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PODZIM
na vašich
fotografiích

Ù Pohádkový les skýtá různá překvapení
!
– 1. oddíl Doloplazy u Olomouce

!"
Ù
× V pohádkovém lese je možné všechno – třeba andílci u „krmení Balůa“ – 7.
oddíl 3. střediska z Olomouce

! Námořní bitva může začít – 2. oddíl
Ù
střediska Hiawatha Příbram
# Světlušky vaří na výpravě na Střeň –
Ú
14. oddíl Šavani Šternberk
$ Slib – oddíl Šipka, středisko Brána
Ø
Lovosice
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Co přinesl
poštovní
kurýr?

kresba: berg

Milé čtenářky, milí čtenáři,
opět vám všem, kteří jste se redakci
ozvali, musíme moc poděkovat za všechny dopisy. Jak jste si jistě všimli v minulém čísle a jak uvidíte na dalších stránkách časopisu,
vaše příspěvky již otiskujeme, třeba příběhy
o chvilkách strachu, zprávy do Domovenky nebo fotografie z vaší činnosti. K dalším se vrátíme v následujících číslech.
Posílejte dál své nápady, názory, fotky či příběhy.
Už se na vaše dopisy zase moc těšíme.
Káča a Miloš
POZOR! POZOR! Za dopis s příspěvkem do časopisu můžeš získat do Desetiboje 5 bodů.
O čem psát?
V čísle 3 na straně 6 si znovu nalistuj podrobnější soupis témat, která očekáváme. Ani výzkum her ještě není uzavřen. Tak neváhej a sedni ke psaní.
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Adresa redakce:
Časopis Skaut-Junák
Tiskové a distribuční centrum Junáka
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1
tel. 02/ 24 102 242, fax 02/ 24 102 223
e-mail: skautjunak@junak.cz
A kdo se nám za poslední měsíc ozval?
Svůj názor na časopis vyjádřili: Bumerang
z Boru, Katka Kodríková z Č. Budějovic, Figy
z Pardubic, Vít Oplatek z Třebíče, Síta
z Boskovic, Miloš Keller (odkud?), Irena ze
Zlína, Godzila z Uh. Hradiště, Tereza
z Vejprnic, Míša z Oder.
Do výzkumu her přispěli: Markéta Soš?áková
z Ratiboře, Zuzana Pozlovská z Neratovic, ???
(bez podpisu) z Boskovic, Čiky z Nového

Města na Moravě,
Godzila z Uh.
Hradiště, Míša
z Oder. Rekordní počet sedmnácti her
popsala Hana Kőnigová
z Přeštic.
Reportáž
s fotografiemi
přišla od L. H.
Ježka z Příbrami a Čajocha z Vrchlabí.
Časopísky do naší sbírky poslali: Vítek
z Třebíče, A. Řehák z Kosovy Hory, 137. ch.
oddíl z Prahy, 8. oddíl z Mladé Boleslavi.
Příběhy o strachu sepsali: Balů z Mimoně,
Spacák z Liberce, Síta z Boskovic, Irena Macků
ze Zlína, Godzila z Uh. Hradiště, Míša z Oder.
Fotografiemi přispěli: Riki z Lovosic, oddíl
Nik z Prahy.
Ukázka z kroniky přišla od Sněhurky z Č.
Budějovic.
Nabídku pomoci jsme dostali od S. Dvořáka
z Prahy 7.
Doufám, že jsme v tomto výčtu na nikoho nezapomněli.
Za všechny dopisy a materiály moc a moc
děkujeme.
Ještě upozornění nakonec:
Když nám píšete, nezapomínejte uvést zpáteční adresu. Například proto, že jsme se rozhodli z dopisů redakci také losovat - vždy?
i příspěvky redakci si zaslouží ocenění. Co
když se stane, že vylosujeme dopis bez zpáteční adresy?
Kdo tedy dostane knížku? Sáhli jsme do osudí
s dopisy za měsíc říjen, a š.astnými majiteli
knihy se stávají:
Vojta Štěpán z Náchoda, Pavla Bártová
z Uhlířských Janovic, Klára Hrbková z Mostu.
K tomu za výzkum her:
Eva Burianová z Teplic.
Z dopisů za listopad to jsou:
Martin Sovák z Vrchlabí, 8. oddíl VS z Mladé
Boleslavi a Míša Schindlerová, Odry.
A za výzkum her:
T. Wolkerová z Nového Města na Moravě
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Dárek
pro
kamarádku
Kdo tuhle dívku neznal, mohl o ní klidně prohlásit, že se
narodila v prérii někde mezi
Siouxy nebo Černonožci. Její
svět byl plný indiánských
symbolů, barev, písní, kožených čelenek, náhrdelníků
a všelijakých tretek. Byla tichá, ale vytrvalá. Mnohdy
vydala za dva. Vedle svého
velkého indiánského koně
prožívala také svou družinu
Volavek, se kterou trávila
mnoho volného času.
Sotva nadešel nový skautský rok a listí na stromech
zahrálo všemi barvami, posbírala ty nejkrásnější a nejbarevnější kusy a s dalšími

plody podzimu je nanosila
do klubovny - prý aby bylo
přes zimu co dělat. A když
pak bělostný sníh pokryl
střechy vigvamů bledých
tváří, začala Ribana jako veverka těžit ze svých nastřádaných zásob. Společně
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s děvčaty z družiny lepila
z barevných listů koláže
a sestavovala duhové palety, pořizovala kouřové otisky listů, z lipových špalíčků
vyráběla hezké kačiny – panenky v indiánských šatečkách, vyřezávala počítací
dřívka, kreslila a malovala
vodovkami, pastelem i uhlem, batikovala, šila i vyší-

vala indiánské kroje, medicínváčky, korálkovala náramky a rozety, modelovala
z plastelíny i z cihlářské hlíny, také vařila i pekla. Mimo
to vymýšlela a psala příběh
o indiánském děvčátku,
podle kterého pak připravovala pro družinu různé hry
a soutěže. Nebylo divu, že
holky její činnost prožívaly
a na družinovkách pobývaly rády.
Společně s Ribanou chodila
do oddílu také Bára, která
vedla družinu Lišek. Obě
rádkyně byly odedávna dobrými kamarádkami. Když
se však časem začaly

k Volavkám hrnout úspěchy
a Lišky zaostávaly pozadu,
vplížila se mezi dvě kamarádky tiše a nenápadně sestřenka závist. Vše vyvrcholilo nepříjemnou událostí.
Došlo k ní jednou v klubovně před Vánocemi.
Byl to jen okamžik, ve kterém Ribana chvatně stáhla
z věšáku kamarádčin batůžek a strčila na dno malý balíček. Snad ji dárek potěší
a možná i mnohé napraví.
Právě v té chvíli vyšla Bára
z místnosti na chodbu.
Podivná shoda náhod?! Obě
proti sobě stanuly v napětí
jako šelmy. Ribana zalitovala. Proč si jen vybrala tak
nevhodnou dobu, kdy končí
družinovky a všichni odcházejí domů. Strnule položila
batůžek na botník a svěsila
hlavu, jen aby nemusela pohlížet do těch zpytavých
očí. Co jí řekne na to, že lezla do cizích věcí?
„Tak ty kradeš?!" zasyčela
Bára.
„Nekradu! Já...!“
„Nelži a vyklop ty peníze,
cos vzala."
Asi před týdnem začala

Bára postrádat dvě stovky
z družinových úspor. Od té
doby byla nesvá a podrážděná. A teX, když kamarádku přistihla ve svých věcech, popadl ji ještě větší
vztek, který se obrátil proti
Ribaně. Ve všem je první, ve
všem je nejlepší, a přitom
krade!
„To myslíš vážně?" špitla
Ribana. „Že bych ti něco
brala? Já ti to..."
„To je zbytečné! Já už ti nevěřím!" odsekla Bára. „Tak
kde je máš?!"
Začala být nepříjemná a hystericky zvyšovala hlas.
Když viděla, že se svých peněz nedočká, strhla Ribaně
tašku z ramene, chytla ji zespodu za oba rohy a vysy-

pala obsah na malý botník.
Z tašky vypadlo několik sešitů, tužky, jakási kniha, sada lístků s kytkami a plastový kelímek, ze kterého se
vysypaly barevné korále na
družinové bodování.
Dřevěné korále se rozeskákaly po chodbě i po schodech do sklepa jako stádo
lučních koníků a zapadaly
do všech koutů. Mezi vysypanými věcmi však žádné
peníze neležely. Cinkavé dozvuky skákajících korálků
se jako jehličky zabodávaly
stále víc a víc do Bářina svě-

domí. Tohle asi přehnala.
A ke všemu se tu najednou
sešlo tolik kluků. Ribana po
celou dobu stála sklesle
a skoro nehnutě jako hromádka neštěstí a úzkostlivě
přihlížela té špatné komedii. Tohle už bylo na ni moc.
Po pobledlé dívčí tváři se
najednou skutálela velká slza a za ní druhá. Pokořená
indiánka stáhla z čela koženou čelenku a bez jediného
slova vyběhla z klubovny.
Bylo mi trapné, že jsem se
společně s vlčaty stal svědkem této události. Hlavně
mě pekelně dohřálo, že
jsem nestačil tomu zbytečnému konfliktu předejít.
„Báro," chytil jsem ji za rukáv, „nějaké peníze našli
kluci z našeho oddílu při
úklidu a předali je střediskovému." Bára na mě udiveně pohlédla.
„A proč mi to nikdo neřekl?"
Rozpačitě jsem přešlápl.
„Nevím. Asi to chtěli nechat
až na radu,... nebo snad zapomněli."
Podobně jako Ribana, i ona
pak chvatně sebrala své věci a se sklopenou hlavou
odešla domů. Mezitím, co
jsme s Bárou mezi sebou
prohodili těch pár slov, stačili hoši z šestky sesbírat
všechny věci, i ty zakutálené korálky. Tašku jsme pak
Ribaně donesli domů.
Asi po pěti dnech nabraly
události zcela jiný, nečekaný směr. Bára se Ribaně za
své obvinění omluvila a poděkovala za rozetu, kterou jí
do batůžku tenkrát strčila.
Opět byly dobrými kamarádkami. Ribana byla zase

veselá. Její dívčí srdce se
znovu rozběhlo rytmem
tam-tamů a v poklidné duši
opět zajásalo indiánské slunéčko. Divil jsem se, s jakou
lehkostí se přenesla přes ty
chvíle podezřívání a ponížení a dál se věnovala družině.
Prostě a jednoduše, hodila
minulost za hlavu a šlapala
dál. Naší šestce, prý za to,
že jsme jí věci sesbírali
a přinesli domů, poslala pozvánku na malé zimní překvapení.
To malé překvapení byl
vyzdobený a několika svíčkami ozářený vánoční stromek v zasněženém večerním lese. Sešli jsme se u něj
společně s Volavkami a Liškami pár dní po vánočních
svátcích a prožili jsme u něj
druhé Vánoce. Přiznám se,
že jsem s něčím podobným
tak trochu počítal, proto
jsem si pro strejčka Příhodu
přichystal několik drobných dárků pro děvčata.
A ejhle! Ono se opravdu nadělovalo. Takže jsme nebyli
zaskočeni a o tu vánoční radost jsme se společně
s Liškami a Volavkami mohli podělit.
Když jsem v jednu chvíli
stál stranou, přitočila se
Ribana ke mně, ještě jednou
osobně a zcela důvěrně mi
poděkovala a vlepila mi na
skráň velkou pusu, jako
kdybych byl nějaký Old
Shatterhand nebo Brad Pitt.
Měl jsem vlastně docela
štěstí, protože mladé indiánky běžně bílé gentlemany
nelíbají.
Howgh.
Jean, kresby Káča
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DESET LET
obnoveného Junáka
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první měsíce
činnosti
v dokumentech

×

" Do Městské knihovny v Praze se 2. prosince 1989 nevešlo více než 600
diváků – stovky dalších skautských činovníků se odebraly na blízké nádvoří Klementina, aby sledovaly alespoň zvukový záznam setkání.

××Ú

" " # Setkání v Městské knihovně předcházelo několik schůzek „iniciativní skupiny“ v klubovnách pražských turistických oddílů, kde se diskutovalo o postupu obnovy skautingu a tvořil se program setkání.

×Ú

" # Pořadatelskou službu zajišCovali členové několika pražských oddílů, kteří také na pódiu Městské knihovny měli tu čest zpívat a celý pořad
sledovat.

Ø

$ Již od 28. listopadu byla otevřena Skautská informační kancelář
v Praze ve Spálené ulici, v klubovně ochránců přírody Taraxacum.

ÚÚ

# # Exiloví bratři a sestry z Vídně přivezli do Prahy Betlémské světlo.
Byla to první mezinárodní událost obnovujícího se Junáka. Z Hlavního
nádraží se pak všichni přesunuli na Vyšehradský hřbitov uctít památku
zakladatele A. B. Svojsíka.
Foto archiv a ČTK

Jistě si vzpomínáte, že v minulém čísle Skauta-Junáka jsme
vás vyzývali k pátrání po dokumentech z počátků obnovování činnosti v letech 1989-1990.
Z archivu a od různých příznivců se zatím podařilo vypůjčit pár fotografií, které vám
mohou alespoň trošičku přiblížit chvíle, kdy se stovky a tisíce nadšených bratří a sester
na obnově Junáka podílely.
Pátrejte dál – u vás, ve střediscích a oddílech, u pamětníků…
Naše redakce i historická komise Junáka se již těší na vaše
objevy!
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chvíle
strachu
Zmije
Snad každá rodina jezdí o prázdninách na dovolenou, a tak ani naše rodina nebyla výjimkou. Trávili jsme ji ve Vranově nad Dyjí, v národním parku Podyjí.
Stalo se to zrovna v neděli, což je obvykle můj
š?astný den. Chtěli jsme navštívit rakouské
hraniční městečko Hardegg, které bylo vzdáleno zhruba 20 km. Procházeli jsme tak krásnou krajinou, jakou si člověk jen dokáže vybavit. Skály v této krajině nebyly výjimkou.
Když jsem uviděl jednu krásnou skalku u cesty, řekl jsem si: „Vylezu na ni a maminka mě
vyfotí, abych měl památku." A už se vesele
drápu vzhůru, protože mám skály a vůbec celou přírodu moc rád. Už vykukuji na vršku, sedám si a volám na maminku, aby konečně
zmáčkla tlačítko u fotoaparátu. Je dofoceno
a já se kochám krásnou vyhlídkou. Vtom mám
pocit, že za sebou slyším syčení. Otočím se
a vidím: Zmije!
Žádný smrtelník si nedokáže představit můj
úlek. Zmije zalézá do úkrytu a já úprkem lezu
dolů. Nedokážu slézat bezpečně, padám a pak
ležím na zemi. Zvedám se – naštěstí jen rozbité koleno. Ale to už vytasím krabičku poslední záchrany.
Do Hardeggu jsme dorazili š?astně, možná
i proto, že byla neděle.
Vojtěch Štěpán, Náchod, 11 let

„Jen“ domácí zvířátka
Bylo to asi před osmi lety. Jela jsem s tátou
a dědou k jednomu pánovi na statek, domluvit
koupi králíků.
Statek byl opravdu velmi veliký. Tolik zvířat
najednou jsem do té doby neviděla. Tátu s dědou zajímaly obrovité králíkárny a já jsem
chtěla vidět prase. Pán byl moc hodný a vysvětlil mi, kudy jít. Okolo králíkáren tam vza-
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du za těmi slepicemi je chlév - cíl mé cesty.
Úspěšně jsem zdolala první překážku a když
jsem se chystala projít mezi slepicemi, zastoupil mi cestu velký hrozivý kohout. Byla
jsem jen o trochu větší než on. Křikla jsem na
něj, a? zmizí, ale on se ani nepohnul. Udělala
jsem krok vlevo a kohout taky. Zkusila jsem
ho obejít i z druhé strany, ale opět mi zastoupil cestu. Další krok vpřed se mi stal osudným. Kohout proti mně vylítl! Snažila jsem se
mu bránit, chtěla jsem ho nakopnout, ale on
mě za to klovl do kolena. Začala jsem příšerně
křičet. A to byl signál pro tátu. Okamžitě ke
mně všichni přiběhli, vyprávěla jsem jim, co
se mi stalo a ani jeden se neubránil smíchu.
Pan majitel mi podal vysvětlení. Ten hrozný
kohout si jen bránil slepičky. Jenže to na moje
utišení nestačilo, a tak mě dovedli k roztomilému čuníkovi.
Návštěva statku mě poznamenala snad na celý život. Dodnes se kohoutů a slepic bojím!
Kateřina Blažková,
Svoboda nad Úpou, 13 let

