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" Kluci z příbramské Dvojky při lakrosu: „Byla to mela!“

Vaším objektivem
! Skautský duch Haštal
v Mělníce dal soutěžícím zabrat
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! Květinový den 99 na podporu
boje proti rakovině v Praze

SVÁTEK
Často, když mám hodně učení a málo času, nepovšimnu
si ani, jak se mi všechny domácí práce jaksi „vyhýbají".
Máma totiž vezme nenápadně mé povinnosti na sebe.
Snad si trochu fandím, ale domnívám se, že moje máma
patří určitě mezi ty nej-, svou
lásku ke mně i k mým bratrům nevyjadřuje žádnými
velkými slovy, ale drobnými
skutky.
Uvědomíme si vůbec někdy,
že když ráno vstáváme, voní
v kuchyni kakao a směje se
na nás namazaný krajíc?
Taková maličkost – a přece
máma vstává o půl hodiny
dřív a pro naše pohodlí si
ukrádá vlastní spánek. Jako
by všechno dělal kouzelný
dědeček, a zatím tím obětavým a pracovitým člověkem
je máma. Když jsem byla

menší, ráda jsem zůstávala
v sobotu doma, a než se
máma vrátila z nákupů,
uklidila jsem celý
byt. Máma přišla
a spráskla ruce:
„Tady byl určitě
nějaký
skřítek
a krásně uklidil!“ A já se smála
a neuvědomovala
si, že vlastně máma dělá větší radost mně svým
uznáním a pochvalou než já jí
svým nedokonalým
úklidem.
Myslím, že nejdůležitější povahový
rys mé mámy je
o b ě t a v o s t
a schopnost dělat
radost jiným. A právě tyhle
každodenní drobné „maličkosti“ činí zrovna tuhle maminku mojí. A za to ji mám
hrozně ráda.
Rakša

Anketa
Chceš pomoci svému časopisu?
Přečti si následující otázky a pošli
nám na ně odpově!
Anketu z časopisu nevystřihuj! Stačí vypsat čísla otázek na korespondenční lístek, k 1–5 připsat ano nebo ne, případně svou volbu odůvodnit. U otázek 6–9 je třeba napsat názvy
rubrik nebo článků, případně autorů (i ilustrátorů) nebo téma, které máš na mysli.
Nezapomeň připsat svůj věk a místo, kde bydlíš nebo skautuješ. Jméno a adresu uvádět nemusíš.
Jak se Ti líbí nová tvář časopisu SKAUT
– JUNÁK?
1) zmenšený formát
ano ne proč
2) více stránek
ano ne proč
3) víc povídek
ano ne proč

Kresba Berg
Co dělám doma pro to, abych
místo mámy nebo táty udělal
co nejvíc dobrých skutků?
Maminky mají druhou květnovou neděli svátek – jak tu moji překvapím?

4) příloha rádce
ano ne proč
5) skautský desetiboj
ano ne proč
6) v časopise mám nejraději:
a)
b)
c)
7) v časopise podle mne chybí:
a)
b)
c)
8) vůbec nečtu:
9) Další vzkaz redakci:
je mi………….let
bydliště (město/obec)………..…………..……
Anketu, prosím, zašli co nejdřív (třeba i hromadně přes vedení oddílu nebo tiskového
zpravodaje) na adresu redakce:
časopis Skaut-Junák, TDC, Senovážné
nám. 24, 116 47 Praha 1
Na obálku připiš heslo ANKETA.

Děkujeme. Pomůže nám to při přípravě dalšího ročníku.
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Co přinesl
poštovní kurýr?
Redakci těší vaše dopisy
V poslední době se množí dopisy, v nichž reagujete na víc věcí naráz – píšete nám názory na
časopis, objednáváte knihy, přiložíte článek
o strachu nebo přírodě, odpovídáte na linku
SOS. To nás opravdu těší – je totiž vidět, že nečtete jen seriál na zadní stránce, ale zajímáte
se o různá témata, která časopis přináší.
A tak jen krátce:
Vaše reportáže a stránky z kronik, které teA na
jaře pojednávají ještě o zimních akcích, jsme
uložili do rezervy na příští zimu – sezónních
článků nikdy není dost, ale teA už svítí slunce
a všecko kvete… Spíš bychom potřebovali vaše
táborové fotografie z minulých let, dokumentující nějakou zajímavou činnost nebo promyšlené táborové stavby, a rádi otiskneme něco o letních táborech a expedicích.
Také Windy každý měsíc napjatě očekává, co
z vašich skvělých akcí pošlete do Domovenky
– stačí 4-5 řádek se základními údaji a nějakou
zajímavostí, k tomu fotku nebo znak akce…
V posledním měsíci přibylo hodnocení časopisu, a také hlášení těch, kteří se zapojili do tříměsíční soutěže Skauti z nebes. Centrála
vám vzkazuje: nedejte se odradit menším úspěchem při plnění některé z etap – kdoví, jak jsou
na tom ti ostatní…
Také jsme zjistili, že dostáváte mnozí časopisy
se zpožděním nebo nepravidelně – datum odpovědí nebude tedy zařazeno do hodnocení
úkolů. Snažte se, aby to byl zhruba měsíc. Tak
by bylo možno uzavřít výsledky poslední etapy
na začátku prázdnin a v 1. – zářijovém čísle najdete výsledky a vítěze.
K 31. 3. se zapojily skupiny z 2. Smečky včat
Kunvald, Včelky z Olomouce, 1. Dívčí oddíl Žatec, vodní skauti z Žirovnice, Štiky z 3. Odd. VS
z Poděbrad, Vlaštovky z Batelova a skauti
z Jeseníka. Očekáváme další skupiny, družiny,
smečky či posádky.
Vytrvejte! Za redakci vás zdraví
Káča
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Skautsk desetiboj

kresba: berg

m o nost datum
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10

2.M atem atiko

5

3.D okÆ e to?

10
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10

5.D obrØ skutky

10

6.K PP

10
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10
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10
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10

10.A nketa Łasopisu

15

C ELK EM

100

body

Matematiko
To je hra pro robinzony v tomto čísle na str. 23. Když si zhotovíš 52 číslovaných kartiček a zahraješ si
Matematiko aspoň jednou, máš právo na 5 bodů do Desetiboje. AD už to bude hra
ve chvílích samoty nebo s rodinou či družinou.
Anketa čtenářů
Najdeš ji na předchozí stránce. Čím víc odpovědí dostaneme, tím objektivněji a spravedlivěji bude možno vyhodnotit stav časopisu,
a zaslané náměty se stanou podnětem k dalším vylepšením. Když otázky přepíšeš na papír nebo korespondenční
lístek a pošleš redakci, velmi nám
pomůžeš. A navíc si do Desetiboje
můžeš přičíst 15 bodů.

Maskování u zvířat
Každý zná vojáky, jejich
uniformy jsou poseté
strakatými
skvrnami
a mají takovou barvu,
aby ležící muži splývali
s okolím a byli neviditelní. Každý má také státní
a útvarové znaky a na
frontě také identifikační
plíšek. Tyto dvě věci
– maskovací uniformy
a rozlišovací znaky
– nám vysvětlují, proč je
většina plachých zvířat
jistým způsobem zbarvena. Jejich znaky jsou
vždy na takových částech těla, kde je může cizinec na dálku rozeznat. Tak třeba divoký pes měl po celém těle
žlutavou barvu v pruzích, podobnou stéblům
suché trávy. To bylo jeho maskování, které ho
krylo, když se přikrčil do trávy. Ale v pravý
čas mohl vždycky ukázat svoje znaky, světlé
skvrnky nad očima, bílý čumák a bílou špičku
ocásku.
Kde však má svůj „identifikační plíšek“ a jak
tento průkaz totožnosti vypadá? Nepodobá se
vojenskému průkazu, který je určen očím.
Nesmíme zapomínat, že u člověka je nejlépe
vyvinutým smyslem zrak, ale pes se hlavně
spoléhá na svůj čich. Jestliže mu oči řeknou:
Je to tak, pro psa to znamená: Možná je to tak.
Pokud však řekne jeho čich: Ano je to tak, pak
si tím je absolutně jistý. Ve světě psů je svaté
to, co řekne čich. Platí to vlastně v celém zvířecím světě. Člověk měl kdysi dobrý čich, ale
zřejmě se jej musel vzdát, když začal žít ve
městech a pohodlných domech.

Pes a jeho kost
Chcete-li přezkoušet vlastnické instinkty
u psa, dejte mu kost ve chvíli, kdy nemá hlad.
Zkusil jsem to mnohokrát. Při jedné památné
příležitosti i v Petosky, kde žilo pět velkých eskymáckých tažných psů. Byli to ze tří čtvrtin
vlci a vyznačovali se všemi povahovými rysy
volně žijících zvířat, Ale přitom byli tak ochočení, že jsem s nimi mohl provádět pokusy.
Jeden z těchto psů, vůdce smečky, velký, zdat-

ný, se choval jako skutečný tyran. A druhý,
mnohem menší pes, se mu ustavičně úzkostlivě vyhýbal. Když jsem zastihl toho malého samotného nedaleko tábora, dosyta jsem ho nakrmil a pak jsem mu dal velkou lákavou kost,
na níž bylo mnoho dobrých kousků masa.
Udělal přesně to, co by udělal každý volně žijící pes. Aniž by mi poděkoval, odnesl si kost
pro strýčka příhodu do bažiny, vzdálené asi
sto metrů. Vyhrabal tam díru a kost do ní nacpal. Potom na ni nahrnul čumákem hlínu
a opět čumákem udusal. Tlapky přitom nepoužíval. Pak zvedl nožku a označil to místo
výměškem své vnitřní pachové žlázy. Každé
divoké zvíře, které tudy projde, ho pozná.
A většina psů ho bude respektovat, pokud nebudou příliš hladoví nebo to nebudou příliš
velcí darebáci.
TeK se sem přihrnul velký pes, ten tyran. Jeho
bystrý čich mu řekl, že je tu kdesi nablízku něco k snědku. Čenichal kolem dokola a čím dál
víc se blížil ke skrýši
malého psa, který ho
neklidně
pozoroval
z úkrytu. Tyran se nakonec dostal ke skrýši na
tři metry a bylo jasné,
že ji brzy objeví. A v tom
ten malý pes vyskočil.
Několika skoky doběhl
nad svou skrýš, se srstí
zježenou, zuby vyceněnými. Obvykle měl z velkého psa smrtelný
strach, ale teK se mu postavil na odpor a řekl co
nejsrozumitelněji: To je moje kost, já jsem si ji
sem schoval, je na ní moje značka. Tu můžeš
ukrást jen přes mou mrtvolu.
A velký pes – vztyčený v celé své mohutnosti
- temně zavrčel, pohrdavě zahrabal zadníma
nohama, potom jako by chtěl vrčením říct
pch, kdopak stojí o tvou mizernou kost, zvolna odkráčel ke vzdálenému stromu, tam se podepsal a zmizel.
Na tomto příkladu je jasné, že vlastnickým
právem se neřídil jen malý pes, ale i velký tyran. A přesvědčení, že je v právu, dodalo malému psu tolik odvahy, že se postavil velkému
a nahnal mu strach, ačkoli se ho jindy strašně bál.
E. T. Seton
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chvíle
strachu
STRACH
Před časem jsem požádal na skautském srazu všechny přítomné, aby pro
náš časopis napsali pár řádků o chvílích, kdy prožívali strach. Dnes otiskujeme několik ukázek. A co ty, nepošleš
nám svůj příběh? Nebo patříš k hrdinům, kteří se nikdy nebojí?
Miloš - Zet

Strach o tátu
Přesně se na ten den pamatuju, byla to pošmourná neděle.
Máma celá vyděšená mě probudila se slovy:
„Honem vstávej! Musíš zavolat na pohotovost. Tatínek dostal nějaký záchvat!“
Byl to hrozný šok. Běžela jsem v dešti
a před očima jsem stále viděla tatínkův obličej zkřivený bolestí.
Dopoledne se šíleně vleklo, mladší sestřička
pořád fňukala, že chce maminku, která odjela s tatínkem do nemocnice. Měla jsem
strach a obavy z něčeho, co jsem si vlastně
ani neuměla pořádně představit.
Nakonec to všechno dopadlo dobře, ale
vzpomínka na ten hrozný strach o tátu přetrvala a asi hned tak nezmizí.

Sám doma
Jsem sám doma. Rodiče šli večer do kina.
Ležím a nemohu usnout. Cítím se nesvůj.
Dosud jsem byl večer doma vždycky s někým – a teK mne tu nechali samotného.
V zámku zarachotil klíč. Výtah jsem předtím
neslyšel, rodiče to tedy nejsou! Dveře se
otevřely, do předsíně dopadlo světlo
z chodby. Někdo jde k mému pokoji. Čert,
strašidlo, zloděj, vrah – to byly první myš6

lenky, které mne napadly. Nejraději bych se
rozplakal, ale strach mi to nedovolí. A tak se
schovám pod peřinu. Dveře se pomalu otevřely a v nich stojí člověk. Cítím, že se mi zastavil dech i tep. Co se teK stane? Skočí na
mne? Odnese mne pryč?
Příchozí to vyřešil sám. Zeptal se mne, jestli spím.
Podle hlasu poznávám sousedku. Ptá se mě,
zda se nebojím. Odpovídám, že již usínám
a nebojím se, vždyD jsem už velký kluk
– jsou mi čtyři roky. Přece nepřiznám, že ve
mně byla před chvílí malá dušička.
Sousedka odchází, jsem opět sám, ale už se
necítím tak osamělý, protože nablízku je někdo, kdo o mně ví.

Noční pochod
Nejhorší strach jsem prožila před třemi roky. Chladná podzimní noc, temná, mlhavá,
na nebi obrovské bouřkové mraky, cumulonimbus. Jsme s družinou na nočním pochodu v kraji pod Pálavou.
Najednou začaly létal blesky, duněl hrom.
Staré stromy v lužním lese se prohýbají pod
prudkými nárazy vichru.
Co teK? Jak se zachovat? Zůstat na místě,
nebo pokračovat v pochodu?
Asi padesát metrů od nás uhodil blesk do
starého stromu, který to nevydržel.
Půl hodiny trvala ta bouřka, půl hodiny velkého strachu. Promokly jsem na kůži, ale to
nám ani nevadilo. Hlavně že se nikomu nic
nestalo.
Následující vyprávění nám poslal bratr
Vladimír Novák, který už dlouho žije
v Kanadě. Do skautského oddílu chodil v Čechách před více než půl stoletím, ale dodnes
na ta krásná léta rád vzpomíná.

Hrůzostrašný příběh
„U táborových ohňů a také v klubovně při
svitu petrolejové lampy jsme si vyprávěli
zajímavé příběhy, někdy hodně napínavé
a hrůzostrašné. Jednou nám vůdce povídal
o tom, co se před lety stalo v Londýně.
Té osudné noci byla hrozná tma a navíc ce-

lé město pohltila hustá mlha. Před hlučným
zakouřeným lokálem, kam slušný člověk nikdy nevstoupil ani v pravé poledne, právě
v tuto děsivě temnou noc třeskl výstřel.
Nedaleko dveří toho pochybného podniku
klesl na mokrý chodník mladý muž v policejní uniformě s prostřeleným spánkem.
Neznámý zločinec využil tmy i husté mlhy
a zmizel beze stop...
P. Joubert

Napínavé vyprávění pokračovalo, ale o tom
teK nechci mluvit. Spíš vám povím, co se dělo později v noci. Byl to tehdy můj první táborový oheň a s velkým zájmem jsem poslouchal barvité vůdcovo líčení té tragické
příhody. Když oheň dohasínal, šli jsme spát
do stanů. Ale ve dvě hodiny mne probudili
na hlídku. Každé tiché zapípnutí ptáčka ze
sna, každé prasknutí větvičky, které se ozvalo v lese, mi nahánělo hrozný strach. Mlha
nad řekou Lužnicí, u níž stál náš tábor, mi
připomnělo Londýn a líně se valící řeku
Temži. Přestože byla ještě tma, viděl jsem tu
špinavou, zakouřenou hospodu, u níž byl
před půlnocí zákeřně zavražděn mladý policista. Moje fantazie pracovala na plné obrátky.
Ve tři hodiny jsem šel probudit další hlídku,
nervově i tělesně vyčerpaný. Předal jsem
Davidovi píšDalku i sekerku a řekl jsem mu,

že v našem táboře i okolí je všechno v nejlepším pořádku. Ale přitom jsem se třásl na
celém těle a zuby mi slyšitelně cvakaly.
Snad si David myslel, že se třesu chladem,
blížilo se přece svítání. O tom, co jsem prožíval, jsem mu samozřejmě neřekl ani slovo.
Od té doby vím, že strach člověku nahání
především jeho vlastní obrazotvornost.“

Alpy a koně
Už jako malá jsem pochodovala s tátou po
horách. Tenhle příběh se mi stal v Alpách,
když mi bylo sedm let. Trasa vedla přímo
přes ohradu s koňmi. Byli jsme už unavení
a chtěli se nasvačit. Všude byla mlha a na
velké louce jsme viděli jen malou stáj. Táta
sice mámu upozorňoval, že ve stáji jsou asi
koně a že tam svačit nemůžeme, ale to už
koně mámu uviděli, vyběhli a začali nás pronásledovat. Byla to malá rodinka žemlových
koní – hřebec, klisna a hříbě. Moji rodiče jim
uhnuli, ale já začala utíkat. Nevěděla jsem,
kam běžím, protože byla hustá mlha, jenom
jsem řvala a utíkala jsem dál. Koně mě obklíčili a přitiskli mě mezi sebe.
Táta mě vysvobodil a odtáhl mne od nich,
utekli jsme jim na střechu stáje. Koně se začali pást a přestali nám věnovat pozornost,
tak jsme chtěli odejít. Ale znova nás začali
pronásledovat. Už jsme na nic nečekali
a přeskočili jsme ohradu. Tehdy jsem se nejvíc bála.
Zuzana Pozlovská – Pumpa, Neratovice

Měli jsme štěstí…
Tenkrát jsem byla ještě hodně malá. Vraceli
jsme se autem z prázdnin u dědy, jeli jsme
dlouho. Usnula jsem.
Najednou mne probudil náraz – málem jsem
si vyrazila zuby o přední sedadlo. Když
jsem otevřela oči, naše auto bylo v příkopě
a všude okolo se válely naše věci. Usnuli
jsme totiž všichni, i s tátou, který řídil. V tu
chvíli mnou projel strašný strach.
Až teK, když jsem starší, si uvědomuji, jaké jsme měli štěstí, že to skončilo jen několika modřinami a nikomu se nic vážného
nestalo.
Klíště, Šluknov
7
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Lubomír Man

V šatně bouření proti mně polevilo. „Co je mi po tom, že to
byl faul,“ křižoval Komínek
místnost s rukama rozmávanýma jako holandský mlýny.
„Rozhodčí jej odpískal a je
rozhodčím proto, že rozhoduje. A že to tak chytře jako ty
provedl kdysi Pepa Bican? Já
o tom nic nevím, ale je-li to
pravda, je ta historka už dobře padesát let stará. Takže si ji
můžeš strčit do babiččiny
krabičky. Je jiná doba a každý
se jí musí přizpůsobit. I ty!“
Chtěl jsem se Komínka zeptat, odkud bere svou skálopevnou jistotu, že dnes musí
být lidé méně slušní, než byli
před padesáti lety, ale kdybych skutečně zvedl hlas, neslyšel bych ve vichřici, která
teK dula šatnou, ani sám sebe. Společně s trenérem na
mě hulákalo celé mužstvo,
a Martínek s Tomsem se dokonce začali dušovat, že s pomatencem, který naschvál zahazuje branky, už v životě
v jednom mužstvu nenastoupí. Už jsem to ani neposlouchal. Najednou mi došlo, že
v tomhle spolku nemám dál
co pohledávat. Tady se nechce nic jiného než body
a branky, aD se získají jakkoliv.
Až se doobléknu, vstanu
a odejdu, nebudu se s nikým
loučit, ale víc mě zde už nikdo
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neuvidí. Adié, rodné Liteny,
bylo to tady překrásné a hlavně už toho bylo dost.

