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„Kuk!„ – foto Jitka Vrbová-Prófa,
Česká Třebová ¿

Ù

Sněhovou rozhlednu na Šumavě si
postavil 30. oddíl Střelka z Plzně
o velikonocích 1996 ½

×

Sněhové
opojení
Družina Orlů se svým sněhovým kamarádem –
Trojka Ratíškovice ¾

Ø

Když sníh napadne, tak ho musíme využít… –
foto Pavel Kučera-Racek, Nymburk ¾ À

ØÚ

Náš nejhezčí a největší sněhulák, jakého jsme
kdy postavili – Střelka PlzeňÀ

Ú
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Co přinesl
poštovní
kurýr?

Zrovna před pár
dny jsem potkala
jednoho – dnes
již
dospělého
– člena mého
oddílu, který
si liboval, jak
si v deníku
nedávno početl a zavzpomínal na dobrodružství
prožitá s oddílem. Anebo o co lépe
by se pátralo po minulosti, kdyby ty deníky existovaly… A tady je další možnost získání bodů
do Desetiboje. Máš-li deník a píšeš-li
do něj pravidelně aspoň dvakrát či
třikrát týdně, anebo pokud si během
února deník založíš, můžeš si započítat 10 bodů.
kresba: berg

Milé setry – milí bratři – milí čtenáři!

Nejdřív ze všeho vám musím poděkovat
za tu záplavu vánočních přáníček a „pééfek„, a tentokrát mi jistě prominete, když nebudu vypisovat, od koho byla – padla by na to jistě celá stránka. Zato s ostatní poštou to v prosinci
nějak vázlo. Nedá se nic dělat, snad nový rok nadělí víc.
Přestože tentokrát za dopis redakci nebudou žádné bodíky do desetiboje, rádi bychom od vás dostali během února odpovědi na příběhy z Linky
S. O. S. (str. 19 tohoto čísla a str. 10 v č. 4), a nápady do Katalogu dobrých skutků (Rádce).
Také bychom chtěli vědět, jak pokračuje vaše
pátrání po minulosti vašeho střediska či oddílu.
A ještě jedna otázka: získává váš oddíl peníze
na skautské časopisy nějak jinak, než že to
prostě zaplatíte v oddílových příspěvcích?
Přivyděláváte si na ně nějak? Anebo jsi právě Ty
jediná/jediný, kdo Skauta-Junáka široko daleko
objednává?
Samozřejmě že se nebudeme zlobit, když pošlete
cokoliv jiného, k tématům, která jsme uvedli na
této stránce v minulých číslech. Naopak, budeme
moc rádi – a když ne hned, tak časem jistě vaše
příspěvky otiskneme.
Přejeme vám krásné předjaří a hodně pěkných
chvil s naším časopisem i při uskutečňování námětů z něj načerpaných.
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Třetí úkol také není složitý: přibude-li v tvé osobní knihovničce do konce února nová knížka, přičti si do Desetiboje 5 bodíků. A nemusí to být
žádná drahá kniha – vzpomeň si na
úvodní článeček ke Skautskému čtenářskému kruhu od Miloše Zapletala
z minulého čísla (Knížka za korunu,
str. 39), třeba ti pomůže.
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A ještě poznámka nakonec – dostali jsme několik
dopisů s dotazem, zda je ještě možno se do
Skautského desetiboje zapojit? Samozřejmě
ano! Každý se hodnotí a boduje sám. Bodíky zapisuj do tabulky, kterou najdeš někde v časopise
(dnes ji máš hned tady dole). Úkoly do desetiboje jsou označeny logem desítky v rámečku.
Tak hodně zdaru!
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Skautský desetiboj
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Máme pro Vás tentokrát tři mimořádné úkoly,
o nichž není řeč nikde v jinde v časopise. Ten
první je asi docela jednoduchý, i když te" už ho
nemůžeš moc ovlivnit: za každou
jedničku na vysvědčení si připočítej
jeden bod, nejvýš však můžeš získat
bodů deset, i kdyby jedniček na vysvědčení bylo víc.
V předchozích třech číslech jsme psali o tom,
jak si založit deník, a že je to dobrá věc ho psát.
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Káča a Miloš
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Poselství

k mezinárodnímu svátku
skautek
Máte mezi známými nějakou manželskou dvojici, která by měla narozeniny ve stejný den?
Já osobně ano. Zakladatel skautingu Robert
Baden-Powell se narodil 22. února 1857 a jeho
žena Olave (čti olejv) 22. února 1889. Když se
v r. 1912 potkali, jistě o této náhodě nevěděli.
Ale stejně poznali, že si jsou souzeni.
Olave se brzy stala náčelní anglických skautek, a v r.1930 i světovou náčelní. Skautky z celého světa psávaly „skautským rodičům“ blahopřání ke společným narozeninám. Proto se
mezinárodní konference skautek v USA (1926)
usnesla prohlásit 22. únor za mezinárodní svátek skautek. Svátek dostal jméno „Thinking
Day“. Naše skautky jej pojmenovaly Dnem
sesterství, dnes Dnem přemýšlení.
Poselství BETTY CLAY, dcery manželů Baden- Powellových, k mezinárodnímu svátku skautek
Ptáte se, proč maminka nebyla ve vašem věku skautkou? Narodila se v roce 1899, a tehdy ještě tatínek skauting nezaložil. Byl tenkrát v britské armádě.
První anglické skautky začaly pracovat v r. 1910. Možná, že si ani neumíte představit, jak odlišně se tehdy žilo. Mnoho věcí, které vás dnes obklopují, prostě neexistovalo. Víte, kolik sloupů elektrického vedení přivádí elektřinu do vašich domovů? Nebo jste si jich vůbec nevšimly?
Když byla maminka malá, znalo jen málo odborníků tak obyčejné věci, jako je telefon, rádio,
letadla ... a letět na Měsíc bylo námětem pro spisovatele sci-fi!
Když si uvědomím, kolik zázraků se objevilo od maminčina dětství, zajímalo by mě, co by
čekala od příštího tisíciletí. Jsem si úplně jistá, že by byla nadšena pomyšlením na „nový
start“ a měla by plno plánů, jak dívčí skauting poroste a bude rozkvétat v příštích letech.
Asi by nám řekla: „Nemůžete si představit, jaké objevy přijdou v budoucím století.
Připravujte se na všechno: ne na to, co znáte, ale na to, co neznáte! Bu6te fit, silné
a čisté na těle i na duchu. Neztrácejte naději a dobrou náladu. Pro své okolí bu6te
těmi, kdo šíří štěstí a laskavost. Jen tak najdete radost i pro sebe.“
Jednou věcí jsem si pro příští tisíciletí jista – skautské hnutí tu bude stále – pro vás i pro děti
vašich dětí. Bude existovat, protože je zapotřebí, aby přinášelo radost a přátelství pro více
a více mladých lidí po celém světě.
A tak vděčně vzpomeňme na mého tatínka i maminku, že nám dali skauting, a také mysleme na naše sestry blízko i daleko. A nejvíc přemýšlejme, co můžeme udělat, aby svět byl
šKastnější.
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Dodnes si skautky po celém světě posílají navzájem blahopřání a dělají slavnostní schůzky, kde si vypravují o skautkách v zahraničí.
V 2. díle příručky „Cestičkou světlušek“ najdete písně a hry, které byste si mohly na vaši
slavnostní schůzku připravit.
S oslavou je spojena i povinnost. Každá světluška a skautka dává příspěvek na Fond 22.
února, z jehož prostředků se pomáhá nově
vzniklým členským organizacím WAGGGS
– Světové asociace skautek.
Možná někdo z vašeho střediska zahraniční
skautky už potkal a bude vám o své zkušenosti vyprávět. Přeju vám, aby se i vaše slavnostní schůzka vydařila.
Jste členkami téměř desetimilionové světové
organizace skautek. Ty všechny mají jako odznak trojlístek a slaví tento den s vámi.
Vlasta Macková
Manželé Baden-Powell s dětmi, 1933

Betty Clay dostala nejvyšší vyznamenání
Světového výboru skautů – Bronzového Vlka.
Prvního Vlka dostal její otec Lord Robert
Baden-Powell v r. 1935.
Bronzový Vlk se nosí na stuze na krku a je udělován za mimořádné zásluhy o skautské hnutí.
Betty Clay je viceprezidentkou jak v organizaci
skautů, tak v organizaci skautek.
Narodila se v r. 1917 (shodou okolností ve stejný den jako její manžel) a je posledním žijícím
dítětem manželů B. P. Je také nositelkou nejvyššího řádu skautek – Stříbrné rybky.
Na snímku je Betty Clay (vpravo) s naší náčelní
Hanou Kvapilovou na Světové konferenci
WAGGGS v r. 1996
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Plivník
Sotva se v klubovně setmělo, vytáhl Korzár
z police knihu, zapálil svíčku a začal číst jakýsi strašidelný příběh o šíleném starci z jedné
londýnské čtvrti. Četl tichým, stísněným hlasem. Černé hodinky – to bylo jeho.
Venku se mezitím zvedl vítr. Kdesi v dálce zaduněl hrom, drobně se rozpršelo. Vsadím se,
že se náš rádce v duchu radoval z toho, jak mu
tohle psí počasí krásně nahrává. Už pár měsíců
se snaží dát dohromady neuspořádané vztahy
Orlů. Vymýšlí pro družinu nejrůznější hry, závody a soutěže, ale s klukama to ani nehne.
Teda, se třemi z nich to nehne. Mates, Viktor
a Sup poslední dobou básní jen o motorkách
a ostatní je nezajímá. S Korzárem vedu družinu
už druhý rok. Začínali jsme dobře. Družinovky
se nám dařily, kluci byli nadšení. Ale jen co ti
tři přešli do osmé třídy, všechno se rázem změnilo. Snažím se Korzárovi pomáhat jak se dá,
obávám se však, že naše veškeré snažení je
marné. Pokud se naši fandové trhnou, zůstaneme jen čtyři a to je na družinu málo.
Vítr se asi zbláznil. Lomcuje s korunami borovic sem a tam, jako se stébly trav. V lese praská jedna větev za druhou, ze střechy se ozývá
klepání prasklé tašky a v komíně kvílí meluzína. Na stole před námi skomírá plamen svíčky.
Tenhle večer je přímo strašidelný. Korzár se
nenechá ničím rušit a jen čte a čte. Má fantazie pracuje na plné obrátky. Stávám se detektivem a běžím po stopách šíleného starce.
Vžívám se do toho střeleného příběhu natolik,
až mi běhá mráz po zádech. Ve chvíli, kdy jsou
naše smysly upřeny k příběhu nejvíc, udeří
cosi do okna. Nebyla to žádná rána, ale i tak to
s námi pěkně trhlo. Kurýsek vyskočil ze židle
jako péro a odhrnul záclonu. Okno se však
otevřít neodvážil, to otevřel teprve Korzár.
Prudký závan větru sfoukl plamen svíčky. Na
okamžik jsme tápali ve tmě. Po chvíli nahmatal Viktor vypínač a rozsvítil. Na široké římse
leželo velké černé kuře. „Co to je?“, zděsil se
Kurýsek. „Kavka,“ pravil klidně Korzár, „asi ji
přitáhlo naše světlo,“ a černou hromádku neštěstí smáčenou deštěm přinesl na stůl.
Teprve tady i ostatní rozpoznali v kuřeti ja-
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kousi podobu s vránou. Kavka ležela na boku
a bezmocně hrabala pařáty. Náraz do okna ji
ochromil. Viktor vzal kavku opatrně do dlaní
a postavil ji na nohy. Jen stěží udržovala rovnováhu, vrávorala. Když se po chvíli z úderu
vzpamatovala, načepýřila se a vytřepala ze sebe všechnu vodu. Její splihlé peří bylo najednou krásně černé a lesklé. ŽluTásek, který stál
dlouho stranou, najednou zařval: „Nedotýkejte se ho!“. Ostatní, co stáli kolem, na něj vykulili oči. Co se mu to chudákovi stalo? „Je to
plivník! Naše bába říkala“, souká těžkopádně
ze sebe, „že taková černá kuřata se zjevovala
při búřkách ve staveních, aby hospodářům
škodila“. Po jeho slovech jsem si vzpomněl na
pohádky o rarášcích, zlých plivnících a černých kuřatech. „To je hloupost“, zasmál se
Korzár, „plivníci neexistují“. To „černé kuře“
vypadalo vážně jako kavka. Nebyl proto důvod k vážným obavám, že by šlo o údajného
škůdce. Později, po vysvětlení závažného problému, ŽluTásek uznal, že plivníci byli jen v pohádkách. A nakonec, vždyT klubovna není žádné stavení ani stodola, tak proč by sem lezlo
nějaké černé kuře.

Kavka se vůbec nechovala plaše. Ba naopak.
Bylo na ní znát, že už kdysi dřív pobývala v lidském obydlí. Pro jistotu jsme však zavřeli okno. Sotva se kavka trochu rozkoukala, vydala
z hrdélka mocné „ŤA,“ a vznesla se na polici
s knihami. Náš černý host byl najednou středem pozornosti. Každý se začal zajímat o to,
čím se taková kavka živí, kde přebývá a jestli
si ji necháme. Korzár utrousil poznámku, že
takový pták potřebuje občas něco žrát a kdo
že se o ni bude starat. V tu ránu bylo šest rukou nahoře. Tak jsme přijali, lépe řečeno adoptovali, osmého člena družiny, kterého jsme
přejmenovali na Plivníka.

O Plivníka jsme se starali skutečně vzorně.
Určili jsme si služby a nosili jsme mu do klubovny, světe div se – i mimo vymezený čas
družinovek, zrní, kukuřici, různé bobule a taky

žížaly – ty měl nejraději. Protože se Plivníkovi
v kleci moc nelíbilo, pouštěli jsme ho někdy
volně do prostoru klubovny. Pták z čeledi krkavcovitých dal na sobě znát, že je rád a naši
laskavost nám oplácel tím, že nám hopsal po
ramenou a křičel nám do ucha „ŤA-ŤA“. Od té
doby, co Plivník pobýval občas volně vypuštěný v naší místnosti (a to i za naší nepřítomnosti), nacházeli jsme rozklované obrázky, nástěnky, a skoro všude po podlaze i po nábytku
bílé prskance, které nelibě zaváněly. Nikomu
najednou nevadilo, že musí setřít, uklidit nebo
opravit to či ono, a že musí z domu do klubovny častěji. Mimo naši družinovku se kvůli
Plivníkovi scházeli v klubovně i jiní členové
oddílu a střediska.
Já jsem docházel za kavkou každé úterý.
Jednou, asi po pěti týdnech jejího pobytu,
jsem si na ní všiml, že už není tak veselá
a družná jako dřív, a že často vysedává u okna. Téhož dne pokrylo oblohu hejno černých
krkavců. Bylo to jasné jako facka. Plivník tesknil po svých druzích ve fraku, proto ho musíme vrátit tam, kam patří.
Svůj nápad jsem oznámil ostatním Orlům následujícího dne na družinovce. Nikdo, kromě
Korzára, nebyl mým nápadem příliš nadšen.
Nakonec i ostatní uznali, že kavce bude lépe
na svobodě než v zajetí. Kdo ví, zda by časem
i nepošla.
Vynesli jsme Plivníka před klubovnu a čekali,
až z Kurýskova ramena vzlétne. Plivník udiveně koukal po nás a po obloze, a ne a ne odletět – tak byl z té svobody zjankovatělý. Teprve
když ho Korzár vzal do dlaní a vyhodil ho do
výšky, vznesl se Plivník na nejbližší větev staré borovice. Šetrně a kamarádsky jsme ho odtud zaháněli. Ale kdepak, náš Plivník si nedal

říct. Teprve po dlouhé době, když jel kolem na
kole úplně cizí kluk, Plivník se polekal divného
plechového tvora a vzlétl. Ještě než nám nadobro zmizel z očí, zakřičel to své „ŤA-ŤA“.

