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Přes tři jezy
Když vodák spatří šlajsnu, rozjasní svou líc.
Šlajsny jsou důležité body při putování řekou.
Básník by přirovnal šlajsny k lesklým korálkům, navlečeným na růženci řeky...
„Zabééér!!! Píchej!“
a taky mnohohlasé
„Ahóóój!“, takové a podobné výkřiky bylo slyšet v sobotu 25. září na Vltavě v Praze. Cizinci
zírali, kamarádi, kteří zrovna nepádlovali, fandili. Nepřetržitý proud 83 plavidel přilákal na
břeh a na mosty houfy diváků.
Šlajsna je záležitostí vodákovy cti, měřítkem
jeho sebevědomí, místem jeho producírování.
Na stěnách divokých šlajsen shromaž(ují se
v létě tlupy domestikovaných občanů, dívek,
playboyů a takzvaných rudých břichoušů.
Napříč Prahou přes tři jezy, to je závod vodních skautů, který se jel poprvé někdy před
válkou - ale to už snad nikdo nepamatuje...
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Start byl tradičně na Císařské louce, ostrově,
kde kdysi před osmdesáti lety A. B. Svojsík pořádal propagační Jubilejní skautské tábory.
První překážkou na závodní trati byla propust
Šítkovského jezu, pak následovala šlajsna
Staroměstského jezu a retardérka jezu
Helmovského.
„Ber!“ řve kormidelník. Háček zabere a zmizí
v pěně, vzápětí se vynoří pří( na vrcholu druhé
vlny, lo( je nakloněná v kritickém úhlu. Přes bort
se hrne voda, posádka se rve o rovnováhu.
„A přitáhni,“ řve kormidelník. Háček div nebrázdí vodu nosem, lo( vyletí ze čtvrté vlny do klidnější vody pod jezem...
„Výborně,“ ryčí dav, „ohromný!“ Někteří tleskají.
Posádka cítí, že by měla smeknout klobouky a jít
vybírat. Musí však napřed vylít vodu z lodi. To už
se šlajsnou řítí druhá lo( a nadšení diváků nezná mezí...
Zvláš9 na Karlově mostě bylo husto, protože skýtal pohled na bouřlivé vlny pod šlajsnou. Letos
ale nebylo moc vody, a tak se nikdo neudělal.
Protože šlajsny jsou rodu ženského, jsou za různých okolností různé; ta, která je v době sucha
krotkou holčičkou, stává se za velké vody cynickým zabijákem. Šlajsna, kterou lze při vysokém
stavu vody lehce projet, změní se při nízké vodě
v záludného kráječe lodí.
„To v letech minulých tu bylo tóčo...“, zavzpomínala posádka Korálu - motorové lodi bratra
Amateura, která kotvila nad Karlovým mostem
a kromě funkce záchranářsko-hlídací se její paluba ježila anténami spojařské centrály - zajiš9ovala radiové spojení se startem, cílem i pobřežní
hlídkou. Záchranáři z Vratislavic a Prahy letos
moc práce opravdu neměli.
Závodilo deset kategorií - podle typu lodí, věku
a pohlaví.
Nejvíc posádek - 34 - jelo na pramičkách „Pé pětsetpadesátkách“. Naproti tomu v kategorii
„Open“ bylo možno vidět nejrůznější plavidla od raftů až po sedmikanoe.
Některé posádky dřely do úmoru, aby získaly nějakou z putovních cen. Jiné posádky se zúčastnily jen pro tu legraci, kvůli setkání s „modrými“
bratry a sestrami, a taky proto, že šlajsny na
Vltavě se tak často neotvírají.

shora - voda zdola,“ zahájil sarkasticky hlavní
kapitán Vezír předávání cen vítězným posádkám promočených vodníků na louce cílového
ostrova Štvanice.
A jak to dopadlo?
Kategorie P 550
skauti – 2. OVS Mimoň
skautky – 92. OVS Plzeň
roveři – 2. OVS Mimoň
rangers – 17. DOVS Pardubice
Pramice do 530
Skauti – 32. OVS Liberec
skautky – 413. OVS Opařany
Rychlostní pramice
skauti – 7. OVS Vysoké Mýto
skautky – 2. DOVS Nové Město n. Met.
roveři – 92. OVS Plzeň
Kategorie Open
Poutníci Kolín
Úplnou výsledkovou listinu zveřejní Junák hlásí
a Kapitánská pošta
text a foto: Michala Rocmanová – Káča
citace z knihy Zdeňka Šmída Proč bychom se netopili aneb Vodácký průvodce pro Ofélii
Slovníček:
píchat – pádlovat
šlajsna – propust v jezu, někdy uzavíratelná
retardérka – dlouhá propust s betonovými výčnělky ve dně
háček – člen posádky sedící na přídi lodi
bort – bok lodi
P 550 – laminátová loH s oblým profilem speciální skořepinové konstrukce, vyvinutá pro skautské účely, s možností oplachtění
Open – kategorie otevřená nestandardním plavidlům a veteránům
raft – nafukovací člun

Šlajsny jsou důležitými orientačními body. Vodák
si většinou pamatuje svou první šlajsnu, dále
šlajsnu, kde se neudělal, ačkoli mohl, šlajsnu,
kde se udělal, ačkoli nemusel...
Počasí na pádlování bylo ideální - po dojezdu
poslední lodě se ale jemné mrholení změnilo
v sílící déš9. „Správné vodácké počasí - voda

Součástí závodu byl i Memoriál Hugo Sedláčka,
v němž zvítězili mimoňští roveři.
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Seville, kde v desetiboji zvítězil. Takovému
úspěchu ovšem předcházel dlouholetý tvrdý
všestranný trénink. Tomáš musel osvědčit
úžasnou vytrvalost a hlavně chu> něco dokázat.
Umíš v sobě probudit aspoň malý zlomek jeho odhodlání a vytrvalosti? Přesvědčíš se
o tom ve Skautském desetiboji. S radostí si
přečteme tvoji zprávu o úspěších i nezda-

Milá sestro,
milý bratře!
Jak na tebe zapůsobilo první číslo nového
ročníku Skauta - Junáka? Líbilo se ti? Nebo
snad nelíbilo? Jde ale přece spíš o to, zda tě
tam něco zaujalo, přinutilo k zamyšlení nad
tím, co vlastně skauting je, vyprovokovalo
k plnění některé zkoušky, zda se ti tam podařilo najít novou zajímavou hru, povídku,
podnět k činnosti. To je přece hlavní úkol
Skauta - Junáka! Líbivými články a fotkami
zpěváků, herců, manekýnek jsou přeplněny
jiné časopisy, ale ty člověk jen prolistuje,
přečte, odloží a už nic. Když přečteš náš časopis, mělo by tím všechno teprve začít!
Pokud v tobě první nebo druhé číslo probudilo aspoň malý zájem, napiš nám o tom
a my se budeme snažit, aby byl obsah ještě
lepší. Jestliže však na stránkách Skauta Junáka nenacházíš skoro nic, co by tě oslovilo, zaujalo, natož aby tě to dokázalo strhnout k nadšené činnosti, napiš nám také.
Ale nezapomeň k tomu připojit svoje představy o tom, jak by měl skautský časopis vypadat, co by měl obsahovat. Jenom po nás
nechtěj fotky kapel, zpěváků, herců, těch najdeš spoustu jinde.
Zvláš> nás zajímá, zda jsme tě dokázali vyprovokovat k aktivní účasti ve Skautském
desetiboji. Nebo aspoň v některé jeho části.
Jistě ti v létě neušlo, že český atlet Tomáš
Dvořák nejdřív překonal světový rekord
v desetiboji a přiblížil se k vysněné hranici
9000 bodů skoro na dosah. A že pak svůj fenomenální úspěch zopakoval na lehkoatletickém mistrovství světa ve španělské
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V době příprav 1. čísla Skauta-Junáka
Tomáš Dvořák právě závodil v Seville. Po
návratu jsme mu pověděli
o skautském
desetiboji. „Časopis Skaut-Junák znám, zdědil jsem ho kila po tátovi…“, řekl, a posílá
vám pozdrav.
SKAUTSKÝ DESETIBOJ
možnost datum
bodů
1. Jízda šach. koně
10
2. Hlavolamy

10

3. Dokážeš to?

10

4. Výzkum her

10

5. Příspěvek redakci

10

6. Dobré skutky

25

7. Malovaný kámen

5

8. Vazby

5

9. Odlévání stop

10

10. Zvláštní úkol

5

Celkem

100

moje
body

rech v jednotlivých "disciplinách". Kolik bodů se ti podařilo "vybojovat?"
Skautský desetiboj najdeš i v tomto čísle.
Pokud tě minule nic nepřilákalo k účasti, vykřeš v sobě aspoň jiskřičku zájmu tentokrát.
Třeba o jedinou z deseti různých „disciplín".
Nepatříš přece mezi pecivály, kteří jen obdivují úspěchy a výkony druhých, ale sami se
nikdy k ničemu neodhodlají. Máš-li zazna-

Třezalka eskymáčí

menány výsledky prvního Desetiboje, postav se znovu na start a pokus se podat
v dalším měsíci lepší výkon, získat víc bodů
nebo se zúčastnit více částí Desetiboje.
Mělo by ti přitom pomáhat heslo z pokřiku
pražské Pětky:
ZABER! NEPOVOL! VPŘED!
Miloš
kresba Berg
Vladimír Cvrček
kresba: Balů Řeháček

Na Eskymáka z našeho oddílu přišla choroba. Tadyhle ho píchalo, támhle bolelo, teplota
taky nic moc. Ulejvák to sice byl, ale že by se mu nechtělo na vodu? Vždycky se všichni
snažili vyhnout službě, hlídce, nákupu ve vzdálené vsi, pěšímu výletu, ale na vodu, na pramice, na kánoe chtěl každý, vždy9 jsme oddíl vodních skautů.
„Je tu vlhko, námaha, Eskymák má zánět močového měchýře," rozhodl nakonec Sunar,
zdravotník tábora na Žebrákovském potoce. „To chce klid, teplo, hodně spánku, dietu
a močopudný čaj. Po stráních tu roste hojnost třezalky tečkované."
Řečeno, vykonáno. Eskymák byl ulehnut na marodku, která stála mezi táborem a přístavem. Sunar natrhal otep třezalky a při té příležitosti naučil nováčky, jak se třezalka pozná:
„Kvete žlutě a okvětní lístky má takové Hubkované, vidíte to proti světlu. To prý je kdysi
čert ze vzteku propíchal trnem za to, že je třezalka tak užitečná."
Třezalku spařil a vyrobil celý ešus odporného lektvaru. Ešus donesl na marodku
Eskymákovi a nařídil:
„Do večera to bude vypité, běda, když jen kapičku uleješ!"
Eskymák fňukal, tvrdil, že mu je už raději dobře, že to je hořké a že se
polepší.
„Už jsem řekl, do večera to bude vypité," nedal se obměkčit Sunar.
Navečer se posádky vracely z přístaviště.
„Tak jak je, Eskymáku? Co břicho, co hlava? A ta třezalka, jaké je to pití?"
„Odporné," otřásal se nelíčeným odporem Eskymák. „Na, ochutnej."
"Brr, opravdu hnusné," vracel spolubojovník a utěšitel ešus, ledva
z něho usrkl.
„No ty taky ochutnej. Ty taky, ty též a i ty."
Eskymák se snažil, kamarádi ho litovali, jeho podšívkovinu neprokoukli a každý trochu usrkl. Protože nás bylo na táboře asi šedesát, byl tím usrkáváním ešus za chvíli prázdný.
Sunar brzy zjistil, že na marodce je nějaký rumrajch, a tak navštívil usmívajícího se
Eskymáka, který pravil:
„Úkol splněn. Je to vypito a třezalky jsem ani neukáp."
Spokojený obličej naznačoval, že Eskymák už neumírá, Sunar se tedy nechal přesvědčit, že
jeho rozkaz je opravdu splněn beze zbytku. Eskymákovi neublížil, jen ho druhý a další den
uznal schopného výcviku. Ten se nevzpíral a nastoupil ke své posádce Pelican. Zbytek tábora již proběhl bez nemocí. Každý znal třezalku tečkovanou, ale každý jí říkal třezalka eskymáčí.
Asi za týden po táboře mne zastavila Eskymákova maminka a pravila:
„Pane Vezír, tak Milan už je z nemocnice doma. To slepé střevo mu vyndali bez komplikací..."
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D Ě T I JAKO TY
A přece ne úplně jako ty. Těmhle dětem totiž něco chybí. Něco docela důležitého.
Nemají domov. Říká se jim uprchlíci. Se svými rodiči nebo příbuznými museli z nejrůznějších důvodů opustit svoji rodnou vlast
a vydat se na pou9 světem, v naději, že se
jim podaří někde najít nový domov. Jiný,
š9astnější, protože v tom jejich původním
zuří válka, nepokoje, je tam bída...
V prvním srpnovém týdnu tohoto roku se
vydala dvacetičlenná skupina účastníků
vůdcovského kurzu Castor do uprchlického
tábora v Jezové u Bělé pod Bezdězem.
Proč právě tam? Protože i zde se dá naplňovat skautský zákon: „skaut je prospěšný
a pomáhá jiným“. Protože i zde žijí děti, které nemají mnoho možností, jak aktivně trávit svůj volný čas. Protože je to oblast,
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o které mnoho nevíme a která nám může
přinést zkušenosti na celý život...
Účastníci kurzu se zde starali zhruba o čtyřicítku dětí různého věku i národnosti. Bylo
to takové malé neskautské jamboree 35 různých národů v jednom táboře Indové, Somálci, Afghánistánci, Rusové,
Iráčané, Bulhaři, UganHané, Arabové,
Gruzínci a další. Společně si hráli, malovali,
vyráběli rukodělky z korálků, podnikli výlet
na místní koupaliště, uspořádali táborák
i netradiční olympiádu. Některým dětem by
naši skauti mohli závidět, jak rychle se naučili zacházet s lasem.
Pro všechny účastníky to byl nezapomenutelný zážitek. Fakt, že i dnes je na světě takové množství lidí bez domova, kteří musí
opustit svou zem a žít v nejistotě z budouc-

nosti, nás hluboce poznamenal. Mezi dětmi
a účastníky kurzu tak vzniklo skutečné přátelství, které neskončilo loučením, ale přetrvává i dál.
Svědčí o tom dopis jedné naší kamarádky
z tábora, čtrnáctileté Meggy z Bulharska:
„ ...nevite jak vás všechni mám ráda. Jste vý
všechni 20 nebo 22 moje nejoblibenejših
SKAUTU na celim světje...
Text a foto: Martin Holub - Lišák,
VLK Castor - LŠ Gemini
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chvíle
strachu
Co je to vlastně strach? Každý denně prožívá
několik malých strachů. Neumíme to, co jsme
se měli naučit, něco jsme nedonesli, něco vyvedli. Ale z těchto strachů se bu( poučíme,
nebo nepoučíme, vyvedeme to příště znovu,
anebo si dáme pozor. Ale strach opravdu veliký, z něčeho, co momentálně není v mých
silách změnit, ten mne naštěstí příliš často
nepotkává.
Pamatuji se na tři příhody, kdy jsem měla
opravdu strach.

HROMY A BLESKY
Asi v mých deseti letech jsme byli
o Velikonocích s rodiči na Šumavě. Cestou
z Pancíře nás dostihla první letní bouřka,
blesky třískaly všude kolem, padaly kroupy,
smrky se kácely. A my mohli na hřebeni jen
čekat, jestli do nás taky neuhodí.
O dvanáct let později se tato situace opakovala na vandru po Slovenském ráji.
Poslední den v poledne se strhlo boží dopuštění a my tábořili mezi čtyřmi nádhernými vysokými jedlemi. Na otevřené pláni,
náhorní rovině. Opět blesky, liják. Vydržet
jít zvolna a nedat se do běhu jako vyplašený zajíc mě stálo poměrně dost sil. Ale teprve když jsme po bouřce odcházeli přes pláň
k lesu, uviděli jsme úplně rozštípnutý smrk
poměrně blízko místa, odkud jsme na začátku bouřky odešli. Ještě pár kilometrů se
mi pak třásly nohy.

