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Zimní chvíle
! ! Vánoční nadílka v 8. smečce Šipka Praha 6
! Koledy při kytaře v 2. oddíle Příbram
" ! Sněhová pohádka na Novoroční výpravě střediska Tajfun Tachov
# Vzpomínka na vánoce 30. oddílu Střelka Plzeň Doubravka
" Z vánočního pětiboje: odpálíš míček křehkou holí? – Šavani Zábřeh
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Co přinesl
poštovní kurýr?
Milé sestry, milí bratři,
milí čtenáři!
Jsme rádi, že nám jste i nadále nakloněni
– jestliže před Vánoci přicházela do redakce
převážně přáníčka nebo přihlášky do
Skautského čtenářského kruhu, po Novém
roce se s příspěvky zase „roztrhl pytel“.
Již stálými přispěvateli se staly redakce
některých časopísků, jako Abahoa
z Třebíče nebo Indián - Dvojka Příbram.
Příspěvky do několika rubrik najednou
poslali: Barbora z Opavy, Vlastimil Toman
z Třebíče, Lucie z Vejprnic, oddíl Shawnee
Zábřeh, Ondřej z Třebíče, Kateřina
z Benešova u Prahy, Majka ze Zlína.
Fotografie, reportáže z činnosti, výňatky
z kronik a jiné příspěvky poslali:
Jiří Fabián z Hradce Králové, Klokan
z Plzně-Doubravky, bratr Brhel, Hajos
z Tábora, 1. středisko Hradec Králové,
Ivana Krysová z Polešova, Ivan Veselý
z Teplic, Jakub z Bražce u Náchoda,
Vendulka Fišerová z České Lípy, Miroslav
Černý z Opavy.
Názor na časopis Skaut-Junák vyjádřili:
Miloslav Žán z Rokycan, Jana z Olomouce,
Tereza z Vejprnic, Kometa z Olomouce,
Josef Sedláček z Věcova, Klíště, Mercy
z Hýsel u Kyjova, Rakša z Poděbrad,
Veronika ze Znojma.
Do rubriky Chvíle strachu přispěli:
Klíště z Častolovic, Zuzana z Neratovic,
Lenka z Holešova.
Časopis jsme dostali od:
32. oddílu vodních skautů Liberec, vlčat
a skautů z Rokycan, středisek Uragan
Zbraslav & Praha Západ, střediska Bílý štít

kresba: berg

z Nového Města na Moravě, střediska
Teplice 2, VI. oddílu Místek, 1. oddílu VS
Třebíč, střediska Jaroslava Rady Praha 10,
1. oddílu Kosova Hora.
Náměty do Katalogu dobrých skutků poslala Marie z Prahy 2.
K Výzkumu her, vyhlášenému ve 2. čísle,
přispěla Ilona Červená z Třemošné, Jan
Bílek z Pelhřimova, Terezie Jiříčková
z Olomouce, Petr Kuběnský z Brna
Aby seznam přispěvatelů nebyl tak sáhodlouhý, neuvádím zde ty, jejichž materiály
jsme již otiskli v minulém nebo tomto čísle.
Kde je najdete?
V č. 5: Sněhové opojení (str. 2),Chvíle strachu (str. 8-9), JOTI 99 (str.10), Z kronik (str.
14-15) a Domovenka (str. 42-43).
V č. 6: Zimní chvíle (str. 2), Linka S.O.S. (str.
23), Z kronik (str. 30-31), Pozvánka (str. 39)
a Domovenka (str. 42-43).
Doufám, že jsme v tomto výčtu na nikoho
nezapomněli.
Za všechny vaše příspěvky srdečně děkujeme a těšíme se, co se nového v poště objeví.
Káča a Miloš
P. S.
Připomínáme, že stále očekáváme vaše
příspěvky na následující témata:
• 10 let – historie skautingu u vás
• linka S. O. S.
• nápady do Katalogu 365 dobrých skutků
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skautský
desetiboj

ti může tento kviz vynést až 10 bodů do
soutěže, ve které se každý přesvědčí o své
všestranné zdatnosti.
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Šestým číslem Skauta-Junáka jsme se ocitli
za polovinou tohoto ročníku. Již pošesté
– anebo možná poprvé ? – si můžeš vyzkoušet svou obratnost, bystrost, šikovnost, ověřit si, jestli si umíš poradit a hledané údaje někde vypátrat…
Je čistě na tobě, jestli úkoly do Skautského
desetiboje plníš sám nebo sama pro sebe,
nebo k tomu zlákáš někoho dalšího. Moci
porovnat své výkony s dalšími je jistě zajímavější a zábavnější, pokus se tedy přesvědčit někoho z rodiny, vyprovokuj k zápolení vaši družinu nebo dokonce celý
oddíl!
Co dělat, když dostaneš časopis pozdě
a na Desetiboj nemáš celý měsíc? Úkolů,
které se plní po celý měsíc nebo jsou časově náročnější, není tolik. Patří sem především Dobré skutky a snad čtení knih nebo
pravidelné psaní deníku.
Určitě kvůli tomu, že časopis dostaneš do
rukou pozdě, nevzdávej plnění Desetiboje!
U většiny úkolů se termín může překrývat
s úkoly následujícího měsíce, jsou přece
většinou na jiné téma.
A nové úkoly Desetiboje? Tady jsou:
Čtenářský kviz
V prvním odstavečku je vyjmenováno 10
vynikajících našich i světových spisovatelů. Ve druhém jsou názvy knih. Dej k sobě
spisovatele a jejich dílo – nemusíš přepisovat jména a tituly, stačí, když k pořadovému
číslu autora připojíš pořadové číslo románu, o kterém si myslíš, že ho tento spisovatel napsal. Za každou
správně sestavenou dvojici získáš do Desetiboje 1 bod. Celkem
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1. Jaroslav Foglar 2. E. T. Seton 3. Julius
Verne 4. Karel May 5. Astrid Lindgnerová 6.
Arthur Ransome 7. Eduard Štorch 8. Mark
Twain 9. Erich Kästner 10. R. L. Stevenson
1. Lovci mamutů 2. Pipi Dlouhá punčocha 3. Poklad na ostrově 4. Syn lovce
medvědů 5. Tábor smůly 6. Emil a detektivové 7. Dobrodružství Toma Sawyera 8.
Vlaštovky a Amazonky 9. Patnáctiletý kapitán 10. Dva divoši.
Pokud nemáš jistotu o správnosti svých odpovědí, zajdi si do veřejné knihovny a podívej se do katalogu. Nebo se pora; s knihovnicí, která tam pracuje. Správně seřazené
dvojice uvedeme až v příštím čísle.
Kniha
Kdo si během příštích 30 dní přečte aspoň
jednu knihu Astrid Lindgrenové, může si
připočítat 10 bodů. Na tyto body má nárok
automaticky ten, kdo už všechny
její knihy četl. Nemusí je číst znovu - i když k dobrým knížkám se
někdy rádi vracíme. Seznam knih
této autorky najdeš na str. 32.
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6 skautských uzlů
Jestliže uvážeš na šest provazů všech šest
nováčkovských uzlů do 1 minuty,
máš za to 5 bodů do Desetiboje.
Za každých i jen započatých 10
vteřin nad minutu si z toho odečti 1 bod.
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Psaní deníku
Píšeš si ještě deník. Za nejméně 4 další zápisy do něj získáš 10 bodů. Nemáš-li dosud
deník, zapiš aspoň jeden podnik do družinové nebo oddílové kroniky. Nebo napiš do
redakce Skauta-Junáka svůj názor
na toto číslo časopisu. 5 bodů dostaneš ovšem jen za jednu z těchto věcí!
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100% docházky
Když nevynecháš žádný družinový ani oddílový podnik v příštích 30
dnech, získáš do Desetiboje 10
bodů. Za každou absenci z toho
odečti 3 body.
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V naší rubrice Galerie se postupně objeví obrázky našich významných ilustrátorů, začínáme zvířátky Mirko Hanáka. (str. 12 - 13)

Vaření
Uvař (třeba pod maminčiným nebo tátovým dohledem) aspoň jednou celý oběd
– polévku a hlavní chod. Dokážeš
tím nejen svou skautskou zdatnost, ale navíc budeš mít právo
na 10 bodů do desetiboje.
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burza
• Chceme doplnit oddílovou výstroj o starší
typ torny „Tele“ a kosočtvercové celty.
Můžete-li pomozte – rádi levně odkoupíme
– moc nám tím pomůžete.
Náš oddíl založil archiv oddílových, střediskových a oblastních časopisů a ve sbírce již
máme několik stovek druhů.
Leží-li vám doma skautské časopisy, nebo tele a kosočtverce ladem, pošlete je na
adresu Slavomír Václavský - Mičkinikwa,
Severovýchodní 27, 789 01 Zábřeh
• Lenka Dvořáková z Nového Hrozenkova děkuje všem, kteří se ozvali na její výzvu ve

2. čísle Skauta-Junáka. Lenka se pozastavuje
na tím, že odepsaly jen skautky, skauti se asi
stydí. Děkuje i Krystýně, ale nemohla ji odepsat, protože dostala neúplnou adresu
– Krystýno, napiš znova a uve; celou adresu.
DOPISOVÁNÍ - dvě mladé slečny z 5. oddílu
skautek by se rády seznámily a dopisovaly si
s kluky 13-14 let. Naše adresy: Iveta Šnajdrová, Sedláčkova 215/III, 337 01 Rokycany
a Monika Kožoušková, Rokycanova 1060/II,
337 01 Rokycany.
PROSBA
Stal jsem se rádcem a hledám někoho, kdo
má zkušenosti z oddílu, kde to klape – uvítal
bych rady a popisy celoroční činnosti.
Jiří Bílek, Dobiášova 1344, 39 301 Pelhřimov.
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Tahle knížka známé švédské autorky je na rozdíl od jejích ostatních knih plná tajemství, nebezpečí a dobrodružství. Začátek je možná trochu smutný – mladší bráška je těžce, snad
nevyléčitelně nemocný. Starší Jonatán mu často
vypráví a utěšuje ho, že se sejdou v pohádkové
zemi Nangijale. Jenže Nangijala je tu, a zdaleka
to není pohádková idylka – sousední údolí chtějí ovládnout temné mocnosti...

Zeptal jsem se Jonatána, jestli se doopravdy
musí vystavovat takovému nebezpečí. Mohl
přece stejně dobře sedět doma na Rytířském
dvoře u ohně a mít se dobře. Ale Jonatán řekl,
že jsou věci, které se musí udělat, i když jsou
nebezpečné.
„A proč se to musí?"
„Protože jinak bych si nepřipadal jako člověk,
ale jako kus hadru, jako obyčejnej třasořitka,"
řekl Jonatán.
Vyprávěl mi o tom, k čemu se chystá. Chce zkusit vysvobodit Urbana z Katliny sluje. Řekl, že
Urban je důležitější než sama Žofie a zůstat bez
Urbana by znamenalo konec pro obě údolí
Nangijaly.
Bylo pozdě večer. Oheň vyhasl a nastala noc.
A potom den. Stál jsem u branky a díval jsem se
za Jonatánem, který se i s koněm ztratil v mlze.
Toho rána ležela nad Třešňovým údolím mlha.
A věřte mi, skoro se mi srdce rozskočilo, když
jsem se díval, jak ho mlha pohlcuje, až úplně
zmizel. A já zůstal sám. Nedalo se to vydržet.
Byl jsem bez sebe zoufalstvím, vběhl jsem do
stáje, odvázal Pírka, skočil jsem do sedla a vyrazil za Jonatánem. Musel jsem ho ještě aspoň
jednou vidět, než ho ztratím možná navždycky.
Věděl jsem, že nejdřív musí na Tulipánový dvůr
k Žofii pro pokyny, a tak jsem se rozjel tam.
Pádil jsem jako blázen a dohnal jsem ho až
u dvora. Skoro jsem se polekal a chtěl jsem se
schovat, ale už mě uviděl a uslyšel.
„Co chceš," řekl.
Ano, co jsem vlastně chtěl?
„Určitě se zase vrátíš?" zamumlal jsem. To bylo
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všechno, na co jsem se vzmohl.
Dojel až ke mně, takže naše koně stáli těsně
vedle sebe. Setřel ukazováčkem něco z mé tváře, asi slzy nebo co, a řekl:
„Neplač, Suchárku! Zase se určitě uvidíme.
A když ne tady, tak v Nangilimě."
„Co je to Nangilima?" řekl jsem.
„Budu ti o ní povídat někdy jindy," řekl Jonatán.
Vůbec nechápu, jak jsem vydržel celou dobu na
Rytířském dvoře sám. Jak to, že mi dny tak
utekly? Dobře, staral jsem se o zvířata. Skoro
pořád jsem byl ve stáji u Pírka. A dlouhé hodiny jsem si povídal s králíky. Občas jsem lovil
ryby, chvilku jsem střílel z luku, ale když tu nebyl Jonatán, všechno mi připadalo nějak prázdné. Když mi Žofie občas přinesla něco k jídlu,
mluvili jsme spolu o Jonatánovi. Doufal jsem
vždycky, že řekne „te; už se asi brzy vrátí", ale
neřekla to.
„Musíš to vydržet," řekla Žofie, když odcházela.
„Vím, že to je pro tebe těžké, ale musíš!"
Jasně že to bylo těžké. Hlavně večer a v noci.
O Jonatánovi se mi zdály strašidelné sny,
a když jsem se probudil, hrozně jsem se o něj
bál.
Přes den bylo venku teplo skoro jako v létě.
Přesto jsem ale musel rozdělat oheň, protože
slunce ještě neprohřálo tlusté zdi našeho domu.
Bylo mi trochu zima, když jsem vlezl pod peřinu, ale usnul jsem rychle. Zdálo se mi
o Jonatánovi. Sen byl tak strašný, že mě probudil.
„Ano, Jonatáne," vykřikl jsem a seskočil z pohovky, „už jdu!" Ve tmě kolem sebe jsem slyšel
ozvěnu hlasitého Jonatánova volání. Volal mě
na pomoc. Věděl jsem to přesně. Slyšel jsem
ho, ještě když jsem se probudil, a chtěl jsem se
okamžitě vydat do tmy za ním, aO byl kdekoli.
Ale hned jsem pochopil, že je to nesmysl. Co já
zmůžu, nikdo nebyl bezmocnější než já.
Nezbývalo mi než zase vlézt na pohovku a ležet
s rozbolavělou hlavou, maličký, polekaný a osamělý, nejosamělejší na celém světě.
Ani když přišlo ráno a nastal bílý den, moc to
nepomohlo. Te; bylo sice těžší vybavit si celý
ten ošklivý sen, ale na Jonatánovo volání o pomoc jsem nedokázal zapomenout. Můj bratr
mě volal na pomoc, neměl jsem se snad vydat
na cestu a snažit se ho najít?
Celé hodiny jsem seděl před králíkárnou a usilovně jsem přemýšlel, co mám dělat. Neměl
jsem se s kým poradit ani koho se zeptat.

Musel jsem se rozhodnout sám. K Žofii jsem jít nemohl, jenom by mi to vymlouvala. Za nic na světě by mě nenechala
odejít, tak hloupá nebyla. Co jsem chtěl udělat, bylo asi úplně bláznivé. A taky nebezpečné. Nejnebezpečnější ze všeho. A já přitom nejsem vůbec statečný.
Nevím, jak dlouho jsem seděl opřený o ze; stáje a škubal
jsem trávu. Každičké stéblo trávy kolem sebe jsem vytrhl,
ale toho jsem si všiml až potom. Čas běžel a možná bych
tam ještě seděl, kdybych si nevzpomněl, co jednou řekl
Jonatán - že někdy musí člověk udělat něco nebezpečného, protože jinak by nebyl člověk, ale jenom normální třasořitka.
Tak jsem se rozhodl. Praštil jsem pěstí do králíkárny, až sebou králíci škubli. A aby to bylo jasné, řekl jsem nahlas:
„Pojedu! Pojedu! Nejsem žádnej třasořitka!"
Páni, to se mi ulevilo, když jsem se rozhodl!
„Vím, že je to tak dobře," řekl jsem králíkům, protože nikdo
jiný, komu bych to mohl říct, tu nebyl.
Králíci te; budou muset zdivočet. Pustil jsem je z kotců, zahnal je k brance a ukázal jim do Třešňového údolí.
„Údolí je plné trávy," řekl jsem, „a najdete tam spoustu jiných králíků. Užijete si určitě víc zábavy než v králíkárně, jenom si dávejte pozor na lišky a na Huberta."
Všichni tři vypadali trochu vyplašeně, několikrát zahopkali,
jako by se chtěli přesvědčit, jestli je to pravda. Ale pak sebou trhli a zmizeli v zelených chomáčcích trávy tak rychle,
že se po nich jen zaprášilo.
A já měl co dělat, abych se připravil na cestu. Našel jsem věci, které si vezmu s sebou. Deku, do které se můžu zamotat,
až budu někde nocovat. Křesadlo na rozdělávání ohně.
Pytel s ovsem pro Pírka. A pro sebe jídlo. Pravda, neměl
jsem nic než chleba, ale zato to byl výborný chleba od Žofie, kulaté bochníky s jamkou uprostřed. Přinesla mi jich tuhle celou hromadu, takže jsem si jimi napěchoval tornu.
Vydrží mi dlouho a až dojdou, můžu třeba jíst trávu jako
králíci.
Žofie říkala, že druhého dne přijde s polívkou sama. Ale
vlastně bych jí měl dát vědět, co se mnou je. Musí se to dozvědět, ale až už bude pozdě. Tak pozdě, aby mi nemohla
zabránit v odjezdu.
Vzal jsem tužku a napsal velkými, černými písmeny na ze;
kuchyně: „Někdo mě ve snu volal na pomoc, jedu ho hledat
do dalekých modrých hor."
Napsal jsem to trochu tajemně, protože mě napadlo, že kdyby přišel do Rytířského dvora někdo jiný než Žofie, třeba
někdo na výzvědy, nemusel hned vědět, oč jde. Mohl si třeba myslet, že jsem zkoušel složit báseň nebo tak. Ale Žofie by jistě pochopila, co myslím: odjel
jsem hledat Jonatána.
Malý Suchárek se vydává sám přes temné hory, kde žijí smečky vlků a číhají nepřátelští zvědové.
Najde bratra, který je v nebezpečí? V sousedním údolí šíří strach krutí vojáci a jejich vůdce ovládá
nestvůru Katlu, která ničí vše živé. Je třeba se vzbouřit, jinak zlo zničí celou Nangijalu. Ale jak?
Vypůjč si Bratry Lví srdce v knihovně, určitě nebudeš litovat.
Ilustrace František Skála ml.
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chvíle
strachu
TAJEMNÝ NETVOR
Theodor Roosevelt
Lovci, kteří žijí v divočině, nebývají zpravidla
moc pověrčiví. Na to vedou příliš těžký život
a jsou prakticky založení. Mají také malou fantazii. Když jsem žil v hlubokých lesích, slýchal
jsem jen málo strašidelných historek a i ty patřily k obyčejným, omletým povídačkám.
Ale jednou jsem vyslechl příběh, který na mne
silně zapůsobil a utkvěl mi v paměti. Vyprávěl
mi ho starý, prošedivělý lovec, který se jmenoval Bauman. Bauman se v divočině narodil
a strávil tam celý svůj život. Jistě věřil tomu, co
mi povídal, protože na některých místech vyprávění se v jeho tváři zračil strach. Kromě toho dobře znal povídačky indiánských kouzelníků, historky o sněžných mužích, o strašidlech,
obcházejících hlubokými hvozdy a číhajících
na osamělé poutníky.
Když se stalo to, o čem vyprávěl, byl Bauman
ještě mladík a lovil se svým společníkem do

