co máš číst, to záleží
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Když se připojíš k SČK, staneš se tak členkou
nebo členem volného sdružení, k němuž patří
i významní spisovatelé, například slavná švédská autorka Astrid Lindgrenová. Patrony
SČK se stali Jaroslav Foglar, nejčtenější, nejoblíbenější spisovatel knih pro mládež a dlouholetý skautský vůdce, a Ernest Thompson
Seton, který stál u zrodu světového skautingu,
patří k spisovatelským klasikům a jeho knihy
vycházejí už přes sto let stále znovu.
A co víc – členství v SČK ti přinese několik
výhod. Redakce tě zařadí vždy znovu do slosování (když uveřejňujeme seznam nově přibylých členů SČK, losuje se nejen z nových, ale
pokaždé také z celkového počtu členů).
Výherce dostane vždy pěknou knížku.
Máš právo se zúčastnit zvláštních akcí, které
SČK chystá. Nakladatelství Skauting nám slíbilo, že poskytne našim členům velikou slevu na
některé vynikající skautské příručky – knihu
o 300 stranách můžeš získat za 40 korun!
Tak co? Ještě váháš?
Miloš Zapletal – Zet
Ptáte se – odpovídáme
Jsem členem SČK a zapisuji si do legitimace
všecky knížky, které přečtu. Ale už je nemám
kam psát. Co mám dělat?
Pizzi, Brno
Takových dotazů se nám sešlo víc.
Jsou dvě možnosti – buL nám pošleš obálku se
svojí nadepsanou adresou a nalepenou známkou 6,40 Kč, a pošleme ti legitimaci náhradní,
anebo si nalinkuj papíry, které si do legitimace
sama vlepíš.
redakce

Řešení minidetektivky Ukradený večerníček: Pachatelkou byla uklízečka Tomková,
smluvená s pisatelem příběhů zajíčka
Hopsálka. Nepotřebovali rukopis, stačil kopírovací uhlový papír, ze kterého lze číst. Tyto
kopíráky uklízečka nacházela v koši na papír.

SČK

na tvém vkusu a chuti. V našem časopise se
každý měsíc dozvíš o nějakém dobrém autorovi a jeho knize, kterou stojí zato číst. To je jen
naše nezávazné doporučení. Až stránky legitimace zaplníš tituly přečtených knih, další si
zaznamenávej do skautského zápisníku nebo
do zvláštního sešitku.

herna

Chcete si zahrát úplně novou hru? Nenajdete
ji zatím v žádné Encyklopedii her – ještě totiž nebyla nikde otištěna. Má docela jednoduchá pravidla.

jsou určeny, záleží přímo na konkrétních podmínkách, nejvíc se však osvědčilo běžné hřiště pro volejbal
• rozměry branky jsou: šířka 35 cm x výška
120 cm
• rozměry brankoviště 170 x 200 cm
• v polovině hřiště je napnuto půlicí lano 200
– 230 cm nad zemí
Začátek a čas hry
• Losem se určí, kdo začne.
• Hraje se na „kdo dá víc branek“ za daný čas.
• Délka hry záleží na domluvě obou mužstev,
nejlépe však 2x20 minut s výměnou stran.

BAKROS
Hra vznikla v 1. chlapeckém oddíle jindřichohradeckého střediska Zlatá růže na výpravě
dne 5. dubna 1997. A proč má takový podivný
název? Tenkrát na té výpravě jsme navštívili
jedno z překrásných skalnatých údolí v kraji severovýchodně od Jindřichova Hradce a hru
jsme hráli ve velice bahnitém terénu, proto původní název zněl „Bahno-kros“, tedy po zkrácení Bakros.
Bakros je kolektivní hrou dvou družstev o libovolném počtu hráčů (podle velikosti hřiště
nebo podle počtu účastníků výpravy či zájemců o hru).
Účelem hry je prostřelit míč (nejlépe ragbyový či hadrový) brankou soupeřova mužstva.
V základní verzi pravidel nemají hráči určené
funkce, tedy ani brankáře. Záleží na taktice
mužstva. Jsou ale samozřejmě možné různé
úpravy jako střídání, "točení" hráčů apod.
Hřiště
• přesné rozměry herního území - hřiště ne-