***
Pomalu, jako když z přetopeného kotle uchází pára, jsem
se uklidňoval.
Maličko uspokojen jsem zamířil dovnitř tramvaje, kde mě
zvalo jediné volné místo.
Usedl jsem, tramvaj se už vyhoupla přes vršek Žlutého
kopce a ujížděla k Hradbám,
lidé kolem seděli zamyšleni
nad svými starostmi, vedle
mě žvýkal naprázdno jakýsi
starý pán a přes uličku stál
opřený bokem o opěradlo nápadně hezký chlapec ve žlutém tričku a krátkých manšestrových kalhotách, s kšticí
černých blýskavých vlasů padajících mu do čela a s otevřenou knížkou v rukou, natočenou titulní stránkou ke
mně.
Asi před rokem nám o té knize vypravoval tělocvikář
Salajka a dlouho potom jsem
ji sháněl v obchodech, pídil
se po ní ve veřejných knihovnách, ale nad Nezapomenutelnými góly jako by se voda
zavřela. Jeden knihkupec mi
prozradil, že knížka vyšla
v malém nákladu, takže jsem
se dalšího usilování vzdal.
Jenže teK ta vytoužená věcička byla ani ne dva metry ode

mne, v rukou neznámého kluka. A kluka – přiznávám, který
mě upoutal stejně jako jeho
knížka. Nejspíš tím, že vypadal jako všechno jiné než
kluk, jakých je šedesát do kopy. Jako by měl v sobě magnet. Kdybych se toho slova
nebál, řekl bych, že vypadal
skoro vznešeně.
Pozorněji jsem se na něj zadíval. Byl asi stejně starý jako já
a zdálo se, že v těchto okamžicích mu četba přerůstala
přes hlavu. Oči měl přilípnuté
do stránky, ve rtech mu napjatě poškubávalo a černá obočí
se mu shrnovala do zvláštních stříšek, tam a zpět, rychle za sebou, když napětí toho,
co se v knize odehrávalo, začalo pro tohoto náruživého
čtenáře překračovat míru.

Okamžitě mě napadlo, že teK
bych se ke knížce mohl konečně propracovat. Stačilo
by, abych neznámého kluka
oslovil a poprosil ho, aby mi ji
– samozřejmě až ji sám dočte
– třeba na jediný den půjčil.
A výměnou bych mu nabídl
něco ze své knihovničky.
Herdekslávek, jestliže se k tomu odhodlám, zabiji možná
dvě mouchy jednou ranou.
Získám knížku a s ní třeba

Ilustrace Alois Křesala

i kamaráda. Pořádného a navždycky. Takového, jakého do
dneška marně hledám. Tenhle
kluk vypadá na sportovce, ale
je to i zběsilý čtenář – aspoň
v tomhle tedy něco jako mé
druhé já.
Už jsem otevíral ústa, ale cosi
mi zabránilo, abych svým dotazem přeDal děj, který v čtenářově představě asi teK letěl
k závratným koncům.
V ten okamžik odtrhl neznámý
zrak od knihy a přes okno za
mnou pohlédl dolů k městu,
kde se během několika minut
neuvěřitelně setmělo a černé
mraky jako by se chystaly přistát nad břidlicové střechy
pod hradebskými komíny.
Černovlasý složil pomalu knihu a vhodil ji do modré spor-

tovní kabely, která mu stála
u nohou. Ještě jednou se podíval ven do tmy a zvědavě se
rozhlédl kolem.
Pár cestujících vstalo a já
jsem zachytil pohled svého
černovlasého společníka.
„Já už skoro dojel. Ty nevystupuješ?“
„Já,“ vzhlédl jsem k němu. „Ne,
ne, já ne, jedu do Hodolan,“ zakoktal jsem, ale ještě než jsem
zavřel ústa, měl jsem sto chutí
si jednu vrazit.
Proč jsem takhle slabomyslně
odpověděl? VždyD jsem s tím
klukem mohl venku prohodit
pár slov, zeptat se ho na tu
knížku a pak ho požádat, aby
mi ji půjčil. Ale možná by to
šlo ještě napravit, rychle
vstát, říct, že jsem se rozmys-

lel a že vystoupím také.
Neudělal jsem však z toho, nač
jsem myslel, ani to, ani ono.
To se již černovlasý kluk objevil u zadního vchodu, chviličku stál nad schůdky, jako by
uvažoval, má-li vůbec vstoupit do bouřlivého nečasu, ale
pak se odhodlal, vyskočil
a hnal se po lesknoucím se
asfaltu k frontě šedých domů
na pravé straně a od nich dolů po hranatém lesknoucím se
náměstí, až mu pod nohama
odstřikovaly spršky vody...
Potkají se ti dva ještě někdy?
A kde vlastně bude Pavel dál
hrát svůj milovaný fotbal? To
se dočteš v knize Lubomíra
Mana - víc se o ní dozvíš na
str. 30.
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nevěřte

věřte

UŽ TO HRÁT NEBUDU!
Bývaly to moje nejoblíbenější hry a v našem
oddíle mívaly dlouhou tradici. Jistě je znáte
taky; běháte po městě a hledáte památné domy, desky, sochy či já nevím co. Vůdce vám
předepíše, jaké pamětihodnosti máte najít
a vy s překvapením zjistíte, že své vlastní město vůbec neznáte. Vyptáváte se starších lidí na
ulicích, ale ti většinou vědí taky pendrek. Ale
s tím je teK konec! Nechápete? Vysvětlím: vyslal jsem tři šestky vlčat a dal jsem jim za úkol
- pro začátek něco jednoduchého - vyhledat
na náměstí a v jeho okolí všechna místa, kde
je možno si koupit nebo vypůjčit knihy a kompakty (březen - měsíc knihy) a taky všechna
místa, kde je možno si vypůjčit nebo naopak
uložit peníze (březen - měsíc peněz). Ze začátku šlo všechno dobře. Vlčata s tužtičkami a zadáním v rukou bloumala po náměstí a slabikovala vývěsní štíty. Jenže pak někdo z nich
objevil INFORMAČNÍ CENTRUM. Těm prvním
hodný úředník všechno vypisoval rukou, dalším už seznamy vyjížděl z počítače! Vlčata
uháněla náměstím a za nimi vlál dlouhý seznam peněžních ústavů - nevěřili byste, kolik
jich v našem městě máme... On se nám ten
skauting přece jenom mění.
Ježek, Třebíč

HŘÍBKOVINY
Kluků od Rysí řeky
Jak hezky Komik chápe, ukázalo se na jedné
družinovce Delfínů s Medvědy. Lvíče vysvětlil hru, několikrát se zeptal, jestli všichni chápou, rozdal čísla a začalo se. V tom největším
napjatém tichu těsně před startem hry zašeptal Komik Lvíčeti: „Co jsem to vlastně za
číslo?“
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Bylo po hře, neboD vypukl chlámot a všeobecné válení se smíchy po zemi.
S Vlčky do bazénu se hned tak chodit nevyplatí. Je na ně totiž alergický místní plavčík,
který si tak dokazuje svou mužnost. Naštěstí
ve chvíli, kdy Vlčkům zakázal na čtvrt hodiny
do bazénu a měli sedět na kraji tak, aby na ně
viděl (asi se mu líbili), dorazil vůdce Leoš, který kluky samozřejmě poslal do bazénu s tím,
že zrovna na tohle nemá plavčík právo. Ten
vyhrožoval směrnicemi zamčenými u vedoucího, později i policií, kterou skutečně vzápětí
zavolal. K rozhovoru s policií proklouzl
Krapík, který přítomné policisty halasně pozdravil: „Ahoj, tati! Ahoj, Jirko!!“ Plavčík pobledl, policisté zčervenali, Dan odvedl
Krapíka a rozchechtané Vlčky. Leoš vysvětloval, plavčík pomlouval a Dan hlídal bazén, aby
se nikdo neutopil. Prostě ta správná dělba
práce. Leoše si policie neodvedla a plavčík se
zavřel ve své kukani, kde neslyšně nadával.
My šli za deset minut domů a těšili se na další
návštěvu bazénu.
(Mimochodem, Leoš posléze navštívil vedoucího bazénu, který ho ujistil, že žádné směrnice zamčené u něj neexistují a příště to máme
řešit zápisem do knihy přání a stížností. Prý
byl také skaut a nám fandí.)
Když nám Rejsek při návštěvě gotické Prahy
poprvé předvedl perfektní salto zakončené
parádním parakotoulem na Zámeckých schodech, pátrali jsme, o co to zakopl, ale marně.
Naprosto rovná cesta! Když ovšem podobným
způsobem vypadl z metra, zatímco my ostatní
spořádaně vystoupili, začali jsme ho učit chodit...
z oddílového časopisu Povídálek,
Litoměřice

HONBA ZA POKLADEM
Dnes je v táboře slavnostní den. Mývalové bojují s družinou Rysů ze sousedního tábora
o poklad. Vítěz získá nejen body, ale i velikánský dort.
„Bral bych i druhou cenu,“ prohodil Baštil, zatímco bratr Kazeta třesoucí se rukou rozpečetil tajemnou obálku. Baštilovi šlo o šišku salámu, Kazetovi o rozluštění šifrovaného dopisu.
„Naše cesta povede údolím Zlatnice,“ mávl ru-

kou, aby naznačil směr. Mývalové vyrazili.
„Rysové jistě ještě dopis luští,“ utěšoval družinu bratr Lívanec. Když u potoka přebíhali
na lesní pěšinu, zavelel Baštil: „Stát!
Pohozená roura uprostřed lesa, to není jen
tak,“ řekl vážně.
„Co když je v ní uložena další zpráva?“
„Přehlédnutím bychom mohli ztratit cenné
bodíky,“ pravil bratr Kazeta.
„Je to úkryt,“ řekl autor nápadu a šup dovnitř
na průzkum. Sotva zmizely Baštilovy kalhoty,
ozvalo se žalostné kvílení. Baštil signalizoval
potrubím, že nemůže tam ani zpět.
„Půjčte mi hůl. Roura se musí proš4ouchnout,“ volal Tečka. „Jauvajs!“ ozvalo se dutě.
Tyč nepomáhala.
„Už to mám!“ Ťukl se do čela Čárka a seběhl
s kotlíkem k potoku. Vrátil se s kotlíkem plným vody a chrstnul celý jeho obsah za uvězněným Baštilem. Šplách!
„Huíí,“ ozvalo se jen žalostné kvičení a z protějšího otvoru vytekla kaluže hnědé huspeniny.
„Poklad je v pekle... máme zdržení,“ podíval se
na hodinky bratr Kazeta. „Za třetí místo je klobouk plný bonbonů,“ olízl se mlsně Tečka.
Byl to druhý pokus. A úspěšný, nebo4 Baštil se
o pí> posunul. Čárka tu byl s kotlíkem vody
potřetí. Chrst! Po této sprše průzkumník vyplaval.
„Neklesat na mysli, Mývalové! Kupředu!“ velel
bratr Kazeta. Družina se rozeběhla za svým
vůdcem. Promáčený Baštil kropil lesní stezku.
Boj o poklad pokračoval.
Když vybíhali z lesa, křáp! Baštil klopýtl a natáhl se jak široký, tak dlouhý. Zakopl o shnilý
pařízek. Vypadl z něj bílý list papíru.
„Stop!“ křičel pozorný bratr Lívanec. „Šifrovaná zpráva!“ zajásal Kazeta, když lístek rozložil.
„Musíme běžet na Kozinec. Nebloud-me!“ A div
Baštila nepolíbil.

JAK BAŠTIL S PÍĎOU
cedili nudle
Vítr se opíral do vlajky a ta se třpytila na slunci. Bratr Kazeta oznámil u stožáru: „Dnes budeme nacvičovat dobytí středověkých zřícenin hradu Kumburku.“ „Hurá!“ křikli nadšeně
Mývalové. „Baštil s Pí>ou zůstanou v táboře
a budou připravovat oběd.“ Nálada bratří sil-

ně poklesla, když se družina ztratila na lesní
pěšině.
„Nejdřív bych zaútočil na padací most,“ pravil
bratr Pí>a.
„Měli by mít provazové žebříky... a vůbec, hrady se mají dobývat v noci a ne dopoledne,“ uvažoval Baštil.
„Zajatce bych nešetřil. Šoupl bych je do hladomorny.“ „Ne, ne. Vzal bych je do tábora
a škrábali by brambory.“
Baštil vstal, olízl prst, aby zjistil sílu a směr
větru. Potom postavili na oheň ten největší hrnec se dvěma uchy. Nudle neustále prolévali
vodou, přikládali na oheň, a když těstoviny
vzkypěly a voda bublala, řekl Pí>a:
„Hotovo, jdeme je přecedit.“

Sotva hrnec na břehu Olešky naklonili, břink!,
sjela jim poklička a nudle se vysypaly do trávy. Některé těstoviny uchvátil dravý proud.
Baštil se brodil za nimi a zoufale chytal unikající oběd. Pí>a zatím sbíral nudle v trávě
a cpal je zpět do hrnce.
Když je dvakrát propláchli, ozval se ryk dobyvatelů.
Jedli hltavě, bylo patrno, že mají hlad.
„Znamenité!!“ prohlásil bratr Kazeta a třikrát
jim poklepal lžící na rameno.
„Mám ještě z těch rozvalin plnou pusu písku,“ drmolil Tečka a vyplivoval mezi sousty
jednotlivá zrnka.
Avšak Baštil a Pí>a mlčeli jako hrob.
2x Miroslav Procházka
kresba Smolík
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LVÍ SKAUT
mezi námi
Podmínky odznaku Lví skaut – druhý stupeň splnil Lukáš
Šlehofer - Šlehy už loni na podzim.
Jsi prvním současným lvím
skautem u nás po 52 letech.
To je dost zvláštní pocit, ne?
No, to tedy je. Ale nehodlám
ze sebe dělat nějakou „mediální hvězdu“...
Podmínky ke splnění tohoto
odznaku jsou dost tvrdé.
Kdo vůbec přišel na ten nápad plnit Lvího skauta?
U nás v oddíle mají odborky
velkou tradici. Já je plnil původně podle pravidel z roku
1968. Když
vyšly nové
Odborné zkoušky – a já věděl, že tam bude obnovený
Lví skaut – nebylo to pro mne
těžké: většinu jsem měl už
splněnou. Doplnil jsem si
Historika, což pro mne byla
formalita, protože historie je
moje hobby...
Jak dlouho ti trvalo splnění
všech podmínek?
Odborky, které jsou potřebné, jsem plnil od tábora v roce 1996 – tedy čtyři roky.
Vlastně čtyři tábory, protože
odborky se většinou plní
tam.
Na kterou část zkoušky nejraděj vzpomínáš?
Těžko říct: asi na tři orlí pera,
to je vždycky velká věc.
Nejtěžší ale pro mne byla
zdravověda. Te> už je to pohoda, ale já původně neudě-
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lal zdravotnický kurs. A tak
jsem si sehnal nakonec kurs
u Červeného kříže - a podařilo se mi to splnit. Dalo mi to
dost práce...
Co ještě pro tebe bylo těžké?
Určitě první stupeň zdatnosti. Já ho dělal rok.
Nováčkovská zkouška je dost
jednoduchá. Ale ten první
stupeň – to je něco jiného,
tam se získávají všechny ty
základní znalosti. Já ho vlastně plnil proto, že jsem se
hned po půl roce v oddíle
stal rádcem. A tak jsem si dělal první stupeň, abych to
pak mohl potvrzovat těm
mladším... Ten rok byl opravdu hodně náročný.
…říkal jsi něco o nejhorší
cestě svého života…
Plnil jsem odborku Zálesák,
tehdy se to jmenovalo
Poutník. Podmínkou bylo
vést si deník – to nebyl problém, nachodit určitý počet
kilometrů a na táboře vykonat dvoudenní cestu. To jsme
šli s kamarádem a bylo to
ukrutné. Vyšli jsme ráno a šli
pořád v kuse a bylo čím dál
hnusnější počasí. Když jsme
dorazili na místo, kde jsme
chtěli spát, byl už takový
déš4, že se voda odrážela od
země... Nebylo jediného su-

chého místa, žádné suché
dříví. Dodneška nechápu, jak
jsme tam rozdělali oheň. Šli
jsme z Bělé nad Radbuzou na
Starý Herštejn, asi 16 km.
Zpátky jsme se vraceli jinudy
– přes hrozný kopec. Pak už
nebylo vidět, byli jsme celí
mokří, kamarád měl ještě
k tomu puchýře, tak jsem ho
musel kus před táborem nechat na cestě a dojít pro pomoc. Ještě jsem si spletl v lese průsek, bloudil, padal...
ale došel jsem. To byla taková nejstrašnější cesta mého
života.
Představ si, že by si někdo
také chtěl udělat Lvího skauta. Co bys mu poradil?
Musí hodně číst. Pro člověka,
který má všeobecný přehled,
to není tak těžké. Taky zajít
sem tam na nějakou výstavu,
sledovat dění kolem sebe.
A myslím si, že to ostatní přijde tak nějak samo... Určitě je
třeba napřed si udělat první

stupeň, protože tím dostane
ode všeho základ. A pak odborky Táborníka a Skautské
přátelství, protože jsou docela jednoduché, a Zdravovědu. Také Světový odznak
ochrany přírody není zas až
tak těžký.
Byl jsi také na Fénixu 97. Co
se ti vybaví?
Pro mne to bylo první větší
setkání s mezinárodním skautingem. Nejhezčí vzpomínky
mám na hru ve městě, kdy
jsme chodili v mezinárodních
družstvech po Praze a hledali různé památky. Bylo to super. Sice jsme všechny památky nenašli, zato jsme si
perfektně popovídali s děvčaty z Ukrajiny. Člověk vlastně
poprvé v praxi využil angličtinu…
Nakonec ještě Lukáš dodal něco o tom, že by se člověk neměl dát odradit...
Je te spokojený. Jen ho mr-

zí, že zatím má jen papír a na rukávě nic. A přitom
každý chce na něm ten odznak vidět!!

