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foto Holub, stř. Dobřany

Pani z vlaku

! ! Setkání bylo velikou přehlídkou pohádkových postav a masek.
! Z představení Čtyři roční doby

! ! Z pohádky O třech prasátkách
! Z představení Kocour Mikeš

Divadelní šestka
První ročník tohoto celostátního festivalu divadelních představení vlčat a světlušek proběhl
25. února 2000 ve Ž!áru nad Sázavou. Sjelo se na něj patnáct soutěžících šestek a porota měla co dělat, aby spravedlivě vybrala vítěze. Setkání mělo veliký úspěch, a tak bylo rozhodnuto, že se bude konat každý druhý rok, střídavě se Zpívající Šestkou.
Z letošního ročníku se připravuje k vydání sborníček divadelních her a fotografií jako první
svazek Knihovničky Světýlka, časopisu pro naše vlčata, světlundy a žabičky. K dostání bude
pochopitelně v TDC.

Sojka - Jindra Kozáková a Balú - Petr Hájek,
duše všech vlčácko-světlušáckých setkání

" Konferenciérka v jednom ze svých převleků
2

Den Země se slaví na celém světě 22. dubna. Lidé na různých místech světa si v ten den připomínají, že Země je
jen jedna, a proto bychom si jí měli vážit a chránit ji.

DEN ZEMĚ

ten odpad nestačily... Skauti to
však brali s humorem a tak lovili i různé trofeje a rarity. Mezi
nejcennější úlovky patřila
funkční trojkolka nebo polní lopatka.
Foto Miroslav Pokorný,
Zlínský deník
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Te! na jaře nás v redakci nejvíc těší vaše dopisy, fotografie, ale
i výstřižky z regionálních novin, z nichž je jasně vidět, že skauti
a skautky po celé republice jsou opravdu ochránci přírody a cenných výtvorů lidských. Mnohé oddíly se tradičně v dubnu vydávají ven, aby přivítaly jaro, otevřely studánky, a hlavně aby přírodě ulehčily od odpadků, kterými ji znečiš5ují nezodpovědní lidé.
Liberečtí čistili zeleň na okraji
města – na odpad sotva stačily
dva kontejnery.
2x foto Al. Potěšil-Spacák

Skauti a skautky ze střediska
Lužan Varnsdorf zase tradičně
čistí Vlčí studánku pod vrchem
Bouřný a chodí obdivovat bledule do údolí Peklo nedaleko
České Lípy, odkud odnášejí přibývající odpadky.
foto Michal Bejr
Také zlínští skauti a skautky ze
sedmi místních středisek strávili
sobotu 15. dubna v pilné práci
– čištěním sedmi kilometrů břehů řeky Dřevěnice od příluckého mostu až po Malenovice.
Každé středisko dostalo osm obřích pytlů, ale ani na všechen

Zelený víkend v rámci oslav
Dne Země 2000 pro plzeňské
skauty i veřejnost pořádaly 53.
oddíl Šedá střelka a RK Šambala (viz str. 16-18).
Foto Zdeněk Vaiz,
Plzeňský deník
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V ZAJETÍ
vlhké smrti
Seděl jsem uprostřed té tmavé plesnivé kobky
a v ruce svíral revolver. Směšná zbraň, kterou
mohu použít v nejlepším případě již jen proti
sobě. Jak se mi zdál ještě před pár dny svět
krásný a růžový! Všechno mi ale dnes ztmavlo
současně s dohasínající loučí...
Ještě před pár dny nás bylo pět. Všichni nadšení archeologové toužící po odhalení tajemného chrámu v jedné nekonečné džungli.
Netoužili jsme po bohatství, lákalo nás dobrodružství a poznání míst, kam se ještě žádný
běloch nedostal. A taky tak trochu sláva...

