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Píseň úplňku
V horké africké noci se stalo
něco neuvěřitelného.
Plukovník odpočíval v síovém lůžku, zavěšeném pod
mohutným jinanem. Byla hodina po půlnoci, když mu
přeběhlo přes obličej jasné
světlo. Měsíc v úplňku si našel cestu větvemi stromu
k jeho očím. Plukovník se
probral a ze zvyku sáhl po
své pušce, položené přes
Milí čtenáři, jistě jste poznali,
že uvedený příběh hovoří o zakladateli skautského hnutí,
Robertu Baden-Powellovi v dobách, kdy v něm teprve klíčila
myšlenka na to, nějaký program pro děti vytvořit.
Hned v I. kapitole základní knihy o skautingu, kterou B.-P. později napsal, SCOUTING FOR
BOYS, je část věnovaná rytířům
a rytířskému chování. A protože
se blíží svátek svatého Jiří, rytíře a patrona všech skautů, nabízíme vám z ní alespoň úryvek.

šňůry, nesoucí lůžko. Puška
tam nebyla a nebyla ani na
zemi pod lůžkem.
Ráno byl surově vyslýchán
domorodý hoch, zachycený
s puškou v přední linii.
Plukovník uslyšel tu zprávu
a dal si hocha i s puškou
předvést. Poznal svou pušku
a chtěl rozluštit i záhadu jejího zmizení. Poslal stráže
pryč, chlapce zbavil pout
a požádal ho o vysvětlení.
Chlapcův příběh byl tak neuvěřitelný, že se plukovník
rozhodl všechno v příští noci
zopakovat. Hoch s tím souhlasil.
Přešla další půlnoc, plukovník na lůžku bděl a náhle zahlédl, že jeho puška stoupá
do větví stromu. Byla zachycena háčkem na konci provazu, za který tahal hoch, jenž

se proplížil mezi hlídkami
a vylezl do koruny stromu.
Plukovník slíbil chlapci svobodu, když se přizná, proč
ho nezabil a jen odnesl jeho
pušku. Chlapec řekl, že on
nezabíjí a pušku odnesl proto, aby ani oni, Angličané, nezabíjeli. Byl to burský zvěd
– skaut.
Měsíc opět zalil zem svou září a plukovník vnímal píseň
úplňku: „...and a star gems
the sky, gleaming bright...„
Sekula

Rytířství

Jejich čest jim byla svatá.
Byli věrni Bohu, svému králi
a své vlasti.
Byli zvláště zdvořilí a dvorní
ke všem ženám, dětem
a k slabším.
Byli ochotni každému pomoci.
Dávali své peníze a jídlo tam,
kde toho bylo zapotřebí, a šetřili peníze, aby tak mohli činit.
Učili se zacházet se zbraněmi,
aby mohli ochraňovat své náboženství a svou zemi proti
nepřátelům.
Snažili se zůstat silní, zdraví
a aktivní, aby mohli toto vše
dobře vykonávat.

Za starých časů byli rytíři
opravdovými skauty a jejich
pravidla byla velmi podobná
skautskému zákonu, který máme dnes.
Rytíři považovali svou čest za
svůj neposvátnější majetek.
Neudělali by nečestnou věc,
jako je lhaní nebo krádež. To
by raději zemřeli, než něco takového udělat. Byli vždy připraveni bojovat anebo zemřít
za svého krále, za svou víru
nebo za svou čest.
Každý rytíř měl svou malou
družinu – zbrojnoše a vojáky,
stejně jako náš rádce má svého zástupce a čtyři nebo pět
skautů.

Rytířské zákony
Jako svatý Jiří za starodávna,
skauti dnes bojují proti všemu
zlému a nečistému
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Družina s rytířem držela
v dobrém i zlém a všichni se
řídili stejnými zásadami, jako
jejich vůdce, a to zvláště:

Vy skauti nemůžete udělat nic
lepšího, než následovat příkladu rytířů.
A ještě jedna důležitá věc
– každý den měli rytíři vykonat někomu dobrý skutek
– a to je také jedním z našich
pravidel.
kresby R. Baden - Powell

Alois Mikulka

Ježibaba naslouchala tak dlouho televizním zprávám kriminální ústředny, až si nechala namontovat na dveře bezpečnostní
zámek. Šišatou chýšku měla sice uprostřed
černého hvozdu, ale v kredenci pod talířem
72 korun, a tak pocit bezpečí byl k nezaplacení. Zálibně si prohlížela zvenčí kulatou
kliku, kterou se bez klíčku dveře nedaly
otevřít.
Brzo brzičko však onu kliku již proklínala.
Venku cosi šustlo, ona vykoukla, zvědavě
vyšmajdala až na roh chýšky – co to jen
mohlo být? – ale tu za ní průvan zabouchl
dveře! Ježibaba, samozřejmě bez klíče, marně kopala do dveří.

V chýšce sice byl ježidědek, ale ten byl nahluchlý. Koukal právě v podkrovním pokojíčku na televizi. Liboval si, když se celá
chýška otřásala od kopanců ježibaby, že je
venku zemětřesení, a on si sedí pěkně v bezpečí a teplíčku.
Tu za ježibabou zase cosi šustlo a byl to jeden uprchlý trestanec v pruhovaných šatech. Ježibaba si však myslela, že je to moderní turistické pyžamo. I požádala ho,
zdali by jí mohl nějak dveře otevřít, ale nerozlámat. Vězeň se ušklíbl, vlezl do chýšky
podkrovním okénkem a po nějaké chvíli
– ježibaba už byla celá netrpělivá – jí

s úsměvem dveře zevnitř otevřel. Ježibaba
mu dávala za laskavost uleželou hrušku, ale
tu on s dobráckým úsměvem odmítl, načež
zase zmizel v černém hvozdu.
Ježibaba se hnala pořádně vynadat nahluchlému ježidědkovi, ale ten jí celý vyjevený
povídá: „Právě jsem zažil neuvěřitelnou příhodu! V televizi zrovna ukazovali jistého
uprchlého trestance, který prý zamordoval
několik lidí, vyloupil celou šňůru bank
a pošt a policie ho hledá po celém státě!
A teC si představ, co se nestalo: přesně ten
dotyčnej mi vlezl tuhle okýnkem dovnitř,
prošel kolem mne a zase zmizel!“
Ježibaba zaječela, vrhla se ke kredenci a samozřejmě – 72 korun bylo pryč a ještě k tomu zmizel pytlík majoránky!
I popadla kouzelné koště a vystartovala
bleskově na trestnou výpravu.
Darebu se jí podařilo dostihnout v kotlině,
kde si již pokuřoval smotek z její majoránky.
S jekotem mu začala spílat, ale on drze zasyčel: „Zdá se, že před svým odjezdem do
Francie budu muset kuchnout ještě jednu
decibelovou bábrli!“ A vytáhl zabiják!
To ježibabu poněkud vzpamatovalo: „Tak
ono se panáčkovi zachtělo do Francie? To
mu mohu docela lehce zařídit!“ Načež pronesla zaklínadlo a z darebáka byl pěkný vykrmený zajíc. Asi týden nato byl chycen lesníky do sítí a vyvezen v bedně do Francie,
kde ho o něco později prošpikovali zaječími
broky mlsní francouzští nimrodi.
Doufám, že je vám jasné, že se ježibaba po
úspěšném návratu z trestné výpravy zase
nemohla dostat domů. Na bezpečností zámek však žádná její kouzla neúčinkovala.
Musela se domů vsoukat krbovým komínem a pak ze sebe drhla černý mour ve
škopku s horkou vodou celé odpoledne...
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Ježibaba chtěla původně sníst sto švestkových knedlíků, ale u devadesátého třetího
prostě už nemohla. Právě se chtěla překotit
na kanape, že si dá šlofíčka, když tu někdo
zaklepal na dveře. Ježibaba popadla koště,
že je o dotyčného vetřelce přerazí, ale za
dveřmi stál čistotný pán, který se přejedené ježibabě uklonil a mazlivým hlasem se
představil jako Ventilšlaušek Emil, zástupce
firmy Eta-vysavače, a hudl do omámené ježibaby tak dlouho a šikovně, až jí prodal jeden z vysavačů i přesto, že ježibaba vůbec
neměla v chýši zavedenou elektřinu. Navíc
odnesl její koště jako již nepotřebný krám,
a teprve když větřík odvál prach za jeho autem, ježibaba si uvědomila, že to bylo její
kouzelné létající koště a že už teC nemá ani
možnost darebného a úlisného mužíčka
pronásledovat.
Od zlosti se překotila na kanape, že si malinko schrupne, ale sotva zavřela oči, ukrutný rambajz z venku ji zase posadil. Navíc jakýsi divný vichr rozrazil okénka ucpaná
mechem, až záclony zavlály bláznivě světnicí. Podrážděná ježibaba se vyřítila ven
s válkem na nudle, odhodlána vybojovat si
svůj poobědový klid stůj co stůj, ale na
dvorku před chýškou stál obrovský létající
hrnec. Ježibaba do něj několikrát zlostně
kopla, a tu se otevřela nahoře malá dvířka,
vysunuly se schůdky a po nich vystoupil zobákovitý ufonek, udělal před ježibabou roztomilé pukrle a řekl: „ŇŇŇŇŇŇFŠ!“
Ježibaba zaváhala jenom krátce. Popadla
ufonka za anténu, vtáhla ho kvičícího po
schůdcích do létajícího hrnce a tam mu nařídila krákoravým hlasem, aby okamžitě
pronásledoval Ventilšlauška Emila, Eta-vysavače! Kupodivu ufonek odpověděl:
„ĚĚĚĚĚ!“, bleskově vystartoval a ve chvilce
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dostihli Ventilšlauškovo auto. Zastavili ho
a tentokrát mu ježibaba pro jistotu nedala
příležitost promluvit. Vyrvala mu kouzelné
koště, vyčuhující ze zadního okénka a vrazila mu tam zpět jeho Eta-vysavač. Než se
překvapený zástupce firmy nadál, ježibaba
nasedla na létající koště, které pod svou
přejedenou pilotkou zakolísalo, a pak zvolna odfrčela ke své lesní chýši.
Sotva přiletěla na dvorek, přistál vedle ní za
převelkého větruvání i ufonek. Vyskočil z lé-

tajícího hrnce a galantně jí otevřel dveře.
Ježibaba omámeně vstoupila a on za ní.
I rozkřikla se: „Co mi sem lezeš, ty mimozemská ohavo? Kdo tě sem pozval, co?“
Ufonek řekl mazlivě: „ŇŇŇŇŠŠŠŠŠČ!“, sáhl si
kamsi jakoby do přihrádky a již podával
udivené ježibabě hrnek vonící horké kávy.
Inu – ježibaba na to neřekla již nic, posadila
se na židličku a už si pochutnávala. A jen si
pomyslela nějaké přání, již jí ho ufonek plnil. Tamhle vyklepal koberec, vybouchal
o strom rohožku a již jí dělal na šmatlavých
nohách pedikúru. A sotva se ježibaba chtěla na něj kvůli něčemu rozkřiknout, už jí podával jahodový pohár se šlehačkou nebo jinou dobrotku. Nebo jí pomáhal míchat
v kotlích prapodivná kouzla, dmýchal pod
ohništěm a pořád po ní obdivně pokukoval
a mile šišlal a vrňoukal.
Když tak o tom ježibaba přemýšlela, přišla
na to, že se do ní ufonek zamiloval.
Pohlédla honem do oprejskaného zrcadla,
na svůj zahnutý, okurkovitý nos, na husarské kníry pod ním, na své žlutozelené pichlavé oči a lopatková ušiska a zakroutila nevěřícně hlavou.
Pro jistotu vytáhla odkudsi módní časopis
s krásnými manekýnkami, přivolala k sobě
ufonka a povídá mu: „Tohle jsou hezké paničky, trumpetko! Takové by sis měl namlouvat, a ne mne!“ Ale ufonek se div ne-

A. Mikulka

skautský
čtenářský kruh
Do Skautského čtenářského kruhu dnes zveme
Aloise Mikulku. Neříkej, že ho neznáš!
Napsal přece spoustu knížek. A ještě víc jich
ilustroval. Všechny stojí za čtení. Mikulka píše
především pohádky. Pokud si myslíš, že je to tedy čtení pro vlčata a světlušky, máš pravdu. Ale
taky pravdu nemáš! Protože Mikulkovy pohádky jsou bezvadným čtením často i pro skautky
a skauty. Dokonce i pro oldskauty! Zkrátka pro
každý věk. Ale potěšení z nich může mít jenom
ten, kdo má rád legraci. Já ovšem neznám člověka, který by se rád nesmál.
Ostatně příběh o ježibabě a bezpečnostním
zámku je malou ukázkou toho, co Mikulka dovede. Nejenže tuhle střelenou pohádku napsal,
ale taky ji ilustroval. Jeho kresby jsou stejně
prima jako texty. Mikulka se tak zařadil k trojici našich vynikajících spisovatelů, kteří jsou
především výtvarnými umělci a malíři a dovedou stejně mistrně zacházet se slovy jako s malířským štětcem: k Josefu Ladovi, Josefu Čapkovi a Ondřeji Sekorovi. Jenže tihle tři psali
opravdu spíš pro ty menší čtenáře.
Ale abych se vrátil k Mikulkovi. Náš oddíl ho
objevil před dávnými a dávnými časy, je tomu
už víc než třicet let. Tehdy kdosi přinesl na první schůzku nové družiny neobyčejnou knížku
s podivným názvem: O Pidižlovi Velikém. Její

zvláštnost spočívala v tom, že byla celá psaná
rukou. Na každé stránce byl Mikulkův škrabopis doprovázen obrázkem. Žádné fotografické
ilustrace, ale ztřeštěné čmáranice, aspoň to
o nich prohlásili někteří zelenáči, kteří ještě nikdy neviděli žádnou moderní kresbu.
Rádce nové družiny, lamželezo Pepe, četl na
každé schůzce z Mikulkovy knížky jednu kratičkou kapitolku. A našim klukům se bláznivé
historky o bláznivém Pidižlovi tak líbily, že se
rozhodli svou družinu pojmenovat Pidižlíci.
Mikulkova kniha se stala jejich knihou „erbovní“. A současně i knihou šifrovací, jestli víte, co
to znamená. Družina ji tahala s sebou všude,
do klubovny, na výpravy, dokonce i na tábory.
Dokud z ní nebyl dokonalý salát. (TeF jsou ty
trosky uchovány v zasklené skříňce jako vzácná relikvie. A Pidižlíci je ukazují návštěvníkům
klubovny jako raritu, středověkou vzácnost.)
Protože zveme Aloise Mikulku do SČK, rádi bychom, aby si každý náš člen zapsal do paměti
jeho jméno. A poohlédl se po Mikulkových

A. Mikulka

svalil úlekem. Začal cosi vykřikovat a časopis odhodil pod postel, jako by byl plný
úděsných strašidel. A schoval se ježibabě
pod paži. Ta pokrčila ramenem, ale pak ho
s úsměvem pohladila, za což jí on z vděčnosti podal velké lízátko.
Tak to máte.
I takhle může skončit vesmírný průzkumník.

knížkách. Nové se asi právě teF koupit nedají.
Nač jsou však veřejné knihovny? Vydej se do té
vaší a pátrej tam třeba po těchto knihách:
Ježibaby, Pacička a zajíci. Supermani, medvědi a trampové (tam vystupují taky skauti!).
O jelenovi s kulometem. A samozřejmě
O Pidižlovi Velikém.
Když se ti podaří aspoň jednu
Mikulkovu knihu někde vyšJárat
a dokážeš ji celou přečíst (znak tvé
čtenářské vyspělosti), můžeš si připsat do Desetiboje 10 bodů. Což bude jen jako
šlehačka na poháru, který báječně chutná.
Zet
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chvíle
strachu
Hrůzná skutečnost
Příběh, který vám budu vyprávět, se stal před
více než patnácti lety. Tehdy jsem poprvé pocítil hrůzu ze všeho kolem sebe, strach z budoucnosti, strach z přítomnosti, strach ze života, který tam někde venku na mě čekal.
Měli jsme s kamarády klubovnu v podkroví
starého renesančního domu, léty zanedbaného a zaprášeného. Nejen, že jsme si společnými silami klubovničku zkrášlili, vysmýčili a vybílili, ale navíc jsme si ji vyzdobili pro nás
nádhernými kresbami Indiánů, tábořiště, postavou skauta dívajícího se kamsi do dálek
a hlavně nade dveřmi trůnila krásná skautská
lilie a v rohu totem. Bylo nám tam skvěle, a již
na schůzkách mysliveckého oddílu, který vedl
starý ostřílený skaut a Šumavák Karlos, nebo
na schůzkách klubovních, které spíše připomínaly družinovku. Ano, bylo tam krásně až
do doby, než nám do klubovny jednoho
sychravého listopadového večera vtrhli vetřelci s rozzuřenými speciálně cvičenými psy.
Oddílovka už skončila, všichni se vytratili do
temného nevlídného večera a jen Pišta, benjamínek a věčný smolař, uklízel. Vytřel podlahu,
srovnal knížky v knihovničce a právě ve chvíli, kdy ukládal do poličky oddílové kroniky, zaslechl zdola, zřejmě z pasáže mezi domy, podivný hluk. Ten sílil, až přerostl v surové
výkřiky a zuřivý štěkot vlčáků.
Pišta dostal strach. Hluk se blížil a malý vystrašený benjamínek v poslední chvíli, těsně
před tím, než se rozrazily pod náporem těžkých dospělých těl dveře, uskočil za dvířka vedoucí k půdě. Jako smyslů zbaevný padal přes
různé harampádí, překážky, které ve tmě nemohl spatřit. O ostrý hrot jakési traverzy si
poranil do krve koleno. Stále však klopýtal
vstříc husté a nepropustné tmě. Vstříc chladné půdě, od které bláhově čekal záchranu
a bezpečí.
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Pod schůdky vedoucími na půdu cosi zapraštělo, malá dřevěná dvířka povolila a vetřelci se
hrnuli nahoru. Pišta se snad jen díky pudu sebezáchovy vklínil pod jakýsi kus nábytku, kde
byla škvíra akorát na jeho malé tělo. Ještě jen
stihl zakrýt otvor zaprášenou plachtovinou.
Pak už jen slyšel zvuky, při kterých mu stydla
krev v žilách.
„Puste ty psy! Nemají náhubek, jestli tu někoho najdou, tak si to za rámeček nedá!" řval jakýsi drsný hlas, chvílemi přehlušovaný vrčením šelem, které jen plnily rozkazy mužů.
Náhle kdosi vystoupil na kus skříně, pod kterou ležel Pišta. Ucítil šílenou bolest. Pravá noha, která se celá nevešla do škvíry, byla náhle
stlačena vahou těla postavy i bytelné skříně.
Pištovi stékaly slzy bolesti a zoufalství po tvářích. „A už jdou pryč! Moje noha, proboha!
Umřu! Určitě umřu!" honilo se mu jeho klukovskou hlavou.
Náhle tlak povolil. Muž se pomalu vzdaloval.
Hlasy, vkřiky i temné vrčení. „Že by mě Bůh
vyslyšel?" zaradoval se předčasně Pišta. V tu
chvíli mu u hlavy cosi začenichalo, odfrklo
a půdou se rozlehl zuřivý ostrý štěkot. Tmavá,
černými chlupy obrostlá ruka odkryla plachtu. Za ní se vyděšeně choulil Pišta. Zamžoural
svýma očkama přímo do ostrého světla baterky. V tu chvíli však jeho ještě dětské nervy vypověděly službu a Pišta omdlel. Upadl do podivného neklidného snu. Stále někam padal
a ta temnota pod ním byla nekonečná.
Probudil se až v nemocnici. Jeho tělo se potácelo v horečnatých záchvěvech a jakoby z dálky slyšel slova sněhově bílé postavy. „Horečka
stále nechce klesnout, pane primáři, vždy ten
kluk nám tady umře!" ženský hlas se plačtivě
zajíkl. „Nesýčkujte mi tady, sestři, a dávejte
pozor, kdyby se teplota zvýšila přes čtyřicet,
to by byl malér." Dál už Pišta neslyšel nic.
V horečnatých snech ho pronásledovali tajemní muži v černých baloňácích a štvali na
něho rozzuřenou smečku pološílených psů.
Jemo nezbývalo pak nic jiného než skočit do
temné hlubiny propasti.
Několik dní bojoval s neúprosnou horečkou
a ochablostí vlastního těla. Potom nastal
zlom, den za dnem, hodinu po hodině se jeho
zdravotní stav zlepšoval. Ve chvíli, kdy konečně viděl jasněji a ne skrze chladnou a neprostupnou mlhu, spatřil své kamarády. Ježka,
Pisálka, Maru, Karase, zkrátka všechny kluky

z oddílu. Na pelesti seděl vedoucí Karlos
a usmíval se na něj.
„Tak tě vítám zpátky, ty mrtvolo jedna. Že jsi
nám ale nahnal strach!" Karlos si oddychl, povatáhl obočí a mrkl na Pištu. Ten se jen chabě
pousmál. „Zdál se mi hrozný sen, to byste ani
nevěřili."

