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SVOJSÍKŮV
ZÁVOD '99
VII. Svojsíkův závod se konal ve dnech
3. - 5. září 1999 na okraji Říčan u Prahy.
Připravilo jej středisko Lípa Říčany.
Závodu se zúčastnilo celkem 34 šestičlenných hlídek, 17 hlídek skautek a 17 hlídek
skautů, které postoupily z krajských (oblastních) kol.
V kategorii skautek obhájily své prvenství
z minulého závodu skautky 2. odd. střediska Lípa Říčany. Na 2. místě skončily skautky 1. odd. Brána Jičín a 3. místo obsadily
skautky 105. odd. Liščata z Prahy 9.
V kategorii skautů zvítězila hlídka 1. odd.
Dolní Dobrouč, na 2. místě skončili minulí
vítězové ze 4. odd. Říčany a na 3. stupínek
vystoupili skauti 30. odd. Městec Králové.
V obou kategoriích zvítězily hlídky díky
nejlepšímu času na trati, skauti z Dolní
Dobrouče dosáhli absolutně nejlepšího času 1:27:47. Nejlepší znalosti a dovednosti
předvedly skautky z 1. oddílu Malé Svatoňovice, které měly jen 13 trestných minut.
Nejvíce trestných minut nasbíraly hlídky
na značkách a symbolech. Bezproblémová
byla lanová lávka, nikdo z 204 závodníků
z ní nespadl.
Windy
Více se o Svojsíkově závodě dozvíš na stranách 10 – 11.
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Všem skautkám!
Všem skautům!
Zahajujeme 42. ročník časopisu
Skaut - Junák.
Máme menší formát, te? se lépe vejde do ba@ůžku.
Značně jsme změnili i obsah.
Věříme, že se ti bude líbit.
Najdeš v něm zajímavé čtení. Spoustu nápadů, jak zahnat
nudu a zpříjemnit si volný čas. Báječné hry.
Úkoly, na kterých vyzkoušíš svou všestrannou zdatnost.
Skvělé hlavolamy. Nové věci ze skautské praxe.
Příběhy z družinových kronik a oddílových časopisů.
Všechno, co tě na skautingu nejvíc baví.
Skaut - Junák se liší od všech jiných časopisů.
Je to nejstarší vycházející český časopis pro mládež.
Chceme, aby to byl i časopis nejlepší.
Tvůj nejoblíbenější.
Ale to nedokážeme jen my v redakci, potřebujeme tvoji pomoc. Radu. Kritiku.
Zveme tě ke spolupráci.
Pomůžeš nám už tím, že každé nové číslo pozorně přečteš. Vyzkoušíš aspoň něco z toho, o čem je
v něm psáno. A občas nám napíšeš.
Pochlubíš se svými výsledky v různých zkouškách.
Zapojíš se do velké akce s krycím názvem SČK.
Sdělíš nám svůj názor na obsah čísla.
Pošleš vlastní příspěvek k otištění. Budeš
považovat Skauta - Junáka za svůj časopis.
Začneš ho propagovat v oddíle, družině
i mezi spolužáky.
Věříme, že nepatříš k těm, které nebaví nic než televize nebo
počítačové hry.
Pak by tě skauting asi nezajímal.
Spoléháme na tebe!
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Všem rádkyním! Všem rádcům!
Předpokládáme, že jsi ve skautském
oddíle již delší čas.
Přečti si celé toto číslo.
Přesvědčíš se, že je tam dost zajímavých věcí.
Mnohé z nich můžeš využít,
když připravuješ program pro družinu.
Uprostřed každého čísla najdeš malý družinový časopis.
Opatrně vyjmi prostřední čtyři listy, přelož je napůl
a rozřež. Budeš mít v ruce Rádce rádců i osamělých skautů.

Všem vůdkyním! Všem vůdcům!
Skaut - Junák se chce stát tvým zástupcem.
Provázet tvůj oddíl v době, kdy nemáte žádný
podnik.
Vést čtenáře po skautských stezkách.
V duchu skautských ideálů.
Spolupracuj s ním!
Bez tvého pochopení a podpory nemůžeme tento cíl splnit.
Miloš Zapletal

z kronik Z ODDÍLOVÝCH
KRONIK
PRAŽSKÉ
DVOJKY
Arne jde spát
čili RYC, RYC
„Poj? sem blíž ke krbu,“ šeptám Arnemu,
když jsme si při velikonoční robinzonádě
lehli.
Ale Arne pohodil sebevědomě hlavou na jakousi tkaninu, nápadně připomínající pytel
na brambory, a pravil trochu uraženě:
„Já mám přece spacák!“
Tak jsme si tedy lehli. Já znovu usnul, ale
pořád vám při tom dřímání slyším takové
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trhavé zvuky ryc, ryc, jako když se párá stará peřina nebo něco takového. Posadím se a vidím Arneho, zkrouceně sedícího v otevřené almaře.
„Mně je zima!“
drkotá zuby.
„Tak poj? sem
blíž k ohni!“
Arne
jde.
Prohlížím ten
jeho spacák,
sahám na něj -

a kde se látky dotknu, tam
se udělá trhlina a vždycky
se přitom ozve hned to
ryc, ryc, ryc!
„Pozór!“ úpí Arne. „Ono je
to už kapku starší!“
Ucukne přede mnou spacákem, a jak s ním trhne,
zase už ryc, ryc, ryc.
Chechtám se potichu,
Arne leze do spacáku ryc,
ryc, ryc, stoupl si v něm
a ryc, ryc, ryc, utrhl se
kus spodku. Sedl si
a praskla celá horní polovina - ryc, ryc. Natáhl
v něm nohy a ryc, ryc - nohy jsou dole celé venku,
skrčil kolena - ryc, ryc, kolena jsou venku - já už
myslel, že mě raní mrtvice - ryc, ryc - co tó?
Jó, to vono to taky prasklo ještě na zádech
ryc, ryc - každý už je vzhůru, Jíra myslel, že
je zemětřesení, všechno to prej tady ňák
praská - ryc, ryc - no bylo to něco hrozného. Do rána zbyly ze spacáku jen asi tři nitě, to všechno ostatní byly samé díry.
Každý větší klůcek udělal v noci ryc, ryc.
(Zápis v kronice 31. března 1956)

Jára fotografuje tábor

zhruba asi polovinu mužstva celého tábora. Na
modřín především musí
vylézt.
„Kdo mě, kluci, vysadíte?“
Kluci vysazují. Jára leze.
Jára už je nahoře.
„Polezte za mnou některej
s provázkem!“
„Na co provázek?“
„Neptej se a polez, himl,
nebo spadnu!“
Provázek i s dobrovolníkem je u Járy.
„Tak dobrý, te? zase lez
dolu!“
„Proč mám lézt dolu? Mně
se tady lí...“
„Nemel a lez, povídám, nebo spadnu!“
Dobrovolník leze dolů. Jára uvazuje provázek na lano. Spouští lano. Vytahuje na něm
aparát. Padá provázek. Vytahuje provázek.
Padá aparát. Drží lano, vytahuje aparát.
Drží provázek. Padá Jára, aparát je na stromě. Padá všechno. Jára leze nahoru.
Ulomená větev padá dolů. A tak to jde pořád dokola, až je konečně snímek hotov.
Ve skutečnosti to trvalo asi dvě hodiny.
(Zápis z 1. července 1961)
Kresby: K.T. Neuman a P. Joubert

Fotografuje ho z nedalekého modřínu, při
kteréžto vlastivědné činnosti zaměstnává

V každém čísle Skauta Junáka otiskneme zajímavé
zápisy z oddílových nebo družinových kronik. O mimořádných zážitcích, zvláštních akcích, překvapivých příhodách.
Zvláš1 vítané jsou veselé příběhy - dva takové jsme vybrali pro první číslo. Pošlete nám
něco z vašich kronik, a1 se
v celé republice dovědí, že
tam u vás žije a pracuje dobrý
skautský oddíl, dobrá družina,
že máte zajímavý program!
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STRACH
má velké OČI
Černý
Vlk

Tátův bývalý pomocník mě
pozval na svou farmu, obklopenou hlubokými lesy,
kde byla spousta medvědů,
jelenů, divokých koček, jeřábků a jiné zvěře. Na farmě
v té době hospodařily jeho
dvě dcery a syn Tom, který
se stal jedním z hrdinů mého chlapectví.
Asi měsíc po mém příjezdu
se u Toma projevily příznaky nemoci. Ztratil chu@ k jídlu, pak začal zvracet, roztřásla ho zimnice a dostal
vysoké horečky.
Neuplynul ani týden a onemocněli jsme i my tři zbylí
obyvatelé osamělé farmy.
Každý den odpoledne kolem druhé hodiny nás přepadl záchvat strašné zimnice, který trval až do sedmi
večer. I když jsme seděli přímo u ohně, zabaleni do přikrývek, měli jsme hrozné
mrazení. A vždycky ráno
kolem sedmé jsme zase dostali vysokou horečku, která polevila teprve ve dvě
odpoledne. To se opakovalo
po celý týden.
Neměli jsme léky, docházely
nám potraviny. Tak jsme se
protloukali dalších sedm
dní, ale bylo nám stále hůř.
Zatoužil jsem po čerstvém
vzduchu, myslel jsem si, že
se mi venku uleví. A tak
jsem se ve chvíli, kdy horečka klesla, doploužil k jezeru
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a posadil se tam na kládu.
Náhle upoutaly mou pozor-

nost podivné zvuky. Na pobřeží jsem spatřil velkého
hada, který se plazil mezi
omletými valouny. Měřil nejméně tři metry, vypadalo
to, jako kdyby mezi padlými
kmeny a kameny protékal
černý bahnitý potůček.
Když mě had uviděl, zvedl
svou strašnou hlavu s rozeklaným jazykem, měl ji te?

dobrých sto dvacet centimetrů nad zemí. A zbytek jeho těla, dlouhý nejméně
dva a půl metru, se svíjel
mezi kameny.
Vlasy se mi zježily hrůzou.

Byl jsem ochromený pohledem na kmitající jazyk - koneček hadova ocasu, vzdálený bezmála čtyři metry, se
kýval sem a tam, jak to dělávají chřestýši. Kolena mi
podklesávala, zaléval mě
studený pot, nemohl jsem
se pohnout z místa, stál
jsem tam jako přimrazený.

Hlava té nestvůry se zvedla
ještě výš. Pak se had zvolna
spustil dolů a plazil se pryč.
Pětimetrové hadí tělo připomínalo mezi naplaveným
dřívím tekoucí roztavené
olovo.
Obluda znovu zvedla hlavu
nad křoví vysoké skoro dva
metry, zakmitala jazykem,
pak začala zalézat do duté
klády, hlavou napřed. Otvor
byl široký skoro na pí? a hadí tělo ho zcela vyplnilo.
Čtyři metry závitů se zvolna
nasoukaly dovnitř a poslední, asi metr dlouhý díl, ležel
na písku a lehce se vlnil.
Najednou do mne vjela zoufalá odvaha. Sebral jsem do
každé ruky kámen, skočil
hadovi na ocas a rozmlátil
ho kameny na kaši. Had se
zuřivě zmítal, ale nemohl
z díry vycouvat. Na vyčnívající koneček ocasu jsem naházel hromádku kamenů,
potom jsem ulomil z cedrového kmene špičatou suchou větev a přibodl s ní

další díl hadova těla hluboko do písku. Tím jsem plaza
znehybnil lépe než kameny.
Sebral jsem další suché větve s ostrou špičkou a zakrátko se dva metry dlouhá
část netvora, která vyčnívala z díry, podobala tyčkovému plotu, tolik v ní bylo zapícháno klacků. Čtyři metry
přední části hadího těla byly zaklíněny v díře.
Pak jsem se dal na útěk, ale
pohyboval jsem se přitom
jako mátoha, byl jsem úplně
vyčerpaný.
Odpoledne jsem v horečkách blouznil o tom strašlivém netvorovi. Bojoval
jsem s ním i celou noc.
Druhý den ráno, když jsem
byl zase schopen chůze,
vzal jsem pušku a ploužil se
zvolna na pobřeží, abych
zbavil kraj jednou provždy
toho hrozného plaza. Byl
jsem tak zesláblý a umoře-

ný nemocí, že jsem pušku
stěží unesl, ale pohánělo
mne pevné odhodlání ten
úkol splnit. Každých sto
metrů jsem musel odpočívat. Nakonec jsem se přece
jen dostal na břeh jezera.
Nebylo to tedy jen horečnaté blouznění, ta nestvůra ležela u díry a v jejím těle se
ježila řada cedrových kopí.
Ani se nehnula, byla zřejmě
mrtvá. Druhá část hadího těla, dlouhá patrně pět až šest
metrů, byla skryta v díře.
Natáhl jsem kohoutek pušky a opatrně popošel blíž.