Prodírali jsme se hustým porostem a dokonce
jsme i vtipkovali, i když cesta trvala již pátý
den. Domorodí nosiči se s námi neodvážili jít,
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tajemný chrám prý střeží duchové a nedovolí
znesvěcení toho místa. Uprostřed chrámu je
prý místnost zasvěcená Bohu Slunce s jeho
soškou, jistě nedozírné hodnoty. Tuto historku jsme slyšeli v jedné peruánské hospodě
a dala nás vlastně dohromady. Věděli jsme, že
je to pro nás životní příležitost, výzva osudu.
A dnes se náš sen stal skutečností...
Mezi porostem jsme zahlédli zdi chrámu!
Stanuli jsme před tmavých vchodem. Byl jsem
ze všech nejzkušenější, dal jsem tedy pokyn,
aby zatím počkali, a začal luštit prastaré znaky na stěnách. Zakresloval jsem si plány chodeb i jejich nástrahy. Až poté jsem dal svolení
ke vstupu. Raději jsem ještě nechal značit křídou zpáteční cestu, nechtěl jsem nic ponechat
náhodě. Odstraňoval jsem staré důmyslné nástrahy a zajiš5oval je. Zpáteční cesta by pro
nás neměla být problém.
Po dvou hodinách jsme dorazili k cíli. Veliký
oltář Boha Slunce! S nadšením jsem vše fotografoval. Na svých společnících jsem však viděl zklamání. Kde je soška? Museli jsme odsunout oltář a po kamenných schodech
sestoupit do kobky pod ním. Zde stála!! Byla
nádherná, vyfotografoval
jsem ji, a až poté ji dovolil
vzít do ruky. I zde byly
všude tajemné nápisy,
hned jsem je začal luštit.
Až po chvíli se mi to podařilo. Všiml jsem si, že zatím soška zmizela v torně
mých společníků.
„Vra5te ji na místo, nemůžete ji odtud odnést!"
V jejich rukou se ale objevily revolvery.
„Tebe se tak budeme ptát. Potřebovali jsme tě,
abys nás dovedl až sem. Zpátky trefíme sami.

A ty si tady můžeš ty své nápisy luštit až do
smrti...!"
Nebyl jsem schopen slova. Vystoupili po schodech a zasunuli oltář na původní místo. Až
pak jsem začal křičet, ale nemohli, nebo nechtěli mne slyšet. Pokoušel jsem se snad stokrát odsunout oltář, ale byl příliš těžký.
Beznadějně jsem seděl uprostřed kobky.
Někde na zpáteční cestě je čekala smrt.
Potvrdil mi to i náhlý temný zvuk padajícího
kamene a chvění země. Některé chodby se
zřejmě zřítily a pohřbily mé vrahy. Věděl jsem,
že i já jsem odsouzen k smrti. I kdyby se mi nakrásně podařilo odsunout oltář, zpáteční cesta je zavalena i s mými nehodnými druhy...
„BUDÍČEEEEÉK!!!"
Nechápavě jsem zíral do plátěného stropu stanu. „Dělej, Indy, a5 naše družina nedostane mínusy! Zase jsi četl do půlnoci ty svý romány,
že?" cloumal se mnou Matýsek.
Kývl jsem a vyběhl ven. Radostně jsem se nadechl čerstvého vzduchu a postavil se do řady své družiny. „První!" Po očku jsem se díval
na své druhy a byl na ně hrdý. Ti by mne nikdy
pod žádným oltářem nenechali! V dálce za táborem stoupala z lesů pára a slibovala nová
dobrodružství...

Totem
Tábořily jsme tenkrát u Stráže pod Ralskem.
Tábor byl v lese na mírném svahu, dvě řady
stanů proti sobě se nahoře v půlkruhu spojovaly a docela nahoře nad nimi byla jídelna a
kuchyň. Na stole v jídelně bývaly přes noc uloženy družinové vlajky. Toho si všimli skauti z
tábora vzdáleného asi 4 km, a jedné noci nám
je odnesli, aniž si hlídka čehokoliv všimla.
Následujícího dne nám je opět se smíchem
vrátili.
To jsme si samozřejmě nemohly nechat líbit, a
tak hned další noci jsme se vypravily do jejich
tábora, abychom jim odnesly totem. Výprava
byla složena z několika nás nejstarších.
Většina čekala na kraji lesa u tábora. Jen dvě
jsme se plížily v trávě k táborovému kruhu,
který i s táborem byl zahalen do lehkého mlžného oparu, což náš úkol usnadňovalo.
Naštěstí byla bezměsíčná noc. Nejdříve jsme
totiž musely holýma rukama ze země vypáčit

z Indyho příběhů – napsal Dan
Ilustrace Pierre Joubert a archiv
foto: rituální plastika Inků, Peru
kolíky, kterými byl totem upevněn – za bezměsíčné noci jsme byly lépe maskovány tmou.
Vytahovali jsme tedy kolíky, a jakmile se přiblížila hlídka, ležely jsme bez hnutí a jen stěží
jsme zadržovaly smích. Ta statnější z nás
dvou – já to nebyla – pak totem vytáhla, a neslyšně jsme se vracely k ostatním.
Potom jsme společně odpochodovaly do našeho tábora.
Bratři z onoho tábora samozřejmě pochopili,
kdo jim totem odnesl... Příštího dne nás navštívili, ocenili naši akci – a totem nám ponechali.
Bohužel si už nemohu vzpomenout odkud byli, ale možná se některý z nich po přečtení
těchto řádků ozve. Stalo se to totiž o prázdninách roku 1946.
Příběh je z vyprávění mé babičky, která byla
členkou 1. dívčího oddílu v Novém Bydžově od
jeho založení v květnu 1945.
Ozve se někdo z pamětníků?
Ondřej Bartoš - Batole
(adresa v redakci)