„Ale věřili." Karlos zvážněl. „To nebyl, Pišto,
sen, to byla skutečnost. Primář říkal, že jsi musel zažít hrozný psychický otřes. Jen tak tak tě
z toho dostali."
„Co se to ale stalo? Co to bylo za chlapy s těmi psy?" Pišta se zachvěl při té vzpomínce
a upřeně hleděl na svého vůdce.
„Víš, to byla státní policie. Někdo nás udal!"
V tu chvíli jsme všichni pochopili tu hrůzu, ve
které jsme denně žili. Několik týdnů po této
ošklivé události mi v dopisu napsal Jaroslav
Foglar doslova toto: „V časopisu, co píšete, nesmí být ani slůvko o junáctví, to je velmi nežádoucí a mohlo by to způsobit vám i třeba vašim rodičům mnoho nepříjemností. Pište však
dál, neztrácejte odvahu, chu, vytrvalost."
Jestřáb měl pravdu, ale to už je spíše téma na
jinou povídku. Na povídku o síle, víře a naději...
David Žák - Pisálek, České Budějovice

Moje nejvyšší zkouška
Příběh, který vám budu vyprávět, se odehrál
v létě před třemi lety. Právě jsme s oddílem tábořili na Račím potoce. Čekala mě nejvyšší
zkouška, Tři orlí pera. Zbývala mi poslední
podmínka pro získání odborky. Samota. Minulý
rok jsem se pokoušel také o plnění. Všechno
šlo hladce, mlčení, hladovku a přespání jsem
splnil napoprvé. V poslední podmínce jsem byl
ale odhalen. Zkoušku jsem tedy nesplnil – do
konce tábora zbývaly jen dva dny.
Tentokrát jsem si vybral místo od tábořiště
hodně vzdálené. Měl jsem strach, že by to mohlo dopadnout jako vloni. Ráno jsem si sbalil jídlo se zápisníkem a tužkou. Vyšel jsem.
Zanedlouho mě pohltil les, zamířil jsem ke korytu potoka. Chvíli jsem se rozmýšlel, kde se
mám uvelebit na celý den.
Na tábor jsem měl pěkný výhled. Věděl jsem, že
zkouška bude ubíhat pomalu, a tak jsem si s sebou vzal knihu. Chvílemi jsem taky zápasil s vosou, která přilétala snad každou minutu.
Pomalu se blížil konec zkoušky. Zbývala necelá
hodina. V dáli jsem zahlédl turisty, ale nevěnoval jsem jim pozornost. Raději jsem se soustředil na dění v táboře a psal si poznámky, které
pak předložím vůdci, aby mi zkoušku uznal. Po
chvíli jsem se ohlédl a uviděl jsem ty turisty,
jak míří směrem ke mně. Rychle se přibližovali.
Hned jsem si vzpomněl na minulý rok, kdy jsem
se marně pokoušel splnit tuto podmínku.
Neváhal jsem. Rychle jsem si sbalil a utíkal. Až
u velkého stromu jsem se ohlédl – ti lidé zastavili přesně na místě, odkud jsem pozoroval tábor! Slyšel jsem jejich hlasy.
Zbytek zkoušky jsem už strávil v lese. Zbývala
mi slabá čtvrthodina.
V táboře mě již všichni vyhlíželi. Ptali se, kde
jsem tak dlouho – prý jsem přišel o hodinu později. Turisté mě tedy vlastně už mohli vidět...
Od té doby nosím hrdě na pravém rukávu kroje nášivku Tří orlích per.
Pavel Zvěřina - Klíště, Častolovice
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Někteří – ti chytřejší – snad dovedou ocenit
i verše. Zvláš když jsou tak legrační.“

Do redakce přišla skautka Blecha. Chtěla po
nás legitimaci Skautského čtenářského kruhu.
Zatímco šéfredaktorka Káča ten sešitek hledala, Blecha si prohlížela články připravené do
tohoto čísla. A povídá:
„Co to vidím? Vy chcete tisknout básničky?
Nespletli jste si Skauta-Junáka se školní čítankou? To nebude nikoho zajímat. Stačí nám, že
se musíme učit zpaměti všelijaké balady od
Rudy Nerudy.“
„Neruda se snad nejmenoval Rudolf,“ špitla
Káča.
„Ale to je fuk,“ odsekla Blecha. „Rudolf nebo
Emanuel. Básničky dávat do Skauta-Junáka je
nesmysl.“
„Přečetla sis Sysla?“
„Nepřečetla. Mě básničky prostě nebavěj.“
Šéfredaktorka znejistěla. Máme tam vůbec ty
Fryntovy verše dávat? Nebudou po nás čtenáři házet shnilá rajčata a zkažená vajíčka?
Chvíli po odchodu Blechy se přihnal do redakce kormidelník Mýval.
„Nesu vám kritiku minulého čísla SkautaJunáka.“
„Čteš někdy básničky?“
„Ani moc ne. Někdy ve škole.“
„Mohl by sis přečíst tadyhle toho Sysla?“
Mýval přelétne očima papír s Fryntovými veršíky.
„Jé-hehé, to je dobrý! Šprávný šyšel nešišlá.
Můžu si to opsat?“
„Proč by sis to opisoval, bude to v příštím
Junáku.“
„Já to potřebuju hned. My máme v sobotu besídku pro celé naše středisko. A já zatím nemám nic do programu. Tak tam budu říkat
tyhle legrační básničky. Ten Topič je taky
dobrej. To je přesně pro nás, my jsme vodní
skauti.“
Při těch slovech se ozvala dunivá rána.
„Co
to
bylo?“
polekal
se
Mýval.
„Zemětřesení?“
„Ale nic, toho si nevšímej,“ povídám. „To jenom naší šéfredaktorce spadl kámen ze srdce.
TeC už je jasné, že ty básničky můžeme zařadit. Všichni čtenáři nejsou takoví jako Blecha.
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Sysel
Přinesli jsme domů sysla,
ale on tak trochu sislá.
Má ten zatracený zvyk,
ze si slape na jazyk.
Strejda Béda, jak to slyšel,
povídá mu: „To jši šyšel?
Čopak jši to ža šyšla?
Šprávný šyšel nešišlá.“

kresby Alois Mikulka

Topič
Vážení,
čtu váš inzerát
v Poslovi od Botiče
a doopravdy tuze rád
bych k vám šel za topiče.
Topím už pětatřicet let
spolehlivě a hbitě,
nastoupit mohu třeba
hned,
dokonce okamžitě.
Věřím, že budu zajisté
posilou pro váš podnik.
Máte-li zájem, napište.
Topení zdar.
Váš vodník.

Óda na lelky
Kromě paní učitelky
celá třída chytá lelky,
tlustý, tenký, malý, velký,
sedí jako přišití,
hledí něco chytiti.
Už je lelků plná třída,
okna, skříně, stůl i křída,
nadarmo se nepovídá,
že se dílo podaří,
když se ruka k ruce přidá.
Někdy se to vyplatí.
Jenom paní učitelka,
chudák nešastná, div nelká,
nechytila od pondělka
ani jediného lelka,
jí se totiž nelekne
nikdo, ani lelek ne.
Verše Emanuel Frynta

TeF nás zajímá – do které kategorie patříš ty?
K lidem jako Blecha, kteří mají už předem na
všechno jasný a neměnný názor? Nebo umíš
přijímat nové věci bez předsudků jako Mýval?
Fryntovy básničky jsme zařadili do dnešního
Skautského desetiboje. Mají v něm zvláštní postavení. Když v sobě překonáš případný vnitřní
odpor k veršům a přečteš si je, získáš tím do
Desetiboje první tři body.
Jestliže se ti budou aspoň trochu líbit, připočítej
k těm třem další dva body. Dokážeš však poctivě zhodnotit svůj dojem z jejich čtení? A když
kromě toho napíšeš do redakce svůj názor na
to, zda máme aspoň občas nějakou pěknou zajímavou básničku otisknout, nebo je všechny
vždycky rovnou hodit do koše, přibude ti dalších pět bodů.
Vida – můžeš tak dohromady snadno
získat celkem deset cenných bodíků!
Další dva úkoly do dubnového Desetiboje máš na
této stránce, ostatní jsou
jako obvykle roztroušené
po celém časopise.

Zkouška sebeovládání
Vyzkoušej, jak se umíš ovládat, zda si dovedeš
něco odříct a máš dost silnou vůli. Nejez po nějakou dobu žádné sladkosti – bonbony, čokoládu, tatranky, cukroví, dorty, sušenky atd. Můžeš
si jen jako obvykle sladit čaj nebo kávu a samozřejmě jíst sladká jídla, která dostaneš k obědu
nebo večeři. Ale odřekni si všechny pamlsky! Za
každý den, kdy tohle dokážeš, si zaznamenej 1
bod do Desetiboje.
Ale pozor! Získat můžeš nanejvýš 10 bodů za deset po sobě jdoucích dní, ve kterých dodržíš základní podmínku. Ve chvíli, kdy se neovládneš
a nějakou sladkost sníš, boj o body končí. A smíš
si započítat jen body za dny předcházející, úspěšně dokončené. Pokud máš chu, můžeš to
zkusit znovu, ale od začátku, dříve získaných bodů se musíš vzdát. K novému pokusu nastup
především tehdy, když v tom předcházejícím selžeš příliš brzy.
I tady můžeš o body bojovat až do 30. dubna!
Stará tibetská moudrost říká:
„Tisíce porazit v boji lze,
tisíckrát nad lidmi zvítězit,
ale kdo zvítězí nad sebou jediným
pravý je hrdina!“

skautský
desetiboj
Propagace Skauta-Junáka
Skaut-Junák patří k těm několika málo českým
časopisům pro mládež, které mají dobrou úroveň. Nepodbízejí se čtenářům fotografiemi stokrát jinde otištěnými, s populárními zpěváky,
herci a kapelami. Zato je tu dost zajímavého čtení, Skautský desetiboj – všestranná zkouška
zdatnosti, dovednosti a znalostí, hry pro osamělé, hlavolamy, vyprávění o různých oddílech,
ukázky z kronik a oddílových časopisů, testy
rychlosti, síly a obratnosti. A také jedinečné
hnutí, které sdružuje všechny dobré čtenáře
– Skautský čtenářský kruh. Nedávno se k němu
připojila i slavná švédská spisovatelka Astrid
Lindgrenová.
Ukaž tohle číslo Skauta-Junáka (a třeba i čísla
předcházející) ve škole aspoň jednomu z učitelů,
nejlépe tomu, kdo vás má na češtinu. Nebo dones toto číslo do městské knihovny a ukaž ho
knihovnicím v oddělení pro mládež. Za tuto službu našemu časopisu získáš 10 bodů
do Desetiboje. A budeš tím propagovat nejen Skauta-Junáka, ale i celé
skautské hnutí!
Skautsk desetiboj
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body

Řešení čtenářského kvízu z Desetiboje v minulém čísle najdeš na str. 37 (SČK).
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deník

„Prožívám asi stejné pocity, jako Rychlé šípy,
když vykopaly první Vontskou kroniku,“ pravil
náš spolupracovník Václav Nosek řečený
Windy, když před několika lety mezi plesnivým
a špinavým harampádím jisté pozůstalosti
z jednoho smíchovského sklepa objevil vázanou, ručně psanou knihu. „Měla krásně malovaný titulní list s nápisem „Vzpomínky z cest“
a letopočtem 1892. Na deskách bylo napsáno A.
Svojsík, mohl to tedy psát buC Alois nebo
Antonín Svojsík. Strašně jsem si přál, aby to byl
ten druhý…“
Autorem byl opravdu Antonín, pozdější zakladatel skautingu u nás – tehdy mu však bylo necelých 16 let. Jeho pečlivé kresby krajin z cesty,
kterých je v deníku celkem 28, úhledný rukopis
na více než sto stranách
zápisků, mistrné líčení
přírody, historie i příhod
ze čtyřsetkilometrové
cesty – to je na šestnáctiletého chlapce úctyhodné dílko.
Ostatně, přečtěte si alespoň několik úryvků.
Po pěti dnech uplynulých stanuli jsme konečně
na úpatí nejvyššího horstva českého, v říši mocného Krakonoše. Stoupali jsme jen zvolna, rajskou krajinou plnou veselé zeleně s bystrým bublajícím potůčkem kol starého hradu, jehož jméno
jsme se však nedověděli…
S veliké výše vrhá se tu Labe do hloubky 55 m,
jako otevřený rozkácený proud mohutný a tříští
se o četné balvany na miliony jemných krůpějí,
jež jako mlha kouzelně celý bouřlivý zjev zaha-
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lují a i nás pomokří. Konečně zmírní se proud
a zase do své obyčejné míry vstoupí.
Vystoupivše tudíž z galerie a zaplativše desetník, šli jsme po stezce Labskou loukou a v krátce stáli jsme u Labské studny (Elbebrunnen),
v níž Labe pramení… V jeho údolí jsme se také
koulovali dne 23. července sněhem, jehož tu
hojně leží…
…měli jsme strach, abychom nezabloudili a nezašli jinam, neboJ neviděli jsme na tři kroky a byli obklopeni obrovským močálem. Leč na štěstí
vedla tato cesta také k Luční boudě a my stanuli
u ní a pak ji teprv viděli. Na to vkročili jsme dovnitř, kde bylo již dosti cestujících… Zde pojedli
jsme za cenu neobyčejně vysokou chléb, máslo
a sýr bez piva, jež zde stojí 1 l (obyčejné) 30
krejcarů. Při prohlídce jídelního lístku vstávaly
nám vlasy na hlavě… odebrali jsme se na půdu
na nocleh, za který jsme musili zaplatit poloviční sníženou cenu 10 kr.
Bylo zde hojně sena, ale velmi zvláštního, z trávy smilky tuhé. Jest krátké, tenké, kulaté a velmi
tvrdé i špičaté. Takže samo sebou se rozumí, jak
se v něm asi spí… Před usnutím však zaslechli
jsme zdaleka příjemnou hudbu, která se nám velice líbila a stále se přibližovala. Nedlouho na to
rozeznali jsme již zřetelně harmonické zvuky
zvonců pasoucího se a nyní do stavení hnaného
stáda. Jsou to sice jen obyčejné zvonky plechové, avšak líbezné tóny mísící se ve zpěv a pokřiky pastevců a pastýřek velmi dojímají. Za nedlouho utichlo i to, nastal klid, rušený
jednotvárným hrčením horské bystřiny a my s vyhladovělými žaludky a zkřehlí jako rampouchy
okolo deváté hodiny usnuli. Ranní chladno probudilo nás dosti záhy. Vstali jsme tudíž rychle
a jali se upravovati oděv. Bylo toho velmi zapotřebí, neboJ napíchaným senem byli jsme obaleni jako medvědi. Odstranění jeho nebylo tak
snadné, jelikož kartáčem to nešlo, takže jsme
museli jeden druhého škubati. Nejvíce toho bylo
na plaidu, z něhož jsme i po 2 nedělích ještě často exempláře krkonošského sena na požádání
ukazovali…
V průrvě pod námi slyšeti bylo hrkot potůčku, jejž však
pro rozmanité skaliny
a bujné kapradí není
viděti. Obrovské balvany z obou stran úžlabiny, čím dále tím užší,
jsou jednak holy, jednak jehličnatými stromy