Vyprávění Černého
Vlka je první v řadě
článků,
povídek
a příběhů na téma
strach. Te? se obracíme na všechny
čtenáře - i na tebe!
Napiš, kdy, kde
a co ti v životě nahnalo
největší
strach. Nezáleží na
tom, zda tě něco skutečně ohrožovalo, nebo tě k smrti vyděsila jen nějaká neškodná
věc. Vzpomeneš si na chvíle strachu prožité na noční hlídce v táboře? Na cestě setmělým lesem? Napadlo tě nějaké zvíře nebo dokonce zlý člověk? Popiš ty chvíle
prostými slovy. Zajímavé příběhy budeme
postupně otiskovat.
Tady se ti nabízí první příležitost, jak na-

Dotkl jsem se ocasu - zdál
se nehybný, ztuhlý. had byl
skutečně mrtvý. Sebral jsem
všechnu odvahu, odstranil
z něho špičaté větve a pak
jsem s námahou vytáhl toho netvora z jeho doupěte.
Sáhl jsem do kapsy pro míru a pečlivě mrtvého hada
změřil. A naměřil jsem - můžu to odpřisáhnout - od
špičky hlavy po koneček jeho ocasu všehovšudy devadesát pět centimetrů!

vázat s redakcí kontakt, přispět k zajímavějšímu obsahu TVÉHO časopisu!
Kdo byl Černý Vlk?
To je první část Skautského desetiboje,
o kterém se dočteš na další stránce. Když
správně odpovíš, jak znělo celé, nezkrácené občanské jméno autora předcházejícího vyprávění, získáš pět bodů. Pokud zjistíš u některé ze tří složek jeho jména jen
první písmeno, odečti si za tuto iniciálu jeden z pěti bodů.
Při pátrání tě nic neomezuje, můžeš se
ptát kohokoli. Napovíme ti: narodil se
v Anglii, mládí prožil v Kanadě, zemřel ve
Spojených Státech. Jeho dílo se stalo jedním z dvou hlavních pramenů českého skautingu.
Odpově? i bez vyptávání
najde ten, kdo pozorně přečte celé toto číslo.
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desetiboj

V tomto i dalších číslech najdeš na různých
místech deset zkoušek, na kterých můžeš
změřit bystrost svého ducha, tělesnou zdatnost, svou zručnost, vynalézavost, odvahu,
vytrvalost, a také si ověřit své schopnosti,
znalosti a dovednosti. Každý z těch testů je
označen skautskou lilií a trojlístkem. Číslo
uvnitř ti říká, kolik bodů můžeš v této
zkoušce získat.
Záleží jenom na tobě, které části desetiboje
si vybereš. Nikdo tě nenutí plnit podmínky
všech deseti disciplín, i když právě to by
bylo nejcennějším důkazem tvé všestranné
zdatnosti. Tak jako jsou mezi lehkými atlety
nejvíce ceněny výkony v desetiboji, tak
i zde se ti nejlepší z nejlepších pustí do
všech deseti zkoušek. Ale je lepší splnit aspoň jednu zkoušku, než nezkusit nic. K ničemu se neodhodlá jenom ňouma a pecivál.
Na skautském desetiboji je zvláštní to, že
v něm nebojujeme o vítězství nad soupeři,
ale nad sebou samými. Většinu zkoušek můžeme totiž kdykoli opakovat. A pokusit se
příště podat lepší výkon. Překonat svůj dosavadní rekord.
To ovšem neznamená, že k některým testům nemůže nastoupit společně celá družina nebo dokonce oddíl. Ale i pak si jen vzájemně měříte výkony. I kdybyste snad
sestavovali žebříček zdatnosti podle počtu
dosažených bodů, na vašem umístění moc
nezáleží. Připomeneme zde heslo sportov8

ců, kteří soutěží na olympiádách: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!
Další zvláštnost skautského desetiboje věk, výška a váha hrají většinou jen malou
roli a často dokonce vůbec žádnou. Mohou
tedy společně soutěžit nejmladší nováčci
i nejstarší skautky a skauti.
Některé zkoušky lze splnit během několika
minut. Jiné jsou rozloženy do delší doby.
V každé lze získat jistý počet bodů, někdy
vyšší, jindy nižší. Ale ve všech dohromady
nanejvýš 100 bodů. To se ovšem podaří jen
málokomu a málokdy!
Jestliže bude mít skautský desetiboj mezi
našimi čtenáři dobrý ohlas, najdeš ho
i v dalších číslech. Předložíme ti ovšem
zkoušky jiné, nové. Budeš tak mít příležitost porovnat své výkony v různých měsících. A vždycky znovu se pokusit vybojovat
co nejvíc bodů.
Třetí zvláštnost skautského desetiboje: každý v něm vystupuje ve dvojí roli.
Soutěžícího i rozhodčího. To je v jiných závodech naprosto nemyslitelné. My však
skautkám a skautům stoprocentně důvěřujeme. Víme, že budou své vlastní výkony
posuzovat přísně, nestranně a spravedlivě.
Že se nedopustí žádného podvůdku, neporuší pravidla hry ani je nebudou chytrácky
obcházet. To jim nedovolí skautský zákon;
jeho první bod, který mluví o pravdomluvnosti se netýká jen slov, ale vyžaduje po nás
i čestné, poctivé jednání. Kdo by ho vědomě při hodnocení svých výsledků porušil,
přestal by v té chvíli být skautem. I nejlepší
výkony by pak byly pro něho naprosto bezcenné.
Zakladatel skautingu R. Baden - Powell kdysi řekl, že náš zákon by mohl mít ještě jeden
bod navíc - skaut není hlupák. Když budeš
hodnotit svůj výkon a zapisovat jeho výsledek, neuvedeš tam přece falešná čísla. Víš,
že nikdo nemůže oklamat sebe samého. Jen
hlupák by si zaznamenal, že získal ve všech
deseti testech 100 bodů, kdyby jich měl dohromady jen 25. Na jeho slabém výkonu by
to nic nezměnilo. A v příštím desetiboji by
ani nemohl mít radost z toho, že se mu tentokrát podařilo dosáhnout lepších výsledků

a získat třeba 30 bodů.
Snad řekneš - u nás bude společně soutěžit
družina nebo dokonce oddíl, a kdo nám zaručí, že některý ctižádostivý jedinec neohlásí falešný výsledek v těch zkouškách,
které plní doma? Vyloučeno to jistě není,
tam můžete udělat jedinou věc - stále znovu
apelovat na skautskou čest všech účastníků
desetiboje. Kdo ohlásí lepší výsledek, než
jakého ve skutečnosti dosáhl, může sice být
na žebříčku o nějaký stupínek výš než ti,
kteří uvedli správný počet bodů, a oklamat
tak jiné. Sám však bude vědět, že nejen není lepší než ti, kteří zůstali na žebříčku pod
ním, ale je dokonce mnohem horší. Protože
má horší charakter. Pro skauta je čest a charakter cennější než jakékoli vítězství ve hře.
Ostatně, kdo chce, může si dát (nebo i podepsat) třeba takovýto slib:
„Slibuji, že při všech zkouškách poctivě dodržím podmínky a své výkony budu posuzovat přísně a spravedlivě. Nepřipočítám si
ani jeden bod, na který nebudu mít právo.“

K podpisu připojte datum.
Výsledky dosažené v jednotlivých testech
si zapisuj do této tabulky:

SKAUTSKÝ DESETIBOJ - TABULKA VÝKONŮ
soutěž

datum

body

1. Černý Vlk
2. Hlavolamy
3. Setonovy knihy
4. Dva divoši
5. Šípky
6. Solitér
7. Dokážeš to?
8. Zkoušky odvahy
9. Počítací dřívka
10. Dobré skutky
Celkem bodů

Co znamená desetiboj ve sportu?
Ve španělské Seville potvrdil náš desetibojař Tomáš Dvořák koncem srpna na 7. Světovém šampionátu v atletice titul mistra světa. Vždycky byl
všestranným atletem. „Baví mě atletika komplexně. Nikdy jsem se nespecializoval na jedinou disciplínu, i když jsem v některé vynikal. Desetiboj
byl východisko, jak se prosadit nejen u nás, ale i ve světovém měřítku.
Mám ho rád. Je v něm všechno - oblíbené i neoblíbené disciplíny. Neumím
si představit, že bych třeba jenom běhal,“ uvažuje nad svojí kariérou.
Tomášovým prvním atletickým úspěchem byl v roce 1990 titul juniorského mistra Československa v sedmiboji, postupně se mnoha závody a mistrovstvími probojoval na Olympijské hry v Atlantě v r. 1996, kde získal
bronzovou medaili a nový český rekord 8664 bodů. Z Mistrovství světa
v Aténách přivezl titul mistra světa, zlatou medaili a další český rekord
(8837 bodů). Na Evropském poháru ve vícebojích 3. a 4. července 1999 v Praze nasbíral celkem
8994 bodů a překonal dosavadní světový rekord v desetiboji: běh 100 m: 10,54 s, skok do dálky:
790 cm, vrh koulí: 16,78 m, skok do výšky: 204 cm, běh 400 m: 48,08 s, běh 110 m překážek: 13,73
s, vrh diskem: 48,33 m, skok o tyči: 490 cm, hod oštěpem: 72,32 m, běh 1500 m: 4:37,20 min.
Mezi jeho největší koníčky (mimo atletiku) patří houbaření, četba, moderní hudba, vaření a pečení. Od roku 1997 je otcem dvojčat, Kateřiny a Barbory. Tomáš odjakživa působil velmi extravagantně. K závodům zásadně nastupuje v tmavých brýlích, od šestnácti let nosí náušnici, je kuřák,
často mění barvu i tvar svého účesu. „Určitě to není nevědomé, každý na svém image pracuje...“
Tomáš Dvořák je voják z povolání, závodí za oddíl Dukla Praha. „Byl jsem členem Dukly už na gymnáziu. Neříkám, že bych byl srdcem voják. Ale není mi to proti vůli, myslím si, že ve sportu má určitá kázeň své opodstatnění. V Dukle byla vždycky dobrá parta a je tam i dnes. Jsem voják a nestydím se za to,“ říká o svém vztahu k armádě.
Podle materiálů českého atletického svazu.
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SVOJSÍKŮV
ZÁVOD '99
Naše cesta na „republiku“ nezačala právě
povzbudivě. Rychlík z Berouna měl zpoždění, takže vlaku mířícímu do Říčan jsme stihly jen zamávat z perónu. Čekala nás tedy
hodinka v ne příliš povzbudivém prostředí
pražského hlavního nádraží. Holky se ale
rozhodly vyplnit ji pracovně - opakováním
otázek ze skautingu.
Do vlaku spolu s námi nastupovaly i další
skupinky - bu? okrojované, nebo jim aspoň
koukaly signalizační praporky z torny.
Okukovaly jsme naši konkurenci a odhadovaly, na koho asi máme. Takovéhle napětí
vládlo celý pátek a v sobotu až do odpoledne. Nikdo se s nikým příliš neseznamoval,
nikdo s nikým příliš nemluvil.
Dopoledne před závodem si holky po osmistésedmdesátépáté kontrolovaly, jestli
mají všechno, co mít mají, jestli jsou
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KáPéZetky kompletní, sekerky ostré a praporky dobře vlají. Před odchodem na kontrolu krojů na sobě zkoumaly snad každou
nit, jestli je všechno v naprostém pořádku.
A stejně neúprosně hodnotily i své soupeřky. Stržené dva body za nesprávnou vzdálenost dvou domovenek od švu košile nás docela mrzela, zvláště od bratra, který měl
džíny a na rukávech odborky - zřejmě připomínku hrdinství svých dětských let. „Ale
co,“ utěšovaly jsme je, „to doženete.“ Před
samotným nástupem ke startu v nich byla
pěkně malá dušička a všechny si chtěly měnit místo se Sylvou - naší náhradnicí. Ale ve
chvíli, kdy se ponořily do šifry a pak do azimutu a mapy, už nám ukázaly zvednuté palce. Do cíle doběhly úplně schvácené. „My
jsme se ztratily!“ hlásily jedna přes druhou
a líčily dojmy z tratě.
Protože nebyly vyhlašovány průběžné výsledky, nikdo nemohl přesně vědět, jak na
tom je. Všechny hlídky se tvářily tajemně
a mezi sebou si počítaly své vyhlídky.
A z různých koutů se ozývalo: „Tý jo, oni
mají jen třicet trestnejch a my asi čtyřicet.“
„Jo, ale my jsme zase běželi mnohem rychlej, určitě, vždy@ jsme předhonili dvě hlídky!“
Až k večeru, při mši, při promítání diapozitivů z Jamboree a hlavně pak při táboráku
se nálada uvolnila. Najednou jako by tu ani
žádné závody nebyly. Všichni se bavili, zpívali a užívali si to. Večerní oheň vyvrcholil
divadelním představením „Dívčí válka“
v podání děvčat ze Zlína, ale nezapomenutelná byla i soutěž s koštýřem na víno, nebo
… - až se potkáte s někým, kdo v Říčanech
byl, určitě si to nechte vyprávět.
Ráno při nástupu na sluncem ozářené louce
už zase byla vidět nervozita ve všech obličejích. Jak jsme dopadli? Kolikátí budem?
Nepojedem domů s ostudou? Tyhle otázky
probíhaly asi každou hlavičkou. Mirko četl
jednotlivá pořadí pěkně odzadu, na přeskáčku holky a kluky. Někteří to již mají za
sebou, ostatní s o to větším napětím čekají,
kdy na ně přijde řada. Vydrží to tak dlouho,
abych si domů odvážel ten skvělý nerezový
ešus? Nebo dokonce nový nůž, švýcarák?