Jaký Lukáš vlastně je, jsme
se zeptali vůdce jeho 57. plzeňského oddílu Zelená
střela, Davida Koury Dodýše:
Už když Lukáš - Šlehy přišel
do oddílu, bylo brzy vidět, že
z něj zanedlouho bude rádce
nebo podrádce. Přišel na jaře
– a od podzimu už skutečně
vedl družinu Ostřížů – tři roky. Pak se stal oddílovým rádcem, začal připravovat i oddílový program.
V posledních letech mi hodně pomáhá také s programem tábora, te> už je dokonce registrován jako zástupce
vůdce oddílu. Vystupuje nenápadně, ale hýří nápady
a řekl bych, že má docela autoritu. Šlehy je velice samostatný a do toho odznaku se
v podstatě pustil sám, zatímco některé lidi je k podobným věcem třeba mírně dotlačit...
Ptala se Ida

Máš taky někdy pocit, že jsou věci, které se ti moc
nedaří, a4 se snažíš jak chceš? A přitom sobě i jiným chceš dokázat, že něco úplně jiného umíš
a jak moc to umíš? Pak si všimni souboru
ODBORNÝCH ZKOUŠEK SKAUTEK A SKAUTŮ,
které ti mohou pomoci stát se odborníkem přes…
třeba historii, zdravovědu, nebo meteorologii, táborové stavby, hudbu, hospodaření, plavání
– zkrátka vybrat si můžeš z velice pestré nabídky
zajímavých činností.
Pokud barevnou krabici plnou podmínek k získání odborek či odborností ještě nemáte ve své oddílové knihovničce, můžete si ji objednat na adrese: Tiskové a distribuční centrum Junáka,
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1.
Sada obsahuje podmínky plnění všech odborek
a odborností včetně zapisovacích tabulek, sešit
s „návodem k použití“ a příklady plnění, návrhy
na diplomky a navíc složený barevný plakát s vyobrazením všech nových vzorů nášivek.
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Galerie
Kamila Lhotáka
Obrázky Kamila Lhotáka byly jedněmi z mých nejoblíbenějších. Milovala jsem totiž Toma Sawyera. Ano,
toho pihovatého kluka v slamáčku a pruhovaném tričku, i když se o mé sympatie
musel dělit se svým nejlepším kamarádem Huckem,
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tmavovlasým
roš4ákem
v modrém baretu s bambulkou. Milovala jsem oba celým svým sedmiletým srdíčkem, protože to byla první
celá a nepohádková knížka,
kterou
jsem
přečetla.
Chodila jsem tenkrát do
první třídy a byla jsem dlou-

ho nemocná, a tak se ti dva
stali mými kamarády. Paní
učitelka se tehdy na mé rodiče moc zlobila, co mi to
dali číst – že to je pro starší
děti a vůbec. Ale poznámka,
že je to kniha pro děti od jedenácti let je až v tiráži, a tu
jsem tenkrát nečetla. Také
slovníček výslovnosti je až
na konci knížky, a tak jsem
se dlouho nemohla vyrovnat s tím, že Tom není
Sawyer ale Sójer, a úžasné
drnčivé jméno Huckleberry
že se čte docela obyčejně:
Haklbery.
Nikdy bych nevěřila, jak
moc mohou obrázky v knížkách ovlivnit vzpomínky na
četbu. Jak velice tvarují naše představy o hrdinech
a jak dokážou (nebo nedokážou) doplnit tu správnou
dramatickou chvíli, navodit
tajuplnou atmosféru, vyvolat úsměv. A ilustrace taky
umí přenést čtenáře do doby, kdy se děj odehrává.
A tak jsem se v Tomovi seznámila s koloritem koňských bryček a kolesových
parníků na Mississippi, širokých dlouhých sukní a upjatých živůtků z doby, kdy
táhly vozy bílých přistěhovalců na Divoký západ a jen
pár let poté začala na
Aljašce Zlatá horečka.
Později jsem našla další
Lhotákovy obrázky, které
mi pomohly objevit poezii
města a technické civilizace. Moderní techniku svými
obrazy oslavovalo mnoho
malířů, ale u žádného z nich
nenajdeme tolik kouzla jako
ve Lhotákově světě starých
aut-veteránů, parníků, leta-

del a balónů, městských ulic s vývěsními štíty či dokonce velkoměstských předměstí. Jeho ilustrace
a obrazy totiž mají charakteristické znaky, které nás
okouzlí – smysl pro detail a přesnost, hravost, jasnou barevnost.
Kamil Lhoták (1912 – 1990) samozřejmě ilustroval
mnoho knížek – třeba dívčí romány Heleny Šmahelové, ale také všechny Ransomovky, které vyšly v edici KOD (knihy odvahy a dobrodružství), nebo knížky
o autech, motocyklech a dopravních prostředcích
– jako Dědeček automobil Adolfa Branalda nebo
Nebe plné balónů Ludvíka Součka. Byl by to dlouhý
seznam, a tak zkuste sami pátrat – určitě nějaký titul
objevíte ve veřejné knihovně nebo mezi oblíbenými
knížkami vašich rodičů.
Káča
Za každou knížku, v níž si prohlédneš ilustrace
Kamila Lhotáka, si připočítej do Desetiboje 1 bod.
Nanejvýš však můžeš získat 10 bodů za
deset různých knih. Za prohlédnutí ovšem
stojí ilustrace i v těch ostatních, za které
už body dostat nemůžeš.
15

z vašich
kronik
Expedice Beskyd
18.-19. 2. 2000
Je pátek 4:30 ráno a nám řinčí budík, který
ovšem nevěstí nový pracovní den, nýbrž začátek expedice Beskyd 2000. Jde nás pět ze
skautského střediska Psohlavci Hranice
– Dandy, Juri, Doug, Márty a já. Cílem je během dvou zimních dní vystoupit na dva nejpěknější beskydské vrcholy – Kněhyni
(1256 m n. m.) a Smrk (1276 m n. m.), a přespat někde na kopci.
Výstup
začínáme
z
Kunčic
pod
Ondřejníkem, sněhu je asi 30 cm a čím jdeme výš, tím ho přibývá. Cesta vede stále nahoru a v 11:15 jsme na vrcholu Kněhyně.
Počasí je nádherné, svítí sluníčko a dokola
kolem je krásný výhled. Oběd, pár vrcholových snímků a mizíme dolů. Pro sestup
jsme zvolili údolí Kněhyňského potoka.

Zprvu jsme nevěděli, do čeho jdeme, nebo4
cesta v mapě nebyla. Ovšem ta radost z rychlého sestupu dolů sedmimílovými kroky
stála za tu námahu nahoru. Dolů jsme sjížděli po nohách, jako kdybychom lyžovali.
Hrozně se nám to líbilo a cesta dolů nám
16

uběhla, jako když mávne proutkem. Ale humor nás přešel, když jsme spatřili před sebou téměř kolmý svah – počátek dalšího výstupu na druhý nejvyšší vrchol Beskyd
– Smrk. Na téměř kilometrovém výstupu bychom jistě uplatnili mačky a cepíny, ale nám
musely stačit špičky bot a lyžařské hůlky.
Potom následovala dlouhá cesta po hřebenech až do úplného setmění a sedření.
Bivak jsme si vyhrabali ve sněhu poblíž chaty Hubertky a postavili jsme dva kopulovité
stany. Když jsme ale chtěli uvařit teplou večeři, zjistili jsme, že náš propanbutanový
vařič v mrazu nefunguje. Nasoukali jsme se
do spacáků a pevně doufali v ranní probuzení, nebo4 už začalo přituhovat. O tom, že
řádně mrzlo, svědčil na kost zmrzlý čaj
v lahvi.

Přes noc se totálně změnilo počasí, nasněžilo 5 cm nového sněhu, foukal vítr a byla
mlha. Viděli jsme sotva na 10 metrů.
Turistické značky a včerejší stopy byly zaváty, ale intuitivně jsme stoupali vzhůru. Na
vrcholu bylo počasí, že by psa nevyhnal
a tak jsem se zde moc nezdržovali. Teprve
o kus dál se nám otevřel nádherný pohled
na okolní lesy, především na celý masív
Ondřejníku. Do Ostravice na nádraží jsme
došli už v poledne, a protože se náš plyňák
probudil k životu, konečně jsme si dali teplou polévku. Ohromnou radost, že jsme to
zvládli, jsme pocítili až ve vlaku domů.
Strůn, 3. oddíl Hranice
Všimli jste si našich stejných větrovek? Pak vězte,
že na tuto expedici se nám podařilo získat ocenění v podobě 5 gore-texových bund od firmy TILAK.
Gore-tex je materiál, který se používá k výrobě

špičkového oblečení pro použití v nejdrsnějším
počasí, za mrazu, deště i větru. Díky tomu se stává častou součástí horolezeckých expedic směřujících do Himalájí, Grónska, na Antarktidu nebo
do našich Beskyd. To je případ, kdy byl oceněn
můj projekt v soutěži KAMMsport Outdoor
Adventure 2000. Co to znamená? KAMMsport je
bývalý název firmy TILAK ze Šumperku, která
nám poskytla bundy. Outdoor (čti autdór) je anglické slovo znamenající venku, pod širým nebem
a zároveň je synonymem pro všechny dobrodružné aktivity odehrávající se někde v přírodě.
Adventure (čti edvenčr) je opět anglické slovo
– dobrodružství. Soutěž byla vyhlášena v časopise
Outdoor na podpoření myšlenky dobrodružství ve
volné přírodě. Kromě mého projektu byl oceněn
přechod rumunského Fagaraše a přechod
Grónska.

Město očima dětí
Skauti ze střediska Lužan Varnsdorf přivítali 25. 3. 2000 v Městské knihovně ve
Varnsdorfu davy dětí, rodičů a také zástupce města. V příjemném prostředí plné obrázků a psaných úvah čekalo navíc návštěvníky bohaté občerstvení, kterým se
pochlubily skautky, a pěkná komorní hudba
skupiny Novus z Umělecké školy
z Rumburku. Vystavené práce vyjadřují názory a jejich pohled na nejbližší okolí.
Soutěž byla rozdělena na obory výtvarný
a literární. Celkem se sešlo 15 prací literárních a 44 prací výtvarných, a to nejen
z Varnsdorfu, ale i z Rumburku, Prahy,
Lomnice n. Popelkou a Frýdku Místku, takže
bylo co prohlížet.
Všichni vítězové dostali pěkné ceny, na kterých se podílel Městský úřad, Městské muzeum, středisko Lužan Varnsdorf a Městská
knihovna. Výstava bude otevřena až do konce dubna.
Středisko Lužan Varnsdorf připravuje podobné akce pro širokou veřejnost každý
měsíc – výlety, netradiční odpadkový karneval či Velikonoční otvírání pokladů,
Procházka pohádkou nebo Svatojánské
slavnosti. Také se podílíme na akcích
Městského divadla a knihovny.
To vše zvládáme především díky roverům.
Máme radost z toho, že nejsme uzavřená

společnost a že jsme prospěšní druhým.
Dokazují nám to stále častější žádosti z celého města o pomoc při přípravě čehokoliv,
a hlavně rostoucí zájem dětí.
Jiřina Bejrová, Lužan Varnsdorf

Jaro přeje skautům
V sobotu 25. března 2000 ožil Hořínský park
skautským duchem Haštalem – probudilo
ho jaro a hlavně skauti a skautky z 10. oddílu Toronto Mělník, kteří tuto „mezinárodní“
recesní
akci
pro
skautské oddíly pořádají již třetím rokem.
Do soutěží se zapojilo
35 tříčlenných hlídek,
což je 105 dětí, a k tomu 23 vedoucích jako
rozhodčí – mělničtí
Toron4áci, Niobara
a Jitřenka, z Litoměřic
Kondoři, z Prahy
Foglarovi hoši od
Bobří řeky se svými Tygříky z 2. smečky
Vlčat, Třináctka a Jeleni. Z Neratovic přijely
Amazonky, Aljaška a Oregon a z Kostelce n.
Labem 1. a 2. oddíl.
A při čem že si to ti skauti a skautky protahovali po zimě ztuhlé údy? Tak třeba jako
praví zálesáci přecházeli divokou řeku po
placatých kamenech a zavěšené lávce, stahovali klády, prolézali smyčkou lasa, bubnovali na tam-tam u stromu duchů, házeli
oštěpy amazonských zakrslých indiánů,
přenášeli zraněného na nosítkách. Jako
Rychlé Šípy vyjímali veleježka z klece, ze
svatyně Uctívačů vynášeli listy ginga a soupeřili v hodu s Vonty. V čínské kuchyni poznávali koření a přenášeli rýži…
Cílem těchto úkolů bylo veselé pobavení,
a tak vyhráli vlastně všichni! A že to bylo
opravdu zajímavé až napínavé, děti i vůdcové zapomněli úplně na okolní svět, zapomněli jíst a pít a jen a jen soutěžili a dováděli. Ale na rozzářených tvářích všech bylo
vidět, že to stálo za to!
Děkujeme všem, kteří tuto akci umožnili
a kteří se na ní podíleli.
Jan Trojan – Roy, Mělník
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Brzdy černého vozu zaskřípěly. Ještě než
stačil úplně zastavit, vyskočili z něj čtyři
chlapi se samopaly v rukou. „Halt, halt!
Hande hoch!“ Karel se zastavil a pomalu
začal zvedat ruce. Mozek mu však pracoval na plné obrátky. Pochopil, že má-li mít
ještě nějakou šanci, musí to udělat te?
– anebo zvednout ruce a vzdát se. Ale na
to on nikdy nebyl, aby něco vzdával.
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Takže te, nebo nikdy. Koutkem oka viděl, jak
na něj Kabele upřeně hledí. Ten pistoli použít
nemůže, je to na něm. Instinkt z výcviku commandos nezklamal. Maličko se pokrčil v kolenou, bleskurychle vytáhl pistoli a obouruč dvakrát vypálil – přesně, jak je to učili. Jeden
z Němců zavyl, chytil se za břicho a padl na
zem. Druhý stačil vypálit krátkou dávku, ale
všechno šlo nahoru, načež skočil do škarpy. Řidič vozu měl však lepší mušku. Jeho kulka trefila Kabeleho do nohy. Ten, jako by se nic nestalo, se obrátil a prchal do lesa. V okamžiku
byla silnice až na Karla úplně prázdná. Rychle
poslal za zákeřným řidičem další pozdrav, až
se u vozu vysypalo sklo, a pak skočil do křoví
za kamarádem…
O 10 hodin později a o 40 kilometrů dál v obci
Rohozná, ukryté v hlubokých lesích, zasedl
zbytek Calcia, František Široký s rodinou
Rohlíkových k večernímu stolu. Právě ve chvíli, kdy Věrka, benjamínek rodiny, začala nabírat řídkou válečnou polévku, rozrazily se v kuchyni dveře. Všichni strnuli – ve dveřích stál
Karel Niemzcyk s Kabelem na zádech.
„Proboha,“ vyrazil ze sebe pantáta Rohlík, „co
se stalo?!“ Karel se dopotácel ke stolu a nedbaje na talíře s polévkou, složil na něj raněného. „Nevím“, vyrazil ztrhaně, „čekali tam na
nás. Někdo nás musel prásknout! Nesu se s ním
už tři hodiny! Je už tady velitel?“ dodal. „Ne,
ještě nedorazil,“ vzpamatoval se Široký.
„Musíme o tom okamžitě informovat Londýn!
Dělej, musíš mi zašifrovat depeši!“ probudil se
v něm radista. Vyběhl po schodech na půdu,
kde byla za komínem schovaná vysílačka
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Zdenka, zatímco tatínek Josef rychle rozděloval své kluky, kam kdo půjde hlídat. Věrka
s maminkou začaly ošetřovat Kabeleho. Karel
nemusel nikam běžet, šifrovací klíč, ukrytý do
textu románu Proti všem, ležel zdánlivě nenápadně pod oknem. Rychle nalistoval příslušnou stránku a začal smolit text depeše:
Skupina přepadena, pošlete rychle… Dál se
nedostal. Dveře se podruhé rozlétly a do kuchyně vpadl sám otec Rohlík. „Rychle zmizte
na půdu, jdou sem četníci!“ načež se obrátil
a utíkal k lesu. Te bylo všechno na Věře a na
mamince. Ony utéci nemohly. Karel popadl
bezvládného Kabeleho a přes jeho úpění ho
vytáhl na půdu. Tam už u vikýře číhal Franta:
„Podívej se, vypadá to, že jsou jen dva, schováme se tamhle do té staré postele,“ ukázal na
gauč zastlaný náhradními peřinami. „Kdyby
něco, já si beru toho s knírem!“ Naskákat pod
peřiny, složit mezi sebe raněného Kabeleho,
odjistit pistole a přikrýt se až přes hlavu byla
pro oba muže otázka pár vteřin. Karlovi se
v jednu chvíli zdálo, že kolenem do něčeho
pod duchnou kopnul, ale nevěnoval tomu pozornost. Dveře v kuchyni klaply potřetí.
Napínal uši, aby mu skrz podlahu neuniklo
z rozhovoru nic podstatného, ale i tak slyšel
každé páté slovo. „Dobrej… kde máte muže
paní... že jsme ho neviděli… vyřite mu..
a soupis musí být hotový do pondělí… žádný
levoty, dobře ví, jaké to je u výslechu…tak zatím…“ Dveře klaply počtvrté a dole se rozhostilo ticho. Karel chvíli čekal, než se rozhodl vykouknout zpod duchny. Jakmile se však trochu
pohnul, strnul. „Teda Franto, ty seš ale posera!“ „Cože, co – já? Co blbneš?!“ vyjel druhý výsadkář, odhodil pokrývku a ztuhnul. „Prosím
tě, nekecej, přijdou dva český fízlové a ty se
kvůli nim… Páni, jsem mokrej úplně všude!“ zuřil Karel. „Co já, já nic, to tady…“ sna-