Strach má velké oči
Tento rok jsme na táboře v Šiškovicích sbírali
postavičky do „Betléma". Někdo nám je začal
posílat, a tak jsme pátrali. Betlém jsme už měli skoro celý. Jako na každém řádném skautském táboře jsme měli hlídky, a kdo hlídal
sám, měl jeden bod do táborové hry.
Dala jsem si první hlídku, a sama. Ten den
jsme dostali varování, že nám někdo nepřeje
celý betlém. Už odpoledne se to začalo kolem
našeho tábora podezřele „hemžit". Hlídka začala, sice jsem slyšela praskání větví, ale od
tee-pee se mi nechtělo. Později jsem seděla ve
strážní věži naproti tee-pee. Procházela jsem
čas od času tábor. Najednou mi upadla baterka. Sehnula jsem se pro ni a slyším „Žabkóó!"
Ihned se zvedám a zabodnu se očima přímo
do tee-pee. Jsou tam dva lidi celí v černém.
Běžím k nim. Křičím. Ani nevím, co volám.
Utíkají za druhou půlkou stanů.
„Nestihla jsem je," říkám si. „Všechna snaha
tábora je pryč, a můžu za to já." Zoufale brečím, a ani nevím, za jak dlouho někdo přinesl
zbytek postaviček a kus papíru. Bylo tam napsáno, že máme jít někam k rybníku a dát znamení do čtyř světových stran. Vzbudili jsme
ostatní a vyšli. Došli jsme na místo, zasvítili

a čekali.V dálce taky blesklo světlo. Šli jsme za
ním, mokrou trávou do kopce, až ke strážní
věži Rabštejnku. Tam čekala vlčata z Rabštejnské Lhoty. Za několik otázek jsme figurky
opět dostali. Popovídali jsme si a pozvali je na
závěrečný táborák (a přišli!).
Žabka, Luže

Můj největší strach
Bylo mi 8 let a jela jsem poprvé na skautský
tábor. Moc se mi tam líbilo. Skvělí vedoucí
a skvělá parta. Hráli jsme plno her, mezi nimi
i celotáborovou (bohužel už nevím, jak se
jmenovala), chodili na výlety, pořádali turnaje
ve stolním tenisu a také samozřejmě pracovali (na to, jak jsem pracovala já, si už také nepamatuji). Ke správnému skautskému táboru
patří i stezka odvahy. Pro mě to byl úplně nový pojem a vůbec jsem si nedokázala představit, co se pod tím názvem skrývá. TeX už to
vím, protože jsem jí šla – moje chyba.
Začínala úplně nevinně. Vyšli jsme lesem (ještě všichni společně) k cestě, odkud nás Dana
– naše vedoucí – po určitých intervalech pouštěla na cestu. Každý jsme měli v ruce svíčku,
abychom lépe viděli. Myslím, že kdybych ji
neměla, vidím líp. Jenže asi ve třetině cesty mi
svíčka zhasla. Naštěstí jsem zrovna stála u zapálené svíčky, přidělané na nějakém pařezu,
která označovala cestu. Jdu k ní, abych si
od ní zapálila tu svou. Už jsem skoro u pařezu,
když se za ním objevila nestvůra a začala na
mě mluvit. Do teXka jsem se bála, ale co jsem
prožívala teX, neumím pořádně popsat. Byl to
pro mě takový šok, že jsem nemohla ani křičet
a hned jsem se rozbrečela. Vlastně ne hned,
ještě předtím mě napadlo, abych utekla, ale
nohy neposlouchaly. Pořád jsem se dívala na
tu stvůru a nezmohla jsem se na slovo. Začala
jsem couvat, samozřejmě jsem ještě stále hystericky brečela. Nedokážete si představit, jak
jsem se bála. Nepopsatelnou úlevu jsem pocítila, až když jsem zjistila, že se za pařezem
schovává Jirka s maskou na hlavě. Začal mě
utěšovat a uklidňovat. Sice to moc nepomohlo, ale šla jsem dál. Celou cestu jsem pak ještě
natahovala. Už vidím poslední svíčku, když se
ze stráně něco hrne – přímo na mě. To už jsem
však ječela. Rychle, co dělat? Sedla jsem si do
bobku, přikryla si hlavu rukama (to jsem dělat
neměla, protože jsem v ruce měla svíčku)

a s brekem čekala, co se stane. Naštěstí se nestalo nic. Z toho něčeho, co se hrnulo ze stráně dolů se vyklubal Dan, zabalený do černého
kožichu. Přestat brečet se mi však nepodařilo,
až když mě Zuzana odvedla mezi ostatní, kteří už to měli za sebou a kteří pozorovali reakce těch příchozích. Je pravda, že tam mě
strach úplně přešel, protože pozorovat ostatní, jak reagují na Dana, když se proti nim neohroženě vrhal ze stráně, bylo lepší než kterýkoliv film.
Martina Škultétyová,
Svoboda nad Úpou, 14 let

Srnec
Tento příběh se mi stal na letošním skautském
táboře při plnění orlího pera osamělosti.
Ležel jsem ve spacáku, koukal na nebe a pozoroval letadla. Měl jsem za sebou už pěkných
pár hodin osamocení, když v tom najednou
jsem uslyšel divný štěkot. Již dříve jsem ho
slyšel a nevěnoval jsem mu příliš velikou pozornost. Myslel jsem si totiž, že to štěká pes
na druhém břehu řeky. Kouknul jsem na hodinky - bylo 20.47. Najednou jsem uslyšel znovu zaštěkání, ale to už bylo nějak blízko.
Rozhlédl jsem se. Sotva pár metrů ode mne
stál mohutný srnec a zlostně odfrkoval.
Přestal jsem se hýbat a pevně sevřel nůž, který byl vedle mne. Hleděli jsme si se srncem do
očí. Nevím, pro koho z nás to byl horší zážitek. Mohlo to být tak deset vteřin, ale mně se
to zdálo jako věčnost. Myslel jsem na to, jestli bych mohl útok takového obra přežít. Ale
jedno vím určitě – bylo to nejhorších deset
vteřin v mém životě.
Ovšem to ještě nebyl konec. Najednou se srnec vydal směrem ke mně. Vyskočil jsem
a skočil do nejbližšího keře, který tu byl.
Srnec se zastavil asi tři metry od keře. Chvíli
stál, a potom se z hloubi lesa ozvalo další zaštěkání. Srnec se pomalu otočil a odběhl.
Seděl jsem v křoví ještě asi čtvrt hodiny,
a i když jsem měl připravený pěkný přístřešek, skočil jsem si tam jen pro spacák a vyspal
se v křoví. Druhý den ráno jsem vylezl a přemýšlel nad svým dobrodružstvím.
Lov na tři orlí pera jsem zdárně dokončil
a musím uznat, že na něj nikdy nezapomenu.
Petr Kohout
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linka S.O.S.
S novým rokem přichází i nová rubrika do našeho časopisu.
Každý z nás má jistě nějaké starosti, něčeho
se bojí a s něčím si neví rady. Možná že se objeví i takové problémy, o kterých si myslíte,
že je nemůžete ani nikomu říct. A7 už je to
kvůli tomu, že se stydíte, nebo že by vám ti
druzí nerozuměli a neuměli nebo nechtěli
poradit.
A právě proto jsme tady my.
Jestliže třeba zrovna ty si s něčím nevíš rady,
zkus se s námi o svůj problém či zkušenost podělit. Nemůžeme slíbit, že najdeme vždy úplně
správnou a platnou radu, ale můžeme se společně zamyslet nad tím, co by se dalo udělat a jak
by se dal tvůj problém vyřešit.
„ K nám do školy začala chodit nová holka. Moje
do té doby nejlepší kamarádka se s ní začala bavit a mě si vůbec nevšímá. Moc mě to mrzí, protože jsme se kamarádily už od první třídy. Taky si
s ní sedla do lavice. Chtěla bych ji zpátky, ale nevím, jak to udělat.“
Klára, 11 let
Milá Klárko,
úplně chápu tvoje starosti s kamarádkou. Věřím,
že tě to musí hodně mrzet, když si tě tvá kamarádka, kterou máš moc ráda, nevšímá, a o to víc,
když si za tebe našla nějakou náhradu. TeX je důležité se zamyslet, jestli to opravdu byla tak dobrá kamarádka, za jakou jsi ji považovala, a jestli
stojí za to o ni bojovat. Zda by nebylo lepší se
porozhlédnout po jiné, která by ti zůstala věrná.
Jestli jsi ale přesvědčená, že tahle za to stojí, bylo by třeba pro to něco udělat a získat ji zpátky.
Určitě vás spojuje plno společných zážitků,
u kterých jste se pořádně zasmály, ty si je pořád
pamatuješ a chtěla bys zažít plno dalších.
Důležité je, aby na tyto společné zážitky nezapomněla ani ona.
Co takhle si s ní o tom všem promluvit, připomenout jí, co bylo. Myslíš si, že bys dokázala sebrat všechnu odvahu a sílu, kterou máš, a já věřím, že jí máš hodně, zajít za ní a povědět jí, co
tě trápí, že ti moc chybí její společnost a že ani
nevíš, proč se to vaše kamarádství tak moc změnilo? Dokázala bys to? A jestli to byla opravdová
kamarádka, věřím, že tě vyslechne a společně se
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pak budete moci zamyslet nad tím, jak vaše kamarádství obnovit.
Máš ale ještě jednu možnost. Dnes se ti asi zdá,
že je důležité „získat kamarádku zpátky.“ Ale
možná že za několik týdnů najdeš novou, s kterou si budeš stejně dobře rozumět. Není to nic
divného. Jsi ve věku, kdy je přátelství velmi důležité, ale může se měnit – v každém najdeš něco
nového a pěkného.
Držím vám palce a přeji hodně zdaru.
PéCa
Představ si, že by se ti do ruky dostal takovýto
dopis:
„Kluci ze třídy mě pořád šikanujou. Urážej mě
a o přestávkách se mi posmívají, že piju čaj přinesený z domova a že si nekupuju limonádu jako
ostatní. Pak mi hážou pod nohy peníze, abych si
mohl tu limonádu koupit. Taky mi vyhrožujou, že
mě zmlátí. Já už fakt nevím, co mám dělat. Já si
jich nevšímám, ale oni mě provokujou, troufají si
na mě, protože je jich víc. No a dneska někdo zazvonil u nás doma. A když jsem šel otevřít, tak
tam nikdo nebyl, ale byla tam pětikoruna a vzkaz,
že je od Ježíška. Já už nechci, aby to dělali, ale
nevím, co mám dělat.“
Ondra, 12 let
Ondra to nemá ve škole vůbec lehké. Se spolužáky si nerozumí a neví, jak se jejich nepříjemné
pozornosti zbavit.
Jde opravdu o šikanu, jak to Ondra na začátku
dopisu správně nazval. Co je to šikana, to možná dokážeš i ty vysvětlit, ale pro jistotu: šikana je
to, když někdo někomu záměrně a opakovaně
ubližuje. A? už jde o posmívání, tahání za vlasy,
schovávání věcí nebo dokonce fyzické napadání.
TeX si možná kladeš otázku, jak Ondrovi pomoci. Nebo dokonce tě už něco napadá. Víš, co by
Ondra mohl udělat.
A to je tvým úkolem do příště. Napiš nám, jak by
se Ondra měl nejlépe zachovat, aby mu spolužáci už nijak neubližovali. Nejvýstižnější odpovědi otiskneme v některém příštím čísle.
Takové případy, kdy si silnější troufají na slabší,
se ale nedějí jenom ve škole. Nevyhne se to ani
skautským oddílům. O to smutnější a tíživější je
to situace.
Nevím, jestli i ty se s tím také někdy setkáváš, ale
jestli ano, zajímalo by mě, jak jste si s tím u vás
v oddíle nebo v družině poradili.
Jestliže máš opravdu nějakou takovou zkušenost a chceš se nám s ní svěřit, neváhej a napiš
nám do redakce.

JIZERSKÁ
SOVA ´99
Co je to vlastně Jizerská sova?
Písničková soutěž skautských skupin, která se v listopadu konala už
podeváté. Jak z názvu vysvítá, odehrává se v podhůří Jizerských
hor, a to v Jablonci nad Nisou.
Letos příjemně překvapil organizátory zaplněný sál, přespolní zase téměř rodinná atmosféra. Soutěžících skupin
bylo osm, a každá vystoupila
s jednou písní podle vlastního
výběru a s jednou kramářskou. Divákům tak poskytly
nejen požitek pro uši, ale
i pastvu pro oči při sledování
malovaných doprovodných
příběhů či dokonce dramatizace děje známých i neznámých kupletů.
Jeden z organizátorů, bratr
Fox říká, že tradice Jizerské
sovy sahá až do 80. let do
Liberce, kde probíhaly podobné soutěže pod jmény
Coltův ksift a Odysseovy jeans [džíny].
Sestry Veni z 37. skautského
oddílu Kbely střediska Athabaska jsme se zeptali:
S jakými představami jste se
skupinou Arnika do Jablonce přijely?
Především se zúčastnit, protože když necháme zpívat každého, kdo chce, nikdy nebudeme profesionálové.
Splnila „Jizerská sova“ vaše očekávání?
Osobně jsem očekávala formálnější a soutěživější prostředí. Kdo ale chce zpívat profesionálně a ne jen pro radost, pro
toho tato akce není.

Přijedete i příště?
Určitě. Letos jsme si to přijely okouknout a příště zvítězíme…
Jubilejní desátý ročník by měl potvrdit, zda si Jizerská sova vydobyla své
místo v podještědském kulturním dění. Okresní rada Junáka v Jablonci
nad Nisou zve již nyní čtenáře
Skauta-Junáka, a? již jako diváky nebo soutěžící, na příští ročník 18. listopadu roku 2000.
Text a foto Jan Macek
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Jak to všechno začalo? Je to už tak dávno, že
kromě mne už v oddíle není dalších pamětníků. Jak se
stalo, že jsme si k „normální“ skautské činnosti přibrali navíc i pátrání v historii – po vlastních kořenech? Otevírám naši
starou kroniku vázanou v kožešině bájného keltského zvířete – divočáka a před očima se mi odvíjí film vzpomínek…
Chcete jej sledovat se mnou? Tak poj@te…

eltská
2. srpna, pátek, 13. den pu.áku
Konečně přestalo po týdnu pršet. Po obědě
jsme došli k osadě Rakousy. Na druhém břehu
Sázavy nás zaujal vysoký kamenný most.
Nechali jsme si poradit brod a šli se kouknout
zblízka. Na jednom místě koryta potoka pod
mostem, kde se po deštích utrhl kus břehu,
jsme objevili úplně náhodně malý tenký
plíšek. Po bližším ohledání jsme poznali, že to je nějaká stará mince.
„Dukát!“ zpanikařil Drsoň, „Jsme boháči! Hledejte dál!“ Ani po delším kutání jsme ale už nic nenašli. Věděli
jsme, že v Jílovém, asi 3 km odtud, je
muzeum rýžování zlata. Protože jsme
se chtěli o nálezu dozvědět víc, nabrali
jsme k němu kurs.
Jakmile ten člověk z muzea
uviděl náš nález, začal křepčit a hned nám
ho zabavil. Řekl, že se jedná o mimořádně zachovalý a cenný nález duhovky. Když viděl, že koukáme jak
puci, vysvětlil nám, že to je stará keltská mince, vyrobená nejmíň před 2100 lety! Na závěr
přednášky nám ukázal perfektní model keltského hradiště. Bylo to blízké oppidum na
Závisti. Ve své době to prý bylo centrum Keltů
široko daleko a odtud snad pochází i ta naše
duhovka. Rozhodli jsme se změnit závěrečnou
část putování: na Závisti se dá přespat a třeba tam zase něco najdeme…
3 srpna, sobota, 14. den
Ráno nás v houští za altánkem
probudil pes. Teda vlastně
Tlakův řev, když se
probral a uviděl
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ince
toho vlčáka nad sebou. Naštěstí se hned objevil majitel. Vlastně majitelka. Slovo dalo slovo
a u čaje jsme jí vyprávěli o včerejším nálezu.
Na oplátku nám řekla, že se jmenuje Jana a že
tady pracuje jako archeoložka. A když jí prý
pomůžeme opravit vedle plot, provede nás tady a poví, co bude vědět. Cestou na akropoli
nám vyprávěla o své první cestě sem na
Závist.
„Bylo to někdy na podzim. Začala
jsem stoupat skrz nádherně zbarvený
les Károvského údolí. Věděla jsem, že
Závist díky své rozloze téměř 170 hektarů patřila mezi největší keltská oppida Evropy. Svou rozlohou zastínila
i Prahu za dob Karla IV. Rozpínala se na
vrších Šance a Hradiště a bylo to mocenské,
a hlavně náboženské středisko snad celého
Boiohema.
Vystoupala jsem na náhorní plošinu a slunce
mi zalilo tvář. Skrz přivřené oči jsem uviděla
mohutné valy. Zaposlouchala jsem se do ticha. Najednou, jako by z dálky, jsem zaslechla
zvláštní, blížící se hluk. Brzy jsem v něm rozeznala mužský a ženský smích, ržání koní, praskot dřevěných kol. V tichém úžasu jsem stála
před branou. Kolem mne se tísnila spousta naložených vozů. Za mými zády se táhl ještě jeden menší val. Vozy se daly do pohybu a já
s nimi prošla branou. Cesta se stáčela doleva,
podél řady malých krámků u dalšího mohutného valu. Prodrala jsem se davem až k horní
bráně. Hlídka si mne nedůvěřivě prohlédla.
Přikrčila jsem se a zmizela v davu. Před sebou jsem měla obrovské město plné domů s křivolakými uličkami. Nalevo
byly brány královského
paláce. Tak tady bydlí vládce celého