šly. Když se dost vyhřály na výsluní slávy,
přenechaly skautky stupínek pro své pánské kolegy. Městec Králové, Říčany a Dolní
Dobrouč. Vlajkonoš vítezné hlídky propadl
naprostému nadšení. Na stupínek, před bratra Svojsíka doslova doskákal. A když jim
náčelník předával putovní cenu, klučina vykřikoval: „Já jsem si sáhl na Rikiho, už podruhé v životě jsem si sáhl na Rikiho!“ Ani
skauti neušli mnoha cvaknutím fo@áků, aby
byl jejich triumf také důkladně zdokumentován.
A co Beroun? Po půlhodinovém kufrování
odjíždíme domů s devátým místem. Ale co,
tak příště. To už jim to natřem, Říčanům!
Ornela, foto: Windy
Před vyhlášením prvních tří předal Wabi
Prančl, zpravodaj pro skauty, cenu útěchy
pro zlínské skautky. Nejen, že si proběhly
celou tra@, ale ještě i kus říčanského okolí.
Ale nevzdaly se a závod dokončily. Dostaly
parádní pouzdro na mapy a v něm - svou
mapu ze závodu. Prý aby mohly trénovat.
Na stupně vítězů už začaly šplhat skautky na třetí příčku Liščata z Prahy 9, na druhou
Brána Jičín a na první - už podruhé skautky
z Říčan. Jen tak tak, že se tam všechny ve-
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ZÁPADO
ČESKÉ
JAMBOREE
Západočeské jamboree proběhlo
v Plzni o víkendu 28. - 30. května
1999. Konalo se jako setkání
skautů a skautek Západních Čech
- oblasti Bílého orla.
Dlouhatánský - téměř dvoutisícový průvod skautů
a skautek za zvuků vojenské hudby před chvílí dorazil na plzeňské náměstí Republiky. Dozněly oficiální
projevy představitelů Junáka i primátora města
Plzně.
Ani přes úmorné vedro se však náměstí nevyprázdnilo - skauti a skautky si tu připravili nejrůznější zábavy a atrakce. Mohli si zkusit...
...třeba soutěž o nejvyšší věž z krabic...chůzi na chůdách...koloběžkové závody, v Plzni tradiční už od
dob první republiky...zahrát si „živou“ dámu sokolovských skautů...nebo se jít ochladit do plzeňského
podzemí...
Na tábořišti v prostoru střelnice Lobzy tábořilo přes
dvanáct set účastníků setkání. Největší oblibě, kromě
chlazení v blízké řece a zelených triček srazu, se těšily různé sportovní disciplíny, divadelní vystoupení,
večerní táborové ohně...
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Nedělní ráno se zapsalo do paměti účastníků především báječnou hrou Sever proti Jihu, při níž se všichni vyřádili, a zvítězil těsně Sever.
A nakonec zkouška odolnosti, stát v tom strašném vedru při projevech, udílení vyznamenání a stuh na vlajky oddílů...
Ale určitě to stálo za to, a tak zas: „Za tři roky nashledanou!“
Anna Velichová - Ida

Díky dvěma tisícům účastníků
průvodu a sobotního programu
to byla největší skautská akce tohoto roku v republice.
Foto: Ida, Windy, Baghyra,
Filosof a Vogeltanz
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Co znamená to tajuplné slovo Bambiriáda? Především
houfy zvědavých a zvídavých dětí, vláčejících rodiče od jedné aktivity ke druhé. Všemožnou činnost
ovšem zase připravovaly
a organizovaly děti (a vedoucí) z více než osmdesáti dětských a mládežnických sdružení a středisek
volného času.
rodost, davy návštěvníků,
příjemné až romantické
prostředí, pestrost nabídky
programu od živých koníčků a experimentální archeologie přes slaňování a keramiku až po deskové hry...
Také dvě pódia byla stále
v obležení diváků - a že by-

Pražské ostrovy - Střelecký
a Dětský - se proměnily na
čtyři dny koncem května ve
stanové městečko. I přes
veliké vedro, panující
v těch dnech, tady vál vlahý větřík a staleté stromy
poskytovaly chladivý stín.
Po předchozích ročnících
Festivalů a Hrad patří dětem na Bambiriádě vládla
příjemná atmosféra - čino14

lo na co koukat, od folklorních souborů přes písničky
k táboráku až po mažoretky či lasování...
Pochopitelně - vystupovali
zase kluci a děvčata, přijeli
kvůli tomu z celé republiky.
Bambiriáda měla také své
atrakce - kromě zvláštní zastávky tramvaje na mostě
přímo u schodů na
„Střelák“ to byl především
parník, přepravující návštěvníky z ostrova na ostrov. Málokdo si takovou
projíž?ku nechal ujít.
Bambiriádu doplňovalo několik akcí mimo ostrovy třeba
Dětský
sněm
v Senátu, Královská cesta
oživená historickými postavami v dobových kostýmech, a také možnost bezplatné návštěvy mnoha
muzeí či ZOO.

Junák se pochopitelně také
na Bambiriádě představil a ne jen tak ledajak.
Pochopitelně jsme měli také svůj propagační stan.
Přehlédnout se na hlavním
náměstíčku nedal - tyčila se
před ním vázaná věž a vyplétaná brána, za ním pak
stála podkova podsadových stanů.
livými kontinenty, všichni),
byly připraveny různé další
drobné soutěže. Třeba zkuste si dokreslit takový
obyčejný obrázek, jako je
domeček - ale smíte se přitom dívat jen do kapesního
zrcátka. Největším lákadlem byla ovšem sí@. Obří sí@
na vázané konstrukci, po
které se dalo šplhat. A tunelová skluzavka.
O velkém zájmu svědčilo

A co se tam dělo?
U brány se stále kupil houf
nejmenších, předškolních
dětí, které malovaly obrázky. Vznikla tak obrovská galerie zvířátek, dětí, hraček nejčastějším námětem ale
bylo sluníčko. Snad, že tolik pražilo?
Uvnitř stanu pak každý,
kdo chtěl na další atrakce,
musel projít bludištěm
s obrázky a různými typickými předměty pěti kontinentů a jejich skautů a najít
v něm odpovědi na několik
otázek o mezinárodním
skautingu.
Pro úspěšné hledače (což
byli nakonec, s pomocí trpělivých průvodců jednot-

Bezpečnost ostrovů a hlavně vybavení v noci opuštěného městečka hlídala
Skautská ochranná služba.
Bambiriádu 99 zorganizovala Česká rada dětí a mládeže.
Přišlo se na ni podívat přes
32 000 návštěvníků.

od rána do večera množství návštěvníků, kteří
skauty a skautky ve službě
nenechali ani chvilku oddechnout.
Michala Rocmanová Káča
Foto: Windy, Tomáš,
Novotný, František Synek

15

Soutěže z minulého ročníku
SKAUT
/

JUNAK
Milí soutěžící,
celý minulý ročník časopisu Skaut – Junák vás
provázelo několik soutěží, kterých jste se více
či méně pilně účastnili.
Čtyřicátý první ročník
našeho časopisu skončil již v červnu a vy jste
se určitě celé prázdniny
těšili, jak to všechno
vlastně dopadlo.

Po celý rok jste si s námi
hráli na

CESTU
KOLEM SVĚTA.
Posílali jste nám své odpovědi a splněné úkoly, a my
kolikrát nestačili žasnout
nad vaší šikovností a vyna16

lézavostí. Doufáme, že jste
si ji na vašich družinovkách
pořádně užili a že vám pomohla při přípravě programu. Do boje o písmenka jste
pustili opravdu se vší vervou, až nás to zaskočilo.
Omlouváme se za všechny
nesrovnalosti, které s písmenky a žolíky někdy byly.
Do závěrečného slosování
se nakonec dostaly družiny,
které si s námi hrály celý
rok – tedy poslaly nám zprá-

vičku za každý měsíc.
Vítěznými třemi družinami,
které dostanou stan kopuli,
se stávají: 1. Oddíl Tlučná,
družina Vydry z Prachatic
a Stopa Vrchlabí. Všem výhercům
blahopřejeme
a přejeme jim spoustu skvělých zážitků na výpravách
a putování s novým stanem.
Věříme, že vy ostatní nebudete moc smutní a zkusíte
štěstí zase v dalších soutěžích našeho časopisu.
A jako připomenutí celé

soutěže otiskujeme ještě některé z vašich obrázků, výrobků či fotografií.
Ornela

Řešení hádanek
z červnového čísla SkautaJunáka: 1) Bratři a sestry,
na shledanou po prázdninách, 2) Pudl, 3) Prázdniny,
4) Slávek.
Vylosovaní výherci z čísla
9: Petr Jahn, Červená Voda;
Vylosovaní výherci z čísla
10: Anna Lexmaulová a Jan
Bazala ml.

KDO JE TO?
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
SOUTĚŽE
číslo 9:
1. David Henry Thoreau
2. 1817 - 1862
3. Walden, čili život v lesích
číslo 10:
1. Jaroslav Foglar
2. 6. 7. 1907 - 23. 1. 1999
3. výčet knih je uveden na
straně 2 v čísle 7/ roč. 41
VÝHERCI Z ČÍSEL 9 A 10:
č. 9: Lída Veselá, Plzeň; Jan
Dvořák, Hradec Králové;
Ta@jana Bernátková, Liberec
č. 10: Ladislav Novotný,
Tábor; Kristýna Čechová,
Hoš@álková
u
Vsetína;
Tereza Benešová, Vejprnice.
Na závěr soutěže KDO JE
TO? děkuji stovkám čtenářům, kteří soutěžili a v naprosté většině odpovídali
správně. Někteří poznali více osobností, což svědčí
o jejich dobrých vědomostech z historie skautingu.
Věřím, že ti, kterým losování nedopřálo knižní výhru,
na Skauta-Junáka nezanevřou a zapojí se do dalších
soutěží. Pokud někdo našel
své jméno otištěno v odstavci výherců, ale knížku
nedostal, a@ nám napíše, napravíme to.
Windy
17

DOKTOR
HAD
Teda - ta moje přezdívka Ťun@a - no řekněte, v oddíle, kde je to samý Robin,
Kim, Balů nebo Sandy. Je
Ťun@a nějaké jméno pro pořádný skautský život?

Samozřejmě, že jsem věděl,
čím to je. Vždy@ vám to povídám, je to pořád o tom
samém.
Chvíli potom, co jsem přišel do oddílu, byla vyhlášena Soutěž tělesné obratnosti.
Požadavky
téhle
soutěže, trvající od jara až
skoro do odjezdu na tábor,
mně vyvolávaly hemžení
motýlích křídel v žaludku.
Třeba přeskok přes stůl,
most, patnáctivteřinová
stojka, hvězda nebo salto
z výskoku, abych vám
předvedl alespoň zlomek
z toho, co se mi stalo v prvních měsících mého skautování noční můrou. Ne že
bych se nesnažil, dělal
jsem opravdu, co jsem mohl, ale dotáhl jsem to jen ke
18

dřepům a kotrmelci, který
mi náš rádce Unkas (všímáte si té úžasné přezdívky?)
potvrdil, to bych se chtěl
vsadit, už ve stavu hlubokého odevzdání. Pochopil,
že je na světě pár lidí, kteří
budou holt běhat stovku za
jedenáct minut. Jeden
z nich, že se nějakým omylem dostal do skautského
oddílu a navíc do družiny,
které rádcuje.
Dost podobné to bývalo
i na táboře při Olympiádě.
Do olympijského mužstva
jsem byl zařazen jen proto,
že v oddíle přeci jen platila
jiná pravidla než mezi kluky na ulici.
Řeknu vám, nikdo mi to nikdy nedal najevo, ale cítit
to bylo, že jsem ve sportovních disciplínách tak trochu na obtíž. Konečně, jak
říkám, vyjadřovala to možná už ta má přezdívka. Fakt
je, že se mi svět hned schoval za mraky, když ostatní
kluci s rozzářenýma očima
a celý dychtiví nastupovali
na start k přespoláku, nebo
se řadili u doskočiště.
Jednou, bylo to na podzim,
jsme ještě s pár klukama
uklízeli dvorek před naší
klubovnou. Rovnali jsme
a vypodkládali prkna. Aby
netrpěla deštěm, tak jsme
na ně dělali takovou stříšku. No nic, o tohle nejde.

Možná, že jsem vám tím
chtěl říct, že jinak jsem docela pilný a snaživý. To je
ale fakt, takový jsem. Tedy
zpátky ke klubovně.
V tu dobu se tam totiž konala schůzka oddílové rady. Klubovní okna byla
otevřená, a tak se dalo občas něco zaslechnout. Hele,
ne že bych chtěl poslouchat, ale ta prkna nešla jinudy tahat než kolem těch
oken.
A jak tak jdu, slyším z klubovny hlas, který mně byl
do té doby úplně neznámý.
Ten hlas našim rádcům vykládal o první pomoci.
A zrovna o tom, jak zastavit
krvácení z nosu. Když vyjmenoval pár způsobů, které jsem také znal a pak už
nic, nedalo mi to, zakašlal
jsem a řekl do závěsu, jímž
bylo
zakryté
okno:
„Nezlobte se, já vím ještě
o jednom způsobu. Mám
ho vyzkoušený.”

Závěs se prudce rozhrnul.
V okně stál chlápek v obleku, s kravatou na krku
a malou stříbrnou lilkou
v klopě. „Ale,” řekl a usmál
se, „kolega nám nese prkno
na rakev.”

Já pořád držel v ruce to
prkno. Rádcové a náš vůdce Grizzly se za zády toho
chlápka rozchechtali. Pro
smích měli hned dva důvody - s tím prknem to byl docela dobrý fór a za druhé,
že za oknem stál Ťun@a.
Ale chlápek je umlčel pohybem ruky. Pozval mě do
klubovny. „Poj? dál,” povídal, „a ukaž nám ten svůj
způsob.”
Na Unkasovi jsem předvedl, jak se dá tekoucí krev
z nosu zastavit po mém.
Strčil jsem mu pod horní
ret dva prsty. Až ke kořenu
nosu a silně zatlačil. Unkas
zakřičel „au” a z neznámého chlápka se vyklubal doktor Had. Samosebou, že to
byl skaut našeho oddílu
z doby, kdy byl klukem
i náš vůdce Grizzly.
Tenhle doktor Had, což byla jeho přezdívka, mi řekl,
že je to velmi správná metoda. Jenom jí prý něco
chybí a vím-li co. Prý si nemám příště, až budu tuhle
metodu aplikovat (fakt řekl

aplikovat),
zapomenout
umýt ruce.
“Poslechni, Ťun@o,” povídá
mi potom Grizzly a dost zamyšleně si mě při tom prohlížel, „nechceš se na tohle
kouknout.” Podal mi malou
barevnou krabici, která se
jmenovala Odborné zkoušky skautek a skautů.
Zalistoval v jejím obsahu
a potom @ukl do jedné
stránky. „To by tě mohlo
zajímat, co říkáš?”
Na té stránce byly podmínky odbornosti Zdravověda.
Co vám mám dál říkat, ty
podmínky mi byly naráz
velmi milé. Motýlí křídla
v žaludku se tentokrát rozezpívala radostí.
Doktor Had, který bydlel na
Starém Městě, v uličce napěchované vontskou atmosférou, že pro mě každotýdenní cesta za ním byla
malou zkouškou odvahy,
byl mým instruktorem
zdravotnické odborky.
Svět se ukázal nádherným,
když mi jednoho dne před
celým oddílem předal

Grizzly vyšívaný odznáček
odbornosti Zdravověda.
„Blahopřeji ti, Ťun@o. Jsi
první, kdo tuto odbornost
získal. Užívej svých znalos-

tí k prospěchu všech, kteří
je budou potřebovat.”
Odkašlal si a potom klidně,
skoro ledabyle dodal: „Jo,
ještě něco. Odedneška má
Ťun@a novou přezdívku.
Budeme mu říkat Doktor.”
Had, který stál vedle
Grizzlyho, se vesele zašklebil.
Kluci se smáli, já byl červený, ale nafoukaný a š@astný.
Jako bych stovku běžel za
jedenáct vteřin.
Jiří Zachariáš - Pedro
Kresby: Berg

Přečetl sis příběh Ťunti z úvodní povídky? Máš taky
někdy pocit, že jsou věci, které se ti moc nedaří, a% se
snažíš jak chceš? A přitom sobě i jiným chceš dokázat, že něco úplně jiného umíš a jak moc to umíš?
Pak si všimni souboru nových Odborných zkoušek
skautek a skautů, které ti mohou pomoci stát se odborníkem přes… třeba zdravovědu jako Ťun%a, nebo
meteorologii, táborové stavby, hudbu, hospodaření,
plavání – zkrátka vybrat si můžeš z velice pestré nabídky zajímavých činností.
Pokud barevnou krabici plnou podmínek k získání
odborek či odborností nemáte ve své oddílové knihovničce, můžete si ji objednat na adrese: Tiskové
a distribuční centrum Junáka, Senovážné nám. 24,
116 47 Praha 1.
19

léky

Když rozlouskneš tento hlavolam do 3 minut od chvíle, kdy položíš dřívka na stůl,
získáváš do skautského desetiboje 2 body.
Když ti bude řešení trvat víc než 3 minuty,
ale nejdéle 10 minut, připočti si 1 bod.
Přečti si daný úkol velmi pozorně, v textu
najdeš klíč k „hlavolamovému“ řešení tohoto miniproblému. Hlavolamové řešení bývá
zpravidla jednoduché, ale nečekané.