Pak už jsme ho nikdy neviděli. Jenom pár fotek nám zůstalo. Později mi Korzár řekl, že
s plivníkem ulétl i náš družinový duch. V tom
měl docela pravdu. Měsíc, dva šlapala družina
docela dobře. Ale pak sjela nálada našich fandů opět do starých kolejí. Do konce školního
roku dojela družina jen tak, ze setrvačnosti.
Na tábor už vyznavači dvoutaktního motoru
nejeli. Štěstí se od nás ale úplně neodvrátilo.
Kurýsek se ŽluTáskem v září přivedli další nováčky z jejich pátých tříd. Tak mohla družina
Orlů zas rozjet svoji činnost.
O plivnících a černých kuřatech se dříve říkávalo, že škodí a přinášejí smůlu. Náš Plivník
byl výjimkou. Do naší družiny vnesl přátelské
ovzduší a zájem o společnou věc. I když jen na
krátkou dobu, stál ten čas strávený v družinovém nadšení za to.
Jan Švrček – Jean
Ilustrace A. Pospíšil a M. Čermák

7

chvíle
strachu
VLČÁK
Blíží se konec družinovky, zbývá jen vyhlášení
výsledků bodovacího závodu, když tu se náhle otevřou dveře. Do klubovny vrazil vlčák,
střední postavy, s pěkným zubem. Pro nás to
bylo překvapení a nastal neplánovaný chaos.
Jen pár jedinců, jako například Meloun, neztratilo hlavu a zůstali klidně stát. Kluci, kteří
byli ve sklepě pro dříví, neodvážili se vylézt
nahoru a ostatní vyskákali na stoly.
Pes několikrát oběhl kolem stolů a vyběhl do
předsíně. Všichni honem za ním, aby zavřeli
dveře klubovny. Nevím proč. VždyT v klubovně se topilo, a přesto tam byla stejná zima jako venku.
V tom zmatku nakonec někdo zavřel kluky
i s vlčákem v předsíni a ještě psisku skřípl čumák mezi dveřmi. Pes se lekl, škrábl Fíka a ten
otevřel dveře. Pes byl opět v klubovně.
Tentokrát byl naštvanej a rafal. Lukáš, který si
chtěl zachránit „holej život“, jal se šplhat po
provazovém žebříku do horních klubovniček
v patře. Pes po něm vyskočil a chňapl. Chňapl
naprázdno a minul Lukášovu nohu. Zato si natloukl čumák o žebřík.
Skoro všichni mezitím prchli do předsíně a já

si to namířil až na ulici. Miki toho měl už dost,
popadl koště a rázně psa vyhnal ven z klubovny a zamkl dveře.
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Ani netušil, že jsem se v tom okamžiku octl na
ulici sám s vlčákem. Pes chvíli škrábal na dveře a když se nemohl dostat dovnitř, povšiml si
mé osoby. Co mám dělat? Skočit do řeky a plavat pryč? Je zima! Utéct? Určitě by mě dohonil.
Měl jsem ruce v kapse a nezmohl jsem se na
nic. Jen jsem se obrátil k vlčákovi zády, abych
se mu nemusel dívat do očí, a klidně jsem stál.
Slyším, jak se pes pohnul a kluše ke mně.
Najednou mi nečekaně skočil na záda, div
jsem se neskácel. Ani pak jsem se nepohnul
a pes kolem mých nohou proklouzl do křoví.
Rychle jsem mazal do klubovny. Vlčák se otočil a hurá za mnou. Bylo mu to k ničemu, neboT jsem už zavíral dveře.
Později tento drzý vlčák vlezl do naší klubovny ještě asi pětkrát, ale Miki ho vždycky vyhnal koštětem.
Do časopisu pardubické vodní Sedmičky
Hrožramrovo napsal
Meloun
P. S. Korunkou drzosti bylo, že po několika
dnech si vlčákova majitelka přišla stěžovat, že
jsme jejímu hafanovi spálili chlupy na hřbetě!!??

HOROR V KLUBOVNĚ
Stala jsem se rádkyní a mám svou družinu.
Domluvili jsme si první schůzku na pátek
v pět odpoledne. Před námi měly mít schůzku
světlušky. Přišla jsem dřív, abych se podívala,
co vlastně holky dělají. Co čert nechtěl, světlušky byly někde venku. Tak jsem odemkla
a dala si věci nahoru. Klubovna je velká. Má
přízemí a první patro. Šla jsem tedy nahoru
a rozložila si věci na stůl. Padl na mě podivný
pocit, a tak jsem pozhasínala a šla ven. Jen co
jsem sešla, přišly Anetka s Eliškou. Řekly, že
obě Petry nepřijdou a Krtek přijde později.
Šly jsme nahoru a nezamkly jsme zevnitř
– Krtek by se nás nedovolala. Začaly jsme si
tedy prohlížet knížky. Asi za čtvrt hodiny jsme
uslyšely bouchnout dveře, kroky na schodech, otevření dveří do klučičí klubovny a pár
kroků směrem k našim dveřím – a nic. Myslely
jsme si, že to je Krtek, a tak jsme začaly:
„Uhůůů, Krtku, tady, poj"!“. Ale nic se nedělo.
Prudce jsme vstaly a doběhly ke dveřím, ale
než jsme to stihly, zaslechly jsme kroky, dveře, kroky, dveře a nic. Otevřely jsme dveře

a tam nikdo. To nám stačilo. Holky měly hrozný strach a ten začal nahlodávat i mne. Zase
jako naschvál jsem nemohla najít klíče od klubovny. Konečně! Vešly jsme pomalu do klučičí
klubovny, pomaloučku po schodech dolů a ke
dveřím směrem ven. Otevřely jsme dveře.
Nikde nikdo. Zavřela jsem a zamkla. A v tom
se shora ozval smích. Ošklivý, hrubý, zlomený, vítězný smích, plný pohrdání a nenávisti.
U holek začínala propukat panika a na mě padal čím dál větší strach. Rychle nahoru a zavřít dřevník. Pak půdu, ale ta zavřít nešla.
Vběhly jsme do klubovny. Řekly jsme si:
„Klid!“ a začaly prohlížet odborky. Ve vedlejším domě trénovala nějaká skupina svou
opravdu, ale opravdu hororovou hudbu.
Každou chvíli jsme slyšely kroky. Nebo jen
vrznutí, cinknutí, zvuk, který jsme my vydat
opravdu nemohly. A pořád ta hudba. Zvuky
byly slyšet, i když hrála. Hrůza. Děs. Snažila
jsem se holky uklidnit a sama jsem měla co
dělat se sebou. Začaly jsme mluvit a – kroky.
Vždycky jedna z nás řekla:„Ticho!“ Byl vždy
slyšet krok – a nic. To už na nás padla atmosféra tak, že jsme pomaloučku za sebou scházely, zhasínaly a prohlížely každý čtvereční
centimetr, až jsme se konečně dostaly ven.
Zamknout. Hotovo. Šla jsem pak vyprovodit
holky. Samotné jsem je zkrátka pustit nemohla.
Naše první schůzka prožitá strachem nás dostala. Te" máme schůzky spolu s druhou družinou ve středu. Jsme v klučičí klubovně, ale je
nám to jedno. Jsme rády, že není pátek a že nejsme samy. Nejhorší na tom všem ale je, že dodnes nevíme, kdo nebo co to vlastně bylo.
Pulčula, Polička

ZLODĚJ
Jednou večer jsem seděla sama v obývacím
pokoji a zrovna psala skautský deník. Doma
nikdo nebyl. Mamka byla na návštěvě, taTka
na angličtině a brácha na gymnastice. Dveře
do kuchyně byly otevřené. Začala jsem pociTovat jakousi úzkost. Najednou jsem v lesklých dveřích uviděla stín. Na sto procent jsem
věděla, že na verandě někdo je. Zavolala jsem:
„Tati?" Nic se mi neozvalo. V naší čtvrti bylo
již několik domů vykradeno, a tak jsem žila
v představě, že my jsme další na řadě.
Otevřela jsem okno a vyskočila bosa ven na
zahradu, přelezla jsem plot a šla zazvonit na

naše domovní dveře. Měla jsem opravdu
strach. Byla jsem připravená utíkat, ale ve
dveřích se objevil taTka, který mé volání nejspíš neslyšel.
Cvrček, Lovosice

VZTEKLINA
Jednoho prázdninového dne odpoledne jsme
si s bratrem usmysleli, že budeme hrát badminton. Oběma se nám ten návrh líbil, otec
však namítal, že si tím zkazíme údery - hrajeme totiž tenis.
Přesto jsme ho neposlechli. Na pěšině před domem je
dost místa, proto
jsme si vybrali tento terén. Několikrát
jsme udeřili do
míčku, když náhle
bratr odhodil raketu a dal se na útěk.
Otočil jsem se.
Sousedův vlčák se
na mne řítil obrovskou rychlostí. Dal
jsem se tedy do běhu. Bratr skočil do
příkopu, ale mně to
nenapadlo, a stále
jsem utíkal. Náhle
jsem ucítil na zádech drápy psa.
V tu chvíli zaburácel čísi hlas:
„Asto, k noze!"
S brekem jsem se
vrátil domů, ale na to nejhorší jsem zatím nepomyslel. Teprve v noci mě napadlo, zda nemá Asta vzteklinu. Celou noc jsem v hrozném
strachu uvažoval, co by se mnou v nemocnici
asi dělali. Určitě bych dostával injekce do břicha, toho jsem se děsil.
Druhého dne byla Asta poslána na veterinu.
K večeři přišel soused, pan Líbal, a povídá:
„Nemusíš mít strach, Astin stav je uspokojivý,
i když sem tam dostane nějakou injekci místo
tebe."
A hlasitě se rozesmál. Já byl v té chvíli na vrcholu blaha.
Petr Šikola
Kresby E. T. Seton
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Když byl skauting v roce 1907 založen, představa o internetu byla asi zakladateli Robertu BadenPowellovi velmi vzdálená, Základní skautské principy přečkaly zkoušku času, i když se společnost v
průběhu let změnila. Říká se, že slovo Jamboree použil BíPí jako název akce, která přivádí dohromady skauty z celého světa. Každý rok se konají stovky mezinárodních setkání. Setkávání však nevyžaduje vždy fyzickou přítomnost.
Spontánní a ohromující zapojení skautů na internetu je důkaz, že to je životaschopný způsob setkávání, který by Baden-Powell pravděpodobně chtěl maximálně využít…

Zkušenosti
z Internetového
Jamboree ´99
Velká Británie, 16. 10. 20:17
Ahoj! Jmenuju se Luke, je mi 7 let a bydlím v C. L.
nedaleko Chatsworthu. Chodím do Bobříků (nejmladší skauti 5 - 7 let), kde děláme různé věci,
chodíme na výpravy, zpíváme písničky k táboráku a hrajeme hry. Taky rád jezdím na kole a hraju si na počítači. Prosím, dejte mi vědět, kde žijete a o vašem oddíle, napište brzy.
17. 10. 18:58 USA
Ahoj z Prescottu, Arizona
Mé jméno je Evan, je mi 10 let a chodím do
Webelos. Bydlím asi hodinu cesty od Grand
Canyonu, přestěhovali jsme se sem před 2 lety
z Chicaga. Tenhle víkend jsme tábořili s asi 60
chlapci z okolí. Měli jsme pestrý program s táborovým ohněm, horolezením apod. Hodně jsme si
užili...
19. 10. 0:07 Brazílie
Jmenuju se Altamiro a jsem vůdce 220. oddílu
Mantiqueira v Sao Jose dos Campos. Tady
v Brazílii máme vlčata „lobinhos“ (7 - 10 let),
skauty (chlapce a děvčata 11 - 14 let), „seniores“
(15 - 17) a „pioneiros“ (18 - 21). Našel jsem si vaše město v atlase....
Moje přesvědčení, že budeme v kontaktu se
skautskými oddíly z různých koutů světa 48 hodin v kuse, vzalo za své. Většinu víkendu jsem se
stejně musel starat o své děti. Oba nakrmit, vyměnit Pepovi něco počůraného, pokárat Aničku
za nekonečné škádlení sourozence Pepy, Pepu
pokárat za lezení po výškách, večerní mytí a nakonec uspávání, a tak podobně a pořád dokola.
Ale nevzdal jsem to. Vybaven velmi slabými znalostmi anglického jazyka a slovníkem jsem se
pustil do kontaktování skautů z různých koutů
světa. Nebylo to sice 48 hodin, byly to asi 4 hodiny, co mi děti dovolily. Ale stály za to. Hlavně
ta poslední v neděli, kdy už byla doma žena
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z výpravy se skautkami, starajíc se o děti a občas nakukujíc na monitor, aby se zeptala, jak se
daří na JOTI.
Jezevec, Třebíč
Předchozích ročníků se z České republiky nezúčastnil téměř nikdo. Byli jsme zvědaví na tuto
netradiční akci, kde se nedá nic osahat, vyzkoušet, prožít. S rovery ze stopadesátky jsme se nakonec shodli na tom, že jsme očekávali víc.
Většina konverzace je totiž toho nejjednoduššího typu: „Hi! Where are you from? I´m from…“
atd. Pokud jste chtěli získat nějaký kontakt do cizí země na skauty, dalo to občas dost práce.
I tak se nám podařilo získat pár e–mailových adres a webových stránek oddílů.
Kšanda, Nik Praha
Když se řekne v našem oddíle JOTI, kromě nejčerstvějších nováčků vědí všichni, o co v půlce
října půjde. Jedna pardubická škola svoji „33,6
kilovou pevnou lajnu" a učebnu plnou počítačů
půjčila za brigošku skautům ze 4.oddílu HORIZONT. Internetových propadlíku přibývá. Letos
se nás sešlo čtrnáct, navíc se Ballů připojil z privátu a Netopýr odněkud z Prahy.
Pošta ke konci JOTI ´99 řídla, ale vůbec nepřestala chodit! Školu jsme opustili v neděli za tmy
jenom kvůli tomu, že se musí na kutě, dohánět
spánkový dluh a zítra být redy ve škole. Při pondělku to ovšem po takovéto akci trochu vázne...
S hlavou plnou zážitků, angličtiny, němčiny, španělštiny – JOTI!
Už slyším kárání kolegů učitelů: „Co´s dělal o víkendu, dneska to je za čtyři!"; „Celý víkend na
učení a podívej ty chyby, cos dělal?"
Kluci v mailování pokračují, někteří i dopisováním v klasické „poštovní" podobě. Asi ne poslední „papírový" dopis přišel z daleké
Argentiny.
Co víc si přát?
Figy, Pardubice

HUCULŠTÍ KONÍCI
Objevili jsme jich celé stádo
v Bieszczadech, nádherných
horách na hranicích Polska,
Slovenska a Ukrajiny, kde jsme
strávili pár dní loni při návratu
ze SANu - mezinárodního
skautského setkání.
V poslední vesničce u hranic je
farma, kde se už několik let starají o asi padesát huculských
koní. Huculové jsou jediní koně, kteří žili původně i na našem území - v horách
Karpatského oblouku. Jsou
velmi skromní, odolní, malí
a chlupatí. Chovají se ve stádech a většinou nebývají okovaní.
Na farmě jsme se šli podívat
do stájí, kde byli chovní hřebci
a kobylky s nejmenšími hříbát-

ky. Jedno, které jsme viděli, bylo staré necelých 6 hodin. Mělo
veliké černé oči a sotva stálo
na nohou.
Směli jsme se podívat i do
ohrady u potoka k ostatním
koním. Postávali ve stínu stromů, ale když nás uviděli, hned
se celé stádo dalo do pohybu
směrem k nám, protože jsou
hrozně zvědaví. Museli jsme si
dát pozor, aby nám nešlápli na
nohu nebo nás neumačkali.
Strkali nám tlamy do kapes
a hledali něco k snědku. Nosili
jsme jim aspoň trávu.
Když už byli dotěrní až moc,
vylezla jsem do rozsochy jednoho stromu, ale oni mi pořád
oždibovali nohy a sandále, až
mne sourozenci vysvobodili.

