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Předjaří

Když je venku nevlídno, je čas pozměnit činnost nebo prostředí…

Bráška Tomáš vysvětluje funkci indiánského tee-pee,
které sám zhotovil jako jeden z úkolů k získání odborky Znalec indiánů.
Kluci při Setonově hře (4. oddíl vodních skautů
Jablonec nad Nisou, zaslal Ant. Wiener)
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V bazénu se dá taky skvěle vyřádit, anebo si zasoutěžit s dalšími oddíly ve skautském pětiboji (vsetínská Trojka)
Když je venku bláto, je tělocvična ideální řešení (30.
oddíl Střelka Plzeň, foto Petr Holub – Klokan)

Pršelo. Pršelo, jen se lilo a tábor byl už několik dní skrz naskrz promočený. Promočeny
byly stany i jídelna, kuchyně
a zásobák.
„Mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou,“ oznámil šplouchajícímu
táboru kuchař Huspenina,
„kterou chcete slyšet dřív?“
„Tu špatnou,“ žádali dle svého zvyku skauti.
„Tak dobře: K obědu bude
chlebová polévka a lanšmít.“
„Už zase, proč nás trestáš?“
„Protože ten chleba nevyhodím.“
„Já vím, že voda je vodákovi
přítelem,“ reptal Ignor, „snesu
ji v lodi, snesu ji za krkem, snesu ji i v ponožkách, ale abych ji
i jedl, to je trochu moc.“
„Bojím se každého rána,“ přidal se Čára. „To, že mi na pu2áku nateklo do lodního pytle,
byla nakonec moje vina, ale
spát v mokrém spacáku na
stálém táboře je trochu moc.
Bojím se, že mi uplave stan
nebo alespoň postel.“
„Nenaříkejte,“ těšil je zkušený
Králík, „ještě jste ani nedostali mořskou nemoc. To tenkrát,
když jsme byli na Baltu…“
„…tak jsme spali na směny,“ vpadli Čára s Ignorem, „to
už jsi říkal aspoň stokrát. Ale
my nejsme na Baltu, my jsme
u Vltavy a po mořské nemoci
netoužíme. Ostatně, jaká je ta
dobrá zpráva?“ obrátili se zase na Huspeninu.
„Správce sousední rekreačky

říkal, že rádio hlásilo, že už
odpoledne bude hezky.“
„Nevěříme, nevěříme,“ odporovali mokrýši, „tam jsou ubytováni samí Němci a správce
je jen tak balamutí, aby se mu
nerozjeli někam, kde je příjemněji, třeba na Ďábelské
ostrovy.“ Chlebové polévce
však neušli.
A ejhle, po obědě se mraky
roztrhly a vykouklo slunce.
„Co to je to žluté, kulaté, teplé?“ žasl Ignor.
„Neprovokuj a honem do lesa
najít nějakou použitelnou
soušku,“ hnal jej Huspenina.
„Už skoro nemáme čím topit.“
Když se skauti vrátili se smrkovými souškami a borovými
větvemi, rozdělali oheň a sušili vše, co se dalo, i potraviny.
„Nemá to cenu, ten chleba už
doutná,“ všiml si Ignor.
„Už doutná?“ napadlo Cukra,
„tak to budou topinky!“
A krájel navlhlý chléb a opékal a smažil a solil a potíral
česnekem.
„No to je bašta!“ libovali si dopolední reptálci, „suchý chleba je suchý chleba.“
„Jen si dejte, je toho dost,“ pobízeli je Cukr s Bizonem.
„My už nemůžeme,“ asi po
dvou hodinách funěli přejedení skauti.
„Koukejte jíst, vždy2 by to byla škoda,“ dál opékal Cukr
a odmítl skončit.
„Zešílel,“ usoudil Ignor, „to
mokro do dneška a horko
ohně udělalo své.“

„A taky ten česnek,“ přihrával
Čára, „ony z toho jdou nějaké
výpary, co ničí bakterie a mravence. Třeba ho to také zničí.“
„Nezničí, já ho znám,“ poučoval Králík, „ten si te@ půjde vypůjčit chleba do rekreačky.“
Na ta slova Ignor zmizel, ale asi
za hodinu rozezněl lodní zvon:
„Všichni, kdo máte dost chlebové polévky a nekonečných
topinek, ke mně!“ volal.
V jídelně stála na stole v kastrole svíčková i s omáčkou,
umyvadlo plné houskových
knedlíků, mísa vařených
brambor a dvanáct řízků.
„Kdes to vzal?“ ptal se plnými
ústy kuchař Huspenina.
„V rekreačce,“ oznámil spokojeně Ignor. „Ten správce, aby
si Němce udržel, jim vyvářel
kde co, ale oni to už nechtěli.
Když jsem jim přinesl Cukrův
přebytek, ucítili česnek a dostali tak neodolatelnou chu2
na topinky, že mi je vyměnili
za řízky a svíčkovou a ještě
pomohli přinést. Jen si dejte.“
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mini
detektiv
ka
Na jaře při odvodňování pastvin u Lužan vyhrábl bagr úlomky pravěkých nádob. Práce se
zastavily a jednoho červnového dne se tu objevila maringotka s třemi archeology a šest
stanů, které patřily dobrovolným pomocníkům. Večer se mezi balvany rozhořel ohníček
a devět brigádníků se začalo seznamovat.

Zkamenělý
sněhulák
„Pro stan jsme si vybrali nejšikovnější místo,“ usmívali se manželé Sýkorovi. „Máme
blízko do práce.“
„Už se těším na vykopávky,“ říkala Marie
Mrázková. „Sestra taky. Ale v noci se budeme
bát. Stan máme sice kousek od maringotky, jenomže…“
„Vždy2 jste dvě,“ namítl Emil Švarc. „Co by
měla říkat Terezka? Bydlí ve stanu sama.“
„Já se nebojím,“ smála se černovlasá dívka.
„Mě hlídá lev.“
Účastníci archeologického tábora na ni nechápavě pohlédli.
„Copak jste si nevšimli? Skalka, u které mám
stan, vypadá jako lev. A další balvany jsou také zajímavé. Jeden připomíná klobouk, jiný
želvu, pak tu máme hřib…“
Táborníci se rozhlíželi a pojmenovávali ostatní skaliska.
„Koukám, že támhle je stan pod vysokým topolem,“ napadlo přitom Ludmilu Mrázkovou.
„Kdyby přišla bouřka, mohl by do něho uhodit blesk.“
„Ivane, co tomu říkáš?“ zarazil se mladík s širokým kloboukem. „Neměli bychom ho přestěhovat?“
Ivan Řehořek mávl rukou a Jakub Věrčák se
uklidnil.
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„Vy v jehlanu spíte dva?“ podivil se Dušan
Pinkava. „Copak se tam vejdete? Já mám áčko
a podnájemníka bych nechtěl.“
Ivan a Jakub ho však ujiš2ovali, že se jim bydlí a spí dobře.
„Jaký je vlastně rozdíl mezi áčkem a jehlanem?“ zeptala se paní Sýkorová.
„Áčko máme například my,“ poučil ji manžel.
„Musí mít dvě tyče, kdežto jehlan jen jednu –
uprostřed. Zkrátka, jehlan je jehlan. Snad si
z geometrie ještě něco pamatuješ.“
Uplynulo několik dní, výkop se prohluboval
a rozšiřoval, ale nálezy překvapující nebyly.
Našlo se pouze pár střepů a zvířecích kostí.
Ale pátý den stál za to! Ludmila vyhrábla podivný hrbolatý váleček, a když ho vedoucí archeologického pracoviště doktor Matouš
očistil, užasl:
„Vždy2 je to postavička!“
„Trochu neforemný panák,“ ušklíbl se Ivan.
„Skoro jako sněhulák. Co myslíte, stavěli lovci mamutů sněhuláky?“
„Máte pravdu,“ zvolala Terezka. „Namouduši,
je to zkamenělý sněhulák!“

Doktor Matouš se pousmál, ale vzápětí
zvážněl:
„Poslyšte, to není kámen. Ta figurka je vyřezaná z mamutího klu.“
Večer se na pastvině znovu rozhořel táborák
a oslavoval se pozoruhodný nález.
V následujících dnech všichni horečně pokračovali v kopání, ale nic vzácného už neobjevili. Třetího dne ráno však nastal rozruch.
Doktor Matouš vyběhl z maringotky a volal:
„Zkamenělý sněhulák zmizel!“
Celý tábor se polekal.
„Vždy2 tady nikdo cizí nebyl!“
„A nikomu se nález zatím nehlásil.“
„To znamená, že ho odcizil někdo z nás!“
Celá dvanáctičlenná skupina archeologů zara-

ženě stála a nikomu se do další práce nechtělo.
Asi za hodinu přišla za doktorem Matoušem
jedna brigádnice se závažným sdělením:
„Včera večer, když jste se šli koupat do
Bystřice, viděla jsem postavu, která vešla do
maringotky. Nepoznala jsem, o koho jde, už se
stmívalo. Vím jenom, že za chvíli vyšla a vlezla do jehlanu, který je u Hřibu.“

mezidružinová

liga

Modrá
flotila

Po krátké poradě se uskutečnila nenápadná
prohlídka zmíněného stanu, zkamenělý sněhulák se v ní našel a podezřelá osoba byla
usvědčena. Kdo to byl?
Svatopluk Hrnčíř
Kresba Mat
Řešení si můžeš ověřit na jiné stránce tohoto
čísla časopisu.

v neznámých vodách a lahve s jejich poštou
moře zatím nevydalo, ale jejich úplné ztroskotání zatím potvrzeno není.
Věřím, že vaše posádky plavbu s Modrou flotilou dovedou do úspěšného konce i přes
všelijaká úskalí...

Ahoj devíti stovkám pirátů,
nezastavily vás ani zdi španělské pevnosti
a vaše dělové koule si našly cestu i za ně.
Nyní je cesta k dalším objevům otevřena dokořán. Ti nejlepší z vás objeví i kouzlo květnové finálové plavby na Sečském moři.
Nacházeli se nyní v oblastech, pro něž nebylo spolehlivých map a jež neznal ani
~ da Silva. Byly to Magallodivod Nuno
~
haesovy úžiny, brána k Jižnímu moři.
N a Pelikánu stáhli plachty a ostatní lodě
následovaly jejich příkladu. Lidé se modlili a vzdávali díky bohu. Všichni si uvědomovali, že je to historická událost představující mezník v jejich plavbě. Před nimi
ležela neznámá polovina světa.
Možná právě tuto chvíli zvolil Drake k tomu, aby svou lo0 přejmenoval na „Zlatou
laň“ (Golden Hind). Učinil tak na počest
sira Christophera Hattona (kapitána královské gardy, královnina oblíbence a jednoho
z těch, kdo měli na plavbě i finanční podíl –
pozn. red.), jenž měl ve znaku „laň zlatou,
stojící“…
Přes všechny nesnáze a nebezpečí jsme přišli zatím o pouhé čtyři lodě a jejich posádky,
což je vzhledem k mohutnosti Modré flotily
ztráta nepatrná. Některé vaše lodě sice plují

…a hrozilo jim stále velké nebezpečí, že je
to náhle vrhne na stěny skalnatých kaňonů, nebo že jedna lo0 narazí do druhé.
Někdy urazili za několik hodin slušný kus
cesty vpřed, pak se však zdvihl prudký
protivítr a zahnal je celé míle zpátky…
Přes všechny nesnáze a zdržení dokončili
Angličané průjezd úžinami po sedmnácti
dnech, a 6. září 1578 se před příděmi lodí
všude až k obzoru táhlo moře – Mar
Pacifico…
~ nazval Pacifico
Jenže oceán, který Magalhaes
– Tichý, ani trochu tichý nebyl. Naopak,
Drakeovu flotilu stíhala bouře za bouří:
Alžběta ještě nestačila zakotvit, a tak ji
to vyvrhlo jako první. Snesla se tma a lodě se nechaly volně unášet vlnami, vzdáleny od sebe několik mil. Mužům na hlídce to dodávalo naděje, když alespoň tu
a tam zahlédli světla na druhé lodi;
avšak během té bouřlivé noci světla zmizela. Když se rozbřesklo, hlídky na vlajkové lodi pátraly po Alžbětě marně. Byl
osmý říjen.
5
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Než se Drake mohl pustit po pátrání po
zmizelé lodi, zachvátila je další bouře.
Znovu hnal vichr Zlatou laň směrem k jihozápadu, vichr skučící v ráhnoví, ohýbající holé lodní stožáry a přelévající
přes palubu laviny vod. Znovu lo0 letěla
podél ostrovů lemujících Ohňovou zemi.
(úryvky z knihy
Pirátova plavba kolem světa)
Francis Fletcher byl pečlivý kronikář a díky
němu máme poměrně přesný popis událostí
z celé Drakeovy výpravy. Máte jedinečnou
příležitost zařadit se do síně slávy po jeho
boku.
Až do 10. dubna trvá naše nabídka zasílání
vašich zápisů z lodních knih a deníků (i kopií), vašich kreseb a fotografií z plavby
v Modré flotile. Tři nejlepší čeká kniha.

V sedmém úseku plavby předvedli zničující
dělostřeleckou palbu za zdi španělské pevnosti Kluci od Rysí řeky z Litoměřic (26, 26,
25) - jen 13 jejich dělových koulí minulo cíl.
Nejlepším dělostřelcům se vyrovnala i první
dáma pirátů z TOM Saturn Plzeň – Halka
(26). Hrozivě vypadající úkol byl v zásadě
velmi jednoduchý – stačilo najít tu správnou
balistickou křivku pro let koule přes překážku na dělostřelcem neviděný cíl, a potom už
ji jen udržet při všech 30 hodech.
Finále plavby Modré flotily proběhne
23. – 25. května na Sečské přehradě. Pokud

Když nebylo místo na „střelbu z děla“ přes otevřené dveře,
tak si je jablonečtí piráti prostě vysadili… (foto A. Wiener)
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věříte, že postoupíte mezi nejlepší, nezapomeňte své posádky vystrojit do slušivých pirátských a námořnických oděvů.
Podobně jako loni se budou moci zúčastnit
finále nejméně čtyři posádky z kategorií N,
M, S, v silněji obsazených kategoriích více
(asi čtvrtina posádek). Seznam finalistů uveřejníme v příštím čísle časopisu zároveň
s výsledky posledních čtyř úkolů.
Podrobnosti vítězným posádkám pošleme emailem nebo dopisem.
A jak jste viděli poslední úseky plavby?
Střelba z děla nám dala zabrat! Když jsme to
zkoušeli, mysleli jsme, že jde snad o nějaký
omyl. Na další schůzce se dostavily první miniúspěchy. Když jsme stříleli naostro, překvapili ti, kteří byli méně úspěšní v dřívějších etapách. Díky za prima soutěž.
Šíp, KM 23, TOM Modré šípy Palkovice
Nejvíc se nám líbilo lovení pokladů. Problém
je, že něžné dívčí ručičky víc než 9 puků prostě nepobraly, i když dech by ještě stačil… Ale
snažily jsme se, začínaly jsme na 2 – 3 pucích, a i ta nejslabší z nás zvládla na konci
vylovit 5 kusů. TeD máme ovšem hrůzu
z hvězdiček...
Panenka, Lištičky, Dakota Cheb
Ahoj flotilo, suším tu výsledky už od úterní rady, ale pracovní problémy mě vytížily tak, že
jsem neměl kdy to odeslat. Dneska po družinovce jsem byl „přinucen“ děvčaty svoji chybu napravit a zajet do práce všechno odeslat
(běda, jak to bude pozdě!). Takže tentokrát
se omlouvám já, že je to nadoraz (děcka za
to nemůžou). Zajímalo by mě, jestli ten feudalismus za kapitána Drakea byl taky tak silně „kapitalistický“, jako je to dnes??? Přeju
víc času na koukání po moři, než mám v těchto dobách já. A co nejmíň žraloků.
Jezevec, Hříbata Studénka
P. S. K něčemu ta flotila přece jenom je.
Dneska jsem i u těch nejmenších zjistil, že
umí najít na „dospělé“ mapě hvězdné oblohy
nejen Medvědice, a Orion, ale i třeba Lyru
a Velkého psa. A že to je docela obtížné – mapa je skoro jako opravdická obloha!