2. hlavolam:
Chyba v rovnici

proti nudě
O hlavolamech se říká, že baví jenom kluky.
Je to ale pravda? Copak nemají některá děvčata bystřejší hlavu? My věříme, že se
i skautky pokusí rozlousknout předložené
oříšky. Úspěch chutná líp než jádro skutečného ořechu. A pokud si na nich vylámeš
zuby, nemusíš běžet k zubaři, je to jen v obrazném slova smyslu.
K prvním hlavolamům potřebuješ indiánská počítací dřívka, o kterých je řeč v příloze Rádce. Nemáš-li je dosud, nahradí je obyčejné zápalky.
Správné řešení najdeš v příštím
čísle. Teprve potom získáš jistotu, zda máš právo na „hlavolamové“ body skautského desetiboje. Nezařadili jsme je sem z prostého
důvodu - nebude tě svádět k předčasnému
ukončení pokusů o vlastní řešení. Kdo se nejdřív podívá na výsledek, ten už provždy ztratil možnost k této zkoušce důvtipu nastoupit. Může se nanejvýš poučit, jak měl
správně postupovat, a využít toho někdy
v budoucnosti při louskání podobných oříšků.

1. hlavolam: Ze tří čtyři
Polož na stůl tři počítací dřívka. A pak se
pokus udělat ze tří čtyři. Ale pozor! Že nesmíš přidat další dřívko, to dá rozum.
Nesmíš však žádné z ležících dřívek ani přelomit!
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Polož na stůl dvanáct dřívek tak, jak vidíš
na obrázku:

Již prvňáci vědí, že tahle rovnice, psaná
římskými čísly, je chybná. Vezmi jedno dřívko (kterékoli z těch dvanácti) a polož ho na
jiné místo tak, aby vznikla správná rovnice.
I tohle je úkol skoro pro prvňáky. Nebo pro
ty, kteří ještě nezkoušeli vyřešit žádný hlavolam. Najdeš-li jedno správné řešení, připiš si do desetiboje (o kterém je řeč na str.
8-9) 1 bod. Objevíš-li dvě různá řešení, zajistíš si 2 body. Nezapomeň - při prvním řešení smíš přemístit jediné dřívko. Při hledání druhého řešení zase jen jedno.

3. hlavolam:
Kouzelná dřívka
Vezmi šest dřívek (zápalky jsou trochu malé, nemáš-li dřívka, nahra? je špejlemi nebo
větvičkami) a sestav z nich tři různě velké
čtverce a dva obdélníky. Ano, najednou.
Sestavit z nich ty obrazce postupně, každý
samostatně, by snad dokázal i šimpanz.
Při prvních pokusech tě možná napadne, že
by se to mohlo podařit snad jen se skutečně kouzelnými dřívky. Ale nenech se zmást
běžným myšlenkovým pochodem. To chce
trochu vtipu! Vždy@ nemusíš klást dřívka

vedle sebe, ale můžeš je různě překládat.
Jeden obrazec smí být součástí jiného obrazce.
Když tento hlavolam vyřešíš do 5 minut,
připočítej si 3 body. Potrvá-li ti řešení déle,
odečti za každých dalších, i jenom načatých 5 minut 1 bod. Když si s tím neporadíš
ani za 15 minut, skončíš bez bodu. Vytrvalý
člověk se však ani potom nevzdá!

4. hlavolam:
Řada 10 dřívek
Rozlož do řady na stole 10 dřívek. Ponech
mezi nimi takové mezery, aby se dal přeložením jednoho dřívka přes druhé vytvořit
kříž. Z deseti hůlek může vzniknout 5 takových křížů. To je tvůj úkol. Smíš přitom postupovat jen tímto způsobem: Vezmeš kterékoli dřívko a přemístíš ho přes dvě dřívka

hlavolamy

bu? doprava, nebo doleva. A na třetí dřívko
je položíš tak, aby z dvojice vznikl kříž.
Tento kříž pak platí za 2 dřívka. Jak dlouho
ti potrvá, než se ti podaří splnit tento úkol?
Jestliže to zvládneš do 10 minut, připočti se
do desetiboje 3 body. Za každých i jenom
načatých dalších 10 minut odečti ze 3 bodů
1. Po půlhodině tedy ztrácíš nárok i na jediný bod.
Až se ti podaří hlavolam rozřešit, hledej další, odlišné způsoby řešení. Najdeš nějaká?
Kolik?
Pochlub se nám svými výsledky!
tě. V zahraničních obchodech bývá k dostání pravidelně, u nás jen někdy. Ale stojí
spoustu peněz, a my si ji snadno zhotovíme
sami. Ani to nedá moc práce a jsme za ni odměněni báječnou zábavou. Můžeme ji hrát
třeba tisíckrát a každá partie bude jiná.
Ta hra se jmenuje

SOLITÉR

Čas od času se to stane každému. Jsme doma sami a máme dlouhou chvíli. Do ničeho
se nám nechce, zmocnila se nás taková nálada, která nám už předem znechutila
všechny obvyklé činnosti. Právě to je nejlepší čas, abychom vyzkoušeli nějakou novou hru. Takovou, k níž nepotřebujeme žádného společníka - ostatně doma nikdo není.
Dnes přinášíme první takovou hru. Už víc
než dvě století se s ní baví lidé na celém svě-

Potřebuješ k ní hrací plán o 33 čtvercových
polích a 32 hracích kamenů. Hrací kameny
mohou mít podobu šachových figurek, dámových kamenů, ale dobře je nahradí i oblázky nasbírané v říční náplavce nebo v hromadě stavebního písku. Na jejich tvaru
a barvě nezáleží, hlavně když se dobře berou
do prstů. Pěknou soupravu pro solitér si nařežeš z větviček nebo vysekáš průbojníkem
ze starého linolea. Hrací plán nakresli na rýsovací čtvrtku nebo na dřevěnou destičku.

Pravidla hry
1. Rozestav po jednom kamenu na pole č. 2
až 33. První pole ponech prázdné.
2. Pak začni přeskakovat postupně jeden
kámen za druhým a přeskočené hned odstraňuj z herního plánu.
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3. Přeskočit smíš kterýkoli kámen jiným kamenem ležícím vedle něho na sousedním
poli. Políčko za přeskočeným kamenem musí být prázdné a ležet hned za ním.
4. Přeskoky jsou dovoleny jen zprava doleva, zleva doprava, shora dolů a zdola nahoru. Skoky v úhlopříčném směru a skoky
přes více kamenů, mezi nimiž není volné
pole, jsou zakázány.

Solitér je dnes součástí
Skautského desetiboje. Bodový
zisk vypočítáš takto: Zbude-li ti
na plánu nakonec jediný kámen, máš právo na 10 bodů. Zbudou-li dva
kameny, 9 bodů. Tři zbývající kameny znamenají zisk 8 bodů - a tak to pokračuje sestupně dál. Komu zbývá po hře na desce 10
kamenů, má jediný bod. Při výsledku horším zůstáváš bez bodu.
Partii solitéru můžeš opakovat tolikrát, kolikrát chceš. Dnes, zítra, za týden, za rok.
Do desetiboje si pak smíš započítat svůj
nejlepší výkon, kterého dosáhneš v době,
než ti dojde 2. číslo Skauta - Junáka. V příštích číslech se dozvíš o dalších solitérových hrách. Poři? si proto trvalejší herní
plán a lepší soupravu hracích kamenů.

Solitér na družinovce

5. Hra končí v okamžiku, kdy zůstane na
herním plánu jediný kámen, který právě
provedl poslední přeskok. Nebo ve chvíli,
kdy leží na plánu několik porůznu roztroušených kamenů, s kterými už nelze provést
žádný skok. jiné přesuny než skokem přes
sousední kámen totiž nelze provádět.
6. Zůstane-li na desce jediný kámen, hra
končí tvým absolutním vítězstvím. Můžeš
se pokládat za hráče solitéru I. třídy. Leží-li
po skončení hry na plánu dva kameny, patříš do II. hráčské třídy. Při třech zbývajících
kamenech do III. třídy - atd. Každý další zbývající kámen tedy snižuje hodnotu tvého
výkonu o 1 třídu. Zůstane-li na desce 8 kamenů, s nimiž už nelze provést žádný přeskok, zařazuješ se do VIII, třídy.
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Tahle zajímavá hra může zpestřit program
družinové schůzky. Každý ovšem musí mít
svůj herní plán a svoje vlastní kameny.
Kreslení plánu a sbírání kameníků či výroba
dřevěných koleček doplní program družinovky.
Pokud všichni skutečně ctíte skautský zákon, nemusíte se při hře vzájemně kontrolovat - to by se jinak musela družina rozdělit do dvojic, jeden by prováděl tahy, druhý
dělal rozhodčího. Ale to je škoda času.
Lepší je druhý způsob ověřování výkonů.
Každý zapisuje své tahy a podle tohoto záznamu lze správnost vítězovy hry snadno
překontrolovat. K zápisu slouží čísla na plánu. Nejdřív uvedete číslo pole, na kterém
stojí kámen, kterým provedete přeskok.
Vedle něj pomlčku a číslo pole, kam skákající kámen dopadne a kde zůstane stát.
Například při prvním tahu 3 - 1 (odstraníme
kámen z pole č. 2). Druhý a třetí tah budou
např. 11 - 3, 10 - 2 (odstraníme kameny z polí č. 6 a 5).
Vůbec nejlepší ze všeho je, když si můžete
vzájemně plně důvěřovat i bez zápisu.
Poctivá hra, dodržování pravidel spadají
pod první bod skautského zákona.
Neporušíte ho přece kvůli vítězství nebo
lepšímu umístění v nějaké hře!

knížky
do krosny
O prázdninách jste asi většinou několik
týdnů strávili na táboře, pak s rodiči na dovolené v zahraničí, nebo třeba v klidu a pohodě v péči babiček a dědečků. Nakladatelství Olympia však přes ty dva žhavé
i deštivé měsíce nezahálelo a vydalo pro
vás další foglarovky.
V červenci to bylo již 6. vydání TAJEMNÉ
ŘÁSNOVKY. Seznámí vás s klubem Stráž
Řásnovky a jeho problémy s nečestnými
kluky, trampotami s klubovnou, a společně
s ním budete bojovat proti zlu. Jistě vás zaujme i hra „Fan-tan“.
V srpnu následovalo 5. vydání druhého románu o Rychlých šípech - STÍNADLA SE
BOUŘÍ. Děj rozehraný v Záhadě hlavolamu
se po ztrátě ježka v kleci vrací zpět do křivolakých uliček Stínadel, jimiž probíhají
Vontové. Rychlé šípy objeví první
Vontskou kroniku, a seznámí se s tajemným Širokem. Vlá?ovi Dratušovi a jeho Žlutému květu pomohou k titulu Velkého
Vonta.
Na září je připraven třetí román Stínadelské trilogie TAJEMSTVÍ VELKÉHO VONTA, který volně navazuje na předešlé
dva. Rychlé šípy se
opět snaží pomoci
Vlá?ovi Dratušovi
získat ježka v kleci odznak
Velkého
Vonta, ale tím se
nakonec stane někdo jiný - kdo asi?.
Rychlé šípy dále
vydávají Tam-Tam,
pátrají v Kocouřím
hrádku. Mrtvý Karel Dymorák promluvil
a otřáslo to celými Stínadly - jaké bylo to

hrozné tajemství? To už si však v knize přečtete sami.
Ještě koncem září, nebo v říjnu vyjde
v Olympii úplně nová foglarovka, kterou
žádný z vás nemá - jmenuje se Z BOBŘÍ
HRÁZE. Není to román jako ty předešlé, ale
výběr z mnoha rad a návodů, které kdysi
vycházely v pravidelné rubrice Z Bobří
hráze ve slavných časopisech Mladý hlasatel, Junák a Vpřed, v oddílových časopisech Čigoligo a Pomalago a byly vypsány
i z kronik Dvojky. Knihu sestavil dávný
Jestřábův přítel Miloš Zapletal. Zachoval
cyklus roku rozdělený na týdny, aby se neopakovala Kronika Ztracené stopy, která je
rozdělená pouze na měsíce. Toto rozdělení
vám umožní vstoupit do děje kdykoliv během roku, nemusíte číst knížku od začátku.
Naleznete zde zkoušku odvahy z Hochů od
Bobří řeky, ale takovou, jakou ji prováděli
ve skutečnosti v oddíle. Skuteční Dvojkaři
šli opravdu na hřbitov, také jim chrastily

zápalky - a vy můžete hledat různé motivy,
které jsou v Bobří hrázi odrazem skutečných událostí Dvojky - a pak se upravené
objevují v jeho románech. V knize jsou původní obrázky, které texty v časopiseckých
Bobřích hrázích doprovázely. Nový je pouze titulní dvoulist s ilustrací od Marko Čermáka.
Kniha Z Bobří hráze vyšla v edici Sebrané
spisy pod číslem 24, a řadí se k příručkám
- Kronika Ztracené stopy, Náš oddíl
a Kroniky Hochů od Bobří řeky. Věřím, že
obohatí knihovničku každého rádce družiny, a vůbec každého chlapce i děvčete, který si chce nechat poradit, jak dobře prožít
schůzky v klubovně, víkendové výpravy,
tábory a všechny ostatní akce družiny
a oddílu.
Windy
23