pastí zvěř v horách. Štěstí jim nepřálo, a tak se
rozhodli, že se vypraví vzhůru do zvlášO divoké, pusté rokle. Protékala jí říčka, v níž prý je
hodně bobrů. Rokle měla špatnou pověst, před
rokem tam byl jakýmsi dravcem zabit osamělý
lovec. Jeho ohlodané tělo našla potom skupinka prospektorů.
Vzpomínka na to neštěstí oba lovce kožešin nijak nezneklidňovala, byli odvážní a otrlí jako
všichni trapeři. Zavedli své hubené poníky
k okraji rokle a tam je zanechali na otevřené
bobří louce. Pak se vydali pěšky na cestu hlubokým temným hvozdem. Asi za čtyři hodiny
dorazili na otevřenou mýtinku, kde se utábořili, protože tu bylo hojně zvířecích stop.
Hodinu před soumrakem si postavili přístřešek
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z chvojí, rozbalili zavazadla a vydali se dál proti
proudu bystřiny. Les tady byl hustý, neschůdný,
všude leželo plno vývratů, ale tu a tam se chmurný hvozd otvíral do pasek porostlých trávou.
Za soumraku se opět vrátili do tábora. Mýtina,
na které se utábořili, byla pár metrů široká
a vysoké husté větve ji vroubily jako hradba.
Na jedné straně tekla říčka a za ní se zdvihaly
příkré horské svahy, porostlé věčně zeleným
jehličnatým lesem.
S překvapením zjistili, že za jejich nepřítomnosti navštívilo tábor nějaké zvíře, patrně medvěd, rozházelo po zemi obsah ranců a nakonec
zničilo i přístřešek. Stopy zvířete byly zřetelné,
ale zprvu si jich nevšímali. Chvatně znovu zbudovali přístřešek, rozložili v něm věci na spaní
i zásoby a zažehli oheň.
Zatím co Bauman chystal večeři, jeho společník si začal důkladněji prohlížet stopy. Po chvíli vytáhl z ohně hořící větev, aby mohl stopy
sledovat i na zvěří stezce, po níž ten vetřelec
z tábora odešel. Když větev uhasla, vrátil se
pro jinou a znovu si důkladně prohlížel ty šlépěje. Pak se vrátil k ohni a řekl:
„Baumane, tenhle medvěd nešel po čtyřech.“
Bauman se smál, ale jeho druh trval na tom, že
má pravdu. A když v záři pochodně stopy
zkoumali, opravdu se zdálo, že je tu po sobě
zanechaly jen dvě tlapy či nohy. Ale byla už příliš velká tma, aby měli jistotu. Chvíli uvažovali,
zda ty stopy mohl po sobě zanechat člověk,
a shodli se na tom, že nikoli. Pak se zabalili do
pokrývek a usnuli.
O půlnoci probudil Baumana jakýsi hluk.
Posadil se a ucítil silný pach divokého zvířete.
I v té tmě postřehl u vchodu do přístřešku obrys velkého těla. Popadl ručnici a vystřelil na
matný, hrozivý stín, ale patrně cíl nezasáhl.
Vzápětí uslyšel praskot podrostu a ten tvor
– aO už to bylo cokoli – unikl do neproniknutelné temnoty nočního lesa.
Potom už toho oba muži moc nenaspali. Seděli
u ohně, který znovu rozfoukali, ale nezaslechli
nic podezřelého. Ráno vyrazili z tábora, aby si
prohlédli několik pastí, které nalíčili předešlého večera, a položili pasti nové. Drželi se celý
den pohromadě a k večeru se vrátili do tábora.
Když k němu došli, viděli, že přístřešek je zase
stržený. Včerejší návštěvník se vrátil, zlomyslně rozházel jejich tábornickou výstroj i přikrývky a zničil jim přístřešek. Půda byla poseta jeho stopami. Když opustil tábor, kráčel po
měkké půdě podle říčky, kde jeho šlépěje byly

tak zřetelné jako na sněhu. Při jejich pozorné
prohlídce se opravdu zdálo, že kráčel jen po
dvou nohách.
Zneklidnění natahali do tábora hromadu souší
a celou noc udržovali hlučně praskající oheň,
u kterého střídavě seděli na hlídce. Kolem půlnoci sešel onen tajemný tvor lesem na druhé
straně, přebrodil říčku a pobýval na úbočí téměř celou hodinu. Slyšeli praskot větví a několikrát se ozval drsný, táhlý, sluch drásající řev.
Ale k ohni blíž se to neodvážilo.
Ráno lovci přetřásali podivné příhody, které se
udály v posledních šestatřiceti hodinách, a nakonec se rozhodli, že ještě odpoledne si sbalí
rance a z údolí odejdou. Rozhodnutí bylo pro
ně tím snazší, že sice viděli mnoho stop, ale do
pasti chytili jen málo kožešinových zvířat.
Celé dopoledne spolu chodili a sbírali pasti.
Všechny byly prázdné. Když poprvé opouštěli
tábor, měli nepříjemný pocit, že je někdo sleduje. Občas slyšeli prasknout větev v husté
smrčině, kterou procházeli, a tu a tam se ozval
lehký šelest v zakrslých borovicích, které právě míjeli.
Oběma mužům, ozbrojeným a zvyklým za dlouhá léta osamělého putování divočinou čelit
každému nebezpečí, aO hrozilo od člověka,
dravce či živlu, připadaly te; v jasné záři slunce, stojícího vysoko na obloze, všechny obavy
nesmyslné. Zbývalo už jen sebrat tři bobří pasti na tůňce v nedaleké strži. Bauman se nabídl,
že je přinese, a jeho druh měl jít napřed do tábora a sbalit věci.
Když Bauman dorazil k tůňce, našel tři chycené bobry. Jednu past však bobr uvolnil a zavlekl ji do bobří hráze. Baumanovi trvalo několik hodin, než ji našel a bobry stáhl. Když se
vracel do tábora, slunce už bylo nízko nad lesem a na osamělého lovce padla tíseň. Nic nerušilo strašidelné ticho, které je vždycky domovem v těchto temných, věkovitých
hvozdech, pokud nevane vítr.
Došel až na okraj mýtinky, kde byl jejich tábor
a zavolal. Nikdo mu však neodpověděl.
Táborový oheň dohořel a z popela stoupal jen
tenký pramínek modrého kouře. Nedaleko ohniště ležely sbalené rance. Bauman znovu zavolal. A v tom padl jeho pohled na tělo, které
leželo natažené vedle kmene velkého vyvráceného smrku. Zděšený lovec se sklonil ke svému
druhovi a zjistil, že tělo je ještě teplé, ale má
zlomený vaz a na hrdle čtyři otisky velkých tesáků. Celý ten chmurný příběh dovyprávěly

stopy neznámého zvířete, vtisknuté hluboko
do měkké půdy.
NešOastný lovec zřejmě sbalil všechny věci,
pak usedl na kmen tváří k ohni, zády k hustému lesu a čekal na svého kamaráda. A ten tajemný netvor se k němu přiblížil dlouhými, neslyšnými kroky na zadních nohách. Přikradl se
k němu nepozorovaně, předními tlapami mu
zlomil vaz a zaryl oběti do hrdla tesáky. Ta obluda mrtvé tělo nerozsápala, ale poskakovala
kolem něho v záhadném, zuřivém vytržení.
Znovu a znovu se po mrtvém muži válela a pak
odběhla do lesních houštin.

Zdrcený Bauman byl přesvědčený, že to je dílo
jakési nestvůry, která je napůl člověk a napůl
;ábel. Chvatně sebral pušku, všechno ostatní
nechal na místě a spěšně vyrazil dolů roklí.
Nezastavil se, dokud nedorazil na bobří louku,
kde se pásli poníci se spoutanýma nohama.
Celou noc ujížděl, aby unikl z dosahu té obludy.
Tenhle strašidelný příběh zaznamenal na začátku tohoto století bývalý americký prezident Theodor Roosevelt. Byl to náruživý lovec
a cestovatel, který vedl před první světovou
válkou výzkumnou výpravu do pralesů v povodí řeky Amazonky. Ke svému vyprávění
o tajemném netvorovi dopsal tento dovětek:
„Baumanovo vyprávění je patrně v hlavních obrysech pravdivé. Musíme však připustit, že šlo
o dvě dravá zvířata. Nejdřív byl tábor obou lovců zpustošen zlomyslným baribalem, černým
medvědem. Tato šelma si obvykle libuje v podobných nezbednostech a stopy jejích zadní tlap
se velmi podobají šlépějím bosého člověka. Černý medvěd skutečně často stává na zadních.
Zvíře, které se plížilo za oběma lovci lesem a slídilo kolem jejich tábora a vyráželo podivné
skřeky, byla puma. Způsob, jakým byl jeden
z lovců zabit, nasvědčuje, že to bylo dílo pumy.“

Prožili jste také chvíle, kdy jste se k smrti
báli? Napište nám o tom do redakce.
Otiskneme i vaše příběhy!
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Od roku 1901, tedy již sto let, ve Švédsku udělují prestižní Nobelovy ceny dospělým lidem
– vědcům, literátům, bojovníkům za mír a také ekonomům. Málo se však ví, že před touto
slavností přebírá desítka švédských dětí podobné ocenění z rukou švédského krále. V roce
1998 byla taková cena poprvé dětem udělována i u nás a dostala název Zlatý oříšek. Z několika tisíc přihlášek vybírá porota složená ze zástupců Nadace Vize, Českého rozhlasu,
agentury Gemma a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nadané, odvážné a nápadité děti, které v něčem vynikají a dosáhly zajímavých výsledků v nejrůznějších oborech.
„V těchto dětech je budoucnost naší země zakletá stejně jako nový strom v jádře oříšku – řekl jeden z tvůrců projektu. Do finále je pak pozváno třicet dětí a před televizními kamerami
deseti z nich předá manželka prezidenta republiky paní Dagmar Havlová ceny. Druhého ročníku se 3. prosince 1999 zúčastnili také dva ministři – školství, mládeže a tělovýchovy, Eduard
Zeman, a kultury, Pavel Dostál. Televizní záznam z udílení cen byl vysílán 1. ledna 2000 po
poledni před projevem prezidenta republiky Václava Havla. Diváky ze skautských řad, a jistě nejen je, potěšilo, že mezi desítkou oceněných byli i dva zástupci Junáka: Kateřina
Melánová a Jakub Kočíř.

Zlaté oříšky
nejsou jen pro Popelky
Kateřina je žákyní 8. třídy základní školy a skautkou
v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Zlatý oříšek jí byl udělen za
rozhodnost při ošetření úrazu kamaráda. Jaroměřičtí
skauti se vypravili 10. září na
cyklistický výlet a jeden
z nich, čtrnáctiletý Miloš
Janda, si při pádu z kola způsobil otevřenou zlomeninu
pravé ruky. O rok mladší
Kateřina reagovala okamžitě
– dokázala účinně zastavit krvácení zaškrcením tepny pod
ramenem a Miloše uklidňovala. Aby nedošlo k poškození,
po chvíli kapesník povolila
a pak zase utáhla. Během jejího zásahu se snažili ostatní
skauti zastavovat okolojedoucí auta pouhé dva kilometry
od města na hlavní trase na
Třebíč, ale setkali se jen s lhostejností dospělých. Pokud
nějaké auto zastavilo a řidič
uviděl krev, zase přidal plyn.
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Když se zraněný dostal
konečně do nemocnice, lékaři
pochválili, ba dokonce obdivovali rychlou a správnou
první pomoc třináctileté
skautky, ale pochvalu si vysloužili i ostatní. Skauti pak
navštěvovali Miloše i po celou dobu jeho pobytu v nemocnici. Miloš byl v oddíle
nováčkem, začal skautovat

teprve v létě na táboře, ale jeho úraz je hodně sblížil.
První pomoc jsem zvládla díky
tomu, že jsem chodila do zdravotnického kroužku, a také
jsme se to učili ve skautu - řekla Kateřina novinářům. Místní
skauty vedou výborně manželé Křížovi. Svým činem prokázala Katka obrovskou morální statečnost. Když se jí
zdálo té chvály moc, řekla nechvalte mne, udělala bych
to pro každého a ostatní kamarádi by to také zvládli. Ve
skautu se učíme spoustu dobrých věcí. Snad jen kdybychom měli nějakou vhodnější
klubovnu, abychom se tam
všichni vešli. To bych si opravdu přála!
Ústřední rada Junáka přidala
Kateřině ke Zlatému oříšku za
její rozhodnost i skromnost
nejstarší skautský čestný odznak - bronzový stupeň Za čin
junácký.

O devítiletém Jakubovi Cvrčkovi nám do redakce napsala jeho vedoucí Veverka:
Do soutěže Zlatý oříšek jsme
byli přihlášeni jako celý oddíl
Sluníčko z Mohelnice, protože
máme postiženého Tomáše Slona a bereme ho jako rovnocenného. Umožňujeme mu
například hrát divadlo – vy-

mýšlíme mu role na míru. Při
pobytu v přírodě na něho čekáme, a on dělá jen to, co
zvládá. Například neštípe dříví, ale jen je odnáší.
Samozřejmě potřebuje zvýšený dohled a určité věci se musí udělat za něj. Zatím si nesbalí spacák, nezaváže boty,
ale spí pod širákem jako

ostatní. Mile jsme byli překvapeni, že naše chování bylo
oceněno a my museli vybrat
zástupce oddílu. Byl to těžký
úkol, nebo/ všichni by si zasloužili toto ocenění. Nakonec
jsme zvolili Jakuba Kočíře Cvrčka.
Cvrček bydlí na Mírově v hájence se čtyřmi mladšími
sourozenci. Dokáže se obětovat pro Slona i mimo činnost
oddílu, třeba za ním přijet
o prázdninách, kdy je Slon
sám doma bez sourozenců,
nebo jej pozvat k nim.
Všichni pak se Slonem dová-

dějí v přírodě, na zahradě,
spí na seně nebo ve stanu.
V zimě zase hrají třeba Člověče nezlob se nebo Slonovy
oblíbené Žížaly a karty. Dívají
se také spolu na televizní
sportovní přenosy a na soutěže. Na sněhu jezdí na pytlích, protože na boby se Slon
už nevejde. Oblíbené jsou
i výlety na kolech. Slon sice
musí jet na dvojkole s tátou,
ale program výletu si kluci
vymýšlejí sami. Cvrček je príma kluk, rád jezdí na kole,
umí hrát na housle, jí rád bábovky, sní o terénním autě
a doufá, že bude jednou kuchařem.
Cvrčkovo ocenění je cenou celému oddílu a důkazem, že
naše práce i s postiženým kamarádem jde správnou cestou. Ani vy se nebojte práce
s postiženými, vždy/ jsou úplně stejní jako my – umí se
smát i plakat, nevzdávají se,
překonávají sami sebe a leckdy se můžeme od nich učit.
Tak jako oddíl přijal Slona, se
nemusejí jiné oddíly bát přijmout mezi sebe jakkoli postižené – pomohou tím k jejich
začlenění do naší společnosti.
Mají v ní své místo – nevyčleňujme je na okraj!
připravil Windy
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Galerie
Mirko
Hanáka

V tomto čísle najdeš na několika místech podivuhodné obrázky vynikajícího ilustrátora
Mirko Hanáka. Nemají ostré kontury, na jaké
jsme zvyklí například u Zdeňka Buriana, ale
dýchá z nich zvláštní kouzlo. A kdo si je dobře prohlédne, tomu neujde, že malíř dokonale
zná to, co maluje. Hanák byl skutečně vynikajícím znalcem přírody, celé dny se toulal po lesích a protože uměl chodit tiše jako stín, viděl
i to, co uniká hovorným skupinkám turistů.
Srnky a jeleny na pastvě, jestřába sedícího na
větvi, lišku před norou, kunu šplhající na
kmen. Zvířata, ptáci, ryby, motýli, brouci - ty
všechny považoval za své malé bratříčky
a dovedl mistrně zachytit jejich podobu.
Pracoval zejména akvarelovou technikou, nanášel štětcem barvy na mokrý papír - proto ty
rozostřené kontury, připomínající staré čínské
mistry. Pár promyšlených tahů, zkratka
– a přece mu stačily k vyjádření charakteristické vlastnosti zvířete - majestátnosti dravce,
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hlubokých očí srnky, nálady zimního dne…
Nedávno jsem ukazoval klukům knížky o přírodě, které Mirko Hanák ilustroval - mám jich
několik desítek - přinesl jsem jich pár do klu-

bovny. Š/oura, který má vždycky ke všemu nějakou připomínku, ohrnul nad těmi mistrovskými díly nos a řekl: "Já mám doma knížku,
tam jsou velké fotky zvířat - a ty jsou mnohem
lepší!"
Snažil jsem se mu vysvětlit, že fotografie
a kresba nebo malba jsou věci zcela odlišné.
Obě mají právo na náš zájem a porozumění.
Malíř přece nebude pořizovat fotograficky dokonalé kresby, na to by mu stačila kamera.
V jeho obrazu je něco víc než jen věrná podoba zvířete nebo ptáka. I jeho vztah k tvorovi, kterého maluje, pocity, které měl, když jelena nebo lišku v přírodě potkal.
Š/oura měl samozřejmě další připomínky.
Snažil jsem se mu na ně odpovědět a nakonec
jsem řekl: "Skaut je člověk, který by měl mít
otevřenou duši. A když něčemu nerozumí nebo to nechápe, nevykřikuje do světa, že je to
nesmysl a hloupost. Ví, že by se tak sám projevil jako hlupák. Místo toho se snaží o pochopení, porozumění."
Tohle bych rád řekl i tobě. Dívej se na
Hanákovy obrázky bez předsudků. Nehledej
v nich fotografickou dokonalost. Nauč se nad
nimi oceňovat malířovo vidění a umění.
Zet
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HRABĚNKA V OHNIVÝCH STŘEVÍCÍCH
O hraběnce Černínové se povídá, že byla tuze pyšná a zhýčkaná. Na skvělé plesy, které
pořádala, si dávala šít šaty u nejvybranějších krejčí, nic jí nebylo dost dobré.
Střevíčků protancovala za noc kolik párů, musely být z hedvábí nebo ze sametu. Když
už nevěděla, jakou vymoženost si ještě vymyslet a jaký výstřelek si pořídit, dala si upéct
střevíčky z chlebového těsta. Ševci jí to vymlouvali, chleba je „boží dar“, je třeba si ho
vážit, nehodí se na boty. Ale co dá urozená paní na ševce? Upekli, tancovala. O půlnoci pro ni přišel kavalír, mladý a krásný. Černé šaty podle módy, bílá paruka. Tančil
skvěle. Pyšná hraběnka ani nepostřehla, že s ní dotančil až do sklepa. Tam se jí střevíčky na nohách vzňaly, hořely pekelným plamenem, vyzout je nemohla. Běhala jako
smyslů zbavená po chodbách paláce a běhává prý o půlnoci dodnes.