Poklady jsme lovili v bazénu
jičínského akvacentra. Měli
jsme to předem dojednáno,
a tak nám kus bazénu vyhradili. Měli jsme navíc štěstí –
venku bylo dost sněhu, tak si
lidi raději užívali sníh a v bazénu jich moc nebylo.
Adjidamo, 2. dívčí Duha
Jičín
Při přednožování ve visu máme horší výsledky, nepodařilo se nám totiž dostat do tělocvičny, a tak jsme úkol
plnili na hrazdě, kterou připravili starší piráti.
Balů, 1. oddíl Stopa Horní
Bříza
Ahoj všichni na palubě! Vždy,
když máme odeslat vysvědčení z více disciplin, domluvíme výpravu a celou sobotu
využijeme k plnění zajímavých úkolů, které nás na dálku spojují s ostatními plavčíky. Kluci se neustále trumfují,
vzájemně si fandí a nechtějí
se nechat zahanbit. I když je
zpočátku mnoho problémů,
nakonec i ten nejhorší účastník takového setkání dosáhne slušných výsledků. Je to
výsledek nejen jeho, ale
i ostatních. Tím ovšem výprava nekončí. Pokračuje večer
a v noci, kdy se velice dobře
putuje – třeba lesem, nádvořím a vyhlídkou hradu
Košumberk, a samozřejmě
hřbitovem. No, trochu jsem se
zasnil. Všem na palubě přeji
úspěšné dokončení plavby.
S modrou oblohou a větrem
v plachtách zdraví
Borek, Tangram Luže
Ahoj, posílám výsledky střelby z děla: 26 + 26 +25 – cel-

kem 77 zásahů (ale pevnost
stále stojí …)
Dan z KORŘ, Litoměřice
Perlička ze Sokolova: Bugy
začala házet a zapomněla si
postavit za zástěnu koš.
Už dlouho jsme se tak nenasmáli.
Ufo, Berušky Sokolov
Zdravíme všechny piráty plavící se pod vlajkou modré flotily. Posíláme výsledky další
etapy. Protože i u nás řádí
chřipka a podobné viry, posí-

láme výsledky prvního a zároveň posledního pokusu.
Ivana a Mirek Staňkovi,
Domašov
Pilně cvičíme hvězdy, bohužel ve velkém městě, jako je
naše, v noci svítí spousty světel a hvězdiček je vidět jen
pár. Musíme tedy cvičit při
našich výpravách mimo město. Nedá se to srovnat, městská obloha a obloha v lesích…
Longa, klub Zlomený šíp
KS 33 Ústí n. L.

7
7

Kamarádi
zvířátka

Brhlík, veverka
a Hnědá panda
Koncem února jsme čistili,
kontrolovali a opravovali ptačí budky na levém břehu naší
přehrady. Na snímku vidíte
praktické využití znalosti uzlů
při jištění bratra Scifiho. Na
tomto místě loni vyvedl mladé zajímavý ptáček – brhlík.
Budku obsadil brzy na jaře. Je
to u nás jediný pták, který
umí lézt po kmenu stromu
hlavou dolů.
Zjistili jsme, že otvor budky
vyhryzala a zvětšila veverka,

ale brhlík si jej zase zmenšil
a zazdil jako šikovný zedník
tak, aby již žádná veverka ani
jiný nepřítel nemohl hnízdu
ublížit. Na práci na budkách
se vystřídala vlčata i skauti.
Před měsícem jsme byli v zoologické zahradě v Liberci,
kde jsme se zaměřili na poznatky o nejvíc ohrožených
zvířatech ve světě. Na další
schůzce nás každý seznámil
s podrobnostmi o zvířeti, kte-
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ré si vybral. Chceme totiž získat jednu z mezinárodně nejuznávanějších odborek –
Hnědou pandu.
Ale to nás čeká ještě mnoho
úkolů – třeba uklízet břeh přehrady, vyhledávat nejstarší
stromy ve městě, na přelomu
jara a léta se vypravíme za
u nás rostoucími „orchidejemi“ a za polodrahokamy pod
Kozákovem…
Antonín Wiener,
4. oddíl vodních skautů
Jablonec nad Nisou
Překvapení
V létě jsem byl s dědečkem na
chatě a s námi dvě morčátka,
o která se stará moje sestra.
S dědou jsme dělali různé zahradnické práce a když se přiblížil večer, tak jsme si řekli,
že je čas jet domů na večeři.
Uklízeli jsme přenosný výběh
morčat. Nejdřív jsem chytil

samečka, pak samičku, a když
jsme nadzdvihli výběh, tak
děda spatřil malinké morčátko. Bál jsem se, aby neuteklo,
opatrně jsem ho chytil a dal
k rodičům do košíku. Sestra
byla překvapená a š2astná, že
má maličké morčátko.
Michal Straka, Cheb
Zvědavec
Náš kocour se v létě rád vydával na průzkum okolních
říms. Zvláš2 tehdy, když k nám
přišla nějaká návštěva, už mizel otevřeným oknem. Jednou
se ale nevracel… Vypravily
jsme se tedy druhý den pátrat
do okolních činžáků. Už dozvonit se na někoho, kdo by
nám otevřel, byl horor. Až
o několik domů dál nám konečně kdosi odemkl. Vyběhly
jsme ta čtyři patra nahoru jako tažené magnetem. A opravdu – za dveřmi půdy se ozývalo žalostné mňoukání.
Jenže – klíče nikdo neměl. Prý
snad majitel domu, který ale
bydlí bůhvíkde… Naštěstí půda měla ještě jedny dveře, přišroubované k rámu šrouby.

Půjčily jsme si tedy šroubovák – a za dveřmi čekal náš
vyděšený a hladový kočičák.
A jak se na tu půdu dostal?
Dolů skočil otevřeným střešním okýnkem, ale zpátky nahoru už to bylo moc vysoko…
Káča, Praha

Máš doma čtyřnohého nebo okřídleného kamaráda,
o němž se dají vyprávět historky hodiny a hodiny?
Poštěstilo se ti někdy pozorovat nějakého divoce žijícího
živočicha? Poděl se o příběh s ostatními čtenáři!
Adresa redakce: časopis Skaut-Junák, TDC,
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1,
e-mail: skautjunak@skaut.cz

chvíle
strachu
Budíček
Po téměř probdělé noci, kdy jsem si vzal hlídku za churavějící dívku a uklidňoval strachy
vzlykající hlídku mladších skautek, jsem v pět
hodin ráno neměl nejmenší chu2 komunikovat, natož vylézat z vyhřátého spacáku. Hlasy
Cibule a Stejspi, které se právě střídaly ve
službě, však byly neoblomné: „Ufo, vstávej!
Oni ho fackujou!“ Opatrně rozlepuji oči.
Začíná svítat a já vůbec nechápu, kde jsem.
Od vchodu do stanu se valí sprška vzrušených slov splývajících dohromady. Znovu usínám. „Ufo, probu@ se! Te@ mu masírujou srdce!“ To mě definitivně probouzí. Rozepínám
spacák a na to reaguje dvojice hlav nakukující
do stanu. „On jim spadnul z kola a zůstal ležet.
Oni ho fackovali, aby ho probudili. A taky mu
asi masírovali srdce.“ Vystrkuji hlavu ze stanu
a hodnotím situaci. Před bránou do tábora někdo leží na zemi, na něm kdosi sedí a se slovy
– Mářo, prober se – ho fackuje. Třetí osoba
pronikla do tábora a snaží se rozvázat krajní
stan. Tak, jak jsem byl, nalehko v teplém spacáku, jsem vklouznul do holinek a hrnu se ven
se slovy k holkám, aby vzbudily zdravotníka
Kůru, a to ihned. Po krátkém sprintu odstrkuji toho, co masíroval.
„Co tady blbnete?“
„On je asi mrtvej!“
Dál neposlouchám a následuje několik automatických úkonů. Zjistit puls – dobrý, skoro
nedýchá – ale do ucha mi lehce zafuněl, překlopit aspoň na bok. Je hrozně těžký a úplně

bezvládný, stabilizovaná poloha se mi moc nedaří, ale držím ho na boku, protože začíná kašlat a jde mu pěna od úst. To už se žene zdravotník Kůra. Společně se nám daří
stabilizovaná poloha. Kůra znovu kontroluje
životní funkce, zkouší hloubku bezvědomí
a další. Zatím tiše stojící komplicové začínají
mluvit. Od večera oslavovali Mářovo narozeniny a te@ ho vezou domů. Cestou jim už párkrát spadnul, ale bylo to dobrý. Rychle hodnotíme s Kůrou situaci a pak voláme
záchranku, které běžím naproti na silnici. Než
byl vyhlášen budíček, sanita odvezla Mářu
a my jsme vyprovodili jeho kamarády. Ti se
kolem deváté vrátili s tím, že Mářa má otřes
mozku, pohmožděný kotník a otravu alkoholem. Byli nám vděční a předháněli se ve vymýšlení, jak nám to splatí...
Lidé, kteří propadnou alkoholu, jsou ale nepoučitelní. Stejnou trojici jsme loni tahali v autě
z rozvodněného potoka a byli v podobném
stavu. Na druhou stranu jsem si vyzkoušel, že
v podobných situacích budu připraven poskytnout pomoc.
Ufounek, Sokolov
Bezpečí domova?
Bydlím v panelovém domě, a jako každý den
jsem šel tehdy po poledni ze školy domů.
Klíče už vesele cinkaly v mé dlani. Před naším
vchodem u zvonků stál podivný mladý muž.
Radši jsem šel dál a našeho vchodu si jako nevšímal. Neznámý muž se na mne dlouze zadíval a ten pohled mne v mých obavách ještě více utvrdil. Skoro neměl zuby a celkový výraz
jeho obličeje byl takový – „vražedný“.
Za nějakou chvilku jsem se vrátil ke vchodu.
Muž už tam nebyl, a tak jsem vešel do domu.
Ale u schránek opět stál ten neznámý – právě
dům opouštěl a opět se na mě podíval tím podivným pohledem – pak odešel… Naštěstí.
Teprve doma v bytě jsem se cítil bezpečně.
Ten den jsem usnul až někdy pozdě v noci.
Fanda Čepelák – Kopírák, Praha
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Problém s garážemi
V jednom městě postavilo svépomocné družstvo na volné parcele uprostřed sídliště garáže. Radnice povolila stavbu pěti garáží, ale
družstevníků bylo celkem devět a nikomu
z nich se nechtělo stavět na druhém pozemku, od sídliště značně vzdáleném. Postavili
tedy místo pěti garáží devět a spoléhali na to,
že když budou už jednou přespočetné garáže
hotové, radnice vyměří družstvu za přestupek nevelkou pokutu a nechá všechny garáže
stát. Do věci se však vložili obyvatelé okolních domů. Stěžovali si na hluk a znečištění
sídliště výfukovými plyny. Pět nebo devět
aut, to je přece značný rozdíl! Radní pak tvrdě trvali na původním rozhodnutí – na parcele smí stát nejvýš pět garáží, přebytečné čtyři musí zmizet, protože jejich stavba nebyla
povolena. Majitelé aut te@ stáli před problémem, jak počet garáží snížit a mít s bouráním
co nejméně práce.

Nakreslili si plánek garáží – to je oněch devět
čtverců. Podle obrázku je složíš z hůlek nebo
10
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zápalek – a začali nad ním uvažovat. Z počátku se zdálo, že budou muset zbourat sedm
zdí, ale pak jedna bystrá hlava řekla: postačí,
když odbouráme pouhé čtyři zdi a zůstane
nám z devíti garáží jen pět.
Přijdeš na to také, které zdi je třeba odstranit? Na první pohled to nevypadá ani možné,
a přece je to hračka.
Miloš Zapletal
Těžká kartonová krabice
Alfréd nese velkou a těžkou kartonovou krabici. Náhle ztrácí rovnováhu, krabice se hrozivě blíží k zemi a ani Max, který přiskočil na
pomoc, nemůže zabránit tomu, aby se obsah
nevysypal ven. V krabici byly čtyři předměty
a každý vážil o kilo více než ten předcházející. Jejich společná váha dala dohromady po
sečtení přesně 70 kg. Jak těžké byly jednotlivé předměty?
Potíže s bohatstvím
Král Baldur stojí bezradně ve své pokladnici.
Tam je uloženo 21 truhel, z nichž je sedm zcela plných zlatých mincí a sedm plných jen do
poloviny. Sedm posledních truhel je prázdných. Baldur chce každému z obou svých synů odkázat třetinu tohoto pokladu. Jak to vše
může rozdělit, aniž by musel všechno zlato
spočítat?
Z časopisu německých katolických skautů
Sv. Jiří „blue-box“ přeložila Ida
Vypečené hádanky
1. Co je ve středu Prahy?
2. Kdy nemusí šofér dávat znamení, že chce
zahnout doprava?
3. Cihla váží kilo a půl cihly. Kolik váží 2 cihly?
4. Kolik bochníků chleba vleze do pekařské
pece rozměrů 2x2m, směstnají-li se 3 bochníky do 1 m?
5. Hejno hus šlo po silnici. Jedna šla před
dvěma, jedna mezi dvěma a jedna za dvěma.
Kolik jich bylo?
6. „Kdo mé jméno vysloví, hned mne zničí.“
7. Na smrku je 27 šišek a na sousední jedli 15
šišek. Kolik šišek visí na obou stromech?
8. Kolik podkov musí dát kovář dobře okovanému koni?
9. Kdy se seče seno?
Lída

vybavení – kvalitní stany, spacáky, karimatky,
ledvinové pásy, celty, tepláky i „jégrovky“. Po
snídani a sbalení tábora došlo na vážení batohů členů expedice. Pak se sáhibové navázali na horolezecké lano, nasadili si kyslíkové
masky, zapíchli své hole do zledovatělého
sněhu a začal ostrý výstup k vrcholku. Byl
náročný, ale nikdo to nevzdal, ani Vokoun,
který už… už nemohl a bylo mu skoro do breku. Ale od toho tady byli ostatní, aby mu pomohli.
Sáhibové pokořili vrchol R2 a slíbili si v království větru, mrazu, sněhu a ledu, že budou
ještě lepšími bratry než doposud.
Je to již dávno, co tlak a žár v nitru země vyzvedly do ohromných výšek také horu „R2“,
nazývanou v jazyce domorodců Ralsko. V letních měsících byl vrchol hory již mnohokráte zdolán horolezci i odvážnými obyvateli
údolí. V zimě se ale k tajemným troskám kláštera na temeni hory vydávají jen ti nejodvážnější.

Expedice
Expedice R2
R2
Již počtvrté pořádali skauti
2. oddílu z Mimoně zimní
Expedici na R2, letos
8. – 9. února 2003 .
Jednodenní
výprava
šerpů – mladších „Piškotů“ splnila svůj úkol.
Vynesli nahoru všechno
vybavení a postavili v jižním
sedle hory tábor. Po sestupu byl vyhlášen
nejlepší šerpa roku – „Himálajský tygr“ –
bráška Ježek, který vynesl nahoru nejtěžší
náklad 23 kg. Všem šerpům byla vyplacena
mzda v čokoládových rupiích.
Mezitím sáhibové – starší „Zavináči“ v údolí
pytlovali piliny a rovnali dříví pro sponzora dřevařský závod, a získali tak povolení k výstupu na R2. K večeru vyrazili na cestu. V táboře byli již očekáváni šerpy, kteří pro ně připravili i teplý čaj.
Rána se dočkali „beze ztrát“. Vyprostili se ze
stanů, uvězněných ve sněhu. Pro přežití měli
nejen odvahu a zkušenosti, ale hlavně dobré

Šli metr po metru… až konečně… vrchol!
Na vrcholu hory obě2 bohům za všechny sáhiby předal bráška Lachtan – chleba a jablka,
kterými určitě nepohrdnou v zimě ptáci ani
zvěř, žijící na Ralsku. Potom si kluci uvařili
čaj a dali si bratrský slib věrnosti. Cesta do
údolí, i když nebyla snadná, byla radostná.
Nejlepší z expedice byl Splávek.
Expedice na R2 – Ralsko byla možností vyzkoušet si zimní táboření v extrémních podmínkách, a prověřila, že kluci v oddíle mají
odvahu i nutné sebeovládání, že nemají mezi
sebou „maminčiny rozmazlánky“
a že umí všichni
táhnout za jeden
provaz a pomáhat
jeden druhému.
Prostě jsou dobrými bratry, druhy, chlapáky a něčeho se hned tak
nezaleknou.
Jirka Řeháček –
Balů
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Čtenáře Skauta-Junáka provází už druhý rok kreslený seriál
Truhla pokladů, u nějž je napsáno: kreslí Oskar. Ale kdo se skrývá pod touto přezdívkou? Je to výtvarník Jiří Petráček.
Ilustroval asi 180 knížek – dobrodružných, populárně naučných,
učebnic a encyklopedií. K tomu je třeba přičíst asi 1 350 pokračování kreslených seriálů a mnoho ilustrací pro dětské časopisy
a na knižní obálky.

Galerie Jiřího Petráčka
Jak dlouho malujete?
Odmalička. Obdivoval jsem,
tak jako ostatní kluci, Zdeňka
Buriana. Chodil jsem pak na
střední výtvarnou školu na
Vinohradech zvanou „Hollarka“, kde jsem v roce 1959 maturoval. Potom jsem pracoval
jedenáct let v propagaci
Drobného zboží Praha. Od roku 1971 jsem na vlastní noze
a živím se jen ilustracemi.
Vzpomínáte si na svou první
knihu?
Bylo mi třicet. Shodou okolností to byla knížka o zakukleném skautském oddílu za druhé světové války. Jmenovala
se Mlčet až do konce války,
napsal ji Jaromír Průša a vydala ji Olympia v roce 1971.
Nedávno jsem se dozvěděl, že
ústřední postavou, vedoucím
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oddílu Klubu českých turistů,
byl ve skutečnosti Jiří
Navrátil – dnešní místostarosta Junáka, a mnohé z té knížky je pravda.
Jakým ilustracím dáváte přednost?
Nejraději kreslím pro věkovou kategorii 9 – 15 let, to znamená převážně dobrodružnou literaturu. Ta bývá často
situovaná do Severní Ameriky
a Kanady. Rád maluji pravěk,
starověk i středověk, eskymáky a vojenské uniformy.
Mezi skautskou literaturu řadím třeba příručky Vladimíra
Rogla O mapě a podle mapy
či Správnou stopou.