kmene Bójů! Ten pohled mi
úplně vyrazil dech. V dálce se
táhly mohutné valy, na jejichž cípu
stála pozorovatelna. Vpravo byla veliká vyvýšená plošina obehnaná několik
metrů vysokou, silnou kamennou zdí s hlu-

bokým příkopem. Zde bylo jistě nejposvátnější místo celého Boiohema s obětištěm.
Přes tlačící se dav se dívám na oltář.
Sluneční paprsky se z něj odrážejí
a oslepují mě. Přivírám oči – a náhle
je zase ticho a já stojím na kopci se
spoustou vyvýšenin a jam, kde jsou
patrné zarostlé zbytky valů a zdiva .
A vidíte, ten sen způsobil, že mě Kelti
od té doby provázejí neustále, teX je to
dokonce moje práce.
V dnešních Čechách“, pokračovala Jana, „se
Keltové začínají objevovat asi 1 000 let před
Kristem. Na konci 4. století př. Kr. na naše území dorazil velký a silný kmen Bójů, který sem
přišel ze severní Itálie a Španělska. Jejich jméno znamená Strašní. Kromě nich tu žily i další
kmeny, ale nejvýznamnější z nich byli právě
Bójové, kteří dali naší zemi její nejstarší a dodnes užívané jméno: Boiohemum – Bohemia.
Zdá se, že dali i první jméno budoucímu městu Praze – Baraga, to znamená keltsky opevněné sídlo, a dalším městům, řekám, vrchům
a pohořím, třeba Blaník, Ohře, Vltava,
Krkonoše, Motol, Říp... V té době u nás kvetla
řemeslná výroba, razily se vlastní mince.
Bójové u nás nebyli poraženi Římany. Kolem
roku 113 př. Kr. sice porazili první germánské
hordy Kimbrů, valících se ze severu, ale
vítězství je oslabilo. Asi o sto let později, když se Germáni ze severu
a Dákové z Balkánu hnuli
znovu, byli již Bójové
poraženi. Vydali se

na západ a nakonec se usadili
v dnešní Francii. Dodnes se však
u nás dají po nich najít spousty památek, a to nejenom oppid. Jejich báje se zachovaly v českých pohádkách
a pověstech dodnes. Blaničtí rytíři, O jelenu se zlatými parohy, O Slunečníku,
Měsíčníku a Větrníku. Na keltské dudy se na
Strakonicku hraje dodnes. Keltské svátky převzali i Slované a s přechodem na křes?anství
je použili jako Vánoce, Dušičky, pálení čarodějnic...“
Když jsme se s Janou loučili, řekla nám:
„Možná, že na Kelty rychle zapomenete, ale
pokud ne, přijXte sem na Závist znovu 1. listopadu. Ten den slaví Kelti totiž svůj největší svátek, konec roku. Mí známí, kteří se
o Kelty zajímají, budou na svatyni slavit nový
rok keltským způsobem. Třeba by vás to mohlo zajímat…“
A opravdu. Zájem o Kelty v nás již zůstal.
Hned na první schůzce v září jsme se domluvili, že keltskou tématikou prošpikujeme celý náš skautský rok. Začali jsme sháněním literatury. Asi nejlepší byly knížky
Keltové – první tisíciletí keltských dějin od Petra Ellise a Keltové v Čechách
od Anny Bauerové. Díky tomu jsme se
ještě před druhou výpravou na Závist
dozvěděli o našich předcích spoustu
úžasných věcí.
Přesně podle instrukcí jsme dorazili 4 hodiny po západu slunce k akropoli. Jana už če-

kala. Museli jsme jí slíbit, že se nebudeme ničemu smát. Pak nás s prstem na rtech vedla
pěšinou, ztrácející se ve tmě a studené mlze
valící se od řeky. Uvědomili jsme si, že přicházíme o půlnoci ke svatyni a samotná představa, že zde uvidíme něco, co se tu dálo
již před tisíci lety, nás až mrazila.
Zastavili jsme se u posledních stromů. Před námi na paloučku
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stálo několik lidí. Všichni byli oblečeni do typických druidských hábitů. Uprostřed nich stál
muž se třemi havraními pery zavěšenými na krku. „To je Sluneční pták
– Havran,“ zašeptala Jana. „Nejmocnější

z bohů Taranis umírá a Země, jeho žena, jej
oplakává – proto v tuto roční dobu tak často
prší. Havran si ráno obřadně očistí ruce v magických silách země, vody, ohni – v popelu,
a vzduchu – dýmu ze šalvěje, a celý den se jimi nesmí ničeho dotknout. Až po západu
slunce může nasekat zlatým srpem jmelí, které Keltové uctívali. Dobře se dívejte,“ dodala, „teX se bude právě loučit se starým rokem!“
Havran uvázal ze jmelí věnec, který
pověsil na dub. Všimli jsme si, že jsou
na něm nakresleny symboly ročních
období. K dubu začali postupně přistupovat ostatní a věšet na ně – jak nám Jana
pošeptala – svá vlastní novoroční přání.
Každý na podporu svého přání „obětoval“ jablko tak, že je roztříštil o obětní kámen, kterého jsme si teprve teX všimli vedle dubu. Jako
poslední tak učinil Havran a všichni začali naráz utíkat ke kamennému kruhu, kde hořel
oheň.
„Tím okamžikem končí starý rok, vysvětlila
Jana „ a začnou se otevírat brány podsvětí.
Duchové však lidem mohou škodit pouze do
chvíle, kdy si utrhnou jedlovou větev, která
symbolizuje Nový rok.“ Všimli jsme si, že
u ohně, na kterém stál kotlík, stojí keltský
kruh se symbolem Taranise. Parta začala tancovat kolem ohně. Bylo to fantastické – připadali jsme si jako když pozorujeme nějaký indiánský obřad. „V kotli je posvátný nápoj
a tančením kolem něj se nabíjí energií. Jak
znám kluky, dnes tam mají medovinu,
ale mívají taky dobrý čaj z bylinek,“ ušklíbla se Jana.
Během tance si každý
z tanečníků nabral
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do číše a napil se. Když tak
učinili všichni, vylezla Jana
z křoví a vyšla k ohni. „PojXte,“ obrátila se na nás, když zjistila, že stojíme pořád na místě, „to je všechno.
Představím vás.“ Z divné partičky se vyklubali normální trempíci. Potřásli nám rukama,
pozvali nás k ohni a nabídli trochu keltské
sladké obilné kaše. Pak vytáhli kytary a až do
rána hráli a zpívali. Jana nám ukázala některé
z jejich kovových ozdob a hliněné misky
a hrnky. Jsou to přesné kopie, řekla a dodala,
že pokud budeme chtít, ukáže nám, jak se dají udělat. Samozřejmě jsme byli pro.

Keltové byli zruční řemeslníci. Mimo jiné uměli výborně zpracovávat bronz - slitinu mědi a cínu. Některé nalezené hřivny byly téměř z čisté
mědi, a tak nám na výrobu ozdobné spony poslouží silný měděný drát – třeba
z elektrických vodičů.
Drát tepeme kladívkem a pomáháme si
kleštěmi, nejlépe s kulatými čelistmi.
Aby nepraskal, protože se pod údery
kladívka vytvrdí, průběžně ho do červena žíháme v ohni, aby nabyl původních
vlastností. Jako výheň stačí cihlou podložená proděravěná plechovka se žhoucím dřevěným uhlím.

Petr Blahuš-Paf, Jana Kovaříková,
P. Malý - Svatý Petr
Obrazový materiál autoři,
archiv, Jiří Červinka a
Keltoi Ml. Boleslav

Letecký íkem
stn
ě
V
den s
Sotvaže se v září rozjede činnost oddílu, již se v řadách
členstva začíná hovořit o tom,
zda se bude opět konat
„Letecký den s Věstníkem".
Nováčkové s úžasem otevřou
pusu a ptají se, co že to vlastně je za akci a jestli si budou
moct sáhnout na vrtuli atd.
Kluci, co jsou v oddíle už nějaký ten pátek, jen nevěřícně
zakroutí hlavou a pak jim vysvětlí, že „letečák" je soutěž
s vlastnoručně vyrobenými letadly z papíru bez použití jiného materiálu, kromě detailů
a závaží, a že je to obdoba
opravdového „Leteckého dne
s Květy", akorát že Věstník je
náš oddílový časopis.
Letos 20. listopadu se konal již
VI. ročník. Soutěžilo se ve
dvou tradičních disciplínách.
První z nich byla „o nejkrásnější letadlo". Každý vystavil
svůj letecký výtvor a vychvaloval ho před ostatními, jak je
skvělý a co mu dalo práce,
než ho postavil. Potom si každý vzal tři kamínky, aby mohl

ohodnotit tři nejlepší letadla.
V soutěži „o nejdelší dolet" se
létalo z kopečka na hrázi
Modřanské nádrže. Každý měl
tři pokusy a započítával se
ten nejdelší. Loňský dálkový
rekord 31 m však nebyl pokořen. Nakonec si každý poskládal vlaštovku a přistávalo se
na cíl.
Výsledky se vyhlašovaly za
mírného sněžení. Ocenění si libovali, jak to dobře dopadlo, ti
nejméně spokojení poslali své
prototypy na poslední let
a umiňovali si: „Příště, příště
to musím vyhrát já.“

Všichni se už těší na další
ročník.
Mirek Hopfinger - Jistič,
145. odd. „Naděje",
stř. Ostříž, Praha
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ˇ
Snehové
jamboree
Jam des neiges
První zimní jamboree na světě uspořádají kanadští skauti z oblasti Quebec, kde se mluví
francouzsky. Bude to zimní táboření na sněhu ten je v Quebeku v době setkání zaručen - v oblasti zvané Abrahamovy pláně (Plaines
d’Abraham) ve dnech 27. prosince 1999 až 5.
ledna 2000.
Jak to, že Quebecké jamboree, které probíhá
právě teX, na přelomu roků 1999 a 2000, se jmenuje První zimní jamboree, a přitom se ve stejné době přesně před rokem konalo už 19. světové jamboree v Chile? Chilské jamboree je
správně zařazeno mezi světová jamboree, která
se konají vždy uprostřed léta. Jenže Chile leží
na jižní polokouli, kde mají nejžhavější léto právě o Vánocích a koncem kalendářního roku.
Kanadské mezinárodní setkání bude opravdu
první, které se bude konat uprostřed pravé severské zimy.
Předpokládá se účast 10 000 skautů a skautek
ze čtyř světadílů ve věku mezi 14 a 18 lety.
Jamboree bude předcházet internetová debata
o problémech, které by během setkání měli řešit zástupci, zvolení do Světového skautského
fóra parlamentním zasedání. Výsledky se dozví
celý svět.
Tábory budou rozděleny do pěti „vesnic“, kaž-
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dá s jiným tématem: Vesnice epoch, Vesnice severských zvířat, Vesnice přírodních fenoménů,
Vesnice Nobelových cen míru a Vesnice vrcholů – vrcholných cílů a výkonů. Různorodá a bohatá je nabídka sportovních aktivit, nechybí
samozřejmě hokej, bruslení, lyžování, horolezectví, vyjížXky a závody saní se psím spřežením, motorových saní, hry na sněhu a na ledu.
Účastníci se mohou těšit také na návštěvu historických míst a muzeí v Quebeku nebo indiánské vesnice s možností výroby indiánských
sněžnic či mokasínů. Mohou se zúčastnit netradiční oslavy Nového roku, skautské
Olympiády nebo dalších soutěží, kde využijí
své skautské znalosti.

Každá jednotka nebo skupina účastníků bude
užívat stan s vytápěním, táborovými postelemi
a dalším zařízením. Každý účastník dostane bílou nepromokavou kombinézu, vlněnou čepici
a šátek jamboree, bílý s černým lemováním
a znakem setkání. Kromě vybavení věnovaného
organizátory „Jam des neiges“ si může každý
účastník koupit za 275 kanadských dolarů vak
s výstrojí pro zimní táboření – obsahující například troje kalhoty, pět párů zimních ponožek,
pár zimních bot do sněhu, spací pytel do teploty – 10 stupňů C.

Znakem Sněhového jamboree v Quebeku je bílý
polární medvěd, živočich ideálně přizpůsobený
zimním životním podmínkám krásné, tvrdé kanadské přírody.
Před rokem naše početná výprava odlétala z naší zimy do Chile v teplých bundách, aby tam
prožila dva týdny na rozpálených pláních ve třiceti až čtyřicetistupňových vedrech. Česká republika na Sněhovém jamboree nebude mít zástupce, ale naši zahraniční přátelé slíbili
podělit se s námi o bohaté zážitky.
Vladimír Stárka – Wabi
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Tak nám vypustili řeku
A zrovna když jsme druhou
říjnovou sobotu jeli XXXVII.
Lorenzovu stuhu. Řeka se
jmenuje Jihlavka, protéká
Třebíčí, a v roce 1985 se vylila
z břehů. Takže v rámci protipovodňových opatření nám
letos zbořili splav a místo něj
stavějí vakový jez, který nebude možné sjíždět. Řeka zatím
odtekla, a tak jsme místo závodu pramic o Lorenzovu stuhu měli Lorenzovu STRUHU.
Ten závod vznikl v říjnu 1982
v 1. vodním oddíle, organizuje ho N. A. S. L. (Námořní akademie starého Lorenze) a koná se dvakrát ročně, pokaždé
na začátek a konec vodácké
sezony. (Kdo zná knihu Miloše Zapletala Sedmička, už ví,
odkud si zakladatelé vypůjčili název závodu i pořádající
společnosti.) Jezdí se v rozjížXkách po dvou pramicích
na čas, vždy od přístavní loděnice až pod invazní most
ze zásob U. N. R. R. A. Z mostu visí kecka (dřív to byla pet-

rolejka, ale tu nám někdo
ukrad´...), pod kterou se lodi
obracejí a po proudu se vracejí k loděnici. Původně
v Lorenzově stuze startovaly
jen čtyři posádky – družiny 1.
vodního oddílu. O plavbu
však měli zájem i další včetně
suchozemců, takže nyní se
jezdí v pěti kategoriích (žabičky, vlčata, skautky, skauti,
R&R) a posádky jsou často
tvořeny z více oddílů. Dbá se
také na originální a vtipné názvy lodí. Lorenzova stuha je
tak tradiční, že se prostě nesmí vynechat; jenom jednou
byla na jarní rovnodennost
ještě zamrzlá řeka a plavbu
jsme museli posunout. Účast
na ní je prestiží a je znám případ neš?astného rodiče, který svým dvěma synům předplatil zájezd do Prahy a pak
nevěřícně zíral na plačící hochy, kteří odmítli ZOO a lední
revui, protože v sobotu je čekala Stuha. Tatínka pak prý
starší členové oddílu viděli

běhat po ulici, zatínat pěsti,
počítat prodělek a zřetelně
zaslechli něco o „blbé Stuze".
Letošní StRuha byla díky nízkému stavu vody náročnější několik posádek uvízlo na
mělčinách, o to víc překvapilo, že plaketu pro absolutně
nejrychlejší loX (R&R se nepočítají) si do své klubovny
zavěsí vlčata z 5. vodní smečky, která jela na lodi Art.
A proč je závod pojmenován
po starém Lorenzovi? O tom
někdy příště.
Ježek, Třebíč,
foto Ivana Jeníková
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deník

níkem se však naše kronika nedá v žádném případě srovnávat. Ten jeho deník je vlastně něco jako malé hodnotné dílo – neřkuli poklad, který profiluje osobnost člověka té doby.
Jak jsem tak listoval, z moře zeleného inkoustu
občas vyplul barevný, sice neumělý, ale zato pečlivě namalovaný obrázek.