Základní pravidla
• S míčem se nesmí běhat (lze si jen jednou
nohou nakročit).
• Nelze vkročit do soupeřova brankoviště!
• Chce-li se mužstvo uvolnit do útočné poloviny, musí přehodit půlicí lano, nebo využít tzv.
uvolňovacího kruhu. Stojí-li v něm hráč alespoň jednou nohou, nemusí provaz přehazovat. Hráči se pak mohou pohybovat po celém
hřišti kromě brankovišZ.
• Stojí-li obránce při hodu útočníka ve svém
brankovišti a dotkne se ho míč, hází tentýž
útočník penaltu z místa, odkud původně házel.
• Opustí-li míč hrací plochu, vhazuje jej ten,
kdo se jej dříve dotkne.
Pravidla si můžete podle potřeby upravit na
místní podmínky, mnohé zásady hry závisí na
domluvě účastníků.
Přejeme vám mnoho krásných sportovních
zážitků při hraní Bakrosu!
Pravidla sepsali Petr „Pokič“ Pokovba
a Vojta Jošt, obrázky vytvořil
Tomáš „Snílek“ Urban, Jindřichův Hradec
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domovenka

PŘÍCHOVIČTÍ SE ČINÍ
Začátkem roku 1990 byl v Příchovicích založen skautský
oddíl. Dnes má Příchovické
středisko téměř 100 členů ve
čtyřech oddílech. Víkendové
akce většinou směřují na Šumavu. Kromě obvyklých táborů pro ty starší organizuje
středisko vodácké i pěší expedice do rumunských hor.
Také již dvakrát navštívili
Nizozemí a jednou tábořili na
Slovensku. Zpestřením tábora
na Kloušovské Drnovce byly
dvě plachetnice půjčené plzeňskými vodními skauty, kteří poskytli navíc i zasvěcenou
instruktáž jejich ovládání.
Snímek: M. Pipta

TORONTO POD VODOU
Letošní povodeň způsobila
starosti mnoha skautům
a skautkám kolem Vltavy
a Labe, také těm ze střediska
Toronto. Dům vedoucího
Jaxona byl 3 metry pod vodou, tak jako celá Přístavní,
Labská a Čertovská ulice.
Nejen Jaxon, ale i Hunz,
Anežka, Majda, Myšák, Tori,

40
40

Padák, Pepín, Štrojsík, Zajíc,
Tykadlo, Brouček, Joska…
Chodili jsme pomáhat vyklízet to lidské neštěstí, nešlo
sedět se založenýma rukama.
Bylo to a je hrozné – mrtvé
domy a uvnitř vše zničeno
a promícháno jako když otevřeš pračku. Kde se vzali, tu se
vzali skauti – současní i bývalí – pracovali vedle sebe
a měli si co povídat. Dobrý
pocit - být malým článkem
v dlouhém řetězu lidí a rukou. Ale jinak to nestálo za
nic – pláč a nemohoucnost lidí, dřina a nekončící práce.
Domy jsou prázdné, otlučené,
mokré.
Zajícovi
a Tykadlovi už ho zbourali
a odvezli. Život jde dál, i ten
náš skautský, a hoši i děvčata
to berou statečně!
Roy a Toron0áci z Mělníka

SKAUTSKÝ DEN
V MLADÉ BOLESLAVI
Mladoboleslavské středisko
Dakota spolu s přístavem
vodních skautů uspořádalo
21. září tradiční Skautský den
pro veřejnost. Celému prostoru v parku Severního města
vévodilo pěkné tee-pee, ve
kterém se promítaly filmy ze
skautské činnosti a táborů
prokládané pohádkami pro
nejmenší. Od rána zde vyhrávala místní skupina Aqua.
Soutěžilo se ve 14 disciplínách, např.: zatloukání hřebíků, přesekávání zápalek sekerou, shazování plechovek
tenisákem, lanová lávka, šifry,
Kimovka atp. Děti asi nejvíc
bavilo zatloukat hřebíky a jejich rodiče si se zájmem prohlíželi vývěsky s fotografiemi
a informacemi o činnosti oddílů. Dvě stovky dětí, které
přišly, se rozhodně nenudily
a odměnou jim byly sladkosti

a drobné dárky za plnění úkolů a za snahu.
F. Ulč – Bobr

KONCERT VĚRY
MARTINOVÉ
Na pátek 27. září jsme se moc
těšily, přijela k nám do
Opočna totiž „první dáma
české country“ Věra Martinová. Kromě písniček jsme slyšely řadu zajímavostí z Věrčina života, třeba že její rodiče
jsou skauti a že i ona byla
v letech 1968 – 70 světluškou.
Její devítiletá dcera Anežka letos byla poprvé na táboře
s dobrušskými skauty a skautkami a moc se jí tam líbilo.
Již do školy jezdila Věra stále
s kytarou, hrála a zpívala každou volnou chvíli. Hned první
den na gymnáziu se třídní
profesor ptal, co kdo chce
v životě dělat. Věra vstala
a řekla stručně: „Budu zpěvačkou!“. Všichni se tomu zasmáli, nikdo to nebral vážně.
Věra ví, co je to dobrý skutek.
Jeden z těch větších následoval poté, co v televizi viděla
paní, které vyhořela chalupa
a zůstaly jí jen šaty, které měla na sobě. Paní Karlička tak
získala nový domov. Stará se
o domácnost a o Anežku,
když Věra jezdí po koncertech. Při autogramiádě napsa-