LOVEC
Miloљ
Zapletal

Kresba: Berg
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Netrvalo to víc jak šest sedm vteřin, ale při takové
podívané ztratíte pojem o času, zapomenete, že někdo stojí vedle vás, najednou jste jen sami s tou ohnivou koulí, která se řítí přímo na vás, rozprchnou
se vám všechny myšlenky a jenom zíráte. A když se
ta hvězda nad váma znenadání roztrhne a zhasne
a vy se zas potopíte až na dno noci, už to ve vás zůstane, a až se příště podíváte na noční nebe, vždycky vám trochu údivem zdřevění jazyk. Asi půl minuty jsem civěl do tmy, ze které se zas klubaly
hvězdy.
„Páni, to byl kus!“ řekl jsem stísněně.
Hleděl jsem na to místo, kde se ohnivá koule rozprskla a zhasla, nablízku zas klidně blikala
Denebola ze souhvězdí Lva.
„Co to bylo?“ vydechla Hanka. Ta vám z toho ale byla vyplašená!
„Meteor. Odkud vyletěl?“
„Támhle, co jsou ty jasné hvězdy,“ ukázala k horám
na severovýchodě.
„Z Labutě nebo z Lyry?“
„Já nevím, co to je,“ řekla Hanka.
V tom, okamžiku doletěla na dno údolí vzdálená detonace jako kdyby někde v horách odstřelili skálu.
Vyval jsem z kapsy baterku a posvítil s ní na stopky. Velká ručička právě docupitala na devítku.
Pětačtyřicet vteřin. Zhasl jsem a vyslýchal dál
Hanku. Ta holka neznala jediné souhvězdí!
„Labu@ je ten veliký kříž nízko nad lesem,“ povídám jí.
„A Lyra těch pět hvězd těsně vedle sebe. Tak odkud?“
„Asi z toho kříže.“
„Potřebuju to vědět přesně,“ řekl jsem. „Absolutně
přesně.“
Já myslí, že se to utrhlo z té jasné hvězdy,“ zvedla
znovu ruku. „Zrovna jsem na ni koukala a najednou
vidím, že se z ní utrhl kus s padá.“
„Nic se neutrhlo,“ řekl jsem trochu podrážděně.
„Byl to bolid. Mamutí meteor, rozumíš? Letěl strašně blízko. Možná že z něho něco spadlo na zem.
Potřebuju znát přesně celou jeho dráhu.“
Seběhli jsme z ochozu. Postavil jsem se na hrázi
tak, že špičatá střecha kamenné věže ukazovala jako šipka přímo na Deneb v souhvězdí Labutě.
„Stoupni si sem,“ chytil jsem Hanku za rukáv.

„Trochu na špičky, abys měla oči tak vysoko jako já. Je to ta hvězda, co jsi o ní mluvila? Ta
jako napíchnutá na vršek věže?“
„Ta,“ řekla Hanka.
Teprve pak jsem vytáhl ze zadní kapsy manšestráků notes. Nosím ho pořád u sebe, i do
školy a do kina.
„Posvi@!“ Vrazil jsem Hance do ruky baterku a začal jsem ve žlutém světle psát: Začátek
dráhy v Labuti u hvězdy … Z kapsy přilepené na konec notesu vypadla složená mapa noční oblohy, bleskově jsem našel souhvězdí Labutě a měj jsem ji. Byla to alfa. Mně vám se
rozčilením klepala ruka, když jsem tyhle údaje zapisoval, věděl jsem, že je to asi nejvýznamnější zápis, který jsem kdy dělal¨.
„Já musím rychle domů,“ řekl jsem Hance. „Srovnat stopky s rádiem.“
Z knihy Lovec hvězd

Cesta za zatmмZatmění Slunce 11. srpna hýbalo světem.
Také skautským světem. Dívali se skauti
a skautky, vlčata i světlušky na táborech, dívali se vedoucí na lesních školách… Našli se
i takoví nadšenci, jako kluk z předchozího
příběhu, kteří byli ochotni se vypravit na místa, kde zatmění mělo být úplné. Kdo? Třeba
Pavel, Guma, Cedník, Mirek a Majkl ze 4. přístavu vodních skautů z Prahy.
Kam až jste se vydali?
Zastavili jsme na 1555. kilometru Dunaje
v Ma?arsku, jižně od města Solt. My jsme to
měli docela blízko.
To náš předchůdce, kapitán 4. přístavu VS
doktor Slouka se vydal s kamarády ve třicátých letech za zatměním Slunce až do
Japonska.

Co jste si vezli za
vybavení?
Několik fotoaparátů s černými filtry,
dalekohled s 30–ti
násobným zvětšením a stativy.
Pozorovali jste v tu chvíli nějaké zvláštnosti?
Protože tma trvala jen 2 minuty a 20 sekund, bylo to na pozorování okolí docela
málo času. Hlavně jsme fotili… Ale přece
jen něco: měli jsme s sebou termograf, a ten
zaznamenal náhlý pokles teploty o 30C. A taky, když se setmělo, vylítli komáři a začali
štípat, jako by byl večer.
Jaký je rozdíl mezi tmou v noci a při zatmění slunce?
Tma byla asi taková, jako když je úplňková
noc, ale pocity jsme měli trošku jiné.
Jaké?
Byla to zvláštní atmosféra, přísvit, ztišení…To se dá těžko vyjádřit slovy, to se musí zažít.
Ono se lehko řekne „zažít“, ale kde, když
další zatmění Slunce bude v Evropě viditelné až v roce 2135? Prý ale bude vidět zatmění už 21. června 2001 v tropické Africe.
A tak nezbývá než začít šetřit na cestu.
Pavla Česáka se ptala Káča,
foto Jaroslav Veit - Guma
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z oddílových
časopisů
V oddílovém časopise ratíškovických skautů
Wotr se nám zalíbil následující text tak, že
jsme jej převzali do našeho skautského desetiboje.
Stezka Černého vlka
Na počátku tohoto skutečného příběhu stál
chlapec Ernest Evan. Měl před sebou jasný
cíl, a to hluboké poznání přírody. Bydlel nejprve v Anglii. Když mu bylo šest, odstěhoval se s rodiči do Kanady. A zde se setkal
s přírodou, která mu učarovala. Velmi si
přál blíže poznat kdejakého savce, ptáka či
rostlinu. Jednou ve městě, za výlohou knihkupeckého krámu, ho upoutal velký atlas
ptáků. Moc se mu líbil. Ale kde vzít peníze?
Početná rodina si nemohla dovolit utrácet
za marnotratnosti. Malý Ernie ten atlas ale
chtěl, proto se rozhodl, že si na něj vydělá.
Dost se nadřel. Práce se někdy až nekonečně vlekla, ve svém úsilí však vytrval – peníze vydělal a atlas si koupil.

Kresba: Blanka Votavová
A tady je první část úkolu pro tebe:
Sběrem šípků, černého bezu či jeřabin nebo jinou činností si vydělej peníze! Pozor,
nepočítají se darované peníze! Využij sběru
šípků. Ještě dnes se poptej, do kdy a kde se
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šípky vykupují. Se sběrem začni co nejdřív.
A vydělej si tak aspoň 50 Kč. A druhá část
úkolu – vlož tuto částku do koupi knihy. Na
nějakou velkou a pěknou to stačit nebude
– knihy jsou dnes drahé, ale aspoň část ceny tak můžeš uhradit.
A jak to dopadlo v Ratíškovicích? Hned v dalším čísle čteme:
V prvním čísle Wotra jsem narazil na Stezku
Černého vlka. Píše se v ní o sběru šípků čili o vydělávání peněz, přesněji o získání padesáti korun českých. To mi připomíná galeje. Do nějaké otročiny se mi ale vůbec
nechtělo. „Zlatý voči,“ říkal jsem si.
Při četbě Rolfa zálesáka, to je ten pěkný
příběh o indiánovi a bělochovi v divočině,
jsem úplně změnil názor. Nikdy bych neřekl, že mě nějaká knížka dostane. Rolf to dokázal.
Bylo to jednou po poledni, přišel jsem ze
školušky, hned jsem si odepsal a odečetl
povinnou přítěž školáka. Doma ticho jako
v hrobě, žádné nucené práce, tak co dál?
Lezla na mne příšerná nuda. Natáhl jsem se
na kanape a civěl do bedny. „Tak to teda ne,
hochu, konec prašivým povalečům!“ štěkl
na mně Rolf z police. Asi se budete divit, ale
já se tedy sebral, telku jsem vypnul a vypadl jsem na šípky. Venku bylo moc hezky. Při
pohledu na jasnou oblohu a na pestře zbarvené listí stromů se mi vybavovaly jednotlivé pasáže Setonovy knihy. Opodál po sobě
pokřikovali kosi, přidal se ke mně dokonce
i zatoulaný pes. Nic mi nechybělo. „Tak Rolf
mě dostal,“ opakoval jsem si pořád dokola
a uždiboval krvavě červené šípky. A nebo
že by to bylo tím podzimním sluncem?
Doufám, že si do Vánoc tu padesátku vydělám.
Sviš<
A jak připočítat body do skautského desetiboje? Za každou vydělanou desetikorunu do té padesátky přičti 1 bod. A za
každou desetikorunu z téže padesátikoruny,
vloženou do nákupu knihy, si přičti další
bod. Celkem tedy můžeš získat 10 bodů.

Ještěrky
Kapitoly z činnosti skautské družiny
Naše družina vznikla před
šesti lety. Pamatuju se na
ten krásný, slunný den na
začátku září, jako kdyby to
bylo včera. Seděly jsme na
vyprahlé stráni nad klubovnou a dohadovaly se, jaké
jméno pro svou novou družinu zvolíme. Bylo nás sedm, proto padlo sedm různých
návrhů:
Lysky,

Kopretiny, Srnky, Veverky,
Vlaštovky, Amazonky, Vosy.
Jak se tak dohadujeme, zahlédly jsme mezi stébly vlnivý pohyb.
„Had!” vyjekla Nitka.
Z trsu suché trávy však vyběhla hnědozelená ještěrka
a zastavila se na plochém
kamenu.
„Jé, ta je krásná!”

Rázem jsme zapomněly na
spor o družinovém jménu
a chvíli jsme pozorovaly toho křehkého tvorečka.
Ještěrka měla očka jako korálky a dívala se na nás docela nebojácně, Chtěla
jsem ji vzít do dlaně, ale
mrštně uhnula. Dívaly jsme
se za ní, jak se proplétá mezi kameny. Její úžasná hbitost nás udivila a zaujala.
„Co kdyby se naše družina
jmenovala Ještěrky?” řekla
Ťapka.
A bylo po sporu.
Od té doby uplynulo šest
let. Dnes jsem zůstala z původních zakládajících členek v družině jen já.
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Ostatní děvčata už přešla
do roverského kmene nebo
oddíl opustila. Mně tehdy
táhlo na jedenáctý rok, byla jsem ze všech Ještěrek
nejmladší. Dnes jsem naopak nejstarší. Vedu družinu
už třetí a docela určitě poslední rok. Až ode mne převezme Ještěrky nová rádkyně, předám jí tyhle
zápisky. Snažím se v nich
zachytit to nejlepší a nejzajímavější, co Ještěrky za
těch šest let dělaly a vymyslely. Snad tím ulehčím
budoucí rádkyni její úlohu.
Snad tak přispěji k tomu,
aby družinový program byl
co nejpestřejší. Protože
každý rok jsme přišly na
něco nového a naše nápady by měly zůstat společným vlastnictvím Ještěrek
i po odchodu těch, které to
vymyslely.
Klukovské oddíly v našem
středisku užívají kalendář
indiánský, ale my jsme si
vytvořily v průběhu let pro
jednotlivé měsíce vlastní
názvy. Hlavně podle toho,
co v té době nejčastěji děláme. Proto je pro nás říjen
Měsíc barevného listí.
Stromy a keře v parcích
a zahradách se v té době
mění v pestré malířské palety. Jen lhostejného člověka se ta krása vůbec nedotkne. My jsme se do
barevného listí tak zamilovaly, že si s ním hrajeme na
každé družinovce, na každém výletě. A v těch kouzelných hrách pokračujeme i doma, soukromě.
Každý rok znovu a nikdy
nás to nepřestalo bavit.
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NAŠE HRY:
1. Na první říjnové družinovce hledáme co nejkrásněji
zbarvený
list.
Uprostřed schůzky vyběhneme na dvacet minut do
parku a mezi zahrady a každá má přinést jeden list do
soutěže. Potom je společně
prohlížíme a hodnotíme
jednotlivé exempláře od 1
do 5 bodů – čím víc se nám
list líbí, tím víc bodů mu dáme. Účastnicemi soutěže
i soutěžní porotou je celá
družina.
2. Po celý měsíc sbíráme
zvláš@ pěkné barevné listy
pro podzimní stromečky.
To je už tradiční ozdoba
klubovny i našich domovů.
Kromě pestře zbarvených,
dokonale vylisovaných listů k ní potřebujeme i bohatě rozvětvenou haluz nebo
špičku stromku, samozřejmě zbavené listí, uschlé.
Nejvhodnější bývají špičky
bříz, které každý rok na

podzim nacházíme vyřezané u silnic na okraji města.
Podzimní stromeček vznikne tak, že na rozsochatou
větev nebo špičku stromku
navěsíme barevné listy,
každý z jiného druhu stromu nebo keře, tedy tvarově
i zbarvením různorodé.
Každý list uvážeme za konec řapíku na nitku dlouhou asi na pí?, kterou
upevníme na větvičku.
Stromeček nesmí být chudý ani přeplácaný, obvykle
na něm visí kolem dvaceti
listů. Vložíme ho do láhve
(bez vody) a postavíme na
skřínku v koutě. Pokud je
to blízko kamen, radiátoru
nebo okna, i sebemenší
proud vzduchu lehounké
listy na dlouhých nitkách
rozhoupá a podzimní stromek se mění v mobil, pohyblivé výtvarné dílko.
U všech, kteří ho vidí poprvé v životě, vyvolává silný
dojem. Je to skutečně mimořádně krásná ozdoba.