stíněny. Posvátné hrobové ticho rušeno jest temným hrkotem potůčků, smíchem veselých
pocestných a hlasem přistárlého,
ale statného našeho vůdce, jenž
nás upozorňuje na tu neb onu podobu skalní. Pojednou se nám
zdá, že se nedostaneme dále, an
obrovský balvan šikmo stojící cestu zdánlivě zatarasuje. Má z této strany věrnou podobu harfy,
v nížto struny nahrazuje mech
v řadách rovnoběžně přirostlý ku
skále. Na to podlezeme pod ním a pohlížíme
z této strany na jeho podobu vzhůru obrácené
přídy lodní. Pak nás upoutá
koroptev na nejvyšší skále sedící a jiné a jiné pitvorné podoby skalního města…
Poněvadž bylo již pozdě, zůstali jsme na nocleh v protější
chaloupce, což nám prospělo
ku poznání tamějšího lidu velice. Ve světnici, která krom
půdy a chlívku byla jedinou
světnicí v domku, zabíral polovinu místa stav tkadlecký
a kamna, další čtvrtinu stůl
a na zbytku jsme spali.
Hostitelé naši byli staří lidé,
které živila koza a syn tkadlec. Od nich dověděli jsme se,
jak velmi málo stavem se vydělá, neb od metru látky též metr široké dostávají z továrny 7 až 10 krejcarů, takže tkadlec,
jenž celý den pracuje, vydělá nejvýš 45 kr.
Pardubice, památné a starožitné město dvou
předměstí a křižovatka několika drah, leží při vtoku
Chrudimky do Labe. Mají
10 000 obyvatel a jsou sídlem mnoha úřadů a škol, řiditelem zdejší vyšší reálky
je Jiljí John, český spisovatel. Památný jest starý zámek pánů z Perštejna s vysokou věží, galleriemi ve

slohu renaissančním, kamenným bohatě ozdobeným zábradlím sloupovým a nádherným portálem…
Možná tě zarazila starobylá čeština – ano,
vždy je to už víc než století.
„Každý deník je
vlastně kniha, jejíž cenu
nelze vyčíslit penězi. Žádný jiný exemplář na světě
neexistuje.“ Tato slova
zazněla v této rubrice loni na podzim – a když mi
z archivu Windy knihu
půjčoval k otištění obrázků, připomínal: „Opatrně,
je vzácnější než Tut-anch-amon!“
A te2 otázka pro tebe, milá čtenářko – milý čtenáři: Ještě si píšeš deník?
Doufám, že ano, i když možná nikdy nedobudeš takové slávy, jako A. B. Svojsík, E. T. Seton
nebo BíPí. Tvůj deník třeba jednou objeví tvé

děti nebo vnuci a se zájmem v něm budou listovat. Anebo alespoň tobě po létech připomene zajímavé okamžiky…
Aby si zápisky mohlo
přečíst víc čtenářů, založilo Tiskové a distribuční centrum Junáka edici
Skautské deníky, a právě Svojsíkovy zápisky
v ní vyšly jako první svazek. Ještě je možno jej
v TDC koupit, za pouhých 45 Kč.
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Dřív než jsem se rozhodl, že zařadíme
Mikulkovu pohádku do tohoto čísla, dal jsem
ji přečíst klukům z oddílu. A pozorně jsem se
díval, jak kdo reaguje na trochu výstřední
text a ilustrace. Bylo to různé. Někdo se
chechtal, někdo si významně ukal na čelo,
jako že autorovi možná přeskočilo, a nejvíc
bylo těch, kteří nevěděli, co si o tom mají
myslet. Zdálo se jim, že by se zesměšnili, kdyby přiznali, že se jim líbí pohádka. V jejich
mužném věku! Ti chytřejší mlčeli a tvářili se
jako moudří vejři. Ukvapenější začali kritizovat to, čemu rozuměli jako příslovečná koza
petrželi.
Pro mne se v té chvíli stal Mikulkův text měřítkem duševní vyspělosti. Habán Mamut,
který měří 183 cm a táhne mu na šestnáctý
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rok, se vyjádřil opovržlivě: „Nesmysly.
Vobrázky, jako kdyby je malovalo dítě ze
školky.“
Rys, jeden z nejmladších a nejmenších členů
oddílu, není mu ještě jedenáct, řekl: „To je ale
kameňák, ta Mikulkova pohádka!“ A očička
mu vesele svítila. Hned si začal Mikulkův obrázek obkreslovat: „Ten se hodí do kroniky
30. dubna, až nás holky ze Čtyřky pozvou na
rej čarodějnic!“
Bylo mi jasné, že Rys je v duševním vývoji dál
než Mamut. A hlavně nemá žádné předsudky.
Pochopil, že Mikulkovo vyprávění dokonale
ladí s jeho obrázky. V ilustracích i textu je
skutečnost trochu zdeformovaná jako obraz
ve vypouklém zrcadle, právě tím nabývá na
zajímavosti. Dovede to ovšem ocenit spíš

Z knihy Svět v obrazech

Tábor
6. Zde chystahjí táborníci
na večer táborák.
7. Tuhle jeden z lesa vleče
ulomenou soušku.
8. Nevšiml si za keříkem
dvou malých koloušků.

ten, kdo se umí smát svému obrazu v petřínském zrcadlovém bludišti. Komu připadá legrační, když vidí svou hlavu jako protáhlou
šišku nebo naopak jako spláclý meloun. Člověk, kterého zkreslený obraz vlastní osobnosti před zrcadlem naštve, není zpravidla
schopný ocenit znamenitost Mikulkovy pohádky ani jeho kreseb.

Proč o tom tady vůbec mluvím? Chtěl bych
říct našim čtenářům, kteří se budou na
Mikulku dívat podobně nechápavě jako
Mamut, aby trošku zabrzdili ve svých soudech. A přestali mlátit časopisem o stůl.
Neposílali bratru Mikulkovi výhružné dopisy
(před lety chodil do brněnského skautského
oddílu). Měli by spíš aspoň malounko pootevřít svoji zabedněnou dušičku a hledat v jeho vyprávění a obrázcích něco, nad čím se
aspoň pousmějí. Když už se nedokážou řehtat jako koně. Pokud se jim to zatím nepodaří, a si tohle číslo schovají a podívají se do
něho znovu za pár let. Třeba se pak budou
Mikulkově pohádce o čarodějnici tak chechtat, až z toho dostanou škytavku. A to bude
nejlepší důkaz, že dospěli (tím důkazem bude
samozřejmě smích, ne ta škytavka).
Zet
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z vašich
kronik
Uzlovací regata
V polovině ledna pořádal 139. oldskautský
klub Tábor pro místní skautky a skauty již
4. ročník uzlovací regaty. Letos nejen že konečně padl rekord, trvající 3 roky (36 sekund), ale pod tento čas se umístilo dalších pět soutěžících. Absolutním vítězem
se stal dvanáctiletý Martin Jalovecký
– Maran s časem 30,98 sekund. Další se

umístili Markéta Švecová – Delfína a M.
Beneš – Knoflík. Čtvrté místo obsadil Jan
Reitmajer – host ze Sezimova Ústí. Tamní
oddíl přijal pozvání a přišel změřit své síly.
HAJOS, Tábor

Naše horolezecká výprava
Poslední lednovou sobotu jsme se sešli
u sokolovny a vypravili jsme se k „Liščí
boudě„. Pak jsme šli proti proudu Metuje
skoro až k Peklu. V půlce cesty se odpojila
družina kluků. Světlušky – Sedmikrásky
a my skautky – Medvědice jsme došly až
k Peklu. Vedoucí, Sněhurka a Skipy, si rozdělily výbavu. Pak se světlušky odpojily
a šly nejdelší, ale nejlehčí cestou. My jsme
se kus vrátily, ale nedošly jsme, protože
Medvídek spadla a zlomila si nohu.
Samozřejmě si ji nezlomila doopravdy.
Hrála jen divadlo jako zkoušku zdravovědy. Ošetřily jsme ji a začaly stoupat lesem.
Bořily jsme se do sněhu, protože před námi šel tou cestou jen zajíc. Zatímco se
ostatní šplhaly do kopce, šly jsme připravit
napřed tábořiště. Za chvíli už Smíšek ohřívala čaj.
Nakonec jsme se šastně doškrábaly nahoru na náš MOUNT EVEREST – na kopec,
který se jmenuje Koníček.
Miňonka, 4. oddíl Nové Město nad Metují

Poklidná a studená
Je sychravo. Akorát tak na to, sedět doma
a zabývat se činnostmi jako zírání na televizi a podobně. My jsme si ale vyjely na výpravu.
Od autobusu jsme vyrazily do polí směrem
k Tuřanům. Bylo už docela šero, ale naštěstí jsme to našly. Dům, kde jsme měly po
příští dva dny pobývat, byla bývalá fara
– te2 chalupa známých Alibabky. Nahoře
jsme shodily batohy a šly na dřevo a pro
uhlí. Zjistily jsme, že nemáme nic k jídlu,
protože Jeskiňka nepřišla a měla všechno
jídlo u sebe. Nakonec jsme ze společných
zásob uvařily gulášovku.
Byla nám strašná zima, protože kamna
v pokoji stávkovala.
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Modroočka nám zahrála a zazpívala pohádku O Popelce, kterou bude hrát celá družina na mikulášské schůzce. Pohádka má originální texty a hudbu ze zpěvníků „Já
písnička„. Moc se nám to zalíbilo a hned
jsme začaly trénovat. Na dobrou noc se četla kronika.
V sobotu Jeskiňka už přijela, a tak jsme byly konečně všechny. Po obědě jsme vyšly
na zahradu, abychom shrabaly listí.
Večer Alibabka přišla se zajímavou hrou
– byl to souboj řečníků, při kterém byla
opravdu velká legrace.
V neděli jsme douklidily zahradu, vyráběly
dárečky pro důchodce a některé z nás se
vydaly do kostela. Byla to taková klidná výprava, na kterou ráda vzpomínám. Jinak totiž po celý rok absolvujeme spíš samé namáhavé a náročné akce.
Humlík, 18. oddíl Kladno

měla i tato přehlídka dětské tvořivosti úspěch, a nejen u dětí samotných, ale i u hostů a pořadatelů. Například starosta města
Ž2áru nad Sázavou, kde se setkání konalo,
bratr Mgr. Jaromír Brychta projevil zájem
o to, aby se tato akce stala tradicí, a aby se
vždy konala právě u nich.
O zdárný průběh soutěže se postarali bratři
a sestry z přístavu vodních skautů a skautek Racek a také princezna a šašek, čarodějnice a bílá paní, Plamínek a Vodnice
– sestry Ivča a La2ka v mnoha převlecích
v roli moderátorek.
Nejdůležitější bylo ale divadlo samotné.
Vystoupení bedlivě pozorovala porota v čele s bratrem Balúem. Vítězi byli vlastně
všichni, protože každý vynikal v něčem.
Přece jen však byli zvoleni první tři: 1.
smečka vlčat z Nového Města na Moravě se
svým původním vystoupením Netopýr,
světlušky z Velké Bíteše s upraveným textem pohádky V. Čtvrtka Jak Křemílek
a Vochomůrka učesali vílu, a světlušky
z Doloplaz s úpravou pohádky s krásnými
maskami a jednoduchými kulisami O třech
prasátkách.
S malými umělci si přijel popovídat herec
Pavel Nový a sobotní odpoledne zakončili
místní ochotníci pohádkou s moderními
písničkami a vtipnou výpravou Byl jednou
jeden drak...
Setkání bylo doplněno i dalším programem,
například výrobou jednoduchých maňásků,
návštěvou dětské galerie nebo hrou po
městě. Tak zase za dva roky!
Sojka - Jindra Kozáková
za odbor vlčat a světlušek ÚRJ

Divadelní šestka
Co to je? To se sjedou šestky vlčat a světlušek z celé republiky, aby předvedly ostatním své umění na „prknech, která znamenají svět“. Po loňské soutěži Zpívající šestka
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Nad těly tří mužů, ukrytých v křoví a poslouchajících zvuky noci, se vznášela pára.
Říjnové noci už nejsou nejteplejší. Asi 200
metrů od kraje lesa začínaly první domky
vesnice. Z dálky k nim doléhal zpěv. Asi hospoda – ale tak pozdě v noci? Ten napravo se
nahnul k sousedovi: „Já bych to zkusil, veliteli. Stejně se musíme co nejdřív zorientovat a vypadnout odtud. Kdyby něco, budu se
vydávat za lesáka, co byl u místního hajného na návštěvě. Vždy< mám na to papíry,
ne? A když bude nejhůř, nadělím jim v předstihu k Dušičkám trochu olova!“
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Ten, na koho se obrátil, se podrbal ve světlých
vlasech: „Tak dobře, Luboši,“ pronesl nakonec,
„ale opatrně! Pořád nevíme, jestli jsme vůbec
doma. Taky můžeme být někde v rajchu!“ „Leo
Anderle má pověst nejlepšího vysazovače
u perutě, Franto. Víš, co říkal – vysadím vás třeba mámě na zahradu,“ zašeptal třetí muž, který dosud mlčel a pozoroval vesnici.
„Náhoda...“ řekl velitel a znovu se podrbal.
Pak se rozhodl: „O. K. Luboši, běž to zjistit.
Bacha na psy. Kdyby bylo zle, uháněj k nám
a vem to levou škarpou, budeme tě krýt. Jako
náhradní místo srazu si dáme křížek u lesa, co
jsme kolem něj před chvílí šli! Zlom vaz,“ dodal a plácl nejmladšího ze skupiny do zad.
Když Luboš vylézal z křoví, měli už oba muži
v rukou své kolty a pozorovali okraj vsi. Vrátil
se za půl hodiny, což stačilo k tomu, aby velitel
lehce zešedivěl. „Kdes byl sakra tak dlouho?!“ zasyčel na něj. Ten se však šFastně usmál:
„Je to dobrý, veliteli,“ vysypal ze sebe. „Jsme doma! Tamhleta vesnice se jmenuje RožHalovice.
Jen
kousek
od
plánovaného
místa
seskoku!“ Velitel se zamyslel. Do Městce Králové
to mají asi 30 km vzdušnou čarou. To by mohli
stihnout ranní vlak... Obrátil se na Luboše:
„Dokázal bys nás tam do svítání dostat? Ale pozor,“ zarazil ho, když Luboš už chtěl kývnout,
„rozbila se mi buzola a nemůžeme pochodovat
jen tak po silnici. Troufáš si na to?“ Luboš
Jasínek, po skautsku Dejvi, se usmál: „Jasně veliteli. VždyF přece svítí Měsíc a hvězdy!“
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Severovýchodní obzor už začínal blednout,
když trojice záhadných unavených mužů dorazila na stanici v Městci. Zatímco třetí muž kupoval lístky, obrátil se Franta k Lubošovi:
„Dobrá práce, lesní adjunkte!“ Benjamínek
skupiny se šFastně usmál – pochvala od chlapa
vždycky potěší. „Takhle nás to učili, veliteli.
Občas jsem na to nadával, ale dneska v noci se
to, myslím, sakra hodilo...“
Historie skupiny ANTIMONY
Antimony byla vysazena českou posádkou
Halifaxu 24. 10. 1942 ve 23.08 u Kopidlna ve
složení nadporučík František Závorka, četař
Stanislav Srazil a jeden z nejlepších radistů
čs. armády v Anglii, skaut z Hodonína, svobodník Lubomír Jasínek. Úkol: zpravodajský,
kurýrní a spojovací. Speciální výbava: 3 vysílačky Barbora. Skupina před akcí prošla kvůli
velké důležitosti úkolu ještě speciálním výcvikem v maskování stop po vysazení, navádění letounů majákem Eureca a dalším střeleckým výcvikem. Měli se také pokusit
navázat spojení s legendou odboje štábním
kapitánem Morávkem, docentem Krajinou
a skupinou Silver A.
Nikdo doposud v Londýně netušil, že až na
Krajinu jsou již všichni mrtvi. Naprostou výjimkou byl písemný slib, že než padnout do
zajetí, spáchají raději sebevraždu.
Po vysazení, které bylo maskováno náletem
na pardubické letiště, se skupina přesunula
na záchytné adresy do Nové Paky. Když se
v londýnském rozhlasovém vysílání pro ČSR
objevilo jejich prověřovací heslo, hodně lidí
si oddechlo. Od masakrů heydrichiády uplynulo teprve pár měsíců, a tak se nám statečnost pomocníků výsadkářů – i mezi nimi byli
skauti – dnes právem jeví jako neuvěřitelná.
Odtud začala skupina pátrat po zmizelých odbojářích. Podařilo se jim napojit na komunis-

tickou buňku v Čelákovicích, která jim ale nalhala, že je s nimi spojí,
a tak z nich vylákala
dvě vysílačky, určité
množství peněz a další
pomoc. Když se nezávisle na komunistech
podařilo objevit doc.
Krajinu, chtěli výsadkáři nazpět alespoň vyNpor. F. Závorka

sílačky, ale marně.
Nicméně skupině ANTIMONY zůstala alespoň
ta třetí, a s ní bylo navázáno spojení. Členové skupiny byli za tento úspěch povýšeni.
Stanice BARBORA pracovala hlavně v prostoru Českého ráje.
Svob. L. Jasínek
Mezitím
však
ani
Gestapo nezahálelo. Složením zpráv udavačů
a výslechů se gestapo dostalo na stopu, která
je dovedla k úkrytu Závorky a Jasínka na plovárně v Rovensku pod Troskami. Časně ráno
16. 1. 1943 byl domek obklíčen a parašutisté
vyzváni, aby se vzdali bez boje, nebo bude
Rovensko po vzoru Lidic a Ležáků vyvražděno. Oba souhlasili s podmínkou, že budou
Unikátní snímek ze Štědrého večera 1942 – parašutista Jasínek u pana Teplíka, který jej
ukrýval

ušetřeny životy jejich spolupracovníků a dokonce gestapo donutili před českými četníky
jako svědky sepsat o tom smlouvu. Když si už
Němci mysleli, že je mají v hrsti, vyšli Jasínek
se Závorkou ven. Jasínek si prý šeptal verše
o české zemi… Ještě před domem však oba
stačili spolknout ampuli s jedem. Po té, co se
velitel Závorka zhroutil do sněhu, zjistili
Němci, co se stalo a nechali Luboše dovést
k nejbližšímu lékaři, který se měl pokusit zachránit mu život, aby ho mohli vyslýchat.
Jasínek se ze své výšky
190 cm na Němce pohrdlivě zadíval: Nás už
živé nedostanete!
Ošetření odmítl, požádal jen o cigaretu. Když
jeden z mužů gestapa
protestoval, řekl mu:
„Ty drž hubu, tebe o nic
neprosím.“ Nestačil ani
dokouřit. Čeští policajti
Čet. S. Srazil
ho položili na podlahu
a lékař mu jen dal utišující injekci, stejně jako
jeho veliteli, který stále ležel na zasněženém
náměstí. Poslední člen skupiny, četař Srazil,
byl zatčen za podobných okolností v Horní
Kalné. Gestapo se snažilo využít ho při rádiové protihře, ale jemu se podařilo odeslat
smluvené signály, že pracuje pod nátlakem
a Londýn tak varovat. Stálo ho to život – byl
odeslán do koncentráku v Terezíně a v r. 1944
popraven.
Topografické galeje ve Skotsku
Součástí kurzu útočného boje na STS ve
Skotsku byla také topografie. Šlo o důležitou
součást výcviku. Budoucí výsadkáři se učili
orientovat v neznámém terénu, znalostem
čtení mapy a mapových značek. Procvičoval
se i pochod podle buzoly neznámým terénem, měření vzdáleností v terénu, pořizování
panoramatických náčrtků a pochodových os,
zvětšování mapy a v případě zabloudění určení vlastního stanoviště pomocí mapy porovnáním s okolím. Zde se ukázalo, že ti, kteří před válkou pracovali ve skautských
oddílech, dosahovali v této části výcviku výborných výsledků. Na závěr kurzu se vše probrané procvičovalo při taktickém cvičení v terénu – ve skotských horách.