la hezké věnování Věra i světluškám z Hnědé šestky.
Iva Vulasová, Opočno

dajícího oddílu. Další pořadí:
2.
Berušky
Do-brovice,
3. Podzimňáci, 4. Benátky,
5. Kudlanky M. B., 6. RakeZáci
Brodce n. Jiz.
FU – Bobr

BÍLÁ STŘELA HOSTILA
BAVORSKÉ SKAUTY
Plzeňský 55. oddíl Bílá střela
hostil koncem září 16 mladých vůdců a roverů z regensburské diecéze. Provedli
je historickým centrem Plzně,
nevynechali exkurzi v pivovaru a večer poseděli u kytary,
kdy si nejen zazpívali, ale také
plánovali další společné akce.
Nebylo to první setkání -setkali se před čtyřmi lety na
skautské základně u Ambergu
a o rok později regensburští
tábořili společně s Plzeňáky
u Výrovského potoka poblíž
Holostřev. Naplánovali již další cestu k bavorským kamarádům, kam pojedou i vlčata
a světlušky.
Snímek Zdeněk Vaiz

LITOMĚŘICKÝ
MEMORIÁL
ZÁVOD VLČAT
A SVĚTLUŠEK
Letošní celostátní finále závodu vlčat o totem náčelníka
a světlušek o vlajku náčelní se
konalo v Benátkách nad
Jizerou 27. – 29. září. První
místa si mezi 14 hlídkami
světlušek vybojovaly: 3. roj
světlušek – 4. stř. Mjr. Haase
Olomouc, 1. roj Pomněnky –
3. stř. Stopa Kolín, 4. smečka
vlčat Kondoři – stř. Vyškov.
Z 15 hlídek vlčat se dostaly do
čela tyto hlídky: 91. oddíl – 1.
stř. Brno-město, 15. odd.
Poutníci – stř. Žlutý kvítek
Olomouc, 17. oddíl Rytíři sv.
Jiří – stř. Gladiolus Č.
Budějovice. Více fotografií
i textů najdete v časopise
světlušek, žabiček a vlčat
Světýlko č. 2.

SKAUTSKÉ KUFROVÁNÍ
RENESANČNÍ TANCE
V sobotu 28. září se světlušky
hnědé šestky a družina Vyder
sešly na opočenském zámku.
V obrazárně se těšily se
z vystoupení skupiny „La
Fiamma“. Muzikanti i tanečníci vystupovali v dobovém oblečení. Programem nás provázel
potulný
dobrodruh.
Nejvíce se světluškám líbily
tance s košZaty a svícny a nakonec se s účinkujícími naučily tanec „Burgundské brány“.
M M, Opočno

Druhý ročník
„Skautského
kufrování“
uspořádal 12.
října 7. oddíl
Mladá Boleslav,
za podpory Skautské nadace
Jaroslava Foglara, ve skautském areálu Štěpánka.
Zúčastnilo se 66 závodníků ve
třech věkových kategoriích
z celého okolí. Závod pětičlenných hlídek v orientačním běhu byl doplněn zábavnými a dovednostními soutěžemi. Hlavní cenu, putovní
lampión, obhájila hlídka pořá-