PŘES ŘVOUCÍ ŘEKU
Tradiční silvestrovská výprava na místo,
kde stál náš první skautský tábor. Lehce
mrholilo, všechno bylo rozmoklé po deštích. Šly jsme dvě, ostatní asi odradilo počasí. A zcela netradiční, nevyzkoušenou
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cestou, po břehu Kamenice. Asi po čtyřech
kilometrech jsme uvízly na palouku mezi
dvěma vysokými hřebeny, přes druhý jsme
se už nedostaly, zpět to také nešlo. Naší záchranou byl padlý strom, ležel nad říčkou,
která se jindy mírumilovně vine mezi skalami. Nyní v korytě hučel kalný hnědý proud.
Vzala jsem batoh a vylezla na kmen. Větve
vadily, kmen byl kluzký, dva metry pode
mnou řvala řeka. Strach jsem sice měla, ale
byla tu činnost, kterou jsem musela zvládnout. Konečně pevná zem. Za mnou ale vyšla na vratký přechod dívenka o dva roky
mladší. Zakolísala poprvé, podruhé, ulomila se větev, které se zachytila. Tentokrát se
mnou strach cvičil pořádně. Zcela bezmocně jsem musela čekat, jak to dopadne. Jen
jsem stála a zírala. Teprve když i ona bezpečně přešla, uvědomila jsem si, že tam,
kde mne strach přimrazil na místě, bych
moc platná nebyla. Ani jsme se tenkrát nemusely domlouvat, obě jsme zamířily nejkratší cestou ke značené pěšině a k cíli došly krotce po značkách.

DVA JELENI
A potřetí? Krásný jasný podzim, jelení říje,
kterou jsem vždycky chtěla vidět a slyšet
zblízka. Zdrželi jsme se na severní straně
Jizerských hor déle, než jsme předpokládali,
a přes Smědavskou horu jsme přecházeli již
po tmě. Bylo po dešti, na cestě louže, bahno.
Vlevo od nás v mlází, poměrně blízko cesty,
se začal ozývat jelen. Jasně jsme slyšeli, jak
funí, tluče parožím do větví, hlasitě troubí.
Z druhé strany cesty mu začal odpovídat
druhý. Rámus zleva se blížil, zůstali jsme
stát a čekali, jestli jelen přejde cestu. Neměl
se k tomu, rámusil stále vlevo od nás. Čas
běžel, nakonec jsme se vydali dál. Zdálo se
nám, že dolní jelen nemění místo, začalo
nám svítat, že na posedu sedí střelec, který
při mizerné viditelnosti neuvidí, na co střílí,
a nebude očekávat, že mu do rány vlezou
dva blázni, kteří se zapomněli v lese. Měli
jsme dvě možnosti, jednu horší než druhou.
BuH nás ušlape jelen, nebo nás dostane ostrostřelec na posedu. To už jsem se „uvnitř"
bála hodně. Kamarád otáčel v ruce tupým

kuchyňským nožem, kterým jsme odpoledne dloubali odlité stopy, a meditoval: „Na
strom mu neutečem, na komoru se mu tímhle netrefím, ale aspoň mu vypíchnu oko."
Rázem mi bylo líp, strach sice zůstal, nebránil však už v rozumném uvažování. Kamarád
v té době ještě kouřil dýmku, nasypal tabák
do listu čtverečkovaného papíru z mého notesu, škrtl a směrem k posedu si zapálil ono
ubalené monstrum. Při každém zatáhnutí
ten podivný doutník vzplál jasným plamenem. Troubení z paseky zmlklo.
Proběhli jsme posledním úsekem, jelen nad
námi řádil jako zdivočelý, vpravo bylo ticho. Na Kristiánov jsme došli hodně pozdě,

vyšel měsíc. Cestou jsme slyšeli ještě několik jelenů, ale žádný již nebyl tak blízko.
Od té doby poslouchám říji raději z okna
a dávám pozor, abychom se po západu
slunce nezdržovali v lese. Dodnes věřím tomu, že nás tenkrát na Smědavské hoře zachránil kamarádův zlozvyk, papír, tabák
a krabička zápalek.
Neewa, Liberec
Ilustrace Marko Čermák
Přihodilo se ti něco, co v tobě probudilo velký strach? Napiš nám o tom. Popiš svůj zážitek prostými slovy. Nejlepší příběhy postupně
otiskneme i v dalších číslech.

Redakce Skauta Junáka stále čeká na zprávy, tipy, fotografie z činnosti. Příběhy, popisující chvíle strachu. Ukázky vašeho oddílového či střediskového časopisu.
Dramatickou nebo veselou příhodu jako námět seriálu na zadní stranu...
Poslal jsi už redakci nějaký příspěvek?
Jestliže ano, nebo když tak učiníš do vyjití příštího, třetího čísla, můžeš si do skautského
Desetiboje započítat 10 bodů. A to i v případě, že se ti podaří zásilku zprostředkovat - tedy přimět třeba střediskového vůdce k odeslání vašeho časopisu redakci a podobně.
Budeme také rádi, když nám pošleš svůj názor na novou podobu časopisu. Na jeho obsah. Když
nám napíšeš, co se ti líbilo, ale i co ti na jeho stránkách chybí. I za takový dopis si můžeš body
do Destiboje připočíst. Ozveš se nám?
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POZOR!
VÝZKUMNÁ AKCE!
Voláme všechny skautky i skauty na pomoc. Před koncem tisíciletí se snažíme
zapsat všechny tradiční dětské hry, které
se dnes hrají ve všech koutech republiky.
I u vás!
Takový úkol je nad síly jednotlivce i malé
skupinky odborníků. Musí nás být aspoň
tisíc, aby se nám podařilo shromáždit co
nejúplnější poklad her. Proto se obracíme
na všechny čtenáře, ale hlavně i přímo na
tebe. Pomůžeš nám? Přijmeš pozvání do
vědeckého týmu, který si dal za úkol uskutečnit tak rozsáhlou sbírku, jaká nemá obdoby u nás a možná ani jinde ve světě?
Co od tebe potřebujeme? Soupis všech
spontánních her, které se hrají u vás v ulici, ve vaší čtvrti nebo vesnici, případně
v celém městě.
Co jsou spontánní hry? To jsou takové
hry, které si kluci a děvčata předávají z generace na generaci bez dospělých. Patří
mezi ně například honičky všeho druhu,
schovávaná, skákání panáka, školky s míčkem nebo se švihadlem, hokej s tenisákem, cukr-káva-čokoláda-čaj, cvrnkání kuliček, vybíjená atp. Nepotřebujeme tedy ty
hry, které jste se naučili ve skautském oddíle, ve škole při tělocviku, v Sokole, na táborech. Jen hry odkoukané od kamarádů
a kamarádek.
Aby měl tvůj příspěvek vědeckou cenu,
proveH zápis každé hry podle této osnovy:
1. napiš název hry, jak se jí u vás říká – například „na babu“
10

2. popiš několika větami její průběh – co se
při ní děje.
3. Jak si hráči rozebírají před hrou úkoly?
Rozpočítáváním, losováním, dohodou?
4. UveH, kde tuto hru hráváte – na ulici, na
plácku, mezi paneláky atd.
5. Hrávají ji jen kluci, nebo jen děvčata?
Nebo kluci a děvčata společně?
6. Co ke hře potřebujete?
Soupis her pošli na adresu: Skaut-Junák,
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1. Na
obálku napiš heslo Výzkum her.
Kdo pošle záznam největšího počtu her,
dostane svazek Velké encyklopedie her
s autorovým věnováním. Další tři vylosovaní účastníci dostanou také po jednom
svazku Velké encyklopedie her. Tyto knihy
mají přes 500 stran!
Popiš jen ty hry, které umíš nebo vídáš
hrát děti u vás. Nesniž se k opisování her
z knížek. Znehodnotilo by to tvůj příspěvek, byl by to podvod. A odborníci, kteří
budou tvůj záznam her studovat, by na to
stejně přišli – a místo slávy sklidíš ostudu.
Při záznamech využij celý papír, nemusíš
uvádět každou hru na samostatném lístku.
Obsáhlejší dopis nech zvážit na poště.
Špatně oznámkované psaní buH vůbec nedojde, nebo za ně pošta vybírá pokuty.
Kdo pošle svůj příspěvek do
konce listopadu, může si započítat do skautského desetiboje
10 bodů. Jinak je uzávěrka výzkumu 31. 12. 1999. Nezapomeň na nás.
Začni zapisovat a sbírat hry od dětí v okolí ještě dnes!
kresby: Marko Čermák

Vlče se nebojí nikoho...
To, co často vídáme v akčních filmech na televizní
obrazovce, se stalo skutečností i u nás - únos dítěte
a vymáhání výkupného.
V pondělí 6. září byl
v Hlinsku cestou ze školy
unesen devítiletý Vojta.
Neznámý pachatel pod výhružkou chlapcovy smrti
jeho rodiče vydíral o půl
milionu korun.
Neznámý mladý muž v autě
požádal Vojtu, aby mu ukázal cestu k jeho otci. Po
chvíli jej násilím donutil
vlézt do kufru auta. Odvezl
ho k sobě domů a tam
Vojtu zavřel do skříně, povalil ji dveřmi na zem a ještě převázal. Ve stísněném
prostoru, ve tmě strávil
chlapec 14 hodin. Přestože
měl veliký strach, nepropadl beznaději, neztratil hlavu a dokázal po mnoha pokusech vykopat panty
skříně, převázané dveře vysoukat do strany a osvobodit se. Před domem poznal,
že je ve vesnici, kde bydlí
jeho babička - a bylo vyhráno.
Únosce sice od rodičů mezitím výkupné dostal, ale
vzápětí byl perfektně pracujícím specielním útvarem policie zadržen. Vojta
by byl zachráněn tak jako
tak, přesto všichni velmi
ocenili jeho statečnost, jak
policisté, tak š-astní rodiče. Vojtova maminka pak

řekla v úterním večerním
televizním zpravodajství:
„Zachoval se jako skaut,
protože také skaut je"!
Vojta Trocha, skautským
jménem Kolja, je dva roky
vlčetem střediska 503.03
Hlinsko. Chodí do 4. třídy
a má dva sourozence.
Vojtovo hrdinství nezůstalo bez povšimnutí ani na
nejbližším zasedání Ústřední rady Junáka, která se
jednomyslně usnesla, že
Vojtovi plným právem náleží bronzový stupeň čestného odznaku Za čin junácký.
- jvn Vlevo: Vojta po návratu z plnění Tří bílých tesáků
dole: na táboře, Vojta první
zleva
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Škola R O U
H

kresba: Berg

„Ty koni!" řekl mi Číča, sotva jsem vstoupil do
klubovny. „Tak ty možná rupneš z angličtiny?!"
Jestli vám připadá divné, že mě náš oddílový
vůdce oslovil místo bratře nebo bráško slovem
„koni“, musím vám to vysvětlit. Tak mě neoslovil skautský vůdce Číča, ale můj třídní učitel
Kocourek.
„Jak je to možné? Já abych tvým rodičům vysvětloval, že to nezavinil oddíl, ale tvoje lenost."
„Víš, já za to nemůžu," bránil jsem se. „Na cizí
jazyky prostě nemám nadání."
Hned jsem si uvědomil, že jsem měl správně
říct víte místo víš, protože tykat můžu jen Číčovi, ale tří@asovi musím vykat. A byl jsem ve tváři ještě červenější.
„S tím na mě necho@," řekl Číča, vlastně
Kocourek, zvýšeným hlasem.
„Vážně, mně řeči nejdou."
„Ani nepozoruju. Někdy ti pusa jede až hrůza,"
útočil na mne dál Kocourek. „Vysvětli mi, jak to,
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že ses naučil tak těžký
slovanský jazyk, jako je čeština? Zvládls ho za necelé čtyři roky!
A to má čeština sedm pádů, nedokonavá
slovesa, dost obtížné skloňování a spoustu dalších vymožeností, které Angličany přivádějí do
tranzu. Co jsou proti tomu jejich čtyři pády?"!
Náš tří@as mou obranu tak rozprášil, že jsem se
už na nic dalšího nezmohl.
Číča na nás měl dopal ještě z minulého jara.
Tehdy nás vzal na Intercamp. Sjelo se tam
spousta oddílů z různých zemí. A tam jsme pěkně vybouchli. Nikdo z nás se nedovedl pořádně
domluvit. Došlo to tak daleko, že jsem navrhl,
abychom se vydávali za oddíl hluchoněmých
skautů. Takovým dojmem jsme asi působili.
V létě za námi přijeli na tábor holandští skauti
a ten trapas se opakoval. Holan@ani brebentili
anglicky, jako kdyby chodili do školy v Londýně.
A my se zmohli sem tam na „yes" a „no" - a to
jsme si vždycky nebyli jistí, že ta slovíčka užíváme v pravou chvíli na pravém místě.
Když jsem te@ po začátku nového školního roku chytil z angliny tři koule za sebou, Číčovi a vlastně i Kocourkovi - došla trpělivost. Te@ mi
před ostatními v klubovně veřejně spílal. Aspoň
vidíte, jaká je to radost, když váš oddílový vůdce je současně i vaším tří@asem, který se
o všech pohromách ve škole okamžitě dozví.
Představte si, že to neskončilo kázáním u dveří!
Číča pak držel k celému oddílu řeč, při které
jsem nedobrovolně hrál hlavní roli. Tehdy mi
nebylo nejlíp, ale časem jsem poznal, že to mělo pro mne hluboký smysl. A možná i pro další
kluky z našeho oddílu. Číča nám totiž vyprávěl
o Komenském, jestli víte, kdo to byl. A že je to
nejslavnější Čech, vlastně Moravan, kterého
jsme kdy měli. Napsal spoustu knih a skoro
všechny v latině, tak dobře se ten cizí jazyk naučil. Mezi nimi i dílo Brána jazyků otevřená. Do
skautského zápisníku nám nadiktoval 10 bodů.
„Nemyslete si, milánkové, že si tyhle věty jenom napíšete a pak je pustíte z hlavy," hřímal
Číča. „Začnete se ode dneška jimi řídit!"
Nakonec se vytasil s tím hlavním: „Naše stře-

Ale už dost, te@ je čas na Číčova „pravidla hry".
Nadiktoval nám jen to, co je vytištěno tučně.
Další věty jsou jeho komentář.
1. Chu- do učení.
Cizí jazyk se naučím rychle a dobře, jen když mám
do učení chu- a říkám si: Půjde to! Musí to jít!
2. Jasný cíl.
Chu- do učení mám tehdy, když vím, proč se
učím. Pojedeme do Jezerního kraje. Na
Jamboree. Chci studovat v cizině.

kresba: Berg

disko dostalo pozvání od anglických skautů.
Oddíl, kde na tom budou s angličtinou nejlíp,
pojede příští prázdniny tábořit - víte kam?"
Neměli jsme o tom samozřejmě ani páru, Číča
nás tak jen trochu napínal.
„Do Jezerního kraje! Tam, kde trávily každé léto
Vlaštovky a Amazonky. A kde kotvil houseboat
Kapitána Flinta!"
To mě silně zaujalo. Přečetl jsem už všechny
ransomovky, které kdy u nás vyšly.
„To by v tom byl čert, aby tam nejela naše
Trojka!" řekl Číča.
Tím to skončilo. Ale také začalo. Číča se do toho zakousl jako buldok a celý školní rok nás
pronásledoval s angličtinou. Někdy s tím byly
spojené mírně střelené akce.
„Vždy- vy už jste znali slušně anglicky dřív, než
jste se angličtinu vůbec začali učit," tvrdil nám.
A přidělil každému jedno písmeno z abecedy.
Museli jsme do měsíce projít tohle písmeno ve
velkém třísvazkovém slovníku anglicko - českém v místní knihovně a vypsat všechna anglická slovíčka, která jsou nám nějak povědomá
- i s jejich výslovností a významem. Vylosoval
jsem si naštěstí P, to nebylo tak strašné. A sotva jsem začal ve slovníku pátrat, hned jsem narazil na PACIFIC, PACT, PADDLE, PAGODA, PAIR,
PALACE, PALM, skutečně tam byla spousta slov
známých, jen se trošku jinak psala nebo vyslovovala. „Tak vidíte, vy vlastně už znáte několik
set slov!" triumfoval Číča.
Pak na nás přichystal malý podraz. Napsal až
na Nový Zéland skautům, že si chceme dopisovat anglicky. A když mu přišla fůra adres, s potměšilým úsměvem nám je rozdal: „Přece ty
brášky nemůžete zklamat! Jsou chudáci odříznutí od světa na samém konci zeměkoule!"
Na jaře nás přivítal před nádražím stručným
oznámením: „Jsme už v Anglii, mluvíme po celou výpravu jen anglicky!" A spokojeně si mnul
ruce: „Půjdeme skoro pořád lesem, doufám, že
nebudete v jednom kuse mlet pantem." Byla to
skutečně velmi tichá výprava.