Naposledy to byla pěkná knížka Otto Janky – Bernard od Šíleného koně.
A vaše nejrozsáhlejší dílo?
Těžko vybírat – asi učebnice
dějepisu a literatury. Pro

Dějiny v obrazech (Albatros),
jsem se podílel na čtyřech dílech ze třinácti. Ty jsou myslím nejrozšířenější a nejužitečnější. Z další populárně
naučné literatury je to třeba
titul Války a válečníci.
Zajímavá byla pro mne knížka
od Lamberta – Veteráni, protože jsem ji ilustroval levou
rukou. Nebyl to nějaký „umělecký“ vrtoch, ale nutnost.
Způsobil jsem si totiž úraz
elektrickým hoblíkem na pravé ruce a přišel o dva články
na všech prstech kromě palce.
Zakázku jsem nevrátil a zkusil
to levou – knížka s těmito ilustracemi vyšla. Přesto všechny
další knížky dál ilustruji pravou i přes to postižení. Dnes
už mi to ani nepřijde – jen se
bavím, když mi někdy lidé podávají ruku a zjistí, že s tou
mojí není něco v pořádku.
Pro časopisy pro mládež, třeba dodnes populární „ábíčko“, jsem nakreslil řadu kresba uhnětený do tvaru koně.
Míval jsem dalšího koníčka,
který ovlivnil i moji tvorbu –
film. Jako amatér (8mm kamera Super 8), tak jako divák.

Z této oblasti pochází i moje
přezdívka, Oskar – tak mi totiž kdysi říkali moji kamarádi
pro můj vztah k filmu.
S Oskarem si povídal Windy

lených seriálů a doprovodných ilustrací. Nyní ty seriály
vycházejí znova v souborných Velkých knihách komiksů. Mezi poslední z nich patří
skautský příběh Tajemství
starého zámku (v publikaci
Závod o Měsíc, Leprez 2001).
Kde ještě najdeme Vaše obrázky?
Třeba v učebnicích pro 4. až
9. třídu, v různých encyklopediích – třeba v Dětské ilustrované encyklopedii Naše vlast
a Indiánskou stezkou.
Máte ještě jiné koníčky?
Ilustrace jsou můj denní chle-
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Mohyla v roce 1969

Z kroniky
IVANČENY
Toho památného dne (5. října 1946 pozn.
red.), kdy jsme s očima rozzářenýma a duší
čistou vyšli z vlhkého malohorského pralesa
na hřeben Ivančeny, jsme ještě netušili, jakou
nezadržitelnou kamennou lavinu uvolňujeme.
Když jsme několika prvými kameny upevňovali hrubý roubený kříž, mysleli jsme jen na
svůj oddíl a slibovali jsme si, že se sem budeme vracet, abychom čerpali z tradice obětavé
služby vlasti sílu.
Vybrali jsme toto místo proto, že jsme jako oddíl často jezdili do údolí Jestřábí pod
Ivančenou a že na druhé straně leželo tábořiště Slezské zemské lesní školy na Chladné vodě. Zde se rodily v myslích mladých mužů junácké mravní ideály, tam se později
uskutečňovaly tajné schůzky protifašistického
boje za svobodu Československa.
V období, kdy Junák neexistoval, tradici
Ivančeny střežili hajný Jan Kaňok z Jestřábí, turistický oddíl BVÚ Karla Líby a později trampi.
Sláva Moravec – vůdce 30. odd. Ostrava,
Fox – rádce Vlků, Čmel – zástupce vůdce,
Ťop, Pulec, Datel
Děkujeme všem, kdo tradici Ivančeny udržují
živou, aby připomínala mladé generaci ideály
obětavé služby vlasti!
(Psáno v předvečer setkání u Ivančeny
s náčelníkem Dr. Rudolfem Plajnerem
26. dubna 1969 – pozn. red.)
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Záznam br. náčelníka Dr. R. Plajnera na následující straně Kroniky Ivančeny:
Svobodu národa možno získat i udržet jen
obětí nejvyšší, obětí života. Kdo ji přinesli,
jsou hrdinové a jejich jména nesmí býti zapomenuta.
Bratři Vladimír Čermák, Ota Klein, Quido
Němec, Vlá@a Pach a Milan Rotter jsou proto
zapsáni nejen v Knize hrdinů Junáka, ale v srdcích nás všech.
Svou poutí z Prahy a kamenem z posvátného
hřbitova na Vyšehradě, v jehož lůně odpočívá
náčelník A. B. Svojsík, chci vzdát počtu těch,
kdo se obětovali, abychom my žili.
Nech2 kamenná mohyla na Ivančeně se stane
od dnešního dne památníkem všech příslušníků Junáka, padlých v boji proti fašismu a za
svobodu a nezávislost republiky.
Sem a2 míří každoročně naše kroky na důkaz
připravenosti k službě nejvyšší!
26. dubna 1969
Dr. Rudolf Plajner

Poslední kámen byl na mohylu položen dne
12. února 2003. Pochází až z Thajska – dějiště
20. světového jamboree v Sattahip, dovezen s několika dalšími kameny střediskovým vůdcem
Romanem Teichmannem – Stopařem z Paskova.

SOUTĚŽ O „TRUHLU POKLADŮ“ 17
V suché loňské trávě se objevují svěže zelená
stébla nové trávy. Zpod loňského listí vykukují nebesky modré podléšky a v lese pokrývají
zem koberce bílých sasanek. Vzduch podivuhodně opojně voní jarem…

V prosincovém úkolu jste měli napsat, ve kterém státě leží Betlém. Většinou jste napsali
Izrael, ale je to takto:
Betlém je město s 25 000 obyvateli
v Jordánsku, 7 kilometrů jihozápadně od
Jeruzaléma. Betlém je zmiňován již ve Starém
zákoně a považuje se za místo narození krále
Davida a podle Nového zákona také Ježíše
Krista. V rámci náboženských sporů se náboženská místa stala v minulosti předmětem nároků různých stran. Nejstarší část je dnes rozdělena na tři části podle náboženských
obřadů – řeckého, římsko-katolického a arménského pravoslavného. V letech 1923-48
byl Betlém součástí palestinského mandátu,
po arabsko-izraelské válce (1948-49) ho zabralo Jordánsko. Po tzv. šestidenní válce v roce
1967 je Betlém pod izraelskou správou.
Oficiálně však patří Jordánsku a Izraelem je
okupován.
Tradice stavění Betlémů, představujících zrození Krista – Ježíška, pochází z Itálie ze 4. století a u nás se betlémy ujaly a zlidověly až koncem 18. století. A nejnovější tradice –

Betlémské světýlko? V roce 1986 měli
v Rakouském rozhlase nápad přivézt symbol
Vánoc – světlo – přímo z jeskyně Ježíšova narození v Betlémě. My jsme se zařadili do štafety o Vánocích 1989, kdy nám přivezli světýlko
naši exiloví bratři z Vídně. O rok později se organizace ujala Brněnská rada Junáka.
Každoročně světlo pokoje, míru a lásky získávají další a další lidé dobré vůle.
Druhou částí úkolu byla aktivní účast při roznášení Betlémského světýlka. Jsem velmi
rád, že se Betlémské světýlko každým rokem
šíří víc a víc, a že se přidávají další a další.
Z odpovědí jsem vybral ukázku se zajímavým
nápadem, který můžete letos v prosinci použít
i vy: „…My jsme si světlo připálili na vánoční
besídce ve Velešíně a pak ho odvezli do Černé
v Pošumaví. Již před tím jsme po obci roznesli
krabičky, do kterých si místní lidé, kteří mají
o světýlko zájem, vhazovali své adresy. 23. prosince jsme krabičky sebrali, adresy roztřídili
(bylo jich 30) a ve čtyři hodiny jsme začali
Betlémské světlo roznášet po obci. Věříme, že
příští rok lidí, kteří budou chtít světlo od nás donést až domů, bude ještě více.“
Berušky z Černé v Pošumaví
Vylosovaní – 14. úkol:
- družina Vyder, Opočno
- Pavla Glosová, Brno
- Zuzka Pozlovská, Neratovice
Na vaše dopisy, které dojdou do 30. dubna,
se těší
Windy
Řešení minidetektivky Zkamenělý sněhulák:
Text a obrázek naznačují, ve kterých stanech
bydlelo sedm dobrovolných pomocníků. U Hřibu,
kam do jehlanu vlezla podezřelá postava, měli
stany zbývající dva – Dušan a Emil. Dušan při rozhovoru poznamenal, že bydlí v áčku. Z toho vyplývá, že obyvatelem jehlanu a mužem, který odcizil zkamenělého sněhuláka, byl Emil Švarc.

SEDMNÁCTÝ ÚKOL
Tis není běžný strom, ale zase ne tak vzácný
jako třeba ginkgo. Poznáš ho i bez květů a plodů, třeba podle kůry? Víš o nějakém tisu – a2
již v parku nebo ve volné přírodě? Napiš, kde
u vás roste.
Doufám, že nepatříš mezi ty, co si pletou vrány s havrany. Dokážeš o nich napsat víc, než si
řekli Rysové?
Kdy si řekneš: „Tak je tu jaro“? Je to podle data v kalendáři, nebo ti to prozradí příroda, tak
jako Rysům?
Cítíš přírodu všemi smysly, nebo vonící
vzduch a zpěv ptáků nevnímáš? Dokáže tě
snad dokonce první trylek ptáčka zpěváčka
inspirovat k napsání oslavné básničky nebo
nakreslení obrázku s názvem JARO JE TU?
Zkusíš to?
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Můj názor

dý měsíc, a přesto nás neomrzí. Nejkrásnější
chvíle jsem prožila se skauty a jsem jim za to
vděčná.
Pumpa z Neratovic

Pod tímto titulkem vyšel v č. 5 povzdech třináctileté Páji, která vnímá velmi ostré rozdíly mezi
skautskou činností a náplní času spolužáků…
A jak to vidí jiní?

Je jistě hřejivý pocit pro nás činovníky, že určitě
nejen pro tebe, Pájo, je skauting vším, přináší ti
radost a určitě kladně ovlivní i tvůj další život.
Je to naše jediná odměna za práci s vámi. Na
druhé straně mne zaráží a rozesmutňuje druhá
část dopisu. Píšeš, že je ti líto spolužáků, kteří
nemají ani tušení o skautingu a odsuzuješ je za
to, že byli o víkendu v kině, na diskotéce atd.
Vyznívá to jako povyšování se nad ně. Já jsem
skautka a vy nic. Ale je to jejich styl života, který se jim líbí a vyhovuje jim.
Není jejich chyba, že o skautingu nic nevědí. Je
to chyba nás skautů! Právě vy, mladí junáci,
byste měli působit třeba na své spolužáky.
Ukázat krásu a čistotu skautské myšlenky, vyprávět o výpravách, oddílovkách, o zážitcích
z táborů a spoustě další činnosti. A že jim to
nic neříká, že nad tím mávnou rukou, nebo se ti
vysmějí? Jsou prostě jiní a mají jiné zájmy, ale
určitě bychom je měli brát takové, jací jsou.
Měli bychom být tolerantní k jiným názorům.
Bohužel tomu tak často není a myslíme si, že
jsme něco víc, než neskauti. Přeji nejen tobě,
abychom dokázali naplnit desátý bod skautských zákonů.
Ufounek, Sokolov

Velice mě zaujal názor Páji z Brna o návratech
z výprav. Já prožívám hrozné „depky“ po táborech. Alespoň jeden týden nemyslím na nic jiného a mám ho celý zkažený, protože je mi velice
líto, že to, na co se těším celý rok, je už za mnou.
Uvědomím si celý rok čekání na další tábor. Po
víkendových akcích si taky uvědomuji tu krutou
realitu, že se vrátím mezi ty, jejichž nejkrásnější
okamžiky pocházejí z diskotéky. Na základce
jsem alespoň nádherné okamžiky vyprávěla
svým nejbližším kamarádkám ve třídě a ty mě
rády poslouchaly. Te@ na střední škole by to asi
nikoho nezajímalo, předmětem hovoru po víkendu je, jaké to bylo v Borku (diskotéka) a od
čtvrtka je to zas, jak si budou užívat v Borku.
Jsem ráda, že to, co jsem zažila, můžu dokola
omílat s holkama z našeho oddílu. Ještě te@ se
můžeme umlátit smíchy při vzpomínání na
Navigamus 2000 a na příhody z táborů před dvěma roky. Ty historky si připomínáme skoro kaž-

„Stínadla! Tajuplná, nebezpečná čtvrH propletená křivolakými uličkami s nesčetnými
schůdky a zábradlíčky, uličkami škrábajícími se vzhůru do kopců a zase řítícími se jako
do hlubiny, plná průchodů s nezbádanými tajemnými zákoutími i záhadnými dvorečky za
zdmi domů.“
(Jaroslav Foglar – Stínadla se bouří)

KDE JSOU VAŠE STÍNADLA?
Kolik kluků a děvčat už se je vydalo hledat! Čtvr2, která celá desetiletí nedopřeje zvídavým duším trochu klidu. Snad pro někoho poslední stránkou knihy příběh končí, pro neklidné duše však
cosi začíná, a přidávají tak další kapitoly stínadelské historie. Patříš-li i ty mezi takové zvídavé,
je ti určena soutěž vyhlášená v rámci letošního Roku s Rychlými
šípy Sdružením přátel Jaroslava Foglara: KDE JSOU VAŠE
STÍNADLA?
Věkové kategorie: I. do 15 let, II. nad 15 let
Soutěžní kategorie: I. fotografie, II. kresby, III. výtvarné výrobky
libovolnou technikou, IV. literární tvorba.
Bližší informace na http://www.stinadla.cz
Uzávěrka soutěže 15. června 2003.
Adresa: Sdružení přátel Jaroslava Foglara – pražská pobočka,
Před Cibulkami 8/316, 150 00 Praha 5 – Košíře, e-mail:
spjf.praha@seznam.cz
Z vybraných prací se chystá v Muzeu dětské kresby v Praze
na Starém Městě v říjnu 2003 putovní výstava. Členy poroty jsou
výtvarníci, spisovatelé a znalci života a díla Jaroslava Foglara.
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RÁDCE SKAUTSKÉ DRUŽINY
Druhé upravené vydání základní příručky pro
rádce, která před deseti lety zahajovala edici
Skautské prameny, vydalo na přelomu roku
TDC. Autorem je známý skautský spisovatel
Miloš Zapletal.
Příručka je průvodcem rádce či rádkyně po
celý skautský rok, obsahuje stovky námětů
na činnost, užitečných rad, her a návodů,
rozdělených do jednotlivých měsíců.
Knihu doprovázejí ilustrace Pierre Jouberta
a řada návodných kreseb.
Objednat lze na adrese A-ASKA grafik s.r.o.,
Dukelská 57e, 614 00 Brno, tel. 545 241 222, email: distribuce@aaska.cz. V objednávce uveDte
jméno, příjmení, přesnou adresu a PSČ, telefon/e-mail, a jakým
způsobem bude zásilka zaplacena (složenkou, převodem z účtu
– nutno vypsat číslo
účtu, dobírkou).
NeplaZte předem!
Rádce skautské družiny (katalogové číslo 1114) stojí 60 Kč (+
poštovné)

BUDEME MÍT SKAUTSKOU KAPELU?
Přišel nám do redakce dopis:
Jmenuji se Jakub
Tomek a jsem členem 3. oddílu
z Klecan. Mezi mé
záliby patří skautování (jak jinak)
– a hudba. Jsem
vášnivý pozounista amatér, a z toho pramení
můj dotaz a nápad.
Nedala by se sestavit nějaká junácká kapela?
Nebo dokonce symfonický orchestr?!
Věřím, že po celé naší vlasti a zejména v Praze
je mezi námi několik bratrů a sester, kteří by si
strašně rádi zahráli, a já si myslím, že by to byla i parádní reklama českým Junákům. Co vy
na to? Máme už i skautskou ochrannou službu,
která zajišZuje pořádek při různých domácích
i zahraničních akcích. Nebylo by pěkné kdyby
jim k tomu zahrála i pořádná kapela, a to pěkně od podlahy, a jenom tak, jak to umí Češi?
Prosím Vás odpovězte mi.
Tady je moje adresa:
Jakub Tomek, Hoštice 56, 250 69 Vodochody
My si myslíme, že to dobrý nápad je.
Přidá se někdo a ozve se Jakubovi?