Pak mě brácha na jednom koni
svezl, jen tak, bez sedla.
Strávili jsme u koníků celé odpoledne a vůbec se nám nechtělo pryč.
Kdo by chtěl navštívit huculy,
nemusí jezdit až na hranice
Ukrajiny. Když před třiceti lety
hrozilo huculským koním úplné vyhubení a u nás jich žilo už
jen několik desítek, byl založen
záchranný chov tohoto plemene – Hucul Club. Od té doby
můžete najít jedno stádečko
huculů na kraji Prahy na
Zmrzlíku, a v posledních letech i v Ráji-Lakách na
Kokořínsku.
Lída Sobková - Beruška,
10 let
foto Káča
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Doby, kdy milovníci sněžných prken vyvolávali na
sjezdovkách údiv, jsou dávno pryč. Co do množství se
již hodně blíží lyžařské většině a předloni se dokonce
snowboarding dostal i na
program olympijských her.
Je lepší lyžovat, nebo jezdit
na snowboardu?
Tuto otázku si pokládá stále více mladých milovníků
zimních sportů. Každý si na
ni bude muset odpovědět
sám, oba sporty mají své
kouzlo. Snowboard nabízí
hlavně zábavu, volnost jízdy po upravené sjezdovce
i v hlubokém sněhu, jízdu
na obě strany a dlouhé vylehnuté oblouky. Ti odvážnější vyhledávají různé skoky, triky nebo jízdu
v U-rampě. Můžete jen tak
sjíždět sjezdovkou, skočit
si na bouli, otočit se a řítit
se dolů pozpátku.
Odpoledne, když se začne
u vleku dělat fronta, můžete
s kamarády postavit skokánek a trénovat nové triky.
12

Takovéto dobrodružství nabízejí freestylová prkna
s měkkým vázáním. Ta jsou
rozhodně nejpopulárnější
a i nejvhodnější pro začátečníky.
Jak začít?
Půjčit si dobré prkno v půjčovně není vůbec snadné,
dejte si pozor na freestylová prkna (mají oba konce
kulaté) s vázáním na lyžáky.
Požadujte měkké boty a vázání. Nejlepší, ne však nejlevnější, cestou je nákup
vlastního vybavení. Nejlépe
pořídíte ve specializovaných obchodech. Tam dokážou dobře poradit, namontovat vázání a samozřejmě poskytnou záruku.
A co na svahu?
Nespěchejte rovnou na černou sjezdovku nebo na největší skok. Snažte se používat k zatáčení přenesení
váhy na hranu. Jako v ji-

ných sportech se nejlépe
naučíte od jiných jezdců.
Zuzana Tomčíková, mistryně republiky v U-rampě, doporučuje zvolit hodně pevné boty, vázání s vysokou
patkou a potom už jenom
jezdit.
„Mnoho lidí jezdí týden
a hned se hrnou do rampy
nebo na skoky. Měli by se
nejdříve naučit pořádně
jezdit. Taky si stále leckdo

myslí, že kratší prkno je výhodou. Prý se jim budou
dobře točit pětsetčtyřicítky
a sedmsetdvacítky. Opak je
pravdou. Všichni jezdí posledních několik let na delších prknech. Jezdí se rychleji, skáče se dál a je třeba
delších prken pro dobré dopady. Já měřím 168 cm
a mám prkna NITRO dlouhá
150 a 154 cm. Původně jsem
měla stopadesátku do rampy a stopadesátčtyřku na
skoky a ježdění. V poslední
době ale dávám stále častěji přednost delšímu prknu.„
Jaký trik se učit nejdřív?
„To je jednoduché, samozřejmě „ollie“. Je to vlastně
jenom odraz, který je potom potřeba při většině dalších skoků. Je třeba prohnout patku prkna a potom
se z ní odrazit. Nejlépe je
naučit se to na mírné sjezdovce – jen tak vyskakovat,„ radí Zuzana.
Adam Maršál
foto: NITRO
13

z kronik

Cesta za duchem
V říjnu jsme jeli na výpravu na Střeň. Večer
jsme hráli hru na ovečku. To měl jeden zvoneček a utekl do lesa a my jsme ho měli
chytit.
V sobotu jsme hráli hru, která se jmenovala
– Cesta za duchem rudého kamene.
Skládala se z několika úkolů – například jednomu se zavázaly oči šátkem a na rukou měl
lano, za které ho pak vedl druhý hráč přes
les a zpátky museli utíkat co nejrychleji.
Cestou neměli promluvit. Navigovalo se pomocí lana.
Kateřina, 9 let, 14. oddíl Šavani, Šternberk

Zlatá stopa
Naše středisko Krakonoš Vrchlabí uspořádalo na podzim rádcovský kurs Zlatá stopa,
z větší části na naší základně na Pecce.
Nebyla to ale jen příprava rádců na vedení
družin, ale i příprava k čekatelské zkoušce,
a tak účastníci předem psali písemnou práci, chystali se na řečnické cvičení a vystoupení u ohně.
Program byl pestrý a náročný. Přednáška
o psychologii se změnila v živou debatu,
zdravověda se nám protáhla dlouho do večera, protože se účastníci nemohli vymotat
z obvazů. Další dny při přednáškách každý
zavařil aspoň dvě propisky. To nejtěžší nás
teprve čekalo – zkoušky. A před nimi ještě
něco – všichni budoucí rádcové připravili
program a vedli schůzky svých družin, a jejich počínání orlím zrakem sledovali tři
přísní komisaři a neustále si něco psali.
Obstáli ale všichni se ctí.
Martin Sovák, Vrchlabí (úryvky)

Vzpomínka na 28. 10. 98
Když jsme dojely do Prahy, spěchaly jsme
na hlavní nádraží. Tam jsme hledaly logo
hry. Pořád jsme ale hledaly skauta. Našly
jsme jen pečlivě ukrytý papír.
Pak jsme plnily různé úkoly.
Měly jsme štěstí, v muzeu voskových figurín
měly dnes děti vstup zdarma. Samozřejmě
že jsme nezaváhaly a šly do muzea.
Potom jsme se chtěly jít podívat do poštovního muzea pro cenné razítko. Jenže
tam bylo moc lidí a razítko dávali jen do tří
hodin odpoledne.
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Protože nefungovala lanovka na Petřín, šly
jsme pěšky. Denisu sice bolely nohy, Mája
byla červená jako rajče, ale všechny jsme
přece jenom vyfuněly na vrcholek Petřína.
Vydaly jsme se na Hrad, kde mělo být logo
hry. Nenašly jsme ho, ale zato jsme se podívaly do chrámu sv. Víta.
Mája nám řekla, že kdyby se něco stalo, máme vystoupit na stanici Můstek. A udělal
dobře. Jelikož někteří lidé vystupovali pomalu a byl velký nával, metro se zavřelo jen
s Broučkem a Aličkou. Naštěstí poslechly
a vystoupily na Můstku. Přijelo další metro.
Všichni jsme co nejrychleji nastoupily. Na
Můstku trpělivě čekaly Brouček s Aličkou
a měly jsme radost, že jsme se našly.
Navzájem jsme se držely, aby se nám nestalo to, co předtím…
družina Včelky, Kynšperk nad Ohří

Naše
zlatokopecké výpravy
Obě vedly přes Žežické skály a Třebsko na
Vysokou, kde jsme přenocovali, a zpátky
přes Zlatou horu do Příbrami. Samozřejmě
se hrálo plno her. Na první zlatokopecké výpravě jsme vyřezávali lodičky z kůry
a u rybníka jsme pak svedli velkou námořní
bitvu, při níž byly skoro všechny lodě potopeny. Na Vysoké jsme šli také na prohlídku
do opraveného zámečku.
Hlavní náplní ale bylo hledání „zlata„.
Nuggety jsme hledali ve starých štolách,
jeskyních, na skalách i pod jehličím. Každý

měl úspěchy v hledání jiné, ale zlatokopecká horečka zachvátila všechny tak, že jsme
si hledání zlatíček o pár týdnů později zopakovali. Tentokrát ve stylovém oblečení
zlatokopů z Divokého západu. Hledáme zakopané zlato pomocí minohledačky, pak
v nedaleké jeskyňce, o kus dál rostou zlatíčka dokonce na stromech. Štola u Třebska
je tentokrát zamčená.
Náplní nedělního dopoledne byl lov hadů
– to znamenalo uplácat těsto, které by se
nelepilo a dalo se na klacku bez protestů
upéci. Hadi zmizeli v našich věčně hladových útrobách jako nic. Cestou zpátky jsme
se bavili vymýšlením a fotografováním westernového zlatokopeckého seriálu a užili si
přitom spoustu zábavy.
L. H. Ježek, Dvojka Příbram (kráceno)
15

Když jsme se tehdy na Závisti loučili, Jana slíbila,
že nám ukáže ještě nějaké zajímavé místo, kde se zachovaly památky na keltské osídlení. Nakonec z toho byla
celá série výprav – keltských památek po Čechách i Moravě je tolik, že bychom je nestihli všechny objet ani za několik let. Aspoň pár
tipů nabízíme i vám.

o

topách

BÁJNÉ HRAZANY
Svůj slib splnila Jana již za týden, a dost
jsme se těšili. Vypravili jsme se k pevnosti
nad soutokem říčky Mastník a Slapské přehrady. V létě tady musí být dobrá koupačka. Te" se však mraky couraly tak nízko, že
nebyly vidět žádné sousední kopce. Proto
nám Jana ani nemohla ukázat, kde stály
okolní pomocné pevnosti, které ji chránily. Archeologové tu našli stopy pěti
obranných klešTových bran, které
kryly přístupové cesty. Do té ze severu vyryla kola dávných kupeckých karavan dodnes patrné koleje. Tato brána kupodivu neměla
vrata, a v době posledního ohrožení
před zánikem města tu obránci postavili barikádu z trámů a hlíny. Jana nám ukázala, jak je i dnes, po 2000 letech od dobytí
oppida patrné, že ohromný požár tuto hlínu vypálil do červena. Uvnitř oppida měly
domy měly již kamenné zdi a verandy. Pak
nás Jana zavedla do Křečovic ke skutečnému unikátu. Ve zdi místního kostela je totiž
asi 1 m nad zemí zabudován zajímavý keltský menhir. Jenže, na rozdíl od jiných menhirů – u nás se jim říká také stély – má tento vytesaný i obličej, kolem kterého je kruh
paprsků, složený z devíti posvátných keltských trojúhelníků. Pokud je to skutečně
keltská památka, je ten menhir starý možná
i 2500 let! Naši radost Jana ještě znásobila,
když prohlásila, že něco podobného nenajdeme nikde jinde v Čechách. A když dodala, že v okolí je možno najít ještě
další menhiry, okamžitě jsme po
ní chtěli, aby nás tam zavedla. Autobusem
jsme dojeli do
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eltů

Sedlce – Prčice a zamířili k jihu, do lesů
Čertovy hrbatiny. Místní hajný nás zavedl
nejdříve k menhiru
nedaleko osady
Chlístov. Další, i s náznakem hlavy jsme našli po bloudění na kótě 610 m jižně od
Nechvalic. Bohužel jsme už nestačili dojít
k další zdejší raritě – viklanům u Petrovic.
Jsou dva, první dokonce s obětní mísou je
u silnice na Sedlčany, druhý hned jižně
od obce. Přesto jsme odjížděli domů
spokojeni – vždyT jsme viděli tolik zajímavých míst!
SVÁTEK YULE NA BLANÍKU
Na vánoční výpravu nás Jana zavedla na legendární české místo – Blaník.
Autobus nás vyklopil pod horou

v Louňovicích. Před cestou
jsme si ještě v městečku půjčili
klíče od rozhledny stojící ve středu oppida. Byl z ní fantastický rozhled po celém kraji. Hned za ní jsme
u skalního hřebene narazili na stopy keltských hradeb. Zbytky jsou velmi patrné,
tvoří je široký pás dvou valů. Keltové využívali k obraně i četné blanické skály.
Archeologové, povídala Jana, tu našli i základy keltských domů. Samotné jméno hory je keltského původu – jen ve Francii jsou
2 kopce, kterým se říkalo – Blaniak. I pověst o Blanických rytířích má keltský základ. Večer, když jsme se utábořili ve srubu
u Roudného, jsme si připomněli keltský
svátek Yule. Až nás překvapilo, kolik z něho
později převzali křesTané. Tento svátek začínal kolem 21. a končil 31. prosince. Stejně
jako naši předchůdci z blanického oppida
jsme si k večeři dali upečené medové perníčky ve tvaru slunce. Každý nabízel
k ochutnání, protože nikomu nesměl
podle pověr zůstat ani jeden perník.
Pak jsme vyšli před srub a v úzkém
úvozu mezi kruhem z jmelí a jedle
zapálili svíčku jako oběT Matce
Zemi, aby se jí narodil nový syn
– Taranis, Bůh Slunce.

Oppida v Čechách: Z-Závist, S-Stradonice, HHrazany, N-Nevězice, T-Třísov, Zv-Zvíkov, TaTábor, L-Hradiště u Č. Lhotic, Č-Češov, K-Kolo
u Týnce n. L., Ú-ÚhošK u Kadaně.