3. Majka vymyslela další
neobvyklý způsob využití
barevných listů – našpendlila jich několik na záclonu
ve svém pokoji. I tady byl
každý list z jiného stromu.
4. Sbírku listů jsme si založily před pěti lety a dodnes
ji doplňujeme. Máme v ní už
skoro sto různých dřevin.
Podnikáme za novými druhy objevitelské výpravy zejména do zámeckých zahrad.
5. Tisk listů je naše každoroční skvělá podzimní zábava. Věnujeme tomu jednu
celou
družinovku
a připadáme si jako vynikající malířky. I ta z nás,
která vůbec neumí kreslit,
dokáže zhotovit krásné obrázky listů, na nichž je zachycen nejen tvar, ale i složitá struktura listu se sítí
žilek. Popis této pracovní
techniky jsme našly v 18.
svazku Skautských pramenů – knize Skauting na
stranách 94 – 97.
6. V Měsíci barevného listí
vždy znovu vyhlašujeme
pátrací akci – hledáme
vzácnější druhy stromů
v parcích a zahradách.
Podnikáme i dobrodružné
objevitelské výpravy do
nitra domovních bloků,
které se někdy neobejdou
bez konfliktů s nedůvěřivými obyvateli. Tak jsme našly v klášterním atriu
podivuhodný liliovník tulipánokvětý, jehož zlaté podzimní květy připomínají
královskou korunu. V parčíku na konečné tramvaje
dva exempláře jinanu

– ginkga, které jsme znaly
jen z jedné foglarovky. Ty
mají listy podobné křehkým vějířkům. Tyto objevy
zakreslujeme do plánu
města. Máme tam i jeden
kaštanovník setý, dub bahenní, exemplář křížence
mezi mukem a břekem, morušovník, i některé další
druhy.
7. V klubovně jsme zhotovily z otisků listů báječnou
pomůcku při poznávání
listnáčů. Každému druhu
jsme vyhradily jednu velkou kreslící čtvrtku a pořídily na ni několik různých
otisků různé velikosti, někdy i tvarově odlišných.
Tyto tabule slouží celému
středisku jako učební pomůcka v době, kdy se družiny připravují na soutěž
O zlatý list – v určování
stromů podle listů.
8. Světlušky jsme naučily dělat z javorových listů dlouhé
barevné dráčky. Když s nimi
běhají, spojené řetězy listů
se skutečně za nimi vznášejí
jako letící draci.
9. Chytání padajících listů
je naše oblíbená zábava na
vycházce. Listy, které se

snášejí z koruny stromů
k zemi, opisují neuvěřitelné
křivky a nečekaně mění
směr.
10. Zásoba nasbíraných barevných listů je pěknou pomůckou ke stopovací hře.
Značkařka jde napřed smrkovým lesem mimo cesty
a na každém sedmém kroku položí jeden list. Na jehličí je to nepřehlédnutelná
stopa, trasa pochodu může
stále měnit směr.
11. Z barevných listů nalepujeme na čtvrtky koláže.
12. Už od září pozorujeme,
kdy se které stromy začínají barvit a které nejdřív.
A všímáme si po celý měsíc
stromů neměnících barvu
vůbec, ty jen uschnou
a opadají.
13. Měsíc barevného listí je
doba, kdy si každá nová
členka družiny zvolí svůj
totemový strom. Ten pak
po celý rok pozoruje a zaznamenává si všechny proměny, které se s ním dějí.
Jak vidíte - s barevným listím se na podzim opravdu
nenudíme.
Vážka
Kresby: M. Schönberg
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INTERCAMP 99
Intercamp je mezinárodní víkendový tábor skautů a skautek západní Evropy. Pořádá jej
střídavě jedna ze sedmi členských organizací. Již šest let
mezi ně patří i Junák, a u nás
se konal tento sraz v r. 1994
na Tachovsku. Každoročně se
zde sjíždí přes 2000 účastníků.

mapy s úkoly - například sehnat
podpis domorodce, naučit se
pozdrav jiné země, zazpívat písničku v cizím jazyce, spočítat věže na zámku v městečku a další.
Večer začal nečekaně - diskotékou. Pokračoval pak táborovým ohněm, kde každá skupina měla své vystoupení.
Na pondělní závěrečný nástup
jsme už nečekali - chtěli jsme si
totiž na zpáteční cestě prohlédnout Dráž?any. Nejvíc se
nám líbilo v muzeu Karla Maye
v Radebeulu u Dráž?an, kde je
stálá výstava o severoamerických Indiánech a o životě a díle slavného spisovatele.
Nám všem z Hradce Králové,
Děčína, Šumperka, Vsetína,
Prahy,
Třebíče,
Ivančic,
Oslavan
a
Havířova
se
Intercamp 99 líbil a už plánujeme výpravu na příští rok.
Poje?te s námi!
Petra Školoudová

Na letošní Intercamp jsme
z Hradce Králové vyráželi už ve
čtvrtek večer. Autobus přibral
pár účastníků ještě v Děčíně,
a už jsme uháněli nocí k německým hranicím. Pohodlné
spaní to moc nebylo, ale vlakem by to stálo dvakrát tolik.
Ráno nás přivítalo v Severním
Porýní, kde jsme navštívili lázeňské město Paderborn s dvěma sty pramenů a zajímavým
historickým centrem.
Pak už nás čekalo obří tábořiště v Sennelageru. Vedle nás si
postavili tábor Holan?ani
a Američani.
Sobotní dopoledne bylo tradičně zaha-

jovací. Ke vztyčování vlajek pršelo. Lilo. Taky tradičně.
Odpolední program předpokládal namíchání mezinárodních
skupinek, které pak společně
plnily různé úkoly a disciplíny.
Třeba vázání uzlů, hromadný
běh na prkenných „lyžích“, stavění stanu poslepu, obří mikádo. Součástí soutěže byl test ze
znalosti světových Jamboree odpovědi se naštěstí daly najít
na obrazových panelech.
Mezinárodní dorozumívání byla docela legrace - zvláš@ při
stavbě stanu, kdy viděl jen jeden ze skupiny, který práci
těch
ostatních
řídil.
Domlouvejte se přitom třeba
s Belgičanem, který umí anglicky stejně málo jako vy...
Kdo chtěl, mohl si dát potisknout tričko nebo vyměňovat nášivky, odznáčky a části krojů.
Den utekl jako voda.
V neděli ráno byla ekumenická
bohoslužba. Hned po ní jsme vyrazili na celodenní hru podle

Příští Intercamp bude opět
v SRN, u města Krefeld. Cena
pro české účastníky vychází
na cca 2100 Kč + účastnický
poplatek 25 DM. Zájemci - jednotlivci i skupiny (oddíly) ve
věku 10-16 let se mohou předběžně přihlásit do konce roku
na adrese: Ústředí Junáka,
Senovážné nám. 24, 116 47
Praha 1, heslo na obálce IC
2000, nebo: Petra Školoudová, Na Kotli 1176, 500 09
Hradec Králové.
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San ‘99
Po Fénixu v Praze v roce 1997
a loňském Eurocoru u slovenské Žarnovice se sjeli skauti
a skautky ze střední a východní Evropy tentokrát do Polska.
Nedaleko hranic s Ukrajinou
a Slovenskem, u města Sanok,
vyrostl na deset dní začátkem
prázdnin tábor pro více než tisíc účastníků. Nepočítáme-li
domácí včetně rozsáhlého servistýmu, byla česká delegace

nejpočetnější:
215
členů
Junáka. Vycházel také srazový
časopis Czuwaj na Sanie ve čtyřech jazycích - jedním z nich
byla čeština.
MR, foto Káča, Vrt, Jambo

Polští Harceři si potrpí na parádní nástupy
Čtyři tábory nesly názvy čtyř živlů a vstupní brány je symbolizovaly – na snímcích „Voda“
a „Země„
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Program byl opravdu pestrý. Harceři mají i letecké oddíly a vlastní letadélka – „Czuwaj“ na křídlech
jednoho z nich znamená „BuT připraven!“. Vyzkoušet jste si mohli ledacos: horolezecké a lanové aktivity, sjezd řeky na kajaku, potápění, survival, 1. pomoc, hon „na lišku“, různá umělecká řemesla, lidové tance různých národů, výpravu do hor…
Také Češi přispěli k nabídce aktivit – učili jsme lakros, lasování a deskové hry. Největšímu zájmu se ale
každý večer těšila naše roverská čajovna.
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ZKOUŠKA
Chlapci si vyrobili válečné čelenky na „opravdický“ indiánský způsob, jak se to naučili od
Caleba. Z bílých ocasních per krocanů a bílých husích křídelních per, na špičce obarvených na černo, byla dobrá orlí péra. Chybějící suroviny doplnilo několik chomáčů na červeno obarvených koňských žíní ze starého střapce postroje, proužky červeného flanelu
ze staré košile a několik odřezků ovčí kůže. Calebův zájem rostl a stařec jim pomohl nejen udělat čelenku, ale také při rozhodování, co má platit jako coup - čin, a co jako grand
coup - velký čin. Sam měl řadu per za střílení, potápění a „vyvraž?ování bělochů“ a velká pera zdobená chomáčkem za poražení vejmutovky a zastřelení výra.
Yan dostal coup mimo jiné za stopování. Guy měl několik dobrých činů, většinou za ostrý zrak.
„Co se indiánům na muži nejvíc líbí, chci říct, jakou vlastnost by měli nejradši, Calebe?“
zeptal se jednoho dne Zelenáč, nebo@ s jistotou očekával pochvalu svého bystrého zraku.
„Statečnost“, odpověděl Caleb. „Nedbají na to, co člověk je, jen když je statečný. To je pro
ně nejcennější vlastnost - totiž jestli ještě přitom v tom chlapíkovi něco je. A neplatí to
jen pro indiány. Řeknu vám, s ničím jiným člověk tolik nepořídí. Jedni tvrdí, že ze všeho
nejlepší je to, jiní, že zase ono, ale v jádru každý muž, žena i dítě v naší zemi miluje a ctí
odvahu a statečnost, když přitom v tom člověku něco je.“
„Te? vám něco řeknu,“ prohlásil Guy, hořící nadšením při té oslavné řeči na odvahu, „já
se nebojím ničeho.“
„Tak jak by se ti líbilo zápasit tady s Yanem?“
„Ále, to není spravedlivé. Je starší a větší než já.“
„Poslouchej, Zelenáči, dám ti návrh. Co kdybys šel sám do sadu a přinesl vědro třešní.
V devět hodin budou všichni muži pryč.“
„Jo a starý Kapitán mě roztrhá na cucky.“
„Myslel jsem, že se ničeho nebojíš, a takový ubohý pejsek, menší než roční jalovice, ti nahání strach.“
„Ále, já nemám rád třešně, a vůbec.“
„Tak podívej, Guyi, nabídnu ti opravdovou zkoušku. Vidíš ten kámen?“ a Caleb zvedl malý kulatý oblázek s dírkou. „A víš, kde je pochován starý Garney?“
Garney byl zpustlý voják, který si ustřelil hlavu, prý neš@astnou náhodou, jak tvrdili jeho
příbuzní, a byl pochován právě na sever od Raftenových pozemků, na místě, o kterém
myslili, že je to jeho vlastní pozemek, ale později se ukázalo, že je to část silnice, kde se
s ní spojuje vedlejší cesta, a navzdory těm, kdo ho pohřbili, měl hrob přece jen na rozcestí. Tak byl Bill Garney hrou osudu označen za sebevraha.
Vyprávěla se legenda, že pokaždé, když mu přejede přes hlavu vůz, musí zasténat, ale
protože nechce, aby tyto výkřiky zanikly v rachotu kol, čeká až do půlnoci a pak se mu
vyderou všechny najednou. Každý, kdo ho uslyší, má mu soucitně odpovědět, nebo ho
určitě stihne nějaké kruté neštěstí. Tuto legendu te? Caleb připomněl a podal ji velmi působivě, nebo@ i na něho řádně zapůsobila.
„Tak,“ řekl, „schovám tenhle kámen těsně za balvan, který označuje čelo Garneyho hro34
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bu, a jednou v noci tě tam pro něj pošlu. Souhlasíš?“
„Á - áno, já tam půjdu,“ řekl třetí válečný náčelník bez viditelného nadšení.
„Jestli se do toho te? tak hrne, tak až bude noc, to ho neudržíme,“ poznamenal Datel.
„Tak si pamatuj,“ řekl Caleb, když od nich odcházel domů do své ubohé chatrče, „tady máš
příležitost ukázat, zač stojíš. Přivážu ke kamínku provaz, abys ho určitě našel.“
„Zrovna se chystáme k jídlu. Nechcete zůstat a pojíst s námi?“ zavolal Sam, ale Caleb rychlými kroky odešel, aniž věnoval pozvání pozornost.
Uprostřed noci chlapce probudil mužský hlas zvenčí a škrábání holí o plachtu.
„Chlapci! Guyi - Yane! Hej, Guyi!“
„Co je? Kdo je to?“
„Caleb Clark! Poslouchej, Guyi, te? je asi půl dvanácté. Budeš mít zrovna čas dojít si o půlnoci ke Garneyho hrobu pro ten kámen, a jestli nebudeš moct najít přesně, kde to je, stačí
poslouchat sténání - to tě povede.“
Toto pošetilé poučení vyslovil Caleb chraplavým šepotem, který jaksi vzbuzoval dojem, že
je stařec vylekán na nejvyšší míru.
„Já - já - já -,“ koktal Guyi, „já neuvidím na cestu!“
„Te? máš jedinečnou příležitost, chlapče. Jen ten kámen přines, a dostaneš pero grand
coup, nejvyšší poctu za odvahu. Počkám tady, než se vrátíš.“
„Já - já - já bych ten zatracený hloupý kámen v tak tmavé noci nenašel. Já - já - nepůjdu.“
„Ech - bojíš se,“ zašeptal Caleb.
„Já se nebojím, ale k čemu tam chodit, když bych to místo nenašel? Půjdu, až bude svítit
měsíc.“
„Tak co - je tu někdo dost statečný, aby šel pro ten kámen?“
„Já půjdu,“ řekli druzí dva najednou, ačkoliv tak trochu s přízvukem: „Ale doufám, že tam
přece jen nebudu muset.“
„Dopřeju ti té cti, Yane,“ řekl Datel a tím mu zřejmě spadl kámen ze srdce.
„Jistě, rád bych měl příležitost - ale - ale - já se nechci před tebe drát
- ty jsi nejstarší, to by nebylo spravedlivé,“ odpověděl Yan.
„Myslím, že bude nejlíp, když budeme losovat stébly.“
Tak Sam našel dlouhou slámku a Yan zatím prohrábl uhlíky, aby jasně
vzplály. Dlouhé stéblo rozlomili na dva nestejné díly a Sam je schoval
v hrsti. Pak po zamíchání je zvedl k Yanovi, z ruky mu vyčnívaly jen
obě špičky, a řekl: „Půjde ten, kdo vytáhne delší stéblo.“ Yan věděl ze
staré zkušenosti, že je běžným trikem nechat kratší stéblo vystrčené,
a tak vzal to druhé, pomalu, pomalu je vytahoval - zdálo se nekonečné. Sam rozevřel dlaň a ukázal, že mu zůstalo kratší stéblo, pak dodal
se zřejmou úlevou: „Tys to vyhrál. Jsi nejš@astnější chlapík, jakého
jsem kdy viděl. Všecko se ti daří.“
Kdyby byla možná nějaká vytáčka, byl by se
jí Yan chopil, ale te? bylo jasně jeho povinností dojít pro ten kámen. Pomáhala mu spíše hrdost než odvaha. Tiše a nervózně se
oblékl; při šněrování bot se mu trochu třás35