3. Každý den!
Cizí jazyk musím dělat každý den. Třeba jen
čtvrt hodiny. Něco si přečíst. Odříkat pár vět.
Poslechnout nahrávku.
4. Tři slovíčka denně!
Co to je - naučit se tři denně? A přece tak zvládnu za rok 1000 nových slov. Za tři roky 3000.
S tím běžně vystačím.
5. Celé věty.
Slovíčka se učím vždy v celých větách. Nebo aspoň víceslovných spojeních.
6. Ztracený čas.
Cizí jazyk se učím hlavně v době, kdy nemůžu
dělat nic jiného a mařil bych tak čas. Cestou do
školy, v dopravních prostředcích, ve frontě na
oběd.
7. Kartičková metoda.
Věty s novými slovíčky přepisuju na malé kartičky. Už tím se je učím. A kartičky nosím po
kapsách.
8. Práce! Opakování!
Ve středověku neměli walkmany, učebnice s barevnými obrázky. A přece se mnozí naučili cizí
jazyk tak dokonale, že se v něm plynně vyjadřovali. I písemně. Jako Komenský. Ale vyžadovalo to práci a zas práci. Učili se dlouhé texty
zpaměti.
9. 100 klíčových vět.
Sestavím si stovku vět, kterými cizincům řeknu
o sobě hlavní informace. Ty věty mi pomáhají
překonat trému, rozmluvím se při nich.
10. Styk s cizinci.
Chytrý člověk je co nejčastěji v kontaktu s člověkem, který se narodil v zemi, jejíž jazyk se
učím. Nebo tu řeč dobře ovládá. Dopisujte si!
Když budete brát učení cizího jazyka jako hru tak, jako nakonec my v oddíle, půjde to snadno.
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náš
oddíl

Origami - znáte tohle slovo? Tak se nazývá japonská
výtvarná hra, skládání postaviček ptáků, zvířat, lidí,
ryb, květin a dalších věcí z papíru. Ale Origami se
jmenuje také 52. dívčí oddíl v Praze. Proč si děvčata
zvolila právě tohle slovo? Protože origami patří už léta k jejich zábavám na schůzkách i táborech. Ale
o tom se dočtete dál víc.

ORIGAMI
Dnes vám tedy představíme pražskou
Dvaapadesátku. Nevybrali jsme ji náhodou,
je to oddíl, který vyvíjí po léta pěknou, pestrou činnost. Tak zajímavou, že se mnohé bývalé členky ke svému mateřskému oddílu stále hlásí. Jinak patří k těm méně početným,
pracuje v něm zpravidla méně než dvacet
skautek a světlušek.
Redakce získala stostránkový sborník, který
dívčí Dvaapadesátka vydala v roce 1994.
Dnes je oddílu už 60 let, ale duch, který
v něm vládne, je stále mladý.
Věříme, že si krátké záznamy o činnosti, které jsme ze sborníku vybrali, se zájmem přečtou nejen skautky, ale i skauti. Aby mohli porovnat činnost svého oddílu a třeba se nechat
něčím inspirovat. Za každým odstavečkem se
skrývá akce, na kterou děvčata vzpomínají
ještě po letech. Někdy to byl program na dvě
tři hodiny, jindy se stal součástí oddílové i družinové činnosti po dlouhé týdny, například
příprava mikulášských besídek nebo loutkového divadla.
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„4. 9. byla zahájena Mítina výstava origami v Senohrabech. V této činnosti je náš oddíl velice aktivní. Naše vůdkyně Mí-a je členkou amerických origamistů. U příležitosti
zahájení její výstavy se pořádalo dětské odpoledne. Náš oddíl se podílel na jeho organizaci. Přítomen byl i japonský velvyslanec.
Členky oddílu při tom učily origami všechny
zájemce."
„6. 8. 11. jsme jely do rehabilitačního ústavu v Kladrubech. V lese jsme likvidovaly roští a upravovaly cesty, aby po nich mohli
jezdit vozíčkáři. Po skončené brigádě se oddíl vypravil na prohlídku Hrádku u Vlašimi."
„Vydaly jsme se na Komorní hrádek. Na
Hrádku, kde jsou mimochodem kasárna,
jsme obdivovaly renesanční styl stavby
a způsobily nemalý rozruch u vojska. Ten
však byl ještě větší, když se Mí-a zeptala
staršího pána, zda by nás nepustil dovnitř
podívat se na krásný renesanční barák. Pán
se zatvářil velice odmítavě, ale při pohledu
na nás - stály jsme v řadě podle velikosti - se
zasmál a kamsi odešel. Za chvíli se vrátil
a vedl s sebou jakéhosi uniformovaného
staršího pána, který řekl: Tak poj@te. A my
šly. Provedl nás nádvořím a zeptal se, zda se
chceme podívat dovnitř na fresky. My řekly
ano a padaly jsme do mdlob, protože tam
byl normálnímu smrtelníkovi vstup zakázán. Vojáci z nás byli v šoku, a tak jsme jim
směle podupaly právě vytřenou podlahu.
Měli z nás asi radost.

Když jsme vyšly před bránu, začaly jsme se
smát. Všude totiž byly cedule s nápisem:
Vojenský prostor, vstup zakázán!"
„26. 10. První pražské zkoumání „Zkoumání malostranské". Byla to hra pro
všechny generace oddílu, jejich rodiče
a přátele oddílu. Měli podle fotografií najít
objekty na Malé Straně a zodpovědět otázky
týkající se těchto staveb."
„Skládání origami působí příznivě i jako rehabilitační prostředek. Dvě členky oddílu,
Majka a Miki, chodily učit skládat origami
postižené do Jedličkova ústavu."
„Prvním společným podnikem s chlapeckým oddílem byla převlékací hra No pasaran! (Neprojdou!). Konala se na Václavském
náměstí. 19. 1. se převlékli kluci a v určeném
časovém rozmezí měli projít tímto úsekem.
Děvčata se je snažila poznat. Hrálo 15 chlapců, hlídalo 14 děvčat. Z kluků šli Martin
a Červ, nalíčení jako černoši. Stradidlo byl
převlečený za holku. Nepoznaní prošli pouze dva. 2. 2. šly v převlečení zase holky.
Kluci hlídali. Kaňka byla něco jako přísná inspektorka, nejmladší členka oddílu Slíva byla převlečená za babičku, Škiki a Bojka byly
jako koketní a pochybená frajerka, Mí-a šla
s Gustavem jako dvojice podezřelých cizinců, Julie byla převlečená za vagabunda,
Datel v černé paruce za jakousi dámu."
„Na přechodu Brd 10. 2. děvčata z našeho
oddílu vzbuzovala značnou pozornost svými pokrývkami hlavy, kvůli kterým vyslechla spoustu poznámek (bylo to v dobách,
kdy byl skauting zakázaný a šlo se v civilu).
Šamanka měla kulicha se závojem, Hanka fi-

alový klobouk, Slíva apartní slaměný klobouček s umělými kytkami, Buko buřinku,
převázanou růžovým krepákem, Svojka plyšový šedivý klobouček. Pisatelka zápisu
v kronice měla tankistickou helmu."
„28. 2. byla jarní mikulášská pro rodiče, na
které byli také kluci z chlapeckého oddílu.
V programu vystoupily nejdřív Vydry
s Polednicí a Zlatým kolovratem. Potom měli několik scének kluci. Vystoupil také
Kondor se svými kouzly. Mí-a a velké holky
zahrály loutkové divadlo - tři perské bajky:
O kočce a myši, O opici a tesařovi, O zající
a myši."
„K oddílovým podnikům patří návštěvy
různě převlečených členek oddílu u děvčat,
která se vdala, krátce po jejich svatbě. Po
Zuzčině svatbě šly v převlečení: za fotbalového rozhodčího s píš-alkou a míčem Datel,
za barokní dámu Julie, za tetku z venkova
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Mí-a, za kominíka Tigi. Po svatbě Bojky jely
k ní převlečené autobusem ze Spořilova na
Jižní Město Julie v šatech sestavených z různobarevných šátků, Datel jako školačka
s aktovkou, pytlíkem, přezutím a klíčkem na
krku, Střelka jako Charlie Chaplin, Zuzana
představovala noc."
„10. 4. byl oddílový výlet k jeskyni Kodě.
Děvčata si jeskyni prohlédla a při následující výpravě tam dělala pravěké ženy. Byly oblečené pouze v kůžích, které měly spíchnuté
spínacími špendlíky a byla jim hrozná zima.
Dopoledne byl velký zájem. Bylo tam hodně
diváků, fotografů, televize i rozhlas."
„Tábor 1987 měl japonský ráz, proto se
družiny jmenovaly Orizuru (Jeřáb), Sensú
(Vějíř), Izucu (japonsky Dřevěná mřížka).
Táborová hra se jmenovala Monogatari
aneb cesta Broskevníčka Momotaró a byla
založena na souboru japonských pohádek.
Mí-a vždy přečetla v čajovém pavilónku pohádku a holky plnily úkoly v ní obsažené."
„Po letech opět začaly
zkoušky sebeovládání parihari. Měly šest částí, které jsou velmi náročné a mají přísná pravidla.
1. Bahadur - statečný
(ovládnutí žízně).
2. Mardumí - statečnost, ovládnutí nepří-
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jemných pocitů (studená voda, kopřivy,
smích).
3. Haraná - přemoci (přemáhání spánku).
4. Sathá - výdrž (přemáhání únavy).
5. Sahas - odvaha (přemáhání nepříznivého
počasí).
6. Sidhí - dokonalost (ovládání hněvu
a svých špatných vlastností)."
„V půl šesté ráno přijeli do tábora Červ
a Martin s třemi dalšími kluky. Měli tři koně
a hříbátko. Děvčata pak na těch koních jezdila."
„12. 7. byla Marjánka pokřtěná na Arku.
Stály jsme kolem ní se zelenými svícemi
v rukou. Ona sama klečela na klekátku - dusbabě. Na čelo jí napsala Mí-a nové jméno
zubní pastou a z hrníčku, kolujícího po kruhu, na ni každá nasypala trochu kmínu."
„16. táborový den byl japonský. Na oznamovateli byla japonská moudrost. Kromě
her a soutěží s japonskou tematikou a povídání o Japonsku, japonské kultuře a způsobu života Mí-a vařila japonský oběd v kimonu, s japonskými květy ve vlasech."

! Módní přehlídka na tábo- ! Kdo měl ruce a nápad, batikoval – Vůdcovský lesní kurs
ře 2. oddílu skautek a světlu- Gemini
šek z Frýdku

" Vodní vlčata z Nymburka při táborovém sportování

# Vodní skautky z Berouna na zahajovací výpravě do skal Českého Švýcarska

Chtěli bychom obnovit tradici starodávných časopisů Skaut Junák ze
třicátých let, kde měly své místo záběry z táborů a veškeré oddílové
činnosti.
Máte také zajímavé akce a pěkné fotografie? Chcete, aby i váš oddíl byl
zvěčněn na stránkách Skauta Junáka
při některé tradiční nebo naopak
zcela neobvyklé činnosti? Snímek by
neměl být starší než 1-2 měsíce, anebo by se měl vázat k nadcházející
roční době – nezapomeňte však, že
výrobní lhůta časopisu je 4 -5 týdnů!
V současné době pátráme po fotografiích
se
zimní
tematikou
– Mikuláš, Vánoce, hrátky na sněhu… Nezapomeňte na zadní stranu
poznamenat, o jakou akci se jedná,
který oddíl a kdy ji pořádal, případně jméno fotografa. Chcete-li snímek
vrátit, tedy i zpáteční adresu.
Udělejte radost čtenářům, redakci
i sobě! Vyberte některý z vašich zdařilých snímků a pošlete nám jej!
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foto archiv Z. Pollerta

JUNÁCKÝ ČIN
Umělý vodní kanál v Praze
– Troji, na kterém trénují
slalomáři, se málem stal
osudným letos v dubnu sedmnáctiletému
Václavu
Hradílkovi. Divoký proud
zamáčkl loD s vodákem
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pod vodu na betonovou
stěnu jedné z překážek
a nešlo s ní hnout.
Než se podařilo sehnat
správce jezů a vodu zastavit, uplynulo dvacet minut.
Lukáš Pollert, dvojnásobný
olympijský medailista a zároveň lékař se ještě s dvěma kolegy pustil do umělého dýchání a masáže srdce.
Povedlo se, i když se Vašek
probral až za pět dní.
Za tento vpravdě junácký
čin navrhl Hlavní kapitanát
vodních skautů udělení
stříbrného stupně stejnojmenného odznaku. Při vyhlášení vítězů závodu
Napříč Prahou přes 3 jezy

jej převzal Lukášův tatínek
– Lukáš totiž mezitím seděl
v letadle směr Austrálie,
kde kromě kanoistického
tréninku bude zdokonalovat své lékařské vědomosti
v nemocnici.
-mr-

deník
Můj milý deníčku!
Víš, proč jsem si tě začal psát? Asi ne.
Seběhlo se hodně událostí, na které bych nerad zapomněl. Byly totiž bezva.
Nedávno jsem četl knížku o jednom kocourovi, který si psal deník. Říkám si, když kocour může psát deník, proč bych si nemohl
pořídit deník i já. Taky jsem to odkoukal od
Mártyho, to je náš rádce družiny. Kromě psaní má v deníku i hodně fotek a obrázků.
O prázdninách jsem byl na skautském táboře. Dost se mi tam líbilo. Až na to slunko, pořád jen pražilo, hotová sahara. Aspoň jsme
se často máchali v řece. Lovili jsme rybky
a zase je pouštěli, u splavu jsme zase hráli
bitvu na lehátkách. Já jsem se plavil se Švácem na Bismarcu. Přezdívka Švác mi přijde
hrozně legrační, líbí se mi. Tak začali Šimonovi říkat Zajda s Bobrem, protože on to slovo „švác” říkal hrozně pomalu a strašně potichu, asi jako žabák – kuuák.
Taky si píšeš deník?
Možná si od své nováčkovské zkoušky vedeš skautský zápisník? Zaznamenáváš si do
něj všechny důležité postřehy a informace
ze schůzek a výprav, skautskou praxi, pravidla her... Je to tvůj rádce a pomůcka k plnění I. a II. stupně.
Deník, to je něco trošku jiného. Psaní deníku rozhodně není zbytečné maření času.
Naopak, má velkou cenu. Jednak vzpomínky časem vyblednou a vyprchají - a k zápisům, které jsi kdysi psal, se jednou rád vrátíš. A za druhé, pravidelné zápisy budou
pro tebe i velkou zkouškou vytrvalosti
a cvičením vyjadřovacích schopností.
Každý deník je vlastně kniha, jejíž cenu nel-

ze vyčíslit penězi. Žádný jiný exemplář na
světě neexistuje.
Deník si psaly mnohé významné osobnosti.
E. T. Seton se o svých denících často zmiňuje. Vypráví, jak do nich psal u táborových
ohňů a na jejich stránky ukládal své nejlepší zážitky. Z nich pak čerpal při psaní svých
kouzelných knih o lidech a zvířatech.
Chceš si deník teprve založit? Nabízíme ti
několik drobných rad:
• Pro psaní deníku je vhodný sešit formátu
A5 ve tvrdých deskách. Menší sešit je
praktický, nebo- se vejde do kapsy, ale
hůř se do něj píše.
• Linkovaný nebo bez linek? Záleží na tom,
zda jej budeš mít chu- často doplňovat
kresbami. Kvůli kreslení by měl mít spíš
pevnější listy.
• Titulní stránce věnuj zvláštní pozornost ozdobný nápis nebo pěkný vlastnoruční
obrázek, který má nějaký vztah k dalšímu
obsahu deníku.
• Pokud deník hodláš vozit všude s sebou,
je dobré za desky napsat čitelně své jméno, přezdívku a případně i adresu.
• Do deníku patří především události, příhody, zážitky. Také vlastní postřehy a názory, úvahy.
• Zápisky by měly být psány vždy hned po
události, ne až po dlouhé době. Snaž se
věnovat svému deníku každý den aspoň
jeden zápis, odstavec, stránku...
Na poslední družinovce
jsem viděl další, tentokrát Bernův skautský deník z dávných dob. No
řeknu ti, hleděl jsem na
něj jako péro z divanu.
Tolik barevných lístků,
fotek a zápisů jsem snad
pohromadě ještě nikdy
neviděl. Navíc sešit byl
pěkně tlustý. Tenhle důkaz mě utvrzuje v tom,
že v psaní deníku má
cenu pokračovat.
Jean
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Podařilo se ti
rozlousknout čtyři
hlavolamy
z minulého čísla? Kolik bodů
do Skautského
desetiboje ti za
ně přibylo? Ověř
si teI správnost
svého řešení, případně i oprav
své bodové hodnocení. A zkus to znovu na
dalších čtyřech oříšcích. Namáhej si trochu
mozkové závity! „Hlavolamové řešení" obvykle znamená řešení nečekané, provedené
neobvyklým způsobem. A bývá často základem vynálezu.
Předkládáme ti další čtyři hlavolamy. Jejich
řešení najdeš opět až v příštím čísle. Máš na
ně tedy celý měsíc. Nenech si ujít cenné body
do Skautského desetiboje! Ale
i kdyby se ti třeba nepodařilo získat ani bod, pokusy o řešení jsou
užitečnou duševní gymnastikou.