Ráno nás Jana probudila ještě před svítáním. K zadním dveřím srubu složil každý
dárky, které měl připraveny pro kamarády tak, abychom si je později mohli
rozdat. Předtím jsme ale bez
jediného slova následovali Janu na kopec,
odkud byl daleký

rozhled, a zde čekali, zda naše včerejší oběT byla vlídně přijata. Byla – po nádherných barvách se nad obzor vyhouplo Slunce.
Začal nový den…
JACÍ BYLI KELTOVÉ?
Odvážní a hrdí. Milovali svobodu. Byli to
zakladatelé evropské civilizace. Na kopcích budovali
mohutné pevnosti, jejichž
technologie je
dodnes záhadná a obdivuhodná.
Jejich magickými číslicemi
byla čísla 3 a 4
a proto uctívali jako posvátný trojúhelník a čtverec. Vyznali se v řemeslech,
léčivých bylinách, obrábění kovů
a astronomii. Věřili, že smrtí nic nekončí. Protože se nebáli smrti, jejich odvaha v boji děsila všechny jejich nepřátele. Na druhou stranu se
vzorně starali o staré, nemocné a raněné. Již 1000 let před první křesTanskou nemocnicí byly špitály u Keltů samozřejmostí. Keltové zvládali i těžké operace,
např. mozku. Ženy byly rovnoprávné s muži, což u křesTanů nebylo samozřejmé ještě
o 2000 let později. Své náčelníky si Keltové
demokraticky volili. Mohla to být tedy i žena, stejně jako mohla být zvolena do čela armády. Boje mezi sebou se snažili řešit spíše
souboji náčelníků před nastoupenými armádami, než masakry civilistů. V dobách
největší slávy se území ovládané Kelty rozprostíralo od Irska po Ukrajinu a od
Beneluxu po Řecko, Španělsko, Egypt,
Maroko a Sýrii. Svoje království měli
i v Turecku. Pokořili a zničili Řím i starověké Řecko. Časem však pod náporem Germánů a Říma a také díky vnitřní nejednotě byla celá tato říše, až na Skotsko a Irsko,
zničena. Keltský vliv, aT se již jednalo o umění, výrobky z keramiky a kovů, však přetrval dodnes.
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KERAMIKA
Když jsme viděli tehdy poprvé na
Závisti kopie keltských misek a hrnků, dostali jsme chuT si to taky zkusit. Keltové dělali své nádoby nejen
ručně, ale i na hrnčířském kruhu – tato
technika byla pak zapomenuta a objevila se
znova až ve středověku.
Jana slíbila, že nám s keramikou pomůže.
Opatřila dokonce hrnčířskou hlínu, červenou (prodává se v obchodech s výtvarnými
a keramickými potřebami), ale řekla, že stačí i přírodní jíl, když se pořádně zpracuje.
Jak vyrobit misku nebo talíř: Z kousku vláčné, dobře prohnětené hlíny uděláme kuličku (velikost záleží na tom, jak velkou misku
chceme mít), do ní vytlačíme prsty důlek
a vytvarujeme vyklenutí. Můžeme také vyválet tenký váleček, který pak spirálovitě
stáčíme k plochému dnu nádoby. Válečky
je třeba k sobě dobře přitisknout a zahladit
spáry.
Hotovou nádobu necháme hodinu nebo
dvě „zavadnout„ – ztuhnout, aby se
tvar při zdobení nezbortil.
Zdobíme geometrickými
vzory – oblíbenými
motivy Keltů byly
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svislé rýhy, pásy obloučků, hvězdice, trojúhelníky.
Výtvory musí před vypalováním dokonale
vyschnout (i několik dní). Postavit dobrou
keramickou pec není jen tak, k elektrické
nemá každý přístup, a tak musí stačit vypálení po několik hodin v zahloubeném ohništi. Návod na stavbu dokonce několika typů polních keramických pecí jsme našli
v knížečce Heleny a Jiřího Červinkových
Výpravy do pravěku.
Po vypálení jsou výrobky tvrdší a křehčí.
Někdy se ovšem stane, že při vypalování výrobek praskne a pak nezbývá
než začít znovu. Nemusíte se tím
však trápit. Občas se to přihodí
i těm nejzkušenějším.
Keltské nádobí mívalo černou barvu a lesk. Černá byla způsobena přidáním grafitu (tuhy) do hlíny nebo tzv.
„zakuřováním„ – vypalováním keramiky
v peci bez přístupu vzduchu. Lesku lze dosáhnout vyhlazením povrchu celé zavadlé
nádoby nebo jen ornamentů pomocí hladkého oblázku.

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

linka S.O.S.

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. AJ
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, abychom se
opět pokusili pomoci.
„Mám strach... Naši chtěli, abych šla na výběrové gymnázium. Moc se mi nechtělo, ale nedali
se přesvědčit. Jenže teZ mi to nejde, moc mi to
vlastně nešlo ani na základce. A naši mi pořád
předhazujou, jaká je Hanka, to je moje ségra,
jak je dobrá a že bych měla být jako ona. Navíc
se máma strašně zlobí, když přinesu špatnou
známku. Hrozně na mě křičí a pořád mi říká,
že jsem strašně hloupá. Už se to nedá vydržet.„
Vendula, 12 let
Milá Vendulo,
jsi ve věku, kdy začínáš pomalu přemýšlet
o tom, co bys chtěla v budoucnu dělat. Máš
právo podílet se na názoru o volbě vlastního
povolání. Rodiče by tě správně měli vyslechnout a při výběru tvého dalšího studia na to
v mezích možností pamatovat.
Rodiče ti vybrali školu v domnění, že jejich
přání je i tvým přáním. To však není v žádném
případě tvá chyba. Rodiče se zmýlili, svůj
omyl asi nepřiznají a tak je na tobě, abys první krok k nápravě udělala ty.
Mám tento návrh: zajdi za taTkou a promluv si
s ním o tvé situaci. Vysvětli mu, jak a co ti na
té škole nejde a řekni mu svůj názor. A pak
společně – budeš v něm mít spojence – zajděte za mamkou a znovu si o všem promluvte.
Je několik možností, jak můžeš pokračovat
dál. Za prvé se můžeš vrátit zpět na základní
školu, za druhé dodělat gymnázium do deváté

třídy a pak přestoupit na jinou střední školu
dle výběru tvého a tvých rodičů a za třetí můžeš vysvětlit rodičům, že z tebe nikdy premiantka třídy nebude a domluvit se s nimi na
tom, že školu doděláš v mezích svých možností.
Ještě je tady možnost zajít společně s rodiči
do pedagogicko-psychologické poradny a tam
se o všem poradit s odborníkem. S tím by ti
mohla pomoci i tvá paní profesorka z gymnázia. To by bylo asi nejlepší řešení.
Nakonec přidám ještě jednu zkušenost: na začátku nového typu školy mohou být tvé neúspěchy způsobeny tím, že se neumíš učit.
Způsob učení na základní škole je totiž jiný než
na gymnáziu – a na to si musíš zvyknout. Zkus
si promluvit se spolužačkami, zeptej se jich,
jak se ony učí, a postupuj podle nich. Znám
hodně primánů, kterým se zprvu nedařilo,
a pak v dalších ročnících se o hodně zlepšili.
Věřím, že se tvá situace vyřeší a do dalšího
studia přeji mnoho štěstí.
PéKa
„Pořád jsem doma sám. Mamka i taKka chodí
do práce a vrací se až pozdě večer. Pak jsou
unavení a někdy se na mě i zlobí, že pořád
otravuju. O víkendu je to celkem fajn, to přijede brácha z intru, ale jinak je to tu smutný.„
Tomáš, 11 let
Příběh jedenáctiletého Tomáše je opět úkolem pro vás. Napište nám do redakce, co byste Tomovi poradili, jak by měl svou situaci řešit, čím se zabývat ve volném čase, aby mu
nebylo tak smutno a aby se na něj rodiče nezlobili. Nejlepší odpovědi otiskneme v 7. čísle
Skauta Junáka.
Odpovědi pro Ondru, kterého šikanovali spolužáci (S-J č. 4), otiskneme již v příštím čísle.
Jestliže i právě 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.
Adresa redakce: Skaut-Junák, Senovážné nám.
24, 116 41 Praha 1

Linka bezpečí
060655555
můžeš telefonovat bezplatně
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hlavolamy

Pozor! Pozor! Pozor! Pozor! Pozor! Pozor! Pozor!
Pozor! Pozor! Bacha!
Tato dvoustránka patří všem čtenářům. I těm, kteří zatím nemají k hlavolamům žádný vztah a nepokusili se dosud ani jeden rozluštit. A taky těm, kteří to sice zkoušeli, ale moc se jim
zatím nedařilo.
Dnes přinášíme hlavolamy velmi snadné. Musel by
v tom být čert, aby každý nejméně dva z nich nevyřešil. A nezískal za ně cenné bodíky do Skautského
desetiboje! Chce to jen trochu silné vůle.
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1. Problém s figurkami. Nakresli si jednoduchý hrací plán – pás složený z deseti
čtvercových polí. Pak na něj rozestav podle
obrázku tři figurky černé a tři bílé, například pěšce ze šachové hry. Nebo tři halmičky modré a tři červené z Člověče, nezlob se.
Ale postačí i tři světlé a tři tmavé knoflíky či
kamínky.

Tvůj úkol: přemístit figurky tak, aby stály tři
černé figurky vpravo a tři bílé vlevo vedle
sebe. Musíš toho dosáhnout pouhými třemi
tahy! Při každém tahu zvedneš současně
dvě figurky stojící vedle sebe a přeložíš je
na dvě volná pole tak, aby opět stály vedle
sebe v nezměněném pořadí.
Až se ti podaří tento úkol splnit, získáš 3 body do Desetiboje.
2. Druhý „převoznický“ hlavolam.
Nedávno jsme si brousili vtip na prastarém
hlavolamu: jak dostat na druhou stranu řeky kozu, vlka a zelí. Dnes se vracíme k podobnému úkolu. Deset dospělých výletníků
došlo k řece a ke svému údivu zjistili, že velká voda nedávno strhla most. Jak se dostanou na druhou stranu? Přeplavat nemohou,
zmáčeli by si šaty a někteří ani nedovedou
pořádně plavat. Široká, hluboká řeka se
zdála nepřekročitelnou překážkou, dokud
se neobjevili dva malí kluci v lodičce. Ta
lo"ka byla tak malá, že unesla bu" jen ty
dva kloučky, nebo jediného dospělého výletníka. Průvodce chvíli přemýšlel a pak řekl: Už to mám! Na druhou stranu se dostaneme tak, že...
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Doplň průvodcovu větu a vysvětli, jak se
všichni bezpečně dostanou na druhý břeh.
A získáš za to dva body do Desetiboje.
3. Najdi jakékoli české slovo (bez ohledu
na číslo, rod, pád, tvar, osobu), které je složeno ze šesti souhlásek a neobsahuje jedinou samohlásku. Odměna – 3 body do
Desetiboje.
4. Sam Loyd byl patrně nejlepším tvůrcem hlavolamů, jaký
kdy žil.
Před sto lety předložil Američanům tento
oříšek: jak se mají postavit tři chlapci na pódiu, aby vytvořili pro diváky číslo dělitelné
sedmi? Jaké číslo přitom sestaví?
Pokud budeš ty tři postavičky prostě přesouvat z místa na místo, sotva úkol rozřešíš. Musíš aspoň s jedním z nich provést
trochu jinou akci. Zkrátka hledej „hlavolamové řešení“. Má hodnotu 2 bodů.

Řešení z minulého čísla

3. Čtyřmi přímkami spojit všechny body
a nezvednout tužku z papíru

1. Ze 6 (8) čtverců
jen 3 po odebrání 5
dřívek
2. Rozmístění čísel
tak, aby součet na
všech přímkách ve
hvězdě byl 12

4. Rozestavit halmičky na 16 polí. Pak jich 6
odebrat tak, aby v každé řadě a v každém
sloupci zbyl sudý počet (2 nebo 4)
Jedno z možných řešení:

příroda
zblízka
Jsou straky zlodějky?
Znáte to úsloví: „Krade jako straka?" – Sám jsem
o strakách mnohokrát slyšel nebo i četl v různých knihách, že tito velcí ptáci s modročerným
peřím a bílým vzorkem na křídlech a na hřbetě
(když vzlétnou ze země, vidíme zřetelně jako by
velké písmeno V; létají trochu těžkopádně, jakoby ten nápadně dlouhý ocas za sebou vlekli)
mají zálibu v lesklých předmětech. Jsou prý
schopni vlétnout otevřeným oknem do pokoje,
ukrást tam prsten nebo sebrat lesklou minci
a odnést si to na hnízdo... Ve stračích hnízdech
prý bývají celé poklady: plno střepů zrcátek,
lesklé plíšky, nejrůznější třpytné věci...

Nevím - snad to opravdu některé straky mají
ve zvyku, ale já jsem se o tom nikdy nepřesvědčil! Kdekoliv se někde na stromě rozpadávalo stračí hnízdo, pátral jsem pod stromem,
zda se tam nesetřáslo něco z těch lesklých pokladů, ale nenacházel jsem nic!
Jednou jsem se nachomýtl právě ke kácení
skupiny vzrostlých topolů, v jejichž korunách
jsem vídal pár stračích hnízd. Jsou to velké,
skoro kulovité, zvenčí nepořádné, jakoby naježené stavby, ale uvnitř jsou vystlané stébly
trávy, chlupy a žíněmi; jsou trochu kryté i shora, na ochranu proti podobným plenitelům
hnízd, jakými jsou straky i ostatní krkavcovití
ptáci. Pátral jsem v troskách hnízd v korunách
padlých velikánů, ale opravdu jsem neobjevil
žádné lesklé věci, žádné poklady... Napadlo
mne: co když to vše je jenom pomluva, nějaká
tvrdošíjně omílaná pověst, vzniklá kdysi na základě nahodilých, nepočetných případů? Co
když se nějaký poberta, u něhož objevili ukradené šperky, vymlouval tím, že to vše našel ve
stračím hnízdě?
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Ostatně, dnes by straky nemusely krást lesklé
věci v ložnicích, vždyT všude po zemi nechávají nepořádní lidé plno lesklých uzávěrů láhví, kousků staniolu, zlých náustků na nedopalcích cigaret atd... Opravdu, všude po zemi,
kde chodí lidé, se něco leskne – snad to tedy
straky nakonec přestalo bavit...
A jakou zkušenost máte se strakami vy? Víte-li
pak, že se dají snadno ochočit a že dokonce trochu papouškují slova, která pochytí od lidí, kteří jim poskytli – třeba v případě zranění - útulek?
L. Rusek - Šaman

Ptačí únor
Všechno je bytelně promrzlé, na okno klepají
ptáci ještě před rozedněním: krmítka je nutno
dosypávat každý den. Napočítal jsem jednou
na krmítku u domu na lesním okraji během hodiny dvacet tři druhy ptáků. Od ořešníka po
modrou pěvušku. Krásné chvíle – za oknem se
střídají různobarevní ptáci jako apoštolové na
orloji. Při sezobnutí zrnka se vždy uklánějí.
Ale ptáčník musí za ptáky ven, do sněhu
a mrazu. v únoru je nejlepší obcházet řeky
tam, kde jsou zamrzlé. Pod jezy, pod přehradami, pod elektrárnami. Na tmavé hladině se
tam houpou kachničky a husičky neslýchaných jmen a nevídaného peří. A stále častěji
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i bělostné labutě. Většina z těch vodních ptáků u nás nehnízdí, téměř všichni přilétli z vysokého severu Evropy a Asie. Někteří přilétají
každým rokem, jiní jsou velmi vzácní a dalekohled se radostí zamží, když tu nádheru pojednou objeví. Na severu jim jezera a bažiny
zamrzly, také mořské pobřeží se jim omrzelo,
a tak přeletují stále hlouběji k jihu a na našich
vodách pak shánějí potravu. Samci jsou již ve
svatebním peří, sametová krása. Kachny ostralky, hvízdáci, hoholové, vzácné kalholky,
morčáci. Slyšeli jste už vůbec někdy ta jména?
A to není všechno. Ještě vzácnější turpani, kajky, hoholky. Husy turkyně a husy bernešky.
Mezi těmi severskými hosty proplouvají kachny známé z našich letních rybníků, poláci,
chocholačky, kopřivky, čírky, lžičáci, březňačky. Kromě kachen přitahují nezamrzlé zimní
vody i další severské ptáky, potáplice a racky
několika druhů, mohutné racky mořské, bouřní, stříbřité, žlutonohé, tříprsté.
Správný ornitolog má v únoru u vod dalekohled u větrem slzících očí a ve zmrzlých prstech drží tužku a zapisuje, co vidí. Pak to bu"
někam napíše, nebo to někomu řekne, nebo
má celý rok jen velkou radost, jakou krásu to
za studeného zimního dne viděl.
Náčelník
Ilustrace Petr Rob

Skautík Smolař - Jak zasklít okno

kreslil Pierre Joubert
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léky
proti nudě
Hra pro robinzony - TANGRAM
Ve 3. čísle na 20. stránce bylo 7 geometrických
tvarů – 5 trojúhelníků (2 velké, 2 malé, 1 střední), 1 čtvereček a 1 kosodélník.
A u nich výzva: sestav z těchto dílků plný čtverec. Tenhle skládací hlavolam je starý víc než
dva tisíce let, ale ještě starší je hra, kterou s těmito geometrickými tvary hrají Číňané. Vydrží
se s ní bavit celé hodiny. Možná že zpříjemní
i tobě chvilky, kdy nemáš do čeho píchnout.
Kromě toho při ní můžeš získat až 10 bodů do
Skautského desetiboje.