17

Je libo GPS?
Ne každý má tolik peněz, aby si mohl dovolit
koupit si GPS (družicový navigační systém), zapomenout na buzolu či kompas a nikdy přitom
nezabloudit. A je to i zbytečné. Každý se ale může pokusit objevit v sobě orientační smysl.
Komu se to podaří, může ušetřit hodně nervů sobě i druhým třeba na výpravě, při dobrodružné
terénní hře, ale také třeba na rodinné dovolené,
či při vysazení v nepřátelském týlu. Poznat
v každém okamžiku, kde jsem a nejen to – dojít
i kam chci a kudy chci, to je velké umění a každý,
kdo ho v minulosti ovládal, byl svým okolím velmi vážen. Průvodci pouštních karavan, američtí
trapeři a indiáni, lodivodi – ti všichni byli pokládáni za prvotřídní profesionály ve svém oboru.
Vy máte oproti zbylé většině lidstva velkou výhodu – možnost stát se také takovými váženými
odborníky. Pro běžnou potřebu stačí, když si
dobře vštípíte základy topografie, které se v družinách učíte. To, co vám zde předkládáme, je něco navíc, něco, co činí rozdíl mezi standardem
a elitou, i když to není zdaleka všechno, co by
měl dobrý výsadkář umět. Profík dobře ví, že nesmí usnout na vavřínech. Naopak, neustálé procvičování, opakování a učení nového z vás udělá skutečné odborníky.
Orientace podle hodin, slunce, Měsíce nebo
hvězd. Určitě všichni ovládáte základní orientaci
podle Slunce a hodinek. Pokud ne, je to ostuda
a než budete chtít číst dál, bude lepší se to nejdříve naučit, protože byste nerozuměli dalšímu.

Málokdo ví, že orientovat podle hodinek
a Slunce se dá, i když je zrovna Slunce ukryté za
mraky. Nevěříte? Podívejte se na obrázek! Na
střed číselníku (tady vidíte, že digitálky jsou pro
chlapy na nic) postavím sirku a otáčím hodinkami, až matný stín této sirky souhlasí s malou ručičkou. Úhel mezi ní a číslem12 rozdělím, ale POZOR! Na rozdíl od
orientace za slunečního
svitu te2 bude spojnice
mířit na SEVER!
Podle Měsíce určíme sever tak, že si Měsíc rozděKdyž nesvítí líme na pomyslných 12
slunce
částí. Pak odhadneme, ko-
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lik dvanáctin celého
měsíčního kola je
zrovna vidět. Také
zjistíme, zda měsíc dorůstá (pak
má tvar písmene
D), nebo couvá
(tvar jako C).
Když couvá, počet
námi odhadnutých
viditelných dvanáctin
Měsíce připočteme k aktuálnímu času, vyšlou hodinu si představíme na hodinkách a pak už postupujeme, jako by na obloze
svítilo Slunce. Výsledná čára však vede opět na
SEVER, ne na jih. Když Měsíc dorůstá a má tvar
D, hodiny odečítáme a dál je to stejné. Vypadá to
složitě, ale prohlédněte si obrázek a všechno pochopíte.

Panoramatický náčrt: vzniká většinou na skryté
pozorovatelně a pak se „dopilovává“ na základně. Slouží nejen pro vojensky účely, ale třeba i jako netradiční a pěkná obrazová výzdoba skautské kroniky. Krásná panoramata můžete vidět
např. v knížce Jana Čáky Cesta na Severovýchod.
Postupujeme tak, že si v terénu zvolíme střed,

od kterého budeme vycházet a obzor, nebo si
pozorovanou část rozdělíme do čtverců nebo
obdélníků, které si nakreslíme na papír.
Podobnou sí si vyrobíme z nití a klacíků. Pak už
jen přenášíme na správné místo na papíře to, co
vidíme přes síku.
Pochod terénem podle buzoly (azimutu). Není
to žádná věda – mrkněte se na obrázek a pochopíte. Pokud mám postupovat azimutem např. lesem, vždy se podívám, jaký se mi do pochodové
osy promítne strom, a jdu k němu. Od něj se znovu podívám napřed na buzolu a pak před sebe,
a tak to pořád opakuji. Nemůžu tak uhnout.
Stejným způsobem postupuji, mám-li např. před
sebou rybník a vidím na druhý břeh. Stačí si zapamatovat místo, kde se mi promítl azimut, vodu obejít a pokračovat pod stejným azimutem

dál. Když je překážka velká, postupujte podle obrázku. OB značí Orientační Bod. Zapamatujte si,
že i při nejpřesnější práci dochází i např. díky deklinaci k malému uhnutí, které je tím větší, čím
déle podle azimutu jdeme. Uvádí se odchylka 20
metrů na 1 km, takže pokud dojdete k cíli a nic
zde proti vašemu očekávání nebude, nezoufejte
a prozkoumejte v patřičném poloměru kruh okolo místa, kde právě stojíte. Nejlépe po spirále,
když je vás málo, nebo každý svou výseč, když je
vás víc.
Určení vlastního stanoviště z mapy. I ten největší profík někdy uklouzne po bludném kořenu.
U nás vypadá kouzelný lék proti zbloudění naprosto jednoduše a vše pochopíte z obrázku.
Čím více předmětů v terénu uvidíme (kostely, sa-

moty) a položíme si od nich na mapu co největší počet např. stébel trávy (do mapy se nekreslí),
tím přesnější zaměření místa, kde se právě nacházíme, budeme mít. Mapu si takto zároveň zorientujete!
Připravil Petr Blahuš-Paf
fotografie z archivu J. Čvančary

r
o
!
z
ž
ě
o
t
P sou
Pravidla soutěže najdete v č. 6 na str. 19
Vaše úkoly:
1) Možností orientace je samozřejmě více. Sdělte
Centrále co nejvíce způsobů určení světových
stran podle přírodních úkazů. Ty ovšem nemusí
být vždy na 100% jisté, a tak v praxi vždy kontrolujte určení nejméně dvěma způsoby! Za každý
správný, ověřený způsob, který nám napíšete, dostanete bod!
2) Nejlepším způsobem, jak si procvičit orientaci,
je takový malý orienFák, který se dá připravit za
pár desítek minut na každé výpravě. Zde si můžete vyzkoušet všechny fígle v praxi, včetně skautských pochodových značek, které jsou pro průzkumníka opravdovou lahůdkou. Tenhle bod se
nedá objektivně hodnotit, ale pokud nám pošlete
o vašem závodě zprávu, nejlépe s dokumentací
nebo fotografiemi, budeme k tomu v závěru hry
při případné rovnosti bodů přihlížet. Nejlepší
zprávu otiskneme.
3) Nakreslete a pošlete nám tyto značky z vojenských speciálek:
a) státní hranice, hraniční kámen, b) řeka s mostem, přívozem, přehradou a jezem, c) dospělý a
mladý les s průseky. Pokud si s tím nebudete vědět rady, podívejte se do nějaké mapy ze série
Klubu českých turistů, to jsou vlastně také speciálky. Za každý správný údaj, sdělený včas
Centrále, máte 1 bod.
4) Dokážete zjistit, zda na památku událostí ze
16. 1. 1943 existuje v Rovensku nějaká památka?
Jestli ano, jaká? Pokud zjistíte nějakého pamětníka a zašlete nám na Centrálu záznam jeho vzpomínek, obdržíte mimořádnou bodovou prémii!
5) Zjistěte data a místa narození hrdinů z ANTIMONY, budete Centrálou dobře ohodnoceni.
Doporučená literatura:
Příručka pro průzkumníky, Naše vojsko 1990
K. Krátký: Slabikář průzkumníka, Naše vojsko
1984 a knihy uvedené ve Skautu-Junáku č. 6, str.19
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Jen počkej, zajíčku
Bylo mi tehdy patnáct, byl jsem rychlonohý,
nabitý energií, zvídavostí i činorodostí, byl
jsem i plný bláznivých nápadů... A byl právě
březen, měsíc počítaný už k jaru, ale venku ležel čerstvý sníh, „novina”, jak říkají myslivci
a lovci té nepopsané bílé tabuli, z níž je tak
snadné vyčíst všechny stopy života.
Šel jsem tou bělostnou plání; byl jsem vlastně
na úzkém ostrově, tvořeném z jihu řekou
Bečvou a ze severu mlýnskou struhou.
Uzavřené území, asi dvě stovky metrů široké
a dva kilometry dlouhé, bylo přístupné jen
dvěma mosty. Slunce najednou vyplulo do
modré trhliny mezi oblaky a já jsem musel
mhouřit oči, to předjarní světlo až bolelo!
Najednou jsem na cestě před sebou uviděl zaječí stopu. Tu poznám už z dálky: obě přední
tlapky klade trochu šikmo za sebou, zadními
dopadne pak před ně jakoby „roznožkou” dosedá na zem hned po odrazu předních. Ty
zadní nohy mají stropu delší, otiskují se až po
paty.
Stopy byly tak čerstvé, že zajíc musel být nedaleko – a hned jsem ho také spatřil, byl sotva sto metrů přede mnou. Seděl na bobku, díval se ke mně a jako by mne vyzýval: zkus si
to se mnou rozdat, človíčku! – Nedlouho předtím jsem četl v jakési knížce o tom, jakou
rychlostí mohou běhat různá zvířata; daleko
za rychlým gepardem, který je schopen dohonit i antilopu, je svou rychlostí i náš polní zajíc. Okamžitě mne napadlo: co kdybych zkusil
ho dohonit? Člověk ve sprintu, vynikající závodník, dovede přece běžet daleko rychleji
než zajíc, ovšemže jen na krátkou tra: na
stovce vyvine rychlost kolem 36 km/hod.!
Zkrátka – dal jsem se do běhu po zasněžené
louce, zajíček ovšem nelenil a utíkal také, pryč
ode mne po úzkém ostrově. „Jen počkej, zajíčku,” říkal jsem si v běhu, „však ti dojde
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dech, uvidíme, kdo z koho!” – Vzdálenost mezi námi se zmenšovala, protože jsem si zkracoval všechny oblouky, které dělal zajíc, zřejmě znepokojený nezvyklou situací: dvounohý,
neštěkající tvor ho asi ještě nikdy nehonil...
Za chvíli jsem ovšem byl udýchán, zajíc také,
protože se zastavil opět tak sto metrů přede
mnou. Dal jsem se zase do běhu – ostrov se
zužoval, oba vodní toky svíraly zajíce jako do
kleští, blížil se most na konci území. Za mostem bylo vidět traktor, popojížděl tam na poli,
to se mi náramně hodilo: co asi udělá můj zajíček, poběží přes most, nebo se zalekne
hřmotícího traktoru?

Zalekl se, obrátil se téměř proti mně, přidal do
běhu a s vypoulenýma očima, jak se mi na
vzdálenost padesáti kroků zazdálo, proběhl
kolem mne zpátky na ostrov. Byl jsem ve výhodě, okamžitě jsem obrátil a opět klusal za
ním. Posedla mne jakási vášeň, podobná lovecké... Nechtěl jsem ho samozřejmě ulovit,
chtěl jsem jen nad ním zvítězit...
Zkrátím toto vyprávění: honička trvala ještě
přes půl hodiny, než to zahanbeně vzdal – člověk. Nedohonil jsem ho, zajíc to vydržel,
i když se stále častěji musel zastavovat i on,
pokaždé, když jsem zpomalil či zastavil já.
Bylo vidět zřetelně, jak se mu, chudákovi,
bouřlivě zvedají rychlým dechem boky, vyzáblé po dlouhé zimě; asi jsem ho unavil, ale
nedohonil...
Možná mne odsuzujete; vím, takhle honit ubohého ušáka není zrovna projevem lásky k přírodě a úcty ke všemu živému... Dnes už bych
to skutečně nedělal, nejen proto, že mi nohy
ztěžkly věkem, ale i pro to poznání!
Tehdy, při tom běžeckém experimentu, jsem
se přiblížil zajíci nejvíc tak na padesát metrů
– dnes se všem obyvatelům zelené Přírody
umím přiblížit daleko, daleko víc: srdcem,

Ptačí duben

A. Čepická

Duben: vůně vody, jarních řek. Říčními údolími, zvláště mají-li severojižní směr, táhne
ohromné množství ptáků. Desítky druhů, mezi nimi i takové, které přes léto bydlí v suchých pustinách, lindušky úhorní, bělořiti.
Není nic krásnějšího než jít v dubnu podle řeky. Budníčci menší již u nich dávno vyzpěvují
jednoduché jarní písně, pár metrů dál důstojně kráčí po slehlé trávě dudek, marně bys ho
tam hledal v létě. Když vzlétne a ve vzduchu
se na širokých křídlech pomalu houpá, vidíš
nejkrásnější tropickou nádheru. Nad řekou za-

Pisík na hnízdě
hvízdá pisík a klikatě letí z břehu na břeh. Já
mám ale nejraději dubnové řeky a jejich vrbiny kvůli modrákům.
Je to už dlouho, co jsem chytil prvního modráka, ptáka severu, který našimi kraji protahuje jen několik dní v roce, ale dosud si to
dobře pamatuji. Slunečný třetí duben na břehu Vltavy nad Prahou. Na vltavském břehu
stály tůně jarních vod. Vejdeš do vrbové houštiny a jsi jako v jiném světě. Tajná zákoutí kořenů a mokřin. A tam jsem ho spatřil. Ptáčka
se zářivě modrou hrudí, bíle a rezavě lemovanou. Pobíhal jako myška po zemi, zobákem
obracel vrbové lístky a hledal pod nimi hmyz.
Posel dalekého severu. Nebyl nijak plachý.

Nízko nad zemí přeletěl do vedlejší vrbiny.
Rychle jsem na místo, kde předtím stál, položil sklopku s moučným červem a pečlivě ji zakryl vrbovými listy. Obloukem jsem obešel
tůň k houštině, do které pták zalétl. Pomalu,
krok za krokem, jsem ho z ní tlačil zpátky na
staré místo. Vlétl tam. Sotva jsem dýchal.
Chvíli se nic nedělo. Pak vylétlo vzhůru listí,
sklopka spustila. Vběhl jsem do vrbiny. Pod
sí6kou se krčil modrý zázrak. Byl bych plakal
radostí. Opatrně jsem ho vyňal, okroužkoval,
potěšil se s ním a pustil nad řeku, která voněla a tekla do dálky. Bylo mi patnáct roků.
Náčelník

Slavík modrák

A. Čepická

jímž proudí, tak jako jim, červená krev života.
Jsme přece stejné krve, ty a já, já i ten zajíček,
já i každé zvíře, každý pták, každý tvor žijící
pod stejnou věčně modrou oblohou. A jsme
i na stejných zelených stezkách, já i oni; moje
stezky nejsou stezkami lovce, ale stezkami obdivovatele, stezkami, jimiž se pokorně blížím
k velkému Poznání.
Ladislav Rusek – Šaman

Řeč větru
Jednou v předjaří, když jsem se toulal mezi
stromy na březích naší řeky – koruny topolů
i jív byly ještě bezlisté – jsem si najednou zřetelně uvědomil: slyším už jarní vítr, to už je
měkký šum jara! Opravdu, zcela jinak se ozývá vítr v zimě, kdy sténá ve větvích až na kost
promrzlých, tvrdých a zkřehlých – a jak měkce, vábně (už v tomto slovu slyšíš to vábivé
vanutí!) šumí ve změklých, pružných, jarní mízou už nalitých haluzích stromů!
Patří to do zálesáckých znalostí, do lesní
moudrosti, rozeznávat a umět i popsat nejrůznější druhy větrů. Všímej si, naslouchej, hodno6 a zapiš si do svého zálesáckého deníku aspoň tuto stupnici: vánek - větříček - vítr - vichr
- vichřice. Snad tě též bude zajímat lidová
mluva tvého kraje, kde možná lidé hodně pobývající při práci v přírodě říkají: to je dnes fukéř; přijde vichor; dnes to ale fičí; včera jen
pofukovalo; atd...
Pamatuj: lidová moudrost má hodně společného s lesní moudrostí. A být zkušeným zálesákem znamená znát a oceňovat i tyto věci!
Ladislav Rusek - Šaman
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Některým čtenářům se zdají předkládané hlavolamy pořád moc těžké. Jsou ale opravdu takovým obtížným oříškem? Nehraje v tom jen roli nechu* trochu namáhat vlastní mozkové
závity, hledat řešení? Někdy je strašně jednoduché – jen když člověk dokáže opustit vyjeté koleje, přestane to zkoušet způsobem, jaký se zdá
na první pohled nejlepší. Jak vypadá „hlavolamové řešení“ – to jest nečekané, překvapivé
– dokládal v minulém čísle hlavolam číslo 2.
Měli jsme položit na stolní desku šest stejně
dlouhých počítacích dřívek tak, aby uzavřely
obvod čtverce – nikoli obdélníku! Na první pokus se to zdá nemožné. Ale kdo si pozorně přečetl nápovědu – vyzvali jsme řešitele tohoto
problému, aby raději použili místo počítacích
dřívek zápalky (počítacích dřívek by mohla být
škoda) – tomu se musela ta slova uhnízdit
v hlavě jako příslovečný brouk. Proč škoda? Inu
proto, že kdo chce tento hlavolam rozlousknout, musí dvě dřívka ze šesti zlomit v polovině
a vytvořit z nich dva protilehlé rohy čtverce.
A zbývající čtyři neporušená dřívka pak skutečně doplní obvod přesného čtverce. Lámání nebylo zakázáno – ale koho takové překvapivé
řešení napadne? Toho, kdo si řekne po prvních
marných pokusech složit čtverec z neporušených šesti dřívek – takhle to nejde, v tom musí
být nějaký trik!