hlavolamy

1. Koza, zelná hlávka
a vlk
Tohle je poměrně snadná hlavolamová
„rozcvička". Bystrý mozek vyřeší předložený problém za pár minut. Ostatně jej vymyslel kdosi už před tisíci lety.

Jistý sedlák si na trhu koupil kozu, hlávku
zelí a mladého vlka. Při návratu domů přišel
k řece, kde byla přivázaná malá lo@ka. Tak
malá, že se do ní vešel kromě sedláka jediný „náklad" - bu@ jen koza, nebo jen zelí, nebo jen vlk. Sedlák tím byl trochu zaskočený.
Jak tohle všechno dostanu na druhou stranu? Když vezmu do lo@ky nejdřív vlka, koza
sežere zelí dřív, než se vrátím. Vezmu-li do
lo@ky nejdřív zelí, vlk sežere mezitím kozu.
Musím to udělat nějak jinak! Ale jak?
Nebezpečí, že přijde o kozu nebo o zelí, tr20

vá ovšem i na druhém břehu. Jen tam, kde
je i sedlák, nehrozí ztráta kozy ani zelí.
Jakmile však zůstane někde sama koza s vlkem nebo koza se zelím, je zle!
Sedlák nebyl hlupák a po chvilce usilovného přemýšlení ten problém vyřešil tak, že
po jistém manévrování s lo@kou se octl na
druhém břehu s vlkem, kozou i zelím.
Jak to udělal? Za úspěšné vyřešení si připočítej do Desetiboje 1 bod.

2. Hlavolam
s počítacími dřívky
Na obrázku je čtvercová sí- 3 x 3 pole.
Sestav ji na stole z 8 počítacích dřívek (byla
o nich řeč v 1. čísle, pokud je dosud nemáš,
slož obrazec ze zápalek,
které nakladeš přes sebe). Pak spočítej, kolik
různých čtverců tento
obrazec obsahuje. Celkem jich je 14!
Odeber dvě dřívka tak, aby se počet čtvrců
radikálně snížil na pouhé 3. Podaří-li se ti
tento prostý úkol splnit, získáš 2 body.

3. Osm šachových dam
Připrav si šachovnici nebo narýsuj na papír
čtvercovou sí- o 64 polích (8 x 8) - všechna
mohou být bílá. A pak rozestav na tuto herní desku 8 pěšců nebo dámových kamenů či
obyčejných kamínků, které však zastupují
šachové dámy a řídí se jejich pravidly o pohybu a zajímání soupeřových figurek.
Pokud tato pravidla neznáš: dáma smí při
tahu postoupit o jakýkoli počet volných políček v kterémkoli z těchto směrů - svisle,
vodorovně i po úhlopříčkách, nemůže však
v jednom tahu tyto směry kombinovat.
Tvůj hlavolamový úkol: rozestav na desce
všech 8 dam na taková pole, aby žádná
z nich nebyla ohrožována a sama neohrožovala jinou dámu. Jinými slovy - musíš 8
dam rozmístit tak, aby v každé řádce, v každém sloupci polí stála jen jedna dáma.
Když to dokážeš, získáš 3 body.

4. Problém s křížem
Překresli na tvrdší papír podle obrázku pět
geometrických tvarů. Pak je vystřihni a sestav z nich kříž. Vrchol, pravé i levé rameno kříže musí
být naprosto stejné tvarem
i délkou, jen spodní část má
být dvakrát delší než vrchol
a obě ramena. Za úspěšné
rozřešení získáš 4 body.

Řešení z 1. čísla

3. Kouzelná dřívka

1. Ze tří čtyři

4. Řada deseti počítacích dřívek

2. chyba v rovnici

Co možná
nevíte...

?
• Prvního kola závodu se zúčastnilo 12 000 skautek
a skautů a 3 500 činovníků.
• Největší problémy měli závodící v prvním kole s vyluštěním šifry a při práci
s mapou.
• Druhého kola se zúčastnilo 263 družin (129 družin
skautek a 134 družin skautů). Celkem 2 321 skautek
a skautů a 340 činovníků.
• Největší problémy měli zá-

o Svojsíkově závodě
Prvního a druhého kola Svojsíkova závodu se zúčastnilo
celkem 16 000 světlušek, vlčat, skautek, skautů, roverů,
rangers, činovnic a činovníků, tedy 29% celkového počtu
členů Junáka (registrace 99). Z toho bylo 12 000 přímých
účastníků závodu (skautek a skautů), tedy 73% celkem
registrovaných skautů a skautek. Někteří z nich se zúčastnili vícekrát – postupem do vyšších kol.
vodníci v druhém kole na stanovištích šifra a signalizace.
• Celostátního kola se zúčastnilo 17 družin skautek
a 17 družin skautů. Tedy
všichni postupující z druhých kol. Celkem 238 skautů
a skautek.
• Největší účast v závodě
byla na severní Moravě
– přes 90 % z registrovaných
skautů a skautek.
• Nejmenší účast byla v se-

verních Čechách a v Praze
– přes 40 % registrovaných
skautů a skautek.
• Nejčastěji přidávanou disciplínou bylo slaňování. Do
závodu slaňování zařadilo
téměř 60% pořadatelů.
• Nejčastěji vyřazovanou
disciplínou bylo rozdělávání
ohně.
• Nejhorší počasí měli
účastníci druhých kol uskutečněných 12.6.
Wabi
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knížky
do krosny
Přehled knižních novinek pro měsíc říjen
začneme v exotických končinách. Africkou
poušB Saharu a neobvyklý příběh plný napětí, zoufalého hledání a překvapivých
zvratů objevíte v knize Waldo Fleminga
ZTRACENÁ KARAVANA. Dobrodružství
mladých hrdinů, bílého a arabského chlapce, vychází, jak jinak, s mistrovskými obrázky Zdeňka Buriana (úryvek z tohoto románu jste si mohli přečíst v dubnovém
čísle loňského ročníku pod názvem
Dobrodružství v poušti).
Do zcela jiného světa se pak můžete dostat
v románu amerického spisovatele Jacka
Schaefera KAŇON (od
tohoto autora jste si
již mohli přečíst vynikající kovbojky Shane
a Muž se srdcem kovboje). Spolu se zvláštním Indiánem Malým
medvědem zde objevíte prérijní rudochy
v onom kratičkém období, než mezi ně
vtrhly dobyvačné bledé tváře. Poznáte
svět divokosti a loupeží koní, ale také podivuhodné kultury, svět, v němž lidé ještě
umějí rozmlouvat se zvířaty. Ilustrace vytvořil Burianův nejlepší
následovatel
Gustav Krum.
V nejbližší době se na
knihkupeckých pultech objeví jedno
z nejznámějších děl
dobrodružné literatury, OSTROV POKLADŮ od Roberta
Louise Stevensona.
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Příběh plavčíka Jima Silvera, který není jistě třeba blíže představovat, doprovázejí
jednak původní anglické ilustrace, jednak
nové obrázky Jana Sováka. A jedna perlička – krátce po válce měl vyjít i román ZLATO KAPITÁNA FLINTA (o tom, co Ostrov
pokladů předcházelo) a NÁVRAT NA OSTROV POKLADŮ (co následovalo). Na obě tyto knížky se můžete v dohledné době těšit.
Pro milovníky knížek Artura Ransomeho je
připraven již třetí svazek spisů, tentokrát
je to KLUB LYSEK.
Z dalších novinek
můžeme ještě zmínit
příběh
BIGGLES
– ČERNÁ MASKA od
W. E. Johnse.
Netypický příběh nešBastného invalidního Angličana, kterému
ani
rodinné
bohatství nezabránilo sklouznout na šikmou plochu. Rozhodl se totiž tisknout ve
Francii falešné librové bankovky a je na
Bigglesovi, aby mu jeho nekalé rejdy překazil. Dále vychází knížka SLAVNÉ
LETECKÉ BITVY, kde se dočtete o skutečných dramatických
střetnutích první
i druhé světové války, a komiksové
zpracování BIGGLES A POSLEDNÍ
ZEPPELIN.
Všechny výše zmíněné knihy vydává
nakladatelství
Toužimský a Moravec.
Mezi další obnovené edice, tentokrát z doby ne tak vzdálené, patří Knihy odvahy
a dobrodružství, kde vychází příběh závodního koně ČERNÝ HŘEBEC, a řada
Podivuhodné cesty – nyní se znovu můžete
nechat unášet nekonečným vesmírným
prostorem spolu s hrdiny slavného románu Julese Verna NA KOMETĚ.
mm + Bari

Solitér - hra, k níž
není třeba žádného
partnera. Její pravidla jsme popsali
v minulém čísle.
Máš dosud herní
plán a potřebný počet hracích kamenů? Pokud se ti ještě
nepodařilo
přeskákat všechny kameny podle stanovených pravidel tak, aby na plánu zůstal jeden
jediný, zkoušej to znovu a znovu. Nevzdávej
se! Jednou to přece musíš dokázat. Považuj
to za zkoušku své vytrvalosti a trpělivosti.
Jestliže se ti podařilo základní úkol splnit,
pus3 se do dalších solitérských her.

léky

proti nudě

SOLITÉR II.
1. Zaplň celou síB 33 polí hracími kameny.
Pak odstraň kámen z kteréhokoli pole kromě pole č. 1 (tam chyběl kámen v základní
hře). A zkus znovu přeskákat a z desky odstranit podle známých pravidel z minulého
čísla všechny kameny, až na jediný. Poslední
kámen může zůstat na kterémkoli poli.
2. Zaplň celý herní plán kameny, kromě pole
č. 17, ležícího přesně uprostřed sítě. To ponech prázdné. A pak
hraj podle solitérských pravidel tak,
aby nakonec zůstalo
na plánu ležet 8 kamenů a tvořily čtvercovou formaci na polích
č. 9, 10, 11, 16, 18, 23,
24, 25.

JÍZDA ŠACHOVÉHO KONĚ
Je to báječná zábava, která se dá provozovat všude, dokonce i ve škole (to ale nedoporučujeme). Nepotřebuješ k ní ani šachovnici, výhodnější je list čtverečkovaného
papíru, na kterém obtáhneš herní plán o 64
polích (8 x 8).
Na tento herní plán umísti kamkoli šachového koně. Udělej to jen symbolicky tím, že
do zvoleného pole napíšeš jedničku. A pak

začni tímto imaginárním šachovým koněm
skákat z pole do pole podle obvyklých pravidel o jeho pohybu při šachové hře. Z pole
označeného 1 skoč na kterékoli jiné pole
a označ je číslem 2, další pole dostane pořadové číslo 3 - a tak postupuj, a kam kůň
dopadne, pole označ pořadovým číslem
o jednotku vyšším.
Do žádného pole nesmíš s koněm vstoupit
víc než jednou. Přes pole, které je již označené číslem, se ovšem můžeš přenést vzduchem, tak jako kůň může při šachové partiti přeskočit obsazené pole. Doufáme, že víš,
jak šachový kůň skáče. Na záznamu prvních
tahů ukázkové partie to jasně vidíš.
Tvůj úkol při každé
hře: zaplnit pořadovými čísly celou šachovnici. Žádné pole nemáš vynechat, na
žádné nesmíš vstoupit dvakrát.
Kdo tuhle hru ještě
nehrál, uvázne nejspíš po několika desítkách tahů na poli, odkud už nemůže pokračovat dál, protože na všech polích, kam by
mohl skočit, už je napsané číslo. A všechna
dosud prázdná políčka jsou nedosažitelná.
Tím partie končí. Nezbývá, než narýsovat
novou síB 64 polí a sehrát další partii - snad
bude úspěšnější.
Kolik partií sehraješ, než dojdeš k číslu 64?
Do Skautského desetiboje získáš 10 bodů, jestliže dokážeš s šachovým koněm projet všech
64 polí. Skončíš-li na poli s číslem 63, odečti si
z deseti bodů jeden. Uvázneš-li na poli s číslem 62, odešteš si 2 body - atd. Za každé
prázdné okénko, ztrácíš z 10 možných bodů
jeden. To znamená, že pokud doskáčeš jen
k číslu 54 nebo nižšímu, skončíš úplně bez bodů. Máš ovšem neomezený počet partií a do
Desetiboje si můžeš započítat výsledek té nejúspěšnější.
Máme vůbec připomínat základní pravidlo této a všech jiných
her v Desetiboji - fair play?
Skautská čest ti nedovolí započítat si do soutěže body, na které nemáš skutečně právo.
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příroda
zblízka

a popsal je jako nafialovělé a narůžovělé.
Chlapci přinesli nejrůznější drobné objevy.
Což abyste to také zkusili se zálesáckým
pozorováním? Zapisujte si všechno a připojte k tomu vždy datum. Za rok srovnejte
tyto záznamy s pozorováním dalšího podzimu. Pokračujte v pozorování přírody ve
všech ročních obdobích. Stanete se tak znenáhla znalci přírody, budete ji mít ještě raději - a co víc, přiblížíte se jí tak jako hrdinové v zálesáckých knihách. Budete cítit
a dělat to, o čem jste dříve jen četli. Stanou
se z vás skuteční zálesáci.
Jaroslav Foglar - Jestřáb