Tiskové a distribuční centra Junáka nabízí k odběru

Skaut - Junák

Inzerce TDC

starší čísla časopisu
Nabízíme čísla 3 - 10 ročníku 42, čísla
1 - 10 ročníku 43 a čísla 2 - 8 ročníku 44.
Pokud máte o tyto časopisy zájem, kontaktujte firmu
A-Aska na adrese Dukelská 57e, 614 00 Brno, kde si
můžete objednat jejich dodání.
Cena jednoho výtisku je 5,- Kč, navíc se účtuje balné a poštovné,
které závisí na množství zasílaných časopisů.
Dále je možno objednat tyto skautské časopisy:
Skauting (ročník 36: 5-10, ročník 37: 1-10, ročník 38: 1-10,
ročník 39: 1-10, ročník 40: 1-10)
Světýlko (kompletní ročníky 5, 6, 7 a roč. 8 od čísla 2)
Roverský kmen (od čísla 2 po číslo 25).
Cena starších čísel všech časopisů
je stejná jako u Skauta - Junáka.
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Jak ustupuje divočina civilizaci, mění se i její návštěvníci. Hlubokou amazonskou džunglí se již
zdaleka neprodírají pouze dobrodruzi, zálesáci a zkušenostmi ostřílení lidé. Stále častěji je možné uprostřed pralesa potkat komerčně vedenou výpravu. Její členové bývají většinou turisté z bohatších končin světa, kteří si za tučný svazek dolarů zakoupili „pravé dobrodružství“. Tyto jedinečné expedice jim umožňuje prožít široká sí2 turistických kanceláří, jejichž průvodci po dva či
tři dny vedou vyplašené, a přesto světácky se tvářící turisty po osvědčených cestičkách džunglí.
Spokojeni bývají nakonec všichni – majitelé cestovek „rejžují“ na módě dobrodružných cest, turisté přivezou domů natočené video z nefalšované divočiny a konečně i najatí průvodci si přijdou
na solidní výdělek.

Smrtonosný suvenýr
Právě pro ty peníze a pro nic
jiného jsme s Dirkem podobný
průvodcovský džob vzali.
Žold vyplývající z dvouměsíční smlouvy pro kancelář
Holiday Travel Office z Manausu nás měl finančně zajistit
na půl roku dopředu.
A hned na první výpravě došlo k příhodě, při které nám do
zpěvu dvakrát nebylo.
Na třídenní plavbu po řece
Urubu jsme tenkrát vyjeli s pětičlennou skupinkou. Počasí
bylo skvělé, vrcholilo období
sucha, Urubu se líně plazilo ke
svému soutoku s Amazonkou
a nic nenasvědčovalo tomu, že
by nás čekalo něco neobvyklého. Složení skupiny bylo do jisté míry pro podobné akce typické. Nejmladším účastníkem
miniexpedice byla dvacetiletá
studentka etnografie z Rotterdamu. Dále s námi jeli dva muži okolo čtyřiceti let, jeden
z nich byl fotograf jakéhosi
místního kanadského deníku,
druhý manager obchodní firmy z Bostonu. Skupinku doplňoval starší manželský pár odkudsi z Arizony. Muž sloužil za
války u letectva a jak sám řekl,
přežil sestřelení při vzdušném
souboji nad Barmou. Než se
prý tenkrát prosekal džunglí
k civilizaci, trvalo mu to celých deset dní. „Já džungli
dobře znám, mě v ní nic ne-
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překvapí!“ řekl hned na začátku cesty pyšně Dirkovi, když
jsme upozorňovali skupinku
na různá nebezpečí. Byl to
zkrátka jeden z těch nepoučitelných, kteří na základě jedné
zkušenosti usoudili, že si poradí již za každé situace.
Druhého dne naší cesty jsme
se zdrželi u jednoho napajedla. Pomalu se schylovalo k večeru, a protože bylo jasné, že
se do tmy nedostaneme na obvyklé tábořiště, rozhodli jsem
se s Dirkem, že zastavíme na
prvním vhodném místě. A skutečně – za příští zatáčkou se
na břehu objevila malá mýtinka jako stvořená pro noční táboření.
Přirazili jsme.
Den rychle přecházel v soumrak. Ihned jsem se dal do
stavby stanů, zatímco Dirk připravoval večeři. Ani jsme si tedy nevšimli, že Kana@an zmizel v tmavnoucí stěně pralesa.
Neuplynulo ani pět minut,
když se z hloubi zeleného příkrovu ozval přidušený výkřik
„Hej, poj@te rychle sem, něco
jsem objevil!“
Nelenili jsme. Všichni jsme se
rozeběhli za hlasem. Prodírali
jsme se liánami a popínavými
rostlinami. Kana@anův hlas
nás dovedl až na malou pralesní světlinu. A zde jsme překvapením vydechli. Stála tam

dřevěná chatrč rychle zarůstající zelenými výhonky rostlin
a stromů. Fotograf stál u dveří
a kynul na nás: „Sem poj@te –
dovnitř!“

Nahrnuli jsem se do srubu.
I přes šero, které v jeho útrobách panovalo, jsme rozeznali
obrysy primitivní skříňky, nevelký stolek pod oknem a v rohu stojící jednoduchou postel.
A na ní – ovšem, to nemohlo
být nic jiného – ležela postava.
Či spíše cosi, co dřív bylo člověkem.
„Sakra,“ zabručel válečný veterán: „… to vypadá jako...“
„...mrtvola, že příteli?! Prvotřídní mrtvola! Nebo spíše
kostlivec, abych byl přesný!“
vydechl Kana@an a v jeho hlase zněla špatně utajovaná hrdost nad nečekaným nálezem.
„Ukažte?! My tady nic nevidíme...,“ zapištěla zvenčí letcova
manželka a drala se do nitra
chýše. „No opravdu – je tady
kostlivec!“ zvolala nadšeně,
když se jí konečně podařilo

nahlédnout k pelesti. „To je
přeci fan -tas -tic -ké!!!“
Skupinkou projela jiskra vzrušení. „Kdo to mohl být?“ položila si řečnickou otázku studentka etnografie. „Možná
nějaký lovec leopardů?“
„Ba ne, to spíše vypadá na
dávného sběratele orchidejí??“
namítl
obchodník
z Bostonu.
„A co když to byl uprchlý trestanec? Třeba má tady někde
schovaný uloupený poklad?“
připojila se arizonská manželka.
Dirk se rozhodl debatu rázně
uzavřít: „A2 už to byl kdokoliv,
my už mu nepomůžeme.
Poj@te. Musíme se vrátit do tábora, nebo tam ani ve tmě netrefíme.“ A opravdu, v zápalu
vzrušení nad záhadným objevem si nikdo ani nepovšiml, že
denního světla kvapem ubývá.
Otočili jsme se k východu.
To, co se stalo pak, bylo dílem
okamžiku.
Zaslechl jsem, jak se muž
z manželské dvojice svěřuje
partnerce. „Přeci to tady jen
tak nenecháme, takový jedinečný suvenýr!“ A než mohl
cokoliv kdo namítnout, přistoupil válečný veterán k posteli, uchopil do rukou lebku
neznámého, nazvedl ji...
V ten okamžik jakoby z vyhaslých očních důlků vyšlehl
blesk, cosi se v nich zavlnilo
a vzápětí se z jednoho slepého
oka vymrštila štíhlá pružina
hadího těla. Cerrevero! Nejnebezpečnější zabiják Amazonie!
Rychlostí blesku zasáhl mužovo rameno, sklouzl po jeho paži a na zemi zaujal výhružnou
polohu. Svět se jakoby zastavil.
Teprve s půlvteřinovým zpožděním vydal starý muž zděšený výkřik, upustil lebku na zem
a vyrazil ze dveří. Hned za ním
vyběhl Dirk a my ostatní.

Zastavili jsme se až na tábořišti.
„Rychle – ukažte mi paži,“ chytil Dirk muže a strhl mu košili.
„Kam vás uštknul?“
„Nevím, vůbec nic nevím,
snad někam sem.“ Muž se třásl, byl zcela evidentně v šoku.
„Kam, kam?!“ křičel na něj Dirk
a svítil baterkou na jmenované
místo. „Není tady nic vidět!“,
ale uštknutý muž jej ani nevnímal. „Ano, tam, tam. Přesně
tam mě to zvíře kouslo,“ drmolil letec.
„Myslím, že mluví pravdu,“
ozval se Kana@an. „Sice jsem
to celé pořádně neviděl, ale
zdá se mi, že ho had kousl
zrovna tam.“
„Jo – a jak to, že tam nejsou vidět žádné vpichy, he?“ opáčil
nervózně Dirk.
K ležícímu veteránovi se shýbla studentka „Možná proto….
Tady,“ zvedla ze země kus košile, kterou předtím Dirk serval z mužova ramene. Kužele
světla z několika baterek dopadly na cár rukávu. Byla na
něm malá kapsička, a když ji
studentka otevřela, vypadl z ní
americký pas.
„Tak. To bychom tedy asi měli,“ vydechl ulehčeně Dirk.
„Jestli se nepleteme, zaplatíte

za svoji hloupost nejspíše jenom leknutím. No – aspoň si to
budete příště pamatovat!“ dodal.
Druhý den ráno jsme tábořiště
opustili, aniž bychom se do
chatrče vrátili. Turisté sice nesouhlasně bručeli, ale my měli
odpovědnost za jejich životy.
Nález jsme nahlásili na policejní stanici v nejbližší osadě –
v Itacoatiatě. Později jsme se
dozvěděli, že nebožtíkem byl
jakýsi německý spisovatel,
který se prý do Amazonie vydal hledat látku pro svůj dobrodružný román. Jak a proč
opustil tento svět, to se policii
vysvětlit nepodařilo.
Když jsme se v Manausu loučili s naší skupinkou, odvedl si
mě onen uštknutý muž stranou. „Stejně, musím vám říct,
že toho – no víte čeho, té lebky v džungli, je mi líto. Takový
suvenýrek ještě v mých sbírkách z cest chybí.“
Jeho slova zachytil i Dirk.
„Někteří lidé jsou nepoučitelní,“ zašklebil se, a šel hlásit do
turistické kanceláře, že výprava proběhla bez komplikací.
Tasman
Ilustrace František Lopour
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S chutí do toho a půl je hotovo! Nevím, jestli je
to přesně to, co mám na mysli, ale docela se to
sem hodí.
Připomeňme si Pavlův příběh a jeho trampoty
s přihláškou na střední školu... Našlo se hned
několik kamarádů, kteří se pokusili Pavlovi pomoci radou či nápadem. Tady jsou:
Ahoj Pavle,
nemyslím, že by bylo dobré dělat zkoušky rodičům za zády. Asi by se ti to stejně nepodařilo
utajit. Spíš to vidím na upřímnou rozmluvu, kde
jim vysvětlíš, že si chceš jen dokázat, co v tobě
vězí. Samozřejmě nevím, jaký máte mezi sebou
vztah, ale myslím, že když jim vše klidně a rozumně vysvětlíš, neměli by ti bránit. Jen si to
prubnout. Držím ti pěsti.
Kulda
Ahoj Pavle,
vím, jak je těžké rozhodování, kam dál. Já to zažila v loni. O své první škole jsem měla jasno,
náhradní vybrat bylo obtížné. Tvůj problém je
ale mnohem závažnější. Řekla bych, že to, jestli
na střední školu máš, bys měl řešit s výchovnou
poradkyní, u které se i přihlášky podávají. Je to
vlastně v náplni její práce, posoudit, zda uvedené školy jsou pro žáky vhodné. Ani za zkoušku
nic nedáš. A pokud tě učení baví a jsi si jist, že
by ses do něj na střední škole pustil pořádně, nevidím důvod, proč se do přijímaček nepustit. Jít
do učení může být až na druhém místě.
Horší je to s těmi rodiči. Dělat zkoušky bez jejich vědomí nemůžeš, protože ti musí podepsat
přihlášku na školu. Nejlepší by bylo, kdybys za
nimi přišel a řekl: „Já si vybral tuto školu. Jsem
přesvědčen, že mě bude bavit a chci ji studovat.
Chci zkusit na ni udělat přijímačky a když to nevyjde, půjdu do učení. Tím nic neztratím. Slibuji,
že když se tam dostanu, nebudu ji flákat.“ Když
tě škola bude bavit, máš polovinu úspěchu za
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sebou. Plus by bylo, kdyby právě výchovná poradkyně řekla tvým rodičům, že na tu střední
školu máš. Když ti to nepovolí, neztrácej hlavu.
Zkusit přijímačky můžeš i další rok. Měl bys
vlastně celý rok na přemlouvání. Co se týká financí, můžeš v létě chodit na brigády. Držím ti
palce!
Pumpa z Neratovic
Ahoj Pavle!
Zeptala jsem se ve škole naší poradkyně ohledně
volby školy, a ta mi řekla, že si můžeš na přihlášku napsat nejdříve střední školu a na druhé
místo učiliště. Je to takový kompromis s rodiči –
kdyby se ti nepovedlo udělat přijímací zkoušky,
mohl bys to zkusit na učilišti. Jsem také v deváté
třídě a poradkyně nám ve všem pomáhá. Domluv
se ale hlavně s rodiči.
Lasička, Lovosice
Tentokrát nemám snad ani co dodat. Názor nedělat nic za zády rodičů se zdá být velice rozumný. Možná by někdo mohl potvrdit
i z osobní zkušenosti, že to není žádná výhra.
Je těžké něco skrývat před lidmi, kteří nám
jsou nejbližší, a pak, asi se to ani moc neshoduje se skautským zákonem. Ale to je hodně na
každém z nás, jak to cítí. A výchovná poradkyně či poradce je ten pravý člověk, u kterého by
Pavel a jemu podobní měli najít pomoc.
Má to jen jeden háček – pro tento rok je trochu
pozdě, přihlášky se podávají kolem pololetí,
určitě ale nic nezkazíš, Pavle, když i te@ zajdeš
za výchovnou poradkyní a o všem si s ní promluvíš... A třeba tvůj případ pomůže těm, co se
v podobné situaci ocitnou příští rok.
Nezapomeňte na Mufínu z minulého čísla, čeká na radu, jak překonat těžkosti kolem pořízení skautského kroje.
A tady je další prosba:
Hrozně se mi líbí ve skautském oddíle, kam
mě vzala má kamarádka, ale máme problém:
někteří kluci si při schůzce utvoří svůj kroužek
a baví se jen spolu… A jsou u nás i takoví, kteří přijdou jenom jednou za čas – jako na návštěvu… PoraDte, co máme dělat?
Kristýna
A nakonec ještě dobrá novinka: Lukáš, co
bydlí na vsi, kde žádní skauti nejsou, už našel
oddíl! Díky za zprávu, Lukáši.
Na nové odpovědi se těší
PéZa

cesta
k vrcholu

BŘEZNOVÁ
LISTÁRNA

Před 50 lety,
29.
května
1953 dosáhl
novozélandský horolezec
Hillary a šerpa Tenzing vrcholu nejvyšší hory
planety: Mount Everestu 8848 m. To je výzva
pro expedice v letošním roce: např. z Texasu
se pod Everest chystají tělesně postižení, jejichž vedoucí Gary Guller, horolezec s jedinou paží, chce vystoupit na vrchol!
Naše symbolická osmitisícovka je také výzvou. Připadá ti, že v oddíle máte chabou
činnost? Zažil jsem to. Neztrácej čas a začni
sám, ve dvou nebo ve třech stoupat na osmitisícovku a dokaž, že patříš k „vrcholovým skautům“. Možná svým nadšením strhneš i ostatní, utvoříte expedici a budete se
vzájemně podporovat jako skuteční horolezci. Množství úkolů vystačí na bohatý program a standardní hodnocení vám umožní
porovnávat výsledky mezi sebou, a po
Internetu i s jinými na druhém konci republiky.
Vytvoř si svou strategii výstupu, podle loňského časopisu a Internetu získej přehled
o úkolech a začni! (http://skunipa.tiscali.cz)

Březnový úkol: „O. K.“
V0303-1- D(1,2,3,4)/MZ: 200 S
(Vždy, všude a na všechno připraven – pro
pokročilé)
V roce 2007 se koná v Londýně Jamboree.
To je výzva: jako špičkový sportovec před
olympiádou máš i ty 4 roky na to, abys byl
O. K. při jakkoliv náročném podniku a přežití „v drsné přírodě i civilizaci“: na expedici
doma nebo v zahraničí, Jamboree, při studiu, při čekatelské či vůdcovské zkoušce…ÚKOL být v každé situaci O. K. je pro tebe sice velmi důležitý, ale nikdo tě k němu
nedonutí, jen ty sám (viz V0302-3): připrav
k realizaci čtyřletý projekt: „O. K.“, zahrnující konkrétní postupné kroky (jaké mají ve
svých tréninkových plánech i vrcholoví
sportovci) k dosažení cíle např.: dosáhnout
1. a 2. stupně junácké zdatnosti, Tři orlí pera, vylézt 2 – 3 osmitisícovky, udělat přijímačky na školu, absolvovat kurzy, získat
schopnosti pro přežití v přírodě i civilizaci,
naučit se něco tak, abys zaujal (reprezentace na Jamboree, v povolání), vybavit se výzbrojí, výstrojí i finančně. Přemýšlej a udělej
s koučem do ExpeDu projekt a „tréninkový
plán“ s postupnými úkoly. Nespěchej na
úkor kvality. V případě, že jsi rozhodnut ho
plnit, máš 200 S.
Jiří Klaban – Kyb

Jak jste strávili Den zamyšlení?
Možná každý oddíl tenhle svátek nazývá trochu jinak – Den vzpomínání, Den sesterství… Thinking Day, prostě 22. únor. Asi každý oddíl
tento den oslavuje po svém. Dáváte přednost oddílové tradici, anebo
máte rádi změnu a pokaždé vymyslíte něco originálního?
Chcete-li se pochlubit svými nápady a inspirovat tak třeba ostatní,
pošlete nám krátkou zprávu, případně s kontaktem na sebe. Vaše náměty očekáváme na
international@junak.cz, případně v redakci časopisu Skaut-Junák.
V souvislosti s tímto svátkem si dovoluji alespoň znova upozornit, že konto Dne zamyšlení, kam můžete posílat své finanční příspěvky, je: 1934869329/0800 s variabilním symbolem 12 a číslem ORJ či střediska. Pro podrobnější vysvětlení účelu těchto peněz doporučuji vaší pozornosti článek ze Skautingu (č. 6/2003, str. 11), nebo kontaktujte přímo
zahraniční odbor na výše uvedené emailové adrese.
Za zahraniční odbor
Sojka – Petra Babováková
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Opět se vracíme k pokřikům, které nám posíláte. Některé jsou moc pěkné a mohou inspirovat
ty, kteří třeba ještě žádný nemají. Máte-li také pokřiky, kterými byste se chtěli pochlubit ostatním čtenářům, pošlete je do redakce.