Ta prastará hra se jmenuje tangram a má prostá pravidla: skládej ze sedmi tvarů stylizované postavičky lidí, zvířat, ptáků a věcí. Každý
obrazec musí obsahovat všech sedm dílků!
Prohlédni si několik příkladů, které zde otiskujeme. Ale dál už pracuj a tvoř samostatně. Za
každý srozumitelný obrazec, u něhož rodiče
nebo kamarádi poznají, co představuje, získáš
do Desetiboje 1 bod. Nejvýše však
10 bodů za 10 různých obrazců.
UjišKuju tě, že se jich dají vymyslet
ne desítky, ale stovky!
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Vystačíš samozřejmě s tvary vystřiženými z tvrdšího papíru. Lepší jsou ovšem dílky zhotovené z překližky nebo umělohmotné destičky – ty
vydrží déle, ale berou se i lépe do prstů.
Ještě než vyzkoušíš svou fantazii, poslechni si
starodávnou čínskou legendu o tom, jak tangram vznikl.
Před dávnými a dávnými časy, v dobách, kdy
naše země byla ještě zarostlá hlubokým hvozdem a vládli v ní vlci, medvědi a zubři, rozkvetla hluboko v nitru Asie mocná čínská říše.
V jejím čele stál císař jménem Jü. Byl to člověk z prostého selského rodu a své vůdčí postavení získal pílí a inženýrským uměním,
s nímž dokázal spoutat dravé vody řeky Jangc’-tiang. Když dokončil šedesátý rok práce na
regulaci řek, odebral se konečně na odpočinek. Rád vysedával v jasmínovém loubí a poslouchal vyprávění pocestných, kteří zavítali
do královského paláce z velkých dálek.
Jednoho dne došel k bráně starý venkovan.
Jemný prach pokrývající jeho nohy podával
svědectví o dlouhém putování a šaty neobvyklého střihu nasvědčovaly, že přichází odkudsi z pomezí říše.
„Uve" mě k jasnému císaři,“ požádal cizinec
stráž. „Nesu mu zvláštní dar.“
Jakýpak dar může přinášet císaři otrhaný nuzák? ušklíbl se voják, ale když muž stále naléhal, ohlásil ho v paláci. Cizinec se vládci hluboce poklonil a řekl: „Doslechl jsem se, že se

skvěle vyznáte v inženýrských vědách.
Přinesl jsem vám sedm nefritových destiček.
Zaženou dlouhou chvíli a dobře pobaví.“
Nato vyňal z mošny dva velké trojúhelníky, jeden střední a dva malé trojúhelníky, čtverec
a kosodélník.
„Zkušený stavitel snadno sestaví z těchto sedmi destiček velký čtverec. Až tento úkol splníte, Jasnosti, naučím vás hru, kterou budete
hrát v osamělých hodinách celá léta.“
Císař skutečně po krátkém přemýšlení sesta-

vil z destiček čtverec. Neznámý ho pak zasvětil do tajemství hry, kterou dnes zná celý
svět pod jménem tangram.
Tu zvláštní hru teZ vyzkoušej i ty. Podle obrázku rozděl čtverec na sedm dílků a pak se řiZ těmito pravidly:

Při skládání užij vždy všech sedmi destiček.
Jednotlivé dílky musí ležet vedle sebe na podložce, nepokládej jeden přes druhý, nepřesahují se ani nejmenším kouskem. Skládej je tak,
aby se dotýkaly vzájemně celou stranou nebo
aspoň rohem. Všechny dílky mají po obou stranách stejnou barvu, můžeš je libovolně převracet.
Tangram je nejen zábavná hra, ale i skvělé cvičení fantazie. Nové obrazce, které vytvoříš, si
vždycky obrysově překresli. Brzy jich budeš
mít celou sbírku. Předkládej je pak jiným jako
hlavolamy.
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knížky
do krosny
KNIHY ARTHURA RANSOMA
O nové knížce Arthura Ransoma KLUB LYSEK, kterou vydalo nedávno nakladatelství
Toužimský a Moravec, jsme se už
v Knížkách do krosny zmínili. Určitě nepatří
mezi autorovy nejznámější. Chcete o ní vědět trochu víc?
Jistě dobře znáte partu Vlaštovek
a Amazonek, například z románu Boj o ostrov
nebo Holubí pošta. Tentokrát však poznáte
nové tváře - Lysky, které se o velikonočních
prázdninách plaví po vodních tocích východní Anglie, učí se plachtit a pozorují vodní ptáky. Potíž nastává
v okamžiku, kdy se
na řece objeví parta Hrubiánů s motorovým člunem
a hnízdící ptactvo
plaší. Lysky se
proto odhodlají
k odvážnému činu
– přeříznou u nepřátelské lodi kotevní lano.
Hrubiáni své plavidlo zachrání a začnou Lysky v touze po pomstě pronásledovat.
Dobrodružství, která se tím začnou odvíjet,
je ale opravdu lepší si přečíst v knížce, kterou
doprovázejí původní autorovy ilustrace.
Bari
„Lidé se mne často ptávají, proč vlastně
jsem napsal knížky o Vlaštovkách
a Amazonkách a jejich kamarádech. Ten
nápad měl svůj počátek před dávnými
a dávnými lety, kdy jsme ještě jako děti trávili s bratrem a sestrami skoro všechny
prázdniny na hospodářství nad jižním cípem Conistonu. Hrávali jsme si na jezeře
i jeho březích anebo v kopcích nad ním
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a našli jsme mnoho přátel mezi sedláky
a pastevci i mezi uhlíři, kteří tu pálili dříví,
až dým z jejich milířů všude stoupal z mlází podél břehů. Zbožňovali jsme ta místa.
Jen jsme tam přijeli, rozběhli jsme se vždycky k jezeru, ponořili si ruce do vody a v duchu si něco přáli, jako kdybychom zrovna
spatřili vycházející měsíc. Odjížděli jsme
s takovým pláčem, že jsme pro slzy ani neviděli. A když jsme byli kdekoli jinde, jako
děti nebo už jako dospělí, pořád jsme na
ten kraj vzpomínali. AJ jsem se dostal při
svých toulkách světem, kam chtěl, zadíval
jsem se v noci častokrát na Severku a v duchu jsem pod ní viděl milovaný obzor vysokých vrchů. A z těch starých vzpomínek
vznikly i knihy o Vlaštovkách a Amazonkách. Musel jsem je prostě napsat. Vlastně
se skoro napsaly samy.
Arthur Ransome, 1958
Arthur Ransome se narodil roku 1884. Jako dítě
trávíval prázdniny u jezera Coniston. Psát začal
už v sedmi letech, ale sám říkal, že to žádná veledíla nebyla. První knížka mu vyšla až během
studií na univerzitě. Zabýval se literární kritikou, později hodně cestoval, po Rusku, kde sbíral folklór a pohádky, po Balkáně a Egyptě... Byl
novinářem i námořníkem. V roce 1925 se usadil
v kraji svého dětství a napsal cyklus románů
o Vlaštovkách a Amazonkách. Zemřel v r. 1967.

Taky se neradi loučíte s hrdiny knížky, která se
vám líbila? Až dočtete Zamrzlou loZ kapitána
Flinta, jejíž úryvky najdete v tomto čísle
Skauta-Junáka, nemusíte se rozejít s Nancy,
Titty, Janem, Zuzkou, Peggy, Dickem, Dorotkou
a Rogerem nadlouho. Tahle báječně sehraná
parta kluků a holek prožila v Jezerním kraji
tolik dobrodružství, že jimi vyplnil spisovatel
Ransome řadu knížek. Kdo chce sledovat další
osudy a příběhy těchto anglických dětí, musí
nejdřív vypátrat jiné „ransomovky“. A to je také součást Skautského desetiboje. Za název
každé další knihy A. Ransoma, který vypátráš,
získáš 1 bod. Ale pozor – těch bodů můžeš mít
za tento úkol nanejvýš deset,
i když se ti podaří zjistit víc titulů.
Chytrým napovíme: Což si zajít
do nejbližší knihovny?
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Veverky
a pátrací úkol
Poslední dny v předcházejícím roce a 1. leden strávil
náš oddíl jako každý rok ve
srubu na Javorníku.
O Vánocích napadlo v horách skoro půl metru sněhu, a tak Měsíc radovánek
skončil skutečnými radovánkami. Skoro celý den
jsme byly na lyžích, dvě
družiny nastoupily vždycky
po ránu do lyžařské školy
a učily se sjíždět nebo pilovaly sjezdařskou techniku.
A druhé dvě družiny vyrazily na celý den do terénu na
běžkách. Eňo ňuňo.
Než jsme se na Nový rok vrátily dolů do města, PunTa,
naše vůdkyně, vyhlásila lednový pátrací úkol.
Pátrací úkoly jsou naše oddílová specialita. Každý měsíc na oddílovce PunTa ohlásí, po čem máme všechny
v příštích třiceti dnech slí-

dit. Jednou to byly sochy,
které stojí v obvodu našeho
města, jindy vzácnější druhy
dřevin v parcích a zahradách, pak jsme se zase pídily po slavných rodácích a jejich pamětních deskách. Na
Nový rok nám PunTa řekla:
„Pátrejte po nejstarších
skautkách, které byly členkami Junáka nejméně před
padesáti lety. Snažte se zjistit, zda nemají doma nějaké
staré kroniky, skautské deníky, zápisníky, časopisy.
Zkrátka písemné památky
z dávné minulosti českého
skautingu. Ale nemyslete si,
že prostě půjdete na schůzku oldskautského klubu
a tam některou sestru začnete vyslýchat. To byste měly moc snadný úkol. Najděte
někoho, kdo se po třetí obnově Junáka v roce 1989
z nějakého důvodu do naší

organizace nezapojil.”
„Kde je máme hledat?” zeptala se Bojanka a z jejího
hlasu zaznívala bezradnost.
„No – třeba doma,” usmála
se PunTa.
„Ale kde – doma?” nechápala Bojanka.
„Tam, kde bydlí.”
„Jak můžu vědět, kde bydlí?”
„To je právě téma lednového pídění,” ukončila PunTa
dialog s naivní Bojankou.
„Kdybych ti řekla, kde taková stará skautka bydlí, nebylo by to žádné pátrání.”
Zeptala jsem se, jestli je to
soutěž družin, nebo máme
pátrat každá na svou pěst.
„Je to úkol pro družiny i pro
každou z vás zvlášT,” řekla
PunTa.
Dala jsem se do pátrání
hned po návratu ze srubu.
Bylo mi jasné, že když úkol
nesplním do 10. ledna, pak
už na to nebudu mít čas.
Nebezpečně se totiž blížilo
pololetí. Rozhodila jsem sítě
přes všechny příbuzné
a známé, ale dlouho se nic
nedělo. Objevila jsem sice
několik starých skautek, ale
všechny chodily do oddílu
mezi lety 1968 a 1970, když
byl u nás skauting podruhé
obnoven, bohužel jen na velmi krátkou dobu. Žádná
z nich nesplňovala základní
podmínku – členství v Junáku nejméně před půl stoletím.
Potom se na mne přivalila
pohroma – matyka a chemie. Raději o tom nebudu
mluvit. Musela jsem věnovat
všechen svůj volný čas těmto dvěma předmětům, které
– velmi zdvořile řečeno
– právě nemiluju. Docela
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Měla jsem štěstí. Hned druhá stará paní, kterou jsem
oslovila, řekla: „No pravdaže. Skautovala jsem v Pardubicích. Už před druhou
světovou válkou.”
Sedly jsme si na lavičku s výhledem do klášterní zahrady
a stará paní povídala a povídala. Trvalo mi dost dlouho,
než jsem se odvážila zeptat:
„Nemáte z té doby nějakou
kroniku? Nebo deníky? Nebo
něco takového?”
„Nemám, děvenko, nemám.
Nezůstalo mi nic než vzpomínky.”
Nevěděla o žádné jiné babič-

Takhle chodily na výlety první
skautky z družiny Sasanek, kolem roku 1915

jsem přitom pustila pátrací
úkol z hlavy. 28. ledna, tři
dny před koncem lhůty a tři
dny po pololetní konferenci,
mi máma večer řekla:
„Byla jsi už v domově důchodců za nádražím?”
Nejdřív jsem nechápala,
kam tím míří, ale pak mi to
došlo – někdy mám poněkud
prodloužené vedení.
„Tam jsem nebyla. Nenapadlo mě to.”
A hned druhý den jsem tam
po škole pádila. Domov důchodců je ve starém klášte-

Brněnské skautky po 2. světové
válce.
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President Edvard Beneš mezi skautkami, LŠ Jinošov 1946

ře, když jsem procházela křížovou chodbou, padla na
mne zvláštní tíseň. Nevím,
jestli na mne tak působily lomené gotické oblouky nad
hlavou, nebo starší lidé, které jsem míjela. Připadala
jsem si tam jako v zakletém
zámku.
Vrchní sestra mě přijala vlídně,
ale na moji otázku neuměla odpovědět. O skautech a skautingu nevěděla skoro nic. „Ptejte
se přímo babiček,” řekla.

ce, která kdysi dávno skautovala.
„Možná že bys tu některou
skautku našla, ale určitě nebude mít nic z toho, co bys
ráda viděla. Tady ani není na
to místo. Máme každá jen
malou skříňku a noční stolek. Tam se sotva vejde pár
nejnutnějších věcí.”
Chtěla jsem se s ní rozloučit
a zkusit to ještě u některé jiné staré paní. Co když přece... Ale moje nová známá

všechno úplně jednoduché.
A úžasně se mi líbil utkaný
páv.
„Hned to doma taky vyzkouším,” řekla jsem nadšeně.
„Utkám veverku. Nebo ještěrku. A naučím to celou
družinu.”
„Když si nebudete vědět
s něčím rady, přij"te za
mnou,” zvala mě stará paní.
„Ráda vás všechny uvidím.”
V lednovém pátracím úkolu
jsme se my, Veverky, moc
nevyznamenaly. Proč bych
to zapírala – byly jsme poslední. Nepřinesly jsme na
mě tak srdečně zvala k sobě
do pokoje, že jsem pozvání
nemohla odmítnout. A v její
světnici mě čekalo překvapení. Babička měla na posteli dřevěný rámeček a v něm
nádherného páva. Chyběla
mu jen korunka. Ten páv byl
utkaný ze zbytků starých
barevných vln.
„Tím se bavím”, řekla mi,
„aspoň mi není dlouhá chvíle.”
„Vy jste byla výtvarnice?” zeptala jsem se.
„Kdepak,” usmála se, „tkát
gobelínky jsem se naučila až
tady v Domově. Je to krásná
zábava.”
„Jak to tak dokážete...” divila jsem se.
„Ale to nic není, děvenko, to
svede každé malé dítě.”
A ukázala mi, jak provléká
osnovou útek, miniaturní
klubíčko zelené vlny: nahoru, dolů, nahoru, dolů...
Zůstala jsem až do tmy. A za
ty dvě hodiny jsem se naučila všechno, co člověk potřebuje vědět, když si chce utkat gobelínek. Co za dvě
hodiny – za deset minut

jsem to znala. Pozorovala
jsem starou paní, jak tkaní
dokončuje, odstřihává osnovu, svazuje k sobě její volné
konečky, aby se gobelínek
nerozpadl, jak začišTuje rubovou stranu. A pak jsem jí
pomáhala natáhnout na hřebíčky novou osnovu.
Ohromilo mě, jak je to

oddílovku ani kroniku, ani
deník, ani časopisy, zkrátka
vůbec žádnou starou písemnou památku z pradávných
dob skautingu. Zato jsme
objevily díky této akci báječnou zábavu – tkaní na rámečku.
Píše Miloš
Fotografie archiv redakce
Gobelíny Jana Kozáková