I u nás jsou zálesáci!
Každý pořádný chlapec a každé odvážné
děvče, když si přečtou nějakou pěknou knihu o přírodě, zejména o té vzdálenější a divoké, nespoutané telegrafními dráty, ploty
a tabulkami se slovy „zakázáno", „pokuta",
zatouží po tom, aby občas změnili svůj každodenní všední život ve městě a víc se přiblížili přírodě. Tak nějak podle těch přečtených knih! A myslí si, že to u nás není
možné, aspoň ve velkých městech ne.
A přece to není pravda. Povím vám o jedné
takové maličkosti.
Kteréhosi dne přinesl Odym z našeho oddílu do klubovny na oznamovatel vývěsku:
„Pozorujte podzimní přírodu. O svém pozorování podejte písemnou zprávu do 15. prosince." A chlapci z Dvojky se do toho dali.
Celé stovky poznatků o usínající přírodě tak
naši skauti snesli. V parcích, předměstských zahrádkách, na dvorečcích uprostřed moře domů i za Prahou, všude bylo
najednou něco zajímavého, čeho si chlapci
dříve nevšimli. Rolf pozoroval na Císařské
louce u vody divoké husy a pak jejich odlet.
Bob si všiml, že na podzim některé keře
znovu rašily, ba viděl i znovu kvetoucí kaštan! Prófa sledoval vrabce, jak tahali do
hnízda velký suchý list. Lobo popisoval pozorování pavučinek babího léta, tehdy dosti vzácného. Milan si všiml, že podzimní
ranní rosa vypadá docela jinak než letní. 30.
září viděl také hejno špačků táhnoucí k jihu.
Pozoroval různé odstíny barev oranice
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Chramostejníci
Když jsme byli malí, rádi jsme poslouchali
pohádky o trpaslících, skřítcích a všelijakých tajemných bytostech, kterými je zabydlen kdejaký kout lesů. Patří mezi ně také chramostejník.
Chramostejník chrastí a šustí někde v prostoru, v suchém listí dubového či bukového
lesa, ale zahlédnete ho vždy jen jakoby
koutkem oka: cosi drobného se kmitlo před
vámi a hned zmizí. Jen v houštině, do níž se
vám nechce, doznívá harašení. Tajuplný
tvor zmizel jako stín. Bázlivému skautíkovi
se rozbuší srdce, ale zbytečně se leká: chramostejníci ještě nikdy nikomu neublížili!
Jsou to snad tajemní skřítkové? Nechtějí
nás svést z cesty nebo odpoutat od něčeho
naši pozornost?
Už zas - cosi zachrastilo v suchém listí,
a když se bleskově podívám v tu stranu, něco tmavého hopsavým během mizelo pod
stinným křovím... Najednou vím, co to bylo:
černý kos, kterého jsem vyrušil při hrabání

v listí. Nestraší - jen si shání potravu!
Co když podobné vysvětlení má většina pohádek a zaručených zvěstí o skřítcích, lesních mužíčcích, vílách? Neberme vlčatům
a světluškám krásné pohádky, ale aby se nebáli ani na táboře o půlnoci při hlídce, šeptem jim prozradíme: Ty bledě svítící bludičky, to jsou zřejmě světlušky, zajímavý noční
hmyz. Ta světélka v bažinách, to mohou být
fosforeskující ztrouchnivělé pařezy. Ten
strašidelný hejkal kdesi za rybníkem, to je
jenom hlas bukače, vodního ptáka...
A chramostejníci, kteří i nás tolikrát vylekali při osamělé cestě lesem? VždyB už to víme... Hrabaví ptáci v „přízemí" lesa...
Ladislav Rusek - Šaman
kresba A. Pospíšil

Najdeš ji?
Kdo z nás by si během chladných podzimních dní ještě vzpomněl na hejna motýlů
nad rozkvetlou letní loukou. Ale i v této době, kdy se spousta živočichů ukládá k zimnímu spánku, se najdou motýli, kteří se právě s prvními mrazíky probouzejí.
Mezi takové patří i píUalka podzimní
(Operophtera brumata). Jakmile její kukly
schované v půdě ucítí, že se začíná ochlazovat, líhnou se v dospělé motýly. Nejprve
se objevují samečci. Ve dne je můžeme
snadno najít při procházce listnatým lesem, v parku či zahradě, jak sedí jakoby přilepení na kůře stromů s roztaženými žlutošedými křídly. Určitě jsi je na svých
výletech do přírody spatřil i ty.
Jen opravdu zkušené oko si však všimne 68 mm velké samičky, která se svým vzhledem motýlovi snad ani nepodobá. Její šedé,
zavalité, vajíčky naplněné tělo s kratičkými
pahýly křídel spíše připomíná malý soudeček.
Na rozdíl od svých samčích partnerů samičky nikdy nevzlétnou – zbytky křídel jim
to nedovolí. To však není nedostatek – naopak! Do zakrnělých křídel se totiž jen stěží
opře vítr, aby zanesl drobnou samičku daleko od zdroje potravy. Hrozí, že dostanou-li

se píZalky podzimní daleko od své živné
rostliny, nebudou vědět, kam mají naklást
vajíčka. Na létání by navíc samičky spotřebovaly příliš mnoho energie, které v chladném počasí rozhodně nemají nazbyt.
Nezbývá jim tedy nic jiného, než čekat, až
kolem poletí nějaký motýlí gentleman, který
by se s nimi spářil. Jak ale na sebe má taková píZalčí samička upozornit, když je malá
a téměř splývá s prostředím? I tohle během
vývoje motýlí slečny vyřešily. Lákají své
protějšky vůní – tzv. feromonem. Lidský
čich na motýlí feromony nestačí, ale tykadla samečků jsou tak citlivá, že „ucítí“ i jedinou molekulu feromonu a dokáží tak svou
vyvolenou bezpečně najít.
Oplodněné samičky vylézají vzhůru po
kmeni listnatých stromů, aby našly vhodné
místo pro nakladení
vajíček. Z nich se pak
na jaře vylíhnou drobné zelené housenky,
které se koncem května a v červnu spouštějí zavěšené na hedvábných
vláknech
k zemi. Tam se zahrabou a zakuklí. A po čtyřech měsících klidu, probuzeni opět podzimními mrazíky, vylézají ze země noví píZalčí mládenci a slečny.
Lesníci a sadaři považují píZalku podzimní
za škůdce, protože její housenky už od konce dubna okusují listy téměř všech ovocných stromů a jiných listnáčů. Pro tebe se
ale může stát vývin jejích housenek dobrým námětem pro poznávání a objevování
přírody. Vyzkoušej také svůj zrak a trpělivost. Dokážeš, třeba na kůře dubu, najít lezoucí samičku píZalky podzimní?
Petr Krampl
foto: archiv
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opičárna

• Když máš dlouhou chvíli, tak si jí kus
ušetři.Jéé, mně spadla do mlíka moucha: Co
mám dělat?
Ničeho se neboj, ta toho moc nevypije.
• Frédy, pořád ještě cvičíš na housle podle
prvního sešitu?
Ne, já si teZ tím už vydělávám.
To jsi udělal takové pokroky, že hraješ za
peníze?
Babička mi dá pokaždé pětikačku za to, že
nehraju.

Četli jste Tábor smůly? Je to nejen nejveselejší foglarovka, ale jedna z mála knížek vůbec, nad kterými se srdečně zasmějete.
V Táboře smůly vystupuje rázovitá postavička, které ve Dvojce říkali Frédy. Nebo Frédy
zálesák. Ta se zapsala do dějin oddílu především svými originálními radami a výroky.
Některé jsou uvedeny přímo v Táboře smůly,
jiné v oddílovém časopisu Čigoligo. A také
v kronikách Dvojky. Pár z nich tu dnes otiskujeme.
Nezůstaneme ovšem jen u Frédyho, to by
nám zdroj legrace brzo vyschl. Ale my bychom si přáli, aby se naši čtenáři mohli zasmát nad každým novým číslem. Proto budeme zařazovat i originální nápady, úsloví,
rady ze všech přístupných zdrojů. Hlavně
skautských kronik a časopisů. Očekáváme
i tvůj příspěvek. Když bude skutečně dobrý,
otiskneme ho a najdeš pod ním i svoje jméno nebo přezdívku. Aby všichni skauti věděli, kdo přispěl k dobré náladě. Jen prosíme posílejte opravdu jen původní věci, nikoliv
vyčtené a opsané.

Rady a výroky
Frédyho zálesáka
• Frédy, já už jsem se při sekání dřeva do táborové kuchyně dvakrát sekl. Co mám dělat?
Hlupáku, proč sekáš tou ostrou stranou?
• Jak to, Frédy, že chodíš s tak špinavými
koleny?
Já totiž, Jestřábe, jiný nemám.
• Co musíš udělat dnes, odlož na pozítří
a máš dva dni volna.
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• Se mnou už spadla ve stanu pětkrát postel. Co mám dělat?
Doporučuju, abys padal spolu s ní. Jinak zůstaneš viset ve vzduchu. A to není moc příjemný.
• Když přibíjím na podsadu krajinky, každou chvilku se klepnu do levého palce. Co
mám dělat?
Zatloukej hřebíky levou rukou.
• Frédy, mně se zdálo, že jsem od tebe dostal stokorunu.
No, když to jsi ty, tak si ji můžeš nechat.
• Jestřábe, víš, že jsem našel ty trenýrky, co
jsem ztratil na začátku tábora?
Opravdu, Frédy? Kde byly?
Ále, nosil jsem je pod kraBasama.
• V novinách píšou, že v Americe zase řádilo tornádo. Co to vlastně je?
To je takovej šíleně vzteklej vítr.

Zvláštní úkol
do skautského desetiboje
Náš časopis potřebuje tvou stálou pomoc
při rozšiřování okruhu čtenářů. Tentokrát
se na tebe obracíme s prosbou: dej číst
toto číslo Skauta-Junáka někomu, kdo
o něm zatím neví. BuZ z tvé družiny, oddílu, ale může to být i někdo z vaší třídy,
od vás z domu, z ulice. Když tento úkol
splníš, dokážeš tím nejen svou
dobrou vůli, ale můžeš si připsat do Skautského desetiboje
5 bodů.

Během prázdnin jsme navštěvovali tábory, lesní kurzy i lesní školy. Všude, kde jsme
se objevili, jsme odpovídali na otázky týkající se odborek. Nový systém odznaků odborné znalosti pro skautky a skauty se rozběhl velmi rychle. „Krabice“ odborek jsou
prakticky vyprodány a připravuje se jejich dotisk. Chodí nám desítky dopisů a v nich
vaše názory i dotazy. Jsme rádi, že váš zájem je tak velký. Některé dotazy se často
opakují, a proto odpovídáme i prostřednictvím Skauta – Junáka.
Hanka, Wabigoon

Odborky v otázkách a odpovědích
• „Podařilo se nám na táboře získat několik odborek a teD marně sháníme patřičné symboly na
kroj. Je možné je někde koupit?“
Je pravda, že výroba trvala déle než jsme mysleli, ale v současné době už je možné nové symboly koupit v JUNu.
• „Zajímalo by mne, proč zmizela odborka „rybář“. Byli jsme na ni v oddíle zvyklí a chybí nám teD„.
Zajímavé je, že o „rybáře“ mají zájem i skautky. Je pravda, že byl při tvorbě odborek opominut.
Na podmínkách jeho získání už se pracuje a brzy se nová verze mezi odbornostmi objeví.
• „Zajímavou odborkou by určitě byla pravěká řemesla a experimentální archeologie“.
I na této odborce s několika odbornostmi se pracuje a brzy rozšíří počet nových odborek.
• „Mám již Tři orlí pera a teD chci získat Lvího skauta. Budu moci na kroji nosit oba odznaky?“
Ne. V případě zisku Lvího skauta se na kroji nosí jen tento jediný odznak. Všechny ostatní odborky, které jsi získal, si z kroje odpářeš.
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JIŘÍ HOGAN

MEČ
VONTŮ
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Slavná stínadelská trilogie Jaroslav Foglara ožívá v novém románu
Jiřího Hogana MEČ VONTŮ, který vydává v říjnu v edici Knihy táborového ohně nakladatelství LEPREZ a z něhož je následující ukázka.