5

Z
E
I
R
O
T
S
I
H
É
N
R
SVO Y
M
D
E
S

Jaroslav Foglar

Na Dalekém palouku
Jehličnatý les se stále přibližoval. Jak spěchali! Již míjeli
první, zatím řídké stromy.
Přeskakovali a přebíhali příkopy, dolíky a rokle. Kráčeli
stále hlouběji.
Červené pruhy sluneční záře
žíhaly cestičky. Bylo zde tajemné ticho. Někde ospale
zazpíval nějaký pták.
„Tady to začíná,“ pravil pak tiše Pavel a ukázal na jakousi
skalní stěnu, vysokou asi tři
metry. „Musíme vylézt nahoru, abychom přišli k tomu místu. Zde jsou různé výstupky
ve skále, po nichž se tam
snadno dostaneme.“
Nebylo to ale tak snadné, jak
řekl. Sám již stěnu znal a dostal se nahoru poměrně lehce. Ostatní se však museli pořádně namáhat. Pavel ležel na
okraji skalky a pomáhal každému vyšvihnout se vzhůru.
S Martinou byla největší práce. Bála se.
„Musíme sem opatřit nějaký
provaz,“ řekl Pavel, když byli
všichni nahoře. Kráčeli dál
mezi nízkými borovicemi, kte-
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ré zde rostly. Měly větve všelijak pokroucené a dalo se na
ně dosáhnout rukou.

„To jsou Opičí stromy,“ vykládal Pavel. „Uvidíte, co na nich
zažijeme!“
Pak došli k malé mýtince mezi borovicemi.

„Tady je to,“ zašeptal Pavel
a všichni byli udiveni krásou
toho palouku. O kus dál byla
rokle, ve které mezi úzkými
břehy zurčel potok.
„Kdybychom tak měli nějaký
stan,“ toužil Jára, „postavili
bychom ho tady a zařídili se
tu jako doma.“
„Mohly bychom snad nějaký
ušít,“ řekla nesměle Lenka
a pohlédla na Jiřku.
„To by nebyla holenku žádná
lehká práce,“ odvětil Cikáda.
„Stan musí být z nepromokavé látky, silné a – – čiky čiky,
jejkulináčku, te7 mne něco
napadlo. No to je ale
nápad!“ A labužnicky mlaskl.
„Co? Ven s tím! Rychle!“ netrpělivě na něj volali ostatní.

„Napadlo mne, že bychom si
pro stan mohli vypůjčit nějakou starou vozovou plachtu,
jaké leží u nás na dvoře v kůlně.“
„Ano – to je opravdu dobrý
nápad,“ zářil Pavel, ale Otě
Kotě všem pokazil radost: „A
víte, čí jsou ty plachty? Pana
Fouska! Ten nám nějakou sotva půjčí!“
„Snad bychom si o ni nemusili ani říkat,“ mínil Jára.
„A z čeho bys stan chtěl udělat?“
„Má ty svatá dobroto, ty jsi
ale zabedněnec,“ rozchechtal
se Jára. „Nu z té plachty přece! Nikomu nemusíme říkat,
že si ji sem vypůjčíme.
Ostatně ty plachty tam leží ladem už dlouhou dobu a víte