BOJÍTE SE RÁDI?
Strašidel a strašidýlek je stará Praha plná.
Možná v každé uličce by se nějaké našlo. Ale
potkat je, to není jen tak. Jen málokteré z nich
je přátelské a mírumilovné. Většina duchů pyká za své hříchy nebo se mstí za nespravedlivou smrt. A s takovými bytostmi si moc legrace neužijete.
Jen jednou do roka, vždycky třetí sobotu v lednu, máte možnost potkat výběr pražských strašidel zcela bez rizika. Již sedmnáct let s nimi
má pražské skautské středisko Arcus smlouvu,
že právě tento den vpodvečer se budou chovat
jako slušně vychovaní „lidé“ a zahrají si spolu
se skauty, skautkami, vlčaty a světluškami hru
PRAHOU PLNOU STRAŠIDEL.
Ve ztemnělých uličkách a zákoutích Starého
Města a Malé strany soutěží tříčlenné hlídky,
které mají zdánlivě jednoduchý úkol – rozluštit
zapeklitou šifru, zjistit, kde má které strašidlo
svůj „rajón„, najít ho a vyzískat od něj důkazní
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lísteček. Strašidel bývá kolem patnácti a není
úplně snadné je do sto dvaceti minut (to je časový limit hry) všechny najít. A ještě se při tom
neztratit. Letos se do hledání přízraků dalo na
450 dětí a všechny přežily ve zdraví. Jestli se
někomu povedlo nějaké vysvobodit, nám není
známo, víme jen, že titul Miss Huhula za nejstrašidlovatější strašidlo si odnesl duch francouzského majora z Havelské uličky. A pyšná
hraběnka z úvodní povídky? Tu jste mohli potkat ve Sněmovní ulici.
Pokud máte pro strach uděláno, můžete se za
strašidly příští rok vydat také a nezapomeňte
nám dát vědět, jak jste dopadli.
Ornela
Foto PePa
Letos se ve 3 kategoriích umístili jako první:
Cvrček, Vojta, Martin, 4. smečka Rackové Praha,
Kukla, April, Střelka, 110. oddíl Praha
Cipísko, Ambulák, Prokouk, 7. oddíl Pardubice
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Nechanský se v průchodu protáhl. I když
od chvíle, kdy ho ti skautíci vytáhli ze sudu, ve kterém ho převáželi přes půlku země, uplynuly již 2 dny, stále cítil ty dlouhé
hodiny v kostech. A co teprve ty nervy při
silničních kontrolách! Ale mládenci ze
Zpravodajské brigády si tentokrát
Bobříka odvahy opravdu zasloužili.
Ušklíbl se – už byl v životě považován za
ledasco, ale za okurky teda ne.

I
T
U
S
E
A
B
K
S Z NE
Do schůzky s Wahlem chybělo jen pár minut.
Vyšel z průchodu, aby si naposledy zkontroloval bezpečnostní opatření. Za sebou spíš jen tušil než viděl stín Andy, která mu dělala zadní
jištění. Po druhé straně chodníku se šoural
Ledňáček a dělal se nenápadným. Jestli to
dneska bude proval, pomyslel si, tak jenom
kvůli němu. Na tohle opravdu nemá. Znovu zalitoval, že ho musel vzít místo svého radisty,
jenže ten v tuto chvíli vysílal s Londýnem.
Došel na náměstíčko a zastavil se. Před ním
se krčil baráček veřejných toalet. Jak to říkala
spojka? Sraz v tom nejsmradlavějším, ale o to
bezpečnějším záchodku v celé Praze? Zvedl
hlavu a podíval se do druhého patra rohového
činžáku. Pokud je vzduch čistý, upozorní na to
Racek květináčem muškátů. Pokud tam nebude, je nejvyšší čas zmizet. Byl tam, jde se na to.
Nadechl se a zamířil k toaletám.
V tu chvíli se to stalo. Racek později tvrdil, že
i kdyby zareagoval okamžitě, nebylo by to nic
platné, Němci se objevili jako blesk
a Nechanský se ve dveřích záchodků už neotočil. Andy také ne.
V okamžiku, kdy oba zašli na toaletu, se na náměstí vřítila čtyři černá auta, ze kterých vyskákalo 12 mužů. Omyl byl vyloučen – GESTAPO.
Část z nich zamířila k toaletám, zbytek čekal
u vozů.
Nechanský Wahla v životě neviděl. Pro vzájemný kontakt bylo domluveno heslo. Když
zvenku uslyšel skřípot brzd, jeho instinkt se
okamžitě ozval. Už už se obracel k východu,
aby se pokusil odtud nenápadně zmizet, když
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za sebou uslyšel hlas: „Můžeme vám být nějak
nápomocni, pane?“ Muž u pokladny se uctivě
usmíval.
„Ne, ne děkuji,“ – odpověděl a jeho ruka pod
kabátem odjistila pistoli – lacino mě nedostanou, blesklo mu hlavou. A pak muž znovu promluvil: „Drobné sice nemám, ale dáte mi to jindy!“ Nechanský zvedl obočí. Být v jiné situaci,
asi by se rozesmál – muž právě pronesl odpověO na jeho část hesla, které znělo: Hrozně pospíchám, můžete mi rozměnit? Jeden z gestapem nejhledanějších lidí v Praze, a tady?!
Aby se ujistil, že nejde o omyl, přiskočil ke stolku a položil před muže desetikorunu lvem nahoru. Zvenčí se blížil dusot kroků. Wahl tiše sykl: „Botanická zahrada, zítra v poledne, já
a žena v bílém.“ Za jeho zády se otevřely dveře z ženských toalet a z nich vyklouzla bledá
Andy. Nechanský ji popadl za rameno a táhl ji
ven. U východu se srazil s prvním gestapákem:
„Co tady děláte?! Dokumenten!“ zařval na ně.
„Promiňte,“ koktal Nechanský a podával mu falešnou občanku, „to je moje dcera. Řekli mi, že
ji zde viděli kouřit, prosím, tak jsem si pro ni
přišel.“ Obrátil se na Andy a zařval: „Počkej, ty
doma dostaneš,“ a vrazil jí facku. Ta nejdříve
vytřeštila oči a pak začala ječet.
„Himmelhergot, ruhe!“ nadával gestapák.
Vrazil mu zpátky občanku, aniž si ji pořádně
prohlédl a zařval: „Zmizte odsud!“ Pak se
obrátil k muži za stolkem: „Je někdo uvnitř?“ „Pouze v č. 3, pánové,“ uctivě pronesl
Wahl. „Dva muži se mnou, zbytek na ženský
záchod!“ nařídil gestapák. Když se hnali kolem
nich, smekl výsadkář klobouk: „Děkuji, pánové, poroučím se,“ a táhl Andy ven. Na refýži se
nacpali do tramvaje, která právě přijela. Usmál
se dolů na Andy: TeO už je to dobrý. U zadních
dveří stál vyděšený Ledňáček. V myšlenkách
byl však už Nechanský u zítřejší schůzky: Tak
v botanické. No, snad to napodruhé vyjde...

Historie skautské Zpravodajské brigády
Na počátku války se u odbojářů projevovala
značná snaha vytvářet celonárodní odbojové
skupiny a začleňovat je pod jednu hlavičku
– Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD).
Po úderech Gestapa byla však většina těchto
skupin rozbita a její členové vesměs pozatýkáni a popraveni. Zbytek musel začít od nuly.
Navíc, po zatčení mnoha spojek, tyto skupiny
o sobě ani nevěděly. Odboj se tak z celonárodní organizace rozdrobil na větší množství
místních odbojových sítí, které se teprve musely dát dohromady. Jednou z nich byla skupina Rada Tří (R-3), která se stala koncem války nejvýznamnější složkou národní odboje
proti Němcům. Měla celorepublikovou působnost, byla na ni vedena v závěru války většina našich paraskupin a slučovala pod sebou celou řadu samostatných odbojových
skupin. Jednou z nich byla i skautská
Zpravodajská brigáda (ZB).
Zakladateli této legendy čs. odboje se stali již
na jaře 1943 (což ani ne rok po masových popravách za heydrichiády nelze nazvat jinak
než hrdinstvím) členové 5. pražského vodního oddílu, 11. oddílu z Dejvic a skupiny
Zbojník, kterou kolem sebe vytvořil teprve
21-letý Veleslav Wahl. Měl k tomu své důvody

– otce i strýce mu Němci popravili za odbojovou činnost. ZB – i díky své příslušnosti
k Junáku – tajně prošla vojenským výcvikem
a zahájila i činnost propagační (tiskla a roznášela protinacistické letáky), a zvláště pak
zpravodajskou. Utvořila si vlastní, velmi propracovaný a objektivní způsob rozboru získaných informací. ZB zajišQovala i přesun
majora Nechanského z paraskupiny Platinum-Pewter na jaře 1945 z Moravy do Prahy.
V rámci přípravy na celonárodní povstání ZB
prošla přijímacím výcvikem, kdy se skauti
naučili vytyčovat (jak se jim hodila znalost
morseovky!) a bránit tajné přistávací zóny
pro příjem zbraní a čs. výsadkářů.
Spolupracovali při přípravě seskoku skupiny
Four Square na Domažlicku a pro skupinu
Churchman připravili vytýčení přistávací plochy Flétna u Chyňavy a Vidlička asi 6,5 km jihozápadně od Unhoště nedaleko Prahy.
V květnových bojích se skauti ze ZB pustili do
Němců nejen v Praze, ale i v jejím okolí, na
Domažlicku a na Vysočině. Těžiště jejich bojů
však bylo v centru Prahy. Obléhali například
budovu Gestapa u Muzea, bojovali na
Václavském náměstí (jejich stanoviště, rohový dům v místech dnešního Domu potravin
u Muzea byl zničen náletem proudového
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Členové ZB v Pražském povstání

Messerrschmittu Me 262) a u pankrácké věznice. Bránili Masarykovo nádraží a po jeho
dobytí oddíly SS jich tam bylo mnoho zavražděno.
Velitel ZB, br. Wahl (mimochodem nejmladší
člen České národní rady), stejně jako podřízení junáci, kteří splnili slova své přísahy
„...milovati vlast svou, republiku Československou a sloužiti jí věrně v každé
době...„ byli sice po válce za svůj boj vyznamenáni našimi tehdejšími nejvyššími vyznamenáními, ale toto období nemělo dlouhého
trvání. Přišel rok 1948 a Wahl se (stejně jako
řada jiných skautů) zapojil do nového odboje, proti novému nepříteli. TeX jím však nebyli cizáci, ale jeho vlastní krajani. Spolu se
svým válečným spolubojovníkem majorem
Nechanským se zapojil
do zpravodajské činnosti proti komunistům ve prospěch USA.
V srpnu 1949 však byli
oba prozrazeni, zatčeni a odsouzeni k trestu
smrti. Veleslav Wahl
byl popraven 16. 6.
J. Nechanský
1950 v 05.04 hodin, major Nechanský o několik minut později. Před
popravou Nechanský
stačil zvolat: AQ žije
Československá republika! Tak se tento
stát a tento národ dokázal odvděčit těm,
kteří pro něj nasazovali svůj vlastní krk
a životy i celých
V. Wahl svých rodin.
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Zpravodajský a konspirační kurs
československých výsadkářů
Součástí výcviku parašutistů byl i zpravodajský kurz a kurz konspiračního (spikleneckého) boje. Zpravodajský kurz poskytoval znalosti o wehrmachtu, policii a jejich
rozmístění, včetně důležitých podniků a zařízení. Konspirační kurz obsahoval např. činnost po přistání, ukrytí materiálu a přesun na
záchytné adresy. Muži se učili určovat vesnice a objekty, aby se nemuseli vyptávat.
Obecní úřady, pošty a policejní stanice jsou
přece skoro vždy na náměstí nebo v jeho blízkém okolí. Součástí výuky bylo i budování
„mrtvých schránek“, určených k předávání
zpráv, na opuštěných, ale nenápadných místech, jako třeba hřbitovy, nebo naopak na
místech velmi frekventovaných, kde se využívalo tmy. Muži se cvičili i žít v úkrytu či na
útěku, byli upozorňováni na problémy například s přihlašováním obyvatel v hotelích nebo na systém kontrol ve vlacích, učili se překonávat různé druhy zámků…
Důležitá byla i osobní bezpečnost.
Nepřátelská sledovačka chodí aspoň ve třech
– jeden jde co nejblíž za sledovaným, druhý je
dále za ním v záloze, třetí skoro na úrovni
oběti na druhém chodníku, ale tak, aby byl
mimo její okrajové vidění.
Jako obrana se doporučovalo například nenápadné ohlížení při přecházení ulic, kontrola ve výloze, nebo spíše přes výlohu obchodu. Domácí spojky měly za úkol krýt schůzku
a případně varovat smluveným znamením

(květináč v okně, smluvené gesto). Pro setřesení pronásledovatelů se doporučovalo
náhodně zastavit několik neznámých lidí na
ulici a po několika větách pokračovat dál.
Sledovači totiž nemohli vědět, zda se nejedná
o smluvený kontakt, a tak se jich část obvykle
vyčlenila na sledování těchto dalších ubožáků. Nikdy nemělo dojít ke schůzce v místě,
odkud se nedalo ustoupit – např. v pasáži,
v průchodu či v metru, a bezpečnost místa
měla být alespoň 2 hodiny předtím kontrolována. Muži museli vědět, jak se odhalují zrádci a provokatéři.
Připravil Petr Blahuš-Paf, foto: archív
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Pokyny k organizaci hry:
Právě jste dočetli první doprovodný text tříměsíční
soutěže na motivy osudů národních hrdinů. Zkusíte
se také zapojit?
Ti nejlepší z vás dostanou věcné hodnotné ceny,
a úplní vítězové budou odměněni něčím naprosto
netradičním, co prozradíme až v poslední, třetí části
soutěže v květnovém čísle Skauta-Junáka.

Je úplně jedno, zúčastníte-li se této soutěže po družinách či oddílech. Budete představovat ilegální
skupinu, která plní úkoly od Centrály (od nás) a pracuje přitom zpravodajsky a partyzánsky hluboko
v německém týlu. Touto hrou můžete případně doplnit svůj obvyklý program.
Úkoly, které budete plnit a zkušenosti, které jako výsadkáři budete získávat, se vám budou hodit i během skautského roku v družině, protože podobně jako v onom speciálním kurzu vašich slavných
předchůdců budou vybrány tak, aby prohloubily vaše znalosti z Nováčkovské zkoušky nebo I. a II. stupně, příp. odborek.
Měli byste si však najít někoho dospělého, kdo vám
upřesní úkoly a bude kontrolovat jejich plnění. Může
to být rádce družiny nebo vůdce oddílu. Domluvte si
třeba soupeření družiny proti družině, nebo oddílů
v rámci střediska.
Nikdo z „Centrály“ vás při hře nebude kontrolovat.
Veškeré rámcové pokyny a úkoly budete dostávat
přes kurýra, kterým se na tři měsíce stane časopis
Skaut-Junák. Protože každá zpravodajská informace
má cenu jen tehdy, když se dostane ve správný okamžik na správné místo, úkoly musí být splněny
a zpráva nám odeslána do Centrály před příchodem
dalšího kurýra, to jest nového čísla. Napište na každou zprávu také datum, kdy se k vám časopis dostal.