žil se to Franta shodit na omdlelého Kabeleho.
Chtěl ještě něco dodat, ale vtom uslyšeli dívčí
pláč. Na schůdcích na půdu stála Věrka s maminkou, slzy se jí koulely po tváři a stále opakovala: „Moje šaty, ach moje šaty…“ Chlapi
v posteli se na sebe nechápavě podívali a začali se opatrně soukat z postele. Na jejich šatech i na spodku duchny tmavla velká vlhká
skvrna. „Do pytle, chlapi!“ ucedil Karel mezi
zuby, ale než stačil domluvit, začala se maminka strašně smát. „Hoši, to se povedlo, to je
dobrý! Víte, v té posteli jsme měli schovaný
ucháč másla. Chtěli jsme je vyměnit v Nasavrkách za látku na Věrčiny maturitní šaty. No, už
asi nevyměníme.“ Teprve te výsadkáři pochopili a také se rozesmáli: Máslo, uložené v hliněném hrnci, který Karel rozbil, když skočil do
postele, se vlivem tělesného tepla rozteklo.
„Neboj, Věruško“, pohladil ji Franta po vlasech, „po válce ti tady všichni, jak tu jsme, koupíme ty nejkrásnější šaty široko daleko. Vi,
Karle“, obrátil se na kamaráda. „A já si zamlouvám první tanec!“
Operace CALCIUM
– vysazena na druhý pokus dne 3. 4. 1944
u Čejkovic (Chrudim) ve složení ppor.
Jaroslav Odstrčil, rt. Josef Gemrot, rt.
František Široký a rt. Karel Niemczyk s úkolem zpravodajským a organizačním. Skupina
od počátku měla střídavě úspěchy a nehody.
Začalo to hned při seskoku, kdy se nepodařilo objevit jednu ze dvou vysílaček. Navíc zklamaly záchytné adresy. Proto se skupina přesunula do Střížova u Jihlavy, odkud se jí
teprve podařilo kontaktovat zástupce ilegální organizace R-3 a přesunout se k Novému
Městu na Moravě. Později se Calcium rozdělilo, část i s vysílačkou ZDENKA, kterou posílali do Anglie zprávy, pracovala v Proseči
u Skutče, část skupiny
se skrývala v hájence
u Netína. Velitel R3 žádal, aby se celá skupina spojila a pracovala
v Netíně, kam dopravil
i doma vyrobenou vysílačku. Přes nebezpečí zaměření obou pracujících vysílaček se
Jaroslav Odstrčil
tak i stalo. V den schůz-

ky, 23. 6. 1944, však v Netíně neš4astnou náhodou probíhala š4ára gestapa. Při první přestřelce byl zraněn Gemrot. Podařilo se mu
však skrýt v kanále. Jeho velitel ppor.
Odstrčil zůstal obklíčen. Bojoval sám proti
čtyřem mužům 15 minut. Ti ho chtěli dostat
živého, a zastřelili ho
– zezadu – teprve, když
se mu podařilo dostat
ke zbrani. K večeru došlo na silnici k Netínu
k dalšímu boji, kdy se
podařilo Niemczykovi
František Široký jednoho gestapáka zranit a zmizet. Díky této
střelbě unikl zbytek
skupiny, který postupoval za nimi, i s vysílačkou. Akce pro gestapo
nakonec skončila fiaskem, ale mezi CALCIEM
a vedením R3 se vytvořila nedůvěra. Spojení
se udržovalo jen přes
spojky. Vysílačka se taJosef Gemrot
ké častěji stěhovala.
CALCIUM odhalilo i řadu
zrádců, což později zachránilo skupiny CLAY
a CARBON, a dalším
skupinám, které přišly
o vysílačky, pomáhala
s depešemi. V té době
se přes dr. Fialku
z Nasavrk dostalo CALCIUM ke spolupráci se
skauty ze Zpravodajské brigády.
Londýn reagoval vysláKarel Nienczyk ním skupiny TUNGSTEN
a PLATINUM-PEWTER.
V závěrečných dnech války mělo CALCIUM
společně se skauty ze ZB zajistit shozy zbraní. Tato činnost se však nehodila bolševickým partyzánům a tak bylo CALCIUM při přesunu do oblasti shozů ruskou skupinou STAS
3. 5. 1945 zajato. Na rozdíl od kamarádů ze
skupiny COURRIER 5 však je bolševici nezastřelili, a tak se skupina dočkala vítězství
a konce války.

19

Věnováno všem československým parašutistům, bojujícím hrdinně kdekoliv v německém týlu a zvláště jejich statečným a obětavým spolubojovníkům z řad domácího
odboje, kteří je skrývali, ošetřovali, živili
a také s nimi, nebo pro ně, se všemi blízkými i umírali – alespoň jako poděkování …
BEZ SPOJENÍ NENÍ VELENÍ
Součástí kurzu útočného boje byl i spojovací výcvik. Každý, a4 byl cvičen jako partyzán nebo kurýr, musel ovládat vysílání a příjem morseovky
frekvencí 30 znaků za minutu a musel umět oživit vysílačku, ladit frekvence a klíčovat. Velitelé
a radisté navíc procházeli speciálním kurzem,
kde se prohlubovaly základní vědomosti, asi jako po skautské nováčkovské zkoušce následují
I. a. II. stupeň. Do akce dostávali výsadkáři s sebou i stavebnicovou soupravu pro sestavení
jednoduchého vysílače, jako řešení z nouze.
Bylo to prozíravé, protože radisté by většinou
bez pomoci odborníků doma zůstali „nahraní“.
Během výcviku se skupiny učily i své zprávy zašifrovat. Kromě provozního kódu, který ovládal
velitel a radista, měl velitel svůj vlastní kód, který znal jen on sám. Na závěr výcviku proběhl
manipulační kurz, kdy vysílání skupiny již chytal na odposlechu radista, který s ní potom měl
vysílání vést. To proto, že každý radista má svůj
„rukopis“, a tak zde vznikala možnost rozpoznat, zda u přístroje nesedí nastrčený gestapák.
Způsoby šifrování depeší našich paraskupin
jsou velmi složité. Používalo se tzv. substituční
transformace, v žargonu „housenka“. Text, který se měl odeslat, se převedl do číselné podoby
a pak se zašifroval pomocí smluveného hesla.
Tato již jednou zašifrovaná zpráva se podle dalšího hesla, např. domluvené věty z nějaké knížky zašifrovala ještě jednou. Učit se originálním
kódům čs. výsadkářů by bylo pro vaši potřebu
zbytečné. Kdo po nich přesto touží, může se
z doporučené literatury dovědět spoustu zajímavých věcí.
Jsou však i jiné šifry, které se vám mohou hodit,
nejen při této hře, ale i při dalších akcích oddílu
či družiny. První z nich je tzv. Cronfeldův šifrovací klíč. Byl úspěšně využíván Francouzi v německém týlu. Dá se říci, že i dnes, pokud si zvolíte číselnou kombinaci, kterou váš protivník
nemůže logicky odhalit (tedy žádná data narození), je to kód, který bez dešifrovacích počítačů nikdo „nerozbije“.
Princip je jednoduchý. Pod čistý text se napíše
předem určené několikamístné číslo, a to tak, že
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Skupina CARBON při ukrývání zbraní

pod každým písmenem je jedna číslice a ty se
stále opakují. Dejme tomu, že potřebuje odeslat
zprávu: „Rychle pošlete pomoc“ a smluvený
kód je 3542. Napíšete si:
RYCHLE POŠLETE POMOC
3 54 2 35 4 2 354 23 5 4 2 3 5
Nyní posuneme každé písmeno textu o tolik
míst v abecedě, jaké číslo je pod ním napsáno.
Samotné písmeno se nepočítá (ani háčky a čárky), postupuje se doprava. Pro zvýraznění konců slov a vět se používají písmena Q a X, takže
ty také nepočítáme. Pokud se musí tato písmena šifrovat, přepisujeme je foneticky: x = iks,
q = kv. Je třeba domluvit si jednotnou abecedu.
RYCHLE POŠLETE POMOC
3 54 2 35 4 2 354 23 5 4 2 3 5
U D G J O J QU R V R I V HQV T O S H X
Takto vypadá zašifrovaně naše zpráva. Písmena
q, které znamenají konec slov a x, které značí
konec věty, zařadíme do textu. Jsou možné i další kombinace, např. naše zpráva nemusí být
hned na počátku vyslaného textu apod.
Dešifrování zprávy se děje přesně opačně.
Šifra kardinála Richelieu: už tento nepřítel Tří
mušketýrů při svých piklech používal šifry.
Jedna z nich, transpoziční, pracuje na principu
domluveného slovního hesla, přičemž text, který chceme učinit nečitelným, zašifrujeme postupným očíslováním písmen podle domluvené

abecedy od A do Z zleva doprava. Podle písmen
hesla rozdělíme text do stejně dlouhých přihrádek. v tomto případě je to heslo PRAŽSKÉJARO.
Výslednou šifru zapíšeme do špiony oblíbených
pětimístných skupin. Podívejte se na obrázky.

tak, aby byl i poslední řádek úplný, usnadňujete to luštění, protože se nemusíte počítat s délkou hesla. Doplněná písmena mohou být již úplně náhodná. Nakonec si v řádcích tabulky
odprava doleva a od shora dolů přečteme otevřený text.

V první přihrádce má nejnižší číslo písmeno J,
pak O, následuje M, N a E. První zašifrovaná pětice je tedy JOMNE, další TPOUS atd.
Dešifrování je přesně opačné. Musíme samozřejmě předem znát heslo. Počet zašifrovaných
písmen vydělíme počtem písmen, které obsahuje heslo (11) a získáme počet pětimístných kolonek, kam zašifrovaný text rozepíšeme. Když
podle pořadí čísel začneme vypisovat do kolonek písmena, opět začneme první pěticí JOMNE
atd., a postupně se nám objeví dosud nečitelný
text v lidsky srozumitelné podobě. Všimněte si
využití písmen X pro zvýraznění konců vět.
Transpoziční klíč vznikl právě vylepšením starších metod, včetně metody kardinála Richelieu.
Je to tak skvělá šifra, že se používá dodnes.
K jejímu použití musíme znát heslo, které může
být stanoveno opět nejdříve slovy a pak převedeno do čísel, nebo rovnou nějakou kombinaci
čísel. Tato čísla napíšete nahoru nad připravenou tabulku (nejlépe se vám bude pracovat na
čtverečkovém papíru), do které napíšete vodorovně zleva doprava a po řádcích dolů až do
konce ten text, který chcete zašifrovat.
Optimální délka hesla je 10-30 písmen.

Zašifrovaný text pak získáte pouhým výpisem
písmen ze sloupců odshora dolů a vzestupně
podle čísel hesla. Opět tvoříme kolonky s pěticemi písmen. Podle obrázku:
Tak zašifrovaný text LAJSS YEVZI JSAKO IDMTA VSNDI EARDU ONACC K pak zpětně rozšifrujeme tak, že heslo (již v číselné podobě) rozepíšeme vedle sebe a tak vytvoříme základ
tabulky. Pod sloupec označený číslem 1 začneme vypisovat odshora dolů LAJ, pak pokračujeme pod sloupcem 2 a tak pořád dál. Je výhodné
text, který chcete zašifrovat, doplnit do tabulky

Neviditelné písmo, tajný inkoust
Naučte se používat tajné inkousty. Návod na jejich výrobu najdete v základní skautské příručce Skautskou stezkou na straně 159, kterou vydalo TDC v r. 1998.
Hodně zdaru při šifrování a luštění tajných
zpráv!
Připravil Petr Blahuš – Paf
Snímky z archivu J. Čvančary

or těž!
z
o
P sou

Pokyny k 3. – poslední etapě hry
1) Domluvte si vlastní šifru a naučte se ji používat. Úspěch tkví v jednoduchosti. Nebojte se, po
několika pokusech vám to vejde do krve a budete šifrovat a dešifrovat úplně automaticky. Navíc
tím snížíte možnost, že by protivník vystopoval
vaši mrtvou schránku. Jako spojku pro vybírání
zpráv proto posílejte toho, kdo šifru nezná. Sdělte
Centrále, jaký druh kódování a jakou šifru jste si
zvolili a na ukázku nám pošlete zašifrovaný kousek zprávy, abychom si mohli ověřit, jak vám to
jde. Hodnotit se bude originalita a zvláště bezchybnost šifrování.
2) V další části zprávy, nebo někam do ní, napište Centrále tajným písmem text zašifrované depeše, která bude následovat. Jako dešifrovací klíč
použijte číslice již výše uvedené (3542), upravené také jedním z výše naznačených způsobů.
Opět se bodově hodnotí!
3) Zdokonalte na nejvyšší možnou hranici znalost
morseovky nebo semaforu, a to nejenom vysílání,
ale i příjem. Naučte se signalizovat rukama, praporkem, akusticky. Důležité, zvláště pro noční hry
nebo ostré záchranné akce je umět vysílat i světlem. Tento úkol sice Centrála nemůže na dálku
objektivně bodovat, ale nepodceňujte jej!
Čekáme na vaše zprávy!
Pravidla soutěže byla otištěna v č. 6 na str. 19.
Nalistujte si také redakční stránku Poštovní
kurýr, kde jsou pro vás další důležité zprávy!
Doporučená literatura:
J. Šolc: A zpívali jsme Tipperary, Merkur l993
V. P. Borovička: Přísně tajné šifry, Naše vojsko
1982
Jiří Janeček: Odhalená tajemství šifrovacích klíčů
minulosti, Naše vojsko 1994
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kreslil Pierre Joubert

Skautík Smolař a jeho krejčovské zkušenosti
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léky
proti nudě
Hra pro robinzony – MATEMATIKO
Nastříhej z tvrdšího papíru 52 karet, velkých asi
8x5 cm, a na každou napiš jedno číslo. Čtyři karty budou mít jedničku, čtyři dvojku, čtyři trojku
a čtyřikrát se budou opakovat i všechna další
číslo až do třinácti.
Před začátkem každé hry si narýsuj čtvercovou
síI o 25 polích (5x5). Pak všech dvaapadesát
kartiček dobře promíchej a polož je před sebe
na hromádku čísly dolů. Vezmi první kartu, obraI ji a podívej se, jaké číslo je na ní napsáno.
Toto číslo zapiš do kteréhokoli pole v síti.
Potom otoč druhou kartu a opět zanes její číslo
do některého volného pole. Jednou zapsané číslo už nesmíš nikam přesunout!
Partie končí, když obrátíš z hromádky prvních
dvacet pět karet. V té chvíli máš také zaplněnou
celou čtvercovou síI, v každém políčku jedno
číslo.
Čísla do sítě nezapisuješ ovšem nazdařbůh, ale
tak, aby ti to vyneslo co nejvíc bodů. A za co
můžeš body získat? Za různé číselné sestavy
a kombinace.
Bodovací tabulka
• 10 bodů dostáváš za svislý sloupec nebo vodorovnou řadu pěti polí v čtvercové síti, jestliže je v ní některé číslo dvakrát. Například za
dvě jedničky nebo za dvě sedmičky.
• 20 bodů je za dva páry shodných čísel v řadě
nebo sloupci – například za dvě dvojky a dvě
desítky.
• 40 bodů si můžeš započítat za tři stejná čísla
(jako vždy musí být buN v jedné řadě, nebo
v jednom sloupci pěti polí). Například za tři devítky.
• 80 bodů je za tři plus dvě stejná čísla – například za tři osmičky a dvě dvanáctky.
• 160 bodů je za čtyři stejná čísla, kromě jedniček. Například za čtyři třináctky.
• 200 bodů je za čtyři jedničky.
• 100 bodů za tři jedničky a dvě třináctky.