VAŠE POKŘIKY
My se práce nelekáme,
světlušky se nazýváme.
Červená šestko hej, hej, hej!
slabším vždy pomáhej!
Červená šestka světlušek
V pohodě i nesnázi
písnička nás provází.
Přírody a slunce více
naším znakem – slunečnice!
Skautky, družina Slunečnice
Vody, lesů ani hor se nelekáme,
vlčí hlavu v znaku máme,
zelená šestka volá,
bratři, hola, hola!
Zelená šestka vlčat
Pevný hled a jasná líce,
první oddíl Čakovice!
Oddílový pokřik skautů
4 historické pokřiky 17. střediska Athabaska Praha 9 – Čakovice dodal Windy.
Zdar!
Brno Nezmar!
A2 je mráz
či slunka svit,
Dvojka nesmí
smutná být!
Ha, ha, ha, ha, cha, cha!
2. oddíl Nezmar Brno
Hip, hurá, hip, hurá!
Ještěrka je čilý tvor,
proto si z ní berem vzor!
Družina Ještěrky
Hurá, hů, hurá, hů!
Moudrost a odvaha
je soví povaha!
Družina Sovy
3x od Páji z Brna
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Další pokřiky, převážně historické, nám zaslal ze své sbírky bratr Josef Šimon – Šedák. Také pokřiky mají svou historii a v čase
se mění. Tak například poválečný pokřik střediska Vrchlabí
z roku 1945 zněl:
My junáci Vrchlabáci –
Krkonoše domov náš,
chcem tu držet vlasti stráž!
V roce 1990 byl pokřik upraven,
protože středisko spolupracuje s
Krkonošským národním parkem:
My junáci Vrchlabáci –
Krkonoše domov náš,
přírodě držíme stráž!
Uf Uf uva uva jehahe jehahe
Waconda, kechi, kechi raku
Re re re hin hin
Jičín.
Středisko Jičín – pokřik byl získán v r. 1945, ale podle skladby
je zřejmě již z let třicátých.
Ostrava uhlí kope jen –
Bu@ připraven!
4. Ostrava 1945
A2 je slunce nebo mraky,
my vlčata z Nové Paky
vesele jdem vpřed! Hurááá!
Vlčata Nová Paka, 1945
Haló, haló, vaka, vaka,
tady skauti Nová Paka!
1. odd. skautů N. Paka 1945
Já jsem vlče, ty jsi vlče,
my jsme vlčat smečka,
my vlčata z Bělohradu –
hurá, hurá, tečka!
1. smečka vlčat
Lázně Bělohrad 1945

A2 je bouře, uragan –
vodní skaut je lodě pán!
73. odd. vodních skautů
Brno 1946
Šestnáct hájí v boji
vždycky vlajku svoji!
16. vodní oddíl Praha 1946
Moře, slunce, skály, lodě,
my věříme jenom vodě!
Plachty, ráhna, paluby –
5. vodní z Vrchlabí!
Ahoj!
5. odd. vodních skautů
Vrchlabí, 1946
Vzhůru, vodáci, v širý svět,
zvedněte kotvy, plujte vpřed!
Bechyňská škola hola hej – ahoj!
1. Lesní škola vodních skautů
Bechyně 1946
Naše barva červená a bílá
a v junáckém bratrství
je ta naše síla!
22. odd. skautů Plzeň stř. Stopa
Hola hou, hola hou,
hory, louky, dolina,
jsme junáci z Kolína.
Středisko Kolín 1946
Všichni řveme mocně,
že jsme Tygři z Chocně!
Družina RS Tygři Choceň 1945
My jsme skautky z Krkonoš,
náš bratr je Krakonoš,
my jsme jeho sestřičky,
jak ty horské kytičky.
1. oddíl skautek Vrchlabí 1946
Hory doly háj je náš kraj.
Příroda, náš druhý domov –
volá 1. oddíl Hronov.
1. odd. skautů Hronov 1946

opičárna

• Tatínek odepisuje vlčeti na letní tábor.
„Posílám ti těch 10 korun, o které jsi psal. Ale
pro příště se neple2. 10 korun se píše jen s jednou nulou.“
• Vlče – nováček se ptá Akely: „Bratře, co je na
této lípě zvláštního?“ Akela zakroutí hlavou.
„Snad jedině to, že z ní sklízejí každý podzim
hrušky.“

• Vůdce tábora se vrací z města a kuchař – nováček mu hlásí: „Bratře, Vořech nám všem sežral oběd, co jsem uvařil.“ Vůdce se vyděsí:
„A nic se mu nestalo?“ „Nic,“ vykoktá kuchař.
„To je tedy velmi statečné a důvěřivé zvíře.“
• Tatínek se ptá: „Tak ty chceš 200 korun na
oddílové příspěvky? To když já jsem skautoval, tak jsem si říkal jen o dvacetikorunu.“
Skautík pokýval hlavou a povídá: „No dobře.
A2 je tedy po tvém. Tak mi tedy můžeš dát deset dvacetikorun.“
• Rádce tábora si pochvaluje: „Teda, my ale
máme na táboře snaživého psa! Každý den
nám nosí čerstvé noviny.“ „To je toho, to umí
mnoho psů,“ odvětil bratr činovník, který přijel na návštěvu. „To vím, ale my jsme si žádné
noviny nepředplatili,“ dodal rádce.

• Maminka odepisuje vlčeti na tábor. „Děkuji
za dopis, moc mě potěšil. Až přijedeš domů
z tábora, tak budeš jistě tak hodný, že nám ho
přečteš.“
• Kluci se ptali nového člena družiny: „A proč
ti dali u vás přezdívku Robinson?“ „Ale, já
jsem vždycky říkal, že se těším, až přijde pátek, protože máme družinovou schůzku.“
• Je volný táborový den. Dva skautíci večer ve
stanu hrají šachy. „Tak už konečně hraj! Jsi na
tahu!“ „Jááá?“ vykoktá Kli@as, „a to jsi mi to
nemohl říci už před obědem?“
• „Co bude dnes k večeři?“ ptá se kuchaře
Balů. „No, přeci knedlíky s vajíčky. Už je dávám celý týden a tak by sis to snad mohl už
konečně zapamatovat.“
Balů, Mimoň

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

inzerce

JUN, spol. s r.o., Haškova 7, Praha 7

JUN, s. r. o. Praha – prodej skautských, tábornických a turistických potřeb,
Haškova 7, 170 00 Praha 7, tel.: 233 383 059, fax: 233 383 025, e-mail: junsro@volny.cz
Otevírací doba: pondělí – pátek 9-12 13-18, sobota 9-13 (květen-říjen)
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Do družiny Krahujců se přihlásil v roce 1912. Skautské zkoušky skládal u Antonína
Benjamina Svojsíka. Před první světovou válkou vedl Dvojku – skautský oddíl, který
pak s Jaroslavem Foglarem vstoupil do skautského bájesloví.

Ještě jeden dobrý čin
Kdysi jsme ve vodní Dvojce
zpívali písničku o tom, že
„stály báby u silnice a divily
se převelice, hej, hele, hola,
hola, na, že máme nahý kolena…“ Tu písničku jsem nikdy neměl moc rád a píšu
o ní jen proto, že my jsme ji
sice zpívali, ale Josef
Charvát ji prožil. Tenkrát, na
začátku minulého století, bylo opovážlivé nosit v létě
krátké kalhoty a jen podkolenky. Báby z té odrhovačky
opravdu potkal na tržišti
za Stavovským divadlem
v Praze, nejdřív se opravdu
divily a pak se za skauty hnaly s koš2aty v rukách, aby je
potrestaly – ty nestydy, hej,
hele, hola, hola, na, mají nahý kolena. To je ale dneska
mládež! Fuj!
Tak vypadal svět našeho
skautského dávnověku a
všechno, co skauti s Josefem Charvátem podnikali,
bylo nové a trošku opovážlivé. Jednou jejich putování
Šumavou skončilo v Českých Budějovicích poznáním, že už nemají ani halíř
na další cestu. Nechali se najmout na práci k vorařům.
Tenkrát připlul domů ze
skautského putovního tábora u „pacholčího vesla".
Jindy, ve Vysokých Tatrách,
mu bouře odnesla stan, který měl nad hlavou. Byl bez
podlážky, odletěl bůhví kam,
ale aspoň neodletěl s ním.
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Přespával pak pod širákem
ve spacím pytli, který si ušil
z dek. Prožil s oddílem krásné časy.
Měl dva bratry. Chtěl studovat, ale neměl na to. Jeho tatínek byl zámečník a moc nevydělával. Maminka měla domovnictví a pak měla už jen
necky, ve kterých prala prádlo „lepším“ lidem v okolí.
Josef Charvát se dobře učil
a dokázal si na studia také
sám vydělávat. Bylo mu patnáct, když začal dávat kondice svým bohatším spolužákům. Bral korunu za hodinu.
Po maturitě dostal stipendium v Hlávkově koleji v Praze
a studoval dál a dál si dokázal na studia sám vydělávat.
Třeba jako cvičitel psů.
Třeba jako noční hlídač, kdy

dostával už dvacet korun za
noc a v noci stačil hlídat
a ještě se stačil učit – všude
ticho, klid a tma tmoucí.
Chtělo se mu sice spát, ale
neměl na to.
Když ukončil studia, stal se
jedním z největších našich
lékařů minulého století.
Ovlivnil svými vědeckými
objevy vývoj naší i světové
medicíny. Byl profesorem lékařské fakulty Karlovy univerzity, přednostou kliniky,
členem poradního sboru
Organizace spojených národů a… a tak dál.
Byl ale také skautem a nikdy
jím nepřestal být. „Dobrý
čin“, se kterým se nám přihlásil v roce 1974, je dneska
už trochu zapomenutý a ve
stínu jeho vědeckých prací,
Skautský činovník a publicista. Jeden ze zakladatelů
Druhého skautského oddílu
v Praze.
V roce 1933 byl na Mezinárodní skautské konferenci
v ma@arském Gödölö zvolen
předsedou Slovanského svazu skautů a skautek. V letech
1936 – 1938 byl starostou
Svazu junáků, skautů a skautek RČS. Později byl čestným
starostou Junáka.

Akademik
MUDr. Josef Charvát
1897 – 1984
Lékař a vědecký pracovník.

ale stejně si myslím, že je důležitý. Napsal tisíc pět set šedesát dva odborných prací,
čtrnáct vědeckých knih, podílel se na osmi knihách vydaných Organizací spojených národů. Opravdu neměl čas psát ještě jiné knížky, ale přesto jednu napsal.
Jmenuje se „Člověk a jeho
svět“ a je obranou ohrožené
přírody.
Je to knížka o tom, že různé
podoby života nevytvářejí
pyramidu, na jejímž vrcholu
stojí člověk – a může si proto dělat na Zemi co chce,
protože je tady pánem.
Různé podoby života vytvářejí spíš kruh, ve kterém je
vše propojeno se vším.
Napsal: „Máme v ruce svůj

osud i osud planety, na které
žijeme.“ Psal o tom, že naše
velkoměsta se mění „… v betonové džungle. Doufejme
jen, že v nich nezačnou montovat umělé květiny a stromy z plastických hmot, aby
nahradily, co vyhynulo v otráveném ovzduší…“
Napsal: „Zvládli jsme většinu epidemií, které kdysi hubily lidstvo ve velkém. Zbyl
nám jediný nepřítel, my sami. Člověk se svým sobectvím,
neodpovědností
a mocí je hlavním nepřítelem člověka… Vyhubili
jsme několik set živočišných druhů. Nevím už, kdo
řekl, že by si příroda oddychla, kdybychom také my
vyhynuli…“

Snad se to nestane. Záleží na
nás.
Měl Josef Charvát někdy důvod pro pocit beznaděje?
Třeba měl. Třeba když psal
knížku „Člověk a jeho svět“.
Dovedl ho však léčit způsobem, který nás vrací na začátek příběhu. Ve své vědecké
pracovně měl vždycky – kytaru. Musela se tam vyjímat
dost nepatřičně, ale byla
tam, protože ji potřeboval.
Když mu někdy bylo smutno
– ačkoli… to vlastně nevím
určitě, třeba to udělal, když
mu bylo veselo – sáhl po kytaře a zpíval si písně skautských táborových ohňů.
„My pluli dál a dál…“
Otto Janka
Ilustrace Marko Čermák
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knížky
do
krosny
VOLÁNÍ RODU
Další z řady příběhů Eduarda Štorcha je z doby bronzové. Stařešina Čech se vydal se třemi
rody na cestu do nových loviš2. Rodina Vlka,
proslulého slévače bronzových ozdob a zbraní, ale nemohla s ostatními odejít, protože Vlk
byl velmi nemocen. Jen dva synové a žena
s ním zůstali. Starost o matku a mladšího bratra nakonec padne na bedra dvanáctiletého
Vlčka. Díky jeho odvaze,
vytrvalosti, nápaditosti
i zručnosti v otcově řemesle zvládnou všichni tři
útrapy putování za svým
rodem. Musí čelit hladu,
kruté zimě, nepřátelům
i divokým zvířatům.
Knihu ilustrovanou Zdeňkem Burianem vydal
Albatros.
Windy
ČTENÍ O HRADECH A ZÁMCÍCH
Eduard Petiška provází čtenáře českou historií, skutečnými událostmi, bájemi i pověstmi,
které se váží k hradům z doby rytířské, časů
Přemyslovců, Lucemburků, husitů…
Začteme se do dějů doby rudolfinské, poznáme slavné alchymisty,
pověsti o Petru Vokovi,
o popravách po bitvě
na Bílé hoře, o Valdštejnovi, o vzbouření
sedláků…
Knihu, která nám příjemně přiblíží historii
našeho národa, vydává
s ilustracemi Zdeňka
Mézla Knižní klub.