dobře, že nejsou jinak k ničemu. Zkrátka dnes večer uděláme do kůlny pro jednu z nich
výpravu. Naložíme ji do
Cikádova žebřiňáku a zavezeme vozík do chodby k bývalým stájím, kam nikdo nechodí. A zítra vyjedeme rovnou
sem a nikdo nás neuvidí.“
Válečný plán byl schválen.
„Ale nesmí se plachtě nic
stát,“ vymiňovala si Jiřka, „a
až ji nebudeme potřebovat,
zase ji vrátíme do kůlny,
i když tam leží docela neužitečně.“
„Postavíme stan tadyhle v rohu mezi těmi třemi borovicemi,“ pravil Jára, který zatím
obhlédl celou mýtinu.
„To ještě uvidíme,“ odpověděl mu Pavel, „ale te! se musíme již vrátit domů, zakrátko
bude tma. A ze skalky slézat
je těžší než lézt nahoru.“
Vraceli se setmělým lesíkem.
Martina si šeptem povídala
něco o svatojánských broučcích, ačkoliv na ně bylo ještě
velmi brzo, Jiřka s Lenkou mlčely a chlapci si umlouvali,
kdo se účastní dnešní nebezpečné výpravy pro plachtu.
„Já při tom nebudu, čik,“ pravil smutně Cikáda. „Víte přece, že já nikdy nesmím ven,
když už je tma. Ani na dvůr.“
„Nevadí,“ těšil Pavel. „Tři na
to stačíme, alespoň se neprozradíme. Sejdeme se přesně
v osm hodin večer na dvoře
a pustíme se do toho.“
Došli ke skalní stěně, ze které
měli slézat. Jak to bylo těžké!
A stmívalo se již valem.
Otě Kotě se uhodil do kolena,
ale za5al zuby a nikomu ani
nic neřekl.
Setmělými pláněmi spěchali
k domovu, kde už v oknech
počala vyskakovat žlutá světýlka.

Večerní výprava
Pavlače ztichly, nádvoří se vyprázdnilo. Tichý večer, předjarní a tajuplný, rozhodil své
stíny po kraji a přikryl vše
černou tmou.
Dvůr domu „U grošáka“ v ní
úplně tonul. Ani jedno světélko zde nebylo.
Z výčepu sem doléhaly veselé
hlasy hostů.
A te! něco zaharašilo u kůlny.
To Pavel, Jára a Otě Kotě počali svoji práci.
Dveře do kůlny byly uzavřeny
jen na petlici, do níž byl zatrčen dlouhý železný hák. Te!,
při pokusu o otevření, nemilosrdně zaskřípaly. Chlapci zůstali jako strnulí, se zatajeným dechem. Srdce jim
prudce bušila.
Ale nic se nikde neozvalo,
žádný poplach.
V kůlně byla tma ještě neproniknutelnější než venku.
Chlapci hmatali po kupách

starých nepotřebných plachet. Ve tmě se nedala žádná
vytáhnout, jak byly vzájemně
zpřeházeny.
Jára stál na stráži u polootevřených dveří, aby dával znamení,
kdyby se blížilo nějaké nebezpečí. Otě Kotě s Pavlem se pokoušeli vytáhnout některou
z plachet. Pracovali jen po hmatu. Neviděli ani na své ruce.
Najednou uskočil Jára prudce
dovnitř, div neporazil Pavla
a zašeptal: „Někdo sem jde!“
Hochům by se krve nedořezal. Co te!? Pavel dostal spásnou myšlenku:
„Rychle, zahrabeme se do
plachet,“ zašeptl.
Pokud to bylo možné, skrčili
se pod stará uprášená plátna.
Venku se ozvaly těžké kroky.
Chlapci podle nich poznali
hostinského Fouska. Šel načínat nový sud piva do sklepa
a cesta ho nezbytně vedla kolem kůlny.
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Matná zář sklepní lampy, kterou nesl v ruce, vnikla štěrbinami dveří do kůlny. Srdce
hochům bušila k prasknutí.
Dveře se otevřely, zář lampy
se vlila do kůlny a pan Fousek
vztekle zabručel: „Kdo to zase měl co dělat v kůlně, že je
tu otevřeno? Nejvyšší čas,
abych sem dal visací
zámek!“ Přirazil dveře, do
petlice vrazil železný hák
– a osud hochů byl zpečetěn.
Byli zavřeni v kůlně a nikdo
o nich nevěděl! Kroky pana
Fouska se beznadějně ztrácely ve tmě.
„Budeme bouchat a křičet,“ navrhoval Otě Kotě.
„A vyburcuješ celý barák
a Fousek se tě bude ptát, co
jsme tady hledali,“ zoufale ho
usadil Jára.
Chvíli se přeli, radili a zase
bědovali.
„Já vám to říkal,“ kňoural jako sýček Otě Kotě.
„Co jsi říkal?“
„No říkal jsem to, no! Říkal jsem,
že to špatně dopadne!“
A opět se ozvaly před kůlnou
kroky. Tentokrát velmi lehké, jako kdyby se někdo plížil. Utichly
zase náhle, když se vracel pan
Fousek ze sklepa, ale vrátily se
opět, když přešel a zmizel na
druhém konci dvora.
„Pavle,“ ozval se opatrně tichý hlas zvenčí. „Jste tam?“
„Pro páníčka,“ vyjekl Otě
Kotě radostně. „Jiřka!! Venku
je Jiřka! Slyšíte? Jiřka je venku! Holčičko miliónská, ty jsi
přece jen naše Jiřička zlatá,
hned otevři, honem otevři,
tam ten hák na petlici – kluci,
jsme zachráněni! Nepovídal
jsem hned, že to dobře dopadne?“ Skoro se zbláznil radostí a zapomněl, že ještě
před chvílí prorokoval špatný
konec výpravy.