Na vrcholu Radobýlu (399 m)
se v poledne 28. října nedočkavě tísnili první běžci pětičlenných hlídek, aby vyrazili
na traZ 12. ročníku memoriálu
K. H. Máchy – štafetového běhu z kopce do města.
Letošního ročníku se v porovnání s minulými léty zúčastnilo méně soutěžících. Někteří
se nemohli zúčastnit kvůli trvajícím starostem po povodních, ale také kvůli větrné
bouři – orkánu předešlé noci,
Českolipským a Děčínským
tradičním účastníkům znemožnily příjezd vyvrácené
a zlámané stromy v kolejišti
vlaku. Přesto byla účast velká
– 53 hlídek, celkem 265 závodníků. Dopolední průvod
městem a slavnostní nástup
v místě cíle doprovázel déšZ,
ale během závodu se i vítr ztišil.
Na stupních vítězů stanuly
světlušky Sedmikrásky z Doks,
„Šípová“ vlčata z Jiren, skauti
a skautky Šipky Lovosice, roveři jičínských Tučňáků a nakonec i vůdce střediska
Povodeň Benátky n.J.
Windy
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pozvánka
BETLÉMY
Veselské skautské středisko ve
spolupráci s Městským kulturním střediskem vyhlašuje pro
děti a mládež soutěž v tvorbě
betlémů, která navazuje na 6
předchozích úspěšných ročníků. Chlapci a děvčata, přijmeme betlémy od škol, školek,
oddílů, družin, společenství,
práce jednotlivců i společné.
Nejlepší práce budou oceněny
a vystaveny na 7. výstavě betlémů, která bude otevřena od
25. prosince 2002 do 14. ledna
2003. Při hodnocení bude brán
zřetel na přístup k námětu, výtvarné zpracování, užití materiálů (např. papír, dřevo, keramika, textil, perník, kámen,
modurit atd.), nápaditost
a věk účastníka. Soutěžní betlémy čekáme do 16. 12. 2002
na adrese: Jiří Peša, Městské
kulturní středisko, nám. Míru
667, 698 01 Veselí nad
Moravou.
Info na tel.: 518 322 567.
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Uzávěrka 4. čísla byla 8. 11., 5. čísla
bude 13. 12.
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Roční předplatné přes tiskového
zpravodaje střediska 205,- Kč, poštou domů 385,- Kč.
Prodejní cena výtisku 26,- Kč.
Ilustrace P. Jouberta se svolením
Deutscher Spurbuchverlag Baunach.
Fotografie ve skautských časopisech
pravidelně na filmech od firmy G-foto,
www.gfoto.cz, 0603/579377.
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AKADEMIE
V HRADCI KRÁLOVÉ
Již 3. ročník Akademie – bláznivého večera plného divadla,
hudby a další fantazie - se
uskuteční v neděli 8. prosince
2002 od 19 hodin na hlavní scéně Klicperova divadla v Hradci
Králové. Zváni jsou všichni

skauti a skautky, rodiče, příznivci i přátelé skautingu.
Štěpán Rambousek

BETLÉMSKÉ SVĚTÝLKO
se letos rozváží 21. prosince,
přesné informace o tratích
a příjezdech vlaků najdete
v příloze Skautingu č. 3 a na
www.betlemske-svetlo.sky.cz

NAVIGAMUS 2003
Kapitanát Vodních skautů
chystá již 4. celostátní setkání
skautských vodáků Navigamus
2003. 60 let od skončení bojů na
Šalamounově souotroví se spolu znovu o ostrov Guadalcanal
utkají loLstva Spojených států
Amerických a Japonska. Na
účastníky čekají čtyři dny plné
zážitků, her, soutěží i nových
kamarádů, a to 5. - 8. června
2003 u rybníka Buňkov, Břehy
u Přelouče. Přihlášky je ale třeba poslat nejpozději do 31. 12.
2002, více informací najdete na
www.hkvs.cz

Burzu čtenářů najdete na str. 5
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1. V dubnu při 50. výročí popravy slezských junáků
v odboji proti fašismu byl u mohyly na Ivančeně
vztyčen pylon se jmény hrdinů (Skauting 2/95)
2. Skauti se zhostili se ctí pořadatelské služby při
návštěvě papeže Jana Pavla II. u nás 20. – 22.
května. Anežka a Vašek ze střediska Lux mu na
Strahovském stadiónu v Praze předali dárek.
(Skauting 11/95)
3. Mezi zahraničními expedicemi bylo i zdolání
Mount Blanc rovery z Mladé Boleslavi (SJ 7/95-6,
Skauting 1/95)
4. Holandsko hostilo v srpnu 18. světové jamboree.

5

Naše výprava měla 42 členů a podsadový tábor.
5. Rapsodivadlo byl divadelní festival, který pořádali rakouští skauti pro hendikepované za účasti
slovenského romského divadla Romathan – jeho
závěr proběhl 22. 7. v Českém Krumlově. (Skauting
1/95)
6. Finále Svojsíkova závodu se konalo 16. 9.
v Ostravě (Skauting 1/95)
7. Na VIII. junácký sněm do brněnského Stadionu
3. – 4. června se sjelo 457 delegátů k volbě nové
ústřední rady a dalšímu jednání (S-J 4-5/95,
Skauting 11/95)
8. Při prosincové návštěvě prezidenta v Teplicích
uchystali skauti uvítání (Skauting 7/95)
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Kiks na cvičné skále horolezců
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