28

CESTA VIKINGŮ
Školní výlet s paní učitelkou končí v muzeu
historie. Je nudný, proto se Líza a Tom rozhodnou opustit třídu a sami se vydají na průzkum
muzea. Dostanou se do oddělení Vikingů, kde je zaujme Kniha času, vzácná
publikace o minulosti.
Hop! Ocitnou se mezi
Vikingy a prožívají velká
dobrodružství. Podaří se
nakonec dětem vrátit se do
současnosti?
Knihu napsal irský autor Kieran Fanning a vydává ji Portál.
2x M. Procházka
FIMFÁRUM
Pohádky Jana Wericha nejsou jen takové obyčejné pohádky pro malé
děti a potěší i dospělejší,
ba i úplně dospělé. Jsou
totiž plné humoru, jazykového vtipu i poučení.
Jejich autor si vzal na mušku některé lidské vlastnosti a zlořády, a vypráví pohádky s vytříbeným citem
pro krásu českého jazyka.
Některé možná znáte i z filmu či televize (Tři
veteráni, Lakomá Barka, Královna Koloběžka
První, a loni bylo zfilmováno dokonce samotné Fimfárum). S ilustracemi Jiřího Trnky knihu
vydalo nakladatelství Albatros.
BYLO NÁS PĚT
Příhody a dobrodružství jedné klukovské
party od jara do jara líčí
Karel Poláček ústy hlavního hrdiny, malého
školáka Péti Bajzy.
Nestárnoucí příběh poprvé vyšel před téměř
60 lety, po válce, jejíhož
konce se autor bohužel
nedožil, a doprovázejí
jej fotografie ze stejnojmenné televizní inscenace, kterou mnozí
z vás jistě viděli. Vydal Albatros.
2x Lída

sběratelův
šuplík
6
Ještě zůstaneme, Čiki, u razítek. Ač se podobají těm organizačním, jsou jiná. Nejsou určena
pro „úřad“, ale jako připomínka oslav a jiných
příležitostí, objevují se v kronikách, zápisnících. Jsou prostě na památku, a tak se jim říká
PAMĚTNÍ A JINÁ RAZÍTKA
Po tvém odchodu minule jsem si vzpomněl na
razítkového krále, kterým byl bratr Šedý had Liboslav Švach z Uherského Hradiště. Měl tisíce razítek, ale hlavně pěkně uspořádaná. Lepil
je na kartony o velikosti A5. Do záhlaví napsal
název města, přidal městský znak, organizační
číslo a obrázek města. Podklad barevně upravil a pak vše na list nalepil. Listy řadil abecedně, sbírka byla přehledná a snadno použitelná
na výstavy. Po zákazu Junáka jezdil po celé
republice a dělal si otisky razítek. Podařilo se
mu zachránit řadu razítek, která již neexistují.
Škoda, že se poslední obnovy nedožil. Mám na
něj památku v podobě razítkových „aršíků“
a fotokopii listu z jeho sbírky.
To je pěkné, mohl bych si razítka také tak lepit.
Pěkné a šikovné to je, ale přesto bych radil,
abys zatím sbíral do zásobníku a k takovému
uspořádání sbírky přistoupil, až jich budeš mít
hodně. Bratr Šedý had byl také propagátorem
snadno vyrobitelných razítek – „gumorytů“.
Stačí obyčejná školní guma, dobrý ostrý nožík
a několik polštářků
2 s různými razítkovacími barvami. Gumu dokázal využít dokonale.
Na jednu stranu gumy
vyryl základní motiv
pro jednu barvu, na
druhou podtisk v jiné
barvě. Napřed otiskl
podtisk a pak přes něj
černý hlavní motiv

– a gumoryt byl hotový.
Využil i hranu gumy, vyryl tam nápis, který přitiskl
pod
obrázek.
Takhle vypadal celý rozložený tisk (1).
Doma to zkusím a při2
nesu ti to, Royi, ukázat.
Fajn, jen nezapomeň všechno
– hlavně písmena – rýt zrcadlově obrácené!
A teD ta pamětní razítka.
Tak tohle si udělali k 50. výročí skautingu v Havlíčkově
Brodě v roce 1969 (2). V roce
3
1992 oslavili
v
Třebechovicích
pod
Orebem 80 let (3). Tohle velké razítko měli pro své 70.
výročí ve Světlé nad Sázavou
v roce 1994 (4). Nejsou však
jen výročí skautingu, tohle razítko je památkou na 4
Svojsíkův závod v Kroměříži
v roce 1991 (5). Podle „rukopisu“
ho vyrobil bratr Odehnal –
Sam z Kvasic, známý tvůrce
drobné grafiky. Také sběratelé si nedají ujít příležitost
– tohle zase vyryl bratr
Chochola – Logan z Prahy na
5
památku V. sněmu Junáka roku
1992 (6).
Loni jsme měli táborové razítko, to bylo pamětní?
Baže, vždyZ je na památku,
podívej, mají je i jiné oddíly,
třebas skautky ze Spáleného
Poříčí měly tábor v roce 1993
7
v Údolí devětsilu (7).
Jako vždy – ukaž nějakou kuriozitu.
Nevím, ale tohle razítko (8) je spíš záhada než
kuriozita. Není organizační, nápis
„Svorně k vytčenému cíli“ nepřipomíná žádnou událost.
Nevím, kam ho zařadit, kde
a kdy ho vyrobili. Podle tvaru lilie usuzuji na poválečné
období, ale to je vše. Bude to
vědět někdo z čtenářů?
8
Windy
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Říkal, že verše, které si z pouště přinesl, mu nadiktoval sám

a nejpravdivější. Později se jeho učení proměnilo v nové náboženství – islám. Mohamed
učil, že bůh Alláh je jen jeden
a že je bohem všech lidí. Učil
o povinnosti spravedlivého
a zbožného života. Učil, že
smrtí život nekončí, ale že na
konci života bude každému
předložen účet z jeho činů.
Hrozil peklem těm, kteří byli
zlí a lhostejní. Sliboval ráj
zbožným a spravedlivým.
Snad byl opravdu prorokem,

archanděl, se kterým se tam
setkal. Jeho nový bůh však nebyl příliš nový. Dost se podobal bohu Židů i bohu křes2anů.
Jmenoval se však jinak – Alláh.
Snad už tenkrát se zrodilo vyznání, které zní v mešitách dodnes: „Není boha kromě
Allaha a Mohamed je jeho prorokem.“ Připouštěl však, že
není jediným prorokem, jen že
je ze všech proroků nejlepší

nevím, ale určitě byl také básníkem. Prožil jsem s přírodovědeckými expedicemi Národního muzea v horkých
pouštích celé měsíce a Mohamedův básnický popis ráje
a pekla jsem proto mohl číst
s velkým pochopením. V ráji
tečou čtyři prameny – vody,
mléka, vína a medu. Voda je čirá a studená. To je zvláš2 důležité. Voda v ráji je skoro

Když
se
řekne...
MOHAMED
Narodil se v Mekce někdy kolem roku 570 po Kristu a ve
stepích kolem svého rodného
města pásl velbloudy. Nic jiného neuměl. Později putoval
s karavanami do Jemenu
a Sýrie jako jeden ze sluhů bohaté paní Kadidže.
V Sýrii poznal křes2anské kostely. Na konci karavanních cest
se dozvěděl také hodně o Židech a o jejich náboženství.
Snad má pravdu historik, který o něm napsal: „Za mlčenlivé
noci i za oslňujícího a horkého poledne, tak jako všichni
lidé, poznal a procítil na poušti samotu, ale ne osamělost,
nebo2 pouš2 je boží a na poušti nikdo nemůže boha popřít.“ Prožil v pouštích Arábie
předlouhý čas a když mu bylo
asi čtyřicet let, začal kázat
o novém bohu.
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ledová. Můžete jí vypít, kolik
chcete. Pak je tam také strom
túbá a dává celému ráji chladivý stín. Vítr v jeho listech
zní jako nejkrásnější hudba.
Stereofonní…
Stejně záležet si dal Mohamed
i na popisu pekla. Je tam takové horko, že jen kouř pekelného ohně, docela malý obláček
kouře, ponořený sedmdesátkrát do studených vod v ráji,
je ještě pořád tak horký, že dokáže roztavit horu. Obyvatelé
pekla nosí šaty utkané z plamenů, pijí vodu, která bublá
varem a jedí ovoce z pekelného stromu zakkúm. Proti němu jsou feferonky trošku
mdlé. Peklo je plné štírů. Ten
nejmenší je velký jako mezek…
A tak dál. Asi je ale opravdu
třeba žít nějaký čas v poušti –
vedro k zbláznění, vítr se nepohne, nikde stín a pod kamenem černý škorpión – aby čtenář koránu správně pochopil
islámské peklo a ráj.
Jeden z historiků islámu napsal: „Mohamed staví věřícího
černocha na roveň kalifovi.
Snad ne slovy tak vznešenými,
jako jsou některé výroky
Ježíše Nazaretského, ale založil ve světě velkou tradici důstojného, řádného chování,
dýšícího duchem velkomyslnosti…“
Otto Janka – Ropim

Islám se rozšířil od 7. století postupně na území severní Afriky, na západ do Španělska, na východ přes Turecko a Persii až do Asie. Všude
s sebou nesl vlastní znaky – jako znalost koránu, arabského písma,
všude se muslimové shromažDovali v mešitách (Selimova mešita
v Edirne, Turecko, 16. stol. – na str. 31 dole) a při modlitbě se obraceli
k Mekce… Přesto přejímalo umění také prvky předislámských tradic
každé země. Islámské umění popírá hmotu, zakrývá ji a vzdaluje se
realitě – například tak, že vše, od malé schránky po kupoli chrámu pokrývá nekonečným vzorem, ornamentem – arabeskou (detail tureckého koberce z 16. stol. – v záhlaví; „krajkové“ sloupoví Lvího dvora
paláce Alhambra ve španělské Granadě, 14. stol. – na str. 31).
Stejnému zdobnému účelu sloužilo i arabské písmo – jako na vyřezávaném pultíku na čtení koránu z Turecka, 13. stol.
Mylný je názor, že zobrazování postav je islámem zakázáno – bohaté výjevy najdeme nejen v četných rukopisech (detail iluminace rukopisu Sedm trůnů, Persie, 16. stol.), ale i na keramice a předmětech
denní potřeby. Chybí jen v mešitách a mauzoleích – to proto, aby nevznikaly „modly“, protože „není boha kromě Alláha…“
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z kronik
Škoda jenom, že nám nespadl do [ůry…
Na tuhle výpravu jsem se těšila už hodně dlouho. Je to totiž naše první samostatná výprava
na dva dny a tuším, že jsme taky první družina, která vyrazila na vícedenní výpravu – na
vsetínské kotáry.
V autobuse nastal první problém – my jsme nevěděly, kde vystoupit, ale nakonec jsme si vzpomněly!!! Jakmile jsme vystoupily, nastal druhý
problém – nevěděly jsme, kam jíZ, ale nakonec
jsme se vydaly tou správnou cestou, nevypadalo to jako cesta, ale spíše jak ledový tobogán.
Nahoře jsme jásaly, ale potom ne: propadávaly
jsme se v někerých místech až po pás.
Nakonec jsme se ale přece dohrabaly k naší
chaloupce, ve které byla k naší hrůze ještě větší zima než venku. Hned jsme zatopily, a pak
jsme šly pro vodu a řezat dřevo.
Mačkáme se na peci a obědváme. Už je tu trochu tepleji, aspoň nám nejde pára od pusy.
Po odpočinku jsme šly ven zahrát si Eskymáckou hoňku, kterou nachystaly Zip a Fialka. Pak
jsme Dazulovi přichystaly překvapení, které se
zvrhlo k vraždě, která se nestala. Před chatou
na cestě jsme mu přichystaly krásnou mohylu,
ve které byla svíčka, aby věděl, kam jít, a automat, do kterého musel dát 10 Kč anebo sladkost
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– a protože jsme věděly, že nedá nic, tak jsme
mu přichystaly past. Před automatem jsme vykopaly díru hlubokou po kolena, kterou jsme
potom zamaskovaly, ale nepočítaly jsme s tím,
že to zmrzne. A nespadl tam.
Dazul přijíždí večer a hrajeme drastické brůky, potom si čteme, zpíváme a za tmy hrajeme
boj o věžičky. Spát jdeme hodně pozdě…
Ráno se nám nechce z vyhřátých spacáčků,
ale musíme. Uklízíme, hrajeme upírky a hru
„Chcete být lentilkářem“ a pak čvachtáme domů. O zvláštní pády tedy opravdu nouze nebyla, zvláš2 Kecka si na ně potrpěla. Spadla
tak, že jsme ju nemohly vytáhnout, měla ruky
dole ve sněhu a nohy nahoře. Byla jak převrácený chrostík.
Výprava se nám pěkně povedla a znovu děkujeme Dazulovi za to, že si našel čas jet s námi.
Škoda jenom, že nám nespadl do @ůry.
Kikina a Kecka, Žaby, Šestka Kateřinice,
Kusalíno 26. – 27. 1. 2002
Ilustrační foto Dazul

Co by kameněm dohodil a kilák došél
Protože Taz je sociál a Bob nemoh, tak sme vyrazili enem tři – Fanta, Spídy a Chytrý. Napřed
sme si mysleli, že půjdem enem na Bludný, ale
u velkého stroma sme sa rozhodli, že dojdem
do hospy na Troják chlpnů2 čajiska.
Po cestě nás ohrožovala velká sněhová vánica
s prudkým větrem. Zhruba po dvuch ho@kách
sme celí mokří došli do hospy, chlpli sme čajiska, pojedli zmrzku, ohříli sa a po půlho@ce
sme šli dom. Za tu dobu, co sme byli v hospě,
tak sa oteplilo aspoň o deset stupňů, a místo
sněhové vánice přišla deš2ová smrš2 a sněh
začal tá2. Naše štěstí ale bylo, že asi za pět minut od toho, co sme vyšli, prša2 přestalo.
Cestů sme udělali oheň a uvařili poléfčicu. Ale
protože byla moc horká a na Bludný bylo co
by kameněm dohodil a kilák došél, rozhodli
sme sa, že poléfčicu zjíme až na něm. Když

sme ju zjedli, rozhodli sme sa, že pojedem
z kopca na pytlu. No ale protože na zmrzlém
sněhu byl napadaný nový a eště k tomu mokrý sněh, tak to nechtělo je2. Fanta sa naštvál
a začal do pytla kopa2. A tak místo teho, abysme sa vozili, zkopali sme pytel z kopca důle.
Když sme šli po cestě od vrcholků hor, tak sebů jistí dva členi naší velkéj Expedice tak lištili na náledí, že jich to aj moselo bole2 a třetímu do teho též moc nechybělo, ale ustál to.
Na Dubcové od nás zdrhnul Chytrý a šel dom
lesíkem a my sme šli nebo sme sa spěš klůzali
po zmrzlém sněhu. A to je konec naší drsňácké výpravy.
Spídy a Fanta, Šneci, Šestka Kateřinice

Uzly na mistra uzlování
trénujeme úplně všude – i na výpravě. Do provázků je zamotaná část družiny Bobrů z 30.
oddílu Střelka Plzeň-Doubravka.
foto Petr Holub – Klokan
Výprava do Orlických hor
Jen co jsme se vyškrábaly na hřebeny, uviděly
jsme krásnou krajinu. Široký výhled do kraje,
všude les, kopce a políčka.
V pátek jsme se jen tak trochu prošly okolí.
V sobotu bohužel pršelo, a tak jsme hrály nejrůznější hry. Zato neděle, ta byla super.
Vysvitlo slunko
Neušly jsme ani 200 metrů a před námi se objevil vojenský bunkr. Michal se dal hned do
vyprávění. Ale to víte, my holky jsme dlouho
neposlouchaly. Za Mladkovem jsme se vydaly
dál a opět jsme narazily na další bunkry.
Některé byly zničené, některé docela funkční.
Chtěly jsme si jeden maličký prohlédnout, ale
neměly jsme baterku. Škoda.
Napadlo nás: „Zkrátíme si cestu lanovkou.“
Jenže ouha. Byl to krpál. Počáteční energie
brzo došla a my sotva funěly. Všechny jsme si
říkaly; „To by byla paráda, lyžovat po něm do-

lu“. Jenže my jdeme nahoru a v tom je potíž.
Každou chvilku jsme se zastavovaly a sbíraly
další síly. Někde tam dole se pomalu šinou
vůdkyně s Hankou. Tak to jsme kabrňáci, my
už jsme nahoře.
Určitě žádná z nás nezapomene na překrásné
zážitky strávené v Orličkách během dvou listopadových dnů roku 2002.
Veronika Cichá, Vrdy – Bučice
V Ústí se uzlovalo
Uzlařskou regatu jsme pořádali letos poprvé.
Proběhla na 23. Základní škole v Ústí nad
Labem a zúčastnilo se asi 30 soutěžících.
Krásné na tom bylo, že i sedmiletí nováčci,
kteří přišli do oddílu teprve v září, uzlovali
s vervou a nadšením. Dokonce i jedna světluška. Neměla lehký život, ale bojovala jako drak.
Akce se povedla, a tak už plánujeme II. ročník.
Důče P. Svoboda
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Možná už znáš první dva díly
filmové trilogie Pán prstenů,
které v poslední době zaujímají přední místa zájmu návštěvníků kin… Ale těmto příběhům předcházel ještě jeden,
který napsal J. R. R. Tolkien
nejdřív, a který určitě stojí za
přečtení.

Toho jitra nic netušící Bilbo
uviděl před sebou jenom nějakého starce s holí. Stařec měl
vysoký špičatý modrý klobouk, dlouhý šedivý pláš2,
stříbrnou šálu, přes kterou
mu až pod pás splýval bílý plnovous, a obrovské černé boty.
„Dobré jitro!“ pozdravil Bilbo
a také to tak myslel. Svítilo
slunce a tráva se svěže zelenala. Ale Gandalf se na něj podíval zpod huňatého obočí,
které mu trčelo ještě dál než
stinná střecha klobouku.
„Jak to myslíte?“ zeptal se.
„Přejete mi tím dobré jitro, nebo máte na zřeteli, že dnešní
jitro je dobré, a2 už já o to stojím nebo ne, či že se dnes ráno cítíte dobře sám, anebo že
je jitro jako stvořené, aby byl
člověk dobrý?“
„Všechno najednou,“ odpověděl Bilbo. „A navíc ještě, že je
krásné ráno na vykouření fajfky pod širým nebem. Jestli
máte fajfku s sebou, posa@te
se a nacpěte si ode mne! Není
naspěch, máme před sebou
celý den!“ Nato si Bilbo sedl
na lavičku před svými dveřmi,
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dal si nohu přes nohu a vyfoukl krásný kroužek šedivého
dýmu, který se neporušený
vznesl do vzduchu a odletěl
přes Kopec.
„Výborně!“ pochválil ho
Gandalf. „Jenomže já dnes ráno na vyfukování kroužků nemám čas. Hledám někoho,
kdo by se zúčastnil jistého dobrodružství, které chystám,
a někoho najít je hrozně těžké.“
„To bych taky řekl – v tomhle
kraji! Jsme tady obyčejní pokojní lidičkové a na žádná do-

brodružství nemáme ani pomyšlení. Je s nimi jen protivný
rozruch a nepohodlí! Zdržují
jednoho od oběda! Nedovedu
si představit, co na nich kdo
vidí,“ řekl náš pan Pytlík…
Jenomže stařec se k odchodu
neměl.
„Dobrýtro!“ vyhrkl Bilbo konečně. „O žádná dobrodružství tady nestojíme, pěkně děkujeme! Zkuste to za Kopcem
nebo za Vodou.“
A doufal, že tím skončil.
„K čemu všemu vám to dobrýtro neslouží!“ poznamenal

Gandalf. „Te@ chcete říct, že
byste se mě rád zbavil a že dobrýtro nebude dobré, dokud
nezmizím.“
„Ale vůbec ne, vůbec ne, drahý pane! Počkejme, vždy2 já
ani nevím, jak se jmenujete.“
„Ale ano, drahý pane! A já
vím, jak se jmenujete vy, pane
Bilbo Pytlíku. A vy znáte moje
jméno, třebaže si už nevzpomínáte, že k němu patřím.
Jsem Gandalf – a Gandalf, to
jsem já! Když si pomyslím, že
jsem se musel dožít toho, aby
mě syn Beladony Bralové
chtěl vydobrýtrovat, jako nějakého ces2áka s knoflíky!“
„Gandalf,
Gandalf!
Propánakrále! Snad ne ten potulný čaroděj…“
rozpomněl se Bilbo,
„…co dělával tak vynikající
ohňostroje? Na ty se pamatuju! Starý Bral je vždycky pořádal v předvečer svatojánské
noci. Skvělé! Vykvétaly jako
obrovské ohnivé lilie a hledíky a čilimníky a vydržely
v soumraku celý večer!“
Pak se ale vzpamatoval:
„Odpus2te, ale já o žádné dobrodružství nestojím, pěkně
děkuju. Dneska ne. Dobrýtro!
Ale přij@te někdy na svačinu kdykoli se vám to hodí! Co třeba hned zítra? Přij@te zítra!
Sbohem!“ S těmi slovy se hobit otočil, vklouzl do svých
okrouhlých zelených dveří
a přirazil je za sebou tak rychle, jak si jen troufal, aby se nezdál hrubý. Čarodějové jsou
přece jen čarodějové.
„U všech všudy, proč já ho jenom zval na tu svačinu!“ zalitoval cestou do spižírny.
Právě se sice nasnídal, ale řekl si, že koláč nebo dva a něco
na zapití mu po tom leknutí jenom prospěje.
Galdalf zatím pořád ještě stál

přede dveřmi a dlouho, ale tiše se smál.