ly ruce. Když Caleb uslyšel, že půjde Yan, počkal venku. Povzbudil ho slovy: „Ty za něco
stojíš. Rád vidím kus odvahy. Půjdu s tebou až na kraj lesa - kdybych šel dál, nebyla by to
poctivá hra - a počkám na tebe, až se vrátíš. Najdeš to lehce. Přejdi za mladým jilmem kolem čtyř dílů plotu a přímo naproti na druhé straně silnice je ten velký balvan. Tam na straně k severnímu plotu najdeš ten děravý oblázek. Provaz leží křížem přes ten velký bílý balvan, ten najdeš snadno; a tady si vem křídu, jestli ti dojde kuráž, poznamenej na plot, jak
daleko jsi došel, ale nedělej si s tím sténáním starosti - to jsou jenom povídačky - neboj se.“
„Bojím se, že trochu strachu mám, ale půjdu!“
„Tak je to správné,“ řekl lovec kožešin důrazně. „Statečnost není ani tak moc to, že se člověk nebojí, jako to, že jdeš dál, i když se bojíš, a tak ukážeš, že umíš strach přemáhat.“
Tak spolu hovořili, až vyšli z temného stínu stromů na poměrně světlou širokou pláň.
„Chybí právě patnáct minut do půlnoci,“ řekl Caleb, dívaje se ve světle zápalky na hodinky. „Dojdeš tam včas. Já tady počkám.“
Pak šel Yan dále sám.
Byla temná noc, ale nahmatal si cestu podél plotu pole až k hraničnímu plotu a přelezl jej
na silnici, která se trochu světlala proti černočerné trávě. Yan opatrně postupoval prostředkem silnice. Srdce mu prudce tlouklo a ruce měl studené. Byla tichá noc a jednou nebo dvakrát ho vylekaly drobné myší zvuky v rohu plotu, ale pospíchal dál. Náhle zaslechl
ve tmě napravo od silnice hlasité „plesk“, pak zahlédl něco bílého, až mu z toho stydla
krev. Mělo to tvar člověka zahaleného do něčeho bílého, ale chyběla tomu hlava, právě jako v tom příběhu. Yan jako by přimrzl k zemi. Pak přišel chvějícímu se tělu na pomoc rozum. „To je nesmysl! To musí být bílý kámen.“ Ale ne, pohnulo se to. Yan měl v ruce pořádnou hůl. Zavolal: „Pšá, pšá, pšá!“ „Mrtvola“ se opět pohnula. Yan potmě nahmatal na
silnici kámen a hodil jím přímo na to „bílé zjevení“. Zaslechl „ff“ a hluk útěku. „Bílé zjevení“ vyskočilo a proběhlo kolem něho s dusotem, který mu prozradil, že ho vylekala bělohlavá kráva babičky z Neuville.
Zpočátku reagoval na leknutí slabostí v kolenou, ale to ustoupilo lepšímu pocitu. Jestliže
tu může celou noc proležet neškodná stará kráva, čeho by se bál? Šel dále klidněji, až se
přiblížil tam, kde silnice stoupala. Měl by brzy spatřit mladý jilm. Držel se levé strany silnice, zíral do tmy a zpomalil chůzi. Nebyl tak blízko, jak se předtím domníval, a počáteční
napětí z výpravy se vrátilo ještě silněji. Přemýšlel, zdali jilm nepřešel - nemá se vrátit? Ale
ne, nesnesl to pomyšlení: to by znamenalo ústup. Přiblížil se opatrně k plotu, aby tam nakreslil znamení, a když pak asi deset metrů před sebou rozeznal jilm, spadl mu kámen ze
srdce. Jakmile byl u stromu, odpočítal čtyři díly plotu směrem na západ a pak poznal, že
stojí u sebevrahova hrobu.
Jistě je už téměř půlnoc. Zdálo se mu, že nedaleko slyší nějaký hluk, a na druhé straně silnice spatřil cosi bělavého - kámen v hlavách hrobu. Když se co nejtišeji plížil ke kameni,
byl značně rozčilen. Ani nevěděl, proč si počíná tiše. Proklopýtal oběma mělkými blátivými příkopy, došel k bílému kameni a zvlhlýma, studenýma rukama hmatal po povrchu, aby našel provaz. Jestliže jej tam
Caleb položil, te? zmizel. Tak vzal křídu a napsal na kámen
„Yan“. Ach, jak ta křída skřípala! Šmátral prsty kolem velkého
balvanu. Ano, tady je provaz; bezpochyby jej shodil vítr.
Přitáhl provaz k sobě. Táhl oblázek po balvanu s novým a hlasitějším skřípotem, který se strašidelně rozléhal tmou. Pak
náhle těžký dech, motanice, běh, šplouchnutí něčeho do bláta nebo do vody, strašlivé zvuky nějaké bytosti, která se dusila, rdousila nebo se marně pokoušela promluvit. Yan se na
okamžik zhroutil hrůzou na zem. Nedokázal pohnout rty. Ale
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vzpomínka na krávu mu
přispěchala na pomoc.
Vyskočil a běžel po silnici,
co nejrychleji mohl, zalit
studeným potem. Běžel
tak slepě, že téměř vrazil
do člověka, který vykřikl:
„Hola, Yane, jsi to ty?“ To
mu přicházel naproti
Caleb. Yan nemohl ze sebe vypravit slovo. Chvěl
se tak silně, že se musil opřít o paži lovce kožešin.
„Co to bylo, chlapče? Já to slyšel, ale co to bylo?“
„Já - já - nevím,“ lapal Yan po dechu, „jenže to bylo u hro - hro - bu.“
„Propána! Já to slyšel docela dobře,“ a Caleb značně zneklidněl, ale dodal: „Za deset minut
jsme zpátky v táboře.“
Vzal Yana za třesoucí se ruku a chvíli ho vedl, ale když přišli na zásekovou stezku, byl už
Yan v pořádku. Caleb šel napřed, šmátral rukou v temnotě.
Yan už vládl jazykem, aby mohl říci: „Mám podle pravidel oblázek, a mimoto jsem napsal
na hrob své jméno.“
„Chlapík! V tobě něco je!“ odpověděl Caleb s obdivem.
Byli velmi rádi, když se přiblížili k týpí a uviděli, že je v něm oheň. Na okraji mýtiny vyrazili hlasité „U - hú - u - hú - u - hú - ú“, soví volání, které přijali, protože se ho obecně používá mezi indiány jako nočního znamení, a z týpí dostali stejnou odpově?.
„V pořádku,“ zavolal Caleb, „dokázal to a je náramný chlapík, a dostane zvláštní grand
coup.“
„Te? mě mrzí, že jsem tam nešel,“ řekl Guyi. „Byl bych to dokázal stejně jako Yan.“
„Tak tedy jdi te?.“
„Ále, už tam není žádný kámen, abych ho přinesl na důkaz.“
„Můžeš se na hrob podepsat, jako jsem to udělal já.“
„Ále to by nic nedokázalo,“ a Guyi přešel na jiné téma.
Yan neměl v úmyslu vyprávět jim té noci o svém dobrodružství, ale nedovedl utajit své rozčilení, a tak z něho brzy všechno dostali. Byla to tajuplně vypadající skupina, jak seděli kolem plápolajícího ohně a prožívali při Yanově vyprávění téměř tak velký strach, jaký si právě prodělal.
Na konci vyprávění Yan řekl: „Tak, Guyi, nechceš to jít zkusit?“
„Ále, dej mi s tím pokoj,“ řekl Guyi, „ještě jsem nikdá neviděl takového člověka, který pořád omílá totéž.“
Caleb pohlédl na hodinky, jako
by se chystal odejít, když tu
Yan řekl: „Poslyšte, pane
Clarku, nechcete tu přespat?
V Guyově lůžku je dost místa.“
„Nejsem proti tomu, když je
tak pozdě.“
Přeložili L. Bubeníková
a J. Valja
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Znáš vyprávění z předchozí strany? Víš, ze
které knížky je? Nepřipomíná ti podobný
příběh z Hochů od Bobří řeky? Setonovi
Dva divoši mají opravdu hodně společného
s Foglarovým nejslavnějším dílem. V obou
románech skládají chlapci zajímavé zkoušky všestranné zdatnosti. V obou hraje důležitou roli indiánská legenda. V obou se hlavní děj odehrává při prázdninovém táboření.
Ale oba autoři byli především významnými
představiteli skautingu. Seton amerického,
Foglar českého. Napsali řadu knih, které se
staly nevyčerpatelným zdrojem her, tábornických a zálesáckých praktik.
Seton byl ovšem první, Dva divochy napsal
na začátku dvacátého století. Hoši od Bobří
řeky vyšli o více než 30 let později a jejich
autor se přiznal, že četl Setona s velkým nadšením. Ale skutečnost, že se jím nechal inspirovat, nic neubírá na hodnotě jeho vlastních děl. Ostatně později šel svou vlastní

POZOR! AKCE

SČK
POZOR!

Voláme všechny skautky!
Voláme všechny skauty!
Zakládáme velký
SKAUTSKÝ ČTENÁŘSKÝ
KRUH!
A zveme tě do něho. Staň
se pevným článkem tohoto
přátelského společenství,
které má spojit nejlepší spisovatele s jejich čtenáři.
Pomoz zachránit knihy, které jsou dnes smrtelně ohroženy! Chceme je bránit
před zničujícím náporem
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cestou a objevil na ní mnohé z toho, co
dnes staví český skauting na jedno z předních míst ve světě.
Proč tu o těchto dvou významných skautských spisovatelích píšeme? Protože jsme je
zvolili za první patrony Skautského čtenářského kruhu, který právě zakládáme. A do
kterého zveme všechny skauty i skautky.
Ale dřív, než ti o naší „akci SČK“ povíme, položíme ti otázku: které knihy E. T. Setona byly přeloženy do
češtiny? Pátrat po nich můžeš kdekoli a jakkoli - nejvíc názvů zjistíš v knihovnách.
Když objevíš deset nebo víc titulů, získáš
do Skautského desetiboje 10 bodů.
Sestavíš-li seznam s nižším počtem setonovek, připočti si tolik bodů, kolik
správných názvů odhalíš.
Dalších 5 soutěžních bodů si připočteš za přečtení Dvou divochů.
A to tehdy, když už je máš přečtené!

televize a počítačů. Víme,
že v knihách jsou uloženy
největší poklady vědění.
Nejkrásnější
příběhy.
Nejpodivuhodnější dobrodružství. Nejkouzelnější
verše. A přitom jim hrozí
zánik.
V čem vidíme hlavní nebezpečí? V tom, že mnoho lidí
dnes vůbec nečte - nebo
nanejvýš noviny. Dovedou
sice číst a psát, ale zůstávají jenom pologramotní.
Jaké úkoly a cíle si Skautský
čtenářský kruh (SČK) vytyčil? Vést své členy k pravidelné
četbě
knih.
Propagovat dobré knihy ve
skautských
oddílech.
Pomáhat všem při budování vlastní knihovničky s nejlepšími díly. Organizovat
schůzky a besedy s český-

mi spisovateli pro mládež.
Usnadnit získání odborky
literát a odbornosti literatura. Ukazovat správnou
cestu v labyrintu české
i
světové
literatury.
Podávat zprávy o nejzajímavějších nových knížkách. Seznamovat členy
SČK s možnostmi, jak za pár
korun získat krásné knihy.
Neváhej a vstup do
Skautského čtenářského
kruhu ještě dnes! Čím dříve
pošleš svůj přihlašovací
dopis, tím nižší číslo bude
na tvé členské legitimaci.
Symbolická první dvě čísla
jsme přidělili našim patronům - E. T. Setonovi
a Jaroslavu Foglarovi.
Co musíš udělat, chceš-li se
stát dalším článkem našeho kruhu? Pošli svou při-