Zprávy vypracovávejte dvojmo, kopii si nechejte pro
případné nesrovnalosti dobře ukrytou a originál zašlete do Centrály. Obálku výrazně označte heslem
SKAUTI Z NEBES.
Vše se bodově hodnotí!
Podle pokynů v rámci konspirační obrany před nepřítelem (jinou družinou, oddílem či partou) pracujte
samostatně. Vaší hlavní zbraní je utajenost a lest.
Vytvořte si mrtvé schránky na přechovávání a předávání úkolů. Sdělte Centrále, kde a jak jste ji vytvořili.
Svou činnost zachovejte v naprosté tajnosti, a naopak použijte všechny způsoby (sledování, odposlech, nasazení agentů do řad protivníka, léčky na jeho spojky) ke zjištění výsledků a mrtvých schránek
protivníka.
První etapa
1) V okolí vaší klubovny zjistěte adresu, telefon a otevírací dobu nejbližší Večerky – obchodu, otevřeného
přes víkend nebo pozdě do večera. Zjistěte také adresu a otevírací dobu nejbližší pošty. Získejte adresy
pohotovostních lékáren v okolí, jejich telefon a spojení na nebližší zdravotní středisko. Jaké má úřední
hodiny obecní nebo obvodní úřad, resp. jaká je jejich
pracovní doba?
2) Zjistěte v okolí rozmístění posádek armády a policie. O jaký druh se jedná?
Zjistěte, jaké jsou úřední hodiny na policii pro vyřizování občanky a pasu.
Nakreslete plánky okolí posádek a oddělení.
3) Zjistěte, zda ve vašem okolí nežil nebo dokonce
ještě nežije pamětník odboje ve válce. Domluvte si
s ním schůzku nebo návštěvu a vyptejte se ho na jeho zážitky. Zápis pochopitelně přispěje k vašemu bodovému ohodnocení, a nejlepší příběh bude otištěn.
4) Zjistěte, kde a kdy se narodil parašutista – skaut,
velitel sabotážní skupiny Out Distance. Jaké bylo jeho jméno? Dochovala se na něj nějaká památka?
Kde?
Těšíme se na vaše utajené zpravodajské informace!
Svobodné republice nazdar!
Doporučená literatura:
J. Šolc: Bylo málo mužů, Merkur, Praha 1990
J. Čvančara: Někomu život, někomu smrt, nakl.
Laguna-Proxima, Praha 1997
Vysvětlivky:
Ruhe! (něm.) – Ticho!
Gestapo – Ge-heime sta-ats po-lizei, německá tajná policie
oddíly SS – na armádě nezávislé elitní německé oddíly
(po válce Gestapo i SS byly prohlášeny za zločinecké)
Heydrichiáda – nejtvrdší potlačování odboje a českého národa vůbec za německé okupace (po atentátu na
říšského protektora R. Heydricha vyvrcholily popravami, vyhlazením obcí Lidic a Ležáků...)
wehrmacht – německá fašistická armáda
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příroda
zblízka
Čas spadlých hnízd
Byla zima, byl větrný den; družina šla hlubokým úvozem po cestě, lemované různými divoce rostoucími stromy a křovinami. I na tom
úzkém pruhu terénu bylo stále co pozorovat:
pod šípkovými keři hromádky chlupatých šípkových semínek, jak je tam hromadily myšice,
schopné obratně vyšplhat mezi ostrými, dolů
obrácenými trny až nahoru k červeným, mrazem svraštělým šípkovým plodům, které jim
poskytují výživnou potravu po celou zimu;
v okolní trávě, vystrkující vybílená stébla ze
sněhu, stopy zajíců, i „pekáče“, dolíky vyseděné bažanty, kteří tam v závětří přečkali mrazivou noc. A hlavně hnízda, spousty hnízd nevysoko v křovinách i v korunách stromů,
které lemovaly úvoz: jak to, že jsme je v létě
neviděli? Dnes je ovšem neskrývá listnatá clona, ale což jsme opravdu chodili kolem tak nepozorně?
Když pak na cestě, po níž šla družina v zástupu jako skupina indiánských zvědů, našli pár
větrem shozených hnízd, začali chlapci
o hnízdech mluvit podrobněji.
„Bez těch hnízd,“ mínil nejmladší, desetiletý
bratřík Brčko, „musí být přece ptáčkům v noci zima...“
Starší mu ovšem hned tuto naivní představu
(tak častou i u dospělých lidí a utvrzovanou
i vyprávěči pohádek, kteří líčí, že „navečer se
ptáčkové vracejí do svých útulných hnízdeček“) hned vyvrátili s trochou sebevědomé
převahy zkušených zálesáků: jednak přece
většina stavitelů těchto hnízd odletěla na zimu do teplých jižních krajů, především však
tato hnízda neslouží dospělým ptákům k nocování, ale v naprosté většině jen a jen k „vyhnízdění“, tj. ke snášení vajíček a k vyvedení
mladých!
A „odbornická“ debata pokračovala: každý
druh ptáků staví svá hnízda vždy určitým, jen
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jemu vlastním způsobem. Některá hnízda jsou
velmi „nedbalá“, sestavená jen z větviček
a klacíků, jak to dělají dravci a krkavcovití, ale
i tam vidíme velké rozdíly: například straka
zajišQuje svým vajíčkům a pak mladým bezbranným potomkům bezpečí jakousi řídkou
střechou, vstup do hnízda má tedy z boku.
Jiní ptáci, hlavně pěvci, doslovně upletou nebo utkají svá hnízda z jemné trávy, žíní, různého chmýří, mechu a podobně. Nejlepší stavitelé hnízd u nás jsou rákosníci, kteří
neuvěřitelně pracným způsobem spojí vedle
sebe stojící vysoké třtiny a vpletou mezi ně
svá hnízda, a zvláště moudivláček (správněji
by se měl nazývat moudiváček!), který umí dělat jakési smyčky, někdy dokonce jednoduché
uzly a připevnit tak své umělecké hnízdo váčkovitého tvaru s rubkovitě vysazeným vstupem na konečky nejtenčích větviček, například bříz, visících někde až nad vodou – tam
se cítí v naprostém bezpečí a svá vajíčka nebo
holátka má tak chráněna i před chladem
a deštěm... Došla řeč i na lelka, „lajdáka“ mezi
ptáky, který si nedá ani tolik námahy jako rackové, kteří na pobřežích vystýlají svá hnízda
na zemi jen trochou rostlinného materiálu,
který najdou poblíž: lelek prostě naklade svá
vajíčka, většinou jen dvě, přímo na lesní půdu
na nějakém vhodném místě, zpravidla na malé světlince...
„Udělejme si sbírku hnízd!“ navrhl Daník
a všichni souhlasili. Ale Mokasín, uznávaný
zálesák a stopař družiny, byl trochu skeptický
a varoval: „Ano, takovou sbírku ze spadlých,
nebo i z křoví nebo stromů snesených opuštěných hnízd si můžeme udělat, ale držel bych

ji někde v dobře uzavřených krabicích, třeba
ve vitrínce, pod průhlednou fólií, protože čerstvá hnízda mohou být – a zpravidla bývají
– plná droboučkých roztočů a možná i všelijakých bakterií! Je přece známo, že na půdách,
kam se dostávají městští holubi, bývá roztočů
tolik, že to až lidem vyvolává různé nepříjemné alergie...“
A tak se celá ta sobotní výprava změnila napůl
v ornitologickou („ptákovědnou“) besedu
– a do skautských deníků členů družiny přibylo pak opět pár důležitých záznamů.
Ladislav Rusek – Šaman

Ptačí březen
Zima mizí. V nížinách je už hebké jaro, v podhůří zrnitý sníh. Z lesů a ze skal se nese soví
volání. Protože březen je sovím svatebním
měsícem. Jen málokdo zná hlasy těchto nočních ptáků, a zná-li hlasy, neví, jaké sově patří. Protože sovy jsou výři a výrečci, sýci a sýčci, kalousi a pustovky, puštíci a kulíšci. Také
krásná sova pálená. V zimě pak i vzácné sovice ze severní tundry. Králem je výr. Je ohromný a klasicky houká. Nejraději z pískovcových
skal za měsíčních nocí. Skoro se bojíš obrovského stínu letící sovy.
Mnohem hojnější je třeba puštík, velká lesní sova. Vydej se za ní za bezvětrného březnového
večera do starého lesa. Již z dálky uslyšíš
dlouhé, klesající houkání. Občas také strašidelné zaštěknutí. Hlas se chvíli vzdaluje, chvíli blíží, podle toho, jak puštík točí hlavou. Nesnaž se
dojít až k němu. I když půjdeš sebetišeji, soví
ucho nepřelstíš, bez něho by se sova neuživila.
Nejlíp je usednout pod nedaleký strom pár desítek metrů od puštíka a zapískat jako myška.
Chvíli je ticho a náhle se bez hlesu objeví na
holém stromě nad tebou puštík. Točí hlavou
a hledá myšku. Obrys velké lesní sovy se rýsuje kousek nad tebou proti jasnému nočnímu
nebi. Jdeš pak domů s radostí.
Náčelník

Nezvaný podnájemník
Naše mimoňská družina Lišek se vydala na
svou pravidelnou výpravu do přírody. Dnes
mimo her byla na programu kontrola zabydlení ptačích budek, které jsme na podzim vyrobili a vyvěsili na stromy.
Když jsme přicházeli za Vranovem do sadu,
slyšíme po celém údolíčku jakoby - bubnová-

ní. Zastavili jsme se u třešně, kde máme umístěnou budku pro sýkorky, a nemohli jsme uvěřit svým očím. U budky seděl majestátně strakapoud, černý kropenatý datel s červenou
čepičkou, a bušil a bušil... do otvoru budky,
aby jej zvětšil. Třísky létaly po celém okolí.
Jakmile nás spatřil, ani se neohlédl, frrrrnk...
a byl pryč. Čekali jsme ukryti v keři, jestli se
nevrátí, ale zbytečně. Už se ani neukázal.
Za týden jsme opět šli s družinou stejnou cestou na výpravu, a co vidíme! Nad naší budkou
na třešni sedí na větvi brhlík a vyzpěvuje. Jak
nás uviděl, šups... a schoval se za kmen stromu. Sešplhal po zadní straně o něco níž a vykoukl. Ještě jednou se na nás podíval a když si
asi myslel, že mu nic zlého nehrozí, rozhlédl
se a rychle vletěl do budky. Ale co to vidíme?
Budka má zase malý vletový otvor. Pozorně si
jej prohlížíme, a už je to jasné. Náš nový nájemník – stavitel zalepil pečlivě hlínou se slinami otvor do budky, takže velikost přizpůsobil pro sebe a svou budoucí rodinku. Všichni
jsme si oddychli. Naše další ptačí budka je zabydlená. A nezvaný podnájemník – strakapoud? Snad si našel v lese místo pro své hnízdo v nějakém dutém stromě, ze kterého
vyvede své mladé.
„To bude dnes pěkný zápis do stopařského
deníku,“ podotkl puntičkář Stopař, ale to již
skoro nikdo z kluků neslyšel, protože se naše
družina spokojeně vydala dál – na naše
Ralsko.
Jirka Řeháček – Balů
Ilustrace Mirko Hanák
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hlavo

lamy

1. Dva autobusy jezdí pravidelně mezi Prahou
a Bratislavou přes Brno po stejné trase. První se
pohybuje rychlostí 100 km, druhý
90 km. Oba vyjely současně, jeden
z Bratislavy, druhý z Prahy. Od této
chvíle se přesně za hodinu budou na
dálnici míjet. Jak daleko od sebe právě jsou?
Za správnou odpověG si připočítej do Desetiboje
2 body.
2. Cesta kolem světa. Je to hlavolam starý půldruhého století. Vymyslel ho irský matematik W. R.
Hamilton. Postavil před svého přítele dvanáctistěn
a vybídl ho: „Vydej se na cestu kolem světa a navštiv všechna velká města, která jsou na něm vyznačena. Každý roh představuje jedno město. Můžeš
vyjít odkud chceš, třeba z Londýna nebo Tokia, ale
do každého města smíš vstoupit jen jednou a nakonec se musíš vrátit tam, odkud jsi vyšel.“
Prostorový dvanáctistěn nemůžeme přenést na plochou stránku, proto jsme ho podle M. Gardnera
schematicky překreslili do tohoto obrazce. Je na
něm celkem dvacet měst. Pokus se vykonat cestu
kolem světa podle Hamiltonových podmínek. Když
ji úspěšně dokončíš, připočti si pět bodů. Zapisuj si
pro kontrolu jména měst, kterými procházíš.
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3. Polož na stůl šest počítacích dřívek tak, aby vytvořila přesný čtverec. Nebo raději při řešení tohoto
hlavolamu použij obyčejné zápalky, indiánských počítacích dřívek by bylo škoda.
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Až ti bude připadat tento hlavolam neřešitelný,
vzpomeň si na předcházející větu, ta ti může napovědět. Jinak je právě tohle typický příklad úkolu,
který vyžaduje „hlavolamové řešení“. Pečlivě si
pročti jeho zadání. Na první pohled to je naprosto
neřešitelné. A přece stačí dobrý nápad a máš zajištěny tři další body do Desetiboje. V příštím čísle si
správnost řešení ověříš. A pokud tuto zdánlivou záhadu za měsíc nerozlouskneš, znovu se přesvědčíš
o tom, jak jednoduché řešení mají někdy těžké záhady – musíme ovšem vybočit z obvyklého myšlenkového bludného kruhu.
Řešení hlavolamů z čísla 5:
1. Problém s figurkami: První výměna: figurky ze
čtvrtého a pátého pole přesuň na sedmé a osmé pole v nezměněném pořadí. Druhý tah: figurku z prvního a druhého pole přenes na čtvrté a páté pole.
Třetí tah: figurku ze třetího a čtvrtého pole přesuň
na deváté a desáté pole.

2. Převoznický hlavolam. Chlapci přejedou na loGce na druhý břeh, první z nich tam zůstane, druhý
se vrátí s loGkou k výletníkům. Tam vystoupí a první výletník přepluje na druhý břeh. Odtamtud přiveze loGku první chlapec, druhý do ní přistoupí
a oba se plaví opět k druhému břehu, první tam vystoupí a zůstane spolu s prvním výletníkem, druhý
se vrátí s loGkou k výletníkům, nastoupí do ní druhý výletník, pluje k druhému břehu... A tak se postupně tímto složitým manévrováním dostanou
všichni výletníci na druhý břeh.
3. Českých slov o šesti hláskách, ve kterých není
jediná samohláska, je hodně. Například smrskl (se),
brnkls (na strunu), prskls (na mne). Dokonce je slovo, kde jde za sebou osm souhlásek: scvrnkls (kuličku z kamene).
4. Tři chlapci na jevišti. Řešení je dvojí. Chlapec se
šestkou se postaví nalevo, chlapec s trojkou napravo, takže vytvoří pro diváky číslo 63, které je z hlediště dělitelné sedmi. Chlapec s jedničkou si stoupne za kteréhokoli z těch dvou tak, aby jeho číslo
nebylo vidět.
Druhé, „hlavolamovější“ řešení předpokládá, že
chlapec se šestkou udělá stojku, takže diváci v hledišti budou vidět na jeho prsou místo šestky devítku, a postaví se nalevo. Napravo od něho si stoupnou chlapci s trojkou a jedničkou. (931:7=133)

linka S.O.S.

V předminulém čísle našeho časopisu jsme
vás žádali o radu pro Ondru, který se nám
svěřil, že ho spolužáci trápí a šikanují. Dnes
zkusíme Ondrovi odpovědět společně. Do redakce nám přišlo několik dopisů, ve kterých
píšete, jak by se měl zachovat a jak si se spolužáky poradit.
Líbila se nám odpověG, kterou nám zaslal
Atilla z Plané. Navrhuje Ondrovi, aby se spolužákům postavil, skamarádil se s jinými kluky ze třídy a společně s nimi pak čelil nepříjemným útokům. Sami dobře asi víte, že když
je vás víc proti něčemu, čeho se bojíte, tak se
strach zmenšuje a už si s ním dokážete lépe
poradit. Je třeba ukázat těm klukům, kteří
Ondrovi nedají pokoj, že z nich už nemá
strach a jen aQ přijdou, on už jim s kamarády
ukáže.
Ondřej z Třebíče k tomu navrhuje, aby se
pustil do nějaké činnosti jinde – nejlépe ve
skautském oddíle, kde najde kamarády a duševní oporu. Kdyby i to zklamalo, nezbylo by
než všechno povědět někomu dospělému
a rozumnému.
Podobné nápady měl i Čiki z Brna, družina
Delfínů z 1. smíšeného oddílu ve Znojmě
a 29. oddíl Hiawatha z Plzně, kde si
o Ondrově situaci povídali na schůzkách.
Je opravdu důležité ukázat těm, kdo nám takovýmto způsobem ubližují, že z nich nemáme strach. Měli bychom také v sobě najít odvahu a obrátit se s prosbou o pomoc na
někoho, komu můžeme věřit. AQ už by to byl
starší kamarád nebo bratr, rodiče nebo nějaký pan učitel.
To, co nám ti druzí dělají, není v žádném
případě naše chyba, ale tím, že nic neuděláme, oni získají mylný dojem, že to dělat můžou a budou v tom pokračovat. Proto jim

musíme dát jasně vědět, že si to nepřejeme.
Zpočátku se nám každá takováto nepříjemná
situace zdá neřešitelná a nevíme si rady, ale
už jenom tím, že se svěříme kamarádovi, se
nám uleví a začneme o tom přemýšlet trochu
jinak.
V jednom z dopisů zazněl i názor, že by
Ondra mohl přestoupit na jinou školu. Ale
útěkem by toho moc nevyřešil. S tím, co ho
potkalo na této škole, by se totiž mohl setkat
i na kterékoliv další, a pořád utíkat taky nejde.
Nakonec bychom chtěli poděkovat Lucce
z Kostelce nad Orlicí, která nám napsala
o vlastní zkušenosti, kdy pomohla cestou do
školy malému chlapci, když ho jiní kluci šikanovali. Od Lucky bylo velice odvážné, že
se zastala slabšího proti přesile.
Šikana je opravdu velice častá, jen si jí vůbec
nemusíme všimnout. Holky a kluci, které někdo šikanuje, se za to stydí a nechávají si to
pro sebe. Proto musíme i my chodit s otevřenýma očima a poskytnout pomoc tam, kde
je nás třeba.
Pé#a
„Moje kamarádka, se kterou chodím do školy,
má často různě po těle mnoho modřin. Když
se jí zeptám, co se jí stalo, vymluví se, že
upadla na schodech anebo neodpoví vůbec
a odejde se slzami na krajíčku. Moc ráda bych
jí nějak pomohla, ale nevím jak, když se mi
nechce svěřit.“
Věrka, 13 let
Věrku trápí potíže její kamarádky, neví, jak
by jí mohla pomoct, a proto se obrátila
s prosbou o radu na nás. Napíšete jí?
Redakce časopisu Skaut-Junák, Senovážné
nám. 24, 116 47 Praha 1, heslo LINKA S. O. S.
Nevíš si s něčím rady? Potřebuješ pomoci?
Chceš znát názor dalších kluků a děvčat?
Napiš o svém problému do redakce.
Nechceš, abychom zveřejnili Tvé jméno?
I tato možnost tady je.
Chceš se někomu svěřit, ale nechceš vůbec,
aby byl Tvůj dopis otištěn a raději chceš na
něj soukromou odpově4? Připiš to do svého dopisu, přilož ofrankovanou obálku
(5,40 Kč) a nezapomeň na úplnou zpáteční
adresu.
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Klidnou pohodu večera rozvířil poplašný signál
telefonu. „Prosím...“ Zdvořilý, stručný, téměř telegrafický telefonát vůdce oddílu mi oznámil, že
mám na družinovkách tento týden seznámit
kluky s TGM. Ta povzbudivá slova na závěr:
„Věřím, že dokážeš kluky zaujmout,“ mi sice zalichotila, ale ani za mák úkol neulehčila. Vůdce
mě vlastně hodil přes palubu a zavelel: „Plav!
PoraG si, skaute! Jsi přece rádce!“