Bacilův deník
O svém dědovi jsem sice věděl, že byl v mládí
skaut, ale to bylo všechno. Jeho minulost byla pro
mě tak záhadná a tajemná, jako jeho černý vojenský kufr, do kterého jsem pochopitelně nesměl
ani nahlédnout. Ale jednou, když už jsem prý dospěl v rozumného a uvědomělého muže (tehdy mi
bylo 12 let), porušil děda svou slavnostní pirátskou přísahu, odklopil velké víko a vpustil mne do
světa svých mladých let. Z kufru vylovil několik
alb fotografií, dva ročníky starých Junáků, krabici
odznaků a skautský šátek,
poznámkové sešity ze své
rádcovské činnosti a osobní deník. Na všechny ty poklady jsem se vrhl jako
hladový vlk. Pak jsem několik dnů jen seděl a pročítal všechno to, co děda
napsal a naskládal.
Ze všeho nejvíce mne zaujal jeho osobní deník.
Byl potažený tmavou kůží a krásně jí voněl. Na rubu, z jiného kusu kůže, se vyjímala skautská lilie.
Hned z druhé strany deníku na mne vykoukla zažloutlá fotografie kluka s ulíznutou pěšinkou - ten
kluk, to byl náš děda. Tehdy mu mohlo být tak
dvanáct nebo třináct let. Pod fotkou bylo černou
tuší úhledně napsáno: Deník junáka Bacila, družina Kamzíků, 10. oddíl - Brno, rok 1946. Celý deník byl jinak od samého začátku až do konce
psán velmi úhledným, krasopisným písmem.
Hleděl jsem na to s otevřenou pusou a nechápal
jsem. Tohle bych do dědy tedy nikdy neřekl.
Takhle pěkně dokáže psát jenom naše češtinářka,
a to jedině tehdy, když se snaží. Dneska kde kdo
svěří písmo své počítačové tiskárně, ale když má
něco napsat rukou, nedá se to vyluštit. A to jsem
při čtení deníku v textu nenarazil ani na jednu
hrubou chybu! Naše družina Tygrů píše svou kroniku na konci dvacátého století taky na počítači,
jednotlivé listy pak vkládáme do kroužkového sešitu. Stránky jsou úhledné, přesné. S dědovým de-

Mimo to byly tu také fotografie z činnosti družiny
i fotografie členů a pod nimi krátké, výstižné komentáře. Také různé úvahy, názory a postřehy
z vedení oddílu i družiny. Některé zápisy končily
výroky známých a slavných osob. Našel jsem tu
Masaryka, Čapka, Setona, Svojsíka. Docela na poslední stránce deníku bylo vylisováno a nalepeno
několik kytek jako památky na uplynulé tábory.
Když jsem si deník celý prohlédl, vrátil jsem se
zpět k prvnímu zápisu a začal jsem číst. Hltal
jsem každé slovíčko. Společně s dědou jsem prožíval chvíle plné radosti i nadšení z obnovené poválečné činnosti Junáka, ale také zdrcující okamžiky plné hořkosti a zklamání z konce
čtyřicátých let. Četbou deníku se mi tak osvětlily
mnohé události, které s sebou přinesl krutý a nesmlouvavý režim.
Deník junáka Bacila mne zaujal natolik, že jsem
ho přinesl ukázat, s dědovým souhlasem, klukům
na družinovku. Znovu jsme listovali tou pokladnicí zážitků.
Co dodat. Deník nadchl celé naše Tygří osazenstvo. Když se k nám dostal tak zajímavý a čtivý
důkaz, který po více než padesáti letech nabyl
skutečné historické hodnoty, řekli jsme si, že si také každý založíme a povedeme podobný osobní
deník. Možná že i ty naše bude někdy někdo po letech číst. TeQ už jen záleží na tom, kdo a jak dlouho ve svém psaní i předsevzetí vytrvá.
Jean
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1. Slož šest
čtverců ze 17
počítacích dřívek nebo zápalek podle obrázku. Potom je
důkladně přezkoumej. Dojdeš
jistě k závěru, že
ve skutečnosti
tu není šest

hlavolamy

čtverců, ale osm. Další
dva jsou složeny vždy
ze čtyř menších. A tyto
dva velké čtverce se
prostupují.
A teX tvůj první úkol,
za který můžeš získat
do skautského desetiboje jeden bod. Máš
celkový počet čtverců
snížit na tři. Všechny
musí být řádně uzavřeny ze čtyř stran počítacím dřívkem. Odstraň přitom pět dřívek.
Ani o jedno víc, ani o jedno míň.
2. Pěticípá hvězda. Překresli podle obrázku
hvězdu s kolečkem na všech bodech, kde se
stýkají nebo protínají dvě linie. Potom
umísti do každého kroužku jakákoli celá čísla tak, aby součet čtyř čísel na každé přímce byl vždy stejný – 24. Dodrž přitom jedinou podmínku – žádné číslo se nesmí
opakovat! Za rozlousknutí tohoto hlavola-

3. Spoj devět bodů, které vidíš na obrázku,
čtyřmi přímkami. Nesmíš však přitom zvednout tužku z papíru. Hned jak dokončíš jednu rovnou čáru, musí na ni navázat další.
Protože budeš tento hlavolam louskat nejspíš bez pravítka, odpustíme ti přímky poněkud křivé (a stále je budeme považovat
za platné). Za úspěšné vyřešení si připiš
další 3 body.

4. Hlavolam s halmičkami. Halmičky se říká malým figurkám, které se užívají při stolních hrách halma a člověče, nezlob se.
Vezmi jich 16 - na barvě nezáleží - a rozestav
je na čtvercovou sí? o 16 polích (4 x 4).
Pokud je nemáš po ruce, nahraX je knoflíky,
kovovými matkami nebo kamínky. Pak se
pokus splnit tento úkol: Odeber šest halmiček tak, aby jich v každé vodorovné i každé svislé řadě polí zůstal
sudý počet (tj. dvě nebo čtyři). Až
se ti to podaří, máš zajištěny další
tři body.
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Řešení z minulého čísla

mu si připočítej 3 body do Desetiboje. Čísla
můžeš vpisovat tužkou, ale lepší je, když si
je vystřihneš z tvrdšího papíru a pak je do
koleček přesouváš.
20

1. Letící netopýr.
Jak přesunem
tří dřívek přimět netopýra
letícího vzhůru, aby zamířil
střemhlav
k zemi:

2. Čtverec složený ze sedmi dílů

3. Lucasovy hry
Tahy na pěti polích: 2 - 3/4 - 2/5 - 4/3 - 5/1 3/2 - 1/4 - 2/3 - 4
Na sedmi polích: posuň kameny v tomto pořadí: Č - B - B - Č - Č - Č
B-B-B-Č-Č-Č-B-B-Č
4. Sedmi otázkami vypátrat číslo od 1 - 128
Při hledání myšleného čísla musíme postupovat systematicky a postupně vylučovat
celé skupiny čísel. Nejlépe tak, že si všechna čísla, která přicházejí v úvahu, rozdělíme na dvě stejné poloviny a prostou otázkou zjistíme, zda hledané číslo je vyšší,
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burza
DOPISOVÁNÍ
Chceš si dopisovat s nějakým skautem či
skautkou ze zahraničí? Umíš alespoň trochu

nebo v nižší polovině. Náš partner si například zvolil číslo 75. Polovina ze 128 je 64.
Naše otázka tedy zní: „Je to číslo vyšší než
64?" OdpověX: „Ano." Tím jsme vyloučili ze
hry celou polovinu čísel, při další otázce
hledáme už jen mezi 65 a 128. Druhou otázkou pak vyloučíme další polovinu z čísel,
která přicházejí v úvahu. Rozdělíme tedy
čísla 65 - 128 na polovinu a ptáme se, zda je
hledané číslo vyšší než 96 (mezi čísly 64
a 128 je interval 64 jednotek a když ho rozdělíme na půl, dojdeme k číslu 96 - 64 + 32
= 96, 96 + 32 = 128). Druhá odpověX zní
„Ne". Musíme tedy hledat mezi 96 a 64.
Mezi nimi je interval 32 jednotek a jeho polovina = 16. Třetí otázka proto zní: „Je hledané číslo vyšší než 80 (64 + 16)?"
OdpověX: „Ne." Stejně postupujeme dál.
Čtvrtá otázka: „Je vyšší než 72 (64 + 8)?"
OdpověX: „Ano". TeX už je okruh hledaného čísla zúžen na čísla 73 - 80. Pátá otázka:
„Je vyšší než 76 (72 + 4 = 76)?" „Ne." Šestá
otázka: „Je vyšší než 74 (72 + 2)?" „Ano."
Zbývá poslední, sedmá otázka, kterou zjistíme, zda je to číslo 75 nebo 76. „Je vyšší
než 75?" „Ne." Hledané číslo je tedy 75.
anglicky, francouzsky či německy? Pokud
ano, napiš sestře Jiřině Šetkové ze zahraničního odboru Junáka, která má na starost
„banku adres“ a jistě ti nějakou kamarádku či
kamaráda na dopisování opatří. Piš na adresu: Jiřina Šetková, Nám. Jos. Machka 20,
158 00 Praha 5, nebo telefonuj na číslo:
02/51566384.
Jsem třináctiletá skautka a chtěla bych si dopisovat s kýmkoli ve věku 12 - 15 let odkudkoli z České republiky. Odepíšu každému.
Radka Zemanová (Klíště),
Fügnerova 890, 407 77 Šluknov
Jsme dvě úplně normální třináctileté puber?ačky. Chtěly bychom si dopisovat se skautkami a skauty z celé ČR.
Odepíšeme všem!!
Jana Mráčková,
Hollarova 955, 341 01 HoražQovice
Lucie Burianová,
Hollarova 955, 341 01 HoražQovice
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příroda
zblízka
Nezvaní hosté
Za naší klubovnou rostou lískové keře. Proto
se naše družina celý rok těšila na to, jak si na
oříšcích pochutná. Stačil však jeden jediný
den, aby nás všechny vyvedl z omylu.
Náhle se totiž objevily dvě veverky. Napřed
nás jen tak mátly a bezmyšlenkovitě pobíhaly
po plotě jen sem a tam. „Pohroma“ však na sebe nedala dlouho čekat. Stačil skok a další
a už byly na keři. To, co následovalo, byla perfektní ukázka bezztrátové sklizně. Co nedokázaly spořádat hned, to bleskurychle odnášely
do svých skrýší.

Když jsme se bláhově utěšovali, že dvě veverky nemohou naše zásoby oříšků vyplenit, přilétli bez varování a zcela „zákeřně“ další hodovníci.
Černohnědí
kropenatí
ptáci
úctyhodné velikosti, jako straky. Nebylo pro
nás překvapením, že to byli kropenatí ořešníci. Věděli jsme sice, že převážnou část roku
vegetují v „bezpečné“ vzdálenosti v horských
smrkových lesích, ale netušili jsme, že na podzim, kdy je doba zrání plodů, vyhledávají lískové keře. A brzy jsme z jejich chování poznali, že nejsou plaší, naopak velice drzí.
Mlčky jsme se dívali, jak s obrovskou šikovností drží oříšek a jak se jim pomocí silného
zobáku daří oříšky pokořit jako pomocí louskáčku. Pozorování to bylo velice zajímavé.
A museli jsme se smířit s tím, že lískové oříšky tu nejsou jenom pro nás. Když jsme se však

později dozvěděli, že ořešníci ukládají oříšky
do země na horší časy, ale že často své zásoby už nenacházejí, spadl nám kámen ze srdce.
Došlo nám totiž, že z jejich zapomenutých zásob vyrostou nové keře, a že pak pro nás zbyde i nějaký ten oříšek. Při nejhorším počkáme
do Vánoc, až se bude péct cukroví. Pak bude
oříšků...
Mimoňský Balů

Ptačí leden
Chceš slyšet v lednu zpívat ptáky? Vydej se za
slunné, mrazivé soboty nebo neděle k čistému
potoku. Nemusí to být jenom na horách,
i u Prahy se vlévá do Vltavy Kocába a Libřický
potok, do Berounky Kačák, tam všude žije podivuhodný zimní zpěvák. V létě jsou tyhle potoky obležené chataři, ale v zimě se navracejí
ke starším dobám, kdy lesy bývaly pusté.
Prodíráš se podél polozamrzlého potoka, nohy už pěkně zebou, za krk padá sníh ze zasněžených houštin, les je tichý. Náhle možná
uslyšíš hlasitý zpěv. To na okraji ledu zpívá
hnědý pták, velký jako špaček, se zářivě bílou
náprsenkou. Potom hup do vody, proběhne se
po dně v ledové vodě, zobáčkem tam odvalí
kameny a z jejich spodní strany vyzobe larvy
chrostíků a jepic a na druhé straně ledu zase
hup do vody. Otřepe se a znovu zazpívá.
Skorec vodní – podivuhodný pěvec, to nikdo
jiný neumí. Když ho vyplašíš, letí prudce nízko nad vodou a stále sleduje koryto potoka,
i kdyby byl sebeklikatější. Miluje vodu tak, že
staví hnízdo za přepadající vodou silných vodopádů, viděl jsem ho tak proletovat šutovským vodopádem v Malé Fatře.

Na zimním potoku se předhání s ledňáčkem
v letu, ten tam také žije. Jeden krásnější než
druhý.
Náčelník
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léky

proti nudě

Další hrou pro osamělé robinzony, jednou z nejzajímavějších, je
stavba pyramid.
Poznáš při ní, jak umíš řešit spletité situace a odpovídat na neustálé zvraty. Přesvědčíš se, zda patříš k chladnokrevným kliXasům, kteří se dovedou vysekat i z nejhorší bryndy, nebo ke
zmatkařům, kteří si vždycky všechno hrozně zkomplikují.
Než se pustíš do první partie, připrav si šest sad po šestnácti
kartičkách velkých asi 52 x 75 mm. Nezalekni se toho množství,
kartičky nařežeš nebo nastříháš z kreslicích čtvrtek za pár minut a tahle práce tě odmění hodinami dobré zábavy.

Na každou kartičku napiš doprostřed jedno
číslo. Šest jich označ jedničkou, dalších šest
dvojkou, třetí šestici trojkou, a tak postupuj
dál číslo za číslem, až dojdeš k šestnáctce.
Když napíšeš šestou šestnáctku, budeš mít
zaplněny všechny kartičky.
Pak se posaX ke stolu nebo na podlahu tak,
aby před tebou bylo dost volného prostoru.
Před začátkem hry všechny kartičky důkladně rozmíchej, aby byla v balíčku čísla dokonale zpřeházená. A celý sloupek polož před
sebe prázdnou, nečíslovanou stranou vzhůru. Pak začni z toho sloupku odebírat jednu
kartu po druhé a klaX je buX do pyramid, nebo do pomocných sloupců.
A tady jsme u jádra hry. Postupně obrátíš
všech 96 čísel, ale nevíš, v jakém pořádku půjdou za sebou. Přitom se z nich snažíš postavit šest co nejůplnějších pyramid. Musíš přitom zachovávat tato pravidla hry:

pyramidy

1. Každou pyramidu buduješ od základu a tím je vždy jednička. Na jedničku smíš položit jen dvojku, na dvojku pouze trojku a dál
vždy kartu o jednotku vyšší, než je ta, na kterou ji pokládáš. Úplná pyramida se tedy skládá ze šestnácti kartiček; základ tvoří jednička, vrcholek šestnáctka a každé číslo v ní je
zastoupeno jen jednou. Při stavbě pyramidy
je zakázáno vsouvat kartičky mezi již položené vrstvy. Z toho plyne, že žádná kartička
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s vyšším číslem nesmí být položena, dokud
tam neleží kartička s číslem o jednotku nižším. Například pětku smíme položit teprve
tehdy, až tam jsou čísla 1, 2, 3 a 4.
2. Kartičky, kterých zatím nemůžeš použít při
stavbě pyramid, odkládáš dočasně do pomocných sloupců (jak je ukazuje obrázek).
3. Pyramid buduješ postupně šest. Stejně tak
smíš založit nejvýše šest pomocných sloupců.
4. V pomocných sloupcích kladeš karty vedle
sebe a shora dolů. Číslo, které zatím nemůžeš
použít ke stavbě některé pyramidy, odložíš
do kteréhokoli pomocného sloupce, ale vždy
jenom na jeho dolní konec. I zde je zakázáno
vsouvat nově obrácené číslo mezi již položené kartičky. Stejně tak nesmíš položit nově
odebranou kartu nad první v sloupci.
5. V příhodnou chvíli užiješ karet z pomocných sloupců při stavbě pyramid. Přitom
však nesmíš vzít kteroukoli kartičku, ale jen
ty, které jsou v pomocných sloupcích úplně
dole, nejníž, jako poslední. Nemůžeš je tedy
odebrat shora nebo zevnitř sloupců. Když
z některého sloupce odebereš nejdolejší kartičku a přemístíš ji do pyramidy, můžeš pak
vzít i tu kartu, která byla dřív předposlední
a teX po odstranění poslední karty zůstala sama na dolním konci sloupce. A tohle pravidlo
platí stále. Při vhodné konstelaci pomocných
sloupců hráč někdy přenese do pyramid celý
pomocný sloupec.
A v tom je hlavní vtip hry. Sestavovat pomocné sloupce tak, aby se z nich dalo přesunout do pyramid co nejvíce kartiček. Je tedy
výhodné, když v pomocném sloupci čísla
shora dolů klesají, nahoře jsou nejvyšší, dole
nejnižší.