Příštího dne Bilbo na Gandalfa
málem zapomněl.
Těsně před dobou k svačině
se ozvalo pronikavé zařinčení
domovního zvonku, a vtom si
vzpomněl! Honem běžel postavit na čaj, připravil druhý
šálek s podšálkem, pár koláčů
navíc a běžel otevřít.
„Promiňte, že jsem vás nechal
čekat,“ měl už na jazyku, ale
najednou si uvědomil, že to
vůbec není Gandalf. Byl to nějaký trpaslík s modrým plnovousem zastrčeným za zlatý
opasek a s velice jasnýma očima pod tmavozelenou kapucí.
Jakmile se dveře otevřely, vrazil dovnitř, jako by byl očekáván.
Pověsil si pláš2 s kapucí na
nejbližší věšák a s hlubokou
poklonou se představil:
„Dvalin k vašim službám!“
„Bilbo Pytlík k vašim!“ odpověděl hobit, příliš překvapený, než aby se pro tu chvíli na
něco ptal. Když nastalé ticho

začalo být tísnivé, dodal:
„Zrovna se chystám posvačit,
poj@te prosím dál a vezměte
si něco se mnou.“ Znělo to
možná trochu škrobeně, ale
myslel to vlídně. Co byste taky dělali vy, kdyby k vám přišel nepozvaný trpaslík a pověsil si vám věci v předsíni beze
slůvka vysvětlení?
Neseděli u stolu dlouho, vlastně sotva načali třetí koláč,
když zvonek zařinčel ještě
hlasitěji.
„Promiňte,“ omluvil se hobit
a odebral se ke dveřím.
„Tak konečně jste tady!“ chystal se tentokrát uvítat
Gandalfa. Ale Gandalf to nebyl. Místo něho stál na prahu
velice staře vypadající trpaslík s bílým plnovousem
a v šarlatové kapuci. I ten se
okamžitě po otevření dveří
vrhnul dovnitř, jako by byl pozván.
„Vidím, že se už začínají scházet,“ poznamenal, když zahlédl Dvalinovu pověšenou zelenou kapuci. Pověsil vedle ní
svoji červenou a s rukou položenou na prsa prohlásil:
„Balin k vašim službám!“
„Díky!“ zalapal Bilbo po dechu. Nebyla to sice patřičná
odpově@, ale poznámka, že se
už začínají scházet, ho zle vyvedla z míry. Měl rád návštěvy, ale rád je znal předem
a dával přednost tomu, zvát si
je sám. Napadla ho strašná
myšlenka, že možná bude málo koláčů, a v tom případě že
se na něho jako hostitele –
znal svou povinnost a lpěl na
ní, jakkoli byla bolestná –
možná nedostane.
Cinglingicink – zvonek se rozhlaholil znovu, jako by se nějaký malý hobití uličník pokoušel utrhnout jeho rukoje2.
Postupně se v Bilbově noře se-
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šlo 13 trpaslíků: Dvalin
a Balin, Kili a Fili, Dori, Nori,
Ori, Oin a Gloin, Bifur, Bofur,
Bombur a Thorin Pavéza.
„Tak jsme tady všichni!“ poznamenal Gandalf a rozhlédl
se po řadě třinácti kapucí.
„Pěkně
veselá
sešlost.
Doufám, že pro ty, kdo přišli
později, zbylo něco k jídlu
a k pití! Já bych si dal kapku
červeného vína.“
„Já taky,“ přidal se Thorin.
„A malinový džem a jablkový
dort,“ ozval se Bifur.
„A hrozinkovou paštiku se sýrem,“ objednal si Bofur.
„A vepřovou paštiku se salátem,“ dodal Bombur.
„A víc koláčů – a piva – a kávy,
jestli vám to nevadí!“ volali
ostatní trpaslíci dveřmi.
„Usmažte pár vajec, bu@te tak
hodný!“ křikl za ním Gandalf,
když hobit pajdal ke spižírnám. „A přineste rovnou studené kuře a nakládanou zeleninu!“
„Zdá se, že ví o mých zásobách zrovna tak dobře jako já
sám!“ pomyslel si pan Pytlík,
který z toho byl úplně perplex
a začal si klást otázku, jestli se
mu nějaké ohavné dobrodružství nevloudilo přímo do domu…

Konečně po dlouhém hodování
vytáhl Gandalf starodávný pergamen, na kterém byla jakási
mapa – a Bilbo se dozvěděl, že
má být čtrnáctým společníkem
trpaslíků na cestě za získáním
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velikého pokladu, který jim
kdysi ukradl hrabivý drak
Šmak. Jenže poklad se nacházel ve velmi vzdálené Hoře,
a cestou je čekalo spousta překážek a dobrodružství…

Když Bilbo otevřel oči, nevěděl, jestli je otevřel opravdu,
protože byla právě taková
tma, jako když je měl zavřené.
Nikdo nebyl nablízku. Jenom
si představte jeho leknutí! Nic
neslyšel, nic neviděl a nic nemohl nahmatat, leda kamenitou půdu pod sebou.
Pomaloučku se zvedl na
všechny čtyři a tápal kolem
sebe… Hlava mu třeštila a vůbec si nebyl jistý ani o směru,
kterým trpaslíci běželi, když
spadl. Pustil se nazdařbůh
a ulezl tak kus cesty, až mu najednou přišlo pod ruku cosi,
co mu připadalo jako drobný
prstýnek z chladného kovu,
ležící na podlaze tunelu.
Strčil si kroužek skoro bezmyšlenkovitě do kapsy…
Tady hluboko dole u temné vody žil starý Glum, drobný slizký tvor, tmavý jako sama tma,
vyhlížel svýma bledýma lampovitýma očima slepé ryby,
které lapal dlouhými prsty
s rychlostí myšlenky.
Bilbo seděl na břehu úplně
perplex a v koncích s další
cestou i s rozumem. Najednou
se k němu přiblížil Glum
a šeptem zašišlal:
„Štěstí je š námi, můj milášku!
Počítám, že še dneš nabaštíme nebo ši ašpoň pošmákneme, glum!“ A když řekl glum,
znělo to jako jedno příšerné

polknutí. Podle toho také dostal jméno, třebaže si sám
vždycky říkal „můj milášku“.
Hobit div nevyskočil z kůže,
když mu ten šepot zazněl
v uších, a najednou uviděl, jak
se na něj poulí bledé oči.
„Kdo jsi?“ zeptal se a napřáhl
mečík před sebe.
„Co je ono, můj milášku?“ zašišlal Glum (který vždycky
oslovoval sám sebe, protože
nikdy neměl příležitost mluvit
s někým jiným). Tohle právě
přišel zjistit, poněvadž momentálně nebyl nijak zvláš2
hladový, jenom zvědavý; jinak
by byl napřed chňapl a pak
teprve šišlal.
„Jsem pan Bilbo Pytlík. Ztratil
jsem trpaslíky a ztratil jsem
čaroděje a nevím, kde jsem;
a ani to vědět nechci, jen když
se dostanu odtud.“
„Co to drží v rušiškách?“ zajímal se Glum s pohledem na
mečík, který se mu nijak nelíbil.
„Meč, čepel vyrobenou v Gondolinu!“
„Ššš!“ zašišlal Glum a náhle
byl samá zdvořilost.
„Šnad abyšme še tady pošadili a trošku ši š tím poklábošili,
můj milášku? Šnad to má rádo
hádanky, šnad jo, ne?“
Usilovně se snažil vypadat
přátelsky, alespoň pro tu chvíli, než zjistí něco víc o tom
meči i o hobitovi, jestli je tu
opravdu docela sám, jestli je
dobrý k jídlu a jestli má Glum
opravdu hlad.
„Výborně,“ souhlasil Bilbo,
který se usilovně snažil vyhovět, než zjistí něco víc o tom
tvorovi, jestli je tu docela
sám, jestli je dravý nebo hladový a jestli je to přítel skřetů.
„Vy se ptejte první,“ navrhl,
poněvadž zatím neměl čas vymyslet si nějakou hádanku.

A tak Glum zašišlal:
Kořeny má škryté v žemi,
vypíná še nad jedlemi,
štoupá pořád výš a výš,
ale růšt ji nevidíš.
„To je snadné!“ zvolal Bilbo.
„Myslím, že je to hora.“
„Je to tak šnadné? Mušíme ši
š tím dát šoutěž, můj milášku!
Když še milášek žeptá, a ono
to neuhodne, tak to šníme,
můj milášku. Ještli še to žeptá
náš, a my neuhodneme, tak
tomu uděláme, co to bude
chtít, platí? Ukážeme tomu
ceštu ven, tak!“
„Platí,“ přikývl Bilbo, který si
netroufal odporovat, a div si
neztrhal mozek, jak se snažil
vymyslet si hádanku, která by
ho zachránila před snědením.

Třicet běloušů na rudé líše,
napřed žvýkají,
potom dupají
a pak stojí tiše.
To bylo všechno, na co dokázal přijít – pořád musel myslet
jen na jídlo. Byla to také pěkně stará hádanka, a Glum ji
rozluštil právě tak hravě jako
vy.
„Ta je foušatá!“ zašišlal. „Žuby! Žuby, můj milášku, ale my
jich máme jen šest!“
Hádanka střídala hádanku…
Potom si Glum pomyslel, že je
načase vytasit se s něčím drs-

ným a drtivým. Tak tedy zašišlal:
Všechno žere,
všechno še v něm žtrácí,
štromy, květy, žvířata i ptáci;
hryže kov i pláty ž ocele,
tvrdý kámen na prach šemele;
měšta rožvalí a krále školí,
vyšokánšké hory švrhne
do údolí.
Chudák Bilbo seděl ve tmě
a marně si lámal hlavu, který
ze strašných obrů a lidožroutů, o jakých slýchal vyprávět,
by dokázal všechny tyhle věci. Měl pocit, že rozluštění tkví někde docela jinde a že by
na to měl přijít, jenže na nic
nepřicházel. Dostal strach,
a to je pro myšlení zhouba.
Glum začal opět vylézat z člu-

nu. Pleskl sebou do vody
a pádloval k břehu; Bilbo viděl
jeho blížící se oči. Jazyk jako
by mu zdřevěněl v ústech,
chtěl vykřiknout: „Dopřejte mi
ještě čas! Dopřejte mi čas!“
Ale dokázal jenom zapištět:
„Čas! Čas!“
Zachránila ho pouhá š2astná
náhoda. Poněvadž to bylo samozřejmě správné rozluštění.
Glum byl znovu zklamaný
a te@ začínal dostávat vztek
a hra ho už otravovala. Dostal
z ní taky pořádný hlad.
Tentokrát se ani nevrátil do
člunu. Usadil se ve tmě vedle

Bilba. To bylo hobitovi příšerně nepříjemné a rozptylovalo
mu to myšlenky.
„Muší to te@ dát hádanku
nám, můj milášku, jiště, jiště.
Ještě jednu hádanku, jiště,“
šišlal Glum.
Ale Bilbo prostě nedokázal na
nic přijít, když to odporné studené a mokré stvoření sedělo
vedle něho, osahávalo ho
a š2ouchalo do něho.
„Tak še náš to žeptalo! Žeptalo še!“ pobízel ho Glum.
Bilbo se štípal a pleskal, svíral
svůj mečík, a dokonce si druhou rukou zajel i do kapsy.
Nahmátl tam prstýnek, který
prve našel v chodbě a pak na
něj zapomněl.
„Co to mám v kapse?“ řekl nahlas. Promluvil sám k sobě,
ale Glum myslel, že je to hádanka, a strašně ho to rozčililo.
„To není fér!“ bránil se. „To
přece není vůbec, ale vůbec
fér, když še náš to ptá, co to
má ve svých ošklivých kapšiškách!“
„Ššš!“ zašišlal Glum. „Muší náš
to nechat hádat třikrát, můj
milášku, třikrát!“
„No dobrá! Tak hádejte!“ souhlasil Bilbo.
„Rušišku!“ řekl Glum.
„Špatně,“ odsekl Bilbo, který
naštěstí právě vytáhl ruku
z kapsy. „Hádejte znovu!“
„Ššš!“ rozčiloval se Glum čím
dál víc. Myslel na všechny věci, co nosil po kapsách sám:
rybí kosti, skřetí zuby, vlhké
škeble, kus netopýřího křídla,
ostrý kámen, na kterém si
brousil tesáky, a jiné ohavnosti. Snažil se představit si, co
nosí v kapsách jiné bytosti.
„Nůž!“ vyhrkl konečně.
„Špatně!“ zajásal Bilbo, který
svůj nůž před časem ztratil.
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„Poslední pokus!“
Glum šišlal a šumloval, kroutil
se a svíjel, ale pořád si ještě
netroufal promarnit svou poslední příležitost.
„No tak!“ pobídl ho Bilbo. „Čekám!“
„Provázek – nebo nic!“ vyvřískl Glum, což nebylo tak docela
fér – hádat dvě věci najednou.
„Obojí špatně!“ vykřikl Bilbo,
kterému spadl kámen ze srdce, okamžitě vyskočil na nohy,
opřel se zády o nejbližší stěnu
a napřáhl mečík. Věděl ovšem,
že hra na hádanky je nesmírně dávná a posvátná, takže
i zkažení a zlí tvorové se při ní
bojí podvádět. Ale poslední
otázka koneckonců nebyla
pravá hádanka podle prastarých pravidel.
„Tak co?“ ozval se. „Co váš
slib? Chci odtud pryč. Musíte
mi ukázat cestu.“

„To že šme šlíbili, můj milášku? Ukážat tomu ošklivému
Pytlíkovi ceštu ven? Jiště, jiště. Ale copak má v té kapšišce,
he? Ani provážek, milášku, ani
nic. Kdepak! Glum!“
Přeložil František Vrba,
vydal Odeon 1991, kráceno
Detaily z ilustrací
Jiřího Šalamouna

Tak se tedy dostal prstýnek,
který Glum nazýval „Dárešek
k naroženinám“ a na první pohled vypadal docela obyčejně,

SČK
VŠEM ČTENÁŘŮM SKAUTA-JUNÁKA !
NEJEN PRO ČLENY SČK !
Máš svou zamilovanou knížku, ke které se
vracíš, když máš trápení, která ti umí vylepšit náladu nebo dodat sílu? Máš nějakého oblíbeného autora? Obdivuješ hrdinu některého příběhu?
Budeme rádi, když nám také pošleš svůj tip na
pěknou knížku, jejíž úryvek bychom mohli
otisknout v příštím ročníku Skauta-Junáka.
Neváhej a napiš nám do redakce (heslo
SČK tip), můžeš i e-mailem na adresu skautjunak@skaut.cz.
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k malému hobitovi. Ale jak ho
vlastně získal Glum? A co
všechno způsobil prsten potom, později?
O tom se dočtete v knize Hobit
aneb Cesta tam a zase zpátky
a v trojdílném pokračování
Pán prstenů. Ostatně – ve filmech trilogie bylo třeba vyjádřit všechno v ohromné zkratce,
a
dobrodružství
hrdinů
Společenstva prstenu je tak
barvité, že určitě stojí za to se
pustit do čtení.