1. Dnes tedy začínáme nové kolo hlavolamové
části Desetiboje prostou skládačkou. Překresli
si čtyři trojúhelníky, vystřihni je a pak z nich
slož – zase přesný čtverec. Jen ze čtyř kousků,
co je to proti sedmi dílkům tangramu! A přece...
Za rozřešení tohoto úkolu je jeden bod.
2. Druhý hlavolam. Na obrázku vidíš číslo 14 složené ze čtyř počítacích dřívek
(nebo
zápalek).
Přemísti jedno jediné
dřívko tak, aby vzniklo číslo tisíc. Za úspěšné
vyřešení jsou 2 body.
3. Třetí hlavolam. Rovnice napsaná římskými
čísly je chybná, to pozná i žák ze šestky. Když od
stovky odečteme sto, nemůže být výsledek zase
sto. Stačí však přemístit dvě dřívka a rovnice je
rázem správná. Najdi řešení a máš další 3 body.

4. Čtvrtý hlavolam. Pět dam-královen.
Rozestav na šachovnici pět figurek, které budou představovat šachovou dámu. Umísti je
tak, aby ohrožovaly všech 59 volných polí,
kde žádná figurka nestojí.
Jak smí dáma postupovat, která pole ohrožuje? Všemi osmi směry ze svého pole rovně až
k nejbližšímu poli obsazenému jinou figurkou
nebo k okraji herní desky, jsou-li v tom směru
všechna políčka volná.
Za vyřešení tohoto úkolu jsou 4 body.
Různých řešení je několik set! Měla by to být
hračka, jedno z nich brzy objevit.
Celkem tedy můžeš získat do
Desetiboje až dalších 10 bodů!
Řešení hlavolamů z čísla 6
1. Hodinu před tím, než se budou oba autobusy
míjet, jsou od sebe vzdáleny 190 km (jeden ujede
za 60 minut 100, druhý 90 km).
2. Dvě zápalky musíme zlomit v polovině a umístit je na dva rohy ležící proti sobě v úhlopříčném
směru.
3. Při cestě kolem světa můžeme podle stanovených podmínek postupovat například takto:
Káhira – Athény – Cařihrad – Lhasa – Dillí
– Sydney – Kapské Město – New York – Londýn
Stockholm – Helsinky – Reykjavík – Tokio
– Peking – Novosibirsk – Moskva – Varšava –
Praha – Paříž – Tunis.
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knížky
do krosny
ULIČNÍK OD PÍSECKÉ BRÁNY
V příběhu Stanislava Vydry sledujeme chlapce
Martina, v jehož životě období štěstí vystřídá rodinná
tragédie a boj o samotný život. Příběh popisuje chlapcovo společenské ponížení,
nalezení životního kompasu, vypořádání se s šikanou, dobrodružství ve známé partě, neš6astnou první
lásku, setkání s tím pravým
životním přítelem a konečné nalezení cesty k Modrému životu.
Kniha má dva díly, první se
jmenuje Talisman a druhý Cesta k Modrému životu.
Kniha o 320 stranách je vázaná v plátně a stojí 180 Kč.
Objednat si ji můžete v TDC.
Tamtéž je k dostání i předchozí autorova kniha Za zlatem do země Gabreta.
DEVADESÁTKA POKRAČUJE
Sotva někdo z vás vstoupil do skautského oddílu s nečestným úmyslem ukrást stan jako Mirek. Ale dopadlo to dobře – stan neukradl, Mirek vyhrál svůj vnitřní
boj se zlem a za odměnu získal dobré kamarády. To
jste se dočetli v klasickém skautském románu Pod junáckou vlajkou. O tom, že Mirek udělal dobře a v oddíle zůstal, svědčí další dobrodružství v knize
Devadesátka pokračuje. Jako zlatá nit se románem vine snad nejslavnější dlouhodobá hra Alvarez, kterou
hrála skutečná Foglarova Dvojka na táboře v roce
1942, a pak ještě několikrát.
„Tyto čtyři skupiny budete
představovat vy, čtyři družiny naší Devadesátky, ve veliké hře, která bude probíhat
od zítřka až do konce tábora," končil Tapin svoje vyprávění. "Každý z vás se stane nástupcem Alvareze
a jeho druhů. Projdete všemi
úseky dobrodružné a nebezpečné cesty, kterou oni museli projít. Bude to zápas, ve
kterém musíte osvědčit odvahu, bystrost a houževnatost,

ve kterém budete muset napnout všechny své síly!
Alvarezův příběh oživne. Sám Alvarez vstane z mrtvých, aby vás vedl – podívejte se!". Pokynul rukou směrem ke skalám a tam se najednou z naprosto neproniknutelné tmy rozšířila záplava magického světla,
a v té kouzelné záři se začala rýsovat jakási podivná
postava s mečem u pasu, oblečená do šatů španělských
dobrodruhů a v klobouku s dlouhým perem."
Na legendě o hledání zlatého pokladu Aztéků rozehrál
Jestřáb napínavou soutěž družin. Všechny chlapce
popoháněla Alvarezova výzva „potřebuji jen statečné
a silné!“ Děj knihy provází úskalími, do kterých se
skautský oddíl může dostat, a hovoří také o tom, co je
to věrnost. Zda Rodrigo nakonec chytil klíč, nebo ne,
neprozradím, ale ty – pokud si knížku přečteš – jistě
chytíš klíč od světa plného dobrodružství a opravdového kamarádství.
Která družina vyhrála a jak vlastně hra dopadla se dočtete v dalším vydání knížky Devadesátka pokračuje
z nakladatelství Olympia, které se právě objevilo na
pultech knihkupectví.
Také nakladatelství LEPREZ, vydávající dobrodružnou a skautskou beletrii, v poslední době nezahálelo.
O volném pokračování Stínadelské trilogie Meč Vontů
jsme se již zmínili. Vyšly však další dva svazky edice
Knihy táborového ohně.
SAFÍROVÁ STEZKA dvojice autorů Slávek Lidmaňský
a Jan Vitoň má v edici číslo 25 a vypráví o dobrodružství čtyř kamarádů, kteří objevili starou kroniku
a podle ní se vydali na pou6 neznámým divokým krajem po stopách sběračů safírů.
Pod číslem 26 se ukrývá další knížka Miloše Zapletala
– LOVEC HVĚZD. Student Ivan je vášnivým amatérským astronomem, a tak se
zde dočtete nejen leccos
o hvězdné obloze, ale také
o dramatickém zničení jeho
hvězdárničky a o hledání
spadlého meteoritu.
Nejpůsobivější však na celé
knize je Ivanovo kamarádství
s Hankou, které pozvolna přechází v první lásku. Pro Ivana,
který má hlavu opravdu spíš
někde ve hvězdách, je praktičtější Hanka tou správnou „holkou do nepohody".
Úryvek z knihy jste si mohli přečíst již v zářijovém čísle Skauta-Junáka.
Zatím poslední knihou z Leprezu je další svazek edice
Sebraných spisů E. T. Setona - KRÁL VLKŮ. Knížka je
souborem osmnácti povídek, vyprávějících většinou
o vlcích a doprovázených původními Setonovými
ilustracemi. V edici má tento svazek číslo 7.
Pokud edici pravidelně doplňujete, neshánějte zatím
čísla 5 a 6, protože ta mají vyjít až letos.
připravil Windy
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Do redakce přišel další dopis. Tentokrát se ani
neodvážím žádat o vaše názory, protože téma
se dotýká tak vážného problému, že se rovnou
pokusím na něj odpovědět sama. I když nejbezpečnější by byla rada lékaře. Uvidíte sami:
„Vždycky jsem byla taková tlustá, nikomu
jsem se nelíbila a všichni si na mě ukazovali
prstem. Asi před měsícem jsem začala hubnout. Shodila jsem už přes deset kilo. Ještě
chci něco shodit a pak toho nechám. Jenže ani
te> se nikomu nelíbím. Učitelky ze školy si mě
zvou do kabinetu a ptají se mě, jestli nejsem
nemocná. Nevím, co se jim pořád nezdá.“
Viktorka, 14 let
Milá Viktorko,
nezlob se na své učitelky, že o tebe mají strach,
ale zřejmě k tomu budou mít nějaký důvod.
Píšeš, že jsi začala před měsícem hubnout
a shodila jsi něco přes deset kilo. Nevím, kolik
je to „něco“ přes deset kilo, ale už teX ti mohu
říct, že si paní učitelky o tebe dělají starosti
právem. Abychom byli zdraví a udrželi si rovnováhu našeho organismu, může být zhubnutí
více než 1-2 kil za týden velmi nebezpečné.
V dopise nepíšeš, jak hubneš, mohu se jen domnívat, že se asi omezuješ v jídle nebo spíš nejíš skoro vůbec. To pro tvé tělo není vůbec
zdravé. Náš organismus potřebuje pravidelný
a hodnotně vyvážený přísun potravin, aby vše
fungovalo tak, jak má. Jestliže se organismu nedostává něco, co potřebuje, začne se bouřit.
Zpočátku to nebude moc vidět, začne čerpat ze
zásob, které má v našem těle uložené jako ve
spižírně. Jenže i tyhle zásoby jednoho dne dojdou. Tělo začne strádat a budou se objevovat
první viditelné problémy a poruchy – a6 už se
jedná o větší vypadávání vlasů, lámání nehtů,
častější zlomeniny, poruchy menstruace atd.

24

Píšeš, že ještě pár kil, a pak už toho necháš.
Snadno se však může stát, že budeš chtít začít
jíst jako předtím, a najednou to nepůjde. Objeví
se pocity na zvracení. Nebo budeš jíst, ale přesto budeš ubývat na váze. Nepůjde to zastavit.
Nechci tě nijak strašit, Viktorko, ale tady už bývá pozdě něco zachraňovat a mohla bys na tuto nemoc, jak to nazvaly tvé učitelky, i zemřít.
Opravdu jde o nemoc, jmenuje se mentální anorexie. Nemocný výrazně ubude v krátkém čase
na váze, stále se mu zdá, že je tlustý, odmítá potravu a v hubnutí vidí smysl života.
Doufám, že to, o čem tady píšu, se tě zatím
opravdu netýká. Nejlepší by ale bylo, abys co
nejdříve navštívila svého lékaře a poradila se
s ním. Aby tě ujistil, že jsi zdravá a nemáš se čeho bát. Moc ráda bych ti to řekla i já, ale jen pan
doktor je ten pravý, který ti to může potvrdit
s jistotou. Přeji ti mnoho štěstí.
Není tak moc důležité, jak vypadáme zvenčí.
Důležité je, jací jsme uvnitř a jak dokážeme být
druhému správným kamarádem. Pak i to kilo
navíc nehraje roli.
Péa
Jistě si vzpomínáte na dopis jedenáctiletého
Tomáše, který většinu času tráví doma sám.
Rodiče chodí do práce a domů se vracejí unavení až pozdě večer. I tentokrát jsme od vás dostali několik nápadů a užitečných rad.
Shodli jste se na tom, že by se Tomáš měl pokusit najít nějakého kamaráda ve škole nebo ve
svém okolí, někoho, s kým by si rozuměl.
Kamaráda je možné mít i na dálku – Tomáš by
si mohl s někým dopisovat.
Je dobré mít někoho, komu se můžeš svěřit
s tím, co tě trápí a s kým můžeš zažít i spoustu
legrace. Pokud je Tomáš trochu dobrodružnější
povahy, může se přihlásit do nějakého zájmového kroužku, které nabízejí Domy dětí a mládeže v každém větším městě nebo se přihlásit
do skautského oddílu. Tam o správné kamarády není nouze. Stačí se jen nestydět, vždy někdo poradí a podá pomocnou ruku, jak nám napsala Bernie.
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.

Redakce časopisu Skaut-Junák, Senovážné
nám. 24, 116 47 Praha 1, heslo LINKA S. O. S.

S.O.S.- porate
Koncem školního roku se mě rádkyně světlušek
Hanka zeptala, zda by mohla vzít s sebou na tábor
kamarádku ze školy. Říkala, že je to fajn holka, na
tábory jezdí a určitě nebude na obtíž. Nikdo z oddílové rady neměl námitky, a tak Jana jela.
Na táboře ochotně pomáhala v kuchyni službě, dobrovolně chodila na nákupy, účastnila se her i ostatního programu. Nebyla sice zrovna nejpořádnější,
ale všichni si na ni rychle zvykli a do oddílu zapadla.
Od září pak chodila občas na schůzky – ke světluškám, vlčatům i mezi rovery. Každý už ji považoval
za jednu z nás.
Jenže v říjnu se stala věc, která se do té doby v naší
klubovně nikdy nestala. Po jedné víkendové akci
jsem v batůžku marně hledal peněženku. Nebylo v ní
mnoho, asi stokoruna v drobných. Ale mohl jsem ji
někde vytratit, a tak jsem tomu moc nevěnoval pozornost.
Když pak v prosinci zmizely peníze, vybrané za
symboly od nováčků, dal jsem je pokladníkovi ze
svého a omluvil se, že jsem si je sám půjčil. Ale uvnitř jsem cítil smutek a moc mě to trápilo. Bylo to
jasné – v oddíle máme zloděje. Tolik jsem o všem
přemýšlel a probíral všechny možnosti. V oddíle
nás je 46, klíče od klubovny má všech 7 členů oddílové rady. Jenže kdokoliv z těch 7 majitelů je kdykoliv na požádání půjčí i ostatním členům oddílu
– a přesto se za těch 10 let, co oddíl vedu, nikdy nic
neztratilo. Občas sice někdo něco zničí, ale vždy to
bu> opraví či nahradí nebo se aspoň přizná a omluví. Ale tohle...
První týden v únoru se situace vyjasnila. Začalo to
v pátek před družinovkou Sviš*ů. Luboš vybalil peněženku a říká:
„Už jsi viděl novou desetikorunu?"
„Neviděl, ukaž!"
Luba ji položil na stůl: „Vidíš, tady je i znak pro slepce, aby ji poznali."
„Ale Lubo, vždy* ten je přece na každé minci, i na papírových bankovkách..."
„Fakt??????"
Přemýšlím, jak mu to dokázat, až můj pohled spočine na modrém hrníčku na polici. Ve středu při
schůzce roverů se zastavil Tatar a přinesl registrační poplatek. Uzel mu poradil, a* peníze nechá v hrníčku, že hospodář Hukan si je tam v pátek večer
vyzvedne.
„To víš, že jo - sáhni do hrnku, je tam stovka a pajska, já ti to ukážu."
„Ale Juro, v tom hrnku nic není..." hledí udiveně
Luboš.
„Aha, sory, já jsem ty prachy dal jinam..." říkám a krve by se ve mně v tu chvíli nedořezal.

Ale to ještě nebylo všechno. Když došli další kluci,
chtěli si ze skříně půjčit nejoblíbenější knihu v našem oddíle - Přežít - a než bude nástup, zalistovat si
v ní.
„Kde ta kniha je?" hromuje Juris. „Vždy* v úterý po
schůzce Medvědů tu ještě byla!!!"
„Tak si ji asi někdo půjčil..." chlácholím ho.
„Ale kdo? Z roverů nikdo, ti na to nejsou, a ve čtvrtek tu nikdo schůzku nemá" nedá se odbýt Juris.
„A v deníku nikdo zapsanej není!" hlásí Pavouk.
„Tak se asi někdo zapomněl zapsat," zakončuji
diskusi.
Ze schůzky jsem ten den neměl nic. Večer doma přemýšlím. Mezi středečním večerem a pátkem odpoledne v klubovně nikdo nebyl, až já v pátek, a pak
kluci. Vlastně byl!!! Když jsem šel do dřevníku pro
dřevo, slyšel jsem klapnout dveře od klubovny. Po
chvilce přišla za mnou do dřevníku Jana, zeptala se,
zda tu není Hanka a když slyšela, že ne, zase odešla.
A přes rameno měla velkou tašku!!!
Jako šíp hned v pondělí z práce spěchám do klubovny a procházím evidenci knih. Chybí 21 titulů – vesměs nových a dost drahých. Celkem je toho za 4500,Kč. Při této činnosti mě zastihl můj zástupce David.
„Co blbneš, na jarní úklid je ještě brzo," chechtá se
už mezi dveřmi.
Nevydržím to a jdu s barvou ven. Úsměv z jeho tváře rychle mizí.
Společně přemýšlíme, co s tím. David má skvělý nápad. Okamžitě vyráží do okresního města a ve dvou
antikvariátech nalézá 13 z 21 chybějících knih.
Jeden majitel si dívenku, co ty knihy prodávala, docela dobře pamatuje – neměla totiž občanku. V knihách jsou naše oddílová razítka a na hřbetech dokonce i evidenční čísla.
Já zatím běžím k Hance – ta má co dělat, aby se nerozplakala a nakonec z ní vyleze, že Jana měla problémy už dřív. Ze dvou obchodů, kam chodila na praxi jako prodavačka, ji vyhodili, protože se ztrácely
peníze. Jana ale nikdy nic nepřiznala. Vždycky říkala, že peníze jí dává nevlastní otec, který podniká...
„Když já jsem myslela, že jí to prostředí v našem oddíle změní," snaží se omlouvat Hanka. Cítím, jak
moc je jí to líto.
Druhý den svolávám mimořádnou oddílovou radu.
Většinu knih se nám podařilo v antikvariátech odkoupit zpět za původní cenu, některé se již prodaly
a musely se koupit nové. Dvě však už jsou ztracené
navždy...
Zůstaly však otázky: Co s Janou? Jak se k ní zachovat? Říct to rodičům? Policii? Vyhodit Janu z oddílu?
A co bude oddíl stát tahle nepříjemná zkušenost?
Řešení se nabízí několik...
Jura
Tenhle příběh se stal docela nedávno. Ještě není
u konce. Co poradíš Jurovi ty? Jak byste reagovali u vás v oddíle? Co by udělal váš vůdce, vůdkyně? Čekáme netrpělivě na vaše dopisy.
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léky
proti nudě
Hra pro robinzony – Pasiáns
Karty jsou považovány mnoha lidmi za
„Xáblovy obrázky“. Tuhle pověst získaly
proto, že lidé odedávna milují hazardní hry
a hrávají je o peníze. Někdy přitom dokážou
prohrát velké částky.
Pro nás jsou karty zdrojem pěkné zábavy
i ve chvílích, kdy jsme doma beznadějně
sami nebo si s námi nikdo nechce nic zahrát. V takové situaci se ocitají často i staří, osamělí lidé, kteří tráví většinu času ve
svém bytě. A nemocní, jimž lékař zakázal
chodit ven. Proto bývá Pasiáns oblíbená
hra babiček.
Ale vra6me se k nadpisu dnešního sloupku
určeného hrám pro osamělého člověka.
Slovo pasiáns je z francouzštiny, v Paříži se

pozvánka

PřijeXte na koncert Taxmeni
skautům ve čtvrtek 30. května
od 20 hod. v divadle J.
Grossmanna v Praze. Vstupenky si zajistěte v TDC nebo
JUNu.
Na 10. APRÍLOVÝ BLOUĎÁK
vás zve středisko 410 02
Neštěmice u Ústí nad Labem.
Sraz je v pátek odpoledne 31.
března a konec v neděli 2. dubna ve 13 hodin. Dotazy zodpoví Miki - Michal Vondráček,
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ovšem píše patience. Vyslovuje se však pasiáns. Označuje vytrvalost, trpělivost a dobře charakterizuje vlastnost, která se při
tomto druhu her cvičí.
K nejprostším pasiánsům patří „odebírání
dvojic“. Potřebujeme k tomu mariášové karty – 32 listů. Důkladně je rozmícháme a pak
celý balíček rozdělíme na osm hromádek,
v nichž jsou vždy čtyři karty. Všechny karty
leží lícem, tj. obrázkem vzhůru.
Pak začíná napínavá hra. Odebíráme z hromádek postupně dvojice stejných karet.
Například dva krále, dvě esa, dvě sedmičky.
Smíme je ovšem brát je tehdy, když leží
v hromádce navrchu, nikoli uvnitř!
Odebrané dvojice odkládáme stranou.
Pokračujeme tak dlouho, dokud nerozebereme beze zbytku všech osm hromádek.
Pak hra končí naším vítězstvím. Nebo se
proti nám spikne osud a v jedné chvíli zjistíme, že už žádnou dvojici odebrat nemůžeme, protože na všech hromádkách leží nahoře karta, která nemá jinde „partnerku“,
s níž by mohla vytvořit dvojici. V takovém
případě hra končí naší porážkou.
Ale hned se můžeme znovu pokusit o výhru
v nové partii.
Zet