Až obrátíš číslem vzhůru poslední, 96. kartičku, hra skončí. Skoro vždy ti zůstane více
nebo méně karet, které se nedaly užít ke
stavbě pyramid a zůstaly v pomocných
sloupcích. Zejména když si neprozíravým sestavování pomocných sloupců zahradíš vyššími čísly na dolním konci přístup k nižším
číslům, bez kterých nelze ve stavbě pyramid
pokračovat.
Výsledek hry se vypočítá takto: sečteš čísla
na vrchních kartičkách všech pyramid. Čím
vyšší součet, tím lepší výkon. Jen málokdy se
ti asi podaří dokončit stavbu všech šesti pyramid. Součet 96 (6 x 16) je tedy nejlepším
výsledkem, jakého lze dosáhnout – pak
ovšem nezůstane v pomocných sloupcích
žádná kartička.
Dřív než začneš hrát novou partii, musíš
všechny karty opět předůkladně rozmíchat.
Možná že si podle popisu základních pravidel
nedokážeš dost jasně představit průběh hry.
Ukážeme si tedy začátek jedné partie.
Obrátíš první kartu - je na ní číslo 9. Položíš ji

pomocné sloupce
tedy jako základ prvního pomocného sloupce
(jak vidíš na obrázku). Na druhé kartě je 16.
Položíš ji jako základ druhého pomocného
sloupce. Můžeš ji dát ovšem pod devítku
v prvním pomocném sloupci, ale při další hře
by šestnáctka devítku blokovala, tu budeš potřebovat při stavbě pyramid dřív. Třetí kartička má číslo 13. Můžeš ji položit pod šestnáctku, ale v partii, která je na obrázku, se hráč
rozhodl, že ji dá jako první kartu třetího pomocného sloupce. Čtvrtá kartička má č. 8,
dáš ji tedy do prvního sloupce pod devítku.
Pro hru je výhodné, když v pomocných
sloupcích čísla sestupují - např. 9, 8, 7, 6 atd.
Další čísla jdou za sebou takto: 10, 5, 16, 7, 16,
15, 4, 6, 2, 3. Teprve pak se objeví první jed-

nička. Až do té doby musela být všechna čísla odkládána do pomocných sloupců - obrázek ukazuje, že už je jich nejvýš povolený počet – šest. Teprve jedničku můžeš vzít
a položit nad pomocné sloupce jako základ
první pyramidy. A na tento základ smíš hned
přesunout ze čtvrtého sloupce dvojku, z prvního sloupce na dvojku trojku, ze čtvrtého
sloupce čtyřku (protože je teX poslední na
dolním okraji sloupce). Tím zatím možné přesuny do pyramidy končí. Pětka v prvním
sloupci je blokována sedmičkou a šestkou.
Při sestavování pomocných sloupců to byla
taktická chyba. Kdyby přišla pětka pod třináctku, mohla teX stavba první pyramidy pokračovat přesunem pětky, šestky a sedmičky,
osmičky i devítky a desítky. Ale chyba se už
stala, musíš čekat, dokud nepřijde jiná pětka.
Po každém obrácení nové karty z balíčku si
pečlivě prohlédni rozložení čísel v pomocných sloupcích a další kartu obra? teprve tehdy, až nebude možno žádnou kartu přesunout
ze sloupce do pyramid. Až obrátíš další jedničky, položíš je nad sloupce jako základ dalších pyramid.
Tuhle velezajímavou hru může hrát víc lidí najednou. Ale každý musí mít svou sadu 96 kartiček. A ten, kdo hru řídí, buX se jí sám neúčastní, jen obrací svůj balíček promíchaných karet,
nebo musí mít jednu sadu karet navíc. Každý
hráč si před začátkem hry rozloží svoje karty
do šesti řad s čísly 1 - 16, aby snadno a rychle
našel to číslo, které právě vedoucí hry obrátil
a ohlásil. Staví pak pyramidy samostatně a pokládá karty do pomocných sloupců podle své
úvahy, bez „opisování" od soupeřů. Po obrácení 96. kartičky všichni provedou možné přesuny ze sloupců do pyramid. Podle pravidel
hra končí sčítáním horních čísel ve všech pyramidách. Nejvyšší součet vítězí.
Skauti hrají poctivě, důsledná kontrola při
hře není možná, příliš by to zdržovalo, a tak
si jen připomeňte: lepší čestná porážka než
vyhrát podvodem.
Když přemůžeš svou pohodlnost a připravíš
si sadu 96 kartiček, máš právo na 5 bodů do
Desetiboje. A jestliže se ti podaří
aspoň jednu partii skončit součtem 96 (dokončíš stavbu všech
šesti pyramid), připočti si dalších
5 bodů.
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knížky
do krosny
TÁBOR POD MODROU HVĚZDOU
Česká skautská knihovna je úctyhodná, ale většinu publikací tvoří příručky. Beletrie je zastoupena skromněji a většinou jde o dobrodružné
knížky Jaroslava Foglara a Jaroslava Nováka
a jednotlivé romány dalších skautských autorů.
Vesměs jsou to však staré knížky, nebo jejich reedice, a skutečně nových skautských příběhů je
stále málo. Proto s povděkem můžeme zařadit
do své knihovny prvotinu skautského vůdce
Mirko Juny-Mikiho z Jilemnice – Horní Branné.
Letos v létě mu vyšel román Tábor pod Modrou
hvězdou. Miki vede oddíl Modrá hvězda již třicet let, a tak přesně ví, o čem píše.
Knížka popisuje běh událostí na táboře v krajině Českého ráje a citlivě vnímá jeho specifickou atmosféru. Vztahy dětí mezi sebou jsou vykresleny znalcem dětské duše. Děj se
samozřejmě nevyhýbá romantice a touze
vyniknout, která je
hnacím motorem her
a zkoušek každého
správného skautského oddílu. Dočtete se
zde o nezapomenutelných okamžicích, jakými je skautský slib,
táborový oheň, noční
hlídky, plnění tří orlích per. Jistěže to
znáte z vlastní zkušenosti, ale proč si nepřečíst, jak to prožívali jiní
a porovnat to s vlastními zážitky. Bohatý program tábora se může stát inspirací i pro ten váš
tábor v roce 2000.
Stodevadesátistránkovou knížku vydalo nakladatelství Erika a Miki si ji sám ilustroval.
OSTROV UCTÍVAČŮ GINGA
Vzápětí po Meči Vontů je tu další „foglarovka“,
tentokrát z pera známého spisovatele
Svatopluka Hrnčíře, Ostrov uctívačů ginga. Sv.
Hrnčíře čtenáři Skauta-Junáka znají třeba z jeho
detektivního románku Želva čeká v Babylonu,
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který vyšel v číslované knihovičce časopisu, ale
i z řady dalších knížek.
Hrnčíř ve své nové knize rozvíjí příběh jedné
z vontských skupin, a sice Uctívačů ginga. S knihou v ruce se vydáte proti proudu času až k samotnému zakladateli tohoto tajemného sdružení. Rychlé šípy se tu
objevují ve formě
komiksového seriálu
právě v souvislosti
s Uctívači ginga, které byly sice napsány
a nakresleny, ale nikdy nevyšly, a teprve po letech byly nalezeny v tiskárně.
Hledání památek na
první Uctívače ginga
zavede novodobé
vyznavače prazvláštního stromu až do dalekého Tibetu, a zda tam
najdou, co hledají, to si jistě přečtete sami.
Windy
BIGGLES OSLAVIL STOVKU
Legendárnímu pilotovi Jamesu Biggles worthowi, známému z mnoha desítek dobrodružných
příběhů, je právě letos celých sto let! Nevěříte?
Rok 1899 totiž jeho literární otec William Earl
Johns uvádí jako datum Bigglesova narození
(přestože byl tedy o šest let mladší než sám autor, prožil tolik dobrodružství, kolik by spisovatel za celý svůj život nestihl ani náhodou!). Při
této příležitosti navštívili Čechy scénárista
Michel Oleffe a kreslíř Eric Loutte, kteří se
v rodné Belgii postarali o sérii vydání
Bigglesových příběhů v komiksové podobě. V Praze oba
Belgičané slavnostně představili a pokřtili jedno z nich,
s názvem Biggles
a poslední vzducholoX, které je nyní
k dostání i v našich
knihkupectvích.
Kromě komiksu si
ovšem můžete přečíst i zbrusu novou,
tentokrát typickou bigglesovku z nakladatelství
Toužimský a Moravec: Biggles – Bermudský
trojúhelník.
Bari

VLCI NA STOPĚ
Měli jsme to krásně vymyšlené. Vytáhneme ze sklepů staré saně, naložíme na ně polárnickou výzbroj a v sobotu
podnikneme velkou arktickou
expedici. Jako každý rok.
Tahle výprava je tradičním
podnikem družiny Vlků už od
nepaměti, první zmínku o ní
jsme našli v kronice z roku
1946. Vydáváme se na ni
v lednu nebo únoru o tom víkendu, kdy jsou nejlepší sněhové podmínky.
Tentokrát napadla počátkem
roku spousta sněhu, ta bílá
záplava skoro ochromila život v našem městě, na ulicích
ležely půlmetrové závěje
a pořád se z nebe snášely lehounké vločky. Teploměr ukazoval dvanáct pod nulou, to
vždycky padá sníh hebký jako peří.
Na středeční družinovce jsme
u rozpálených kamen v klubovně plánovali, co všechno
budeme během expedice dělat.
„Změříme na různých místech hloubku sněhu," navrhl
Mak.
„Já vezmu teploměr a každou
hodinu zaznamenáme, kolik
je pod nulou. A budeme pozorovat oblačnost," řekl
Ledňáček.
„Odpoledne postavíme v lomu pod Smrkem tři iglú a pak
v nich přespíme."
Tahle moje slova všechny
překvapila. Dřívější polární
výpravy Vlků byly jednodenní.
„Mě asi naši přes noc nepustí."
„Poprosím Hvězdáře, aby se

u vás doma přimluvil," uklidňoval jsem Šmudlu.
Potom jsme se dohadovali
nad mapou, kam letos umístíme náš cíl – pól. Abyste rozuměli, zimní expedice Vlků míří pokaždé někam jinam, ale
vždycky do míst co nejvíc
vzdálených od lidských sídel.
Říkáme tomu, že putujeme
k „pólu nedostupnosti".
Nakonec jsme se rozhodli, že
letos bude pól představovat
hora Smrk, s nadmořskou
výškou 566 m.
Večer jsem se cestou z klubovny zastavil u našeho vůdce. Hvězdáře taky překvapilo,
že chceme nocovat venku jako praví polárníci. Vznesl
proti tomu jisté námitky.
Snažil jsem se ho přesvědčit,
že se nám nic nemůže stát.
Máme všichni dobré spacáky

a stěny iglú nás ochrání před
mrazem. Ale Hvězdář pořád
mluvil o omrzlinách, zápalu
plic, nastydlých ledvinách.
Řekl jsem, že se na to celá
družina těší a bude zklamaná,
když nám ten podnik nepovolí.
„No dobrá," kapituloval nakonec náš vůdce. „Ale s jednou
podmínkou – a tu musíte splnit!"
„Jasně, splníme," řekl jsem
nadšeně.
„Na tu polární expedici jdu
s vámi. Taky jsem ještě nikdy
nespal na sněhu. A musíte mít
všichni karimatku!"
Jestli si myslíte, že mě to otrávilo, to tedy ne. Hvězdář je
totiž strašně prima. Čas od
času se přidá k některé družině, když jde na samostatnou
výpravu do přírody. Nebo při-
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jde na družinovku do klubovny. Nemluví nám do programu, ale zapadne do družiny
jako jeden z jejích členů.
Hraje s námi hry, soutěží
v bodovacích závodech, signalizuje spolu s ostatními,
luští šifry. Nedávno jsme ho
naučili vázat turbánek! Nám
je jasné, že je to nenápadná
kontrola, jak to v družině klape a co vlastně na schůzkách
a výpravách děláme. Ale nevadí nám to. Zvykli jsme si.
Hvězdářova účast znamenala,
že ani Šmudlovi rodiče neměli nic proti dvoudenní polární
expedici.
Krásně naplánováno, ale
v noci ze středy na čtvrtek se
zvrtlo počasí. Zvedla se strašná vichřice, teploměr z dvanácti pod nulou vystoupil za
noc na plus pět, o celých sedmnáct stupňů. A do toho za-

tlapka a stopa kuny lesní
čalo cedit. Sníh, hebký jako
peří, překotně tál, v pátek večer zbývalo z půlmetrové pokrývky sotva pět centimetrů.
Ale pak se teplá vlna přehnala a z pátku na sobotu modrý
sloupec teploměru znovu klesl pod bod mrazu. K ránu dokonce napadly asi tři centimetry nového sněhu.
Naše polární expedice vyrazila podle plánu v 9.00 od klubovny přímo do lesů a kopců.
Meteorologická pozorování
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stopy myšice lesní
už nebyla tak zajímavá, celý
den panoval mírný mráz a slaboučká sněhová pokrývka
ani nestála za měření. Zato
jsme mohli zařadit do programu něco, s čím jsme nepočítali. Stopování. K němu byly
přímo ideální podmínky.
Když napadne na starý sníh
slabá vrstva nového sněhu,
celá krajina se změní v obrovskou bílou tabuli, na kterou
každý živý tvor píše svědectví o své přítomnosti, pohybu
a počínání.
Hned za posledními domy
jsme zahlédli veverku.
Hopkala od jednoho buku ke
druhému a nechávala za sebou stopy tak zvláštní, že
jsme si jejich podobu dobře
zapamatovali. Během dne
jsme je na pochodu viděli na
různých místech nejméně
dvacetkrát.
Kromě veverčích stop byly
v tom bukovém háji i otisky
drobných zvířecích tlapek,
které taky začínaly a končily
u kmenů. Nikdo z nás nevěděl, které zvířátko se tu podepsalo. Ani Hvězdář. Až na to

sova přepadla myšici
přišel náš benjamínek Šmudla. Vytáhl z batohu na saních
Zálesáckou praxi, chvilku
v knížce listoval a pak suverénně prohlásil:
„Tohle jsou stopy kuny!"
Někdy se Šmudlovi posmíváme, že je teoretický skaut, má
totiž doma spoustu skautských příruček. Ale teX se nesmál nikdo. Šmudla měl i kovové měřítko a hned začal ty
stopy proměřovat. A taky
kreslit.
„To je dobrý nápad," řekl
Hvězdář a Šmudlu napodobil.
Od té chvíle se stalo pátrání
po stopách hlavním expedič-

liška

pes

čárování lišky

ním úkolem. Do večera jsme
objevili spoustu stop. Tisíce!
Samozřejmě že se často opakovaly stejné druhy, ale aspoň jsme si mohli jejich podobu pevně vtisknout do
paměti. Mě nikdy předtím
stopování nějak zvláš? nezajímalo, ale teX jsem zjistil, že je
to v zimě docela pěkná zábava. Za ty dva dny jsem poznal
stopy srnců, lišek, zajíců, bažantů, psů, koček, vran, myšic. Dokonce i divokých prasat. A jednou jsme narazili na
veliké jelení stopy!
Po jeleních stopách jsme se
vypravili a sledovali je asi dvě
hodiny. Jelena jsme nedostihli, dokonce ho ani nezahlédli.

jelen
Přesto nás jeho stopování
ohromně bavilo. Jeho stopy
nás zavedly do míst, kam bychom se nikdy v životě sami
nedostali. Objevili jsme tak
krásná zapadlá údolíčka daleko od cest, potok se zamrzlými vodopádky, kaliště divočáků, liščí noru se sedmi
východy a také malé skalní
město, které se podobalo
opuštěné pevnosti Inků.
Prodírali jsme se se saněmi
někdy skutečně divočinou,
byl to pěkný zabírák!
Hvězdář nám při tom vyprávěl o krásné Setonově povídce, ve které její hrdina Yan

sledoval celé měsíce statného jelena. Hrozně toužil, aby
ho ulovil, ale když to ušlechtilé zvíře nakonec uštval a dostal se k němu na dostřel, neměl odvahu ho zabít. A od té
doby místo lovu živých zvířat
začal lovit poznatky o jejich
životě.
Mně se moc líbilo motto, kterým Seton povídku uvedl,
Hvězdář ho nakonec citoval:
„Toto jsou nejkrásnější dny
mého života. Jsou to mé zlaté
dny."
A já měl asi stejné pocity jako
Seton při téhle nádherné zimní výpravě. I když jsme noc ze
soboty na neděli strávili v seníku na úpatí Smrku místo ve

sněžných chýších. Na stavbu
iglú bylo málo sněhu. A ještě
jeden nezapomenutelný zážitek na nás čekal. Před svítáním nás Hvězdář probudil
a vytáhl ze spacáků na paseku. Tu noc totiž padaly leonidy, spousta meteorů, jako
každý rok počátkem ledna.
Možná že i proto se k nám
Hvězdář přidal. Věděl, že daleko od města na sametově
černém nebi to bude krásnější podívaná než z okna na sídlišti, kde i v noci září pouliční
lampy.
Zet
Kresby Milan Klíma
a Pierre Joubert

zde nocoval párek koroptví

stopa havrana
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JAK SNĚMUJÍ
Když B.-P. tábořil s prvními
skauty na ostrově Brownsea,
jistě netušil, že stejné dobrodružství budou chtít zažít miliony dalších hochů a dívek
na celém světě. Dnes je jich
ve světě okolo čtyřiceti miliónů, dalších asi tři sta miliónů už skautskou výchovou
prošlo.
Všichni dodržovali a dodržují
stejné skautské zákony, scházejí se na oddílových a družinových schůzkách, snaží se
pomáhat svému okolí. Liší se
sice barvou kroje, tvarem slibové lilie, samozřejmě jazykem a barvou pleti. Ale mají
toho spoustu společného
s námi. A my se můžeme spolehnout na to, že kdykoliv někde ve světě zabloudíme, rádi nám tihle „sourozenci“
pomůžou.
Světová skautská rodina se
skládá z národních skautských organizací. Ty jsou někde společné pro skauty
i skautky, někde oddělené.
Podle toho jsou také členy
obou, nebo jedné ze dvou
světových organizací. Ptáte
se, proč jsou dvě?
Světový skauting začal jako
takový „malý rodinný podnik“
manželů Baden-Powellových.
Nejprve v roce 1922 vznikl základ dnešního WOSM (World
Organization of the Scout
Movement – Světová organizace skautského hnutí). Jeho
členy byli především skauti –
chlapci a světovým náčelníkem se stal (kdo jiný než) B.P.
O pár let později se jeho manželka Olave chopila toho, aby
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nového století spojí v jednu,
jako je to třeba v Junáku a dalších národních organizacích.
Trochu tady brání kulturní
odlišnosti třeba v Africe
a Asii, kde mají muži a ženy
odlišné postavení a „úkoly“,
ale věříme, že se to podaří.
Jak taková světová organizace
funguje, jsme se mohli letos
přesvědčit na světových konferencích WOSM a WAGGGS.
Uskutečnily se v červenci v jihoafrickém Durbanu a irském
Uvítací špalír

také skautkám umožnila mít
svou světovou organizaci –
a tak vznikl WAGGGS (World
Association of Girl Guides
and Girl Scouts - Světová organizace skautek). Obě části
„rodinného podniku“ se po
smrti manželů Baden-Powellových trochu oddálily, neustále však spolupracují a není
vyloučené, že se počátkem

Dublinu. Taková konference
je nesmírně důležitá událost
pro každou národní skautskou organizaci. Přijímá nové
členy, volí světový výbor, rozhoduje o konání velkých celosvětových akcí, jako je jamboree nebo roverský moot.
A taky přijímá důležitá rozhodnutí pro budoucnost.
Především je ale místem setkání šéfů národních organizací, kteří si vyměňují názory na
různé projekty a porovnávají
skauting ve vlastní zemi se
skautingem jinde. Zároveň
oceňuje ty, kteří se vysokou
měrou zasloužili o rozvoj světového skautingu, Řádem
bronzového vlka.