• 50 bodů je za pět po sobě jdoucích čísel, například 6, 7, 8, 9, 10.
• 150 bodů za čísla 1, 10, 11, 12 a 13.
Všechna čísla uvedená v bodovací tabulce mohou být v řádce nebo sloupci všelijak zpřeházená, nemusí stát vedle sebe nebo jít bezprostředně za sebou. Například 40 bodů získáš za
řadu, v níž jsou tři šestky takto umístěné: 8-6-126-6. A 50 bodů za pět po sobě jdoucích čísel
v sestavě 8-10-6-9-7.
Jsou-li kterékoli z těchto číselných sestav (z bodovací tabulky) místo v řadě nebo sloupci polí
na úhlopříčnách čtvercové sítě, dostaneš za ně
vždy o 10 bodů víc, než je uvedeno v bodovací
tabulce. V úvahu se však berou jen dvě hlavní
úhlopříčny, probíhající z rohu sítě do rohu protějšího a složené z pěti políček.
Až všechna okénka
zaplníš čísly, spočítej, kolika bodů se ti
podařilo dosáhnout.
Tyto body napiš vedle každé řádky polí
a nad nebo pod každým sloupcem polí – a také
v rozích (tam uveN body získané za sestavy na
úhlopříčnách).
Celkový součet si zaznamenej. A snaž se v další
partii získat bodů ještě víc. Musíš ovšem nejdřív všech 52 karet důkladně promíchat a položit je do sloupečku na stolní desku, čísly dolů.
Z celé této sady odebereš při každé hře jen 25
karet, tedy necelou polovinu. A nikdy nevíš, jaká čísla přijdou – právě na tom je hra
Matematiko založena.
Při první a druhé partii musíš nahlížet do bodovací tabulky, ale později budeš znát hodnotu
různých kombinací zpaměti. I když sehraješ třeba padesát partií, každá bude jiná.
Matematiko se samozřejmě dá provozovat i ve
dvou, třech, deseti a třeba padesáti hráčích! Je
tedy dobrou zábavou pro družinu, rodinu
i celý oddíl. Vystačíte vždy s jednou sadou číslovaných karet. Kdo karty rozmíchá a pak obrací, může se hry zúčastnit jako řadový hráč.
Po každé partii porovnáte výsledky a zjistíte,
kdo získal bodů nejvíc. Než obrátíte novou kartu, musí mít samozřejmě všichni zapsáno předchozí číslo ve své tabulce!
Miloš
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Drobeček
Paní hajná Králová byla vyhlášenou pěstitelkou sazenic. V její desetiarové lesní školce se
na záhonech sytě zelenal koberec zdatných
smrčků a líbezných boučků. Byla to její pýcha.
Zúčastnit se u ní každoročního výročního
hodnocení školek bylo radostí. Podstatná byla kvalita sazenic a to, že i cestičky mezi čistými záhony byly symetricky uhrabané hráběmi, bylo jaksi navíc.
V loňském roce jí k běžné práci přibyla další
starost. Manžel přinesl z lesa třesoucí se
a podvyživené selátko divočáka. Našel je
opuštěné, zubožené a hladové. Patřilo ke stavovské cti pokusit se o záchranu života postiženého tvora.
Pruhované selátko bylo tak „dvakrát do ruky“
a nebylo divu, že dostalo jméno Drobeček.
V prvních dnech přespávalo v kuchyni ve vystlané bedničce a příliš chuti do života nejevilo. Když však začalo z velké lahve sát první
mléko, bylo vyhráno. Přísahám, že to není
myslivecká latina, když řeknu, že rostlo jako
z vody. Ožilo a zvyklo si na novou mámu tak,
že ji provázelo na každém kroku. V duchu tradice svého rodu bylo nejčilejší s večerním
soumrakem. Pokusili se jej vyklidit na dvůr,
ale tak vehementně se domáhalo návratu, že
nezbylo než kapitulovat.
Drobeček už přestával být nicotným klubíčkem a zvolna ztrácel své ochranné pruhy.
Přiblížil se opět čas hodnocení a lesní školka
svátečně zářila. Drobečkovi to ale nijak neimponovalo a docela drze ryl na upravených
plochách. Jako nepolepšitelný byl uzavřen do
oploceného dvorku a škody na kráse na poslední chvíli napraveny. Uvítání hodnotitelů
se odbývalo při kávě. Při příchodu celé suity
do školky se užaslým zrakům naskytl apokalyptický pohled – jediná hrudka nebyla na
svém místě! A drzý pustošitel trůnil mezi
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Ptačí květen
Květen, to jsou slavíci. Dokud bývalo Labe
čisté, jezdili jsme začátkem května kroužkovat ptáky za Lysou nad Labem. Brzy ráno.
Těšil jsem se jako dítě, nebyl jsem ostatně
o mnoho starší. V Polabinách ohlušivě zpívali
kresba A. Čepická

příroda
zblízka

boučky docela spokojeně. Moc se divil, když
namísto oblíbeného poškrábání za ušima dostal od uslzené paní hajné několik přesně mířených. Ani nevím, koho z nich to bolelo víc.
Bez možnosti protestu byli hodnotitelé odesláni k sousedům s tím, že dříve než za hodinu se nesmějí vrátit. Marné bylo ujišIování, že
produkce je vynikající a že si dovedou představit, jak školka vypadala před Drobečkovou
úpravou.
Dneska už je z Drobečka pořádný kus divočáka a přes den si ryje v lese. Vrací se se západem slunce. Podle něj ke stravě, ale podle paní hajné proto, že se v lese bojí. Přeberte si to
sami.
Grizzly, Litoměřice

ptáci. Samí lepší, šlechtici mezi pěvci: pěnice
pěti druhů, budníčci tří druhů, cvrčilky, sedmihlásek, lejsci bělokrcí i černohlaví. V hlavatých vrbách seděly na vejcích kachny březňačky a divoké hrdličky svým turr-turr
rozechvívaly keře. Ale nad všechny, jako stále
rychleji tepající srdce, tloukli slavíci. Zdaleka
jsme je slyšeli, do kroku jsme přidávali. Každý
z nás si vybral jednoho slavíka, jednu brslenovou houštinu, trnku či ptačí zob. Slavíci
zmlkli, ale věděli jsme, že nás pozorují.
Odhrabali jsme loňské listí: ze země stoupala
kořenná vůně tlení. Sklopku tam bylo možno

nejlépe zamaskovat. Jen žlutá larva potemníka svítila a lákala k sobě slavíka. Když jsme se
ke sklopkám po chvíli vrátili, byly již obyčejně
spuštěné. Slavíci v nich byli téměř neviditelní,
tak splývalo jejich hnědé peří se zemí a listím.
Připevnili jsme jim kroužek a zase je pustili na
svobodu.
Bylo nám tak pěkně a vesele v Polabinách.
Náčelník

Chodíš na výpravy
sám a sám?
Zdaleka ne všichni chlapci a děvčata, kteří
chtějí naplno prožívat skautské mládí, mají
v dosahu skautský oddíl nebo aspoň pár kamarádů stejných zájmů. Leckde, zvláště na
odlehlých vesnicích, snaží se různí „osamělci“
skautovat sami a po svém: slyší a čtou o skautingu, o zálesácích, o lesní moudrosti, a nechtějí zůstávat za pecí, nechtějí žít bezcílně,
všedně...
Ale i ti, kteří se zúčastňují všech akcí své družiny, stojí občas před okamžitou výzvou: co
s krásným odpolednem, co s dnem, kdy není
žádná schůzka? Co s dvěma, třemi hodinami volného času, když třeba po dlouhém dešti se najednou ukáže vábivý kus modré oblohy a rychle
vysychající stezky za městem tak lákají?
Čas vždy tak letí: „Než bychom se domluvili
a sešli, uteče hodina, dvě,“ uvažuje chlapec,
který má v žilách nepokojnou zálesáckou
krev. Ostatně, staré čínské přísloví říká: „Kdo
jde sám, může vyrazit hned.“
Osamělá vycházka nebo výprava má své neocenitelné klady, ale i zápory a nebezpečí. Zde
je pár zkušeností toho, kdo v dětství neměl organizovaný skauting v dosahu a i v dospělosti z řady dobrý důvodů dával někdy přednost
osamělým toulkám:
Kdo kráčí přírodou sám a tiše, má šanci vidět
i slyšet daleko více. Zvěř i ptáci nejsou plašeni halasem, který zpravidla zdaleka ohlašuje
veselou „partu“, zaměstnanou často spíš horlivým hovorem než pozorováním okolní přírody. A navíc, „samotář“ je svobodnější: může
se zastavit, kde ho napadne, může se posadit
na balvan a psát si nebo kreslit do zápisníku
bez obav, že tím někoho zdržuje. A může si volit trasu, tempo i trvání své vycházky zcela
podle svého záměru.

Ale každá věc má i svůj rub! Samotářské výpravy, zvláště v odlehlejším, neschůdném terénu, mohou tě někdy přivést do nesnází. Co
jen může způsobit například podvrtnutý kotník, jsi-li hodinu od nejbližšího domu! Co může znamenat docela hloupé zbloudění v málo
známém lese půl hodinky před setměním!
A co může pro slabého chlapce – neřku-li dokonce pro osamělé děvče – znamenat setkání
s nebezpečně vyhlížejícím člověkem nebo
i tlupou „divokých trampů“? Což není dost
případů, jak skončilo setkání s nějakým násilníkem?!
To vše musí osamělý chlapec nebo dívka vzít
v úvahu. Nepřeceňovat své schopnosti, neriskovat přespříliš! Vím, řeknete: to bychom nemohli chodit téměř nikam – nebezpečí hrozí
vlastně všude... Ale je rozdíl, jsme-li na vycházce tam, kde se lze dovolat pomoci, nebo
kde lze přece jen očekávat, že nás nějaká pomoc brzy najde – anebo jsme-li ve zcela odlehlém a opuštěném místě, kam vstoupí lidská
noha tak jednou za deset let, a to ještě jen náhodou..!
Nech vždy doma zprávu nebo informaci, kterým směrem se na osamělou toulku vydáváš
a kdy asi se hodláš vrátit. A snaž se takto naznačený plán dodržet. A dále: vždy sebou měj
KPZ, krabičku poslední záchrany (o jejím užitečném obsahu již bylo mnohokrát psáno jinde). Hlavně nůž, zápalky, provázek. Někdy může sloupec hustého kouře z „nouzového“
ohníčku přivolat zachránce; nožem uřízneš
hůl, o niž se budeš opírat v případě úrazu;
provázek je mnohoúčelový.
„BuN připraven“ – to znamená, že si častěji
promýšlíme všechny možnosti mimořádných
událostí na osamělé výpravě. Podezřelým osobám je lepší z dálky se vyhnout; na stezku neznámým močálem se raději nepouštět; neskákat do žádné vody po hlavě; nejíst neznámé
plody, i kdyby byla sebevětší žízeň; neriskovat
život a zdraví šplháním na strmé skály (ze zkušenosti vím, že nahoru se leze lépe, zato dolů
– když nevidíme, kam opřít nohu – desetkrát
hůře); zkrátka nepřeceňovat své síly, svou
obratnost, své orientační schopnosti atd.
Být připraven – toI vše!
Přeji ti zdar i radost na všech tvých výpravách, na všech tvých stezkách!
Ladislav Rusek – Šaman
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linka S.O.S.

Je jaro.Všechno kvete, sluníčko svítí čím dál víc
a nám do redakce přicházejí dopisy od vás, jako
když přilétají první vlaštovky.
Jedna taková vlaštovička přilétla od Katky
z Benešova u Prahy. Katka se vrací k potížím
Věrky a její kamarádky. Vzpomínáte si?
Věrka má strach o kamarádku, která často chodí do školy s modřinami, nikomu ale nechce
říct, jak se jí to stalo a straní se kolektivu. Katka
Věrce radí, aby si vzala svou kamarádku někam
stranou, kde by si mohly v klidu rozumně popovídat. Aby jí nabídla svou pomoc a dala jí tak
najevo, že tady je také pro ni a kdykoliv bude
potřebovat, ráda jí pomůže. Samozřejmě tím nemyslí, aby Věrka kamarádku do něčeho nutila.
Bylo by moc fajn, kdyby každý z nás měl také takovou kamarádku nebo kamaráda, který by byl
ochotný poslouchat naše trápení a pomoci nám
z nesnází. V případě Věrčiny kamarádky je to
obzvlášI důležité.
Nechci příliš fantazírovat, Věrko, ale vypadá to,
že tvá kamarádka má pravděpodobně nějaký
problém doma s někým z rodičů nebo sourozenců. Je možné, že jí rodiče nepřiměřeně tělesně trestají a ona se bojí někomu se s tím svěřit,
aby to třeba doma nebylo ještě horší.
Měla bys dát své kamarádce najevo, že i tebe
opravdu její problém tíží a chceš jí pomoci, a že
společně můžete přijít na to, jak ze situace ven.
Ondřej z Třebíče radí, že musíš být trpělivá
a pokusit se do kamarádčiny situace vžít.
Důvěra je ohromě křehká, těžko ji získáváme,
ale ztratit se dá rychleji než mávnutím proutku.
Můžeš také požádat o radu někoho staršího, komu můžete důvěřovat, třeba svoji maminku nebo skautskou vedoucí, třeba by vám i ona s něčím pomohla. Když na své straně budete mít
nějakou dospělou osobu, která vám poradí, bude všechno mnohem snazší. Jen s tím moc neotálej, protože nikdo neví, co se může třeba hned
zítra stát.
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A tady je náš další dopis – a zároveň úkol pro vás:
„Velmi mě trápí chod našeho střediska. Mám občas chuG přejít do jiného. U nás je to jenom samá
psina a kouzlo skautingu úplně vyprchalo. Když
se podívám na jiná střediska, vidím, jak jsou tam
tak nějak víc skautští! Ale u nás …?! Snažím se to
změnit, ale mám pocit, že jednodušší by bylo
změnit svět.“

Tento dopis nám poslal někdo, kdo nechce být
jmenován, ale jak sami můžete vycítit, situace,
ve které se nachází, ho velmi trápí.
Myslím si, že i někteří z vás se již možná někdy
ocitli bezradně před podobným problémem
a museli ho řešit. Proto se obracíme na vás: napište nám své zkušenosti. Vyřeší se vše přestupem do jiného oddílu či střediska? PoraNte.
Začíná se oteplovat, někteří z nás už vytáhli
krátké kalhoty a užívají si jara plnými doušky.
Jen nezapomeňme chodit s očima otevřenýma,
třeba někde někdo potřebuje právě vaši – tvoji
– pomoc.
Pé7a
Nevíš si s něčím rady? Potřebuješ pomoci?
Chceš znát názor dalších kluků a děvčat, názor
odborníka? Napiš o svém problému do redakce.
Potřebuješ se někomu svěřit? Chceš-li na svou
otázku soukromou odpově4, přilož ofrankovanou obálku (5,40 Kč) a nezapomeň úplnou zpáteční adresu.
Pokud nechceš, aby byl tvůj problém otištěn,
nebo chceš, aby byl otištěn anonymně, připiš to
výrazně do svého dopisu.
Obálku označ heslem Linka SOS.
Redakce časopisu Skaut-Junák, Senovážné
nám. 24, 116 47 Praha 1

Dne 22. dubna tomu již bude rok,
kdy nás opustil náš
třináctiletý bráška
Tomáš
Dvořák
z Drnovic u Vyškova.
Důvodem Tomovy
smrti byla pravděpodobně i dlouhodobá šikana spolužáků a nevšímavost či nespravedlnost učitelů. (O šikaně jsme psali v naší
rubrice ve čtvrtém čísle SJ.)
Skauti z Drnovic by rádi vzkázali Tomášovi, že
vždy bude mít místo v jejich skautských srdcích.

Takovýhle vlk vypadá docela mile

VLČÍ VLASTNOSTI
Rodokmen družiny
Když už nějaký ten pátek běžela činnost naší nově založené družiny, přišel nadšený
nováček Flik s dobrým nápadem. Protože jsme měli ve
znaku vlka, pověděl nám, že
bychom se mohli o vlkovi
dovědět něco víc, v ledačem
ho napodobit a vůbec, vlkem
se alespoň na nějaký čas zabývat. Ničemu to prý neuškodí, naopak nám to jen
prospěje, dodal ten rozumbrada. Rádce mu tehdy s potěšením poskytl volné pole
působnosti, aby Flik naplnil
své plány a představy.
Během dalších družinovek
nás tedy zasypal lavinou nej-

různějších úkolů, her a soutěží. Tak naše družina prováděla a pěstovala vlastnosti,
které byly či stále jsou pro vlky typické a charakteristické. Napřed nám podal výklad
o vlcích, a pak přišel se soutěžemi a bodovacími závody.
Přirozená vlčí inteligence
Zahráli jsme si „Dvojice“.
Flik každému z nás předal
sadu 14 lístečků, ze kterých
jsme měli utvořit dvojice (čili k jednomu lístku s určitým
pojmem nalézt druhý lístek
se správným výrazem). Za
každou ze sedmi správně sestavených dvojic jsme obdrželi 1 bod. Sady lístků jsme

si navzájem mezi sebou během družinovky měnili.
Vždycky jsme věnovali jedné sadě dvojic pět minut
a pak byl deset minut jiný
program. První sada lístků
obsahovala spisovatele a jejich knihy. Na druhé byla
světová velkoměsta a státy,
kam tyto metropole patří.
Na třetí sadě významné události v dějinách skautingu
a letopočty. Čtvrtá sada byla
věnována významným horám v Čechách i na Moravě
a pohoří, v nichž tyto hory
jsou. Pátou sadu tvořily mapové značky a jejich slovní
výklad. Šestou běžně užívaná cizí slova a jejich český
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výklad. Sedmou slavné světové osobnosti a čím se proslavily.
Na dalších družinovkách
jsme luštili různé šifry, řešili
kvízy a hlavolamy (Ve
Skautu-Junáku je jich spousta!), plnili „Setonovky“, sestavovali jsme navzájem
různé přírodní a zeměpisné
testy.
I další činnost naší družiny
se často točila kolem vlků
a vlčích vlastností. Dodnes
nechápu, kam na ty nápady
Flik chodil, ale pokaždé nás
překvapil něčím novým:
Studie vlka od amerického malíře W. R. Leigha

VLK je šelma
s vynikajícím čichem
Z osmi malých skleniček (lékovek) jsme měli čichem poznat různé aromatické vůně
(česnek, cibuli, citrón, majoránku, ocet, jar atd.)

strom. Co je to za květinu?
Které zvíře nechalo v blátě
tuto stopu? Jak se jmenuje
tato hornina? Kterému druhu mravenců patří tato kupa? Seber aspoň jeden odpadek... a tak dále.)

VLK má smysl pro vzájemnou pomoc a spolupráci
Pro menší vlčata ve středisku jsme nacvičili a sehráli
divadlo, „Knihu džunglí“.
Mělo velký úspěch.
Každý měsíc jsme měli vykonat společně velký dobrý
skutek (pomoc lesu, klubovně, starým lidem apod.).