SVĚDKY TAJNÉHO ZASEDÁNÍ
Hranatá věž, tyčící se před nimi, mohla být pecí, v níž se kdysi tavily kovy. Po železném
žebříku vyšplhali na oblou střechu přilehlé haly. Čeněk s Robinem zalehli k rozbitému
oknu za komínem, Kuba s Jankem blíž k žebříku. Bylo ticho. Nikde se nic nehýbalo. Čeněk opatrně odloupl úlomek skla, jehož ostrý hrot mu trčel těsně u nosu. Zahleděl se dovnitř a cítil, jak se mu napětím roztlouklo srdce. Uvědomil si, že sleduje nejúchvatnější
obřad, jaký kdy v životě viděl.
Před pecí hořel malý oheň. Paprskovitě z něho trčela dlouhá polena. Kouř se líně vznášel ke stropu a ztrácel se mezi nosníky haly. O několik metrů dál se tyčila hranice dřeva.
Čekala na zapálení. V širokém otevřeném kruhu kolem ní naskládali sedačky ze silných
prken.
Na předpecí na vyvýšeném ochozu zahlédli staršího bělovlasého muže. Opíral se o zábradlí a tvářil se slavnostně. Po jeho levici přešlapoval asi sedmnáctiletý mladík v rozepnutém károvaném kabátě. Jeho obličej prozrazoval radost i napětí zároveň. Po mužově
pravici stál další mladík. Byl trochu při těle. Tlouštík. Jeho obličej vyzařoval pohodu
a spokojenost. Živýma očima kroužil po shromáždění u ohně.
Pod pestrými vlajkami stáli za sedačkami zástupci stínadelských klanů, spolků a ulic. Čekali na zahájení. Oheň dohoříval. Mladík v károvaném kabátě přiložil několik polen.
Tlouštík zvedl ruku a oslovil shromáždění:
„Nazdar! Jmenuju se Lumír Hron. Pán vedle mě je profesor Kumhal. Poslední Velký Vont
jej pověřil nést pochodeň Vontů a jejich tajemství až do dnešní doby. A tohle," ukázal na
druhého mladíka, „je můj kamarád a spolužák z gymplu, Aleš Hortík," usmál se a po krátké odmlce pokračoval, „napočítal jsem devět vlajek... jestli jsme všichni, mohli bychom
začít," opět se usmál a dodal, „po tolika letech! "
„Stínadla žijí!" zvolal slavnostním tónem.
„Vontové žijí!" odpovědělo na třicet klukovských a dívčích hlasů.
“Chraňme svá tajemství!" vyzval tlouštík Hron zástupce ulic.
„Chráníme je!" zavolali v odpověZ.
„Přišli jste dnes pozvednout prapor Vojtěcha Vonta! Přistupujte a zapalujte oheň Velké
rady," vybídl shromáždění a pokynul rukou k nezapálené hranici.
První trojice vystoupila z hloučku. Prostřední zvedl vlajku. Byla žlutá a v terči uprostřed
se černala tři zkřížená kopí. Aleš Hortík podal krajnímu chlapci hořící poleno jako symbolickou pochodeň. Ten se nejdřív podíval k ochozu, poté sklonil pohled k hranici a trochu roztřeseným hlasem řekl:
„Jmenuju se Milan Kosárek. Přicházíme ze svazku Tří kopí. Zapaluju oheň pravdy!"
Přiložil pochodeň k vyčuhujícím třískám, počkal, až se rozhoří, vložil poleno do ohně
a posadil se i s doprovodem na první sedačku. Vlajkonoš zůstal za nimi stát jako stráž
pravdy.
Postupně přistupovali zástupci klanů, ulic a spolků k ohni, aby se představili a přiložili
své poleno - ve jménu krásy, odříkání, mlčenlivosti, síly, odvahy, ochoty ku pomoci, veselé mysli, přirozenosti a pokory.
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Tlouštík Hron se rozhlídl po shromáždění. Všichni na něm viseli očima.
„Díky vám!" řekl dojatě a pokynul bělovlasému muži, „prosím, pane profesore, sál je váš!"
Muž přešlápl a zvedl ruce, jakoby hledal vhodná slova.
„Vontové!" začal příjemným profesorským hlasem, "chci vás pozdravit z dávné doby
svých klukovských let. Diktátoři, kteří víc než čtyřicet let ovládali a ničili naši zem, se
snažili vymazat Stínadla z mapy. A nejen to, chtěli je navždy vymazat i z duší českých
kluků a děvčat. Nepodařilo se jim to. Vymazat prožitky dětství a mládí se ještě nikomu
nepodařilo. Může je utlumit, zavřít do trezoru, spálit na hranici, nebo je ranit okázalou
nevšímavostí. Ale z paměti, myšlenek a vzpomínek je nedostane. Opět jsme svobodní.
Stínadla zase mohou žít!
Poslední Velký Vont, Otakar Losna, musel před lety v chvatu opustit svou vlast. Nikdo
neví, kde zanechal vontské kroniky, ježka v kleci a historický meč, který po své volbě k titulu Velkého Vonta přidal.
Před časem jsem usedl k podobnému poradnímu ohni se svými studenty Alešem
Hortíkem a Lumírem Hronem. Dlouho jsme si povídali o Stínadlech. Děkuji jim za to, co
od té doby dokázali a děkuji vám všem, že přicházíte na vontskou radu s čistým srdcem
a odhodláním povznést svou čtvr3.
Stínadla potřebují Velkého Vonta, a3 se jím stane nejlepší z vás. Když říkám nejlepší, myslím na vlastnosti, jaké by měl mít. Některé jste vyslovili při zapalování poradního ohně.
Velký Vont musí mít ještě něco navíc. To navíc je bystrá hlava, pravda v srdci, síla v rukou a zásadovost v myšlení, jednání i řeči. Zavazuje nás k tomu nejen současnost, ale
i historie a budoucnost."
Zatímco hovořil, ve shromáždění to zašumělo. Od vchodu se k ohni blížila trojice chlapců. Prostřední nesl modrooranžovou vlajku s černým kolem, se vlnila tři velká S.
Zvědy z Druhé strany ta podivná kresba i trojice okamžitě upoutaly. O krok vpředu se držel vytáhlý, asi šestnáctiletý mládenec. Dlouhé tmavé vlasy mu spadaly na límec tříčtvrtečního kabátu, rozepnutého a rozvlátého chůzí. Hlavu držel hrdě vztyčenou, šel uvolněně, téměř vznešeně. Tak asi chodívali mušketýři před svého krále. Trojice se zastavila
u poradního kruhu. Profesor Kumhal oslovil chlapce:
„Vítejte u poradního ohně!"
„Díky, pane," vychovaně odpověděl vytáhlý mládenec.
Tlouštík přistoupil k nově příchozím: "Pánové, dochvilnost by měla být ctností každého,
kdo překročí práh Velké rady. Přesto vítejte!"
„Promiň, promiňte pane," začal se omlouvat vytáhlý mládenec, "ale nějaká divoká parta
nás honila ulicemi u Ztracený puncny. Nejspíš si nás s někým spletli."
„To asi byli naši kluci ze Zelený ruky," postavil se jeden z Vontů, "už pár týdnů se tady
potuluje někdo z Druhý strany. Omlouvám se za ně. Jmenuju se Petr Koval."
„Taky to mohla být parta od Zuřících býků," přihlásil se další, "promiň, jsem Venca
Pártl."
„Fajn, všechno v pořádku," odpověděl nový mládenec, "hlavně že jsme tady."
„Co od vás uslyší náš poradní kruh?" zeptal se tlouštík Hron.
„Jsem Vojta Košner. Zastupujeme klan Triskel. Jsme z Kadmy a okolních ulic."
"Aleš ti podá pochodeň. Vložíš ji do ohně. Kdybys ten oheň zapaloval, jaký by podle tebe měl být?"
Vojta se zamyslel, pak se otočil k ohni a přiložil smolné dřevo k poskakujícím plamenům.
„Snad... oheň přátelství," prohlásil a podíval se na tlouštíka Hrona.
„Proč?"
„Jak jinak poznáš přítele, než když máš trable," odpověděl Vojta Košner.
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Čeněk seshora pozoroval mihotavé stíny a jen jako hlas z vedlejší místnosti vnímal další slova profesora Kumhala.
„Shodli jsme se na vlastnostech Velkého Vonta a předpokládám, že se shodneme také na
podmínkách získání Velkého Vonství. Součástí zkoušky budou znalosti o světě kolem nás
a také něco z historie. Každý uchazeč..."
Další slova už Čeněk nevnímal. Jak tak bloudil pohledem po stěnách haly, zahlédl, jak se
na ochoze pod střechou pohnul stín. Zvedl se nad zábradlí a vyrostl do výšky dospělého muže. Čeněk jej sledoval se zatajeným dechem.
Loktem drcl do Robina.
„Podívej se nahoru," zašeptal.
Robin zdvihl hlavu. „Vidím ho," přisvědčil, „ale koukej, co to ...? On napíná luk! Vždy3 je
to lučištník!"
„Tajemný Taran," hlesl Čeněk.
Vzápětí halou prolétl šíp. S drnčením se zabodl se do polena u ohniště. Vontové sebou
trhli, někteří vstávali a překvapeně civěli na šíp.
Čeněk nespouštěl oči se stínu na ochozu. Viděl, jak se obrací a chvatně ustupuje do tmavého zákoutí, otvírá okno a vylézá ven. Pak to kdesi venku cinklo, jakoby na zem dopadl kus železa. Neznámý lučištník tam rozvlnil lano a vyhákl kotvu. Čeněk se nedíval k ohni, kde v té chvíli nastal shon. Dychtil spatřit Tarana. Ve výhledu mu však bránila vedlejší
pec. Chtěl si stoupnout, ale hned svůj nápad zavrhl. Ti dole by mohli spatřit jeho siluetu za prosklenou stěnou. Zůstal ležet.
Vontové se tlačili kolem šípu. Několik rukou ukazovalo k horní lávce. Jen odtud mohl přiletět.
Aleš Hortík zaběhl za pec. Otevřené okno vysoko pod střechou mu dalo jen částečnou
odpově:. Mají se za ním pustit? Minutu, která mu stačila ke zmizení ve tmě, už nedoženou. Vrátil se k ohni.
„Utekl oknem z horní lávky," oznámil shromáždění.
Tlouštík strčil Hortíkovi před oči šíp. Byl stejný jako Čeňkův, Kubův, Robinův a Jankův.
Před opeřením se bělala rolička papíru. Rozřízl úvaz, sejmul roličku a přistoupil blíž k ohni. Přelétl papír očima, zvedl hlavu a oznámil zvědavým pohledům kolem sebe:
„Tak na tohle si radši sedněte. Poslouchejte, jaký vzkaz nám přiletěl shůry." Odkašlal si
a začal číst:
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„Tradice Stínadel žádá, aby uchazeč o Velké Vonství přinesl nejméně jednu z věcí,
které Otakar Losna ukryl před svým útěkem do exilu. Jsou to vontské kroniky, ježek v kleci a historický meč, symbol majestátu Velkého Vonta. Klíč, který vám
k těmto věcem otevře bránu, najdete v historii Stínadel, a nejen Stínadel.
Vaše hledání zatíží trojí nezměnitelné tabu:
NEODMÍTNETE VÝZVU K SOUBOJI ANI KE VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI.
BUDETE SOUPEŘIT ČESTNĚ, PROTOŽE POUZE ČESTNÉ SOUPEŘENÍ PŘINÁŠÍ RADOST A USPOKOJENÍ NEJEN Z VÍTĚZSTVÍ, ALE I Z PROHRY.
SE VZTYČENOU HLAVOU POZDRAVÍTE VÍTĚZE A SKLONÍTE PŘED NÍM SVŮJ MEČ.
Bu/te hodni své historie. Poznejte ji, pouze ona vám napoví.
Taran, posel posledního Velkého Vonta."
Kruh kolem ohně se mlčky vzpamátovával z překvapení.
Profesor sestoupil k ohni. Vzal do ruky Taranovo poselství a mlčky si v něm četl, jakoby
nevěřil tomu, co předtím slyšel. Pak se zamyšleně rozhlédl kolem sebe, počkal až kruh
ztichne a řekl:
„V historii Stínadel se střídala údobí klidné spolupráce se vzrušenými dny před volbami
Velkého Vonta. Stalo se, že tajemství ježka v kleci se chtěli zmocnit lidé, kteří neusilovali o Velké Vonství, ale chtěli je využít pro sebe. K prospěchu Stínadel se jim to nepodařilo právě přičiněním Druhé strany.
Pokud chcete nalézt onen klíč, o němž se zmiňuje zpráva, poznejte svoji historii. A nejen svoji. Taran to říká jasně."
(kráceno)
kresby Jiří Petráček
Kde knihu sehnat a jak si ji nejlépe objednat se dočteš na str. 39.
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VÝPRAVY
DO VESMÍRU
Skautingu vděčím za to, že
jsem se naučil podnikat výpravy. Do přírody, na hrady, po řekách, ale také do
vesmíru. Ty poslední jsou
asi nejúžasnější.
Poprvé jsem se vydal do
kosmických dálek na táboře. Hráli jsme velice zvláštní pokladovku, u vlajkového stožáru stála truhla
okovaná železem. V ní se
skrýval tajemný poklad.
Měli jsme ho získat tehdy,

až objevíme sedm klíčů
k sedmi zámkům. Každý
den vyrážely družiny do širokého okolí, aby tam pátraly po jednom z klíčů.
A večer směla jeden zámek
truhly otevřít ta družina,
která byla nejrychlejší.
Poslední zámek jsme otevírali my, Vlci. Poklad nás
překvapil, nebyly to sladkosti ani knížky, ale 28 otáčivých mapek hvězdné oblohy - pro každého člena

oddílu jedna. Ale hlavně
hvězdářský dalekohled ten od toho dne patřil celému oddílu.
Okamžitě nám bylo jasné,
kdo ten poklad vymyslel.
Hvězdář, náš nový skautský vůdce. Společně s ním
jsme začali podnikat výpravy do vesmíru. Hned první
večer jsme po setmění vyšli s Hvězdářem na skalnaté
návrší nad táborem. Byla
jasná noc, na sametovém
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kresby: Berg

nebi zářily hvězdy tak jasně, jak je ve městě nikdy
nevidíme. Hvězdář postavil
na vrcholové plošince stativ a upevnil na něj dlouhý
štíhlý tubus dalekohledu.
A pak ho namířil na západní oblohu. Tam blikala jako
maják planeta Venuše, večernice, nejjasnější objekt
na nočním nebi. Když na
mne přišla řada, sklonil
jsem se k dalekohledu, světelný bod se změnil v zářící
kotouček. A co mě udivilo,
ten kotouček se podobal
maličkému
ubývajícímu
Měsíci, byl na jedné straně
vykousnutý. tehdy jsem poprvé v životě slyšel o tom,
že i planeta Venuše prochází fázemi podobnými měsíčním. A hlavně jsem to viděl na vlastní oči!
Nad námi jiskřila krásná letní noc, dolů do údolí stékal
chlad, ale tady vysoko nad
táborem bylo příjemné teplo. Seděli jsme kolem dalekohledu a Hvězdář nám vyprávěl o Venuši, jak tuhle
planetu zastírají stále husté
mraky a teplota na povrchu
je tak vysoká, že tam nemůže existovat život. Nebyly
to žádné báchorky, jaké čítávám ve fantastických knihách, a přesto se mi zdálo
to, co zatím astronomové
vyzkoumali, daleko zajímavější.
Pak se na jihovýchodě objevil zlatý proužek, jako kdyby mělo za chvíli svítat.
A pak vyšel ubývající Měsíc.
Zář hvězd trochu pohasla.
Když jsem se díval dalekohledem na rozhraní osvětlené a temné části Měsíce, za-

se jsem měl ten pocit, že
prožívám vzrušující dobrodružství na fantastické výpravě do vesmíru. Viděl
jsem před sebou vysoká pohoří, která vrhala zřetelné
stíny, i rozsáhlé pláně rozryté obrovskými krátery.
Ale nebylo to na televizní
obrazovce ani fotografie
v knize - já v té chvíli viděl
skutečný Měsíc jako kdybych se vznášel nad jeho
povrchem v kosmoplánu.
Té nezapomenutelné noci
jsem podnikl první skutečnou výpravu do vesmíru.
A od té doby desítky dalších, většinou bez hvězdářského dalekohledu.
Některé z nich společně
s Vlky, svou skautskou družinou. V nás Hvězdářem zaseté semínko zájmu asi vzklíčilo nejvíc. Pokud tě to
zajímá, povím ti o našem
družinovém putování ve

stopách největších objevů
i o tom, čím jsme obohatili
náš družinový program.
První schůzku po prázdninách jsme měli v den, kdy
byl úplněk. Viděli jsme ho
od klubovny vycházet nad
lesem, byl veliký, jako vytepaný ze stříbra. Otvírali
jsme nový skautský rok
a měli plno krásných plánů
do budoucna. Tehdy se stal
Měsíc našim "nebeským
patronem". Prohlásili jsme
úplňkové večery a noci za
družinový svátek. A vždycky se scházíme před východem úplňku u klubovny,
i když zrovna není náš družinový den. A ti, kteří z nějakých důvodů nemůžou
přijít, mají si na družinu
vzpomenout při východu
měsíce. V kalendáři máme
zaznamenány nejen úplňkové dny, ale i dobu, kdy
má měsíc vyjít. Když už je

nad lesem, hrajeme nějakou noční hru, jednou bludičky, jindy plížení ke strážcovi nebo běžíme po
připravené stopovací dráze, vyznačené bílými lístky.
Když je nebe zatažené nebo dokonce prší, shromáždíme se v klubovně aspoň
na půl hodiny a společně
zpíváme při kytaře, tak jako
na táboře za měsíčních večerů. Tak vzniká a udržuje
se naše družinová tradice.
Na družinové desce máme
trvale velkou mapu Měsíce
a každý Vlk se v ní docela
dobře vyzná. Jsou na ní
praporečky vyznačená místa, kde přistáli před třiceti
lety američtí astronauti.
Všichni víme, že většina
z nich skautovala.
Každý měsíc se při družinovce seznamujeme s jedním souhvězdím a kreslíme
si je do skautského zápisníku i s časovými údaji, kdy
ho můžeme vidět na nebi.
Někdy připojíme několik číselných údajů o zvláš3 výrazných hvězdách z tohoto
souhvězdí - jejich vzdálenost od Země ve světelných letech, hvězdnou velikost i jiné zajímavosti.
Opatřil jsem si starou hvězdářskou knížku, kde jsou
starověké báje o souhvězdích. I ty znamenají zpestření schůzky.
Na první družinovce jsme
se tehdy zabývali souhvězdím Velkého vozu. A většina z nás poprvé slyšela, že
je to vlastně součást Velké
medvědice. Na říjnové
dvoudenní výpravě jsme
pak vyzkoušeli ostrost své-

ho zraku. Voj Velkého vozu
je vlastně ocasem Velké
medvědice. Tam, kde se
ohýbá - u prostřední hvězdy - je ještě jedna, slaboučká hvězdička. Ta jasná se
jmenuje Mizar a její družka
Alcor (čte se Alkor). Kdo ji
rozezná, má dobré oči. To
nejsou samostatné objekty,
ale dvojhvězda! Až se dostaneš na takové místo, kde
noční nebe nepřesvětlují
městské lampy, zkus Alcora
najít.
Všichni Vlci mají v zápisníku údaje o tom, co zajímavého se dá na nočním nebi
vidět v dalším měsíci.
Pokud tě to trochu zajímá,
pozoruj ty úkazy spolu
s námi.
Letos v listopadu i v prosinci je Venuše vidět jen jako jitřenka na ranní obloze
před svítáním.
Nejjasnější hvězda, jakou je
vidět po setmění, není
hvězda, ale planeta Jupiter.
Ta bude zářit v těsné blízkosti Měsíce 21. listopadu
a 18. prosince. Hvězdáři tomu říkají, že Jupiter bude
v konjunkci s Měsícem.
Nenech si ujít pohled na ta
dvě mimořádná kosmická
tělesa, pokud nebude obloha zatažená.
Úplněk bude 23. listopadu
a 22. prosince. Za příznivého počasí zjisti, v kolik hodin vyjde.
Nejvíc se Vlci těší na 18.
listopad, to má vrcholit
meteorický roj zvaný
Leonidy. To znamená,
že by mělo být k ránu vidět na nebi hodně padajících meteorů. Určitě si naří-

dím večer budík, abych
vstal ještě za tmy a to nádherné divadlo nepropásl.
Jen aby nebylo zamračeno!
Kdyby to nevyšlo 18. listopadu, snad nám bude počasí přát 14. prosince. Na ten
den hvězdáři předpovídají
další
meteorický
roj,
Geminidy. Nejvíc by jich
mělo být vidět k ránu.
Do vánoc se taky chystáme
na družinovou výpravu do
sousedního města. Tam je
totiž hvězdárna, s kterou
náš vůdce spolupracuje jako amatérský pozorovatel.
Když te: po sobě čtu, co
jsem o svých družinových
výpravách do vesmíru napsal, připadá mi to hrozně
šedivé. Bojím se, že nedokážu nikdy najít slova, která by vyjádřila, co cítím,
když se večer zadívám na
hvězdné nebe. Síla těch zážitků se možná vůbec nedá
slovy vypovědět. To prostě
musí člověk sám prožít.
A tak můžu říct jen to, že
cesta k výpravám do vesmíru se otvírá každou jasnou noc všem. I tobě.
A snad se mi příště podaří
toho povědět víc o výpravách Vlků do kosmu.
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z oddílových
časopisů
Z časopisu pardubické vodní
Sedmičky HROŽRAMROVO