Kresba: Berg
hlášku na adresu: Redakce
časopisu Skaut - Junák,
Senovážné nám. 24, 116 47
Praha 1. Do řádně oznámkované obálky vlož list papíru s textem: „Hlásím se
do Skautského čtenářského kruhu a prosím o zaslání členské legitimace.“ Pod
to se podepiš a připoj
k podpisu i své celé křestní
jméno, příjmení, datum narození a úplnou adresu
včetně poštovního směrovacího čísla. Tyto údaje piš
hůlkovým písmem! Kromě
toho vlož do této obálky
druhou obálku, napůl pře-

loženou,
s
nalepenou
známkou v hodnotě 4, 60
Kč a svou adresou. V této
obálce ti pošleme legitimaci SČK. Zapomeneš-li na to,
naší odpovědi se nedočkáš.
Aby tvůj dopis nezapadl
v horách pošty, napiš na
zadní stranu obálky, v níž
přihlášku posíláš, většími
písmeny heslo SČK.
Z těch našich čtenářů, kteří
pošlou
přihlášku
do
SČK do konce října, vylosujeme 3 výherce, kteří dostanou po knížce od skautského autora. Bude v ní kromě
spisovatelova vlastnoruč-

ního podpisu i věnování.
Přihlášené členy SČK automaticky zařadíme do slosování i ve všech dalších měsících a vždy nejméně
jeden výherce dostane knihu s autorovým věnováním.
Na závěr uvádíme jedinou
podmínku, kterou SČK stanovil pro své členy: Přečíst
v průměru aspoň jednu knihu měsíčně, nejméně stostránkovou. Tedy minimálně
12 knih za rok. Ale to pro
tebe jistě bude hračka. Žádné příspěvky se neplatí!
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dokážeš to?
Tuhle dotěrnou otázku ti položíme v každém čísle Skauta - Junáka. A hned za ní najdeš čtyři malé tělocvičné testy a hříčky.
Docela obyčejné výkony, někdy na pohled
směšně lehké. Ale při jejich plnění poznáš,
že dají někdy člověku pořádně zabrat.
Naše malé zkoušky nevyžadují žádné zvláštní přípravy, prostředí ani pomůcky. O jejich
splnění se můžeš pokusit kdykoli a kdekoli.
Nikoho k nim nepotřebuješ, ale zábavnější
to bude se sourozencem, přítelem nebo kamarádkou. Je to i příležitost pro podnikavou skautskou družinu nebo oddíl, aby těmito testy obohatily schůzky, vycházky
a výlety.
Všechny čtyři zkoušky se dají splnit v jediném dni. Lze je však rozdělit do celého měsíce, každý týden provést jednu.
Podobně jako lehcí atleti získávají při vícebojích body, i ty si můžeš za dobré výkony
připočítat jistý počet bodů do Skautského
desetiboje. Ve všech čtyřech „disciplínách“
dohromady až 10 bodů. Skutečný počet si
zaznamenej do tabulky na str. 9.
Co když se ti někdy nepodaří splnit ani základní podmínky a nedosáhneš proto jediného bodu? Nevadí, zkus to znovu. Třeba
hned. Nebo za hodinu. Zítra. Za týden.
Některé testy vyžadují jistý trénink. Ten je
také jejich účelem. Když se pokusíš podat
nějaký výkon stále znovu, lepší se tvoje tělesná zdatnost.
Podle „pravidel hry“ tedy smíš každou
zkoušku opakovat a do Skautského desetiboje si započítat nejlepší výkon. Ten pak po
uplynutí měsíce zapiš do své „Knihy osobních rekordů“. Třeba v budoucnosti dostaneš chu@ svůj rekord zlepšit.
Každá skautka, každý skaut by měli být
rychlí jako vítr, mrštní jako kočka a mít
medvědí sílu. Toho ale nedosáhneme věčným vysedáváním u televize. Ani při počítačových hrách.
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1. Zkouška rychlosti
Nečekej, že při ní poběžíš. Svou hbitost tentokrát dokážeš jinak. Polož na zem kamínek, velký asi jako korunová mince. Druhý,
podobný, sevři v pravé ruce a klekni si nebo sedni na bobek k prvnímu kamínku. Pak
vyho? ten druhý z pravé dlaně do výšky
a zatím co poletí vzduchem, seber pravou
rukou první oblázek ze země. Hned nato zachy@ padající druhý do pravé dlaně. Když se
ti to podaří, budeš mít v pravé ruce dva kamínky. Jestliže ten vyhozený nechytíš
a spadne na zem, nebo když nesebereš ten
první ze země v kratičké době, kterou na to
máš, důkaz rychlosti se ti nezdařil. Zkus to
hned znovu! Musíš sebou parádně mrsknout! Povedlo se? To je teprve polovina
zkoušky. První kamínek polož opět před sebe na zem, druhý předej do levé ruky.
A opakuj stejnou akci. Tentokrát oblázek
vyhodíš, sebereš ze země i chytíš jen levou
rukou.
Splníš-li obě poloviny testu bez chyby, získáš 1 bod. Dopustíš-li se chyby, musíš ho
celý opakovat, i kdyby se ti nepovedla třeba až druhá část.
Pro někoho je to možná směšně lehká
zkouška. Dobrá, a@ si ztíží podmínky.
Například tak, že si bod uzná teprve tehdy,
když zopakuje test bez chyby dvakrát za sebou. Nebo třikrát!
Čím výš první kamínek vyhodíš, tím víc času máš na sebrání toho druhého, ale tím
hůř se padající oblázek chytá!

2. Průvlek okénkem zkouška ohebnosti
Postav se do mírného stoje rozkročného,
spoj ruce před tělem a zaklesni prsty obou
rukou pevně do sebe. Pak zvedni levou nohu a přenes ji nad spojenýma rukama dopředu. Te? máš ruce mezi nohama.
Provlékni okénkem spojených paží ještě
pravou nohu. Hotovo? Spojené ruce se octly vzadu za tělem a máš zajištěný 1 soutěžní bod. Na druhý bod budeš mít nárok, až
tento výkon zopakuješ pozpátky. Nejdřív
překroč ruce pravou nohou, pak levou

a vra@ se tak do výchozího postavení.
Během tohoto cvičení nesmíš spojení rukou
uvolnit! Jakmile se prsty od sebe oddálí, pokus je neplatný. Zkus to hned napravit!

3. Důkaz
dobré rovnováhy
Postav se na pravou nohu, ruce dej v bok,
levou nohu zvedni, ohni a opři ji chodidlem
zevnitř o pravé koleno (jeho levou část).
Pak se podívej na sekundovou ručičku nástěnných hodin nebo dej časoměřičovi pokyn, aby zmačkl stopky, a zavři oči. V tomto
postavení máš vydržet poslepu co nejdéle
a neztratit rovnováhu. Pokus končí v okamžiku, kdy porušíš základní postoj, pohneš
se z místa nebo otevřeš oči. Udržíš-li se tak
10 vteřin, získáš 1 bod. Za 20 vteřin 2 body.
Za 30 vteřin nejvyšší možný počet - 3 body.

opičárna

Hlášení
Strážný tábora hlásí vůdci: „Bratře všechno
v pořádku, až na to, že odvezli kuchaře do
nemocnice.“ „Cože?“ „No, co si uvařil – to
asi snědl,“ zněla stručná odpově? strážného.
Dopis z tábora
„Milá maminko, mnohokráte Ti děkuji za
ten dlouhý dopis. Jen co budu mít trochu
volného času, tak si ho přečtu….“.
Mlsouni
Na táborové jídelně se objevil nápis: Komu
nebude chutnat oběd, ten ho nemusí jíst.
Kuchaři ho rádi snědí za něj!

4. Házení zkouška přesné mušky
Postav na zem kbelík, jaký užíváte při mytí
podlahy. Stoupni si od něho čtyři metry daleko a začni odtud do něj házet tenisák.
Nebo jiný malý míček. Máš celkem deset
hodů. Jestliže se do kbelíku strefíš každým
hodem, započti si do Desetiboje 4 body.
A to i tehdy, když míček po odrazu od vnitřní stěny nebo dna vyskočí z vědra ven. Za
každý chybný hod, kdy cíl nezasáhneš, jeden bod ze čtyř odečti. To znamená, že při
šesti a méně zásazích skončíš úplně bez bodů. Pokud tě výsledek neuspokojí, ho? míček na cíl znovu desetkrát. Pokusů je neomezený počet.

Obava
Vůdce tábora říká svému zástupci: „Tak
jsem si letos vzal tolik prášků na spaní, aby
mi vystačily na celý tábor.“ Zástupce se vyděsil. „To snad né! Přeci nevydržíš spát celých čtrnáct dní, kdo by řídil chod tábora?
Já jsem přeci jen tvůj zástupce.“
Věštec
Bráška Střízlík se vytahuje: „Heč, na tábor
jsem si koupil pořádnou ostrou sekeru.“
„Ty?“ leknul se Goliáš. „To abych počítal
s tím, že tě po táboře budu muset navštívit
v nemocnici.“
Co nového
Vůdce tábora přijde z města a ptá se strážného: „Tak co je nového?“ Strážný koktá:
„Teda, teda … celkem nic, jen jsme před
chvílí dolakovali to zábradlí, co se o něj tak
opíráš!“
Z jídelny
„Včera jsem našel v rohlíku hřebík,“ chlubí
se táborník. Druhý na to: „Vidíš, já myslel,
že nejvíc železa je ve špenátu.“
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domovenka

SKAUTSKÉ RAZÍTKO
NA PRVNÍM MÍSTĚ
Čtenářská anketa Poštovního
kurýru o nejkrásnější ruční příležitostné razítko roku 1998 vyhodnotila na prvním místě razítko používané poštou Praha
1 k 80. výročí pošty českých
skautů v roce 1918. Oráželo se
jím 28. října 1998 v Poštovním
muzeu v Praze 1. Druhé bylo
vánoční razítko z Božího Daru
a na třetím místě se umístilo
razítko ke 100. výročí železniční trati Ž?ár n. S. - Havlíčkův
Brod. Ankety se zúčastnilo 557
čtenářů. Je to již podruhé, co
skautské razítko připravené
Odborem skautského sběratelství podle návrhu
br. Jana Čáky
v této soutěži
zvítězilo! To
první
bylo
shodou okolností rovněž
jubilejní razítko
ke Skautské poště
v roce 1993.

DESÁTÝ ROČNÍK
PLAJNEROVA
MEMORIÁLU
Na Tesáku v Hostýnských vrších se v sobotu 22. května již
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po desáté sešly stovky moravských skautů a skautek z širokého okolí, aby si připomenuli
náčelníka - bratra Rudolfa
Plajnera. Letos jejich řady rozšířil i plný autobus skautů
a skautek z Jiren u Prahy. Po turistickém pochodu nádhernou
krajinou se mnozí účastníci
přemístili do Holešova, kde br.
Plajner řadu let působil, a kde
byla uspořádána výstava k 80.
výročí místního skautingu. Při
této příležitosti byl vydán pamětní almanach Vzpomínky na
Tátu Plajnera.

POHÁDKOVÝ LES
Skauti a skautky 18. střediska
v Žebětíně uspořádali v neděli
23. 5. 1999 Cestu pohádkovým
lesem. Na Cestu se vypravilo
na 320 dětí v doprovodu rodičů
a vedoucích a všem se v lese líbilo. Příští rok přijdou zase přij?te i vy!

Ještěrkami postoupily do
ústředního
kola
sestry
z Karlových Varů. Z města světoznámých lázní postoupily
i hlídky skautů.

DESKY NA
MINULÝ ROČNÍK
Tak jako minulý rok, i letos nabízíme desky na kompletní ročník Skauta-Junáka, ročník
41/1998-99. Přestože měla čísla
tohoto ročníku jinou hlavičku,
desky ponesou stejnou kresbu
skautky a skauta jako předešlé
ročníky. Modré desky budou
stát stejně jako ty minulé, t.j.
130 Kč. Můžete si je objednat
v redakci Skauta-Junáka, která
je bude postupně podle objednávek zadávat do výroby.

OSLAVY
V ROKYCANECH
O víkendu 11. až 13. června
1999 při příležitosti oslav 80 let
skautingu v Rokycanech konalo krajské kolo Svojsíkova závodu. Na Skautskou louku se
sjely hlídky z celé oblasti
„Bílého orla“. V sobotu večer si
společně zazpívali a zahráli
u táborového ohně. Pod rozsvícenými lampióny pak proběhl
taneční večer s country muzikou. Vyvrcholením oslav byl
nedělní průvod městem a nakonec slavnostní vyhlášení výsledků. Spolu s rokycanskými
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POZDRAVY
Z TÁBORŮ
Desítky pohlednic z táborů přišly o prázdninách na adresu redakce Skauta-Junáka. Po trampotách s jeho vydáváním
opravdu mile potěší a svědčí

ného konce republiky. Nohy si
odpočinou při posezení u videa, kde poběží nepřetržitě
záznamy z mnoha zajímavých
skautských akcí u nás i v zahraničí.

nejen o tom, že jej čtete, ale pamatujete na svůj časopis i při
vyvrcholení skautského roku
na táboře. Není možné poděkovat každému zvláš@ a tak vybíráme alespoň pohlednici z tábora 2. smečky vlčat Praha ve
Starém Egyptě.

připravil Windy

DÍKY, PANE FOGLARE

BLOVICKÉ VÝROČÍ
V roce 1939 byl v Blovicích založen první skautský oddíl. Na
letošním
letním
táboře
u Borových Lad společně oslavili šedesátileté výročí blovického skautingu a na podzim
chystají ještě malé posezení
s pamětníky.
snímek z tábora:
E. Koutský-Mauglí

je nápis na štítku umístěném
na netradičním totemu, který
vztyčili na táboře skauti
a skautky střediska Athabaska
z Prahy 9 v Krušných horách.
Stožár nese uprostřed hrozen
menších kulatin symbolizujících prvky Modrého života. Na
vrcholu je umístěna silueta
dravce jestřába. Spisovatel,
který ovlivnil již generaci našich nejstarších vůdců, byl
vzpomenut také u slavnostního slibového ohně.
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IX. SETKÁNÍ
SKAUTSKÝCH
SBĚRATELŮ
Největší skautská sběratelská
akce se opět blíží. Udělejte si
poznámku v kalendáři u soboty
23. října a přij?te se podívat do
menzy Vysoké školy ekonomické v Italské ulici v Praze 3
(u náměstí W. Churchilla).
Objevíte zde mnoho skautských odznaků, pohlednic, časopisů, knížek, razítek, známek
a ledacos jiného. Třeba se tu
seznámíte se sběrateli z opač-

různějším postižením. Dříve
bývali zavřeni doma nebo
v různých ústavech. Te? se konečně mohou, a také snaží, zapojit do normálního života.
Jestlipak víte, že jen po Praze
chodí na 6 000 nevidomých?
A v celé České republice jich je
přes 60 000?
Mají dokonce svůj mezinárodní
den - Den bílé hole - který připadá na 15. říjen. Vzpomeňte si
na ně.
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SVĚT KOLEM NÁS
Možná jste si všimli. Na ulicích
přibývá lidí, které jsme dříve
nevídali tak často. Lidí s nej-

Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s.p., Odštěpný
závod Praha čj. nov 6272/97 ze dne
5. 8. 1997
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