Obvodová 18, 400 07 Ústí nad
Labem, tel.: 047 5503574.
Středisko Radobýl Trojka KORŘ Litoměřice zve na I. ročník LITOMĚŘICKÉHO UZLÍ-KU.
Soutěž ve vázání šesti základních uzlů se uskuteční v sobotu
1. dubna od 9 hodin v areálu kasáren
pod
Radobýlem.
Informace získáte na adrese
Dušan Sedláček, Seifertova 4,
412 01 Litoměřice.
Skautské muzeum a 9. sbor slovenští skauti zvou na V. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ SKAUTSKÝCH SBĚRATELŮ v kongresovém sále Severo-slovenských
celulozek a papíren v Ružomberku v sobotu 8. dubna 2000
od 8 hodin. Informace na tel.
čísle: 00421/ 848/ 4329082 Muzeum skautingu Ružomberok.

Největší české roverské setkání roku 2000 CZECHMOOT se
uskuteční ve dnech 28. dubna
až 1. května na Jižní Moravě.
Informace na adrese: Junák OVR&R, Senovážné nám. 24,
116 47 Praha 1 nebo http://
www.skaut.cz/www/obrok;
e-mail: obrok@junak.cz
Devátý
ročník
festivalu
FOLKOVÝ KVÍTEK proběhne
opět na Konopišti u Benešo-va
13. května. Vystoupí řada folkových skupin, součástí programu je celorepublikové finále autorsko-interpretační soutěže v žánru folk a country do
osmnácti let. Pro děti bude připraveno plno her a soutěží.
Informace: Sdružení Květ, tel.:
02 24102333.
připravil Windy

Kluci z našeho střediska si
věčně hrají na indiány. V jejich kronice jsou všechny
zápisy datovány po indiánském způsobu, například
Pátého slunce měsíce divokých hus, což má být 5. duben. Ale jakýpak měsíc divokých hus, když divokou
husu v našem kraji nevidíte,
jak je rok dlouhý. Když jsme
je na to jemně upozornily,
hned se naštvali a řekli:
„Tady je divokejch hus pořád plno! A lítaj nám v jednom kuse kolem klubovny.“
Doufám, že jste pochopili,
koho mysleli těmi divokými
husami, aspoň nám hned
došlo, že rudí gentlemani
tím míní náš dívčí oddíl.
A hlavně naši družinu. My
jsme totiž právě trénovaly
na stráni za klubovnou lety
na koštěti. Zkrátka jsme se
připravovaly na 30. duben
a závěrečnou slavnost, kterou jsme chtěly zakončit ten
bláznivý měsíc.
Kluci se pohoršovali i nad
tím, že pro nás je bláznivým
měsícem duben, pravověrní
indiáni totiž za bláznivý měsíc považují listopad. Na
tom zase poznáte, že v jejich
indiánském kalendáři něco
nehraje. Jen si vzpomeňte,
jakou náladu člověk mívá
v listopadu, ráno se pozdě
rozednívá, tma padne do
ulic už brzo odpoledne,
město často tone v mlze, vítr žene po ulici opadané listí
– v takový psí čas by člověk
nejraději zůstal celý den
v posteli, rozhodně máte
spíš depresivní náladu, než
abyste chtěli někde křepčit.
Zato v dubnu do vás často
cosi vjede. Kráčíte důstojně

Veverky, Ještěrky
a čarodějnice
po ulici, po nebi letí roztrhané mraky, každou chvilku
vás pokropí, ale pak hned
zase vykoukne slunce a svítí
oslepujícím jasem. Já mám
někdy v takové chvíli najednou chu6 rozběhnout se
a křičet bláznivou písničku
beze slov.
Kdyby to zůstalo jen při té
chuti! Jenže já se někdy
opravdu rozběhnu a letím
jako cvok. Tu písničku si přitom zpívám jen tak do sebe,
nevyřvávám ji na celé kolo,
takový cvok zase ještě nejsem, natolik se dokážu kontrolovat. Aspoň někdy.
Tyhle dubnové nálady nemám z naší družiny jen já. Je
nás víc tak postižených.
A když začneme společně

trojčit, kluci, kteří mají klubovnu vedle našeho doupěte, si významně 6ukají na čelo. Loni v dubnu dokonce
začali říkat naší družině ježibaby.
24. dubna je v kalendáři napsáno jméno Jiří. Ten den
považují klukovské skautské
oddíly za svůj svátek, protože svatý Jiří je jejich patronem. Nám by to mohlo být
celkem fuk, protože my máme svůj holčičí skautský
svátek 22. února. Ale fuk
nám to není, aspoň ne nám,
Veverkám. V ten den se vracíme k našemu původnímu
družinovému
jménu
a z Veverek se stanou zas
Ještěrky. Jestli vám zatím
nedošlo proč, tak vás popro-
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sím, abyste chvilku namáhali svůj mozeček. Pak jistě
přijdete sami na to, že podle
staré pranostiky: „Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři“.
O ještěrkách tam sice není
ani slovo, ale je jasné, že se
to vztahuje i na ně.
Jenže kluci z Trojky to nevzali na vědomí a začali nám
říkat ježibaby. Souviselo to
právě s čarodějnicemi a s létáním na koš6atech, o kterém jsem se už zmínila.
Když do nás zase vjela počátkem dubna ta cvaklá jarní nálada, na družinovce
jsme společně vymýšlely, co
všechno v tomhle mimořádném měsíci podnikneme.
A řekly jsme si, že 30. dubna,
o filipojakubském večeru, to
pořádně roztočíme.
Uděláme si na kopci za klubovnou vatru. Ale ještě
předtím budeme provádět
všelijaké reje. Kromě jiného
také uspořádáme závody na
koš6atech a pozveme na ně
holky z dívčí pětky. Bude to
prostě sjezd po dlouhé strmé stráni, s koštětem mezi
nohama. Start až nahoře na
temeni kopce, cíl dole u klubovny. Ale jen tohle samo
o sobě nám nestačilo. A tak
jsme si daly společný úkol
– budeme se všechny pídit
po tom, co nějak souvisí s filipojakubskou nocí, abychom měly skutečně bohatý
program.
Těch objevů a nápadů bylo
tolik, že nám bylo jasné
– všechno nemůžeme uskutečnit za jediné odpoledne
a večer. Začaly jsme je tedy
provádět hned. Byl to samozřejmě vždycky jen doplněk
normální družinovky, ale do-
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stávalo nás to do báječné
nálady.
Hned na druhou dubnovou
družinovku přinesla Ťapka
do klubovny knížky brněnského spisovatele a malíře
Aloise Mikulky.
„Holky, to vám jsou senzační pohádky, co ten Mikulka
píše! Vsadím se, že jste nikdy nic takového nečetly.
Hlavní roli tam často hrajou
ježibaby.“
Pak nám přečetla pohádku
s
podivným
názvem
Bezpečnostní zámek. Potom
jsme si prohlížely obrázky,
kterými autor svoje vyprávění o moderní ježibabě doprovodil, a hejkaly jsme nad
nimi blahem. Já jsem si pak

tu knížku půjčila domů a nechala si na kopírce nadělat
obrázky těch kouzlených
Mikulkových čarodějnic. To
budou pamětní lístečky, které rozdáme u ohně posledního dubna.
Třetí dubnovou sobotu jsme
měly
družinový
výlet.
Dlouho jsme se radily, jak
z něho uděláme mimořádnou událost, když je to
v tom mimořádném měsíci.
Amazonka přišla s geniálním
nápadem. Uspořádáme kočárkovou jízdu. Prostě si
každá opatříme do konce
týdne nějaký odložený kočárek, pokud možno hluboký,
protože ze spor6áku by náklad v terénu padal. A místo

abychom táhly obvyklou výzbroj na zádech, povezeme
všechno na kočárku – i stany. Přes noc sice venku nezůstaneme, ale budeme trénovat stavbu stanu na
oddílové závody.
Mně se podařilo při jarním
úklidu v naší čtvrti objevit
v přistaveném kontejneru
kočárek starý takových třicet let. Chyběla mu sice kolečka, ale ta mi sehnal a namontoval mladší bráška.
Všude, kudy naše družina
při výletu projížděla, jsme
budily pozornost. Lidi na
nás třeštili oči, to víte, osm
kočárků za sebou na hřebenové turistické stezce hned
tak nepotkáte. Sem tam se
některý vtipálek zeptal, kde
jsme nechaly děti. Vždycky
jsme něco suše odsekly, třeba: „Ty jsme nechaly doma
manželovi.“ Nebo „Právě
jsme je odložily do děcáku.“
Na pasece, kde chystali lesáci výsadbu stromečků, ležely hromady vyřezaných bří-

zek. Majku napadlo, že by se z tenkých větví dala vyrobit krásná koš6ata. Odkoukala kdysi u dědečka, jak se
takové
březové
koště váže, a tak
jsme se do toho
hned daly. Na nich
se bude 30. dubna
báječně létat!
Když jsme projížděly v Do-lánkách kolem autobusové zastávky, všimly
jsme si, že je čekárna – plechová bouda – plná papírů,
nedopalků, krabiček od cigaret i plechovek od piva.
Prostě hnus. Jak tady můžou
lidi čekat na autobus, v tom
hnoji?
V té chvíli jsem si uvědomila, že se nám naskytla krásná příležitost k družinovému dobrému skutku. Prostě
tady vyzkoušíme kvalitu
svých koš6at!
Toho dne jsme uklidily čekárničky ještě v dalších
dvou vesnicích. Když se nás
jeden vykulený strejda ptal,
proč to děláme, usmály jsme
se na něho sladce a řekly:
„Ále – poslal nás sem sám
pan prezident, nemohl se na
ten nepořádek dívat!“
Na poslední dubnové družinovce jsme si přečetly ze třinácté kapitoly Babičky
Boženy Němcové o tom, co
se dálo o filipojakubské noci
na Starém Bělidle. Zaujala
nás věta: „Pak seřadili se
a začali s hořícími pochodněmi tance provádět, děvčata však držíce se za ruce
a zpívajíce, točila se kolem
hořící hranice.“ A rozhodly
jsme se, že nacvičíme k ohni

nějaký rej s koš6aty. Něco na
způsob mažoretek. Nitka
přinesla jarní díl Českého
roku. Hledaly jsme v té nádherné knize zaříkadla, která
by se dala použít u ohně.
A pak přišel ten dlouho očekávaný den. Kromě našeho
oddílu a dívčí pětky přišli
i kluci. Vymódily jsme se
tak, že na nás všichni hosté
zírali. Oblékly jsme se jako
skutečné ježibaby, do dlou-

hých sukní (každá
jsme měla na sobě
aspoň dvě), vlňáků,
strakatých šátků, na
nohou rozšmajdané
škrpály. K tomu skobovité nosy pečlivě
vyrobené z papírové
hmoty. Připravený
program měl senzační úspěch. Kluci dokonce žadonili, aby
si taky mohli zalétat
na koš6atech.
Večer zakončila Ťapka u dohořívající hranice Nezvalovou básničkou:
Čarodějnice
Nachýlená nad kotlem
V bíle nalíčené komůrce
Vaří
Švestková povidla
V jedné ruce drží svíci
V druhé měchačku
Šklebí se
Na svůj obraz
Který se zmítá
V smolném varu
A vyplivuje
Z pekelných hlubin
Vzhůru
Na dřevěný strop
Pokrytý
Mouchami
A netopýry
Usazenými v pavučinách
Malé
Růžové
Pecky
Vážka
Fotografie Jambo,
Káča a Jistič
Kresby Alois Mikulka
Jak se vymódily naše kamarádky z Velkého Týnce, vidíte
na prvním obrázku. Holky
z Prahy zase vyrábějí každá
svou figurku čarodějky.
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EXPEDICE TŘÍ DEVÍTEK
Expedice – slovo, vonící dálkami a dobrodružstvím. Přístav vodních skautů z Mladé Boleslavi
se na takovou pořádnou expedici vydává každé druhé léto. Ta první, do Norska, se konala
v roce 1993, následovalo Savojsko 95, italsko-francouzsko-španělské Pirineos 97. Loňská trasa Expedice tří devítek vedla znova do Norska.
Oddíl má pohnutou historii – byl založen v roce 1937, těžká léta prožil jako Kanoistický oddíl Sokola, trampské osady, později jako Mladí ochránci přírody.
Vydává časopis Kim (dříve Komodor), na stálý tábor u vody jezdí v sudé roky aspoň na tři
týdny a během roku má přebohatou činnost. Má tři posádky kluků a jednu dívčí, a i se staršími čítá téměř padesátku členů.
2. 7. 1999
V rekordním čase máme naloženo. V 21,30 se
znova scházíme, vybíráme cestovní pasy, rodiče zamačkávají slzy a zdá se, že se nemůžeme rozloučit. Konečně ODJEZD! Jedeme přes
Polsko, je to dobrodružné, mají totiž ještě
horší silnice než my.
Ráno jsme stíhali trajekt jak v akčním filmu…
6. 7.
Řeka Strondaelva. Vody bylo zas o něco víc
než včera, ale jinak byla stejně krásná – čistá,
zelená a studená. Každý úsek jsme si předem
prohlédli, aby nás nepřekvapily nějaké nebezpečné peřeje. Naše nejlepší posádka několikrát zdolala úsek Tří schodů, naposled ale najeli moc ke skále a vrátilo je to na válec, odkud
se dlouho nemohli dostat. Převrátilo je to
a zmizeli pod rozdivočelou bílou pěnou. Měli
jsme o ně hrozný strach…
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Nakonec vše dobře dopadlo, i když raft se velcí kluci snažili vytáhnout aspoň hodinu, než se
to podařilo. Na té divoké vodě si člověk připadá jako smítko, se kterým si vlny mohou dělat, co chtějí. Snad jsme pochopili, že řeka je
mocná a musíme být připraveni na všechno.

12. 7.
Dnes cestou zajíždíme ke starodávným skalním rytinám z přelomu doby kamenné a bronzové. Z jednoduchých čar byly vytvořeny
všechny možné tvary. Nejvíc bylo sobů a jakýchsi spirál…
Po chvíli se vrháme na borůvky – je to silnější
než touha po kulturním zážitku.

Na zpáteční cestě zastavujeme na nejkrásnějším místě v tomto kraji – u kaskádovitého vodopádu Twindefossen. Ta nádhera se ani nedá
popsat slovy, ale v každém určitě zanechá
pěknou vzpomínku. Stačí zavřít oči…

Kupodivu i na náročné expedici, kde je hlavním programem sjíždění divoké vody, případně
doplněné prohlídkou pamětihodností a zdoláváním vrcholů, se dá stíhat obvyklý táborový
program. A tak probíhají nejrůznější soutěže,
závody všestrannosti jednotlivců i družin, nacvičují se divadelní výstupy k táboráku, kreslí
dojmy z expedice, a někteří jedinci dokonce
zvládají plnit Tři orlí pera…
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18. 7.
Všichni jsme patřičně nažhaveni a odhodláni
dosáhnout vrcholu hory Glittertind (nejvyšší
v Norsku – 2 470 m). Výprava se postupně trhá na malé skupinky, Skáčeme po kamenech,
brodíme sněhem a odoláváme počasí.
Stoupáme výš a výš. Poslední část, ta po hřebeni, je obzvláš7 obtížná, proti ostrému větru,
a většina z nás musí sáhnout až na dno svých
sil. Je nám hrozná zima a sníme o dovolené
u moře. Jsme však odhodláni nevzdat se.

22. 7.
Ve skansenu Maihaugen je rozchod. Je to procházka dějinami Norska. Můžete navštívit domy řemeslníků, projít se uličkami z doby před
sto lety, vidět, jak naši předkové žili.