Z dopisů došlých do 15. května vylosujeme
tři a pisatele odměníme knihou.
První ohlasy
Ozvali – vlastně ozvaly se první z vás, které
připsaly názor na časopis, případně doplnily
do naší databáze SČK své datum narození.
Také jsme dostali první tipy na knížky, z nichž
by se hodil úryvek do příštího ročníku. Díky
tedy za dopisy Špagetce a Mývalovi ze
Strakonic, Kristýně ze Zlechova a Džejny
z Příbora.
A co vy, pánové, vy nečtete? Pošlete nám taky tipy na nějaké dobrodružné knížky pro kluky?
Děkuji všem, kteří k přihláškám nebo dopisům
s příspěvky do časopisu připíší také svůj názor na
časopis. Těšíme se na vaše další názory a tipy
Káča
Noví členové SČK:
Tomáš Bárta, Kadaň; David Koura, Plzeň; Lenka
Hlinková, Třebíč; Kristýna Ryndová, Zlechov
Vylosováni byli a knihu dostanou tito členové
SČK: Vladislav Drda, Příbram; Jiří Bílek,
Pelhřimov, Petr Jahn, Červená Voda, David
Koura, Plzeň.

herna

Dlouhodobé hry
Někde se jim také říká etapové, protože se
skládají z mnoha dílčích úseků. Stále znovu se
v nich tvrdě bojuje o první místo, vítěz bývá
u cíle někdy jen o několik sekund dřív než
ostatní. Výsledky etap se sčítají, často teprve
ta poslední rozhodně o absolutním vítězi.
Některá etapa se odehrává v lese nad táborem, jiná ve vodě, jednou nastupují družiny
k novému boji za horkého letního dne, podruhé třeba za temné bezhvězdné noci.
Tento zvláštní řetěz her jsme vyzkoušeli na
mnoha táborech a vždycky měl velký ohlas.
Vnesl do obvyklého denního rytmu radostné
napětí, družiny znovu a znovu propočítávaly
dílčí výsledky.
Etapové hry mají zvláštní moc. I ty nejvšednější úkoly se při nich měnily v zajímavou
hru. Sbírat v lese dříví pro táborovou kuchyň
je dost nudná práce a družiny se do ní obyčejně nepouštěly s velkým nadšením. Ale
když jsme jednou vyhlásili sběr dříví jako
úsek etapové hry, dokázaly čtyři družiny za
jedinou hodinu porazit a dovléct tolik soušek,
že jsme měli zásobu topiva na celý týden.
Hráli jsme právě hru, při níž se skupiny geologů probíjely kambodžskou džunglí a pátraly
po skrytém nerostném bohatství.
Dostaly se do oblastí vzdálených deset dní
pochodu od nejbližší osady a tady je zastihly
monzunové lijáky a museli proto včas shromáždit suché palivo, aby ve svém táboře udrželi oheň.
Nebe skutečně věstilo déš2, předpově@ počasí ohlašovala deště. Příběh z džungle byl dovyprávěn, družiny vyrazily s pilami, sekerami
a lany do lesíka a měly jedinou ctižádost - přitáhnout do tábora víc soušek než ostatní družiny a získat tak další etapové vítězství, zlepšit nebo upevnit své postavení. Pracovní

nadšení neochladil ani drobný déš2, který je
zastihl právě uprostřed práce, te@ to bylo
snad ještě zajímavější, chlapci se svlékli do
plavek a připadali si opravdu jako geologové,
které v džungli zastihl monzunový liják.
Jaroslav Foglar, kterému v jeho oddíle neřekne nikdo jinak než Jestřáb, hrál se svou
Dvojkou od roku 1941 desítky velkých her na
pokračování. Zpravidla připravil každý rok
něco nového, jen v několika letech se vracel
k mimořádně úspěšné hře z minulosti.
Jeho hry měly vyhraněný charakter, skoro
vždy zaváděly chlapce do krajů dosud málo
prozkoumaných. Kolikrát putovali Dvojkaři
pralesem, kolikrát se při hře přenesli do
džungle ve střední a jižní Americe!
Většina Jestřábových her začínala brzy na jaře, pokračovaly až do konce školního roku
a vrcholily na prázdninovém táboře. První
úseky mívaly podobu prostých závodů a soutěží, k nimž obyčejně nastupoval každý na
vlastní pěst. Ale když začínal tábor, docházelo k zásadnímu obratu. Chlapci byli rozděleni
do táborových služeb, čtyř až pětičlenných,
a soutěž jednotlivců se měnila v boj mezi službami.
Jestřáb připravil pro Dvojku v letech 1941 –
1971 na třicet dlouhodobých her a kdybychom spočítali všechny jejich úseky, vyšel by
součet vyšší než 500.
Miloš Zapletal
(z Encyklopedie her a Skautských pramenů)
K zajímavostem o etapových hrách Jaroslava
Foglara, Miloše Zapletala i dalších autorů se
vrátíme znova v příštích číslech časopisu.
Povíme si něco o tom,
jak je vybírat, jak připravovat jednotlivé
úseky, jak přizpůsobit
cizí hru svému oddílu,
své družině. Jestli se
ve vašem oddíle hrají
také dlouhodobé hry,
budeme rádi, když se
podělíte o náměty
a nápady s ostatními
čtenáři a pošlete nám o vašich hrách do redakce pár řádek.
redakce
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domovenka

MIMOŇSKÝ TRUMF
Kluci a děvčata střediska
„Ralsko“ v sychravých
dnech, kdy nemohou být
v lese a u vody, dali trumf
počítačovým hrám s bezduchým střílením a filmům, ve
kterých teče krev proudem.
Dali totiž přednost šachům,
dámě a Člověče, nezlob se.
Absolutním vítězem šachů
se stal nejmladší člen Pingu,
v dámě to byl Rusi a do finále hry Člověče, nezlob se se
probojovali Ježek, Rusi
a Soňa. Všichni si prožili radost ze hry, učili se trpělivosti, čestnosti, postřehu,
ale získávali i vnitřní sílu
umět po prohře „pozdravit
vítěze, až půjde kolem“.
Mimoňský Balů

a tak i my jsme přispěli na jistě nejúspěšnější humanitární sbírku na pomoc lidem
v nouzi. Jen v Praze se dalo
napočítat až tisíc královských trojic, ale i v malých
městech je bylo vidět. Jen
málokdo odolal, aby alespoň pro tu dvacetikorunu
nesáhl. Největší radost snad
všem bez rozdílu dělal pocit, že jsou opravdu prospěšní těm, kteří si sami pomoci nedokáží.
snímek z Českých Budějovic:
Olga Veselá

V ČESKÉ LÍPĚ
SE PLESALO

TŘI KRÁLOVÉ
KOLEDOVALI
Na mnoha místech naší vlasti již potřetí obcházeli koledníci v bílých pláštích a s korunami na hlavách domácnosti a zastavovali chodce
na ulicích. Mezi nimi bylo
i hodně skautů a skautek,
40
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Tradiční maškarní ples
všech českolipských skautů
a skautek se konal v sobotu
18. ledna v sále domu Arbes.
Během zábavy se mimo jiné
vyhlašovali vítězové soutěže o nejlepší masku a nejlepší plesový pár.
snímek: Jarek Hylebrant

I V OLOMOUCI
TANCOVALY MAŠKARY
Ani v hanácké metropoli
skautky nemohly stát v koutě

– oddíl Jitřenka společně
s Domem armády uspořádal
v neděli 26. ledna odpoledne
pro děti a jejich rodiče maškarní ples. Porota samozřejmě posoudila všechny masky karnevalu a vyhlásila
a ocenila vítěze. Všichni se jistě těší na příští karneval, na
kterém se jaksepatří vyřádí.

AKADEMIE
V TEPLICÍCH
Zimní čas je časem také
skautských akademií. V neděli 26. ledna se předvedli
tepličtí skauti v Domě kultury a připomněli sobě i divákům v hledišti 90. výročí
skautingu v Čechách. Na pódiu se při scénkách prokládaných hudebními vystoupeními vystřídali skauti
a skautky všech věkových
kategorií.
snímek: Ústecký deník

SKAUTSKÉ ZPÍVÁNKY
8. února se v klubovně plzeňského 55. oddílu Bílá
střela konal již 11. ročník
Skautských zpívánek Ve čtyřech kategoriích soutěžila
téměř stovka plzeňských
skautů a skautek. Každý
z pěvců musel zazpívat jednu národní píseň a druhou
dle vlastního výběru, a tak
posluchači slyšeli nejen Černé oči a Ach synku, synku,
ale i píseň z muzikálu
Kleopatra. V jednotlivcích
zvítězila Lucka Boříková,

nostním ohněm, jehož světlo nám bude svítit na skautskou stezku po celý rok.
snímek: Windy

JAROSLAV FOGLAR
UKÁZAL CESTU…
v duetech Denisa Macková
a Kateřina Dmitrišinová a ve
sborech si získal obecenstvo
Divoký krtek. Ceny pro vítěze vyrobil pořádající oddíl
a vítězové si navíc pochutnali na voňavé bábovce.
snímek: J. Vostárek,
Plzeňský deník

IX. MEMORIÁL
RUDOLFA VECKY
Za nádherného předjarního
počasí se v sobotu 22. února
konal devátý memoriál
Rudolfa Vecky v rámci již 34.
ročníku skautských setkání
v Košáteckém lese. Letos se
proti loňsku uskutečnil s pětitýdenním zpožděním, zato
však přesně v den mezinárodního svátku skautek. Pro
stovku skautů a skautek
z několika středisek obvodu
Praha 9 to byl krásný den
v přírodě, zpestřený soutěžemi, vařením čaje a polévek, opékáním buřtů, jablek
či chlebů, s velikánským přídavkem skoro jarního vzduchu. Setkání končilo slav-

V podvečer svátku svatého
Jiří uplyne doba pěti let, na
kterou se stal Velkým
Vontem v Mimoni bráška
„Riki“ z 2. oddílu vodních
skautů. Jeho posádka získala kroniku Vontů a ježka
v kleci. Byl to devátý úsek
hry na motivy Jestřábovy
knihy Stínadla se bouří.
Jestřáb – Jaroslav Foglar jim
ukázal cestu čestnosti, spolehlivosti, odvahy, romantiky a bratrství, proto bude
opět hra zakončena „Bojem
o Velkého Vonta“ – na dalších pět let. Jirka Řeháček
Domovenku připravuje
Windy

pozvánka
ALKO 2003
– svérázná oslava Dne Země
se koná 12. dubna 2003 pod
Kunětickou horou.
Tak jako v předešlých letech
jednotlivé oddíly v průběhu roku sbírají hliníkovou fólii, z ní
vyrobí alobalovou kouli a přijedou s ní soutěžit. Kromě soutěží s koulí čeká na účastníky doprovodný program.
Samostatnou disciplínou je
hmotnost sesbíraného alobalu.
Družstva mohou mít 5 – 7 členů, startovné 20 Kč na osobu,
nocleh 25 Kč na osobu.
Přihlášeným oddílům pošleme podrobné informace.
Podmínky pro sběr hliníku:

Sbírat lze hliníková víčka od
jogurtů, termixů a pod., folie
od čokolády, ze sýrů bez papírové nálepky, hliníkové krabičky od krémů, od potravin,
nádobí, příbory. Hliník musí
být čistě umytý, zbaven papíru a zbytků potravin, nesmí
obsahovat papír, železné díly,
umělé hmoty apod. Kouli můžete zpevnit režnou nití, ne lepící páskou!
Koule tvořte do 5 kg, zbylý
alobal vezměte s sebou.
Přihlášky do 28. března 2003!
Kontakt: Jaroslav Procházka
ml. – Ballů, Palackého 2626,
Pardubice 530 02,
mobil: 732 946 911, 777 894
394; e-mail: ballu@wo.cz
SKAUTSKÁ POUŤ
V Č. BUDĚJOVICÍCH
má v dlouholetou tradici.
Letos bude trochu netradiční
– na hlavním náměstí postavíme skautský stanový tábor
i s několika tee-pee. Pou2 proběhne 26. dubna od 9 do 15
hodin. Program: prezentace
jednotlivých oddílů a skautských činností, několik soutěží pořádaných hlavními organizátory jako utkání ve
famfrpalu, závod plachetnic
a další. Součástí poutě bude
i sbírka na konto „Pomozte
dětem“.
Dotazy na tel. 604241093
br. Bingo
IVANČENA 2003
Tradiční pou2 k uctění památky obětí fašismu na hřeben
Lysé hory se koná letos v sobotu 26. dubna, slavnostní
část setkání proběhne u mohyly ve 12 hodin.
ORJ Frýdek-Místek
a 8. stř. Stopa Paskov
Další pozvánky a Burzu čtenářů najdete na str. 42.
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Pokračování Pozvánek ze str. 41

VÍKEND SVATÉHO JIŘÍ
na nejstarším českém hradě
Přimda u Tachova v západních Čechách se koná
25. – 27. 4. Kromě her venku
a v tělocvičně, závodu nejen
ve skautských disciplinách či
slavnostního ohně čeká účastníky skautská mše, noční hra
pro starší a hlavně spousta
nových kamarádů. Účastnický
poplatek za víkend 120 Kč na
osobu, (se stravou 210 Kč).
Závazné přihlášky do 31. 3.
a informace na adrese:
Michal Bureš,
Plzeňská 353. 348 02 Bor,
e-mail bures.m@seznam.cz,
tel. 724 243 209.
HELP 2003
„...v nejmenované zemi došlo
k nouzovému přistání letadla,
které převáželo materiál s názvem Beta 2. Poslední šifrovaná zpráva hovořila o kótě 98.
Kraj je prošpikován agenty tajné policie, na území se snaží
proniknout zpravodajské týmy…jen málokoho v tu chvíli
zajímá, že na palubě letadla
byli také lidé, kteří mohli přežít a potřebují pomoc...“
Zachraň a zvítězíš!
Hraje se 16 hodin nonstop –
400 hráčů z celé republiky –
ve skupinách 7 – 14 lidí - na
území cca 25 km2 nedaleko
Vsetína.
Kdy? 12. – 14. září 2003
Registrační poplatek za skupinu je 200 Kč. Skupina je registrována až po zaplacení –
kdo dřív přijde, ten dřív mele
– uzávěrka je 30. května
2003!!! K registračnímu poplatku připojte kontaktní adresu, oddíl (středisko) a jak

velká bude vaše skupina
(abychom mohli včas stopnout přihlášky).
Pinčl – Radek Pořízka
za Šestku - 6. koedukovaný
oddíl Junáka, středisko Vsetín
Podrobnosti najdete na
http://sestka.skauti.cz
Registrační poplatek a přihlášku zasílejte nejpozději do 30.
5. 2003 na adresu:
Brumla – Sabina Sedláková,
ssedlakova@centrum.cz,
Ratiboř 419, pošta Ratiboř, PSČ
756 21, telefon: 571 442 357

burza
Ahoj, hledám všechny lidičky,
kteří se 31. 1. až 1. 2. zúčastnili
nočního přechodu Brd. Hlavně ty
ze skupiny Ledové kaštany.
Prosím, ozvěte se mi na email
(slonca@seznam.cz) nebo telefon
(723 645 433).
Předem děkuju.
Slonča
Chtěla bych si dopisovat se skautem či skautkou ve věku od X do
X let. Moje záliby: skaut, příroda,
čtení, zvířátka. Tak napište. Těší
se Habi !!!
Barbora Pokorná – Habi,
Gen.Svobody 624, 67401 Třebíč
Sbírám jakékoli druhy pohlednic, tak vás prosím, jestli byste mi
mohli nějaké poslat. Mám jich už
148. Můžou být klidně i popsané.
Děkuji moc!!!
Eva Fertáaová – Lasička
Kostelní 900/10,
410 02 Lovosice
Nabízím starší čísla časopisů
Skaut-Junák a Skauting roky 196870 i starší, dále 1990-99.
Zájemci aZ se obrátí
na tel.: 233 372 645.
Tábořiště v jižních Čechách,
u Haškovcovy Lhoty 7 km od
Bechyně u říčky Smutné k pronájmu bechyňští skauti, info na adrese: Jan Valenta, 5. května 783,
39165 Bechyně, tel. 361 813 586
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1. 20. března pořádal mělnický oddíl Toronto 2. ročník netradičních soutěží – Haštal za účasti 64 hlídek. (SJ 9/41)
2. 12. května proběhl 3. Květinový den za vydatné pomoci skautů a skautek (SJ 10/41, SJ 8/42)
3. 28. – 30. května se do Plzně sjelo 2000 skautů a skautek na
Západočeské jamboree (SJ 7/41 a 1/42)
4. Na 1. Bambiriádě 27. května na pražských ostrovech měl Junák ukázkový stanový tábor, obří síZ a další atrakce (SJ 1/42)
5. Obnovená tradice Slovanských jamboree po Fénixu 97, Eurocoru 98
pokračovala polským SAN 99. Nejpočetnější zahraniční výpravou byla
česká - 215 členů Junáka. (SJ 1/42)
6. Ústřední kolo Svojsíkova závodu se konalo 3. – 5. září 1999 na okraji Říčan u Prahy. (SJ 1/42).
7. Napříč Prahou přes tři jezy (25. 9. 1999) je tradiční závod vodních
skautů, jel se poprvé před více než 70 lety (SJ 2/42)
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Kiks s kompasem
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