Večery s TGM
Co vlastně vím o slavném rodáku z našeho města? Vědomosti ze základky zdály se být mlhavé,
obrátil jsem se tedy k odborné literatuře. Z velkého encyklopedického slovníku jsem vybral
nejdůležitější data z Masarykova života. A co
dál? Zaujmou kluky strohá fakta? Jak představit
Masaryka nejen jako politika, ale i jako člověka.
Po usilovném pátrání jsem konečně našel, co
jsem hledal – v roverském Kmeni a v ilustrované encyklopedii Dějiny v obrazech.
TGM se mi náhle zjevil jako pozoruhodná osobnost, nejen pro náš národ, ale i ve světovém
měřítku. Zosobňoval ušlechtilé ideály: mravnost, humanitu, skromnost i kritičnost. Celým
svým životem je naplňoval. Uvědomil jsem si:
On se celý život vzdělával, a já jsem o něm věděl sotva tolik, co by se za nehet vešlo. V duchu
jsem zaslechl jeho slova: „A proč nevíš? Proč se
nezajímáš?“
Cítil jsem, že je to od něj výzva, hozená rukavice. „Uč se, čti, vzdělávej se, nezůstávej na povrchu věci. Je ctí člověka být lepším a moudřejším.“
Tak minul můj první večer strávený s TGM - bohatý, docela příjemný, ničím nepromarněný.
Tušil jsem to! Dva, tři protáhlé obličeje na družinovce Medvědů mi daly jasně najevo, že nestojí o žádné nové poznání. Ty otrávené obličeje znám. Na družinovky chodí docela rádi a rádi
také cokoliv hrají. Ale poznání je unavuje. Je to
mor, snadno s sebou strhnou celou družinu
k bezduchým rozpravám.
No dobrá, musím tedy něco vymyslet...
Pár dní nato proběhla v ulicích města mezioddílová hra. Byla už tma, když skončila. Kluci přiběhli skoro naráz, celí udýchaní.
„Tak co, jak jste dopadli?“
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„Skvěle, první!“ vyhrkli nadšeně. A pak začali
o překot líčit, co je potkalo a co všechno se jim
podařilo zjistit.
Lišák vyprávěl, jak je sledovali četníci, které
představovali roveři ze střediska, ale o vlásek
jim unikli, a podařilo se jim rozluštit složitou šifru, v níž stálo, že se T. G. Masaryk se narodil 7.
března 1850 v Hodoníně v rodině panského kočího.
Káně a Luke pro jednu zprávu museli prošmátrat celý okap jakéhosi nízkého domku, plný zetlelého listí a pavučin. Zjistili tak, že se TGM odmítl vyučit kovářem a z vlastního přičinění
vystudoval gymnázium v Brně a odmaturoval
ve Vídni, kde pak
vstoupil na Univerzitu. Roku 1876 byl promován na doktora filozofie.
„A víte, proč má to
druhé jméno takové
divné – Garrigue?
Protože se oženil
s Američankou, Charlotta Garrigue se jmenovala,“ chlubil se vědomostmi Jiřík. „Měl
s ní tři děti, syna Jana a dcery Alici a Olgu.“
„Nás četníci zajali, a museli jsme deset minut
čekat ve vězení,“ trumfoval Blesk. „Málem jsme
nestihli vypátrat, že o pár let později se mladý
Masaryk stal profesorem na Univerzitě ve Vídni
a roku 1897 dokonce na pražské Univerzitě.“
„A společně s vědeckou skupinou popřel pravost rukopisů Královédvorského a Zelenohorského...“ přisadil si Adam.
„Co to je?“ zeptal se PíGa, nejmladší člen oddílu. „To byly údajné staroslovanské památky, nalezené vlastencem Václavem Hankou,“ vysvětloval PíGovi rádce Jelenů, takto student
gymnázia. „On to vlastně ten Hanka myslel dobře, chtěl tím dokázat, že český národ má bohatou historii, ale ve skutečnosti ty rukopisy sám
napsal, byl to podvod. A za tohle odhalení sklidil Masaryk velké pohrdání nejen od většiny
vzdělanců, ale poštval proti sobě celou vlasteneckou veřejnost. A nebylo to naposled, kdy ho
proklínali a špinili. Nicméně vytrval – pravda
a čest mu byly nade všecko.“
„Nám se podařilo objevit něco, co ostatní nenašli. Tím jsme získali body navíc. Však jsme museli až na předměstí, a zpráva byla v takovém
strašidelném dvorku...“ líčil své dobrodružství

Pavel. „Roku 1891 se totiž stal Masaryk poslancem říšské rady a zemského sněmu.“
„My jsme zase zjistili, že na přelomu století vydal řadu spisů, jako například: Česká otázka,
Otázka sociální, Jan
Hus, a ještě nějaké
další,“ hlásí Havran.
„A my jsme si z družinovky zapamatovali,
že roku 1915 společně s Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem
usiloval o odtržení
Čechů a Slováků od
habsburské monarchie a podporoval
myšlenku samostatného státu. A taky, že toho
roku vydalo Rakousko-Uhersko na něj zatykač,“ doplnil Balů. „Ušetřili jsme si tím hledání
jedné odpovědi.“
„Jo, a v letech 1915–1918 musel Masaryk pokračovat v prosazování myšlenky samostatného
státu v zahraničí, z Čech musel odejít. Ve
Francii, Itálii a Rusku dosáhl vytvoření československých vojenských jednotek zvaných legie.
Můj pradědeček v legiích byl, v Rusku, a pak se
vraceli zpátky přes Čínu, máme doma na půdě
skleněné fotografické desky z té cesty,“ pochlubil se rodinnými poklady Delf.
„Roku 1918 ve Washingtonu vyhlásili Deklaraci
nezávislosti, která mimo jiné uznala i vznik samostatné Československé republiky. Masaryk
byl zvolen československým prezidentem.
V prosinci se vrátil z Ameriky do vlasti. A víte,
že ho byli přivítat i skauti? A nejen to, skauti
tehdy nosili vzkazy z Národního výboru na
Hrad a zpátky. Byli prý spolehlivější než pošta.
Však také se Masaryk stal jejich protektorem,
ochráncem,“ rozpovídal se jindy tichý Bern.
„Dočetl jsem se někde, že i jako prezident byl
hrozně skromný. Měl rád obyčejná jídla, rád se
toulal po kraji na koni, a často se zastavil na kus
řeči s docela obyčejnými chudými lidmi.“
„Prezidentem byl TGM celých 17 let. Roku 1935,
po čtvrtém zvolení do čela státu, odstoupil
z funkce ve prospěch Edvarda Beneše. Zemřel
14. září 1937 v Lánech, bylo mu už 87 let,“ dokončil příběh Stopař.

sokého muže ve staromódním obleku. Byla tichá a vážná, když promlouvala k otevřeným duším – vnímavým posluchačům. Říkáte, že ne?
Že to není možné? Pravda, úkol to byl těžký, ale
jen si zkuste zajít někam na známé, trochu tajuplné místo. Třeba do parku nebo na hřbitov.
A zaposlouchejte se, o čem sochy a náhrobní
kameny hovoří. Jejich slova jsou lehká jako vítr, zachytíte je jen stěží. Váže-li vás však k památce nějaký vztah, sama vás snadno osloví.
V Hodoníně na náměstí, podobně jako i v jiných
městech, stojí socha TGM. Den kolem ní ubíhá
čilým ruchem. Ze silnice sem doléhá hlasité
předení aut, z chodníků zas jednotvárné údery
kroků spěchajících chodců. Denně jich tu projdou stovky nebo i tisíce. Někoho socha zastaví, někoho ne. Hlupák se ušklíbne, moudrého
osloví. Až vaše kroky zabloudí k jeho soše, aQ už
zde, či v kterémkoliv jiném městě, uctěte jeho
památku tím, že si vezmete k srdci jeho heslo
z prezidentské standarty:
PRAVDA VÍTĚZÍ!
Jean, foto: archív

Po hře se náš oddíl sešel na náměstí. Kruh tváří osvětlených mihotavými plamínky svíček,
a nad nimi ve tmě bronzová socha štíhlého, vy-

TGM s vnuky Herbertem a Leonardem. Oba byli
skauti, oba však zahynuli za války při službě bližním..

P. S. Dne 4. března letošního roku se sejdou v jihomoravském městě Hodoníně skauti z širého
okolí, aby uctili 150. výročí narození TGM. Oslav,
které 6. 3. pořádá město, se zúčastní také český
a slovenský prezident, a skauti budou pochopitelně při tom...
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léky
proti nudě
Hra pro robinzony – PENTOMINO
Solomon W. Golomb byl teprve jednadvacetiletý student, když předložil profesorům
matematiky ze své vysoké školy (mimochodem – byla to slavná Harvardská univerzita)
svou novou hru, kterou pojmenoval pentomino. Skládala se z dvanácti destiček, které
vidíš na obrázku. Každá destička měla jiný
tvar, ale všechny obsahovaly vždy pět
čtvercových políček. Na všech destičkách
bylo dohromady 60 polí. Kromě nich ke hře
patřila obdélníková síQ 6x10, na níž byla políčka stejně velká jako u destiček. Úkol zněl
velice prostě: Položte destičky na síQ tak,
aby na ní zakryly všechna pole. Žádné nesmí být vidět, žádná destička nesmí přesahovat okraj sítě.
Splnění úkolu se ukázalo mnohem, mnohem
obtížnější, než se na první pohled zdálo.
Komu se to podařilo, dostal další, odlišnou
základní síQ. Například 4x15 polí. Nebo 3x20
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polí. Také tyto obrazce měl dokonale zakrýt
dvanácti destičkami.
Autor svou hru dále rozvíjel. Sestavoval
z kompletní sady destiček různé obrazce,
připomínající stylizovaná zvířata, například
jelena nebo slona, ale také ptáka, lokomotivu, auto, pyramidu, klíč. Pak nakreslil na
čtverečkovaný papír obrys tohoto objektu;
nebylo na něm vidět, jak jsou jednotlivé destičky kladeny. Solomonovi přátelé měli tyto obrazce sestavit ze své
sady dvanácti
destiček.
Překresli si
podle obrázku zvětšenou
sadu destiček
na tvrdý papír, vystřihni
je a začni je
klást na obdélníkovou
síQ 6x10 polí.
Dokážeš ji beze zbytku pokrýt? Vyzkoušej
různá řešení. Uvidíš, že je to docela zábavná
hra – i když ji jen málokdy dotáhneš do vítězného konce.
Při kladení destiček na síQ je můžeš libovolně natáčet i obracet rubem navrch.

knížky
do krosny
STŘÍBRNÝ LIŠÁK
„Tohle lišče vykukovalo z nory, když se
ozval ten podivný, pronikavý psí štěkot.
Cítilo, jak mu běží po celém hřbetě mráz až
do konečku huňatého ocasu; ten hlas je také zahnal do nejzazšího kouta nory, kde se
krčilo ještě dlouho potom, když už nebezpečí pominulo... Kdyby to tmavé lišče umělo uvažovat o takových věcech, jistě by tenkrát bylo poznalo, že je to zvuk schopný
ničit – zvuk vysávající mu sílu z nohou i ze
srdce – zvuk nahánějící hrůzu. Svět kolem
liščete byl do té doby plný lásky; toho dne
do něho vnikl strach…“
Povídku, která vypráví o životě ušlechtilého, inteligentního a odvážného stříbrného
lišáka Domina, napsal Ernest Thompson
Seton. Celé tři roky můžete sledovat události na řece Shawbanu, od lišákova narození, dospívání
až po výchovu
vlastních potomků. Knížku vydalo v závěru loňského
roku
svitavské nakladatelství Trinitas
s
nádhernými
ilustracemi
Jiřího Grbavčice.
Objednat si ji
můžete i v TDC
Junáka.
Bari
Čarodějnický učeň Harry Potter předčil
světové bestsellery
Tahle knížka je asi trošku jiného druhu, než
o jakých se běžně v Knížkách do krosny píše. Její objevení na českém knižním trhu

ocení asi nejspíš milovníci fantasy a ctitelé
knížek autorů jako J. R. R. Tolkien (Hobit,
Pán Prstenu aj.) nebo C. S. Lewis (Letopisy
Narnie).
Hlavní hrdina, jedenáctiletý kluk Harry
Potter jednoho dne zjistí, že jeho rodiče byli velcí čarodějové, a tak sám odchází studovat na čarodějnickou školu.
Když v Anglii vyšel druhý díl, Harry Potter
a tajemná komnata, zachvátila anglicky
mluvící děti „potterománie“ a americký
knižní trh přišel zkrátka, protože díky možnosti objednání knížek přes Internet tak
pod nátlakem potomků učinili mnozí američtí rodičové.
A třetí díl knihy, Harry Potter a vězeň
z Askabanu, museli knihkupci v den D začít
prodávat až odpoledne po skončení školního vyučování - aby prý
děti
neutíkaly
předčasně ze školy. V žebříčku nejprodávanějších
knih v USA se
ocitly před trháky
jako knižní zpracování
Hvězdných válek na
prvních třech místech tři díly Harryho Pottera.
Autorka Joanne K. Rowlingová říká, že
příběhy čarodějnického učně byly jejím
vnitřním světem fantazie, světem jejího
dětství, kam ráda utíkala. Učitelka francouzštiny ze skotského Edinburghu, která
byla před pár lety nezaměstnaná a bez halíře, je rázem bohatá a slavná. Literární
kritici si ale nejsou jisti, čím jsou její knihy
tak výjimečné. Snad měla štěstí na dobu,
kdy děti takové příběhy milují a knihkupci
je navíc dokážou díky moderním technologiím a globálnímu trhu skvěle prodat.
Ostatně, zkuste to posoudit sami. První díl
– Harry Potter a Kámen mudrců – vyjde
u nás koncem února v nakladatelství
Albatros.
Káča
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HLADOVÍ VLCI
„Já mám hlad jako vlk!“ prohlásil Šmudla
Ledňák poznamenal, že hladem skoro šilhá a Mak trojhlasnou stížnost korunoval
tím, že řekl: „Já bych snad teG
snědl i vařenou kukuřici!“
To byl výraz jeho nejhlubšího
zoufalství. V puse mi při jeho
poznámce o vařené kukuřici
vytryskl gejzír slin, sotva jsem
je stačil polykat. Pro mne je to
totiž ta nejlepší pochoutka,
zvlášQ když si dobře uvařený
kukuřičný klas namáčím do
rozpuštěného másla. Jenže
Mak tohle jídlo na minulém táboře neměl rád – co neměl
rád, to je naprosto slabý výraz, Mak kukuřici nenáviděl,
dokonce se kvůli ní pokoušel
rozpoutat revoluci, kterou náš
vůdce potlačil jedinou větou:
„Kdo nemá hlad, nemusí se do
jídla nutit, ale nic jiného už
dnes nedostane.“
Hlad jsme měli skutečně
všichni, protože nejdřív jsme
pochodovali hodinu přes hory a doly z nádraží na tábořiště pod hradem Koprštejnem,
potom jsme další hodinu lítali
po louce za mičudou a když
jsme
dohráli
ragbíčko,
Hvězdář nechal oddíl nastoupit a místo, aby ohlásil svačinu, řekl:
„Nevím, jestli jste si toho
všimli, ale tábor se nebezpečně přiblížil. Začne ode dneška
už za 120 dní. Nejvyšší čas,
abychom se na něj začali připravovat. Takže si teG vybalte
věci na bramboračku a dejte
se do vaření.“
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„A kdy bude svačina?“ přihlásil se o slovo Šmudla. „Já
mám hlad jako vlk!“
„To je v pořádku,“ usmál se
Hvězdář. „VždyQ taky patříš
k družině Vlků. „Svačina dnes
nebude.“ A když slyšel nespokojené reptání, řekl: „Nebude
ze dvou důvodů. Především
to je zkouška sebeovládání.
Malý nácvik na druhé orlí pero. Kromě toho jistě znáte staré přísloví: Hlad je nejlepší kuchař. Doufám, že uvaříte
vynikající bramboračku.
Udělejte ji hodně hustou, aQ
v ní stojí lžíce!“
Tak začala kuchařská škola,
Hvězdářův výmysl. Nikdy dřív
jsme ji v oddíle nedělali, až
tento rok poprvé.
„Víte, holoubci, na loňském
táboře jsme měli někdy k obědu podivnosti. Místo špaget
slizké nudlové lepidlo. Ke
koprovce nám Vlci servírovali
pod záminkou, že to jsou knedlíky, dělostřelecké granáty,
které by prorazily nejsilnější
pancíř. A když mi Šmudla posypal čočku živočišným uhlím
místo osmaženou cibulkou,
tak jsem se rozhodl, že letos
před táborem musí každý
z nás projít pernou kuchařskou školou.“
„To nebylo uhlí,“ bránil se
Šmudla, „to byla fakticky cibulka. Jen se mi kapánek připálila.“
„No – ale jako uhlí to chutnalo,“ přisolil si Ledňáček.
„A ty jsi zase jednou nasypal do
polívky cukr místo soli,“ odrazil Šmudla Ledňákův útok.