Plavby
po kanále
Byl jsem požádán redakcí tohoto nicotného
plátku, abych vám něco pověděl o naší průkopnické práci v Opatovickém kanále.
Především musím upozornit, že tato naše činnost nemá nic společného s aktivitami firmy
Čištění kanálů, žump a odpadních jam (čti
jam, nikoli džem). Ví o ní už jen několik omšelých kmetů z našeho přístavu. Ostatní nemají
většinou ani zdání, kde tento kanál vůbec je
a jsou i jedinci, kteří jeho existenci popírají.
Právě tahle nevědomost mne nutká vzít do ruky pero a namočit ho do kalamáře vzpomínek
(pro literární kritiky: obrat „namočit do kalamáře vzpomínek" jste určitě ještě nikde nečetli).
Žil kdysi dávno v Zemi české jeden pán, který
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si rád zarybařil. Jednou přiharcoval k městečku Bohdanči. Tam se mu hrozně zalíbilo
a chtěl si tam zalovit ryby. Jenže ryby tam nebyly. Dokonce tam nebyla ani žádná voda! Tak
se ten urozený pán namíchl a dal udělat od
Labe u Opatovic stroužku a nechal téct trochu vody k Bohdanči. Ta voda tekla a tekla, až
se z ní nadělaly Bohdanečské rybníky.
Jednoho dne s překvapením zjistili, že už tam
mají vody až dost, a protože bohdanečský
rychtář se pohněval s rychtářem opatovickým, nechtěl jeho kolega vyhovět žádosti,
aby tu stroužku zahradili. A tak museli bohdanečtí stroužku protáhnout. Začali kopat
a kopali, až se dokopali u Přelouče k velké řece. Když se dověděli, že jí říkají Labe a když
zase oni řekli Přeloučanům, že ta voda, která
teče jejich struhou, je taky z Labe, zavládla
veliká radost v onom kraji.
V roce 1938 po Kristu se rozhodli členové oddílu vodních skautů v Pardubicích lo:mo prozkoumat nezalidněné končiny okresu. Celkem
podnikli dvě výpravy, které si v ničem nezadaly s objevitelskými plavbami Kryštofa
Kolumba co do velkorysosti a dobrodružnosti. První výpravy se zúčastnily dvě pramice
a trvala dva a půl dne. Vypluli jsme z Pardubic
po labském proudu a v Srnojedech jsme se
zdýmli. Přitom jedna lo: šla málem ke dnu,
protože se u stěny zdýmadla zašprajcovala vlnolamem o vyčnívající kámen a stoupající voda ji silně nakláněla. V Kocourkově jsme přespali na půdě ve skautské klubovně. Ráno
jsme se dostali do kritické situace. Na soutoku Opatovického kanálu s Labem je koryto kanálu zúženo a voda tam velmi prudce proudí.

Pádlovat proti ní se nedalo, koníčkovat po
břehu taky ne, protože břehy jsou příkré, vysoké a zarostlé, a tak jsme si vypůjčili
v Semíně koně a vůz a hyjéé, už se jelo. Něco
takového Kolumbus zaručeně nezažil!
Pak jsme vypluli proti proudu. Kanál se vine,
jak se mu zachce. Stromy, ploty, louka, les,
domky a samé zatáčky. Aby se aspoň trochu
poznalo, kde právě jste, jsou tam mosty, velké, malé, široké i úzké, lávky vysoké a nízké,
no zkrátka samé mosty a zatáčky. Každý most
byl pro nás problémem. Po delším duševním
úsilí jsme došli k závěru, že u všech mostů,
můstků a lávek jsou vždy tři možnosti:
1. dají se dobře podplout
2. dají se podplout špatně
3. podplout se vůbec nedají.
Spatřila-li posádka most prvního typu, líce se
jí rozjasnily, mužstvo mocně pádlovalo a v duchu velebilo stavitele. Někdy se však posádka
rozdělila na dva tábory. Polovina prohlásila,
že most patří k typu č. 2, druhá polovina trvala na tom, že je to typ č. 3. Zvítězil zpravidla
názor tělesně silnější poloviny, nebo3 jejich
odpůrci byli zčásti vyhozeni do kanálu a zčásti uraženě odešli na břeh, aby se dívali, jak se
zbývající mužstvo moří s podplutím nízkého
mostku.
Jednou byl sporný můstek obzvláš3 nízký.
Nedalo by moc práce vysunout lo: na břeh
a zas ji spustit na vodu. Ovšem mořští vlci
Křivan, Bojda, Mojda a James byli líní a nechtělo se jim přetahovat. A tak to zkusili podplout. Mezi můstkem a hladinou bylo asi 30
cm volného prostoru. Protože špička pramice
sahala výš, museli si na ni stoupnout, zatížit
ji, aby vklouzla pod břevno. Pak si posádka lehla na dno lodi, rukama se odrážela od spodních břeven a tak posunovali lo: kupředu

proti proudu. Právě ty trámky se jim staly
osudné. Lo: se zašprajcovala (vodácký výraz) a nemohla plout ani proti, ani po proudu.
A co bylo horší, čtyři mořští vlci leželi na dně
lodi a nemohli ven, protože bočnice přiléhaly
k můstku. Uvězněná část posádky nejdřív bohapustě láteřila a její společníci na můstku se
bohatýrsky chechtali a schválně po něm dupali. Ti dole baštili různé dobroty, počínaje lišejníky a konče koňským trusem, které padaly škvírami mezi prkny.
Když se litice válečná trochu uklidnila, uvěznění mořští vlci museli vyslechnout několik
dobře míněných rad: Vyčkejte první povodně,
ta vás s pravděpodobností 1:100 odnese
i s můstkem. Nebo lo: zapalte a až neponořené části ohoří, snadno proplujete. Druhý návrh byl však zcela nepoužitelný, nebo3 na palubě nebyly zápalky. To nevadí, utěšovali je

ostatní, rozdělejte oheň třením dřev, třete se
jeden o druhého a jako troud použijte svoje
trenýrky! Takové a podobné cenné rady kanuly do duší a srdcí ubožáků pod můstkem jako
balsám. Nakonec však ti posměváčci na břehu museli vlézt do vody pod můstek, stlačovat lo: a pomalounku ji vysunout zpod můstku po proudu. Teprve pak jsme ji přenesli po
břehu. Tudíž ten můstek přece jen patřil do
skupiny č. 3.
Navečer jsme dopluli do Bohdanče a spali
jsme ve mlýně. Bylo to tam pěkný, až na to, že
několika lidem mlynářův Baryk sežral salám.
Dodnes zůstalo záhadou, jak si pes rozvázal
šňůrku u batohu, která byla na uzel.
Poslední den bylo špatné počasí. Mlha a déš3,
zima. Přesto nálada byla dobrá. Bavili jsme se
hádáním, co to v kanálu plave. Plavalo tam toho dost a dobře jsme hádali. Jen jednou, když
tam plavalo menší chcíplé prase, nikdo to neuhodl. No prostě je to kanál, hází se tam
všechno, hrnce, kamení, střeva z králíků a jiné nepoživatelné poživatiny, vylévá se tam
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špína a jeden vtipný hospodář dokonce používá kanál jako splachovací mechanismus pro
svůj budoir. Následkem této péče je kanál
místy hodně zasypán a zanesen.
Dalším milým překvapením byly žlábky ze
dřeva, vedoucí přes kanál, něco jako akvadukty u Římanů. Nevěnovali jsme jim patřičnou
pozornost. Lodě pod nimi projely, když jsme
trochu zmačkli špičku. Tímto úkolem byl pověřen háček Váza. Tož se podržel prvního
akvaduktu, stlačil špičku pramice a ostatní
posádka žlábek prostě přeskočila. Když se
pak Váza podrbal na nose nebo v nose, s překvapením zjistil, že to nebyla akva, nýbrž oby-

HROŽRAMROVO
Kapitán James napsal svou historickou studii o průzkumných
plavbách po Opatovickém kanálu do oddílového časopisu
před padesáti lety. Tehdy snad
mohl považovat Hrožramrovo
za "nicotný plátek", protože vycházelo teprve druhý nebo třetí
rok. Jenže dnes je těch ročníků
35 a tvoří velkou knihovničku.
Měsíc co měsíc, kromě letních
prázdnin, se objeví v klubovně
nové číslo. V pradávných dobách vydávala pardubická vodní Sedmička Hrožramrovo v jediném výtisku, psané na stroji.
Zato s barevnými originálními
ilustracemi. Později se stalo dostupnější, když ho začali tisknout na cyklostylu. Pak začala
éra časopisu rozmnožovaného
na xeroxu, tam už texty dopro-
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čejná močůvka. Aby nám nezasmradil lo:, hodili jsme ho do vody.
Nejkrásnější úsek byl u Opatovické hydroelektrárny. Voda tam teče úžasně prudce, řečiště se bláznivě vine, takže to byl pro kormidelníky požitek. Dolů po Labi už to nebylo tak
zábavné. Posádka odepřela poslušnost a nechtěla pádlovat. Byl to malebný pohled na osmahlá těla mořských vlků, ležících v lodi, nohy přes vlnolam namočené ve vodě. Nikdo
najednou nechtěl jít ke kormidlu, protože kormidelník byl jediný muž, který něco musel dělat. Situace se ovšem vždy radikálně měnila,
když jsme míjeli pardubické plovárny, tam bylo množství lepých děv. Jedině tak si lze vysvětlit náhlý zájem o místo u kormidla.
Druhou plavbu kanálem jsme podnikli na šesti maňasech. Bylo to stejné, jen s tím rozdílem, že jsme seděli dva a půl dne stále ve vodě. Taky jsme se víckrát udělali a při tom vždy
nastalo zmatené zachraňování svršků, které
byly zabaleny ve stanové celtě a umístěny ve
špičce maňasu.
I já už to balím.
James, kapitán 7. v. o. v. r.

vázejí i fotografie. A dnes využívá redakce nejmodernější
techniku.
Pořád tu opakujeme ten trochu
divný název - Hrožramrovo. Co
to, u mořského ježka, znamená? Skrývají se v něm čtyři tradiční družiny - HROši, ŽRAloci,
MROži a VOkouni. Asi by bylo
gramaticky správnější, kdyby se
čtvrtá posádka jmenovala
Okouni, jenže ve východočeském dialektu se říká těm pěkným rybičkám vokouni. Ostatně
název Hrožramroo by byl ještě
divnější.
Vydáváte také svůj vlastní oddílový nebo střediskový časopis?
Pochlubte se s ním! Posílejte
nám ho do redakce, třeba víc čísel najednou nebo po kurýrovi,
který jede do Prahy, ušetříte na
poštovném. Žádný výtisk neskončí v koši, zařadíme je do

ústředního skautského archivu
nebo do knihovny. Budou tam
jako trvalá památka na váš oddíl a jeho činnost. A to přece
stojí za to, aby o vás věděli
i skauti a skautky třeba za sto
let! Když tam najdeme pěkný
článek, otiskneme ho.
Tak vypadá Hrožramrovo dnes

skautský
čtenářský kruh

Je už v redakci tvoje přihláška do skautského
čtenářského kruhu? Kdo se ještě nerozhoupal
a přihlášku neposlal, může to udělat dnes, zítra,
za týden, kdykoli. Nejlépe ještě dnes! Delší odklady obyčejně nevedou nikam.
Podrobné pokyny jsme uveřejnili v minulém čísle. Protože jsme ale již v době zpracování tohoto čísla dostali prvních pětatřicet přihlášek, první
losování o knížku právě proběhlo. ŠAastnou majitelkou se stala Kateřina Kuberová - Veverka z
Prahy 10.
Za měsíc se přihlášení čtenáři dovědí, kdo měl
štěstí při druhém losování a dostane knížku
skautského spisovatele s jeho osobním věnováním. Třeba to budeš právě ty! Stejné losování
proběhne každý měsíc a zařadíme do něho vždy
všechny členy SČK.
A jak je to s jedinou, důležitou podmínkou členství v SČK? Podle ní má každý přečíst měsíc co
měsíc alespoň jednu knihu, nejméně stostránkovou. Pokud se ti to někdy nepodaří, nahraF to
v měsíci dalším.

MEČ VONTŮ
Pokud se vám ukázka z nově
napsaného románu Jiřího
Hogana na stránkách 28-32 líbila a chcete-li při jeho četbě
prožívat s hrdiny románu
mnoho příhod a dobrodružství, které, i když jsou zcela jiné, si v ničem nezadají s tajuplnými stínadelskými příhodami Rychlých Šípů, zajímá-li
vás jak žijí Stínadla po padesáti letech, neváhejte a vzhledem k omezenému nákladu si

A tady je seznam prvních třicet pět přihlášených členů SČK:
Vladimíra Cihelková, Beroun
Daniel Szennai, Praha 9
Kateřina Kuberová, Praha 10
Tomáš Szennai jr., Praha 9
Kateřina Klimtová, Dobříš
Zuzana Jiroušková, Dubany -Pardubice
Pavel Zvěřina, Častolovice
Martin Fišl, Brno - Král. Pole
Jaroslav Kabrhel ml., Dolní Radechová
Jiří Letáček, Slatiňany
Veronika Maxerová, Znojmo
Jana Myšková, Albrechtičky
Johana Š3astná,Liberec
Jakub Dubrovský, Hradec Králové
Ondřej Herzán,Třebíč
Tereza Novotná, Nymburk
Bohumila Sedláčková, Praha 5
Petr Tulach, Veltrusy
Vladimíra Velková, Prachatice
Václav Bouše, Třemošná
Petr Jahn, Červená Voda
František Kettner, Česká Třebová
Adéla Bednaříková, Rovensko - Zábřeh
Jana Dvořáková, Praha 4 - Háje
Doubravka Sobková, Praha 6
Ladislav Dvořák, Praha 4 - Háje
Tereza Fialová, Česká Lípa
Kateřina Kovářová, Plzeň
Barbora Skalická, Litomyšl
Ludmila Sobková, Praha 6
Barbara Šimanovská, Praha 3
Petr Mateleško, Mouchnice
Barbora Neuwirthová, Opava
Pavlína Němečková, Uh. Hradiště - Mařatice
Jana Svobodová, Třemošná

již dnes zajistěte tento román
u svého knihkupce, nebo si
jej objednejte přímo u nakladatele na adrese: Nakladatelství LEPREZ, Milan Svoboda,
Čechova 5, 170 00 Praha 7.
Rozsah cca 185 str, ilustrace
Jiří Petráček, předpokládaná
cena 160,- Kč.

10 výtisků bude poskytnuta
sleva ve výši 25% z prodejní
ceny knihy.

Přímým odběratelům z řad
jednotlivců, oddílů i středisek bude poskytnuta sleva
15% - 20% z prodejní ceny knihy. V případě odběru víc než
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dokážeš to?

ukápnout jediná kapka! Když sebeméně uleješ,
musíš to zkusit znovu. Teprve po úspěšném splnění této podmínky máš právo na 1 bod.