Ù Tak sněmovali skauti v jižní Africe…
!
×

" Nově zvolený předseda
světového výboru WOSM
jemníkem zůstává Švýcar
Jacques Moreillon. Oba je přivítáme nejpozději v roce 2001
na
Evropské
konferenci
v Praze – jak nám řekli, mají
Prahu rádi a velmi se sem těší.

Konference WOSM v Durbanu letos (za účasti více než
1000 delegátů, z toho 4 českých) rozhodla o tom, že světový roverský Moot se v roce
2004 uskuteční na Tchaj-wanu a světové jamboree (po
thajském v roce 2003) bylo
na rok 2007 jednohlasně připsáno Velké Británii. Možná
že právě na ostrově Brownsea v den zahájení jamboree
zavlaje skautská vlajka a do
dáli se ponese zvuk z rohu
kudu, přesně na den sto let
od zahájení prvního skautského tábora.
Od doby, kdy mezi námi není
B.-P., není už volen žádný světový náčelník. Namísto něho
šéfuje dvanáctičlennému světovému výboru jeho předseda. O reprezentaci (a hlavně
o práci) se s ním dělí hlavní
tajemník světové organizace,
který sídlí ve švýcarské Ženevě. Na příští tři léta bude
skauty ve světě reprezentovat předseda světového výboru WOSM – Jihoafričan bílé
pleti Garnet de la Hunt – a ta-

V téže době jako skauti se sešla i světová konference skautek v irském Dublinu.
Zúčastnily se jí také tři delegátky České republiky.
Konference mimo jiné přijala
několik nových členských organizací, zabývala se spoluprací s WOSM a vzděláváním
dospělých členek hnutí.
Předsedkyní světového výboru byla zvolena Ginny Radford z Nového Zélandu.
Pavel Trantina,
zahr. zpravodaj WOSM

Ù

! Nová předsedkyně světového výboru WAGGGS (vpravo)
s Evou Čeřovskou, naší zahraniční zpravodajkou

Ú …a takhle sněmovaly skautky v Irsku
#
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PONY,

DOBRODRUŽNÉ PUTOVÁNÍ
LIBERECKÉ SKAUTKY
DVĚMA SVĚTADÍLY

její odysea a

ODYSSEA
Zdá se ti ten titulek podivný? Upřímně řečeno, i mně připadá zmatený. Původně jsem
chtěl napsat jen Pony a její odysea, ale když
jsem nakoukl do Pravidel českého pravopisu,
zjistil jsem, že nemohu vyjádřit dvě stejné věci jedním slovem. Odyssea je starověký epos,
který líčí desetileté putování řeckého hrdiny
Odyssea z Tróje na rodný ostrov Ithaku. Ale
taky 36. dívčí oddíl v Liberci. A o ten tu jde.
Naproti tomu odysea znamená dlouhou, bludnou, strastiplnou pou?. A o tu taky jde.
Trochu se obávám, abych tě tímto vysvětlováním neodradil od dalšího čtení. To by byla
strašná škoda. Příběh, který začnu vyprávět, je
totiž úžasně dobrodružný. Skoro neuvěřitelný.
I když každé slovo, které napíšu, je pravdivé.
Letos na jaře jsem šel po delší době kolem
klubovny, kde sídlí skautské středisko Šurean. Před tou přízemní stavbou, obloženou
dřevem, se hemžila děvčata z oddílu
Odyssea. Mezi nimi i dívka asi patnáctiletá,
s vlasy černými jako uhel, očima malinko zešikmenýma, úsměvem na rtech i ve tváři. Že
by chodila do Šestatřicítky Vietnamka? Na tu
nevypadá! Tak tedy Japonka? Číňanka? Holka
z Koreje, Barmy, Thajska, Laosu, Kambodže?
Určitě je odněkud z Dálného Východu.
Slyším, jak na ni volají Lindo. Odpovídá jim
bezvadnou češtinou.
Kde se tu bere? Nejspíš přijela do republiky
s rodiči, kteří tu obchodují nebo mají restauraci. Po táboře sem zajdu a popovídám si s ní
i s ostatními. Zeptám se Lindy, jak se cítí
v českém skautském oddíle, jak si rozumí
s děvčaty. Holek se vyptám, jestli jim nevadí,
že Linda patří k jiné lidské rase.
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Pak zajdu i do její rodiny, jistě mi bude dělat
dobrou tlumočnici, mluví skutečně skvěle
česky.
„Jak jsi tu dlouho?" ptám se jí.
Dozvím se, že do oddílu chodí teprve několik
měsíců. Ale v Čechách je už dva roky. S tím
jsme se taky rozloučili.
Uplynulo šest měsíců. Nedávno jsem potkal
Mikulku, která Odysseu vede. Ptám se, jestli
Linda chodí do oddílu i po táboře. Neodradil
ji náš prostý způsob táboření, jisté nepohodlí a to, že si musela dělat všechno sama?
„Prosím tě," mávne Mikulka rukou, „ta toho
zažila tolik jako nikdo z nás! Na táboře obstála skvěle. A dostala přezdívku Pony."
„Kde bydlí její rodiče?"
„Rodiče?" diví se Mikulka. „Ta rodiče nemá.
Ty to nevíš?"
„Jak to?" nechápu. „Kde se tu tedy vzala?"
„Připutovala sem přes dva světadíly. Přes celou Asii a půlku Evropy. Bez rodičů, bez pří-

buzných. Se skupinou uprchlíků."
Nespím náhodou? Nezdá se mi to?
„Zajdi si do její rodiny, tam se dozvíš víc," povídá Mikulka.
„Vždy? jsi říkala, že rodiče nemá."
„Ale má, adoptivní. Žije v rodině naší bývalé
členky Áji. S jejími dvěma mladšími dcerkami, které taky chodí k nám do oddílu,
Kůzletem a Kotětem, a jejich tatínkem."
Ještě ten večer letím na udanou adresu.
A tam uslyším příběh, který zní stejně málo
pravděpodobně jako slavné vyprávění Strýčka Eskymáka Jana Welzla.
„Žila jsem s babičkou a sestrou, starší o pět
let, v malinké vesnici na samém konci Asie.
Měly jsme malé políčko, kde babička pěstovala rýži. Já jsem chodila od sedmi do deseti
let do školy, pak už jsme na to neměli peníze.
Sestra o pět let starší pomáhala v mateřské
školce. Rodiče jsem neměla, nic o nich nevím. Babička mi vždycky říkala, že bych to
nepochopila, kdyby mi o nich vyprávěla. Že
mi o nich poví, až budu starší.
Jenže pak babička najednou umřela. Zůstaly
jsme se sestrou samy. Jednoho dne jsem našla na stole dopis, ve kterém mi sestra psala,
že odchází z domova. Od té doby jsem o ní
neslyšela. Nevím, kde je a jestli je vůbec ještě
naživu.
Zůstala jsem v domku úplně sama. V naší vesničce žijí chudí lidé, bála jsem se, že mě pošlou někam do dětského domova. O těch domovech jsem slyšela to nejhorší, že tam
nechávají děti umřít, když onemocní.
A tak jsem se vydala na cestu. Šla jsem, kam
mě nohy nesly, celý měsíc. Vždycky jsem si
někde natrhala ovoce nebo jsem dostala trochu jídla od hodných lidí.
Po měsíci jsem potkala skupinku dospělých
lidí, kteří kamsi putovali. Přidala jsem se
k nim a oni mě neodehnali. Později se mne
ujala jedna paní, ta měla ve skupině i svého
muže. Nevěděla jsem, kudy jdeme, ani kam
máme namířeno. Živili jsme se rybami, které
jsme ulovili, ovocem a někdy jsme si koupili
trochu jídla.
Hranice naší země jsme přešli v noci. Museli
jsme se za tmy opatrně plížit. Podařilo se to,
nechytili nás.
Když jsme došli k železniční trati, náš postup
se zrychlil. Peníze na jízdenky jsme neměli,

jeli jsme načerno vždycky tak dlouho, dokud
nás z vlaku nevyhodili. Pak jsme šli dál pěšky
nebo čekali na další vlak.
V noci jsme přespávali na nádražích, ve větších městech v odlehlých zákoutích – to
vždycky někdo hlídal.
V naší skupině bylo pořád kolem deseti lidí.
Někdy někdo odpadl a jiní se k nám zase přidali. Tak jsme putovali od jara, přes celé léto,
podzim i zimu. V zimě jsme spávali někdy i na
sněhu nebo v chýších ze sněhu. Spací pytel?
Kdepak! Měla jsem na sobě několik svetrů,
později i deku."
Ptám se: „To jsi nebyla nikdy nemocná?"

„Občas jsem měla rýmu, ale vážněji jsem neonemocněla. Jen jednou jsem spadla v noci
asi ze čtyřmetrové skály a ošklivě se potloukla. To se mnou ti lidé zůstali dva dny na místě. Pak jsem musela dál, nečekali by na mě."
Vyptávám se, kudy vlastně ta předlouhá pou?
vedla. Pony jen pokrčí rameny. Mapu neměla,
o světě nevěděla nic, vůbec netušila, že je nějaká Česká republika. Kolik hranic vlastně
přešla? Kterými zeměmi vedla její odysea? To
se můžeme jen dohadovat. Přes Mongolsko
sotva, to je příliš pustá země. Nejspíš napříč
ruskou Asií, přes celou Sibiř.
„Dospělí, s kterými jsi šla, ti nikdy neublížili?"
Pony zavrtí hlavou. „Jednou se naše skupina
setkala s jinou tlupou. Mluvili o mně a pak
jsem viděla, že ti neznámí dávají našim lidem peníze. Zdálo se mi to divné, a tak jsem
utekla."
V únoru před třemi lety byla skupina uprchlíků i s Lindou zadržena na česko-rakouské
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hranici. Když se ukázalo, že Linda nemá mezi dospělými běženci rodiče
ani příbuzné, skončila v dětském domově na severu Čech. Tam se jí ujal
laskavý ředitel. A zvolila si taky evropsky znějící jméno - Linda. Bylo jí
dvanáct let, začala chodit do zvláštní
školy, aby se naučila česky. Učila se
tak rychle a dobře, že od září mohla
navštěvovat pátou třídu základní školy. I tam
dělala tak rychlé pokroky, že ji v pololetí přeřadili do šestky. Sedmou třídu přeskočila
a v září 1998 začala chodit do osmičky. TeX
navštěvuje devítku.
Poprosil jsem ji, aby mi ukázala vysvědčení
z osmé třídy. A nechtěl jsem věřit svým očím
- shora dolů samé jedničky!
„Linda teX doučuje moje dcerky češtinu,"
směje se Ája.
Lepší rodinu Linda nemohla najít. Ája i její
muž jsou laskaví mladí lidé, Linda do jejich
rodiny dobře zapadla. A protože adoptivní
maminka chodívala do Odyssey, vybídla na
jaře Lindu, aby se tam přihlásila.
Odyssea je dobrý dívčí skautský oddíl.
Vznikla před dvaceti lety. Tehdy byl skauting
u nás zakázaný, a tak děvčata – zakladatelky

našly útočiště ve Svazu turistů jako TOM
Odyssea. Tohle jméno si oddíl ponechal.
Dnes je v něm na čtyřicet děvčat, o nějaké
členské krizi nemůže být ani řeči. Na tom má
zásluhu – jako skoro vždycky – dobré vedení
a dobrý program. Na konci října podnikla
Odyssea čtyřdenní výpravu do Jizerských
hor. Tam se odehrávaly další úseky velké
hry, při nichž družiny musely putovat daleko
do hor. Pro Pony to jistě byla jen lehká procházka. Prožila toho už tolik, že určitě splnila několikrát odborku tábornice a poutnice.
A tři orlí pera? Hladovku, samotu, přespání
v přírodě bez stanu – to všechno nejméně
třicetkrát.
„Až na mlčení," usmívá se Pony. „To jsem na
táboře zkazila dvakrát. Jednou dokonce půldruhé hodiny před koncem."
„Nedívá se na Pony nikdo přezíravě proto, že
patří k jiné lidské rase?" ptám se Mikulky.
„Vůbec ne! S každým dobře vychází, všechno
se rychle naučí. Brzy z ní bude skvělá rádkyně. A my jí vděčíme za to, že se teX díváme na
lidi s jinou barvou kůže jako na rovnocenné
bytosti."
Tak jako to je psáno v jednom starém čínském románu: „Všichni lidé jsou bratři."
Miloš
Názvy některých zápisů a jeden list z první
kroniky oddílu Odyssea:
Mistrovství květin
Odvaha na Anabergu
Cesta za růží
Vyzvědači
Tábor Údolí světlušek
Terasy a drakiáda
Sežeň co můžeš
Malování
v kraji Karoliny Světlé
Horolezení
u Sviního kamene
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Malí uprchlíci
Na dalších stránkách si přečteš napínavý příběh dvou francouzských kluků, kteří putují
sami, bez rodičů, z Paříže na jih Francie.
Mají před sebou vzdálený cíl – tu část země,
která zatím ještě není obsazena nepřátelským vojskem.
Ten příběh se odehrával před šedesáti lety.
V Německu se dostali k moci zločinci, kteří
rozpoutali druhou světovou válku. Německé
armády tehdy vtrhly do mnoha sousedních
zemí, mezi nimiž byla i naše republika.
A když vypukla válka s Francií, Němci rychle
obsadili její značnou část.
Ve Francii žilo hodně občanů židovského původu a právě ti se octli ve smrtelném nebezpečí. Němci židům zabírali všechen majetek
a odváželi je do koncentračních táborů.
Nenech se zmýlit sympatickým slovem tábor,
tehdy se za ním skrývala nejstrašnější vězení, kde lidé vykonávali o hladu nejtěžší otrocké práce a nakonec byli většinou zavražděni.
Rodiče dvou kluků, kteří jsou hrdiny našeho
příběhu, zatím z domova odejít nechtěli, ale
tušili, že jim hrozí smrt, a tak poslali své syny na cestu do té části jižní Francie, která dosud nebyla německými armádami okupovaná. Co přitom dva malí uprchlíci prožili,
o tom po letech napsal jeden z nich, Joseph
Joffo, knížku nazvanou Z Paříže do Paříže.
Autorovi bylo tehdy deset let, jeho staršímu
bráškovi dvanáct.
S padesáti franky v kapse se protloukali
Francií, vystřídali různá zaměstnání, putovali stopem, povozy i pěšky, spali na holé zemi.
Nejnapínavější chvíle nastaly, když se dostali k hraniční linii střežené německými vojáky.
Jestliže se jim podaří tuto neviditelnou čáru
přejít, octnou se ve svobodné části Francie
a budou zachráněni.
Zda se jim to podařilo, o tom se dočteš na dalších stranách. Joffovo vyprávění jsme vybrali
do dnešního čísla právě proto, že je v něm popsán kousek podobného putování, jaké zažila i liberecká skautka Pony. Ta také musela
několikrát tajně přejít hranice. Její cesta byla
ovšem mnohem delší a dobrodružnější.

Když porovnáme jeji odyseu s útěkem židovských kluků, všimněme si dvou rozdílů.
Chlapcům šlo skutečně o život a mířili na jih
Francie. Pony zůstala ve vesnickém domku
úplně sama a vydala se do světa nazdařbůh,
kam ji nohy nesly. Neměla žádný přesně stanovený cíl.
Na těchto dvou příbězích také zjišCujeme, jak
je svět složitý a když různí lidé v různých dobách dělají totéž, není to vždycky totéž.
I dnes čítáme v novinách skoro každý den, že
u nás byli zadrženi uprchlíci při pokusu o tajný přechod hranice. První velký rozdíl spočívá v tom, že zadrženým uprchlíkům nehrozí
žádné nebezpečí, jsou umístěni na čas do
uprchlického tábora, kde mají zajištěno ubytování a dostatek jídla. Druhý rozdíl je v tom,
že většinou dnešní uprchlíci putují z chudých
zemí do bohatších za lepším životem a doma
jim nic nehrozí. A třetí rozdíl – dva malí
Francouzi prchali před Němci, ale dnešní
uprchlíci míří především do Německa, které
se stalo po porážce ve druhé světové válce
zemí demokratickou, bohatou a už přijalo
milióny uprchlíků.
Ale teQ už si přečti příběh Maurice a jeho
brášky.