VLK loví v noci
Za soumraku jsme hráli hru
„Po jelení stopě“. Flik běžel
do večerního lesa a zanechával za sebou stopu – bílé
lístky. Na konci se schoval
a my ho hledali. Byla už tma
jako v ranci, když jsme ho

VLKA živí nohy –
rychlost v běhu
a vytrvalost
Běhali jsme 60 m na čas
a Finskou stezku. Pěkně
jsme si tehdy mákli.
VLK je v přírodě ostražitý
Podnikli jsme „Stopovačku
s bodovacími úkoly“. Tabulky rozmístěné podél trasy
se vztahovaly většinou k jarní přírodě. (Urči tento
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Jedna z mnoha kreseb vlka
od E. T. Setona

po dlouhém hledání objevili.
Při slídění za kořistí urazí
VLK v noci až 100 km
100 km nocí jsme sice neběželi, ale podnikli jsme asi 10
km dlouhou družinovou výpravu. Naší kořistí byla probouzející se příroda – tehdy
jsme důkladně prozkoumali
naše teritorium, totiž okolí
klubovny.
Flikovo nadšení nás tehdy
nakazilo natolik, že jsme pak
všichni vymýšleli a přidávali
různé činnosti a soutěže.
Založili jsme si zvláštní
družinový sešit, do kterého
jsme zapisovali různé poznámky a zajímavosti o vlcích. Také jsme do něj lepili
různé články a obrázky vlků.
Ten sešit se mi tehdy moc líbil. Obzvláště tím, že na
přední straně byla namalovaná veliká vlčí stopa a pod
ní bylo napsáno Canis lupus,
to je latinsky vlk.
Začali jsme pátrat po knihách a povídkách o vlcích.
Nejvíc povídek jsme nalezli
u E. T. Setona. Některé vyni-

kající povídky jsme si pak na
družinovkách četli. Taky
jsme hledali různá vlčí jména. Našli jsme jich docela
dost, třeba Winnipežský vlk,
Lobo, Bílý tesák, Akela,
Rakša, Šedák...
Vyhlásili jsme soutěž o nejlépe nakresleného vlka a nejlepší pokřik družiny Vlků.
Tehdy jsme si s VLKEM užili
spoustu zábavy. Podobnou
činností se může zabývat
i vaše družina! Nezáleží na
tom, zda jste Lišky, Rysi,
Kamzíci, Jeleni, Vydry, Bobři, Medvědi, Panteři, Tygři,
Jestřábi, Káňata, Ledňáčci,
Vlaštovky, Ještěrky, Kajmani, Delfíni či Štiky, nebo máte jméno podle některé květiny, důležité je, abyste
o svém družinovém symbolu znali alespoň základní informace.
Osobní rodokmen
Taky si vzpomínám na to,

MláRata polárního vlka

jak se náš vůdce na jedné
z oddílovek dověděl o naší
družinové činnosti.
Spokojeně se usmál a dodal,
že nakonec nemusíme zůstávat jen u svého družinového
symbolu, ale že se můžeme
časem pustit i do pátrání po
svém vlastním rodokmenu.
„Co víte o svých předcích?“ zeptal se nás.
Pak se na chvíli odmlčel, zamyslel a vylovil z paměti výrok Františka Nepila:
„Člověk je tvor nevděčný.
Zná dějiny Země, ví kudy táhl

Caesar do Egypta a kudy
Hanibal na Řím, ale neví,
čím byl jeho vlastní pradědeček anebo jak se jmenovala
jeho vlastní babička či prababička za svobodna.“
Tím nám nasadil brouka do
hlavy. Vypadalo to tak, že
příště budeme asi pátrat po
tom, kolik jsme měli vlastně
praprababiček a prapradědečků a jak se jmenovali
a čím byli naši pradědečkové a prababičky. Na jeho slova došlo asi po roce. V rámci družiny jsme se skutečně
pustili do pátrání po našich
dávných předcích. Byla to
sice krátká, ale zvláštní a zajímavá činnost. Uvědomili
jsme si, co ti naši předkové
všechno uměli a dokázali.
Život tenkrát nebyl jistě lehčí než dnes.
Jean
fotografie
Jim Brandenburg
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knížky
do krosny
SEN NA DOSAH RUKY
Za stavu 1:2 v neprospěch svého mužstva zahodí Pavel Polcar úmylsně penaltu v poslední minutě zápasu, neboI ví jen on sám, že
k faulu na něj nedošlo, že zakopl sám a vlastní vinou o míč v posledním zoufalém pokusu
vyrovnat. Tím okamžikem se začíná odvíjet
podivný osud chlapce,
který trpí za své životní
fair play. A já bych dodal, že až se jednou dočkáme takového Pavla
v prvoligovém dresu,
stane se v našem fotbale něco dějinného.
A Lubomíru Manovi bude patřit mnohonásobný dík za tuto hezkou
a dramatickou knížku. Já už tak činím nyní.
Kniha vyšla v ostravském nakladatelství LIBREX.
Jaroslav Šálek
TÁBOR SMŮLY
Tábor smůly je řetězem povídek s veselými
příběhy, s neméně humornými kresbami K. T.
Neumanna. Vychází již po několikáté, tentokrát v nakladatelství Olympia. Legrační historky chlapců pražské Dvojky doplňují vzpomínky na Jestřábovo dětství. Dočtete se tu
o dědečkovu kufru, o táborových kamnech,
o Mývalově posteli se sto šedesáti hřebíky,
o černé skříňce ztracených věcí, o koupání na
Rejžáku, o Grizzlyho kole,
o pistolnících a gambusínech. Smích vás ale přejde
při líčení výprav do temnot sklepa.
Mnohé nápady a „vymoženosti“ po přečtení této
knížky Jaroslava Foglara
přejímají do svého slovníku a zvyklostí další a další
oddíly.
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SLOVNÍK ČESKÝCH AUTORŮ KNIH PRO
CHLAPCE
je knížka dvojice znalců chlapecké literatury
dvacátého století Tomáše Studenovského
a Josefa Bláhy-Řešetláka.
Najdete v ní unikátní údaje o českých autorech
a jejich díle. Část knihy je
věnována seznamům nejznámějších edic, jako např.: Karavana, knihovnička Mládí, Knihy odvahy
a dobrodružství - KOD,
Knihy táborového ohně KTO, S puškou a lasem, Vpřed a řada dalších,
které vám pomohou při kompletaci knih vašich oblíbených českých autorů. Vydalo nakladatelství Ostrov.
2x Windy
MEXICKÝ ODVÁŽLIVEC
V pořadí již třiadvacátý svazek populární edice S puškou a lasem vydalo nedávno nakladatelství Toužimský a Moravec.
Román Petera Jerndorffa - Jessena Mexický
odvážlivec se odehrává v třicátých letech
v Kalifornii. V době, kdy se již v Hollywoodu
natáčejí první velkofilmy včetně westernů, řádí nedaleko odtud „Postrach Sonory“, bandita Avalos. A někdy pak není jasné, zda se natáčí nový film, nebo se střílí ostrými náboji,
teče „opravdová“ lidská
krev a umírají lidé...
Hlavním hrdinou příběhu
je dánský chlapec John
Holk, který žije v daleké
Argentině u svého strýce
na farmě s názvem
Estrella
del
Norte
(Severní hvězda). A je to
právě on, kdo doprovází
stádo dobytka určené
k prodeji do Spojených
států a střetává se se zločincem Avalosem.
Pokud by vás po přečtení knížky zajímalo, co
tomuto příběhu předcházelo a jaká dobrodružství mladý John zažíval v Argentině, můžete se těšit na román Severní hvězda, který
vyjde v nakladatelstvé TaM ještě letos. Obě
knihy samozřejmě zdobí ilustrace Zdeňka
Buriana.
Bari

Skautské
Skautské
mraveniště
mraveniště a
a TGM
TGM
Vzpomínáte si ještě na naše povídání o večerech s TGM? Začátkem letošního března se
při oslavách 150. výročí narození našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka
u jeho pomníku na hodonínském náměstí vystřídaly skautů mraky.
Jihomoravské město Hodonín se totiž 4. března 2000 proměnilo na jeden den ve skautské
mraveniště. Na slavnostní skautské shromáždění s průvodem, uspořádané Okresní radou
Junáka Hodonín k příležitosti výročí narození
se sjelo více než tisíc skautů a skautek z celé
Moravy, mnozí také z Čech a pár bratrů a sester přijelo uctít Masarykův odkaz i ze
Slovenska. Město je přivítalo chladem a podmračenou oblohou, většina z nich toho však
nedbala a o dvě hodiny později již směle pochodovala jen v krojových košilích hodonínskou hlavní třídou k právě zrenovovanému
pomníku TGM. Skautky a skauti všeho věku
kráčeli v pětistupech s mnoha historickými
i současnými prapory a vlajkami. Za čelem
průvodu nesli čtyři zdatní junáci veliký věnec
tvarného umění nebo státní zámek v nedalekých Miloticích.
V předvečer výročí, 6. března, se kolem pomníku TGM tlačil několikatisícový dav, který
si přišel poslechnout projev pana prezidenta
Havla, ministryně zahraničních věcí USA
Madeleine Albrightové a dalších hostí. Skauti
šli opět s vlajkami – tentokrát v čele průvodu
civilních obyvatel města. Číňan, Hodonín

a pak už následoval všechen ten dav. Do pochodu vyhrávala blanenská skautská kapela,
zatímco druhá, z Hradce Králové, již čekala
u pomníku, aby tam zahrála junáckou a státní hymnu. Po položení věnce jednotliví řečníci pronesli své zdravice a proslovy.
Hemžení krojovaných tím ale zdaleka neskončilo. Hodonínští pořadatelé pro své bratry a sestry ještě připravili doprovodný program. Účastníci oslav tak mohli navštívit
především Masarykovo muzeum se stálou
expozicí o životě a díle TGM, ale i galerii vý-
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Te? byl Tom rozhodnut.
Propadl se do hlubin žalu
a byl zoufalý. Je lidmi i světem opuštěný – říkal si – člověk bez přítele; nikdo ho nemá rád; až zjistí, do čeho ho
vehnali, snad budou litovat;
snažil se dělat dobrotu a protlouci se životem, ale nenechali ho; a když se ho mermomocí chtějí zbavit, nedá se
nic dělat; aB je po jejich; a až
se dostaví důsledky, budou
vinu svalovat na něho; aBsi.
Cožpak má psanec právo si
stěžovat? Ano, konečně se
jim podařilo dohnat ho k tomu: povede život zločince.
Neměl na vybranou. – V tu
chvíli už byl skoro na konci
Luční cesty a zvonění oznamující začátek vyučování dolehlo slabounce k jeho sluchu. Zavzlykal při pomyšlení,
že už nikdy, nikdy neuslyší
povědomé cinkání – bylo to
ukrutné, ale bylo mu to vnuceno; a když už byl vypuzen
do syrého světa, musí si dát
líbit všecko – ale odpouští
jim. Potom se už vzlykání nedalo zastavit.
Právě v tomto stadiu se setkal se svým nejlepším přítelem a nejbližším druhem,
s Joem Harperem. Joe Harper
měl v očích tvrdý pohled
a v srdci zřejmě velké a ponuré odhodlání. Bylo jasné, že
jde o případ „dvou těl a jedné
duše.“ Tom, utíraje si rukávem oči, začal přerývaně říkat něco o odhodlání uniknout surovému zacházení
a nedostatku porozumění, jež
je doma jeho údělem, a jít se
toulat širým světem a nikdy
více se nevrátit; a zakončil
projevem naděje, že Joe na
něho nezapomene.
Ukázalo se však, že toto je
právě požadavek, který Joe
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Útěk z domova
Mark Twain

chtěl vznést na Toma, a že tato žádost byla důvodem, proč
Joe Toma vystopoval. Jeho
matka mu nabila, protože vypil nějakou smetanu, ačkoliv
se jí ani nedotkl a ani o ní nevěděl; bylo jasné, že ho matka
má až po krk a že se ho chce
zbavit; je-li toto postoj vlastní
matky, nezbývá mu než se
podvolit; doufá, že matka bude šBastná a nikdy nebude litovat, že vyhnala svého ubohého chlapce do bezcitného
světa, aby tam trpěl a umřel.
Žalem sklíčení chlapci pokračovali v cestě a za chůze uzavřeli novou slavnostní úmlu-

vu, že budou stát při sobě
a že si budou bratry a že jeden druhého nikdy neopustí,
dokud je smrt nevysvobodí
z jejich soužení. Potom začali
kout plány. Joe byl pro to, aby
se stali poustevníky a žili
o suchém chlebě v nějaké
vzdálené jeskyni, kde jednoho dne zemřou zimou, strádáním a žalem; když však vyslechl Toma, uznal, že život
zločince má řadu nápadných
předností, a tak svolil, že bude pirátem.
Pět kilometrů pod městečkem Saint Petersburgem,
v místech, kde řeka Missi-

ssippi byla široká bezmála
dva kilometry, byl dlouhý, úzký, zalesněný ostrov s písečnou mělčinou při horním konci; byl přímo stvořen jako
základna pro pirátské operace. Byl neobydlený a ležel daleko při druhé straně řeky, jejíž břehy byly v těchto
místech pokryty hustými lesy, v nichž nikdo nežil. Ze
všech těchto důvodů padla
volba na Jacksonův ostrov.
Na čí útraty bude provozována pirátská živnost, to byla
okolnost, jíž si hlavu nelámali. Potom vyhledali Huckleberryho Finna, jenž se přidal
okamžitě, protože mu bylo
lhostejné, jaké povolání bude
vykonávat; bylo mu to docela
jedno. Za chvíli se rozešli
s tím, že se sejdou na opuštěném místě při řece asi tři kilometry nad městem v hodinu
oblíbenou – totiž půlnoční.
Na tomto místě srazu byl malý vor, který mínili zabrat.
Každý měl přinést rybářské
vlasce a háčky a jídlo, pokud
je bude moci ukrást nejtajemnějším a nejzáhadnějším způsobem, jak se sluší a patří na
zbojníka; a po celé odpoledne
se kochali sladkou slávou; šířili zprávu, že město co nevidět „bude stříhat ušima“.
A každému, komu se dostalo
tohoto mlhavého náznaku,
bylo doporučeno, aby „byl
zticha a vyčkával“.
Kolem půlnoci přišel Tom
s vařenou šunkou a několika
zákusky a zastavil se v hustém podrostu na strmém
břehu, odkud bylo vidět dolů
na pobřeží, na místo schůzky.
Nebe zářilo hvězdami; vládlo
naprosté ticho. Mohutná řeka
byla klidná jako odpočívající
moře. Tom chvíli naslouchal,
ale žádný zvuk neporušil hlu-

boký mír. Potom zahvízdal tichý, ale pronikavý signál.
Z pobřeží se ozvala odpově?.
Tom zahvízdal ještě dvakrát;
pobřeží odpovědělo týmž
způsobem. Potom řekl obezřetně tlumený hlas: „Kdo
tam?“
„Tom Sawyer, Černý mstitel
Karibského moře. Kdo jste
vy?“
„Huck Finn, Krvavá ruka,
a Joe Harper, Postrach oceánů.“ Tom dodal tyto tituly,
čerpané z jeho oblíbené literatury.
„Dobře. A heslo?“
Dvoje hlasivky zasípaly současně do dusné noci jedno
a totéž hrozné slovo „KREV!“
Potom Tom skutálel dolů šunku a sám se klouzal za ní,
k částečné újmě svého šatstva a kůže. K podbřeží vedla
pohodlná, vyšlapaná stezka,
ale té se nedostávalo vlastností, jichž si pirát tolik cení,
totiž nepohodlí a nebezpečenství.
Postrach oceánů přinesl šrůtu slaniny a hrozně se její dopravou utahal. Finn, Krvavá
ruka, ukradl pánev a zásobu
zpola usušených tabákových
listů a přinesl také několik kukuřičných klasů, aby z nich
udělal dýmky. Ale nikdo z pirátů kromě něho nekouřil ani
nežvýkal tabák. Černý mstitel
Karibského moře prohlásil,
že se nelze vydat na cestu bez
ohně, což byl dobrý postřeh;
sirky byly tehdy v onom kraji
skorem neznámé. Viděli doutnající ohniště na velkém voru,
vzdáleném asi sto metrů,
a potichu se tam vydali pro
řeřavé polínko. Udělali z toho
ohromující dobrodružství. Říkali co chvíli „pšt!“ a náhle se
zastavovali s prstem na
rtech; dělali, jako by sahali po

dýkách; hrobovým hlasem
šeptali rozkazy: Jestli se „nepřítel“ pohne, „vhroužit čepel
až po rukojeB“ do jeho hrudi,
neboB „mrtví nežvaní“. Věděli
velmi dobře, že voraři jsou
dole ve městě a nakupují zásoby nebo se povyrážejí
v hostinci, ale to přece nemohlo být omluvou, proč
provádět tuto operaci způsobem nepirátským.
Za chvíli pod Tomovým vedením odrazili od břehu. Huck
byl u zadního vesla. Joe
u předního. Tom stál uprostřed „lodi“ se svraštělým
obočím a zkříženými pažemi
a dával rozkazy tichým, přísným šeptem:
„Směr návětrný!“
„Rozkaz, rozkaz, pane kapitáne!“
„Přímý směr – přímý směěěěr!“
„Přímý směr, pane kapitáne!“
„Popustit o stupeň!“
„O stupeň, pane kapitáne!“
Jelikož hoši rejdovali vor neochvějně a stejnoměrně do
středu proudu, rozumělo se
asi samo sebou, že povely
jsou pro „parádu“, a ne pro řízení plavidla.
„Jaké plachty máme nahoře?“
„Dolní čtyřhranné, řadu dvě,
malý trojhran, pane kapitáne.“
„Rozviňte horní královské!
Šest mužů nahoru! Rozvinout
lehkou pomocnou na třetím
stěžni! Zčerstva, zčerstva!“
„Rozkaz, rozkaz, pane kapitáne!“
„Hlavní plachtu na hlavní stožár! K lanům! Do toho, čačtí
mí námořníci!“
„Rozkaz, rozkaz, pane kapitáne!“
„Stočit po větru – plný levý směr!
Pozor na výkyv! Levý směr!
Zčerstva, vy tam! Přímóóó!“
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„Přímo, pane kapitáne!“
Vor byl te? už za polovinou
řeky; hoši obrátili jeho předek po proudu a vložili se do
vesel. Řeka nebyla rozvodněná a její rychlost nepřesahovala tři čtyři kilometry. Po následující tři čtvrti hodiny
sotva který z chlapců promluvil. Te? vor míjel – ve značné
vzdálenosti – městys. Dvě tři
světélka ukazovala, kde pokojně spí za obrovskou, hvězdami vyšperkovanou hladinou vody, aniž věru tušil,
k jak otřásající události se
schyluje. Černý mstitel stál
nehnutě se zkříženými pažemi a „vrhal poslední pohled“
na dějiště svých někdejších
radostí a pozdějších žalostí
a přál si, aby „ona“ ho mohla
vidět, kterak stojí na palubě
zmítané bouřlivým mořem,
kterak jde vstříc své záhubě
s posupným úsměvem na
rtech. Jeho obrazotvornost
snadno a rychle odsunula
Jacksonův ostrov z dohledu
městečka, a tak vrhal „své poslední pohledy“ s puklým
a spokojeným srdcem.
Ostatní piráti rovněž vrhali
poslední pohledy; a vrhali je
tak dlouho, že je proud málem odnesl od ostrova.
Postřehli však nebezpečí
včas a jakžtakž je v poslední
chvíli odvrátili.
Kolem druhé hodiny ranní najel vor na písčitou mělčinu,
vzdálenou asi dvě stě metrů
od horní špičky ostrova,
a chlapci se brodili sem a tam,
dokud neodnosili věci na ostrov. K výbavě voru patřila i stará plachta; natáhli ji nad mýtinku v křoví, takže měli stan,
do kterého ukryli zásoby; oni
sami ovšem budou za dobrého
počasí spát pod širým nebem,
jak se sluší a patří na zbojníky.
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Při velkém vyvráceném kmeni v nitru temného hvozdu,
asi dvacet či třicet kroků od
břehu, rozdělali oheň a potom usmažili na pánvi k večeři trochu slaniny a spotřebovali skoro polovičku kukuřičných bochánků, které si přinesli. Cítili, že hodovat tímto
divokým, nespoutaným způsobem v panenském hvozdě
na neprobádaném a neobydleném ostrově daleko od lidských brlohů je slavná vymoženost, a řekli, že se už nikdy
nevrátí do civilizace.
Plápolající oheň jim osvětloval tváře a vrhal rudou zář na

stromové sloupoví jejich lesní hodokvasní síně, na lesklé
listí a na fábory psího vína.
Když zmizel poslední plátek
slaniny a poslední příděl bochánků, natáhli se chlapci do
trávy, sytí a spokojení. Byli by
našli chladnější místečko, ale
nechtěli si odepřít tak romantický rys jako táborák, který
je opékal.
„Není to ohromné?“ řekl Joe.
„Je to prima,“ řekl Tom.
„Co by říkali kluci, kdyby nás
viděli?“
„Co by říkali? Dali by nevímco, kdyby tu mohli být s námi
– vi?, Huckoušku?“