Laponská chýše ! "
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24. 7.
Někteří jedinci spali na palubě trajektu. V noci byla totiž opravdová tma!!! Bylo to pro nás
něco už tak nezvyklého, že jsme se na to museli jít všichni podívat.
Většina lidí usíná ještě před vyjetím z trajektu.
Českého celníka jsme vítali málem se zpěvem
- čím víc jsme se blížili k Boleslavi, tím se nálada zlepšovala.
Zakřičeli jsme naposled expediční pokřik:

A+ si běsní bozi trollí,
Ulr, Thor a Odin –
Osmička, ta nepovolí!
To řve osmý oddíl!
- a najednou byl všeho konec. Mně stále ještě
nedocházelo, že už je to definitivní, ne jako
loučení, kdy jsme si řekli Ahoj! a za dvě hodiny se potkali u Velkého válce na konci úseku
řeky Sjoy, někdo na raftech a ostatní s fo7áky
na břehu. Ale to je tak vždycky, že všecko pěkné má svůj konec.
Úryvky z expediční kroniky
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Svatopluk Hrnčíř
„…Hlavně že nás nikdo neuvidí a neuslyší. Na ulici bych ti
to ukazovat nemohl. Už proto,
že by kolem mohl jít děda.“
Tomáš pohlédl na roli, kterou
kluk z Prahy odložil na stůl.
„Nebo nějaký zvědavec," pokračoval nečekaný host.
Co to Pražák vlastně přinesl?
Mapu světa? A co ty tajnosti
kolem?
„A co ty? Pořád nevím..."
„Aha, já jsem Franta. Doma
Fanda, venku Franta, ve škole
František."
„František Schovánek," dodal
netrpělivě Tomáš.
„Kdepak! Schovánek je děda.
Máma sice Schovánková byla,
ale když si vzala tátu...
Zkrátka, já jsem Franta
Hurych."
„No a teK," zajiskřily zvědavé
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Tomášovy oči, „proč se tady
schováváme, když nejseš
Schovánek?"
František Hurych zvedl roli,
ale k tomu, aby ji rozbalil, se
neměl.
„Včera jste mi nevěřili," začal
vyčítavě. „Já vím, málokdo by
tomu věřil. Ale abys věděl, jaký mám známosti, tak jsem ti
přinesl něco ukázat."
Franta z Prahy stáhl z role
obal a pokusil se rozvinout
dva stočené archy. Příliš to
nešlo, a tak Toma požádal:
„Přidrž to na jednom konci."
Tom poslechl a vzápětí se zajíkl. Na velikém výkresu byly řady obrázků s důvěrně známými postavami. Kdekdo by je
poznal. I kdyby nad kresleným
příběhem nebyl nadpis, by je
poznal.

Mirek Dušín ukazuje na strom,
Rychlonožka volá: Himbajs,
šůviks... Ale co je to tam za
mátohy v bílých hábitech?
Tom zvedl prudce hlavu a vyhrkl:
„Fra-Franto, vždy7 já tenhle
příběh vůbec neznám! V knize
Rychlé šípy není!"
„Máš pravdu," přikývl rozšafně František Hurych, „chlapče, máš pravdu! Koukám, že jsi
rychlošípácký znalec. Nebyl
ani v Mladém hlasateli, ani ve
Vpředu. To čubrníš, co? Ale
představ si, není to tisk. Je to
kresba, originál! A teK se podívej na druhý."
Tomášovi se chvěly ruce, když
rozbaloval další svitek.
Rychlé šípy a mluvící kámen
„Ten taky neznám," žasl. „Jak
je to možný? Kdes to splašil?
Proč je nevytiskli?"
„To by bylo delší povídání,"
zavzdychal Franta. „A já vůbec
nevím, jestli můžu něco prozradit."
„Proč ne? Když už jsi s tím přišel... Nikomu nic neřeknu. Ani,
ani..."
Tomáš Brychta jako uhranutý
hleděl na kreslené příběhy
známé pětice.
„Kde jsi seriály vzal? A jak to,
že je máš v Mlázovicích?
Copak jsi věděl, že právě letos
o Velikonocích se s nima budeš tady vytahovat? - No - povídej!"
„Proč je tady mám? Protože tu
byly pořád. U dědy na půdě.
V malovaný truhle. Ale - víc toho prozradit nemůžu."
„Děda, děda," mračil se Tom.
„Co ho sem pořád pleteš?
Nakonec budeš tvrdit, že to
kreslil on."
„Dědeček," řekl po chvíli
Franta váhavě, „říkám dědeček, abys pořád neslyšel děda,
děda, byl zkrátka zaměstnaný
v tiskárně, kde se časopisy
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s Foglarovým seriálem tiskly."
Tomáš vyskočil.
„Pozor, pozor, a7 si nezbouráš
altánek," napomenul ho vnuk,
který právě možná zradil svého dědu.
„Ty chceš říct," téměř vykřikl
Tom, „že pan Schovánek je
v tiskárně sebral? Čmajznul?"
„To ne, kdepak. Ale upozorňoval jsem, že je to na dlouhý řeči. Víš co, nejdřív si seriály
přečti!"
„Vždy7 se na to třesu od chvíle, kdy jsi je rozbalil."
Tom se posadil, rozvinul první
arch a četl. Pak se pustil do
druhého příběhu. Když skončil a druhá čtvrtka se pomalu
svinovala, Franta se zeptal:
„Co tomu říkáš?"
„Ani nevím. Dobrý, snad dobrý. Ale takových příhod bylo!
Plížení, schovávačky, honičky,
Rychlonožkovo himbajs."
Protože Frantu Tomova odpověK neuspokojila, poskočil
a málem křikl:
„Ale taky Mluvící kámen!
A Uctívači ginga! Víš vůbec
o nich něco?"
„Samozřejmě," kývl Tomáš
Brychta, ale vzápětí se zarazil.
„Vlastně - v seriálech snad nebyli. Jen v knihách. Rychlé šípy šly do Stínadel a objevily
svatyni Uctívačů ginga. Asi to
byli taky Vontové, když měli
obřady ve Stínadlech. Nebo
ne? To si přesně nevybavuju.
Ale jak vypadá strom gingo, to
vím. Správně se to píše ginkgo, celým názvem ginkgo biloba. Česky jinan dvoulaločný."
„Ještě si mohl podotknout, že
to bylo tajné sdružení, snad
nějaká sekta. No a když se prý
tenhle příběh měl tisknout,
tak se zjistilo, že se ztratil.
Nebyl k nalezení. Redakce tvrdila, že ho se všemi články,
kresbami a fotografiemi do tiskárny poslala. Ale ta řekla, že
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všechno přišlo, jenom seriál
na poslední stránku ne. Malíř
naštěstí už kreslil další. Rychle
ho tedy dokončil a poslal do
tiskárny. Ale - velké ALE...
Redakce si vzápětí uvědomila,
že druhá příhoda není samostatná, ale navazuje na první.
Co teK? Rotačka stála, čekala.
Naštěstí pan Foglar byl
rychlík, a malíř, který zrovna
Fischera zastupoval, taky. Dali
se do práce a v poslední chvíli
přinesli úplně jiný příběh.
Situace byla zachráněná!"
„Fuj!" odplivl si Tom. „To šlo
o nervy!"
„Jenomže! Představ si to!
Mezitím se v tiskárně ztratila
i ta druhá část!"
„No jo, dva seriály se ztratily,
tady je to vidět. A co třetí? Ten
už si důkladně hlídali, viK?"
„To ti Venca písk! Neztratil se.
Ale ne proto, že byl v trezoru.
Neztratil se proto, že v něm už
nebyli Uctívači ginga."
„Aha," řekl pouze Tom a jeho
pusa zůstala hezkou chvíli
otevřená.
„Leccos se vysvětlilo," pokračoval Franta, „když redakce
v těch dnech dostala dopis.
Může se říct - výhružný dopis.
Uctívači ginga si totiž nepřáli,
aby se o nich psalo a prozrazovaly se jejich zvyklosti
a místa..."
„Například ostrov Chu," vzpomněl si Tom.
„Ano. Uctívači ginga zkrátka
měli dlouhý ruce. Tak dlouhý,
že se dostali až do tiskárny."
„Chápu, kresby ukradli, ale jak
je vidět, nezničili. Jenomže jak mohli vědět, že příběh
o nich se připravuje do tisku?"
„Museli tam mít svého zvěda.
Ale to jsou dohady, všechno
se neví. Kolem celýho případu
je pořád ještě moc záhad."
„Po tolika letech?" divil se
Tom a snažil se ty roky spočí-

tat.
„Taky jsem si to na prstech počítal," zasmál se Franta.
„Vypadá to na padesát, šedesát let."
„Prokryndapána, půl století!
Ale - ještě něco je mně divný.
Že se jich pan Foglar lekl.
Vždy7 vymyslel bobříky, to
znamená i bobříka odvahy! Já
bych řekl malíři, aby hledání
ginga a obřady Uctívačů nakreslil znova."
František Hurych potřásl hlavou:
„Ještě nevíš všechno. Nedá se
říct, že se Foglar bál. On totiž
po tom dopisu uznal, že
Uctívači jsou v právu, že by
neměl prozrazovat jejich obřady. A tak se k té příhodě už nikdy nevrátil."
„Je to škoda," litoval Tom.
„Takový pěkný, napínavý příběh."
„Před chvílí jsi mluvil jinak.
Ale na tom teK nezáleží..."
„Pořád ještě nevím," netrpělivě poposedával Tom, „jak se
k těm kresbám tvůj děda dostal."
„Taky všechno nechápu.
Mockrát jsem se ho ptal, ale
on se většinou vykrucuje.
A tak jsem si něco domyslel.
Představ si, někdy mám dojem, že –" Franta v té chvíli ztišil hlas…
Záhady, které se kluci snaží vyřešit, jako by měly schopnost se
množit. Kde leží ostrov Chu?
Existuje doopravdy mluvící kámen? A jak se vlastně dostaly
kresby k dědovi na půdu?
To všechno se dočteš v příběhu
nazvaném Ostrov uctívačů ginga, o němž už jsme psali v prosincových Knžkách do krosny.
Vydalo ji nakladatelství Ostrov
v edici Dálky.
Úvodní ilustrace Marko
Čermák, seriál M. Cianko

SČK
Tak už je vás přes dvěstěpadesát!
Velmi nás těší zájem odběratelů Skauta-Junáka
o členství ve Skautském čtenářském kruhu,
a zvláště dopisy, některých z vás, v kterých nám
sdělujete, jak jste úspěšní v plnění té jediné podmínky SČK – totiž přečíst aspoň jednu stostránkovou knížku za měsíc, ale také třeba jaké knihy
čtete nejraději.
Odpovídáme
Objevila se také otázka, že vlastně v každé knížce je těch „sto“ stránek jinak dlouhých, protože
v knihách pro menší děti je větší písmo a také záleží na množství obrázků, a co třeba knížka kreslených seriálů?
Samozřejmě, že se knížky liší, ale liší se navzájem také čtenáři. Někteří knihy přímo hltají,
a když se do děje ponoří, jsou schopni přečíst dobrodružnou knížku třeba za jediný večer. Jiní mohou mít se čtením trochu potíže a nečtou tak
rychle, nebo mají mnoho povinností a na čtení
nezbývá tolik času. Záleží také na věku a zkušenosti čtenáře – jistě něco jiného bude bavit odrůstající světlušku a něco jiného patnáctiletého rádce družiny. A tak si z těch rozdílů nic nedělejte,
a čtěte dál to, co vás baví. Kdosi moudrý řekl, že
knížky jsou přáteli na celý život. A je to pravda.
Děkujeme
všem, kteří nám odpověděli na otázku
v Desetiboji z č. 5, kolik členů SČK je ve vašem
oddíle. Čísla to nebyla nijak vysoká, tak dva - tři,
nejvíc je členů ze Šternberka – celých 16. Někdo
naopak s politováním zjistil, že je z oddílu v našem kruhu sám. A tady se nabízí možnost: pozvi
ostatní skauty a skautky z tvé družiny – z tvého
oddílu do našeho Skautského čtenářského kruhu!
Vyprávěj jim o tom, co zažíváš za dobrodružství
při čtení knížek a nabídni jim možnost se do
SČK přihlásit.
A tady je seznam nově přihlášených členů do SČK:
Zuzana Sankotová, Pelhřimov; Tomáš Rozkošný, Kutná
Hora; Šárka Žbánková, Lahoš7; Veronika Titzová, Velké
Meziříčí; Jakub Rajs, Třemošnice; Jitka Mozorová,

Třebíč; Štěpánka Mozorová, Třebíč; Lucie Juřicová,
Olomouc; Jana Hlavičková, Pelhřimov; Eliška Blahová,
Doubravník; Kateřina Zákoutská, Lomnice nad
Popelkou; Marie Kadlecová, Holešov; Petra Kučírková,
Havlíčkův Brod; Kristýna Kroulíková, Ústí nad Orlicí;
Tomáš Knötig, Rosice u Brna; Vojtěch Soudný, Votice;
Jana Šindelářová, Slavonice; Miroslava Soukupová,
Šluknov; Ta7jana Bernátková, Liberec 1; Zuzana
Pilařová, Hradec Králové 2; Veronika Lantová, Hradec
Králové 3; Alena Budínská, Hradec Králové 16; Květa
Pilařová, Hradec Králové 2; Lucie Suchánková, Hradec
Králové 11; Monika Kabeláčová, Hradec Králové 12;
Markéta Szotáková, Hradec Králové 12; Lenka
Drašnarová, Hradec Králové 12; Jitka Kratochvílová,
Šluknov; Zdeněk Soukal, Pardubice; Lukáš Milde,
Pardubice; Jana Nováková, Vikýřovice; Katka
Vavřincová, Třemošnice; Marie Pečivová, Slušovice;
František Bína, Kraslice.

Knihy tentokrát získávají: Kristýna Kroulíková
z Ústí n. O. a Zdeněk Soukal z Pardubic.
Milí členové Skautského čtenářského kruhu,
chci se zde omluvit všem těm, kteří ještě neobdrželi svoji výhru – knihu, a stejně tak všem členům SČK, kteří ještě nedostali legitimaci našeho
čtenářského kruhu (od čísla 151). Od prosince
mne pronásleduje smůla – nejdřív dvojnásobná
chřipková epidemie, pak rozkopaný byt – a protože vlastně na všechnu redakční práci včetně vyřizování pošty (a opravdu jí není málo) jsem
v redakci sama, prostě jsem to nestihla vyřídit.
Opravdu mne to mrzí, ale doufám, že žádná další pohroma není na obzoru, a v době, kdy se vám
toto číslo Skauta-Junáka dostane do rukou, už se
mi podaří všechny tyhle dluhy vyřídit.
Díky za pochopení
Vaše šéfredaktorka Káča
Víš, že existuje
edice Knihovnička Skauta-Junáka? Zatím v ní vyšlo jen několik knížek, ale docela jistě stojí za to.
Dnes tedy první z nich:
ŽELVA ČEKÁ V BABYLONU
(25,- Kč)
Dobrodružný, detektivní příběh známého českého spisovatele Svatopluka Hrnčíře.
Co čeká v napínavém příběhu na spolužáky Marka
a Lindu za záhadu? Není to
poklad? Každý skaut i skautka se může pustit do luštění
šifer odkazu bývalého námořníka, strejdy Šífaře...
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Co přinesl
poštovní kurýr?

kresba: berg

Milé sestry, milí bratři, milí čtenáři!
Chtěla bych vám všem alespoň touto cestou poděkovat za vaše milé či naopak kritické dopisy, přání,
články, fotografie a kresby, které nám do redakce posíláte. Mnohdy nacházím ve schránce SkautaJunáka i několik naditých obálek denně.
Pochopitelně to mne, Miloše i další spolupracovníky
redakce velmi těší.
Materiály od vás opravdu nekončí v redakčním koši. Pečlivě je čteme, třídíme materiály pro jednotlivé
rubriky, již otištěné archivujeme. V tuto chvíli nejvíc
příspěvků od vás – čtenářů máme na téma Chvíle
strachu. Asi se všichni rádi trochu bojíme, nebo spíš
každý z nás nějaký ten hrůzostrašný okamžik prožil
a je rád, že to dobře dopadlo a že situaci tak zvládl.
Začaly chodit i odpovědi a dotazy do Linky S. O. S.,
ba dokonce i příspěvky do Opičárny, Hlavolamů
a Přírody zblízka, nebo povídky a příběhy „jen tak„.
Tyto dopisy nás těší nejvíc – jsme rádi, že jste časopis přijali za svůj a chcete se podílet na jeho tvorbě.
Za všechny dopisy, které nám pošta doručila v průběhu měsíce února, srdečně děkujeme. Jejich jmenovitý soupis uvedeme opět příště.
Vaše názory, kritiky i pochvaly jsou pro nás vodítkem, v čem můžeme časopis do budoucna zlepšit.
Dostává je k nahlédnutí také redakční rada časopisu,
což je poradní sbor redakce. Jsou to zkušení skautští
činovníci a činovnice, kteří mohou obsah časopisu
svým názorem, radou nebo nápadem ovlivnit.
Z vašich dopisů vyplývá, že se většinou líbí zmenšený formát časopisu, „který se vejde do batůžku, aby
byl stále po ruce„, jak napsala jedna z vás, a také
přílohu Rádce považujete za praktickou. Občas někomu chybí některá rubrika, která ve Skautu-Junáku
bývala někdy dřív, nebo která je v některém jiném
časopise pro děti a mládež a rádi byste ji četli
i v tom svém skautském. Tu a tam zas někomu některá rubrika přebývá, považuje ji za zbytečnou.
Někdo má radši na obálce časopisu fotky, jiný by je
raději malované od známých ilustrátorů, někdo by
chtěl seriál na pokračování, jiný víc vtipů nebo křížovky a rébusy. Nechceme slibovat, že to vše splníme, protože někdy nejde vyhovět všem, zvláš+ jestliže mají právě opačný názor. Přesto by nám vaše
názory velmi pomohly právě v tuto dobu, kdy se začíná pracovat na plánu nového ročníku.
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POMOZ I TY VYTVÁŘET SVŮJ ČASOPIS!
Napiš nám, co myslíš, že by se mělo i v novém ročníku zachovat, co chceš najít nového nebo co si myslíš, že by bylo lepší změnit.
• Vyhovuje ti formát, počet stránek a barevnost časopisu?
• Líbí se ti příloha Rádce?
• A co Skautský desetiboj?
• Co čteš v časopise nejraději? A co naopak nejméně? Je něco, co nečteš vůbec? A proč?
• Co ti ve Skautu-Junáku chybí? A co přebývá?
• Máš nějaký další vzkaz redakci?
Připiš, prosím, svůj věk, a jméno nebo přezdívku.
Nechceš-li napsat celou adresu, tak alespoň místo
(město nebo vesnici), kde bydlíš. A na obálku napiš
čitelně ANKETA.
Děkujeme předem, moc nám to pomůže.
Káča a Miloš

Připomínáme, že v tuto chvíli nejvíc očekáváme vaše příspěvky na tato témata:
• 10 let – historie skautingu u vás
• nápady do katalogu 365 dobrých skutků
• co zlepšit v novém ročníku časopisu, co byste
v něm rádi našli
• fotografie z vaší činnosti
Řešení Čtenářského kvízu
z Desetiboje v minulém čísle Skauta-Junáka (strana 4), které se už nevešlo na str. 37
Úkolem bylo přiřadit správně k sobě názvy knih a spisovatelů. Nalistuj si znova tento úkol z Desetiboje a zkontroluj správné dvojice:
1. - 5., 2. - 10., 3. - 9., 4. - 4., 5. - 2., 6. - 8., 7. - 1., 8. - 7.,
9. - 6., 10. - 3.
Kdo seřadil správně všech 10 dvojic – spisovatele a jejich
dílo – je vynikajícím znalcem dobrých knih. Kdo sestavil
správně méně než 5 dvojic, nečetl ještě spoustu skvělých
knížek a má se na co těšit.