„Pamatujete, jak Mýval dal čaj
už do studené vody?“
„A jak tenkrát po olympiádě
byly přírodní řízky a Svišti
k nim vařili rejži?“
Tahle připomínka vyvolala
bouřlivý chechtot, protože
všichni si dobře pamatovali,
jak Svišti tu rýži do ešusů LILI.
To prosím není křestní jméno
ani chyba tisku, skutečně ji
nalévali. Nejdřív jsme si mysleli, že je to omáčka, ale když
jsme se ptali, kde je ta rejže,
Svišti s kamennou tváří tvrdili, že už jsme ji dostali.
Vzpomínali jsme na ty kocourkovské kousky a řehtali
jsme se jako houpací koně. Na
chvíli jsme dokonce zapomněli, jaký máme hlad. Ale
ten zase po chvíli propukl
v plné síle, a tak jsme se rychle pustili do vaření bramboračky. Zjistili jsme, že hlad je
nejen nejlepší, ale i nejrychlejší kuchař. Jindy nám trvá
věčnost, než nasbíráme v lese
suché chrastí, vybudujeme na
tábořišti ohniště a rozděláme
oheň. Tentokrát jsme určitě
překonali družinový rekord,
možná že by nás za to mohli
zapsat i do Guinessovy Knihy
rekordů.
Naše bramboračka byla eňo
ňuňo.
Po obědě nám Hvězdář rozdal
malé knížečky v zelených deskách. Na přední straně těch
desek byli skautíci u táborových kamen a pod nimi nápis.
Kuchařská škola.
Zvědavě jsem ji otevřel a začal číst:

„Náš tábor, to je skutečná robinzonáda.
A
Robinson
Crusoe, jak snad víte, neměl
na opuštěném ostrově žádnou kuchařku. Nebyly tam dokonce ani restaurace, hotely,
o školních jídelnách nemluvě.
Jen skály, keře a divoké kozy.
Naše tábořiště je také takový
pustý ostrov. Kolem dokola
nekonečné lesy, neproniknutelné houštiny a skály.
Když už si hrajeme na robinzony, patří k naší hře sem tam
i nějaká práce. Musíme si
zkrátka dělat všechno sami,
jako skutečný Robinson.
Postavit střechu nad hlavou,
stlouct postele, občas si vyprat a hlavně připravovat
všechna jídla.
Ve slavné knížce Daniela
Defoea není psáno celkem nic
o Robinsonových kuchařských začátcích. Asi nebyly
moc slavné. My se ovšem

chceme vyhnout zbytečným
ztrátám
na
potravinách
i osobní náladě. Proto pojedeme na tábor jen tehdy, když
zvládneme základy kuchařského umění. V příštích týdnech a měsících, do tábora,
musí každý splnit jisté podmínky. O nich se dočteš na
dalších stránkách. Jestliže je
chceš úspěšně splnit, vstup
doma do maminčiných nebo
babiččiných služeb. Nebo
snad u vás vaří táta? Pomáhej
aspoň čas od času s přípravou jídel, koukej šéfkuchařce
pod ruku, uč se zacházet s nožem, vařečkou a kuchyňským
nádobím. Vždycky když vykonáš některou z předepsaných
prací, nech si potvrdit od své
kuchařské instruktorky podpisem v příslušném okénku,
že se ti podařilo práci dobře
zvládnout. A připiš k tomu datum.

Každou z prací v této knížečce uvedených máš do tábora
opakovat nejméně devětkrát
a zaplnit tak všech devět okének. Tolikrát proto, aby ti ta
práce přešla do krve.
Do prázdnin je zdánlivě daleko. Ale ve skutečnosti jsou už
za dveřmi. Zatím je naštěstí
zavřeno, ale mysli na budoucnost! Každý den se snaž udělat aspoň jedinou maličkost,
něčemu se přiučit, v něčem se
zdokonalit. Jinak všechno do
prázdnin nestačíš.“
Tohle se odehrávalo u nás
v oddíle právě před rokem.
Kuchařská škola se skutečně
osvědčila. Letos ji opakujeme.
A zveme do ní všechny skauty
i skautky. V příloze tohoto čísla – Rádci – najdeš podrobnější informace.
Zet
Kresba K. T. Neumann
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z vašich
kronik

je to zábavné překvapení, co je v balíčku.
Stane-li se, že někdo dostane dárek, který dal
sám, tak jej věnuje dál. Letos to byl jenom jeden. Potom se znovu zpívá a dojídá cukroví,
letošní nadílka uběhla nezvykle rychle, je sedm hodin večer a klubovnou zaznívá oddílový pokřik. Rozcházíme se do svých domovů,
abychom se druhý den sešli na Vánoční hře,
kterou pro všechny skautské oddíly pořádají
roveři.
Altmiov, 2. odd. Příbram

Nadílka
Nejdřív jsme vyhodnotili právě končící rok
a zavzpomínali na nejlepší akce, výpravy
a tábor.
Pak jsme se oblékli a vyběhli na nedaleký
Chlum dát pod stromeček zvířátkům (seno,
kaštany, chleba) a u stromečku jsme si zazpívali
i několik koled. Po návratu
do klubovny začala oddílová nadílka. Pod stromečkem se sešlo kolem 400
ručně dělaných dárečků!
Však také rozdávání trvalo pěkně dlouho a radost
měli obdarovaní i ti, co vyráběli.
Zahráli jsme si několik her
s vánoční tematikou, zamysleli se potmě okolo
stromečku nad plány v dalším roce. Domů se
nikomu nechtělo.
Klokan, 30. oddíl Plzeň - Doubravka

Už podeváté
Starší bratři hrají na kytary koledy a my
ostatní zpíváme, jak nejlépe to jde. I další oddílové písničky přicházejí na řadu. Popíjíme
čaj, pojídáme cukroví a těšíme se na chvíli,
kdy náš služebně nejmladší člen začne na pokyn vůdce rozdávat dárky. Letos máme dva
rozdávače, Pikolku a Ondráška, jsou to nejmenší a nejmladší vlčata. Přišli do oddílu
společně a společně rozdávají i dárky.
To je radosti a šustění papíru, na každého se
dostane a nikdo nepřijde zkrátka. Když se
rozdá poslední dárek, tak na řadu přijdou
bezejmenné dárky. Rozdává je vůdce oddílu,
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Jak jsme rozdávali
Betlémské světlo
23. prosince odpoledne jsme se sešli u klubovny, zapálili jsme svíčku od petrolejové
lampy s Betlémským světlem a pomalu jsme
vyrazili k městu. Cestou jsme se zastavovali
v obchodech a s radostí jsme jim zapalovali
svíčky.
Když jsme došli na Mírové náměstí k vánočnímu stromu, byla už tma. Pomalu k nám začali přicházet občané našeho města se svíčkami, lucerničkami a petrolejkami a my jsme
se s nimi dělili o naši radost. Pokaždé, když
si nechali zapálit svíčku, dali jsme jim také
list s informacemi o Betlémském světle.
Někteří lidé měli dokonce pochybnosti, jestli
je to světlo opravdu z Betléma. Ujistili jsme
je, že opravdu je, a oni si nechali také zapálit
svou svíčku. Jedna rodina neměla příliš velké
štěstí – světýlko jim zhaslo a přišli si zapálit
svíčku dokonce čtyřikrát.
Po chvíli k nám přišel nějaký pán a ptal se,
jestli jsme skauti, a pak nám věnoval starý
skautský opasek. Byla na něm stříbrná přezka se skautskou lilií a nějakým nápisem. Ptali
jsme se ho, co je tam napsáno a on odpověděl, že to znamená „BuG připraven". Byl prý

! Betlémské světýlko přijelo na pražské nádraží Holešovice.
foto Marek Bárta
pořád dokola. Ta zkratka nám trvala asi třikrát déle, než kdybychom šly po silnici. Inu,
přesvědčily jsme se, že vyrobit správné sněžnice a dobře je připevnit na boty není vůbec
nic jednoduchého. Zato pohár v cíli nám
chutnal o to víc.
Z „dámské jízdy ´99“ dívčích družin Poštolek
a Kolibříků ze Svitav
Lucie Chudá - Šuplík

Novoroční výprava
Stejně jako v předchozích letech, i letos
uskutečnili členové střediska Tajfun Tachov
taky skaut a v roce 1948 navštívil Anglii, kde
dostal tento opasek. Od té doby jej měl
schovaný a ani jednou ho nepoužil. Říkal, že
bude trávit Vánoce a nový rok sám, tak se
chtěl o tuto radost s námi podělit. My jsme
tomu milému pánovi poděkovali a popřáli
hezké Vánoce.
Potom jsme si koupili prskavky a prskali
jsme. Byla to bezva zábava. Začalo přituhovat, a proto jsme si zazpívali vánoční koledy,
rozdali si pro potěšení drobné dárky a každý
si zapálil svíčku na vánoční stůl. Rozloučili
jsme se plni hezkých pocitů.
Jana Rainová, 1. dívčí oddíl Broumov

Sněžnice
Jeden den jarních prázdnin jsme věnovaly výrobě sněžnic z proutků. V mezičase jsme uspořádaly ze stráně před chalupou sjezd „na čemkoliv“, a když byly sněžnice hotové, vyrazily
jsme do sousední vsi na
pohár. Srdnatě jsme si
„zkrátily“ cestu přes bílou pláň na našich sněžnicích. To jsme si daly!
Už po pár metrech se
nám, potvůrky, začaly
rozpadávat,
takže
jsme ušly vždy několik
kroků,
posbíraly
proutky, které vypadly,
nastrkaly je zpátky,
a zase pár kroků a tak

Novoroční výpravu. Tentokrát byl cílem výpravy Král smrků. Namáhavou cestu v hlubokém sněhu, kterou křížilo mnoho zvířecích
stop, zakončil krátký odpočinek u největšího
smrku v Českém lese. Touto výpravou vyvrcholil pobyt tachovských skautů a skautek
ve Staré Knížecí Huti, necelé dva kilometry
od střediskového tábořiště.
Už te@ přemýšlíme, kam pojedeme na
Novoroční výpravu v prvním roce třetího tisíciletí.
Radovan Končický - Bílá Vrána, Tachov
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ASTRID LINDGRENOVÁ
členkou čtenářského kruhu!
Na začátku prosince jsme napsali slavné
švédské spisovatelce Astrid Lindgrenové
o Skautském čtenářském kruhu, který jsme založili, a nabídli jsme jí čestné členství.
O Vánocích nám poslala svou fotografii s podpisem a připsala na ni: „S velkou radostí přijímám čestné členství ve Skautském čtenářském kruhu.“

Je to naše první zahraniční členka – a k tomu
světoznámá autorka vynikajících knížek, které
byly přeloženy do více než 60 jazyků – i do češtiny. Děvčata dobře znají Pipi Dlouhou punčochu a Ronju, dceru loupežníka. Kluci se zase
s chutí začtou do detektivek Kalle Blomquist zasahuje, Svěřte případ Kallovi, Detektiv Kalle má
podezření. Menší děti okouzlují Děti z Bullerbynu, Karkulín ze střechy a Lotta z RošHácké uličky.
Pro všechny dobré čtenáře jsou příběhy My
z ostrova Saltkr kan a Bratři Lví srdce.
K našemu přátelskému kruhu se tedy připojila
skvělá spisovatelka. Očekává, že ji budou následovat i ti naši čtenáři, kteří se zatím nepřihlásili. Přijmeš tuto nabídku?
Členství v SČK je spojeno s jedinou podmínkou
– přečíst aspoň jednu knihu měsíčně.
Co máš udělat, když se chceš k nám připojit?
Napiš do redakce Skauta-Junáka dopis, ve kterém oznámíš, že se hlásíš do SČK a žádáš o zaslání členské legitimace. Musíš však do obálky
s přihláškou vložit druhou, přeloženou obálku
s nalepenou známkou v hodnotě 5,40 Kč a svou
přesnou adresou. V této obálce dostaneš legitimaci SČK.

Ex - libris
Někteří milovníci dobrých knížek označují svazky, které mají ve své knihovně, zvláštním štítkem. Jsou to malá umělecká díla, grafické listy.
Několik z nich vidíte na obrázku – práce vynikajícího olomouckého výtvarníka Ladislava
Ruska, který často píše do skautských časopisů
pod přezdívkou Šaman. Šaman patří k našim
nejznámějším a nejpracovitějším tvůrcům těchto „ex - libris“.
A co vlastně znamenají tato dvě latinská slůvka,
která bývají na každém lístku? Doslovně „Z
knih". Pod tímto textem může být do obrázku
vkomponováno jméno majitele knihy.
Někdo vystačí s jediným druhem „ex - libris“,
nechá si vytisknout třeba několik set stejných
lístků a umístí je do všech svých knížek.
Majitelé rozsáhlých knihoven mívají i několik
různých „ex - libris“. A tato drobná umělecká
dílka se stala předmětem zájmu sběratelů, kteří
si „ex - libris“ vzájemně vyměňují. Znám několik
skautů, vlastnících takovou sbírku o několika tisících exemplářích. Jsou to sbírky nejen mimořádně krásné, ale i velmi cenné.
Zet
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A s t r i d L i n d g re n o v á
Slunce stojí už nízko, když konečně dorazí parníček k poslední dřevěné lávce, té na
Saltkr kanu, ostrovu, který mu dal jméno. Dál už
jet nemusí. Za ostrovem Saltkr kan je otevřené
moře s holými skalisky, kde žijí pouze kajky, rackové a jiní mořští ptáci.
Ale na Saltkr kanu bydlí lidé. Není jich mnoho.
Nejvýš dvacet. Tedy v zimě. V létě pak přibudou
letní hosté.
A právě taková rodinka letňáků byla jednoho
dne v červnu na palubě parníčku Saltkr kan I.
Tatínek se svými čtyřmi dětmi, Melkersonovi se

jmenovali. Bydleli ve Stockholmu a nikdo z nich
předtím na Saltkr kanu nebyl. Proto byli plni
očekávání, hlavně Melker tatínek.
„Saltkr kan," řekl. „To jméno se mi líbí. Proto
jsem tam našel letní byt."
Jeho devatenáctiletá dcera Malin se po něm podívala a zavrtěla hlavou, ach jo, mít takhle lehkomyslného tátu! Brzy mu bude padesát, ale je impulzivní a ještě klukovštější než jeho vlastní kluci.
A te@ tu stojí dychtivý jako dítě před Štědrým večerem a čeká, že všichni budou nadšeni jeho nápadem pronajmout letní byt na Saltkr kanu.
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„To jsi celý ty," řekla Malin,
„jdeš a pronajmeš letní byt na
ostrově, který jsi nikdy předtím neviděl. A jenom proto, že
se ti líbí jeho jméno."
„Myslel jsem, že to tak dělají
všichni," bránil se Melker, ale
potom se odmlčel a přemýšlel.
„Nebo že by takové věci prováděli jen spisovatelé a blázni?
Jenom jméno... Saltkr kan, chá,
chá! Jiní lidé se možná nejdřív
zajedou podívat."
„Ano, většinou se jedou podívat, ale ty ne!"
„No, vždyH jsem zrovna na cestě," řekl Melker bezstarostně,
„Já se jedu podívat te@!"
***
„Uvidíte, že dole na lávce bude
hlava na hlavě. Vzbudíme skutečnou senzaci," řekl Melker.
Mýlil se. Když lo@ přistávala, lilo jako z konve a na lávce stál
jeden jediný človíček a jeden
pes. Osoba pod rybářským kloboukem byla ženského pohlaví
a bylo jí asi sedm let. Stála tam
nehybně, jako by vyrostlá
z lávky. Zaplavoval ji déšH, ale
ona se ani nepohnula. Člověk
by skoro věřil, že ji Bůh stvořil
zároveň s ostrovem, myslela si
Malin, a postavil ji sem, aby byla navěky vládkyní tohoto ostrova a jeho strážcem.
Nikdy jsem se necítila tak nepatrná, psala Malin do deníku,
jako když jsem musela přejít
přes lodní můstek, naložená
našimi ruksaky, v hustém dešti
a před očima dítěte, které stálo
na lávce. Mělo pohled, který jako by viděl všechno. Myslela
jsem si, že tu stojí sám bůžek
ostrova Saltkr kan. Jestli nás
nepřijme tahle holka, nebudeme na ostrově vítáni. Proto
jsem řekla lichotivě, tak jak se
mluví k malým dětem:
„Jak se jmenuješ?"
„Tjorven," řekla. Jenom tohle!
Může se člověk skutečně jme-
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novat Tjorven a vypadat přitom tak majestátně?
„A pes?"
Tehdy se mi zadívala pevně do
očí a zeptala se klidně:
„Chceš vědět, jestli je to můj
pes, nebo chceš vědět, jak se
jmenuje?"
„Obojí," odpověděla jsem.
„Je to můj pes a jmenuje se
Bocman," řekla, jako by se královna uvolila představit své
oblíbené zvíře. Mimochodem,
jaké zvíře! Byl to bernardýn,
největší, jakého jsem kdy viděla. Byl stejně vznešený jako jeho paní. A já jsem začala věřit,
že takoví jsou všichni tvorové
na ostrově. Nebetyčně nadřazení nám chudákům z města.
Vtom se u lávky objevila duše
vyzařující přátelství. Ukázalo
se, že je místním obchodníkem. Byl určitě stvořen podle

obyčejných lidských měřítek.
Hezky nás pozdravil a přivítal
na ostrově. Řekl, že se jmenuje
Nisse Grankvist, aniž bychom
se ho museli ptát. Potom se
však stalo něco, co nás překvapilo:
„Jdi domů, Tjorven," řekl vznešenému dítěti. Představte si, že
se odvážil a že byl jejím tatínkem. Ale moc si nepomohl.
„Kdo řek, že mám jít domů, máma?" zeptalo se dítě přísně.
„Ne, já," odpověděl tatínek.
„Tak to nepůjdu, protože te@
přijmu lo@."
Obchodník musel převzít zboží
z města a neměl kdy na svou
prostořekou dceru. Stála dál