„Taky si myslím,“ řekl Huckleberry, „mně aspoň se to líbí.
Nic lepšího si nepřeju. Jakživ
se nenajím dosyta – aspoň
většinou ne – a sem aspoň nemůže nikdo přijít utahovat si
z člověka a člověkovi nadávat.“
„Tohle je život pro mne,“ řekl
Tom. „Nemusíš ráno vstávat
a nemusíš chodit do školy
a mýt se a dělat všecky ty zatra hlouposti. Víš, Joe, pirát
nemusí dělat vůbec nic, když
je na souši, ale poustevník
aby se pořád modlil – a taky
neužije žádnou švandu, když
je pořád tak sám.“
„To máš pravdu,“ řekl Joe,
„víš, já jsem o tom moc nepřemýšlel. Ale te?, když jsem
to zkusil, tak budu opravdu
mnohem radši pirátem.“
„Víš,“ řekl Tom, „lidi si dneska
už na poustevníky tolik nepotrpí jako kdysi za starých časů, ale pirát je vážený pořád.
A poustevník musí spát na
nejtvrdším místě, které najde,
a musí si dávat na hlavu žíněné roucho a popel a stát venku v dešti a –“
„Proč si musí dávat na hlavu
žíněné roucho a popel?“ informoval se Huck.
„Já nevím. Ale musejí. Poustevníci to musejí dělat.
Kdybys byl poustevníkem, taky bys musel.“
„Tudle! Jakživ bych to nedělal.“
„No a co bys dělal?“
„Nevím. Ale nic bych si na
hlavu nedával.“
„Ale Hucku, musel bys. Jak by
ses z toho vyzul?“
„Já bych si to nedal líbit. Já
bych prostě utekl.“
„Utekl! Ty bys mi byl parádní
poustevník! To by ale byla
ostuda.“
Krvavá ruka neodpověděla,

jsouc zaměstnána užitečněji.
Huck skončil výrobu dýmky,
hloubení kukuřičného klasu,
zastrčil do něho kousek rákosu, nacpal tabák, přitiskl k němu řeřavý konec větvičky
a vypustil oblak voňavého
kouře; byl na vrcholu labužnické poživačnosti. Ostatní
piráti mu záviděli tuto vznešenou neřest a v tichosti si
umiňovali, že se jí co nejdříve
naučí. Za chvíli řekl Huck:
„A co piráti dělají?“
Tom řekl:
„Jé, ti mají zlaté časy – zmocňují se lodí a spalují je a shrabují peníze a zakopávají je na
svých ostrovech na strašidelných místech, kde je hlídají
duchové a podobní, a na lodích kdekoho zabíjejí a posílají lidi projít se po prkně.“
„A ženy odvážejí na svůj ostrov,“ řekl Joe, „ženy nezabíjejí.“
„Ne,“ dotvrdil Tom, „ženy nezabíjejí, na to jsou příliš šlechetní. A ženy jsou také
vždycky krásné.“
„A ta paráda, panečku, co mají na sobě! Samé zlato a stříbro a diadémanty,“ řekl nadšeně Joe.
„Kdo to má na sobě?“ řekl
Huck.
„No piráti.“
Huck se smutně a beznadějně
podíval na své ošacení.
„Tak to já asi nebudu moct
být pirátem,“ řekl lítostivě.
„ale já jiné nemám.“
Ale oba chlapci mu řekli, že
bude mít krásné šaty co nevidět, jen co začnou dobrodružství.
Vyložili mu, že jeho ubohé
hadry do počinku stačí,
i když je zvykem, že lepší piráti už začínají s přiměřenou
výbavou.
Jejich hovor pozvolna tichl
a spánek se začal snášet na

víčka sirotečků. Dýmka vypadla z prstů Krvavé ruky
a Krvavá ruka spala spánkem
těch, kdo nevědí, co je svědomí, a jsou unaveni. Postrach
oceánů a Černý mstitel
Karibského moře měli s usínáním potíže větší. Modlitby
odříkali potichu a vleže, neboB nebyl přítomen nikdo nadaný mocí světskou, kdo by
je mohl přimět, aby si klekli
a říkali je hlasitě; má-li být
dán průchod pravdě, chlapci
si dokonce zahrávali s myšlenkou nemodlit se vůbec, neodvážili se však jít do takové
krajnosti v obavě, že by tím
na své hlavy přivolali z nebe
náhlý a výhradně jim určený
blesk. Potom ihned dosáhli
rozhraní spánku, ale zůstali
na jeho krajíčku. Začali pociBovat neurčitý strach, že se
útěkem z domova dopustili
něčeho zlého; a hned nato si
vzpomněli na ukradené maso
– a te? začalo opravdové trápení. Chtěli z toho vykličkovat odkazem na to, že si už
dříve nesčetněkrát opatřovali
bez vědomí a svolení majitele
cukroví a jablka; svědomí se
však nedalo obalamutit tak
průhlednými triky. Nakonec
se jim zdálo, že nelze popřít
strohou skutečnost, že brát
cukroví je jenom „ztopení“,
kdežto brát slaninu a šunku
a podobné cennosti je
sprostá, obyčejná krádež
– a o té je řeč v desateru božích přikázání. A tak si v duchu řekli, že po celičkou dobu, co budou v tomto oboru,
jejich pirátství zůstane neposkvrněno zločinem krádeže.
Svědomí jim povolilo příměří
a podivně nedůslední piráti
pokojně usnuli.
Přeložil František Gel
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zkušenosti, a také jejich rádcům a vedoucím, nabídnout možnosti, co vše se dá s časopisem dělat, jak se dá podpořit jeho četba, a jak využívat
knížky.
Čekáme také na vaše nápady
Napadá tě nějaký skvělý způsob, jak seznámit
ostatní s knížkami? Nebo máte v oddíle nějaké
tradiční akce, hry, zvláštní schůzky, literární podvečery, kde si o knížkách povídáte, dramatizujete příběhy nebo sami tvoříte? Napiš nám o tom,
prosím. Dobré nápady otiskneme pro inspiraci
dalším.

Dobrodružství Toma Sawyera
Tak se jmenuje knížka slavného amerického spisovatele Marka Twaina, z níž jsme vybrali jednu
kapitolu. Jestliže ji neznáš, můžeš jen litovat.
Vlastně litovat nemusíš, právě naopak – máš
před sebou dlouhé hodiny napínavého čtení.
Měla by být skoro v každé veřejné knihovně.
A v leckteré knihovně soukromé. Skutečně stojí
za to dát si trochu práce s pátráním. A nejen po
Dobrodružstvích Toma Sawyera, i další
Twainovy knihy jsou pěkné čtení. Tom Sawyer
detektivem. Dobrodružství Hucka Finna.
Nejvíc tě asi překvapí, když zjistíš, že tyhle knížky
byly
napsány
dávno,
pradávno.
Dobrodružství Toma Sawyera už před 125 lety!
Za hlavním hrdinou, Tomem se ovšem skrývá
sám autor, Mark Twain. Ale to je tak vždycky, že
v těch nejlepších knihách spisovatel popisuje
svoje osobní zkušenosti. Přidá k nim samozřejmě sem tam něco navíc, třeba i ze své fantazie.
Pamatuj na to, a až se jednou rozhodneš, že taky napíšeš nějakou knihu a stane se z tebe spisovatel nebo spisovatelka, neopič se po jiných.
Piš o sobě a svých nejlepších, nejzajímavějších
zážitcích. Nemusíš samozřejmě hned začínat
rozsáhlým románem. Napiš třeba kratičkou povídku. O tom, co tě potkalo na táboře, na výpravě s oddílem i jinde.
Ještě malé upozornění. Tom Sawyer se čte Tom
Sójer, Huck nebo celým, nezkráceným jménem
Huckleberry Finn musíš číst Hak nebo Haklbery
Fin, a jejich kamarád Joe Harper je Džou Hárpr.
Pokud si přečteš – nebo dokonce už máš přečtenou – aspoň jednu Twainovu knihu, zaznamenej si do Skautského desetiboje 10
bodů. K všestranné zdatnosti přece
patří i zdatnost čtenářská.
V dnešní uspěchané době krátkých zpráv, komiksů a e-mailových depeší nás velmi těší váš
zájem o knihy. Chtěli bychom i dalším čtenářům
časopisu, kteří ještě nemají se čtením takové
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Získej nového člena SČK!
Pokus se u vás v oddíle, nebo dokonce ve svém
neskautském okolí získat někoho dalšího pro
myšlenku SČK.Ukaž kamarádce či kamarádovi,
nebo spolužákům náš časopis. Přesvědčíš-li někoho, aby se do SČK přihlásil, získáš
tak do Desetiboje 10 bodů, i když věříme, že ty bodíky budou jen vedlejším
důvodem tvého snažení.
Znovu opakujeme pro nové zájemce:
Jak se stát členem
Skautského čtenářského kruhu?
Co máš udělat, když se chceš k nám připojit?
Napiš do redakce Skauta – Junáka dopis, ve kterém oznámíš, že se hlásíš do SČK a žádáš o zaslání členské legitimace. Do dopisu – přihlášky
napiš své jméno a příjmení, a nezapomeň na
své datum narození!
Musíš však do obálky s přihláškou vložit ještě
druhou, přeloženou obálku s nalepenou známkou v hodnotě 5,40 Kč a svou přesnou adresou.
V této obálce dostaneš legitimaci SČK.
Má člen SČK nějaké povinnosti?
Členství v SČK je spojeno s jedinou podmínkou
- přečíst aspoň jednu knihu měsíčně.
Během března se do SČK přihlásili:
Eva Hamzová, Znojmo; Michaela Urbanová, Vsetín;
Kateřina Jonkišová, Ostrava - Pastkovec; Lenka
Hradcová, Benešov u Prahy; Miroslav Procházka,
Pecka; Karin Maršálková, Frýdek - Místek; Katka
Němcová, Benešov u Prahy; Míša Kubáňová, Uherský
Brod; Jaroslava Fialová, Praha 5 - Stodůlky; Jana
Písaříková, Brno; Karla Čížková, Pelhřimov; Šárka
Hanzálková, Ládví - p. Štiřín; Anna Grúňová, Zlín; Karel
Povolný, Rosice; Helena Ondráčková, Frýdek - Místek;
Markéta Kalová, Vilémovice - p. Jedovnice; Petr
Otáhal, Jeseník; Jan Drgoň, Praha 6; Jiří Svoboda, České Budějovice.
Knihu tentokrát dostane Jaroslava Fialová z PrahyStodůlek a Kateřina Medunová z Luží.

opičárna

• Dan dostal pozvánku: „Zveme tě na schůzku, kde
si budeme promítat film o úspěších našeho oddílu.“ Dan se zamyslel a povídá: „No, moc času nemám, ale půjdu, vždy4 to bude hrozně krátký film.“
• Chlubí se rádce Rysů: „Naše družina je ohromně
sportovní!“
„To jsem si všiml,“ pokyvuje hlavou rádce Jelenů.
„Pořád ti někdo leží se zraněním v nemocnici.“
• Na táborovém zpravodaji se objevil lístek:
„Roveři, nevměšujte se do sporů mezi vlčaty.
Jejich nedorozumění se vždy brzy skončí a vy byste se ještě dlouho hádali.“

• Akela kárá vlče: „Vra4 se, Pun4o, do umývárny.
Říkal jsem ti, abys sis umyl obličej. a ty máš stále
uši špinavé.“
„Promiň bratře, já jsem myslel, že uši patří už ke
krku a né k obličeji,“ vykoktal Pun4a.

• Průvodčí vlaku říká mimoňské družině
Kamzíků: „Kluci, jak to, že máte jízdenky do
Liberce? Ten vlak jede do České Lípy!“
„To je radost! A to se ti vaši strojvůdci takhle často pletou?“

• Na oddílových plaveckých závodech se chlubí
Sysel: „Dnes jsem udělal rekord. 100 m za 15 sekund!“
„To není možné!“ diví se všichni.
„Ale je!“ doplňuje Sysel. „Byl to volný způsob a tak
jsem utíkal.“

• Rádce Rysů povídá: „Juro, nemůžeš tak často
chodit na návštěvu do družiny Jelenů. Omrzel by
ses jim.“
„Ale kdepak, zrovna včera mi řekli: Tys nám tu
ještě chyběl,“ odpověděl bezelstně Jura.
Z archivu Jiřího Řeháčka - Balů

kresba Hans Fischer

Skaut je připraven
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lamy

čkáme, člun dosedne na hladinu za..........“
A to je te? tvůj úkol. Za jak dlouho se dno člunu dotkne mořské hladiny?
Jestliže tento problém správně vyřešíš, získáš
1 bod do Desetiboje.
2. Jaké číslo hledáme, když víme,
že čtvrtina je jeho osmina? Za správnou odpově? si připočítej 2 body.

Nedávno jsem potkal Amazonku a mluvili jsme
o časopisu Skaut-Junák. „Měli byste otiskovat
jen takové věci, které zajímají kluky i holky,“ řekla Amazonka. „O to se taky snažíme,“ odpověděl jsem. „Proč tedy jsou v každém
čísle hlavolamy?“ nato Amazonka. „Já aspoň
neznám jedinou holku, kterou by tyhle nesmysly zajímaly“„ Trochu mě tím zaskočila. Pro někoho jsou zřejmě hlavolamy úplně zbytečná
věc, která v časopisu jen zabírá místo. „Chodíš
pořád ještě na aerobic?“ změnil jsem téma hovoru. „Jasně,“ usmála se. „Proč maříš čas něčím tak nesmyslným, jako je cvičení?“ vyrazil
jsem do útoku. Dívala se na mne, jako kdybych
spadl z višně. Byla to jen provokativní otázka,
vím, proč chodí do tělocvičny dvakrát týdně.
Chce mít pěknou postavu, být pružná... Když mi
začala pohoršeně vykládat, k čemu je aerobic
a tělocvik vůbec, hned jsem ji zarazil: „Vidíš,
tohle ti je jasné. Ale nechápeš, že člověk by měl
pravidelně cvičit i svůj mozek, aby nezakrněl
a byl výkonnější. A právě proto tiskneme v časopisu hlavolamy. Ostatně znám nejmíň jednu
holku, která je louská a jde jí to líp než klukům.
Dokonce odebírá zvláštní časopis, který se jmenuje Makovice a je plný takových duševních
cvičení.“
S tím jsme se rozešli. Nevím, jestli jsem
Amazonku přesvědčil. Chtěl bych však přesvědčit naše čtenářky, aby zkusily aspoň občas
některý z předkládaných oříšků rozlousknout.
Není to přece školní povinnost, ale hra.
Pocvič svůj mozek na těchto čtyřech úkolech.
1. Škuner zakotvil v zátoce u tichomořského
ostrova a námořníci začali spouštět z paluby
podle boku lodě člun, který měl posádku dopravit na břeh. Ale v okamžiku, kdy bylo dno
člunu dva metry nad hladinou, spouštěcí mechanismus se zasekl a lodníkům se přes
všechno úsilí nepodařilo závadu odstranit.
„Te? začal příliv,“ řekl plavčík, „voda stoupá
každou hodinu o 80 centimetrů. Když po-
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3. Vodní hrad. Na obrázku je primitivní plán
středověkého vodního hradu. Čtvereček uvnitř, složený ze čtyř počítacích dřívek (hůlek
dlouhých 20 cm) představuje obytnou budovu, kterou se snaží dobýt obléhatelé, rozestavení za vodním příkopem. Vodní příkop je vyznačen dvanácti hůlkami na obvodu. Stojíš
v čele obléhatelů.
Vodní příkop je hluboký, rytíři v těžkém
brnění by v něm utonuli. Musíte vniknout dovnitř jen po
lávce. V okolí však
nenajdeš víc než dva
kmeny, dlouhé přesně tak, jak je vodní příkop široký. Když je
chceš položit od okraje příkopu k vnitřní
hradní budově, nemůžeš opřít oba konce
o pevný podklad a po plovoucím kmenu nikdo
nepřejde. Využij obou kmenů tak, aby nouzová lávka ležela ve všech bodech na pevném
podkladu. Nastavovat kmeny nemůžeš, nemáš čím.
Podaří se ti tento hlavolam rozlousknout?
Máš zajištěny další 3 body do Desetiboje!
4. Problém z akce Navigamus
Navigamus je sraz vodních skautů z celé republiky, který se koná jednou za tři roky. Na
tom posledním došlo k zajímavé události.
Když byla na tábořišti ohlášena návštěva ministra školství, hlavní kapitán Vezír nechal nastoupit k uvítání zástupce pěti oddílů z různých krajů České republiky. Každý
z vybraných oddílů měl vyslat jednoho nováčka (N), skauta (S), člunaře (Č), kormidelníka (K) a kapitána (C-jako captain). Vezír, známý koumák, nenechal tyto delegáty nastoupit
jen tak, ale rozestavil je do pěti řad po pěti,
takže tvořili podivuhodný čtvercový útvar.
Podivuhodný proto, že v každé vodorovné řadě i v každém svislém zástupu byly zastoupeny všechny hodnosti, N-S-Č-K-C, jen jednou.