Podrobný návod na zhotovení rámečku a tkaní gobelínků
najdeš v příloze Rádce v tomto čísle Skauta Junáka.
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To bylo tak:
V létě 1970 probíhal na Orlické přehradě společný tábor přístavu vodních skautů Maják Liberec. Jako (skoro) na každém táboře několika oddílů se kapitáni v lecčems neshodli, v lecčems
přeli, o něčem dokonce hádali. Navíc to bylo v době, kdy se skoro s jistotou vědělo, že Junák čeká další rozpuštění. Do této nervozity přišel Sekula, rozhlédl se, nasál pach a prohlásil: "Mělo
by se něco udělat pro záchranu lidstva." A tak 21. 7. 1970 přesně o půlnoci vyšlo první číslo časopisu, který měl vejít do dějin
nejen libereckých vodních skautů.
NEPTUN TIMES
vydává Kapitanát Majáku N 1 ROČ. XXIV ORLÍK 21. 7. 1970
Nápad se ujal. Již to, že NT vycházely o půlnoci, znamenalo, že
se hlídky přímo těšily na dříve neoblíbenou půlnoční hlídku.
Později v rámci reklamy (žádné nebylo potřeba) byly vydávány
slogany:
ČTĚTE NT, JEDINÝ PŮLNOČNÍK NA TOMTO BŘEHU
NEPTUN TIMES - NEJVĚTŠÍ A NEJČTENĚJŠÍ
DVA PŮLNOČNÍKY - JEDEN NOČNÍK
Maják vydával již v minulosti různé časopisy, žádný se však nesetkal s takovým ohlasem ani nevycházel tak dlouho jako NT.
List se stal úředním věstníkem, kronikou i zrcadlem. I ty nejobyčejnější události byly popisovány s takovým nadhledem, že jsou
zajímavé i po letech. Kupříkladu spor – zda bratr jménem Červený porušil při plnění Tří orlích per hladovku, když v sousedním táboře vložil během vítání do úst sousto chleba se solí, které však okamžitě vyplivl – byl probírán na pokračování takto:
NT2: JEDNOU VĚTOU
Bratři Červený a Fosfor zahájili hladovku
NT3: ZE SOUDNÍ SÍNĚ
Nejvyššímu soudu byla předložena žaloba proti kapitánovi přístavu Maják pro překročení §
196 trestního zákona o porušení lodního práva. Týká se případu důstojníka Červeného,
který při vítání zástupců diplomatického sboru neodmítl přijmout symbolické sousto chleba a solí. Kapitán Majáku považoval toto gesto
za porušení hladovky a tuto neuznal. O průběhu procesu budeme čtenáře pravidelně informovat.
NT4: POLKNUL, ČI NEPOLKNUL?
Ve včerejším vydání jsme informovali čtenáře
o zavedení procesu proti kpt. 10. přístavu za
neoprávněné postižení Mrože Červeného.
Dnešní přelíčení bylo na návrh státního žalobce odročeno. K dalšímu přelíčení budou před-
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voláni svědci a porota bude zkoumat, zda poškozená strana sousto chleba polkla či nepolkla.
NT5: SKANDÁL V SOUDNÍ SÍNI
Lékařská expertíza, která spočívala ve zkoumání žaludku důst. Červeného, vyvolala skandál v soudní síni. Znalci očekávané sousto
chleba nenašli. Při výplachu dutiny žaludeční
však opouštěly výpustnou rouru přístroje podivné předměty jako lžíce, kyvadlo od hodin,
jeden bobr a krabička od naftalínu s odznakem
tří orlích per.
(Poznámka: V článku byly použity přezdívky
některých skautů.)
NT6: BUDE KAPITÁN 10. PŘÍSTAVU OSVOBOZEN?
Včera se porota zabývala protokolem o posudku expertů. Kyvadlo od hodin, které bylo
vypumpováno ze žaludku důst. Červeného,

odhalilo otřesné souvislosti. Na kyvadle je vyryt nápis „vodovod", tedy pojem na našem
území naprosto neznámý. Znalec z Ústavu kriminalistiky usuzuje, že důst. Červený je ve
spojení s cizí rozvědkou.
NT7: OBRAT V PROCESU
Porota se včera výslechem svědků přesvědčila o tom, že nápis na kyvadle získaném po výplachu žaludku důstojníka Červeného spojení
s cizí rozvědkou neprokazuje. Zjistila, že uvedené kyvadlo se ocitlo v žaludku důst. Č. při
návštěvě spřáteleného tábora, kde bylo v nestřeženém okamžiku pozřeno. Nápis asi souvisí s jejich zvláštní činností při získávání vody.
Zdá se, že se tímto případ dostane od poroty
pouze k senátu pro přestupek zcizení. O pokračování procesu budeme čtenáře informovat.
NT8: ŽALOBCE PROTESTUJE
Státní žalobce podává odvolání proti rozhodnutí předat spor mezi kpt. B. a důst. Č. senátu
a uvádí nové indicie. Shodou okolností právě
včera naše území navštívila početná delegace
spřáteleného tábora a odvezla si doličný předmět. Žalobce upozornil Vyšší soud, že v průvodním líčení byla záměrně opominuta další
fakta. Mezi předměty získanými ze žaludku
důst. Č. byla i krabička, o níž bylo pouze uvedeno, že je od naftalínu, kdežto žalobce hodlá
předvést svědky, kteří prokáží, že krabička obsahovala mikrotečku.

NT9: ZE SOUDNÍ SÍNĚ
Před zahájením včerejšího přelíčení kpt.
B. a důst. Č. byla zkoumána krabička od naftalínu, zda obsahuje mikrotečku. Tečka byla nalezena, avšak laboratorní rozbor ukázal, že se
jedná o žabinec, který se potlouká v našich vodách. Přelíčení bylo opět odročeno.

z oddílových
časopisů
NT10: DŮSTOJNÍK ČERVENÝ KONEČNĚ PROMLUVIL
V průběhu včerejšího jednání došlo k zásadnímu obratu. Jak známo, odmítal důst. Červený
dosud odpovídat na otázky vyšetřujícího
(Poznámka: Mlčel v rámci plnění Orlích per).
Do případu vnesla jeho včerejší výpově" paprsek světla. K původu mikroteček vypověděl,
že se jedná o dvě porce masa z interhotelu
ŽMLV, které si uschoval na horší časy.
Laboratorní expertíza bude následovat.
NT11: KDO UMOŽNIL ÚTĚK?
Soudní spor mezi důst. Č. a kpt. B. doznal včera zajímavého ukončení. Žalovanému důst. Č.
se v nestřeženém okamžiku podařilo uprchnout za hranice našeho území. Porota ani senát nemůže nadále pokračovat v přelíčení.
Celý případ byl předán Interpolu, ale redakce
NT se domnívá, že žádoucího výsledku nebude dosaženo. Případ s mikrotečkami bude zřejmě ještě dlouho ležet v archivech Nejvyššího
soudu, než se veřejnost dozví pravou podstatu sporu.
Pro paní a dívky byl vydáván román na pokračování Junáččino srdéčko. Počtěte si sami:
Skautka Emka se převalovala v teploučkém
spacáku a myslela na svého Mojmíra. „Ach,"
myslela si dívčina, „opět nepřišel. To jistě krutý Kápi s Rackem zašněrovali všechny chlapecké stany." Dívčino srdéčko tlouklo rychlostí 184 úderů za minutu nešTastné jako šafářův
dvoreček. Náhle se za celtou ozvalo:
Pokračování příště
Po zákazu Junáka v r. 1970 se činovníci Majáku
scházeli po bytech a skautovali si soukromě. NT
vycházely pravidelně každý týden jako forma
samizdatu pro „Spojené loděnice vodomilské“,
jak jsme přezdívali náš přístav.
Neptun Timesy řídily mimo jiné také „vědecké
bádání" o vodním živočichu s divným jménem
žmlv podobném lochneské příšeře. Zcela vážně
tvrdily, že vycházejí již od středověku:
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Můžeme se domnívati,
že již v období Velkomoravské říše plulo
slovanské lo"stvo a toto mělo své zpravodaje. Jakési zmínky o tom
najdeme ve spisu
Gestum Moravanorum.
Další zmínka je ve spise sázavského mnicha Fuit in provincia
Boemorum. Seriózní záznamy však máme až
z doby husitské.
První číslo NT vyšlo v květnu roku 1421 a zmiňuje se o Žižkovu slovu, kterým je list chráněn.
Kromě toho zde najdeme i zpěv o „pikhartech,
kteří tvrdí, že ve Vltavě je jakýsi netvor". Máme
dosti důvodů domnívati se, že zde jde o žmlva.

mysleli jsme si o ní dojemný příběh, kterak se
zamilovala do lesního adjunkta Piskálka, a vydávali jsme to na pokračování:
NT No 17, 21. 7. 1976 MODRO V ŽILÁCH
Román na pokračování dalekohledem patřiti
do oken zámku. Již již myslil, že komtesu okem
neshlédne, když tu mu nad hlavou prosvištěla
hrst sekaného olova a v zápětí houkla rána. To
mu mladá šlechtična dávala smluvené zname-

Písárna Neptun Times z r. 1815, v popředí výroba duběnkového inkoustu.
ní, že má dnes volno. Brzy přicválala v dámském sedle svého mimochodníka. Ostatně mimochodníci zde byli dva. I Piskálek se totiž
tvářil, jako by zde byl jen tak mimochodem.
„Co nového v revíru, dobrý muži?" tázala se
Vilemína, elegantně vrtíc útlou nožkou v písku.
„Co by? Komáři se ženili, až..." Pokračování
příště.

List NT vycházel pak víceméně pravidelně až do
bitvy u Lipan, kdy se hlavním písařům podařilo
uprchnout až do Slaného. Obnoven byl pak za
vlády Jiřího z Poděbrad. Tehdy také vycházel první román na pokračování - cestopis pana Václava
Šaška z Bířkova „Z Čech až na konec světa".
Když jsme jednou zjistili, že táboříme na místě,
kde kdysi stávala hájenka Vilemína nazvaná po
hraběnce Wilhelmine von Schwarzenberg, vy-
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A vymýšleli jsme si to tak věrohodně, že to kastelánky zámku Orlík měly několik let v průvodcovském textu. Po mnoha letech jsme to vyprávěli samotnému knížeti Karlu Schwarzenbergovi a ten se smál, že tohle tedy o pratetičce
Vilemíně nevěděl.
V období velkých expedicí (1980 Dunaj, 1982
Labe, 1984 Delta, 1986 Labe, 1988 Jeziorak) byly NT psány na koleně a s vypětím všech sil.

NT No 10, 14. 7. 1984 LEOPOLDOV NA VODĚ
I otrlci na lodi Endeavour se otřásali, když
jsme po celodenním pádlování kanálem delty
Dunaje potkali na jezeře Lumina zakotvenou
věznici s trestanci pracujícími ve výhni zdejšího slunce na sklizni rákosu jen v roztrhaných
hadrech. Posádka Endeavour slíbila, že než
aby sdílela osud trestanců, bude raději ukázněně pádlovat a tvrdit, že má náladu I. A.
Ostatně pohled na zašněrovaný Endeavour by
jistě nebyl vábný.

Návrat z pátrání po žmlvovi

Copak touhle zeleninou se dá plout?

Z našich expedic

Od roku 1990 jsou naše noviny opět nepokrytě
skautské a navíc mají sesterskou redakci v obnoveném přístavu Maják. Přestože všechny oddíly našeho přístavu Flotila vydávají v době kopírek, cédéček a internetu vlastní noviny, plátky,
bulletiny a www stránky (jeden oddíl vydává dokonce časopisy tři, z nichž jeden náleží opozici), mají NT stále punc oficiálnosti, vládnutí listu a sbírky zákonů. Romány a drbečky v nich
však stále zůstávají.
Kdysi na začátku o sobě Neptun Timesy tvrdily,
že jsou historickým časopisem vycházejícím od
nepaměti. Dnes to je pravda.
Vezír
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ZAMRZLÁ LOĎ
KAPITÁNA FLINTA

Arthur
Ransome

Vlaštovky a Amazonky se opět sešly v Jezerním kraji, aby tady strávily prázdniny – tentokrát zimní. Všechno klape – napadne sníh, takže mohou sáňkovat, a jezero pomalu
zamrzá, trénují tedy bruslení. Díky záhadným světelným signálům se seznámí s Dickem
a Dorotkou a společně se připravují na „polární expedici“.
A tu náhle hlava polárních badatelů Nancy dostane příušnice – a málem se všechny
plány zhatí. Jenže to by nebyli naši známí. Přece se nevzdají – když ještě navíc díky karanténě získají další týdny prázdnin…
„Jak se daří Nancy?" zazněly
tři nebo čtyři hlasy současně.
„Je pro ni velmi zlé, že se nemůže smát," odpověděl doktor.
„Ale jinak všecko pokračuje,
jak se patří." Nadul lehce tváře a oběma rukama objel krk,
aby naznačil, jak vypadá nebohá Nancy s tváří jako obrovská tykev.
Zaburácel smích.
„Neposlala nám Nancy nějakou zprávu?" ptala se Peggy.
„Nezdá se mi, že by to byla
zrovna zpráva," odpověděl
doktor. „Nevypadá to tak. Ale
něco mi pro vás dala."
Doktor podal Peggy balíček
zabalený v papíru, který vypadal jako opálený – desinfikovaný horkem v troubě. Když
doktor odešel…
Uviděli starou krabičku na tabák. Peggy se pokoušela otevřít víčko. Přiléhalo těsně a odlétlo s cvaknutím. Z krabičky
vypadl na podlahu klíč. Byl to
velký mosazný klíč, starý
a zašlý. K němu byl přivázán
štítek, jakých se používá na
zavazadla, a na něm bylo velkými písmeny napsáno jediné
slovo:
„FRAM."
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„Fram?" řekla Zuzka. „Fram?
Co tím chce říci?"
„Fram je norské slovo, znamená kupředu. Byla to lo"
polárního badatele Nansena,
která zamrzla v ledu,"

„Ovšem," dodala Peggy.
„Vzpomínám si, že kapitán
Flint o ní četl. Hledali cestu
mezi ledovci, byli hnáni napříč Ledovým mořem a zamrzli tam."

„Ale co ten klíč?" ptal se Jan.
„Je to klíč od obytné lodi kapitána Flinta."
Všichni se na sebe podívali.
„To znamená, že smíme dovnitř?" vyhrkl Roger.

na palubu! Opravdu, to je báječné."
„Nu, lo" není doopravdy jejich," vysvětlovala Dorotka.
„Patří jejich strýčkovi a oni
o ni pečují."
„To jsem si mohl myslet,"
smál se. „Za to mohu asi poděkovat Peggy... Ne-li také
Nancy, příušnicím a tak dále..."
Vylezl na palubu.
Dorotka mu podala s úsměvem ruku.

pokusu o výrobu sněžnic.
Vedle se povalovala hromada
králičích kůží, jak je vysypali
na podlahu z pytle tak, aby je
mohli brát a vybírat si ty, které se jim hodily na kožišinové
čepice. Jinde byly nedokončené palčáky. Ovčí kůže ležely všude a ohromnou hromadu kůží bylo také vidět
otevřenými dveřmi podpalubí na přídě. V jednom rohu
stála veliká pyramida prázdných konzerv.