v dešti, zatímco my jsme sbírali naše saky paky. Byl na nás jistě žalostný pohled a jí nic neuniklo. Cítila jsem její pohled
na zádech, když jsme táhli
směrem ke Snickarg rdenu.
A pak už jsme byli u cíle.
„Dobrý den, Snickarg rdene,"
řekl tatínek. „Mohu ti představit
rodinu
Melkersonovu
– Melkera a jeho chudinky dětičky?"
Byli jsme u červeného patrového domu, a když jsme ho uviděli, nepochybovali jsme, že
tam střechou zatéká. Ale mně
se líbil i tak. Líbil se mi od samého počátku. Zato tatínek byl
k smrti vyděšený. Neznám nikoho, kdo mění náladu tak
rychle jako on. Stál a znechuceně zíral na letní sídlo, které
sobě a svým dětem pronajal.
„Na co čekáš?" řekla jsem.
„Lepší už to nebude."
Tehdy sebral odvahu a vešli
jsme dovnitř.
Slovníček:
Saltkr kan – čti saltkrókan
Tjorven – čti šorven
Snickarg rden – čti snykargórden, Truhlářův statek
Skärg rden – čti šérgórden, soubor ostrovů a šérů mezi
Stockholmem a širým mořem
šér – skalnatý ostrůvek
„Tenhle sporák nevypadá, že
by se zrovna chtěl věnovat vaření," prohlásila Malin a shodila z ramen na podlahu ruksaky.
Uviděla ho hned, jak vstoupila
do místnosti. Byl zrezivělý
a vypadal, že ho naposledy
používali asi tak na přelomu
století.
Něco z přelomu století panovalo v celém Snickarg rdenu.
Pěkně zřízený přelom století...
Nedbalí nájemníci opotřebovávali po mnoho let všechno, co
kdysi dávno byl jistě opečovávaný a docela dobře situovaný

domov řemeslníka. Ale navzdory chátrání se dům všem
zdál neuvěřitelně milý.
„To bude legrace, žít v takový
veteši," ujišHoval Pelle.
***
Melker chtěl něco říct, ale nikdo ho neposlouchal. Všichni
se mačkali kolem Tjorven a jejího psa a zahrnovali ji otázkami.
A Tjorven jim ochotně vyprávěla, že bydlí v domě, který leží nejblíže Snickarg rdenu. Tam
má její tatínek obchod, ale
dům je natolik veliký, že se tam
vejdou všichni. „Já a Bocman
a máma a táta a Teddy
a Freddy," vypočítávala.
„Jak
jsou
starý,
Teddy
a Freddy?" zajímal se dychtivě
Johan.
„Teddy má třináct a Freddy
dvanáct, já mám šest, Bocman
dva. Nepamatuju si, kolik je
mámě a tátovi, ale můžu se jít
domů zeptat," nabídla se
ochotně.
Johan ji ujistil, že nemusí, zajímalo
ho
něco
jiného.
Spokojeně se s Niklasem na sebe podívali. Dva kluci přesně
v jejich věku a hned vedle v domě, to bylo příliš krásné, aby
to mohla být pravda.
***
Na ostrově se Svatojánská noc
slavila velkolepě – všichni tančili, bavili se a hodovali, nejvíc
si užily děti. A Malin?
Seděli jsme s Kristerem na skále a já jsem si moc přála, aby
mlčel. Nic ale nechápal. Myslel
si, že všechno musí probíhat
podle jeho scénáře. Začal tím,
že se mi dlouze zadíval do očí
a pokoušel se uhodnout, jestli
jsou zelené či šedivé.
A ve chvíli se za skálou ozval
hlas a po něm známé hihňání:
„Jsou úplně filajové."
Te@ jsem se konečně naštvala

a zavolala jsem na ně:
„Můžete mi říct, co tam děláte?"
„To víš, že jo," vystrčil Niklas
hlavu. „Sedíme tu a cukrujeme
jako všichni ostatní.“
Teddy a Freddy se chichotaly
několik minut a já jsem se zlobila ještě víc.
„Tak - a te@ už mě to vážně unavuje,“ vybuchla jsem a Johan
mi poradil.
„Tak jdi domů. Přece nebudeš
sedět a cukrovat, abys byla celá unavená!"
Netvoři. A ještě ke všemu jim
táta slíbil, že můžou o svatojánském večeru být venku tak
dlouho, jak jen budou chtít.
„Myslím, že je to moc štěstí najednou, když jsou s námi i tví
bratři," řekl Krister.

„Neexistuje nějaké místo, kde
by byl od nich pokoj?"
„Možná doma," řekla jsem,
„tam se jim určitě nebude chtít
vracet."
Zamířili jsme zpátky na
Snickarg rden a já jsem
Kristerovi nabídla obložený
chléb v obývacím pokoji, který
celý voněl konvalinkami a březovým listím.
Táta spal, Pelle spal, všude vládl mír a pokoj. Seděli jsme na
pohovce, zády k otevřenému
oknu. Noc už začínala blednout.
„Jak můžeš vydržet mít je pořád kolem sebe?" zeptal se
Krister.
Odpověděla jsem mu po pravdě, že se to dá vydržet docela
dobře, protože je tolik miluju,
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i když jsou někdy hloupí
a směšní.
„No, právě je miluju přímo kolosálně i já, protože tu momentálně nejsou," řekl Krister.
Doufal on. Já také, dokud jsem
neuslyšela zpropadený chechtot, který se ozval tentokrát za
oknem. V letní noci se promenovalo malé procesí chichotající se omladiny, vyhastrošené
na hlavách nejstrašnějšími
hučkami, jaké si jen umíte
představit. Naše půda skutečně ukrývá úžasné poklady!
Pokaždé když míjeli okno, uctivě smekli a chichotali se svým
vlastním vtipnostem, až se museli opřít o jabloně, aby se nepřevalili.
„Brý večer! Už jste slyšeli, že
máslo přibralo o několik hektogramů?" a „Promiňte, jdeme tudy správně do Gräskö?"
a „Nenašlo by se trochu šňupavého tabáku pro chudáka starého dědečka?"
Vtom naštěstí přišel pro své
dcery Nisse a zdálo se, že
Johan a Niklas už také mají
dost a že si půjdou lehnout.
Slyšela jsem, jak dupou po
schodech na půdu do svého
pokoje, a ulehčeně jsem si oddychla.
Krister už byl naštvaný a já se
mu nedivím. Nabídla jsem mu
ještě jeden obložený chléb
a ještě více čaje a pokoušela se
ze všech sil napravit bídné
chování svých bratrů.
„Máš těch bratrů trochu moc,"
řekl Krister. „Mimochodem, co
tvůj nejmenší? Omámila jsi ho
snad chloroformem, že po něm
není ani vidu ani slechu?"
„On je zaplaHpánbůh takové to
sladké dítě, které v noci spí,"
řekla jsem. Vtom jsem zaslechla Pelleho hlas.
„Myslíš?"
Táta namontoval klukům do
podkrovního pokoje požární
lano. A na tom laně se te@ za
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oknem pohupovalo to sladké
dítě, které v noci spí, a z podkrovního okna nad námi se

ozýval divoký chechtot. Skoro
jsem už plakala.
„Pelle," zanaříkala jsem, „proč
tam visíš?"
„Abych dohlídl na to, že všechno tady dole je, jak má bejt.
Johan řekl, že vás mám zkontrolovat."
Tehdy se Krister zvedl a zamířil ke dveřím. Řekl, že zde nemusí být, když se moji bratři
hemží i na laně za oknem.
„Ahoj, Malin," pozdravil a zmizel ve světle rozbřesku. A tak
skončil můj svatojánský sen.
***
Johan a Niklas žijí báječný
a nespoutaný život s Teddy
a Freddy, pravými malými amazonkami, a mimochodem mimořádně půvabnými. A tak za
celou dobu toho z mých bratrů
moc nevidím. ZvlášH, když se
má mýt nádobí. Jen tak v poklusu mi oznamují: „jdeme si
zarybařit", „jdeme se koupat",
„budeme stavět chýši", „budeme stavět vor", „jedeme ke
Skále položit sítě". To poslední
hodlají dělat dnes večer. A jak
jsem zaslechla, pojedou je vytáhnout zítra ráno. V pět hodin. Pokud ovšem nezaspí.
Nezaspali. Vzbudili se v pět,
rychle na sebe naházeli šaty
a běželi dolů ke Grankvistovic
lávce, kde už na ně čekaly Teddy
a Freddy se svou pramicí.

Bocman se toho dne také vzbudil brzy. Te@ stál na lávce a vyčítavě hleděl na Teddy a Freddy.
Skutečně se chtějí vydat na moře a jeho nechat doma?
Teddy a Freddy se na
Saltkr kanu narodily. Byly to
skärg rdenské holky tělem i duší. Znaly všechno o lodích,
o vodě, o počasí a povětří,
o rybaření, o sítích obyčejných
i sítích na sledě, o rybářských
šňůrách i třpytkách. Uměly
očistit sledě a stáhnout okouna, svazovat lana a vázat uzly.
Řídit pramici jedním veslem
stejně dobře jako veslovat oběma. Věděly o mělčinách, kde
bylo nejvíc okounů, a o zátokách porostlých rákosím, kde
člověk při troše štěstí chytí štiku. Poznaly vajíčka všech mořských ptáků a rozeznaly ptačí
křik. V celém spletitém světě
ostrůvků a šérů, zálivů a průlivů se vyznaly lépe než v mámině kuchyni. Se svým uměním
se nevytahovaly. Asi si myslely,
že se s tím už skärgardenská
holka narodí - stejně jako kajka
s plovacími blánami nebo
okoun se žábrami.
„Nebojíte se, že vám narostou
žábry?" ptala se jejich maminka pokaždé, když potřebovala
pomoc v telefonní ústředně nebo v obchodě a musela nejdřív
vylovit své dcery z moře. Tam
je člověk nalezl za každého počasí.
Doma na Saltkr kanu stále ještě
svítilo slunce a Melker natíral
zahradní nábytek. Postěžoval
si totiž Malin, že nesměl nic natírat od doby, kdy jako dítě namaloval na tapety v salonu malého červeného rozzlobeného
panáka. A tuto nespravedlnost
se rozhodl rázně ukončit.
„Te@ je natírání hračka," vysvětloval Malin. „Člověk se nemusí dřít se štětci a kbelíky

s barvou. Stačí jen malá ruční
stříkačka, práce jde rychle od
ruky a výsledek je vynikající,"
ujišHoval Melker.
„Tak to vidíš ty," řekla Malin.
Připravila
už
Nisseho
Grankvista na různé situace,
kdy Melker bude chtít opravovat a nakupovat u nich potřebné náčiní. A v tom se mu mělo
zabránit.
„Žádnou kosu, sekeru nebo železné páčidlo," nakázala Malin.
„Páčidlo?" podivil se Nisse.
„Přece nemůže nic vyvést s páčidlem."
„Ale může, strýčku, poznal
bys, jak je šikovný, kdybys
s ním bydlel devatenáct let jako já," ujistila ho Malin.
„Dobře, dej mu páčidlo, ale
bu@ tak hodný a postarej se,
aby byly police plné obvazů
a utišujících prostředků."
Zapomněla se zmínit o stříkačce, a proto tu te@ Melker stál
šHastný jako blecha a postřikoval zahradní křeslo, které snad
naposledy natíral veselý truhlář.
Tjorven se společně se Stinou
a Pellem shromáždili kolem
Melkera. Natírání se jim zdálo
velice zábavné a všichni tři by
rádi pomáhali.
„AH vás ani nenapadne na něco
sahat," varoval Melker, „tohle
je moje hračka, snad se taky
můžu jednou pobavit já."
„Strýčku Melkere, a jsi ty vůbec stříkačkový malíř?" zeptala se Tjorven.
Melker pustil na křeslo celý
proud barvy.
„Ne, nejsem. Podívej, věc se
má takhle. Opravdu zručný
chlapík si musí poradit se
vším."
„A ty seš zručný?" nedala se
odbýt Tjorven.
„Jo, to on je," ujistil ji Pelle.
„To já jsem. Opravdu zručný
chlapík, pokud něco takového
můžu tvrdit sám o sobě," spo-

kojeně potvrdil Melker.
Sotva domluvil, přiletěla s velkým bzukotem jedna z Pelleho
vos. Melker už jedno žihadlo
dostal, tak te@ v sebeobraně
začal šermovat stříkačkou.
Nikdy se nevyjasnilo, co vlastně prováděl. Melkerovy nehody vždy zůstávaly záhadou.
Malin uslyšela křik až v kuchyni, a když přiběhla k oknu, uviděla Melkera stát venku s pevně zavřenýma očima a ztuhlým
bílým obličejem. Se svou šikovností postříkal barvou sebe
a byl celý bílý - jako šlehačkový dort.
S Melkerem však nebylo tak
zle. Rychle totiž zavřel oči, aby
si je uchránil. Měl je stále ještě
zavřené, když se potácel směrem ke dveřím kuchyně
k Malin, aby ho zachránila.
A vtom vrazil do stromu.
Do jabloně, kterou tu kdysi

dávno s láskou a radostí vysadil veselý truhlář. Melker také
miloval jabloně, ale výkřik, který se mu te@ vydral z hrdla, byl
nejzlostnější a nejdivočejší, jaký kdy Malin od svého otce slyšela. A že jich už slyšela hodně!
Pelle se rozplakal ještě víc
a Stina začala také natahovat.
Když však Tjorven uviděla obličej strýčka Melkera podobný
šlehačkovému dortu, te@ ještě
navíc ozdobený kusy mechu
a lišejníku jako mandlovou drtí, raději rychle zmizela za rohem. Nemohla se už ubránit
ukrutánskému smíchu a nechtěla strýčka ještě víc zarmoutit.
Poté, co Malin očistila Melkera
a vypláchla mu oči borovou
vodou, chtěl okamžitě jabloň
porazit.
„Stromů je tu kolem stejně až
moc," křičel, „běžím k Nissemu
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a koupím sekeru!"
„Prosím tě, ne," zadržela ho
Malin. „Te@ chci mít chvilku
klid." Kdyby jen tušila, jak málo
klidu si toho dne všichni užijí...
Další události začaly tím, že si
Melker najednou vzpomněl na
Johana a Niklase.
„Kde jsou kluci?" zeptal se
Malin.
„Na moři u Skály, vždyH víš,"
řekla Malin. „Ale myslím, že už
by měli být zpátky."
Tjorven ji zaslechla a zlostně
našpulila pusu.
„Taky si myslím! Protivná
Teddy a Freddy! Už by mohly
přijet s Bocmanem domů. Ale
kvůli mlze nemůžou."
Melker se rozhodl, že ještě pár
dní s natíráním počká. Seděl
te@ na schodech Snickarg r-denu a nepřetržitě mrkal. I přes
ošetření borovou vodou ho oči
pálily, jako by v nich měl písek.
„Co jsi říkala o mlze?" obrátil
se na Tjorven. „VždyH svítí
slunce, až člověka bolí oči."

„Jo, tady, ale za Malým
Jasanem leží mlha hustá jako
kaše."
***
A mlha opravdu byla pořádná.
Lo@ka se čtyřmi mořeplavci
a Bocmanem v ní uvázla na
pěknou dobu.
„Ne, a te@ toho mám vážně
dost," řekl Johan a vyhrabal se
ze dna lo@ky, kde se poslední
půlhodinu
mačkal
vedle
Bocmana.
„Chceš snad skočit do moře?"
zeptal se Niklas a zuby mu cvakaly, že skoro nemohl mluvit.
„Ne, já jen dovesluju k nejbližší
lávce - a tam vás vysadím," řekl Johan ostře.
Freddy vystrčila zimou zmodralý obličej.
„Jo, vysa@ nás, prosím tě, a kde
ta lávka je?"
Johan zatnul zuby.
„Nevím. Ale bu@ ji te@ najdu,
nebo na místě umřu. Nějaká
hnusná mlha nebude rozhodovat , jak dlouho budu na moři."

Posadit se k veslům. Mlha pořád ještě ležela, hustá jako vata. Jak jen ji nenáviděl! Proč už
dávno neodplula do Severního
moře nebo kam vlastně patří?
„Ale já ti ukážu!" cedil skrz zuby. Mlha byla jeho osobním nepřítelem.
přeložila Jana Svatošová
ilustrace Jan Černý
Kde plavba v mlze nakonec
skončí? Jaká další dobrodružství na čtyři nerozlučné přátele
ještě čekají? Co udělají pro záchranu malého tuleně? A co dalšího vyvede povedený strýček
Melker? Kdo vyřeší zapeklitou
situaci, kdy si jistý agent usmyslí, že jim Snickerg rden, který si
mezitím všichni zamilovali,
prodá nad hlavou?
To všechno se dočteš v knize,
vypůjčíš-li si ji z knihovny. A navíc za to můžeš získat 10 bodů
do Destiboje.

skautský
čtenářský kruh

Kromě toho jsou všichni členové SČK každý měsíc
zařazeni do slosování a mohou vyhrát novou knížku.

SČK ODPOVÍDÁ
Dostali jsme dopis, ve kterém nám jedna členka čtenářského kruhu píše, že nemohla v minulém měsíci
splnit jedinou podmínku – nepřečetla žádnou knížku. Zůstává přesto členkou SČK, nebo členství automaticky ztrácí?
Když z nějakých důvodů tuto základní podmínku
členství nesplníš, stáváš se „spící členkou“, dočasně z kruhu vyřazenou, ale tvoje členství se neruší.
A bude plně obnoveno ve chvíli, kdy přečteš nějakou knížku, která má aspoň 100 stránek.
Jiný čtenář se ptá, co vlastně z členství v kruhu má.
Především skvělý pocit, že patřím do přátelského
kruhu lidí, kteří mají rádi knihy. Mými druhy jsou
tam i slavní naši a zahraniční spisovatelé. A mohu
se hlásit ke svým patronům, skautským spisovatelům Jaroslavu Foglarovi a Ernestu Thompsonu
Setonovi – ti drží nad čtenářským kruhem ochrannou ruku.