Strašidla z poslední stránky
Objevila jsem je v časopise litoměřického oddílu Kluků od Rysí řeky, který se jmenuje
Povídálek. Strašidla vymýšlejí, popisují a kreslí sami kluci, a mně se ten nápad moc líbí.
Ostatně, posuOte sami:
žrouta zbavit? To by se mnoho lidí muselo naučit dívat na
své město naprosto jinak.
A pak by tato příšera zmizela.
Dan

Morseovák
Duch podobný Aladinovu
Džinovi, ale tento vylézá sám
od sebe a straší všechny
skautíky, kteří neumí morseovku. Ty pak v noci budí a nutí je až do ranního svitu šprtat
morseovku. Morseováka se
zbavíte jedině tím, když bez
jediného zaváhání vyluštíte
jeho
pískavé
signály.
Odpovíte-li správně, zmizí.
Odpovíte-li špatně, máte do
rána o zábavu postaráno.
Pája

Kohoutkář hrozivý
Je ještěr, který je docela podobný netopýrovi. Žije v rourách a vylézá z nich kohoutky
ven. Ty skauty a skautky, kteří nepoužívají kohoutek alespoň desetkrát denně, stáhne
Kohoutkář do svého kohoutkového světa. Odtud už není
návratu a musíte mu do skonání světa drbat uši. Tak se
raděj umývejte hodně často!
Komik

Uzlouch
Je mladším bratrem Morseováka. Nutí vlčata zauzlovat
„velkou regatu“ pod 25 sekund. Pokud to někdo nezvládne, tak ho trápí až do rána bílýho. No ano – Uzlouch
chodí strašit zásadně v noci.
Pája
Městožrout
Neuvěřitelně odporná nestvůra, která je ale pro většinu lidí
neviditelná. Požírá ta nejkrásnější zákoutí našich měst
a místo nich dosazuje silnice,
parkoviště, garáže, letiště
a podobné betonové příšernosti. Miluje parky a stínadelská zákoutí. Jak se Město-

Dlouho
Žije ve Stínadlech a napadá
Vonty z dlouhých tmavých
uliček. Je silnější než Rambo.
Nosí u sebe krtka v kleci a zatím ho nikdo nezískal. Ti, co
se o to pokoušeli, se už nevrátili. Jak se mu vyhnout?
Nic jednoduššího – nechoKte
dlouhými ulicemi!
Rejsek
Zzzíííip
Je to nechutné a fakt odporné
strašidýlko. Všude otravuje,
každýho dráždí a pak zdrhá
a ječí. Má svouji věrnou kopii
ve vlčácké družině KOPŘ. Je
prostě po bráchovi…
Pája

Ježura v kleci
Vontská strašidla mají mnoho
podob. Toto se vydává za ježka v kleci a chce Vonty pořád
kousat. Jen si zkuste k takovému strašidlu strčit prstíky!
Ježury se ale zbavíte velmi
snadno. Prostě jej věnujete
nějakému jinému Vontovi.
Bude určitě rád!
Pája
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dokážeš to?
Jako obvykle i dnes ti předkládáme několik jednoduchých testů, na kterých si můžeš ověřit
svou všestrannou tělesnou zdatnosti. Rychlost,
obratnost i sílu. Přijmi to jako výzvu. Když se
ukáže, že ti něco nejde, nevzdávej se. Zkoušej to
znovu a znovu, dokud se ti nepodaří dosáhnout
takového výkonu, který tě uspokojí. Kdo pravidelně cvičí a sportuje, vypěstuje si vytrvalým
úsilím krásné tělo.
Když začnete tyto malé zkoušky zdatnosti plnit
společně s družinou nebo dokonce s celým oddílem, bude vás to víc bavit. A váš program se
stane o něco pestřejším.
1. Zkouška obratnosti – hříčky s malými míčky.
Vezmi si malý gumový míček, nejlépe starý tenisák, a proveK s ním toto prosté cvičení. Nejdřív
ho vyhoK desetkrát nejméně do třímetrové výšky (tj. tři metry nad hlavu) a chytej ho do obou
dlaní. Jestliže ti ani jednou neupadne na zem,
pokračuj ve zkoušce tím, že ho vyhodíš opět desetkrát do výšky, ale chytat ho budeš jen do
pravé dlaně.
Dokážeš-li to také bez
chyby, dej se do závěrečné části testu, vyhoK
míček znovu desetkrát
tři metry nad hlavu
a chytej ho jen do levé
dlaně. Za bezchybný výkon si připočti do
Skautského desetiboje 4
body.
Co když ti míček spadne
na zem? Pokus tím končí. Ale nic ti nebrání,
zkusit to znovu. Hned,
zítra, za tři týdny – čas
máš až do konce dubna!
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2. Zkouška síly. Přejdi ze stoje do dřepu, přednož levou nohu a pak se zvedni do stoje jen na
pravé noze, aniž by se levá dotkla země.
Podařilo se? Opakuj to, ale zvedni se jen na levé
noze. Za úspěšné splnění těchto dvou podmínek si připočti 3 body.
3. Zkouška vytrvalosti. Ujdi za hodinu nejméně
6 kilometrů. Na hřišti nebo na výletě do přírody
(vzdálenost si odměř na mapě, na hřišti počítej
dokončené okruhy). A odměna? 2 body!
4. Zkouška rychlosti. Nasbírej si na hromadě
stavebního písku nebo v říční náplavce 5 kamínků velkých asi jako lískový oříšek. Čtyři kamínky polož na zem tak, aby mezi nimi byla aspoň třícentimetrová mezírka. Pak si k těmto
kamínkům dřepni, pátý vyhoK do vzduchu (jakkoli vysoko) a než ho opět chytíš do dlaně, musíš stejnou rukou shrábnout všechny čtyři kamínky ze země. Úspěšně splníš tuto zkoušku
tehdy, když máš všech pět oblázků pohromadě
v jedné dlani. A získáváš tak 1 bod. Jestliže ti vyhozený kamínek upadne na zem,
pokus končí nezdarem. Ale můžeš
to hned opakovat a tak dlouho, dokud úkol nesplníš nebo ti nedojde
trpělivost.
Minitělocvična v bytě
Jarní plískanice nás někdy drží doma, na hřišti
stojí voda, lesní a polní cesty jsou rozblácené,
cvičit a sportovat venku je o zdraví. Tak si to aspoň myslí mnoho lidí. A protože se jim nechce
chodit do tělocvičny, nedělají nic. Někdy to ani
není z lenosti, prostě nevědí, že dobrou tělesnou zdatnost můžeme získávat i doma. Domácí
tělocvična se dá zařídit i v tom nejmenším pokojíku. Jen vědět, jak a s čím cvičit.
Především můžeme využít všechny cviky, které
se dělají na místě a nevyžadují žádné pomůcky.
Dřepy, kliky, kroužení pažemi i trupem, posilovací cviky břišních svalů, předklony, záklony
– to všechno vyžaduje minimální prostor. V domácí minitělocvičně se však uplatní i různé pomůcky. A nemusí to být vždy kupované věci, ale
třeba ohlazené kameny (náhradní činky), stará
duše z bicyklu (nahradí drahé siliče). Ke vzpírání poslouží židle, k cvikům obratnosti a pružnosti metrová rovná hůl.
Když cvičíš pět nebo deset minut mezi učením
nebo čtením Skauta-Junáka, prokrvíš mozek
a školní látka ti pak lépe leze do hlavy. A jako
odměnu získáš trochu tělesné zdatnosti navíc!

opičárna

• Jak vám to na táboře klape?
Ale báječně. Hrajeme často noční hry, míváme táboráky, chodíme na přepady jiných táborů.
A co potom ráno?
To jako když do nás střelí.
To se mi líbí, že jste pak po ránu tak čilí.
Kdepak, to ležíme jako zabití.
• Když se ráno probudíš a vidíš, že nevidíš,
zkus otevřít oči.
Když to nepomůže, vylez ze spacáku. Když
ani potom nic neuvidíš, uvidíš, že je ještě noc
a zalez zpátky do spacáku.
2x z časopisu 17. oddílu Bratislava
• Motýl pozval na svačinu berušku a stonožku. Beruška přišla včas, stonožka ale až k večeru.
Co se ti stalo? – ptá se motýl.
Ále, dole byl nápis: „Očistěte si dobře obuv!“

• V jídelně na táboře se kluci dohadují nad
ešusem, jestli ta nechvalná tekutina bez chuti
a barvy je káva nebo čaj. V tom přijde kuchař
a zahlaholí: „Tak indiáni, dá si ještě někdo
nášup toho speciálního lahodného kakaa?"
• Riki se vrátil z města do tábora a Aka se ho
ptá: „Když jsi házel ten můj dopis do poštovní
schránky, tak sis nevšiml, že jsem zapomněl
napsat adresu?"
„Ale všiml. Já jsem myslel, že nechceš, abychom věděli komu píšeš," odpověděl kliOas
Riki.
• Na táboře Akela rázně ukončil rvačku dvou
vlčat, a oba kluci se snažili vysvětlit, proč
k bitvě došlo. Ale Goliáš to přeci jen vysvětlil
lépe: „Všechno začalo tím, že mi Michal vrátil
tu facku."
• Rádce družiny Vyder zasněně povídá: „Tak
přemýšlím o tom, že si koupíme novou, pořádnou pramici."
„A to máme v pokladně tolik peněz?" ptá se
jednohlasně družina.
Rádce na to: „Nemáme, ale přemýšlet o tom
přeci můžeme, né?"
Z archivu Jiřího Řeháčka - Balů, Mimoň

• Tati, dnes jsem nejel autobusem, běžel jsem
za ním, a ušetřil jsem 6 korun!
Hlupáku! Měl jsi běžet za taxíkem, ušetřil bys
stovku!
2x od Katky Krpelánové z Benešova

• „Tak Syslíku, co máme dneska k obědu?" ptá
se rádce družiny. „To já nevím, to je tajemství," krčí rameny kuchař Syslík. „Já jsem totiž
ztratil z konzervy tu nálepku."
• „Kuchaři, dáš mi ještě nášup toho guláše?"
ptá se Otesánek.
„Proč se ptáš?“ diví se kuchař.
„No, abych věděl, jestli mám jíst pomalu a nebo rychle."

L. Havlíček - Mat

• Družina skautů se koupe v Sázavě. Rádce
na ně volá: „Kluci, rychle z vody! Začíná pršet
a byli byste mokří!"

41

ZPRÁVY Z TDC
– Již nelze doobjednávat
kompletní ročník SkautaJunáka 1999/2000, nebo7 čísla 1– 4 jsou rozebrána, zájemcům se omlouváme.
– Redakční den SkautaJunáka je v pondělí od 13 do
17 hodin.
– Otvírací doba v distribučním oddělení TDC: po-pá 1012, 14-18.
– S platností od 1. 4. 2000 ruší TDC zasílání knih zároveň
s časopisy.
– Pozor! TDC má nové faxové
číslo: 02/ 24 102 399.
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FOGLAR VE HVĚZDÁCH
V prosinci 1996 byla pomocí
reflektoru observatoře na
Kleti, vybaveného CCD kamerou, objevena planetka při
měření asteroidů a komet,
prováděném J. a M. Tichými
a Z. Moravcem. Planetka dostala název (9102) Foglar =
1996 XS18. Objev byl otištěn
v mezinárodním hvězdářském časopise vydávaném
v USA. U základních údajů byl
následující text:
Planetka je pojmenována
podle Jaroslava Foglara (1907
- 1999), českého spisovatele
dobrodružné a výchovné literatury pro chlapce a také významné osobnosti českého
skautingu. Jeho nejznámější
knihy jsou Hoši od Bobří řeky, Záhada hlavolamu a obzvláště „Rapid Arrows" Rychlé šípy.

Sazba a lito: Pavel Komárek, Lotos
o.p.s. Praha
Nevyžádané rukopisy, fotografie
a kresby se nevracejí

ISSN: 1211-5231
Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s.p., Odštěpný
závod Praha čj. nov 6272/97 ze dne
5. 8. 1997
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TRADICE MIMOŇSKÝCH
Mimoňští vodní skauti si
upravili vánoční tradici tak,
že pouštějí svíčky na březových plackách nebo lodičkách – ne v umyvadle, ale po
řece, a to dvakrát do roka.
V zimě po jejich Ploučnici
a v létě po řece, kterou právě
brázdí na svém putovním táboře. „Noc světla", při které
hladinu řeky pokrývají rozsvícené svíčky, symbolizuje
odvážný vodácký život.
Všichni věří, že komu placka
se svíčkou dopluje nejdál,
aniž zhasne, ten vydrží ve své
lodi nejdéle a suchý – „neudělá se", jak říkají vodáci.
Balů

TURISTICKÉ ZNÁMKY

Tisk: Česká typografie, a.s.

Roční předplatné: přes tiskového
zpravodaje střediska 120 Kč, poštou domů 200 Kč.
Prodejní cena výtisku: 15 Kč

ce je opět čekala pamětní kartička, kterou tentokrát připravil br. Rusek - Šaman
a k „vrcholové knize" nechal
dopravit
neúnavný
br.
Flousek - Kamzík. PřijKte i vy
v poslední den roku 2000!

JUNÁCKÁ VYHLÍDKA
Již mnoho let se o Silvestru
vydávají desítky, ba stovky
skautů
a
skautek
do
Broumovských stěn, aby se
pozdravili se spřízněnými dušemi. V malé plechové
schránce na Junácké vyhlíd-

Co to je? Řada již několika set
druhů dřevěných vypalovaných upomínkových známek,
které jsou potvrzením o dosažení turisticky zajímavých
míst. Známky se nedají nikde
jinde koupit, a putování za nimi vás provede nejkrásnějšími místy naší vlasti. Celá akce je připravována s Klubem

českých turistů. Cena jedné
známky je 20 Kč a z každé bude jedna koruna odvedena na
Konto Paraple těm, kteří po
úrazu mají omezené možnosti pohybu.
Podrobnosti najdete na
http://www.rymarov.cz/znam
ky, nebo na znamky@email.cz

by se dali spočítat na prstech. Od roku 1948 již udělován nebyl. Na svého nového
nositele tedy čekal více než
půl století. Lukáš splnil podmínky 7. listopadu 1999 a odznak mu předal výchovný
zpravodaj ÚRJ pro skauty
Zdeněk Prančl - Wabi.

MISTR UZLOVÁNÍ
A MORSEOVKY

LVÍ SKAUT
Během mimořádného sněmu
ORJ Plzeň - město byla poprvé po mnoha letech udělena
odborka Lví skaut II. stupně.
Získal ji Lukáš Šlehofer, člen
57. oddílu 5. plzeňské Střely.
Podmínky pro získání této
mimořádné odborky nejsou
snadné: II. stupeň skautské
zdatnosti, Tři orlí pera, odborky - Táborník, Znalec přírody a Skautské přátelství,
odbornosti - Historik, Záchrana a Zdravověda, zelený
stupeň Světového odznaku
ochrany přírody zvaného
Panda, a k tomu samozřejmě
příkladné skautské chování
a jednání.
Poprvé byl tento kosočtvercový odznak s českým lvem,
který je obdobou amerického
Orlího skauta nebo britského
Královnina skauta, udělen
v roce 1924.
Neví se, kolik
Lvích skautů
bylo
uděleno
celkem,
ale zřejmě

První oddíl střediska Bílá labu7 Bor uspořádal 5. února
2000 soutěž v uzlování a morseovce. Pro ty, kteří právě nesoutěžili, byl připraven herní
program a hra po městě.
Sešlo se více než 60 kamarádů, včetně hostů z Tachova,
Plané a Plzně. Proto i vás již
nyní zveme na 2. ročník borského Mistra, který se bude
konat v únoru 2001.
Michal Bureš – Bumerang

DVOJKA BRNO
2. středisko Junáka Dvojka
Brno oslavilo vysoké kulaté
výročí v lednu 2000 pěkným
pamětním almanachem a ta-

ké plesem 11. března ve
Společenském centru Brno Bystrc.
2. brněnský oddíl založil 9. 9.
1919 tehdy osmnáctiletý
Karel Hora, pozdější lékař
a čelný představitel předválečných Lesních škol. Za odbojovou činnost byl v roce
1941 zatčen gestapem a popraven.
Mezi
osobnosti
Brněnské Dvojky patří i tak
slavná jména jako Milota

a Velen Fanderlikovi, skautský historik
Bruno Břečka
či organizační
zpravodaj současné Ústřední rady Junáka
Roman Dvořák, který je zároveň již deset let vůdcem střediska.

SKAUTSKÁ POUŤ NA
IVANČENU
Tradiční skautský výstup na
Ivančenu v Beskydech bude
mít letos vzhledem k zajímavému letopočtu 2000 a půlkulatému tragickému výročí
– 55 let od zavraždění ostravských roverů nacisty – jistě
velký počet účastníků z celé
naší republiky i z bratrského
Slovenska.
V roce 1995 bylo sice rozhodnuto nadále oficiálně nepořádat tuto skautskou pou7, přesto se každoročně znovu
sjíždí několik set bratří a sester od vlčat až po letité oldskauty. Skautská akce se koná
vždy v sobotu nejbližší svátku sv. Jiří, zatímco trampská
v neděli.
V sobotu 22. dubna 2000
přesně v poledne opět
zazní skautská polnice
a po krátkém proslovu obě hymny – česká
i slovenská.
Snad nám
bude přát počasí! Přijdete
i vy?
L. Rusek – Šaman
P. S.: Pravidla výstupu a ukládání kamenů najdete v Junák
hlásí 6, dodržujte je, prosím.
připravil Windy
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