„Snad vy jste ten jejich strýček?" řekla. „Ovšem, to vysvětluje všechno."
Potřásl si s ní rukou.
„To jsem rád," řekl. „A te",
když dovolíš, dám tohle do
kajuty. Nu, smím vstoupit do
své vlastní kajuty?"
„Byli bychom ji trochu uklidili, kdybychom byli věděli, že
přijedete," pravila Dorotka.
Tu ležely svazky lískových
prutů, zbytky nezdařeného

Všechny tyto doklady polárních výzkumů, jež byly právě
v proudu, kůže, kožišiny
a prázdné plechovky, vypadaly podivně pod trofejemi zcela jiných cest, které byly tak
vkusně rozvěšeny na stěnách
kajuty, pod věcmi z Afriky,
Malajska a Jižní Ameriky.
Větší část stolu v kajutě byla
pokryta šicími potřebami
a odřezky kožišin...
„Halo, co je tohle? Lodní de-

A tak se z hausbótu strýčka
Nancy a Peggy stala polární
základna, kde se odbývaly přípravy k cestě na severní pól.
Když se „Eskymák„ přiblížil,
viděla Dorotka, že je to velký,
tlustý muž v šedých šatech.
Něco vezl na sáňkách. Velký
kufr s kulatým balíkem, přivázaným k držadlu.
Přijížděl do zátoky Hausbótu,
přímo k Framu. Snad, myslila
si Dorotka, směřuje na vozovou cestu lesem.
Ale muž přijížděl blíž a blíže.
„To jsem z toho jelen!" zvolal.
„To jsem z toho jelen!" opakoval. „A - smím se zeptat, kdo
jste?"
„Dorotka Callumová."
„Nikdy jsem o ní neslyšel,"
povídal. „Ale zdá se, že jste tu
jako doma.“
„Myslím, že vás nesmíme pustit na lo"," pravila Dorotka
v rozpacích, „měli bychom se
napřed zeptat ostatních."
„Nu, to je báječné."
Stál na ledě připraven vylézt
nahoru a díval se na Dorotku
s velkým úžasem.
„A kdo jsou ostatní? Nesmím
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ník Framu?" Zdvihl sešit, který ležel na stole. „Tak vy jste
psali lodní deník? Jak dlouho
jste to dělali?"
„Od té doby, kdy jsme dostali
klíč a přestěhovali jsme se
sem z iglú," odpověděl Dick.
„Iglú byla první základna výpravy," dodala Dorotka, „ale
Fram je mnohem lepší."
„Jaké výpravy?" ptal se kapitán Flint. „Asi polární, když
tohle je Fram."
„Z Nansenovy knihy jsme získali spoustu podnětů."
„Ach, našli jste ji?" Vrhl pohled na poličku, kde na štěstí
byly oba svazky Nansena na
svých místech. „Je ten deník
soukromý?"
„Vůbec ne," odvětila Dorotka.
„Psali jsme tam všichni, ale
nejvíc Jan a Titty."
Kapitán Flint listoval v sešitu
a některé části četl nahlas.
„Barometr 30. I. Slunce svítí.
Silný mráz..."
„Měli jsme zaznamenávat teplotu přesně," pravil Dick, „ale
já jsem nechal teploměr doma. Nepomyslil jsem, že ho
budeme potřebovat."
„Víte, byli bychom tu zůstali
jen týden, kdyby kapitán
Nancy nebyla onemocněla
příušnicemi..."
„Ano... Co je tohle? Volná voda na západě a jihozápadě."
„Když jsme přišli k Framu, nebylo ještě celé jezero zamrzlé," vysvětlil Dick. „Všecko
v deníku je naprosto pravdivé."
„Ó, tohle vypadá jako písmo
Peggy: Zahnali jsme tuleně
z paluby. Seděl tam s bruslemi na nohou a Jan řekl, že by
mohl poškrábat palubu.
Proto jsme mu řekli, aby odešel, a on slušně odešel.„
„Hm," zamumlal kapitán Flint,
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„vždycky se říká, že pytláci
jsou nejlepší hajní."
Obrátil list a četl dále: „D. a D.
přivezli na saních náklad jemných kožišin polárních medvědů a lišek. Všichni jsme vyráběli čapky z liščích kůží..."
Kapitán Flint se podíval na
ovčí kůže a vzal do ruky kousek králičí kožišiny ze stolu
a nedokončené rukavice.
„Polární liška, eh?"
„Poslyšte,“ vzpomněl si kapitán Flint, „ není čas svačit?“
„Je už čas k svačině. Měla
jsem si na to vzpomenout,“ odpověděla Dorotka.
„Dovedete zacházet s primusy? Jestli ne, musíme počkat,
až se bude vařit voda na kamnech."
„Dovedu zacházet se svými
vlastními primusy, jestliže
u nich nebyly Nancy a Peggy."
„Vařila na nich jen Zuzka."
„Díky bohu za to," pravil kapitán Flint. „Te" se podíváme,
co bychom si vzali k čaji.

Sebral jsem v Jezerce bochník chleba, ale máslo nemám.
Musíme se spokojit s džemem."
„Bojím se, že tam džem už nebude," řekla Dorotka.
Kapitán Flint na ni vytřeštil
oči, vstal a přistoupil ke skříni na zásoby.
„Arktičtí badatelé!" zvolal, pohlížeje z jedné poličky na druhou. Byly téměř prázdné.
„Spíše kobylky, zdá se mi."
Těžko by se dalo říci, kdo byl
doma a kdo hostem na čaji
v kajutě Framu. Kapitán Flint
zapálil primus a Dorotka
smetla ze stolu další část kůží
a připravila koláč, který jim
zbyl od oběda a čokoládu
z Ria a bochník chleba
z Jezerky, který kapitán Flint
přivezl přivázaný k držadlu
svého kufru. Neměli máslo
ani zavařeninu, ale nevadilo
jim to. Chvílemi se kapitán
Flint zase zděsil příšerného
nepořádku v kajutě, zdvihl

oči k nebi, ale už o tom vůbec
nemluvil. Byla to veselá svačina. Než vypili poslední šálek
čaje, dověděl se kapitán Flint
tolik o tom, co se dělo, jako
by se byl všeho zúčastnil.
„Nancyin nápad, ovšem," řekl. „Doufám, že mě také přijme za člena výpravy. Byl
jsem už tu a tam na mnoha
místech, ale na severním pólu
jsem ještě nebyl."
Z tajemného Eskymáka se tedy vyklubal strýček – nebo
chcete-li kapitán Flint, ale
hlavně posila badatelského týmu polárníků. Obě skupinky
pilně
trénovaly,
stavěly
oplachtěné saně, signalizovaly semaforem i všemožnými
dalšími způsoby. A právě tam
se vloudila chybička.
Dnes ráno, ačkoli vysoké hory na severu se třpytily v sluneční záři, na jihu se kupily
mraky. Dickovi se to nelíbilo.
Vytáhl dalekohled… Náhle se

zarazil. Co byla ta temná skvrna, která se na mysu odrážela
od sněhu? Ano, není pochyby. Vlála tam červená vlajka!
Vecpal dalekohled do kapsy
a běžel jak nejrychleji mohl
dolů.
„Dot,“ křičel, „jsou pryč!
Dneska jdeme!“
„Cože? Dnes?“ zvolala Dorotka.
„Rychle, přines naše medvědí kůže a ostatní výzbroj. Já
zatím připravím stěžeň
a plachtu.“
Dorotka nemarnila čas otázkami. Vřítila se do domu
a vrátila se s ovčími kůžemi
na saně a dvěma páry rukavic
z králičích kožišin.
A tak Dick s Dorotkou spěchali, aby dostihli ostatní. Netušili,
že Nancy zapomněla, co sama
navrhla za signál startu k pólu,
než onemocněla. Netušili, že
ostatní sedí v teple. Netušili také, že z mraků, které Dick rá-

no zahlédl, se chystá pořádná
bouře.
„Přichází vítr," vykřikl Dick.
„Te"!"
Nařídil saně přímo po jezeře.
Vítr náhle naplnil plachtu
a vzdul ji jako balon. Nic se
nestalo. Dick odrazil saně.
Plachta se znovu zatřepala
a mrtvě klesla. Za okamžik se
napjala s ostrým tlesknutím.
Dick právě zastrkával brusle
pod ovčí kůže. Ucítil, že se saně pohnuly.
„Jedou! Jedou!"
Saně se vzdalovaly od něho.
Rychleji. Rychleji. Vítr zesílil.
Dickovi uklouzly nohy. Jedna
rukavice se skutálela se saní
a zůstala za nimi.
„Nepouštěj se! Nepouštěj se!"
křičela Dorotka.
Nastal zoufalý okamžik.
Dorotka ho chytila za rameno. Dick se vytahoval na saně, nejprve se přitiskl na ovčí
kůže bradou, potom žaludkem. Rukavice byla ztracena.
Nemohli si pomoci. Zajistil
druhou. Modrošedý led ubíhal kolem nich rychleji
a rychleji.
„Drž se, Dot!" volal Dick.
„Plachtíme."
A v té chvíli na ně dopadly
první sněhové vločky.
Zmizely šedé strašidelné
drobné postavy bruslařů ujíždějících k pobřeží. Nebylo vidět hory na březích jezery.
Tentam byl ostroh Jezerky.
Daleko nad jezerem ostrůvek
slunečního jasu ozařoval vrcholky zasněžených hor. Za
vteřinu i to zmizelo. Dick
a Dorotka na saních, se vzdutou plachtou v čele a malou
žlutou karanténní vlajkou třepetající se přímo před stěžňovou čnělkou, byli sami
v hustém mraku vířícího letí-
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cího sněhu. Neviděli nic kromě sněhových vloček a několika metrů sněhu klouzajícího
pod nimi. Se sněhem přišel
velký vítr a hnal je po jezeře
jako suchý list.
***
Jan bez dechu vpadl klopýtavě do světnice, pokrytý sněhem, jak zapadal do závějí.
„Rychle, Zuzko!" volal.
„Rychle! Nesmíme ztrácet ani
vteřinu. Musíme okamžitě vyrazit. Naliji jen trochu petroleje do svítilny."
„Co se stalo?"
„Viděl jsem jejich značku.“
„Jaká značka? Co to bylo?“
„Přij"te k severnímu pólu,“
odpověděl Jan.
„Co se děje?" ptala se paní
Jacksonová.
„Dorotka a Dick byli venku
v tom blizzardu. Šli k... Peggy
ví, kam šli. Pospěš, Peggy.
Musíme hned za nimi. Prosím
vás, řekněte kapitánu Flintovi,
totiž panu Turnerovi... řekněte
mu, že se ti dva vydali sami na
sever a že jim jdeme na pomoc. Potřebujeme přilít petrolej do svítilny. Došel mi, když
jsem se vracel. Kupředu,
Peggy, ty jediná znáš to místo!"
***
Sněhovou bouří letěly sáňky.
Na nich na ovčích kůžích
a batozích leželi přitisknuti
Dick a Dorotka, jak mohli nejpevněji. Modřínový stěžeň se
ohnul a vrzal. Plachta, vzdutá
jako balón, kývala se ze strany na stranu a saně se kývaly
s ní. Lana bzučela. Železné sanice řinčely po ledě.
„Jedeme hrozně rychle," řekla Dorotka.
Dick viděl, že pohybovala rty.
„Co?" křičel.
„Hrozně rychle," křičela Dorotka. „Tisíc mil za hodinu."
„Kam to jedeme?" křičela
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Dorotka a Dick zdvihl hlavu
s dvěma bílýma očima, ohromnýma –- jako jeho brýle,
ovšem neviděl ji.
„Přímo k hořejšímu konci jezera... Tak je to správné."
„Jak to víš?"
„Na obou březích jsou hory,"
křičel Dick. „Vítr může jít jen
mezi nimi. Jako by foukal rourou. Jako v brkové bouchačce. A my jsme v té bouchačce
zátka, která letí."
Dick se tiskl k saním jako klíště, oslepený, ale šTastný.
Nikdo nemohl říci, že tohle
nebylo plachtění. Jeho stěžeň
a plachta, kterou zhotovil

s pomocí paní Dixonové, se
opravdu osvědčily. Dokud vál
vítr, doháněli každou minutu,
co zameškali ráno pozdním
odchodem.
„Kde jsme te"?" křičela
Dorotka.
„V Arktidě!" volal Dick.
A náhle si Dorotka uvědomila, že se bojí. Kde jsou?
Neviděla nic ani před sebou,
ani za sebou, ani po stranách
saní – jen letící sníh.
„Arktida!" Ano, všude byla
Arktida.
Přeložil Jaromír Hořejš,
úryvky, upraveno
Ilustrace Jan Černý

Chceš se dovědět, jak to celé dobrodružství dopadne?
Najdou ostatní Dicka a Dorotku ve sněhové bouři? A co plánovaná výprava k pólu?
Inu, nezbyde ti než zajít do knihovny, vyhledat tam
Zamrzlou loZ kapitána Flinta a příběh dočíst…
Pokud se ti nepodaří sehnat právě tuhle ransomovku, vypůjč si jinou. Určitě nebudeš litovat.
A navíc za přečtení aspoň jedné knihy A.
Ransoma můžeš získat 10 bodů do Desetiboje.
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skautský
čtenářský kruh
Chceš se také stát dalším článkem našeho
kruhu? Pošli svou přihlášku na adresu:
Redakce časopisu Skaut - Junák, Senovážné
nám. 24, 116 47 Praha 1. Do řádně oznámkované obálky vlož list papíru s textem: „Hlásím
se do Skautského čtenářského kruhu a prosím o zaslání členské legitimace." Pod to se
podepiš a připoj k podpisu i své celé křestní
jméno, příjmení, datum narození a úplnou adresu včetně poštovního směrovacího čísla.
tyto údaje piš hůlkovým písmem! Kromě toho
vlož do této obálky druhou obálku, napůl přeloženou, s nalepenou známkou v hodnotě 4,
60 Kč a svou adresou. V této obálce ti pošleme legitimaci SČK. Zapomeneš-li na to, naší
odpovědi se nedočkáš.
Aby tvůj dopis nezapadl v horách pošty, napiš na zadní stranu obálky, v níž přihlášku posíláš, většími písmeny heslo SČK.
SČK stanovil pro své členy jedinou podmínku:
Přečíst v průměru aspoň jednu knihu měsíčně, nejméně stostránkovou. Tedy minimálně

Poklady na dosah
Tenkrát jsem trávil prázdniny v malé vesnici
na konci křivoklátských lesů. Tam jsem poznal, jaké kouzlo mají pověsti o pokladech. Při
jedné vycházce jsme došli do údolí, kterým
protékal malý potůček. Na jeho břehu stál pomníček s nápisem, že tam byl v roce 1771 objeven největší zlatý poklad, jaký se kdy v Čechách našel. Na pět tisíc keltských mincí.
Čtyřicet kilogramů ryzího zlata! Večer jsem
slyšel vyprávět místního kronikáře o jiném pokladu, který ležel skoro dva tisíce let o pár kilometrů níž po proudu Mže v místech, kde stávalo významné sídlo Keltů v dobách před
příchodem Slovanů.
V příštích dnech jsem podnikl několik výprav,
při nichž jsem sám pátral po pokladech na
hradech Krašově, Týřově i na zaniklých hradištích. Pokaždé jsem se vrátil s prázdnýma
rukama, ale zájem o poklady to ve mně neu-

12 knih za rok. Ale to pro tebe jistě bude hračka. Žádné příspěvky se neplatí!
V průběhu prosince se přihlásili:
František Rochovanský, Uherské Hradiště Mařatice; Michal Procházka, Uherské Hradiště
- Míkovice; Tereza Benešová, Vejprnice; Martin
Veselovský, Třemošnice; Zdeněk Matěja,
Uherské Hradiště; Lukáš Bursas, Chvalčov;
Denisa Vyskočilová, Praha 4 - Písnice; Ivana
Černá, Kynšperk nad Ohří; Jan Marek, Ústí nad
Orlicí; Radek Klein, Křepčice.
Každý měsíc losujeme 1– 3 adresy z nových
přihlášek, a tentokrát znova i z již dříve přihlášených. Každý výherce dostane knihu.
Tentokrát se štěstí usmálo na Martina
Veselovského z Třemošnice, Romana Válka
z Hustopečí nad Bečvou, Katku Běhalovou
z Bohuňovic a Kateřinu Pirklovou z České
Třebové.
Je ve Skautském čtenářském kruhu z vašeho
oddílu aspoň jeden jediný človíček? Zajímá
nás, z kterého oddílu se do SČK přihlásí nejvíc
lidiček. A protože jsou oddíly různě
početné, budeme účast vypočítávat
v procentech. Napiš nám, kolik členů/členek má tvůj oddíl a kolik z toho se přihlásilo do SČK!
Za zprávu redakci si můžeš započítat 5 bodů
do Desetiboje. Za ochotu ke spolupráci.
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hasilo. Po návratu z prázdnin jsem se pídil po
knihách s touto tematikou.
„Zajdi si do městské knihovny," poradil mi táta. „Tam určitě najdeš dost knížek o pokladech."
Vypravil jsem se tedy do toho starého domu
u radnice a užasl jsem nad tím, co jsem v něm
našel. Od přízemí až do druhého patra byl nabitý knihami. V oddělení pro děti a mládež
jsem si vypůjčil Stevensonův Poklad na ostrově, Zlatého skarabea E. A. Poea, Kosinovy
Poklady dobrodruhů a ještě několik dalších
knih o pokladech. Ale pak jsem tam začal objevovat nádherné encyklopedické knihy o přírodě, Setonovy povídky o zvířatech,
Londonovy romány z dob aljašské zlaté horečky. Bylo tam celé dílo Karla Maye, Julesa
Verna, Ericha Kästnera. Tohle byl skutečný
poklad, ohromný, nevyčerpatelný, ze kterého
beru celý život. A ten je stále přístupný každému, kdo o něj projeví zájem. I tobě! Víš
o něm?
Zet
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dokážeš to?