A co víc – v žádné řadě ani v žádném zástupu
nebyli dva ze stejného oddílu!
Nakresli čtvercovou síB 5x5 polí a zkus do ní
rozestavit pětadvacet vodních skautů tak, jak
to udělal Vezír. Do políček vpisuj značky společně s číslem oddílu. Například N1 je nováček z 1. oddílu. S2 – skaut z 2. oddílu, C3 – kapitán ze 3. oddílu, Č4 – člunař ze 4. oddílu, K5
– kormidelník z 5. oddílu.

Nováčci jsou tedy označeni N1 až N5, skauti
S1 až S5, podobně i člunaři, kormidelníci a kapitáni. Správně úkol vyřešíš, bude-li ve všech
řadách i sloupcích políček každé písmeno
i číslo jen jednou, nikde se nesmí opakovat.
Jestliže tenhle hlavolam vyřešíš, máš nárok na
4 desetibojové body. A na zvláštní pochvalu
od hlavního kapitána vodních skautů Vezíra.
Píše Miloš

Řešení z minulého čísla:
1.

2.

4.

3.

pozvánka

KVĚTINOVÝ DEN, při kterém
můžeme přispět na boj proti rakovině, letos bude 10. května a
je organizován na mnoha místech republiky. Můžete se aktivně podílet na sbírce prodejem
kvítků, nebo alespoň jejich zakoupením. Podrobnosti Petra
Šamšulová - tel.: 0306 25256,
e-mail: tesort@pbm.czn.cz
Zveme všechny světlušky, vlčata, skautky i skauty na cyklistický ŠÍPŮV ZÁVOD všestrannosti. Závod čtyřčlenných hlídek s vedoucím začíná
20. května v 9 hodin ve
Vysokově u Náchoda. Trasa vede romantickým Pekelským
údolím. Dotazy a přihlášky co
nejdříve na tel. 0441/24355
Ondřej Knapp

Sraz 11. ročníku MEMORIÁLU
RNDr. RUDOLFA PLAJNERA v
Hostýnských vrších je na
Tesáku nad Bystřicí pod
Hostýnem 20. května 2000 v 9
hodin. Od nádraží z Bystřice (i
zpět) bude zajištěno autobusové spojení. Po slavnostním zahájení vyrazí poutníci na osmikilometrovou pouB po hřebenech na památný Hostýn. Na
všechny se těší středisko, klub
OS a SPJ v Holešově.
2. oddíl střediska Hiawatha
Příbram zve milovníky středověkých bojů a vřav na BOJ O
OSTRÝ 27. května 2000 na vrchu Ostrý u Plešivce nedaleko
Jinců u Příbrami – na mapě
KČT č. 34. Z vlaku se vystupuje
v Rejkovicích. Boj o vlajku papírovými míčky (čím více, tím
lépe, alespoň 100 ks na osobu)
začne v 11 hodin na tvrzišti s
hlubokým příkopem a hradbami. Bitevní zbroj může mít každý vlastnoručně vyrobenou.
Loni nás bylo na 120 - kolik nás
bude letos? Na Ostrém lze nocovat od pátku až do neděle.

Informace L. H. Ježek - Vítězslav Čermák, Milínská 114/III,
261 01 Příbram.

BAMBIRIÁDA 2000 – představení činnosti nejrůznějších
sdružení dětí a mládeže, mezi
nimi i Junáka, se koná o víkendu 25.-28. května, tentokrát
nejen v Praze, ale také v Brně,
Českých Budějovicích, Chomutově, Krnově, Mladé Boleslavi,
Plzni a Zlíně.
1. junácký oddíl Oslavany pořádá 2.-4. června již druhou terénní bojovou hru na motivy
války Jih proti Severu, tentokrát u CHANCELLORSWILLE,
pro 5-10členná mužstva od 12
do 100 let, vyzbrojená hadrovými míčky.
Info a přihláška:
Luboš Pořízka, Hybešova 82,
664 12 Oslavany, tel.: 0502 42
38 55 po 16. hod.
vybral Windy
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dokážeš to?
Chceš vyzkoušet svou rychlost, obratnost, sílu?
Věnuj někdy chvíli volného času následujícím čtyřem testům. Jako vždy si body za úspěšné výkony
započítej do Skautského desetiboje.
Jenom nemotorné sloní mládě máchne nad touto
výzvou tlapou. Jenom líný pecivál se
nepokusí splnit podmínky ani jediné
zkoušky. Doufáme, že žádná skautka, žádný skaut nepatří mezi sloní
mláOata ani pecivály!
1. Zkouška rychlosti. Sedni si venku na trávníku nebo na hřišBátku na zem po tureckém způsobu, se zkříženýma nohama. Pak vyho? míček
nad hlavu jak chceš vysoko a chyB ho dřív než
dopadne na zem. Smíš ho ovšem chytat jen ve
výskoku! To znamená, že se musíš zvednout ze
sedu do stoje a padající míček chytit v okamžiku, kdy máš obě chodidla aspoň pár centimetrů
na zemí!
Opakuj tento test čtyřikrát za sebou a připočítej
si do Desetiboje za každý úspěšný pokus jeden
bod. Celkem můžeš tedy získat až čtyři body.
– Ale pozor, je tu jeden háček. Máš právo jen na
body ze čtyř bezprostředně za sebou jdoucích
pokusů! Jestliže tě výsledek neuspokojí, můžeš
se získaných bodů vzdát a zkusit to znovu .
Dopadneš pak ještě hůř? K bodům, kterých se
jednou vzdáš, se nemůžeš po horším výkonu
vrátit! Smíš ovšem začít znovu. Pokusů je jako
vždy neomezený počet, až do konce května.
Jak vysoko má míček vyletět? To záleží na tobě
– čím výš ho vyhodíš, tím víc času máš na přechod ze sedu do stoje. Ale tím víc se asi míček
odchýlí od kolmice a nabere taky vyšší rychlost.
2. Zkouška síly. Lehni si na záda tak, aby se celé tvoje tělo i hlava dotýkaly země. Potom zved-
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ni obě chodidla do vzduchu a začni s nimi dělat
nízko nad zemí malé kroužky, každým chodidlem zvlášB. Pokračuj v tomto cvičení tak, aby
se levá ani pravá pata nedotkly podlahy.
Dokončené kroužky počítej.
Za první úplnou desítku kroužků oběma nohama máš nárok na jeden bod. Máš-li dost síly
a bez odpočinku dokončíš druhou desítku, přibudou ti do Desetiboje dva body. A pokud uděláš nejméně třicet kroužků, zaznamenej si do tabulky tři body. Víc jich za tuto zkoušku získat
nelze, to však neznamená, že nemůžeš pokračovat dál. Svůj výkon zapiš do knihy osobních rekordů. A někdy v budoucnosti se pokus o jeho
překonání.
Máš slabé břišní svaly? Opakuj tohle cvičení
každý den dvakrát nebo třikrát. A už za měsíc se
tvůj výkon značně zlepší!
Znovu zdůrazňujeme – kroužky dělej malé, asi
dvaceticentimetrové.
3. Důkaz dobré souhry svalů. Postav se do stoje spojného (paty i špičky obou chodidel jsou
těsně vedle sebe) a pak zvedej obě paže z připažení přes upažení do vzpažení a spouštěj je
opět přes upažení do připažení. Zdánlivě směšně snadný cvik – a jsou za něj dva body do
Desetiboje. Jenže jako obvykle je tu malý háček.
Levá paže musí ten cvik provádět dvojnásobně
rychle než paže pravá! To znamená, že než pravá vystoupí z připažení do vzpažení, levá musí
vzpažit a vrátit se do připažení. A než pravá
klesne ze vzpažení do připažení, levá opět vzpaží a připaží. Pak máš toto cvičení opakovat ještě čtyřikrát. Levá tedy vzpaží a připaží celkem
desetkrát, pravá pětkrát. Pohyb obou paží musí
být pěkně plynulý, žádné zběsilé trhání rukama!
A tak synchronizovaný, že obě paže začínají
stoupat při každém opakování cviku z připažení
vždy ve stejný okamžik.
Zkoušet to můžeš třeba stokrát, ale body si připočítej poctivě až za dokonale splněný úkol.
4. Zkouška rovnováhy. Přejdi do dřepu, ve dřepu zvedni pravou patu nad zem a udrž ji nad zemí aspoň 15 vteřin, aniž se opřeš rukama o zem
nebo ztratíš rovnováhu. Pak to opakuj se zvednutou levou nohou. Teprve potom máš právo
na 1 bod.
PRAMEN SÍLY
Znáš posilovny? Bývají to místnosti plné prapodivných „mučicích“ strojů, kam chodívají ze-

jména ti lidé, kteří chtějí mít velké svaly. Hodina
cvičení tam stojí pěkné peníze!
U nás v oddíle používáme docela jiné posilovací
nářadí. Většinou jsme ho získali docela zadarmo
a je umístěno za klubovnou na malém lesním
stadiónku. Polínka a polena, větve stromů rostoucí nízko nad zemí, padlé kmeny, ohlazené říční valouny.
A jednu z nejlepších posilovacích pomůcek má
každý člen oddílu doma. Nosíme ji s sebou i na
všechny výpravy do přírody, od časného jara do
pozdního podzimu. Je to švihadlo.
Upozorňuju, že jsme oddíl chlapecký, ne dívčí.
Oddíl „železných mužů“! Taky jsme se kdysi dívali na švihadla trochu pohrdavě, když je náš
vůdce poprvé vybalil
na táboře z bedny se
sportovním náčiním.
Bylo jich tam sedm,
pro každého člena
družiny jedno. Copak
jsme holky? ušklíbali
jsme se. Ale náš vůdce řekl: „To se, milánkové, šeredně mejlíte!
Švihadlo je úžasná

burza
• Jsem 12tiletá skautka a chtěla bych si
dopisovat se skautkou nebo skautem, věk
nerozhoduje.
Zuzana Pozlovská – Pumpa, Mládežnická
477/32, 277 11 Neratovice
• Hledám kamaráda nebo kamarádku, aspoň na dopisování. Je mi 11 let.
Zdeňka Gottwaldová, Kateřinice 316, okr.
Vsetín

věc.“ A zahrnul ten kus provazu ohromnou
chválou. Je prý v něm skryto tajemství síly,
rychlosti, obratnosti i vytrvalosti. Tedy těch
vlastností, které potřebuje každý sportovec ,
jestliže chce něčeho dosáhnout. Vyprávěl nám
o profesionálních mistrech světa v boxu, kteří
se švihadlem cvičí den do den a proto vydrží
křepce poskakovat v ringu deset kol. Vyprávěl
o atletech, jak cvičí se švihadlem odraz. O kanoistech, kterým by bez cvičení se švihadlem nohy úplně zakrněly. A když jsme se pořád dívali
trochu nedůvěřivě, vybídl nás: „Tak ukažte, co
umíte.“
Museli jsme skákat
přes švihadlo bez meziskoku i s meziskokem,
zkoušeli jsme ho přeskakovat s nohama
zkříženýma nebo jenom po jedné noze,
chtěl, abychom místo
každého desátého obyčejného přeskoku udělali vajíčko, jestli víte,
co to je – zkrátka nás dokonale ztrapnil. Protože
jsme skákali asi stejně skvěle, jako by skákali
medvědi, kdyby jim vnutili švihadlo do tlap. Den
co den jsme pak povinně se švihadlem cvičili
patnáct minut. Na konci tábora nám to už kupodivu docela šlo. A švihadlo nám pak nepřipadalo
jako hračička pro malé děti a zábava pro holky.
Dokonce se nám zdálo, že máme skutečně silnější nohy. A že nejsme tak těžkopádní jako dřív.
Jaký vztah ke švihadlu máš ty?
Píše Miloš Zapletal
kresby Marko Čermák

• Jsem třináctiletá skautka a chtěla bych
se seznámit s novými lidmi. Přála bych si
dopisovat se skautkou ve věku 12-15 let.
Pavla Prachová, ČSO 921, 357 35 Chodov
Náš 3. skautský oddíl Wanydlaci Třeboň
letos nemá kde tábořit. Kdo víte o nějakém
volném místě, prosíme o zprávu na adresu:
RNMgr. et ThMgr. Petr Budáč, Družstevní
215/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.
0331/362610, zam. 0333/72 11 01, mobil
0603/789313, e-mail: budac@alga.cz
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FOTOARCHIV JUNÁKA
Všem! Všem! Všem! Všem!
Fotografujete rádi?
Nabídněte prosím fotografie
a diapozitivy ze skautské činnosti do nově vznikajícího fotoarchivu Junáka - pomozte!!
Snímky můžete poslat poštou
či přinést osobně a zapůjčit
na ukázku. Z vybraných pak
ve spolupráci s vámi necháme vyrobit kopie a s údaji o
autorovi a stručným popiskem je zařadíme do archivu
Junáka Děkujeme.
Junák - TDC, Senovážné nám.
24, 116 47 Praha 1

domovenka

ŠUPINA CUP
První ročník hokejového turnaje Šupina cup se uskutečnil
v neděli 16. ledna 2000
v Olomouci pod záštitou 4.
střediska. Zúčastnilo se jej 11

skaut-junák
Ročník 42, číslo 8
duben - květen 2000
Nejstarší vycházející časopis pro
mládež u nás. Založen A. B.
Svojsíkem v roce 1915, obnoven
1945, 1968, 1990
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družstev skautů do patnácti
let z Olomoucka. Na zamrzlé
vodní nádrži byla připravena
tři hřiště pro skautská i neskautská mužstva. Do finále
postoupili skauti z Čechovic,
oddíl Kompas, 7. oddíl a oddíl Poutníci. Zvítězili Čechovičtí a odnesli si putovní pohár turnaje. Hlavní trofejí
však byl živý kapřík - odtud
tedy název turnaje.
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grafii vidíte přípravu na
Statický fotbal pomocí "myšlenkového přenašeče".
T. Pospíšil - Bobo

Na výpravu do jižních Čech
se vypravili příbramští skauti
o víkendu 25. - 27. února
2000. Večer na chatě si každý
vybral tři úkoly. V soboru vyrazili na Vrškamýk, cestou
hráli hry a stavěli se u propastí, ale putování neměli ještě dost, a tak se vypravili na
Roviště. V neděli ráno si zahráli Statický fotbal. Na foto-

HOLEŠOV
Při letošních oslavách 150.
výročí narození T. G. Masaryka holešovští skauti a skautky rozdávali na slavnostním
večeru 6. března všem účastníkům pamětní list, který vydalo středisko Junáka a SPJ
v Holešově. Pamětní list, na
jehož přední straně je skautský námět od Ladislava Ruska-Šamana a uvnitř barevná
fotografie pomníku T. G. M.

v Holešově, obnoveného v roce 1994. Na podstavci sochy
je heslo našeho prvního prezidenta: „Těžko je svobody
dobýti, těžší však ji uhájit!“
Štěpán

DESET LET
VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ
Středisko Devětsil ve Spáleném Poříčí oslavilo 18. a 19.
února 2000 dvěma skautskými večery 10 let obnovy.
Koncertní síň byla plná skautů. Potěšila nás milá návštěva
oldskautů z Rokycan, Milevska a sester z Plzně.
Dvouhodinový program zahájený junáckou hymnou připravily naše skautské děti,
a nechyběly v něm ani krásné
klavírní skladby a vystoupení
oldskautů. Tento první večer
byl zároveň oslavou Dne sesterství. Rozdávaly se vlastnoručně vyrobené svíčky z včelích plástů ozdobené květinkami a datem 22. 2. 2000.
Druhý den navštívili oslavu
nejen rodiče a prarodiče dětí,
ale i veřejnost, a skautští přátelé z 9. oddílu Amites
z Prahy 13.
Vyhodnotili jsme půlroční
bodování a rozdali diplomy
a odměny. Našich oslav s zúčastnili i starosta a místostarosta města. Pan místostarosta pilotuje letadlo, a tak do
tomboly daroval letenku na
vyhlídkový let nad městem
a okolím. Vyhrála jej mladší
skautka Hanička - Brebentilka. Na fotografii vidíte scénku
skautek
Dlouhý,
Široký
a Krátkozraký.

LÁNY
Pražská rada Junáka vypravila do Lán ke hrobu T. G.
Masaryka ve výroční den jeho 150. narozenin 7. března
2000 tři plné autobusy skautů
a skautek všech věkových kategorií. U hrobu skauti
a skautky zazpívali prezidentovu oblíbenou písničku Ach
synku synku, celou Československou hymnu a položili věnec. Ze hřbitova v průvodu
a se zpěvem pochodovali
k zámku. Krátká a zasvěcená
přednáška o zámku br.
Perglera v zámecké kapli byla
ukončena chorálem Svatý
Václave. Nakonec byla volná
prohlídka zámeckého parku
a skleníku. Většina výletníků
se odpoledne po návratu do
Prahy ještě zúčastnila odhalení pomníku T. G. M. na
Hradčanském náměstí.
snímek: T. Szennai

a sestra Věra Linková se vrátila na jamboree v Chile 1999.
Mezi hosty se na jevišti objevil i ředitel divadla Miloslav
Šimek, starosta Junáka br. Jiří
Navrátil, a také nedávno odstoupivší starostka ses. Iva
Macková. Bouřlivý potlesk
sklidil i legendární hrdina válečného nebe generál Fr. Fajtl
a neméně slavný válečný
a skautský fotograf Lad.
Sitenský. Oba pak pokřtili
svoji knihu Pouta nebes o bit-

vě o Anglii. Taxmeni předali
mikrofony i dalším zpěvákům
– vlčatům Dvojky a 106. pražské smečky z Prahy 2. Během
celého koncertu mohli diváci
sledovat velkoplošné video
historických i současných nahrávek ze skautského života.
Celý večer zakončil svým svérázným humorem br. P. Jiří
Reinsberg.

TAXMENI SKAUTŮM
30. března 2000 večer patřilo
Divadlo Jiřího Grossmanna na
v Praze skautům a skautkám.
Netradiční koncert country
kapely Taxmeni byl prokládán
výstupy hostů. Nejprve vzpomínal br. Bob Klika – člen
Zpravodajské brigády a účastník květnové revoluce
1945, pak skupina woodcrafterů Psito Oyate z Plzně zatančila a zazpívala indiánskou
píseň, bratr Jaroslav Jičínský
ohromil kouzly s lasem,

BULHARŠTÍ SKAUTI
A SKAUTKY
mají jistě radost ze čtyřznámkové série, kterou vydala
Bulharská pošta.
připravil Windy
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