Nově přihlášení členové SČK v lednu 2000:
Ondřej Cerha, Praha 9-Libeň; Kateřina Koláčková,
Olomouc; Nikola Finkeová, Vrchotovy Janovice; Jan
Šnajdr, Aš; Tomáš Novák, Třemošnice; Petra
Nováková, Frýdek - Místek; Dušan Koudela, Hýsly;
Jana Rolčíková, Ostrava-Poruba; Richard Schneider,
Znojmo; Pavel Fišar, Pelhřimov; Pavlína Raclavská,
Bystřice pod Hostýnem; Lucie Havlíčková,
Vejprnice; Petr Novotný, Malé Svatoňovice; Martin
Růžička, Úpice; Adam Kozůbek, Malé Svatoňovice;
Daniel Umlauf, Malé Svatoňovice; Jan Smola, Úpice;
Miroslav Sádek, Malé Svatoňovice; Petr Kratěna,
Malé Svatoňovice; Jan Drbohlav, Jablonec n. Nisou;
Vladimír Mráz, Blatná; Kristýna Čechová, Vsetín;
Ondřej Mazal, Úpice; Jana Vlačihová, Luže; Lenka
Nagyová, Domažlice; Luboš Hodys, Litoměřice
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Nevíš, jak se do SČK přihlásit? Anebo se chceš dozvědět, co se skrývá za slovy Ex-libris? Nalistuj si
stranu 32.
Chceš si ověřit, jestli jsi znalcem dobrých knížek?
Zkus vyřešit čtenářský kviz do Desetiboje na str. 4.

Knihu tentokrát dostane Jan Smola z Úpice a Petr
Slavík z Plzně-Borů.

pozvánka

Ivančenu. Podzimní výstup je
plánován na 7. října.
IV. přechod Jestřebích hor pořádají 6. května 2000 skauti ze
Rtyně v Podkrkonoší a Malých
Svatoňovic.

11. března 2000 se v divadle
Solidarita v Praze Strašnicích
koná Skautská akademie. Od
16 do 19 hodin ji pro vás pořádá 35. středisko Jaroslava Rady.
2. - 16. dubna 2000 pořádá středisko Kryry - Údolí Zlatého potoka na Obecním úřadě
v Kryrech výstavu u příležitosti 10. výročí založení střediska.
Výstava otevřena: po a st 10-17,
út, čt a pá 10-14, so a ne 9-16
hod.
Nabízíme možnost přespání,
spacák a karimatku s sebou.
Informace: Evžen Veselý, ul. 5.
května 148, 439 81 Kryry, tel.:
0399/256313.
22. a 23. dubna 2000 se uskuteční tradiční jarní výstup na

26. - 28. května 2000 se v sále
sokolovny v Horním Jelení koná
25. jubilejní ročník Festivalu
trampských písní.
Další nabídku akcí včetně podrobností najdete v Kalendáři příloha Skautingu č. 4, případně
průběžně v Junák hlásí.
NAVIGAMUS 2000
Již potřetí se koná sraz vodních
skautů – tentokrát na Sečské
přehradě v Železných horách ve
dnech 1. - 4. června, kterého se
letos zúčastní i zahraniční hosté,
především z Polska. Program bude již tradičně sestávat z vodáckých závodů oplachtěných i neoplachtěných pramic a jiných
plavidel, dalších soutěží a her na
vodě i v okolí, včetně neopakovatelné atmosféry Benátské noci… Pořadatelem je Hlavní kapitanát vodních skautů.

2. ročník velké výtvarné soutěže
FOGLARŮV SVĚT
Hlavní témata soutěže:
1. Rychlé šípy - pokuste se nakreslit těchto
pět chlapců při nějaké činnosti a napište, co
právě na vašem obrázku podnikají. Může to
být i kreslený seriál, stačí jedna strana, ale
děj si musíte vymyslet sami. Komiks se nemusí týkat Rychlých šípů.
2. Výpravy do přírody - jistě máte své oblíbené místo v přírodě - nakreslete ho. Může to
být nejen palouk a les, ale i skály, řeka, rybník
nebo osamělý srub.
3. Město, ve kterém bydlím - nakreslete nějaký zajímavý plácek, věž, roh ulice, zkrátka
romantické nebo jinak zajímavé místo u vás
ve městě nebo na vsi.
4. Fotografové - budete-li fotit, témata zůstávají, jen v případě prvního tématu (Rychlé
šípy), vyfoHte své kamarády během nějaké zajímavé akce.

GNIEZNO 2000
Sraz polských harcerů s účastí
zahraničních skautů a skautek
se koná od 3. do 12. srpna
2000. Hnězdno je staroslavné
město prvních polských králů,
proslavené také tím, že ve zdejší katedrále byl pohřben český
misionář svatý Vojtěch.
Program srazu je bohatý – dílny, hry, ukázky činnosti na témata jako přírodní prostředí, integrace hendikepovaných, Pas
pro Evropu aj. Součástí budou
výstupy a představení delegací,
výstavky, bohoslužba, trh, výlety do okolí… Cena včetně stravy je 150 US dolarů na osobu,
předpokládá se účast 10-tičlenných družin ve věku 12-25 let.
Očekává se až 10 000 účastníků.
Zájemci z ČR si mohou urychleně vyžádat přihlášky z redakce
S-J nebo od
P a v l a
Tr a n t i n y,
zahr. zpravodaje
ÚRJ.

Můžete začít - stačí vzít čtvrtku formátu A4
(velký školní sešit) a nakreslit perem a tuší
(možno i kolorovat barvami) obrázek, nebo
poslat fotku, kterou jste sami pořídili. Vložte
do obálky A4 spolu s vaší zpáteční adresou a
věkem, a pošlete do 30. dubna na adresu
JESTŘÁBÍ HNÍZDO, Jihočeské listy, Vrbenská
23, 370 45 České Budějovice. Do rohu napište
výrazně heslo FOGLARŮV SVĚT.
Soutěž byla vyhlášena v rubrice Jestřábí hnízdo ve Víkendových listech Jihočeských listů,
dále v týdeníku Naše rodina, v novinách pro
děti každého věku Robinson a dalších tiskovinách. Informace o soutěži a vyhlášení výsledků proběhne na vlnách Českého rozhlasu
České Budějovice, v ČTK, Blesku, Právu,
Jihočeských listech, Eldorádiu a regionálních
televizních stanicích.
Na vítěze čekají knižní ceny z nakladatelství
Olympia, Albatros, Leprez, Ostrov, Toužimský
a Moravec a některých knihkupectví.
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dokážeš to?
Američtí skauti skládají test tělesné zdatnosti
a mohou za splnění jistých limitů získat zvláštní
odznak. Jestliže se chceš přesvědčit o své rychlosti, síle a vytrvalosti, prove@ těchto pět zkoušek. Místo odznaku si za
ně můžeš do Skautského desetiboje
připočítat deset bodů.
Za jaké výkony? Tentokrát není bodový zisk
spojen s žádnou jinou podmínkou, dostaneš je
už za to, že máš chuH dívat se do zrcadla a zjistit, jak na tom jsi s tělesnou zdatností. Tabulka,
kterou tu přetiskujeme z amerického skautského Handbooku má význam jen orientační, můžeš podle ní posoudit, jaké šance bys měl na odznak zdatnosti, kdybys žil ve Spojených
státech. Z mužské koncovky slovesa vyplývá, že
tato tabulka platí pro chlapce. To však neznamená, že test tělesné zdatnosti nemohou zkusit
i naše skautky. Pro jejich výkony by samozřejmě
platily nižší limity.
Tato zkouška bude mít pravý smysl, když ji zopakuješ nejméně dvakrát za rok. A výkony si
vždy zaznamenáš a porovnáš s těmi dřívějšími.
1. Zkouška síly břišních svalů. Lehni si zády na
podlahu, ohni nohy v kolenou a přitáhni o zem
opřená chodila k hýždím. Popros někoho, aby
tě uchopil za kotníky a přidržoval tvoje chodi-
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leh sed

dobr
41
43
47
48
49
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poŁet
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45
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shyby

dobr
5
5
6
8
10
10

poŁet
vynikajc
6
7
9
10
12
12

dla na zemi. Polož sepjaté ruce s propletenými
prsty za hlavu do týla. A v této poloze se zvedni do sedu, dotkni se pravým loktem levého kolena. A spusH se zvolna zpátky do lehu na zádech. Tento cvik opakuj, ale v sedu se tentokrát
dotkni levým loktem pravého kolena. A opět se
spusH do lehu. Ruce musíš mít stále v týle, paty
chodidel se pořád dotýkají podlahy: Počítej, kolikrát se dokážeš zvednout z lehu do sedu bez
odpočinku. Čím vyšší číslo, tím je tvůj výkon
cennější.
2. Shyby – zkouška síly paží. Možná že znáš
tento cvik jako Foglarův bobřík síly. Zavěs se na
hrazdu, rovnou větev nebo klepací bidlo, které
jsou tak vysoko, že když na ně vyskočíš, nedotýkáš se nohama země. Při visu mají dlaně směřovat kupředu. Pak se přitáhni tak, aby se tvoje
brada dostala nad úroveň hrazdy. Nesmíš však
přitom kopat nohama, ty mají být stále v klidné,
svislé poloze. Když se tvoje brada dostane nad
úroveň hrazdy, hned se zase zvolna spusH do visu. Počítej, kolik takových shybů uděláš bez odpočinku.
3. Skok daleký z místa. Postav se na rovném
místě (nejlépe na trávníku) za startovní čáru,
nohy v takové poloze, která ti nejlépe vyhovuje,
mírně rozkročené. Pak se lehce zhoupni v kolenou a přitom oběma rukama současně nejdřív
zapaž, potom předpaž. Předpažení má být provedeno rázným švihem a ruce vyletí vzhůru.
Současně se mocně odraz oběma chodidly a doskoč co nejdál. Pak změř vzdálenost mezi startovní čárou a poslední stopou – tj. místem, kde
se po doskoku dotkla země jedna či druhá noha
nebo kterákoli jiná část těla (pokud upadneš)
a odkud je nejblíž ke startovní čáře. Výsledek
měření, délku skoku, si zaznamenej.
4. Běh na 50 metrů. Tvůj výkon musí měřit pomocník, který se postaví k cíli se stopkami v ruce. Ten zvedne paži a pak s ní rychle mávne dolů. V okamžiku, kdy se jeho ruka dotkne těla,

skok dalek

sprintna 50 m

m etry a centim etry
sekundy
dobr vynikajc dobr vynikajc
1,75
1,83
8,2
7,8
1,83
1,90
8,0
7,6
1,96
2,08
7,6
7,3
2,08
2,18
7,2
7,0
2,21
2,32
7,0
6,8
2,29
2,41
7,0
6,8

b h/chøze 600 m
m inuty a sekundy
dobr vynikajc
2:24
2:18
2:16
2:08
2:08
2:00
2:00
1:54
1:55
1:49
1:52
1:47

zmačkne stopky a ty vystartuješ. Startér stopky
zastaví, když přeběhneš cílovou čáru. Nemáte-li
přesné stopky, měřte svůj výkon hodinkami
s vteřinovou ručičkou.
5. Běž jak můžeš 600 metrů. Snaž se dorazit do
cíle co nejdříve. Můžeš přitom běžet a když ti
docházejí síly, přejít do rychlého kroku.

opičárna

Výsledek zapiš v minutách a vteřinách.
Tyto zkoušky zdatnosti plň samostatně, s družinou nebo celým oddílem. Jedinou podmínkou je
dobrý zdravotní stav. Porovnej je s fit-trojbojem, který je součástí druhého stupně skautské
zdatnosti.
A nezapomeň - alespoň dvakrát za rok!

Tentokrát jsme listovali ve Skautu-Junáku z r. 1931, a objevili jsme rubriku Veselá stránka. Tady je několik ukázek:
• Učitel: „Jsou ´kalhoty´jednotného nebo množného počtu?“
Žáček: „Obojího. Nahoře jednotného a dole množného.“

• Profesor při přednášce: „Zde, pánové, jest
kostra gorily. V našem městě máme dvě, a sice
jednu v museu a druhá patří mně.“

• Učitel: „Má-li tvůj bratr pět jablek a ty si z nich
tři vezmeš, comu zbude?“
Žák: „Všechna jablka, ale mně modřiny.“

Ze zahraničního kresleného humoru

Nádherná noc!

Však spát se chce.

Jen jak pověsit?

Skaut ví si vždy rady!
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domovenka

poděkoval všem za účast na
hře
a
začal
rozdávat
Betlémské světýlko. Po cestě
domů jsme světýlko dávali připálit i dalším s přáním krásných Vánoc.

ŠIROKO DOPADEN
JEŽEK V KLECI
NALEZEN!
„KOS" KOSOVA HORA
Skautský oddíl Kos uspořádal
26. prosince 1999 v kině
V Kosově Hoře vánoční besídku a ve své klubovně v hasičské
zbrojnici výstavu k 10. výročí
obnovení místního Junáka.

Ten den, 8. ledna 2000, byla
mlha, zima a nevlídno. Přesto
se na náměstíčku u Mariánského sloupu na Svaté Hoře
v Příbrami sešla třicítka účastníků bojové hry Hon na Široka.
Rozděleni do šesti skupinek
museli vyhledat šest kontrolních bodů v okolí Svaté hory
a vypátrat Široka, od kterého
dostali plánek nutný k nalezení ježka v kleci.

výročí připomenul i Český rozhlas 24. ledna ve večerním pořadu Rádio na polštář „Touláček" povídáním o třech
Bobřích řekách, o tajemství fotografií Rychlých šípů, řadou
písniček a také čtením na pokračování první části té nejslavnější foglarovky Hoši od
Bobří řeky.

VEŘEJNÁ SBÍRKA
V PŘEŠTICÍCH
Ve středu 15. prosince uspořádalo středisko Příchovice na
přeštickém náměstí Veřejnou

VELKÁ VÁNOČNÍ HRA
V PŘÍBRAMSKÝCH
ULICÍCH
U kostela na náměstí se 23.
prosince sešla celá skautská
veřejnost, vlčaty a světluškami počínaje a oldskauty konče. Naši roveři a rangers pro
nás připravili putovní hru za
Betlémským světýlkem po
městských ulicích. Každá skupinka dostala průvodní listinu
- plánek s popisem hry a pravidla. Hráči museli mimo jiné
prokázat znalosti o Vánočních
svátcích, obyčejů a historie.
Při hledání správných odpovědí jim pomáhaly nápovědy
ve výlohách některých obchodů. Hra končila pozdě odpoledne po mši na Svaté Hoře.
Uvnitř kaple byla spousta lidí,
hudební skupina Ježkovy oči
hrála koledy a my jsme se přidali. Několik roverů představovalo živý Betlém s Marií
a Josefem v popředí. Marčelo
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Ten byl nakonec objeven u kamenné nádrže na hřbitově. Ale
tím ještě hra nekončila, ještě
se museli nepozorovaně vrátit
přes všechna stanoviště zpět.
Jen jediné skupině se podařilo
zvládnout všechna úskalí hry.
Zvítězila a Ježka v kleci získala
Dvojka ze střediska Hiawatha
Příbram.
2x Altmiov

ROK BEZ JESTŘÁBA
Jak to utíká! Před rokem snad
nebyly jediné noviny, které by
nepřinesly zprávu o Jestřábově úmrtí, zato letos si již vzpomněly jen málokteré.
Nezapomněly však tisíce a tisíce čtenářů jeho knih. Smutné

sbírku finančních prostředků
na zlepšení prostředí útulku
pro psy v Plzni. Za finanční
příspěvek dostal každý malý
dáreček, např. perníček, který
pekli roveři, nebo ozdobu na
stromeček či svícen, který zase vyráběly skautky. Světlušky
hrály na flétničky vánoční koledy. Akce se zdařila, vybralo
se přes šest tisíc korun, které

byly převedeny na účet
Spolku pro ochranu zvířat
v Plzni.
Dana Vokáčová - Kulka

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2000
Čtrnáctý oddíl Šavani a Šternberská Charita uspořádali
Tříkrálovou sbírku 2000 vyhlášenou arcibiskupem olomouckým mons. Janem Graubnerem na pomoc lidem v nouzi
u nás i v zahraničí. Šternberský šestnáctičlenný skautský
oddíl vytvořil čtyři ze šesti
tříkrálových skupin, které od
rána chodily po městě a zpívaly koledy. Podařilo se jim vybrat na 33 tisíc korun, ale na

svému věku, zato světlušky
59. oddílu ze střediska Maják
to vzaly, jak prozrazuje jejich
pamětní lísteček, po svém - jako Zimní přelet Brd.

Na průsečíku tras všechny čekalo příjemné pohoštění polní
kuchyně střediska Athabaska
a malá nabídka novinek skautské literatury a jiných drobností. Poprvé zde byla
i „Vrcholová kniha", do které
se mnozí zapsali a dostali pamětní lísteček, nebo poslali
pozdrav na speciálním lístku
vhozeném do improvizované
poštovní schránky. Tak zase
za rok!
Windy

Redakční den Skauta - Junáka
je každé pondělí od 13 do
17 hodin v TDC, Senovážné
nám. 24, Praha 1.
POZOR! POZOR!! POZOR!!!
Vzhledem ke zvýšení zájmu
o časopis Skaut-Junák v tomto
roce již nelze doobjednávat
pro nové zájemce první čtyři
čísla časopisu z podzimu
1999, je to možné až od č. 5
(leden-únor 2000). Velmi se
omlouváme, nečekali jsme tolik nových předplatitelů.
TDC Junáka

skaut-junák
Ročník 42, číslo 6
únor - březen 2000
Nejstarší vycházející časopis pro
mládež u nás. Založen A. B.
Svojsíkem v roce 1915, obnoven
1945, 1968, 1990
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celé arcidiecézi to byly celé 4
miliony, z nichž část putovala
do Čečenska a další na
Podkarpatskou Rus.
Petr Benda
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ZIMNÍ
PŘECHOD BRD 2000

Sazba a lito: Pavel Komárek, Lotos
o.p.s. Praha

Již mnoho let se skautští poutníci toulají po Brdech. Letos
netradičně již 29. ledna snad
tisícovka milovníků zimní přírody neváhala a vyrazila si do
„Pražských hor", aby se nadýchala čerstvého vzduchu
a protáhla si trochu „brka",
každý podle svých sil. Ti nejstarší very-old-skauti si vykračovali důstojně přiměřeně

Tisk: Česká typografie, a.s.
Nevyžádané rukopisy, fotografie
a kresby se nevracejí

Chcete-li se dovědět víc o akcích, na něž pořádající oddíly a střediska zvou všechny zájemce, nalistujte si
stránku 39 – POZVÁNKA.
Další zajímavé zážitky se
dočtete také na dvoustraně
Z KRONIK.
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