3. Důkaz síly

Popáté ti klademe tu otázku. Popáté máš příležitost vyzkoušet svou všestrannou tělesnou
zdatnost, rychlost, sílu, obratnost a vytrvalost.
A připomínáme olympijskou zásadu – není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Jenom nenapravitelný pecivál nevyzkouší ani jeden ze čtyř testů. Věříme, že ty mezi ně nepatříš!
Jako vždy i dnes můžeš získat do Skautského
desetiboje až 10 bodů. Využij té příležitosti.
A zaznamenej si svoje výkony do knížečky osobních rekordů. Až se po čase k těmto
drobným zkouškám vrátíš, můžeš
srovnat oba výsledky a tak zjistit,
zda a jak se lepší tvoje kondice.

10

1. Zkouška pružnosti
Zuj si boty, posa" se na zem, uchop zdola rukama paty a přitáhni chodidla k čelu tak, aby se
oba palce dotkly současně čela. Jestliže to dokážeš, máš nárok na 2 body. Nejdřív se rozcvič!

2. Důkaz rychlosti
Svaž k sobě konce silnějšího provazu (uzlovačky), dlouhého půldruhého metru. Polož jej na
podlahu tak, aby měl tvar kruhu a stoupni si vedle něj. Až doběhne ručička hodinek na dvanáctku, odstartuj. Skoč do provazového kruhu, uchop
provaz oběma rukama a zvedni jej kolem těla nad
hlavu – „projde“ tedy tímto kruhem celé tvoje tělo. Pak rozlož provazový kruh opět na zem vedle
sebe, skoč do něj a znovu jej zvedni nad hlavu.
Pokračuj v tom přesně minutu. Jestliže se za tu
dobu protáhneš kruhem desetkrát, získáváš 1
bod. Dokončíš-li to jedenáctkrát, připočti si 2
body. A když se ti podaří kruhem „prolézt“ dvanáctkrát nebo dokonce vícekrát, přibudou ti do
desetiboje 3 body.
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Sedni si na podlahu, natáhni obě nohy a mírně
zvedni trup nad zem – opírej se lokty o podlahu.
Pak začni oběma nohama současně psát do
vzduchu těsně nad zemí malá čísla – jedničku,
dvojku, trojku, čtyřku a pokračuj bez odpočinku
tak dlouho, dokud ti nedojdou síly. Obě napjaté
nohy drž přitom stále těsně u sebe, i špičky pěkně napínej.
Při psaní číslic se nesmíš ani jednou dotknout
chodidly země, navazuj jedno číslo na druhé.
Jestliže dojdeš až k tomu číslu, které se rovná
tvému věku, máš právo na 1 bod. Budeš-li mít
dost síly, můžeš v psaní pokračovat. Za každé
další číslo získáš půl bodu. Ale do Desetiboje si
smíš započítat nanejvýš 3 body. To znamená, že
dvanáctiletí musí napsat čísla 1 až 16, aby dosáhli povoleného maxima – tří bodů.
Patnáctiletí čísla 1 až 19. Svůj dnešní výkon si
zaznamenej jako osobní rekord. A snaž se ho za
čas překonat. Psaní drobných čísel do vzduchu
vleže je znamenitým posilovacím cvičením břišních svalů.

4. Důkaz dobré
nervosvalové souhry
Prove" třikrát za sebou bez chyby tyto cviky:
Vzpaž - upaž - předpaž - připaž. Zkus to nejdřív
oběma rukama současně, ale neraduj se, 2 body
nedostaneš za tak směšně lehký úkol. Neznáš
dosud jednu podmínku. A ta promění primitivní
cvičení v test, který dá zabrat i zkušenému rekordmanovi. Sestavu těchto čtyř prostých cviků
máš provádět tak, že začneš cvičit pravou paží
a levá bude stejné cviky opakovat se zpožděním
o jednu dobu. Při cvičení tedy postupuj takhle:
1. Pravá vzpaží – levá zůstane v připažení.
2. Pravá upaží – levá současně vzpaží.
3. Pravá předpaží – levá současně s ní upaží.
4. Pravá připaží – levá předpaží.
Na 5. dobu začíná nové kolo: pravá vzpaží – levá připaží.
Dále postupuješ jako v prvním kole. Cvičení musíš provádět plynule a přesně, obě paže se pohybují a zastavují současně. Právě v tom je kámen úrazu.
Posuzuj svůj výkon poctivě a přísně. Za úspěšně splněný jej považuj teprve po trojnásobném
plynulém opakování celé sestavy.
Kdo je dost vytrvalý, ten to nakonec dokáže!

Domácí tělocvična
Vždycky jsem snil o tom, že jednou budeme mít
v bytě jeden pokoj zařízený jako tělocvičnu.
A věděl jsem, že je to bláhový sen, který se mi
nikdy nesplní. Až po letech jsem přišel k přátelům a tam jsem viděl svůj sen uskutečněný.
Neměli sice zvláštní místnost určenou ke cvičení, zato celý byt byl pro ně tělocvičnou. Mezi
dveřmi jednoho pokoje do druhého měli upevněnou hrazdičku. Kdo tudy procházel, musel se
„povinně“ aspoň jednou přitáhnout. Nebo zaplatit korunovou pokutu. Půl stěny v dětském
pokoji zabíraly žebřiny. Pod postelí ležela sada
různě velkých a těžkých činek. V rohu za psa-

opičárna

cím stolem stála plechovka a v ní různě dlouhé
lískové hole. Na přívodní trubce ústředního topení visela řada pytlíků s netradičním tělocvičným náčiním: hladkými oblázky a říčními valouny, hadrovými míčky. Za knihovnou jsem objevil
stříbrný ráfek ze závodního kola, zbavený drátů
– krásná, lehounká obruč. Staré duše z bicyklu
sloužily jako posilovací pružina. Žíněnku nahrazoval tenký molitan. Nechybělo tam ani velké
tělocvičné nářadí, ti vynalézaví přátelé tak využívali židle, stůl, válendu.
A v tom tkvělo tajemství splněného snu.
Pochopil jsem, že ke cvičení nepotřebuju nutně
to, co vídám ve školní tělocvičně. Hlavní je chuT
do cvičení a vynalézavost!

• Vlče se bezelstně ptá: „Bratře, jak se má poskytovat správně první pomoc?" --- „Jak?"
usmívá se vůdce. „No přeci tak, aby to nebyla
ta poslední! Jasný?"
• Akela se rozčiluje: „Teda PíZo, už jsi si zase
před jídlem neumyl ruce! Co bys dělal, kdybych si tak já sedl do naší táborové jídelny se
špinavýma rukama?" --- „No," pokýval hlavou
PíZa, „asi bych se tvářil, že jsem si toho ani
nevšiml."

• Roy snědl oběd a ptá se při odchodu z táborové jídelny kuchaře: „Co to bylo dnes vlastně
k obědu?" --- „No přeci roštěnky na žampionech!" uraženě se ozval kuchař. „Safra, že
jsem to nevěděl dříve. To já hrozně rád. To
bych si pochutnal," zamumlal Roy.
• U táboráku se nakloní vůdce k hostu z druhého tábora a říká: „Tak co soudíš o naší nové kapele?" Host váhá, ale pak řekne nesměle: „Řeknu ti to ohleduplně. Vždycky když
přestanou hrát, tak je to skutečně požitek."
• Pochodem unavená družina Kamzíků se
rozhodla, že si odpočinou a na chvíli že si lehnou do trávy. PunKa se vrtí a naříká: „Tak nevím. Nějak se mi špatně leží." Skautík Rejpal
se na něj podívá a povídá: „Tak to zkus a sundej si ze zad ten batoh a uvidíš!"
• Ústecký skautík píše domů dopis z tábora
v Tatrách: „Tak si představte, že tady mají
vzduch, co není vidět!"

• Vlčata žadoní: „Bratře, můžeme se jít podívat na zatmění slunce?" Akela bez přemýšlení
povídá „Tak jděte, ale to vám povídám - nechoZte moc blízko!" a čte dál knížku.
• Stopař se chlubí na družinovce: „Já umím
napodobit všechny ptáky hlasem" --- „To je toho" směje se Smíšek. „To já ještě zamávám
rukama a vyletím oknem z klubovny."
• „Proč jsi nám na ten pohled z tábora nakreslil nad vaší kuchyní ten zelený kouř?" ptají se rodiče syna, který se právě vrátil z tábora. -- „No, protože jsme tehdy vařili špenát, to
je přeci jasný, né?"
• V rohu stanu píše Tony dopis. Spolubydlící
Johny jej pozoruje a za chvíli se zeptá. „Komu
píšeš dopis?" „Abys nebyl tak zvědavý - tak
sobě!" „A co píšeš?" nedal se odbýt Johny.
„Jak to mám vědět! VždyK jsem ten dopis ještě
nedostal," ukončil rozhovor Tony.
Z archivu Jiřího Řeháčka – Balů, Mimoň
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domovenka

SETKÁNÍ BOBŘÍ STOPY
Do brněnského studia Labyrint se 27. listopadu 1999 vypravil 7. oddíl skautů z Kutné
Hory na Setkání Bobří stopy
– setkání těch, kdo mají rádi
knížky Jaroslava Foglara.
Pamětní list si mohl každý dát
od ostatních účastníků podepsat. Také zde probíhala burza
časopisů, pohledů a dobrodružné literatury.
Odpoledne bratr Vladimír
Stárka-Wabi z Prahy vzpomínal
na Jaroslava Foglara-Jestřába
a jejich spolupráci v Mladém
hlasateli. Své vzpomínky na
Jestřába přidal i Josef BláhaŘešetlák, který před lety ve
Dvojce vedl vlčata – Tygříky.
Program pokračoval hrou, šermířským vystoupením a někteří z nás si vyzkoušeli rytířské
brnění. Následoval test z historie a vystoupení ilustrátora
Libora Baláka. Večer patřil
hlavně písničkám. Poznali
jsme, že skauting není jen táboření a výpravy do přírody, ale
i setkávání s dobrými lidmi.
Lá6a – 7. odd. Kutná Hora

ZLATÝ OŘÍŠEK 1999
Co je Nobelova cena, to ví skoro každý, málokdo ale ví, že
před jejich udílením švédský
král předává ceny dětem, které
vynikly v oblasti matematiky
a vynálezů. Také my máme od
roku 1998 podobnou cenu
– Zlatý oříšek. Ten není pro
Popelku, ale pro děti, které něco báječného dokázaly – hrají
skvěle na nějaký nástroj, mají
výtvarný talent, něco vynalezly, nebo dokázaly pomoci někomu v nouzi. Z několika stovek přihlášených dětí je jich
pak pozváno třicet k udílení,
a jen deset z nich je odměněno
cenou.

Před televizními kamerami
v Brně 3. prosince 1999 předávali manželka pana prezidenta
Dagmar Havlová, ministr kultury Pavel Dostál a ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Eduard Zeman deseti dětem
Zlatý oříšek 1999. Mezi oceněnými byli hned dva zástupci
Junáka: třináctiletá skautka
Kateřina Melánová z Jaroměřic
nad Rokytnou za statečnou
a odbornou pomoc vážně zraněnému kamarádovi po pádu
z kola, a devítileté vlče Jakub
Kočíř z Mohelnice, který obětavě pomáhá svému staršímu
postiženému kamarádovi, aby
se mohl účastnit veškeré skautské činnosti s ostatními zdravými dětmi.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Již po desáté se rozhořelo na
mnoha místech naší republiky
světlo zapálené v Jeskyni
Narození Páně v Betlémě. Do
Evropy je přivážejí již řadu let
rakouští skauti. Prvním místem
v České republice, kam
Betlémské světlo z Vídně
19. prosince dorazilo, je brněn-
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ský chrám sv. Petra a Pavla. Dál
jej pak vlakem do všech koutů
republiky rozvážejí naši skauti.

Do Prahy přijelo Betlémské
světlo 23. prosince. Pro zájemce bylo k dispozici v několika
pražských kostelích a do večerních hodin i na ústředí
Junáka na Senovážném náměstí. České dráhy se rovněž aktivně připojily, a tak i z nádraží
v různých městech si mohli zájemci odnést do svých domovů
hřejivé světlo lásky a pokoje.
Snímek: MAFA

PLANETA 2000 – SOUTĚŽ
Fotografická a výtvarná soutěž s ekologickou tématikou
pro skauty i veřejnost
Fotíte? Kreslíte? Zajímá Vás příroda a ekologie?
Své výtvory zasílejte do 20. 3.
2000 na adresu: Ekologický odbor
Junáka, Senovážné nám. 24, 116
47, Praha 1, heslo: Planeta 2000
Věkové kategorie: 0-10 let, 11-15
let, 16-100 let.
Obrázky a fotografie označte jménem, věkem, adresou a názvem.
(Fotografie ve formátu 15 x 21
cm, maximálně 5 snímků na téma
příroda, ekologické problémy
města ap.).
Soutěž pořádá 53. oddíl Šedá
střelka Plzeň za pomoci členů roverského kmene Šambala
Kontakt: Eva Chvojková-Sojka,
Koněvova 128, 130 00, Praha 3,
02/6440021, e-mail: chvoj@yahoo.com; Hana Poláčková-Pony,
Dvořákova 8, 320 02, Plzeň,
019/273073
Akce je pořádána jako součást
oslav Dne Země 2000.

Světýlko čtou prckové nám se líbí Skaut - Junák
prcek

skaut-junák
Ročník 42, číslo 5
leden - únor 2000
Nejstarší vycházející časopis pro
mládež u nás. Založen A. B.
Svojsíkem v roce 1915, obnoven
1945, 1968, 1990

Všechna vaše blahopřání
k Vánocům a novému roku
se nám moc líbila, jenom
sem se jich víc nevejde.
Děkujeme všem!
Nahoře a dole Stará
Boleslav, vlevo Litoměřice
a Prachatice, vpravo stř. Jar.
Rady Praha 10 a Vsetín
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píše Pedro
kreslí Berg

Kreslí Berg