Noční přechod hranice
Joseph Joffo
„Poslouchej," říká Maurice, „dneska večer se
pokusíme přejít hranici, nemá smysl se tady
flákat. Takže nejdřív ze všeho musíme zjistit,
kde by se dal najít převaděč a kolik bere."
To mi připadá rozumné. Takových padesát
metrů od nás přijíždí asi tak patnáctiletý
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kluk na obrovském černém kole. Na nosiči
má proutěný košík. Zastaví se před domem,
zazvoní, podá balíček z toho svého košíku
a hlasitě pozdraví. Pak se s pohvizdováním
zase uvelebí v sedle a dívá se, jak se k němu
blížíme. Má ducaté, pevné tváře, červené ruce pokryté plavým chmýřím a špínu za nehtama.
„Rádi bysme se na něco zeptali."
Zasměje se a já vidím, že má skoro všechny
zuby nádherně vyžrané.
„Já vám odpovím ještě dřív, než se mě zeptáte. Rádi byste věděli, kde najdete převaděče.
Je to tak?"
Maurice na něj upřeně hledí. Toho nikdy
žádný velký kluk neomámí.
„Ano, je to tak."
„No tak to je docela lehké. Vyjdete po silnici
z vesnice, ujdete tři sta metrů a v první usedlosti po pravé straně se budete ptát na starého Bédarda. Jenže vás upozorňuju, že to
přijde na pět tisíc za osobu."
Zbledl jsem. S Mauricem to taky hnulo.
Poslíček si nás se smíchem prohlíží.
„No a pak je ještě jedno řešení, kdyby se vám
to zamlouvalo. Že bych vás převedl já za pět
set franků. To by se vám líbilo líp?"
S úlevou se zasmějeme. Ten poslíček je děsně sympatický.
„Tak podívejte se, uděláme to takhle: já vám
dám tenhle košík a vy to za mě roznesete. Je
v tom maso a na každém balíčku je adresa.
Určitě to všechno najdete a shrábnete spropitné. Já si zatím půjdu posbírat nalíčená oka
a večer v deset hodin se sejdeme pod mostem, u oblouku. Nemůžete to zvorat, je tam
jenom jeden."
Maurice mi podá chlebník, já si ho bleskurychle navlíkám na krk a Maurice už bere košík.
Poslíček si bez břemene vyskočí na kolo a zasměje se všemi svými zkaženými zuby.
Udělá otáčku a když se kolem nás vrací, obrátí se a houkne: „Doufám, že oba těch pět
stovek máte, platí se totiž předem, na to vás
upozorňuju."
Odpovím mu já: „Ale ano, samozřejmě že je
máme."
Poslíček tryskem ujíždí.
Otočím se na Maurice: „Máš těch pět stovek?"

36

Ustaraně přikývne: „To víš, že je mám, ale je
to jen tak tak, až mu zaplatíme, tak nám prakticky vůbec nic nezbude."
Rozjařeně pohazuju chlebníky: „Ale to přece
vůbec nevadí! Jakmile se dostaneme do svobodné zóny, tak už se nějak protlučeme.

Představ si, kdybysme nebyli padli na tohohle kluka, kdyby měl přechod stát pět tisíc
franků, tak bysme tu museli zůstat. Chápeš
to?"
Už mě začínaly bolet nohy, ale pořád jsme
ještě drželi krok. Dorazili jsme až ke stromům.
„Psst..."
Hvízdnutí mi zmrazilo krev v žilách. Maurice
přešlapoval. Za stromem nám dával znamení
nějaký muž, ale když viděl, jak jsme zkameněli na kraji silnice, usmál se, přeskočil nízký
násep a blížil se k nám.
Podle obleku i podle obličeje jsem poznal, že
to není nikdo odtud, byl to uprchlík jako my.
Vystrašené oči, roztřesené ruce, to všechno
ukazovalo na to, že by taky rád do svobodné
zóny.
Byl to rozložitý člověk s tváří boxera a s olysalým čelem. Chvilku si nás prohlížel.
„Promiňte, ale vy jste odtud?"
„Ne."
Polkl slinu, zkoumavě nás pozoroval, jako by
v našich tvářích něco hledal.
„Vy jste židi?"
Maurice si přehodil košík z ruky do ruky.
„Ne."
Na okamžik křečovitě sevřel čelisti.
„Já ano. V lese mám ženu a tchyni. Chtěl
bych přejít na druhou stranu."
Poplácal si dlaní na kolena kalhot, zelených
od mechu. Celou jednu stranu saka měl zmazanou od suché, rozpukané hlíny.
„Co se vám stalo?"
Zoufale zatřepal rukou.

„Přišli jsme předevčírem, asi třicet kilometrů
po proudu Adouru, měl jsem adresu jednoho
převaděče, dostal jsem ji v Bordeaux. Našel
jsem ho, vzal si od nás za všechny tři dvacet
tisíc franků a v noci nás odvedl. Šli jsme už
hodně dlouho, najednou se přikrčil a řekl:
Počkejte tu na mě, půjdu se podívat, jestli je
čistý vzduch. Odpověděl jsem, že půjdu
s ním, že ve dvou se nám půjde líp. Ale v tu
chvíli mě praštil holí a utekl. Pokoušel jsem
se ho dohonit, ale upadl jsem. Celou noc jsme
zůstali v lese a od východu slunce jdeme.“
Maurice vypadá, že zvažuje všechna pro
a proti. Zpoza stromu vystoupily dvě ženy,
vypadají vyčerpaně.
„Poslyšte," říká Maurice, „my chceme taky
přejít, jenže nevíme, jestli ten chlápek, co
nás převede, by byl ochotný vás vzít. Ale
přijXte a zeptejte se ho, v deset hodin pod
mostem, na druhém konci vesnice.
"Děkuju. Děkuju vám z celého srdce, jsme už
tak unavení... ale snad se nám tentokrát podaří dostat se na druhou stranu a..."
Nesouvisle blábolí, tiskne nám ruce a pak se
vrátí do lesa.
Jen jestli se Raymondovi do toho bude chtít!
Maurice zase vykročí a obrátí ke mně ustarané čelo.
„Musíme si dát pořádnej pozor, v tomhle kraji si lidi vydělávají prapodivným způsobem."
„Ty myslíš, že by ten Raymond byl schopný..."
Zavrtí hlavou.
Pár minut jdeme mlčky.
„Hlavně mu musíme jít pořád v patách," říká.
„Jasně, a kdyby chtěl utéct, tak po něm skočíme. Myslíš, že bysme ho ve dvou přeprali?"
Maurice se zatváří pochybovačně.
„Uvidíme. Třeba nás převede bez tahaček.
A už se snášela tma.
Tráva zvlhla a svršky našich bot svítí v měsíčním světle. Co nevidět odbije deset hodin.
Nerozeznám už hodinové ručičky na zvonici,
ale v hloubi duše cítím, že nastává kýžená
chvíle.
Ještě před několika dny bych šílel radostí,
že jsem se octl v takové situaci. Nic tu nechybí. Noc, praskot listí, čekání, proti nám
indiáni s číhajícími hlídkami a já, neozbrojený kovboj, chci projít těsně kolem jejich tá-

bora. Můj život na mušce jejich bouchaček...
Skoro lituju, že neslyším pomalý rachot válečných bubnů a že Němci nejsou ozdobeni
peřím. Noc je jasná. Je to dobře, nebo špatně? Co já vím.
Pomalu, strašně pomalu kladu nohy, aby nepraskaly větvičky, člověk nikdy neví, sebemenší hluk se nese daleko a pozorné ucho
by ho mohlo zaznamenat. Maurice vedle mě
zadržuje dech. Na druhé straně oblouku rozeznávám tři přikrčené postavy, jsou to ty tři
židi, co jsme je potkali na cestě.
Němci jsou proti nám na druhém konci lesa.
Je divné, že ještě nevystřelili, mám pocit, že
jsem hrozně snadno zasažitelný.
„Poslouchej..."
Kolo v noci dělá hluk, to jak se tře kolečko
dynama o pneumatiku. Ale vrchol všeho je,
že cyklista si hvízdá. Tiše si pohvizduje nějakou veselou melodii... Poznávám to, je to
písnička Tina Rossiho.
To je ale nápad! Vždy? na nás ten noční cyklista upozorní, přece by se nemělo... Těsně
u nás zastaví. Slyším drcnutí řidítka a jednoho pedálu o kamennou zídku. Ten člověk sleze z kola, pořád si hvízdá a jde k nám. Vidím
ho proti obloze. Zastaví se – je to Raymond.
Tváří se vesele, vůbec nevypadá na pátrače
kmene Komančů. Má ruce v kapsách a nijak
netlumí hlas, když nás oslovuje:
„Tak jdeme na to?"
Maurice mu podává peníze a Raymond si je
strčí za košili. Maurice ukáže na postavy
vzdálené pár metrů.
„Tamhlety lidi by chtěli taky přejít, jsou vyčerpaní a mají peníze."
Raymond se podívá naznačeným směrem.
„Tak dobrá, řekni jim, a? sem jdou. Kolik jich
je?"
„Tři."
Raymond si zamne ruce.
„To mám dneska dobrej večer," říká.
„Obyčejně mi toho ostatní převaděči tolik
nenechají. Tak jdem."
Opatrně se zvedám, dávám pozor, aby mi ani
kloub nezapraskal. Raymond se mi posmívá:
„Neboj se, maličkej, nemusíš si hrát na
Siouxe, pěkně jdi za mnou a dělej to, co já,
a o ostatní se nestarej. Všechno pěkně klape."
Vykročili jsme. Potil jsem se pod kabátem ja-

37

ko blázen a připadalo mi, že naše malá skupinka je v polích viditelná na tisíc kilometrů.
Nějaký zloduch nám kutálel pod nohy nejhlučnější kamínky, jaké se kdy na cestičce
vyskytovaly, a já jsem měl pocit, že tropíme
příšerný rámus. Sám Hitler nás musí slyšet
až ve svém berlínském bytě. Konečně jsme
vstoupili do lesa. Raymond se prodíral kapradím a lámal křehké snítky. Jakmile jsme se
octli mezi stromy, připadalo mi, že nejsme
sami, že vedle nás, po naší levé straně pochodují další lidi. Snažil jsem se proniknout
temnotou mezi kmeny stromů, ale nic jsem
neviděl.
Raymond se zastavil. Vrazil jsem mu do zad
a zatajil jsem dech. Zřejmě to taky slyšel, ale
přesto jsem se neovládl, abych ho neupozornil:
„Tamhle vlevo někdo je."
Raymond se ani neotočil.
„Já vím, je jich dvanáct. Vede je starej
Branchet. Necháme je jít napřed a půjdeme
za nima. Můžem si na chvilku sednout."
Ostružiní a kůra ze stromů nám rupaly pod
zadkem, seděli jsme nehybně a poslouchali
jsme, jak vítr hlomozí ve vrcholcích stromů.
„Je to ještě daleko?" zašeptal Maurice.
Raymond pokrčil rameny.
„Vzdušnou čárou bysme tam byli hned, jenže my musíme obejít paseku."
Zase se dáváme na pochod a už se nezastavujeme. Písek mi teX připadá jemnější, tvoří
mírné pahrbky. Na zemi je nastláno borovicového jehličí, každou chvíli mi na něm
uklouznou zmáčené podrážky.
Jak už je to dlouho, co jdem? Dvě minuty nebo tři hodiny? Těžko říct, ztratil jsem jakoukoliv schopnost odhadu.
Les před námi řídne, stromy se rozestupují a
tvoří bledě osvětlenou alej. Raymond nás jediným mávnutím kolem sebe seskupuje.
„Vidíte tamhletu alej? Tou půjdete takových
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slabých dvě stě metrů. Narazíte na příkop.
Dejte si pozor, je dost hluboký a je v něm voda. Až přejdete příkop, jste u statku, můžete
jít dovnitř, i když nebude světlo, hospodář
má hlášku. Můžete si lehnout do slámy, nebude vám tam zima."
Maurice hlesne:
„Totiž... To už je svobodná zóna?"
Raymond se otočí a tiše se zasměje:
„Svobodná zóna? Ale v té už přece jsme!"
Nejdřív se mě zmocnil pocit, jako bych byl o
něco ošizený. Překročili jsme hranici a já
jsem si toho nevšiml. Měli jsme před sebou
cíl, kvůli tomu jsme se přece vydali na cestu,
všichni o tom mluvili, jako by to bylo na konci světa, a já si tu čáru přejdu a ani si toho
nevšimnu, vůbec si neuvědomím, že jsem
překročil tu čáru, kterou tužka rozdělila mapu Francie na dvě části, jak nám to včera tatínek ukazoval.
Hranice! Představoval jsem si ji jako zeX, ja-

ko prostor posetý strážními budkami, děly,
kulomety, obehnaný ostnatým drátem, kde
se stráže plíží nocí a velikánské reflektory
pročesávají jako supi a všechno sledují dalekohledem, jehož čočky jim zakrývají krvežíznivé oči.
A místo toho nic, prostě nic. Ani na vteřinu
se mi nezazdálo, že se mi plíží v patách sebeubožejší Apač, to člověku znechutí Daleký
západ.
Raymond nám všem potřese rukou. „Ale zase si nemyslete, že to je všude takhle snadné,
jsou místa, kde byli nedávno mrtví. Tak na
shledanou a š?astnou cestu!"
Dáváme se na pochod, tentokrát už sami.
Maurice mě drží za ruku, nesmíme se ztratit,
začíná být čím dál větší zima.
přeložila Eva Pilařová
ilustrace Marko Čermák

skautský
čtenářský kruh
Knížka za 1 Kč
Vážně, za korunu. A k tomu plná skutečných dobrodružství, která prožili dva kluci za druhé světové
války. Úryvek z ní byl na předcházejících stránkách.
Ta knížka není žádný sešitek, ale svazek o 220 stranách v celoplátěné vazbě, bez jediné poskvrny.
Koupil jsem ji v pražském antikvariátu u Masarykova nádraží před několika týdny za tu neuvěřitelnou
cenu. Vím, že to bylo mimořádné štěstí. Ale v tom
obchodě se staršími knížkami se dají koupit stovky
zajímavých románů jen o málo dražších - za pětikorunu. Jsou to ovšem většinou knihy pro dospělé.
Ale jak je vidět, najde se tam někdy za babku i něco pro mladé čtenáře.
V každém antikvariátu je zvláštní police, někdy i celý regál, kde jsou shromážděny starší (ale někdy
i úplně nové) knihy pro děti a mládež. Pohádky, povídky, dobrodružné romány, sci-fi, naučná díla, zkrátka všechny druhy. Jsou sice podstatně dražší než ty,
o nichž byla řeč, ale přesto tam za 20 - 30 Kč získáš
často takovou, která stojí v normálním knihkupectví
třikrát, pětkrát a někdy i desetkrát víc. Co na tom, že
už ji někdo před námi četl?
To se rozumí, že tam vždycky nenajdu právě tu knihu, po které se pídím. Ale kdo má dost vytrvalosti,
nakonec každou časem někde objeví.
Vždycky, když jdu kolem antikvariátu, aspoň na
chvíli se tam zastavím. Nemusím nic koupit, a přece
jsem vítaným hostem. Mohu každou knížku vzít do
ruky a pořádně si ji prohlédnout, aniž nade mnou
stojí netrpělivý prodavač.
Někdy tam objevím pravý poklad, knihu, o kterou
moc stojím a po níž jsem léta marně pátral. Když si
ji odnáším domů, mám pocit zlatokopa, který po
dlouhém bloudění v horách konečně vyrýžoval zlatý nugget.
Každá antikvární kniha má cenu napsanou tužkou,
zpravidla ji uvidíš na prvním listu vpravo dole, hned
jak otevřeš desky. Neplatí tedy cena natištěná.
Až se poprvé odvážíš do antikvariátu vstoupit, zeptej
se prodavače, kde je oddělení s knihami pro mládež.