3. Zkouška síly
Znovu ti klademe tuhle provokativní otázku.
Najdeš za ní několik tělocvičných zkoušek, hříček, testů, které ti prozradí, jak na tom jsi s celkovou tělesnou zdatností. Změříš při nich sílu, rychlost, obratnost, pružnost, vytrvalost. Jsou to docela
obyčejné výkony, někdy napohled směšně lehké.
Při jejich plnění poznáš, že i ty nejjednodušší cviky dají někdy člověku pořádně zabrat. Na některé
možná zatím nestačíš tak, aby ti za ně přibyl do
Desetiboje plný počet bodů. To by tě však nemělo
odradit. Pokoušej se o lepší výsledek stále znovu,
máš na to celý měsíc. A do soutěže si smíš započítat svůj nejlepší výkon. Právě opakované pokusy mají největší cenu, protože zlepšují tvou fyzickou kondici.

Vezmi si dva patentní kolíčky na prádlo - dřevěné nebo z umělé hmoty, hlavně když mají dost
silné pérko. Uchop jeden kolíček palcem a ukazováčkem pravé ruky, druhý palcem a ukazováčkem levé ruky. Pak sleduj vteřinovou ručičku na
hodinkách a když doběhne na dvanáctku, stiskni oba kolíčky a drž je naplno rozevřené.
Zkouška končí v tom okamžiku, kdy některá ruka povolí stisk. Nejlépe to poznáš na papírku
vsunutém mezi konce kolíčku - jestliže prsty
uvolní dokonalý stisk, papírek vypadne.
Jestliže udržíš oba kolíčky stisknuté půl minuty,
získáš 1 bod. Za pevný stisk po dobu 1 minuty 2
body. Nepovolíš-li po 2 minuty, připočítej si 3 body do Desetiboje.
Při prvním pokusu ustav svůj osobní rekord.
A někdy v budoucnosti se jej pokus překonat.

1. Důkaz rychlosti

4. Důkaz dobré rovnováhy

Máš na něj přesně minutu. Před startem si lehni
zády na zem, natáhni volně nohy, ruce polož na
břicho. Když vteřinová ručička docupitá na dvanáctku nebo ti časoměřič řekne „Start!", bleskurychle se zvedni z lehu do stoje spatného, pak si
hned zase lehni na podlahu, znovu se vztyč a pokračuj tak až do konce minuty. Počítej si, kolikrát
za tu dobu vstaneš. Nesmíš si ovšem pomáhat
rukama, měj je stále sepnuté na břiše! Smíš se
opřít o zem jen loktem, A dodržuj poctivě pravidla: zvedej se do vzpřímeného stoje, při němž
nemáš ani trochu pokrčená kolena. A sotva stojíš jako svíčka, hned jdi zase k zemi a natáhni na
koberec nebo linoleum celé tělo. Teprve když se
tvoje hlava, trup i obě nohy dotýkají co největší
plochou země, smíš se znovu vymrštit. Do
Desetiboje si připočítej body podle této tabulky:
jestliže provedeš celý cvik (vztyk a leh) aspoň
pětkrát, máš právo na 1 bod; sedmkrát - 2 body;
osmkrát - 3 body. To je také nejvyšší možný počet. Pokud bude tvůj osobní rekord ještě lepší,
nezískáš sice víc než 3 body, ale bude to cenný
důkaz o tvé neobyčejné hbitosti. Tímhle testem
měříme nejen rychlost nohou, ale celého těla!

Polož si na hlavu sešit s tvrdými deskami a vyjdi
z přízemí do třetího patra, aniž by ti spadl.
Nesmíš jej ovšem přidržovat rukama!
Bydlíš v jednopatrovém domku nebo dokonce
v přízemním stavení? Nemáš-li možnost splnit
tento úkol v blízkém okolí, postačí, budeš-li chodit střídavě nahoru a dolů po schodech vedoucích na půdu nebo do sklepa. Celkem musíš překonat 60 schodů. Nezáleží na tom, zda jdeš
vzhůru nebo dolů.
Vyjdeš-li do třetího patra, aniž se dotkneš sešitu
rukou a budeš ho mít stále na hlavě, připočti si
do Desetiboje 3 body. Jestliže se dostaneš bez
chyby jen do druhého patra, máš právo jenom
na 2 body. A když tvůj pokus skončí někde mezi
prvním a druhým poschodím, přibude ti jediný bod. Můžeš ovšem hned
podniknout nový pokus o získání plných tří bodů!

2. Důkaz obratnosti
Naplň čtvrtlitrový hrnek vodou tak, aby hladina
nebyla níž než dva centimetry pod horním okrajem. Pak s plným hrnečkem v ruce podlez židli
nebo nízký stoleček. Z hrnku ti přitom nesmí
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RODINNÁ SOUTĚŽ
Začalo to nenápadně, házením míčku na cíl - byla to čtvrtá zkouška, popsaná v minulém čísle.
Náš rádce na sobotní výpravě řekl, že ji budeme
plnit společně na příští družinovce. A slíbil odměnu tomu, kdo bude mít nejlepší výkon. To se
rozumí, že jsem doma začal tvrdě trénovat.
Postavil jsem na předsíň ke dveřím kbelík z umělé hmoty a začal do něj házet z druhého konce
tenisák.

„Co je to za rány?" nakoukl do předsíně táta.
Jak vidíte, náš táta je hrozně zvědavý. Jako asi
každý člověk. Chvíli se zájmem pozoroval moje
úsilí, pak mi vzal míček z ruky a povídá:
„Máš, kamaráde, šišatou mušku! To musíš házat
takhle!"
Ťuk - a tenisák zmizel ve vědru.
„Vidíš?" usmál se táta vítězně.
Ťuk - a druhý zásah. Potřetí to však tátovi nevyšlo. Míček se odrazil od podlahy a skončil pod
věšákem. Ani čtvrtým hodem cíl netrefil.
„Máš, kamaráde, šišatou mušku!" poznamenal
jsem jedovatě. „To musíš házet takhle!"
Samozřejmě zase vedle! Jsem to ale čarostřelec!
„Dej ho sem," sápal se táta na tenisák.
Brali jsme si míček z ruky, jízlivě komentovali neúspěchy toho druhého a přitom jsme dělali ta-

burza
Jsem třináctiletá skautka
a chtěla bych si dopisovat se
skautkou ve věku dvanáct až
patnáct let. Anna Sejkorová,
Stará HuA 11, 258 10, pošta
Čestín
Rády bychom se seznámily
s pražskými i mimopražskými
oddíly za účelem společných
akcí během roku i o prázdninách. Paletka a Včelka, 130.
oddíl (Milada Černá), Strahovské nádvoří 135, 118 00
Praha 1.

kový rachot, že na nás přišla máma. S Jitkou,
mladší sestrou, v patách.
„Blázni!" hartusila maminka. „Za chvilku na nás
budou bouchat sousedi!"
Víte, že nám zabavila míček? Nesebrala nám ho
ovšem kvůli tomu hluku, který působily dopady
míčku na podlahu. Chtěla to taky vyzkoušet!
Nejspíš proto, že kdysi hrávala závodně košíkovou a tohle se tak trochu podobalo střelbě na
koš. Jenže házet velkým míčem v tělocvičně
a mrňavým tenisákem na předsíni – v tom je rozdíl. Máma pohořela. Prvních pět hodů šlo vedle.
Potom se míčku zmocnila Jitka.
Bavili jsme se tím celý večer. A v příštích dnech
plnila celá naše rodina i další testy. Táta pak připsal na konec mého dopisu redakci Skauta Junáka: „Tak jsem se ve svých čtyřiačtyřiceti letech stal obětí vaší soutěže a pod bedlivou kontrolou syna střádám cenné bodíky. V prvním kole jsem dosáhl sedmi bodů, tak myslím, že jsem
dobře odstartoval. Hned se taky projevily moje
tradiční slabiny, malá rychlost a nešikovnost - to
je nejspíš vina mé nadváhy. Protože však není nikdy pozdě, věřím, že se moje kondice časem
zlepší a utvrdí se tak moje rodičovská autorita.
Chci svého syna přesvědčit, že se mnou musí
ještě počítat!"
Jak to bylo u vás? Zkusili jste plnit testy aspoň společně s družinou? Nebo dokonce s celým oddílem?
Napište nám o tom!
kresba: Marko Čermák

Chceš si dopisovat anglicky
s polským skautem? Mám adresy dvou třináctiletých polských skautů. Jiřina Šetková,
nám. Jos. Machka 20, 158 00
Praha 5.
Dopisovat si se skautkami
přeje Lenka. Má s kamarádkami dívčí klub DOCH (podle
prvních písmen našich příjmení). Ozve se někdo? Lenka
Dvořáková, 756 04 Nový
Hrozenkov 785.
Jsem dvanáctiletá skautka
z Nymburka a hledám skauta
či skautku ve věku 11 až 14 let
na dopisování. Pokud to bude
možné, prosím, pošlete foto.

Tereza Novotná, Černohorského 1113, 288 00 Nymburk.
Hledám skauty či skautky na
výměnu jízdenek městských
hromadných doprav z České
republiky i zahraničí. Dále odkoupím jízdní řády ČSD
1986/87 a starší. Pavel Šarbort,
Mutěnická 2, 629 00 Brno.
Zájemci o šedesátistránkový
almanach k 80 letům skautingu v Rokycanech mohou zaslat složenkou typu C 60 Kč
na adresu Miloslav Žán, Horymírova 592, 337 01 Rokycany.
Jako příloha bude přiložena
barevná skautská pohlednice
a dvě příležitostná razítka.
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domovenka

Rotunda omládla nejen svými
mladými majiteli, ale opravou
celé budovy a hlavně střechy.
Rotunda nyní poskytla klubovnu pěti dětským oddílům, roverskému kmeni, klubu oldskautů a také hudebnímu
oddílu. Od pondělka 6. září začaly pravidelné schůzky.

SKAUTI NA SÁZAVĚ
Vodní skauti z oddílu Sarensis
Ž:ár nad Sázavou se vypravili
v sobotu 11. září na řeku, ale jinak než obvykle. Již na jaře začali čistit koryto Sázavy od napadaných kmenů stromů, větví
a množství odpadu, které jiní
spoluobčané do řeky vydatně
odkládají. V sobotu, při nižším
stavu vody lovili pračky, ledničky, pneumatiky, dopravní
značky a mnoho dalších pokladů konce dvacátého století.
Usilovnou prací naložili několik valníků a vyčistili za pomoci
svých vedoucích dva kilometry řečiště od zimního stadionu
až po tvrz v centru Ž:áru.
snímek: ČTK

OKEM EVŽI ŠIMKA

snímek: Hradecké noviny

80 LET SKAUTINGU
V PROSTĚJOVĚ
V rodišti skauta a básníka
Jiřího Wolkera a dlouholetého
náčelníka Junáka Rudolfa
Plajnera se v průběhu září konalo několik akcí k oslavám 80.
výročí založení tamního skautingu. Začaly besedou o skautské literatuře v místní knihovně
(7. 9.), pokračovaly vernisáží
výstavy, položením květin
k Wolkerovu pomníku a skautskou mší v kostele Cyrila
a Metoděje (10.9.). Následovalo
dětské odpoledne her a soutěží
(18. 9.) a uzavřely se slavnostním táborákem (25. 9.)

KLUBOVNA
V ROTUNDĚ
Skauti a skautky 2. střediska
v Hradci Králové převzali ve
středu 1. září zrekonstruovanou klubovnu v historické rotundě v Šimkových sadech. Při
takové slávě nemohla chybět
známá Hradecká junácká kapela, která letos slaví již 65. výročí svého vzniku. Mezi četnými
hosty byli přednosta okresního
úřadu P. Bradík, primátor města O. Vlasák, arcibiskup K.
Otčenášek a biskup D. Duka.
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BSD '99 bylo: Skauting v novom
tisícročí. Na seznámení s novým programem pro vlčata
a včelky byla na programu
Tajomná Džungla, pro skauty
a skautky byla připravena velká hra Honba za pokladom piráta Flinta a roveři si vyzkoušeli svoje schopnosti při hledání
klíče od pevnosti Boyard.
Nejpočetněji zastoupený sbor
vyhrál sadu map celého
Slovenska.

V roce 1997 zemřel oddílový
a střediskový fotograf ze střediska Javor Česká Třebová bratr Evžen Šimek. Na jeho počest
vyhlásil 3. chlapecký oddíl fotografickou soutěž pro amatérské fotografy z řad skautů,
skautek, vlčat a světlušek na
téma Skautský rok 1998 - 1999.
Vyhodnocení nejlepších fotografií a předání cen proběhlo
v sobotu 18. září a od neděle
následovala výstava soutěžních fotografií od neděle do
středy 19. - 22. září v Junáckém
domově v České Třebové.

23. ZÁŘÍ - DEN
DOBRÉ VŮLE

BRATISLAVSKÉ
SKAUTSKÉ DNY '99
O víkendu 17.-19. září 1999 se
v Bratislavě – Kačíně konalo toto tradiční setkání. Mottem

Výbor dobré vůle založila Olga
Havlová 23. září 1993 aby pomáhal lidem, kteří se pro svůj
zdravotní a sociální stav těžko
včleňují do společnosti a nemohou se o sebe sami postarat. Z výnosu svého jmění a darů věnovala nadace v minulém
roce více než 30 milionů Kč.
Letos se již podruhé ve výroční
den založení konal Den dobré

vůle. Podobně jako při
„Květinovém dnu" se do akce
zapojili skauti nejen v Praze,
ale i v Českých Budějovicích,
Hradci
Králové,
Mostě,
Jaroměři, Karlových Varech,
Kopřivnici, Novém Městě na
Moravě, Plzni, Rokycanech,
Vlašimi...
Oslovovali občany přímo na
ulicích a za jejich finanční dary
jim dávali červené srdíčko symbol Výboru dobré vůle.
Letošní sbírka bude použita na
Fond vzdělání, který pomůže
dětem z dětských domovů
a dětem se zdravotním postižením po dobu jejich studia na
středních a vysokých školách.

práce, ale i zábava v podobě
turnaje ve vybíjené a dřevorubeckého souboje. Také večerní
rozjímání u táborového ohně či
v kostele, nebo světelný průvod ke Královské studánce má
své půvaby.

VE ZNAMENÍ LILIE
je název výstavy, která byla
otevřena před početným publikem slavnostní vernisáží
22. září v Okresním muzeu
Děčín. Výstavu k 75. výročí děčínského skautingu připravilo
místní
středisko
Úsvit.
Výstava potrvá do 30. listopadu a je otevřena denně (mimo
pondělí) od 9 do 12 a od 13 do
17 hodin.

Již 9. ročník pěvecké soutěže
skautských skupin se koná
v sobotu 20. listopadu na výstavišti v Jablonci nad Nisou .
Nestihnete už asi soutěžní přihlášku, ale přije:te aspoň poslouchat - a fandit. Vstupné je
20 Kč a informace vám sdělí
Řechtalka - Radka Štěpánková,
Palackého 8, 466 01 Jablonec
nad Nisou, tel. domů 0428/206
81, e-mail: bukovec@pvtnet.cz.
připravil Windy

skaut-junák
Ročník 42, číslo 2
říjen - listopad 1999
Nejstarší vycházející časopis pro
mládež u nás. Založen A. B.
Svojsíkem v roce 1915, obnoven
1945, 1968, 1990

OBNOVA
STARÉ VODY
Již pět let míří kroky našich
i zahraničních skautů a skautek do Vojenského prostoru
Libavá, aby svojí prací přispěli
k obnovení poutního místa
Stará voda. V minulých desetiletích byl zcela zničen barokní
klášter a další stavby, ale na záchraně barokního kostela sv.
Anny a sv. Jakuba se usilovně
za podpory armády pracuje.
Vedle skautů z okolí zde již pomáhali skauti z Francie,
Slovenska, Anglie, Holandska
a také polští harceři. Letos tu
skauti pracovali čtyřikrát, naposledy o víkendu 25.-26. září.
Přij:te pomoci i vy, není tu jen

POZVÁNÍ NA
JIZERSKOU SOVU
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