A pak začni zkoumat, jaké tiuly tam jsou a kolik který stojí. Někdy s překvapením zjistíš, že v jednom obchodě jsou dvě nebo tři stejné knížky, ale každá za
jinou cenu! Pokud není v horším stavu, koupíš si samozřejmě tu nejlevnější. Cenové rozdíly, někdy
opravdu velké, jsou i v různých antikvariátech. Také
proto je návštěva každého antikvariátu malým dobrodružstvím. A tahle dobrodružství zažívám už od
klukovských let. Nikdy mě nepřestala bavit.
M. Z.
V minulém čísle Skauta - Junáka jsme otiskli příběh
o E. T. Setonovi, jak si vymohl vstup do knihovny
Britského muzea, vzpomínáš si?
Jestliže i ty pravidelně chodíš do knihovny, a půjdeš tam v průběhu měsíce ledna alespoň jedinkrát, můžeš si do Desetiboje připsat 10 bodů.
Nechodíš ještě do veřejné knihovny? ZařiX si tedy
v lednu legitimaci. Že u vás v obci není? Zeptej se, zda nemáte knihovnu
ve škole. Možná je knihovnička ve
vaší střediskové klubovně? Ani to
ne? Pokus se domluvit s někým ze
známých, požádej o pomoc rodiče, vedoucí, učitele – vypůjč si knihu od nich. Ale za to si body připiš jen v krajním případě, a dál pátrej po nejbližší
veřejné knihovně.
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Těší nás, že počet členů skautského čtenářského
kruhu stále roste. Zde jsou další přihlášení v průběhu měsíce listopadu.
Kateřina Ma?átková, Pardubice; Kateřina Kodríková,
České Budějovice; Markéta Vilímková, Poděbrady;
Jaroslav Květoň, Brno; Lenka Charvátová, Kostelec
nad Orlicí; Tomáš Kalousek, Pardubice; Šárka
Jonáková, Pelhřimov; Štěpánka Bechyňová, Janovice
nad Úhlavou; Petr Slavík, Plzeň - Bory; Marián Rajtorál,
Praha 3 - Žižkov; Tomáš Waidinger, Praha 3 Vinohrady; Jan Peroutka, Ostrov; Vojtěch Dostál,
Majetín; Marie Nováková, Česká Lípa; Martina Vítková,
Raná u Hlinska; Zuzana Pozlovská, Neratovice; Hana
Ševčíková, okr. Mělník; Pavlína Haklová, Praha 5 Stodůlky; Pavel Nikl, Chotěboř; Petr Venhoda,
Jaroměřice nad Rok.; Jiří Jun, Poděbrady; Adéla
Kantůrková, Praha 4 - Modřany; Jan Harnych, Červená
Voda; Lucie Dvořáková, Kostelec nad Orlicí; Zdeňka
Tomášová, Litoměřice; Barbora Platošová, Frýdek Místek; Jirka Bílek, Pelhřimov; Ondřej Nevělík, Břeclav
4; Pavla Lepíková, Frýdek - Místek; Petra Neuwirthová,
Frýdek - Místek; Roman Válek, Hustopeče nad Bečvou;
Lucie Torkošová, Frýdek - Místek; Petr Eliáš, Ústí nad
Orlicí; Richard Wimmer, Lomnice nad Popelkou;
Vojtěch Trmač, Brno; Karel Judex, Brno; Jiří Sehnálek,
Bystřice pod Hostýnem 1; Anna Burešová, Pardubice;
Vojtěch Krejsa, Brandýs nad Labem

Knihu dostanou tito vylosovaní: Vojtěch Dostál
z Majetína a Ondřej Nevělík z Břeclavi.
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dokážeš to?
1. Dokaž svou pružnost
Lehni si na podlahu nebo na koberec zády,
ale předtím polož asi půl metru za hlavu malý míček (nejlépe tenisák). Pak vleže zvedni
nohy vzhůru nad tělo a za hlavu, až se dotkneš špičkami chodidel země. Uchop míček
chodidly a přenes ho nad tělem do výchozí
polohy. Když budeš ležet opět na zádech,
s nohama nataženýma na zemi, a míček stále
svírat mezi chodidly, můžeš považovat tento úkol za splněný a připočítat si do Skautského desetiboje 1 bod. Jestliže ti míček při
přenášení vyklouzne, musíš jej vrátit rukama
na původní místo a zkusit to znovu. Možná
se ti nepodaří při prvním pokusu dosáhnout
špičkami na zem za hlavou. To bude svědčit
o malé pružnosti tvé páteře. Opakuj každý
den tento cvik několikrát a třeba tento úkol
do měsíce přece jen splníš. Nezapomínej na
základní podmínku: hlava, krk a horní konec
trupu zůstávají stále na zemi. Také paže nech
volně ležet, nesmějí při přenášení míčku pomáhat.
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dat lepší výkon. V každém případě si počet
dokončených kliků bez odpočinku zaznamenej do své knihy osobních rekordů. A někdy
v budoucnu se tento výkon pokus překonat.
Když budeš aspoň čas od času cvičit sílu, jistě se ti to podaří.

3. Dokaž svou rychlost
Uchop do obou rukou prut nebo delší pravítko tak, aby bylo vodorovně se zemí. Pak
s ním předpaž a drž obě paže vedle sebe, ruce jsou hřbetem vzhůru. Pak pravítko pus?
a když začne volně padat k zemi, zachy? ho
dřív, než dopadne na podlahu. Opakuj tento
test třikrát za sebou. Pak si započítej do desetiboje tolik bodů, kolikrát se ti podaří pravítko skutečně chytit. Jestliže tě tvůj výkon
neuspokojí, můžeš to zkusit znovu. Ale předtím se musíš vzdát bodů za jeden nebo dva
úspěšné pokusy. Platí tedy jen body získané
v jedné trojici pokusů.

4. Dokaž svou obratnost
Lyžování je jeden z nejkrásnějších sportů.
Čtyři body do desetiboje ti přibude za to,
když strávíš na lyžích čtyři hodiny a ani jednou neupadneš. A? už máš na nohou sjezdovky nebo běžky. Za každý pád si jeden bod
odečti. Samozřejmě jen do nuly! Upadneš
hned na začátku dne? Podívej se na hodinky
a zkus plnit tuto zkoušku od chvíle, kdy se
zvedneš ze sněhu. Pokud nebudeš na lyžích
aspoň čtyři hodiny, máš možnost dílčí zkoušky – když neupadneš v první hodině, získáš
první bod. Budeš-li na lyžích aspoň dvě hodiny a po celou tu dobu se udržíš na nohou,
máš nárok na dva body.

2. Dokaž svou sílu

Zkouška vytrvalosti

Přejdi na podlaze do vzporu ležmo a začni
dělat kliky. Spus? se při nich vždy trupem těsně nad zem a hned na to se silou pokrčených
paží zvedni do původní polohy, vzporu ležmo. Snaž se provést 5 kliků bez odpočinku.
Pro děvčata je to cíl – získávají za tento výkon 2 body. Chlapci však musí udělat k pěti
klikům nejméně dalších pět, aby si mohli do
Desetiboje připočítat dva body.
Zdá se ti to směšně lehké? Nic ti nebrání po-

Vytrvalost patří k těm vlastnostem, které musí mít každý člověk, když chce dosáhnout nějaký nesnadný cíl. Nejen sportovec!
Vyzkoušej v následujících třiceti dnech, jak
na tom s vytrvalostí jsi. Pokus se splnit v každém dalším dni tento malý test: Ráno po probuzení proveX krátkou rozcvičku. Postačí,
když budeš cvičit jen pět minut.
Tohle je příležitost k získání dalších bodů do
Skautského desetiboje. Za každý den, kdy
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přemůžeš svou lenost a odcvičíš
malou ranní sestavu, připočítej si
půl bodu. Než vyjde další číslo našeho časopisu, můžeš tak po troškách získat celých 15 bodů!
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Citius, altius, fortius!
V českém překladu zní toto heslo mezinárodního olympijského hnutí: rychleji, výše, silněji! Zapamatuj si ta slova, a nejen česky,
i v původním znění. Když je vyslovíš latinsky,
dýchnou na tebe zvláštním kouzlem. Opakuj
si toto heslo a snaž se podle něho žít.
Rychleji, výše, silněji – v tělocvičně, na hřišti
i v přírodě při závodech. Citius, altius, fortius – ve škole, při práci a v celém životě.
Uplatni toto heslo také v tělocvičných testech, které jsou tu pro tebe připraveny!

Malé tajemství
Je to s podivem, jak málo lidí je zná. Je spojeno s ranní rozcvičkou. Když se přinutíš vyskočit z postele o pět minut dřív, než je nut-

opičárna

né a když těch pět minut cvičíš, získáváš nečekanou odměnu. Tatam je obvyklá ranní rozespalost. Pryč je rozmrzelost, která z rozespalosti pramení. Najednou v sobě cítíš plno
síly, svěžesti a dobré nálady. Úkoly, které se
večer před usnutím zdály strašně těžké, připadají ti po rozcvičce snadnější. Nevěříš?
Vyzkoušej to na sobě hned zítra a uvidíš.
Musíš k tomu mít ovšem dost vnitřní síly. Až
ráno otevřeš oči, nebude se ti chtít z teplého
pelechu. Ještě minutku, povolíš si. K první
minutě přibude druhá, třetí – a nakonec na
rozcvičku nezbude čas. Ověř si na tom, jak se
ovládáš. Hned jak zařinčí budík, poruč si:
hop z postele. A okamžitě se dej do cvičení.
Ranní rozcvička má být složena jen z lehkých
cviků. Nezařazuj do ní kliky, shyby, řadu dřepů. TeX nechceš posilovat svaly, ale rozproudit v těle krev, probudit mozek. Začni třeba
od hlavy a postupuj v rozhýbávání těla systematicky přes paže, trup a pánev k dolním
končetinám. Opakuj ty cviky, které znáš ze
školního tělocviku, vymýšlej si svoje vlastní.
Tak nezapomeň hned zítra ráno!

hrobového ticha se ozval nesmělý hlásek:
„Ale bratře, vždyC u nás je taky pěkně, né?"
• Před odjezdem na výpravu Akela kontroluje
oblečení své smečky vlčat. „Podívej Pískle na
nohy, vždyC máš obráceně obuté boty!" „To
je... teda, možný, bratře, ale nohy mám správně." tvrdošíjně se hájí Pískle.

• Světlušky navrhují sestře vedoucí: „Nemohly
bychom si dneska hrát na opičky v zoologické
zahradě?" „To já neumím,“ prohlašuje Velká
světluška. „My tě to naučíme," jásají světlušky.
„My budeme jako opičky a ty nás budeš krmit
burákama."
• Vlče hlásí: „Bratře, já nemohu jet s vámi na
tu nedělní výpravu. Budu totiž nemocný. --Teda --- my totiž, vlastně jedeme k babičce do
Černošic.“
• Akela domlouvá vlčatům: „Když budete mít
na konci roku dobré vysvědčení, tak pojedeme příště na tábor do zahraničí." Po chvíli

• Rádce družiny Jestřábů povídá: „Lasičko, je
tu zima, přilož do kamen dvě lopatky
s uhlím." -- „Ale bratře," koktá Lasička, „vždyC
my máme jenom jednu lopatku."
• Malá Majda vyzvídá: „A maminko, máš ty
mě opravdu moc ráda?" „To mám, vždyC to
víš," ujišCuje maminka Majdu. Ta se nedá odbýt a povídá: „Tak proč mě nechceš přihlásit
k těm světluškám?"
• Když přijde do družiny Lišek nový člen, tak
mu ten poslední nováček slavnostně předává
koště na zametání klubovny. Nového Ládíka
to ale nevyvedlo z míry a povídá: „Co je to?
To neznám. Máte k tomu záruční list a návod
k použití?"
Připravil Balů, Mimoň
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domovenka

tví. Organizačně patřil oddíl do
sboru v Uherském Brodě. Po
roce 1922 se však stopa
Jestřábů ztrácí. V letech 1945
– 1948 oddíl obnovil činnost
pod vedením br. Horáka a v období 1968 – 1970 již středisko
605.11 vedli br. Jiří Sieber
a Lubomír Rybák. Od obnovení

NA POMEZÍ JE ŽIVO
15. středisko Junáka Vatra Štítná nad Vláří uspořádalo 2. října
1999 již 7. Noční závod rangers
a roverů za účasti 20 tříčlenných hlídek.
Kromě hlídek z okresu Zlín přijeli také R&R z Olomouce,
Litomyšle a početná výprava
ze slovenské Dubnice nad
Váhom. V pozdních nočních
hodinách bylo vyhlášení výsledků. Nejlépe se umístila
hlídka z domácí Štítné, za ní
hosté ze Slavičína a Brumova.
Zatím rekordní účast hlídek ze
všech ročníků ukazuje, že na
moravsko-slovenské hranici je
skautsky živo.
Pavel Šuráň

80 LET SKAUTINGU
VE SLAVIČÍNĚ
Necelý rok po skončení první
světové války byl v našem městě založen první skautský oddíl. Jeho zakladatelem byl br.
Josef Hron a říkali si Jestřábi.
V oddíle bylo 10 až 15 chlapců
ve věku od 13 do 18 let.
Věnovali se skautskému výcviku a životu, tak jak jej popsal
br. Svojsík v Základech junác-
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oddílu v roce 1989 se ve vedení
vystřídalo několik vedoucích,
stále pokračujeme v duchu tradic kupředu a jsme hrdí na to,
že jsme nejstarším oddílem
u nás v regionu.
Tomáš Kubů – Šedý vlk

ZIKKURAT V LIBERCI
Babylónská věž – zikkurat - nebyla dokončena pro „zmatení
jazyků“, ale první liberecká integrovaná hra měla naopak lidi spojit. Sice ne lidi rozdílných
jazyků, ale děti ze Školy pro tělesně postižené a skauty.
„Není potřeba postižené děti litovat, není třeba jim ani okatě
dávat pomoc najevo. Prostě je
vzít na vědomí, všímat si, že se
dovedou dobře bavit a třeba si

mezi nimi najít kamarády,“ řekl
během příprav Vezír, hlavní kapitán vodních skautů. Polovinu
každého ze čtyř družstev tvořili postižení a druhou skauti,
příslušnost k družstvu označovala barevná čepička. Soutěžilo se ve skládání šipek na čas,
v jejich hodu na dálku, v šachovém hlavolamu „Jízdárna„“
kdy zástupce na vozíčku určoval, kam umístit šachového koně a ten zdravý běhal s velkou
šachovou figurou. Největší
odezvu měl slalom vozíčkářů,
kde závodníci z „Jedličkárny“
vynikali. Při jízdě jedné z dívek
na vozíčku skřípaly v zatáčkách snad všechny šrouby a po
závěrečném sprintu hodila v cíli takového „šmejra“, za kterého by se nestyděl žádný řidič.
Zvítězili Zelení a neprohrál vůbec nikdo.
Skauti z Flotily mnohonásobně
překonali vložené naděje organizátorů. Akce se povedla,
a tak budou pokračovat další
v únoru až květnu. Flotiláci již
nebudou soutěžit, ale podílet
se na pořádání.
A. Potěšil – Spacák

VÍKEND NA VODĚ
První říjnový víkend se společně vydali skauti ze střediska
Bílá podkova Hostivice a mladí
ochránci přírody Kajky na
Berounku. Po pátečním tréninku v Nižboru spustili lodě na
vodu poblíž Roztok u Křivoklátu. Vedoucí skautů Honza
Lukáč na první lodi vybíral trasu a Vašek Havlíček na konci
byl užitečný záchranářskou
pomocí. Večer se soutěžilo ve
znalostech přírody, oba oddíly
však získaly stejný počet bodů.
Den byl završen noční vycházkou na keltské oppidum
Stradonice. Plavba končila
v Srbsku a za krásný zážitek je
třeba poděkovat i cestovní
kanceláři Honza s. r. o., která

poskytla vodácké vybavení
a dopravu.
Václav Havlíček

PODZIMNÍ
PRÁZDNINY
27. - 31. 10. strávily společně
na šumavském Špičáku děti
z 30. oddílu Střelka - Plzeň a 1.
oddílu střediska Bílá labu?

ze šesti oddílů svoji lípu svobody v městském parku a společně jednu u Skautského domova. Lípy budou čtvrté
skautské generaci symbolem
svobody našeho státu, češství,
vztahu junáků k přírodě a také
symbolem věrnosti skautskému slibu. Odpoledne probíhala
hra „Kurýr“ na památku skautské služby Národnímu výboru
republiky v roce 1918. Třetí akcí dne byla vlastně poslední
plavba ve starém letopočtu
a současně zamykání řeky
Ploučnice před zimou. Až budou příště mimoňští vodní
skauti brázdit své řeky, bude se
již psát rok 2000.
Jirka Řeháček – Balů

MÁCHŮV MEMORIÁL
27. - 31. 10. proběhl již IX. ročník štafetového běhu z kopce
Radobýl na pamě? K. H. Máchy,
pořádaný litoměřickými skauty. Zúčastnilo se téměř 100 hlídek po 5 závodnících z celé republiky.
Jistič
Bor. Vyšplhaly např. na Velký
Ostrý, Špičák, k vodopádu
Bílá strž. Prohlédly si Železnou Rudu, Černé a Čertovo jezero,...
Šestice odvážných, vybavených cestovním pasem, vystoupila k Malému i Velkému
Javorskému jezeru, ale především na nejvyšší vrchol celé
Šumavy a Bavorského lesa
Velký Javor (1456 m).
Večerní program se skládal nejen z množství her, ale také
z diskuse a zamyšlení nad vážným tématem (28. říjen, přátelství, skautské desatero).
Těšíme se na další společnou
akci.
Michal Bureš - Bumerang

28. ŘÍJEN V MIMONI
oslavili skauti hned třemi akcemi. Dopoledne vysadil každý

kmenové uspořádání a zavádějí společnou programovou radu. Za Junáka se sněmu zúčastnili ses. M. Rocmanová-Káča
a br. P. Trantina-Goblin, kteří
tam mimo jiné vystavili kolekci
českých publikací, hlavně současných časopisů.
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IX. SNĚM
SLOVENSKÉHO
SKAUTINGU
V Trnavě se 6. listopadu 1999
konal IX. sněm Slovenského
skautingu, na kterém bylo zvoleno nové náčelnictvo.
Náčelníkem se stal jedenačtyřicetiletý br. Ing. Ján Pokorný–Johany z Bratislavy. Sněm přijal nové stanovy, které ruší
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