8

Najednou všem bylo hrozně
veselo a do smíchu.
„Myslila jsem, jestli nepotřebujete baterku,“ šeptala Jiřka
do tmy, když otevřela dveře.
A v ruce třímala svítilničku.
„Ani nevíš, jak jsi nám pomohla,“ řekl jí Pavel.
„S tou svítilnou?“ zeptala se
nechápavě.
„Také, ale hlavně, žes nám
otevřela. Vždy5 jsme zde byli
zavřeni, chyceni jako myši do
pasti,“ vysvětloval chvatně
Pavel.
Nyní vypustil ze svítilničky
úzký proužek světla. Plachty
byly tak krásně zmotány
a zpřeházeny, že museli
všichni tři jednu tahat, než ji
dostali ven z té prožluklé
spletenice. Radostné vzrušení
dostoupilo
vrcholu.
Plachta byla veliká a skoro
neporušená.
„Ta díra tadyhle se už zaši-

je,“ ohrnul rty Jára a Jiřka
š5astna, že může pomoci, dodala: „Zašiju ji režnou nití tak
skvěle, jako jsem ještě nikdy
nic na světě nezašila. Uvidíte,
že to nikdo ani neuvidí.“
Rozesmáli se potichu její poslední větě. Najednou jim
každé slovo bylo k smíchu.
Zabalili plachtu do balíku, vynesli ji před kůlnu do žebřiňáku a i s ním odnesli do zastrčené
slepé
chodby
u zadního východu ze dvora.
Přikryli obsah ještě novinami
– a náklad byl připraven
k propašování z domu.
Tajuplná noc snesla se na stavení „U grošáka“, v němž spal
nárůdek malých lidiček a snil
o tom, co bude vyvádět na
Opičích stromech, jak si postaví stan a jak se ta díra na
něm zašije tak, že „uvidíte,
jak to nebude ani vidět“.
Kresby Mariquita

SČK
JAROSLAV FOGLAR – NÁŠ PATRON
Přesněji řečeno – patron Skautského čtenářského kruhu. Věříme, že jeho knihy nemusíme
skautům ani skautkám představovat, nejspíš
všichni aspoň některé z nich trochu znají.
Mezi dvaceti pěti foglarovkami vynikají právě
skautské příběhy – Hoši od Bobří řeky, Boj
o první místo, Pod junáckou vlajkou,
Devadesátka pokračuje, Poklad Černého delfína, Tábor smůly, Strach nad Bobří řekou. Jsou
to všechno skutečně skautské romány a povídky, i když se v některých slovo skaut vůbec
nevyskytuje. Skauting se do naší vlasti dostal
již před první světovou válkou, ale v průběhu
celého dvacátého století byl třikrát zakázaný
nedemokratickými režimy, nejdříve nacistickým, potom komunistickým. Proto se například v Pokladu Černého delfína, napsaném po
rozpuštění skautské organizace, nesmělo slo-

vo skaut vůbec objevit. Není však pochyb, že
ve všech jmenovaných knihách psal zkušený
skautský vůdce Jaroslav Foglar, kterému
chlapci z jeho 2. pražského oddílu Junáka říkali Jestřáb, hlavně o příhodách a chlapcích
ze své Dvojky.
Dnes jsme vybrali z jeho rozsáhlého díla ukázku z knížky, kterou zná jen málokterý čtenář
foglarovek. Nejspíš proto, že Historie Svorné
sedmy vyšla v knižní podobně za minulých sedmdesát let jen třikrát. Někteří starší čtenáři
považují tenhle příběh za foglarovku nejslabší
– ale já s nimi nesouhlasím. Mně se vždycky líbila jako jiné knihy tohoto slavného skautského autora. Dokonce se v jedné věci výrazně od
jiných foglarovek liší – Jestřáb v ní nevypráví
jen o příhodách klukovské party, stejně důležitou roli tu hrají i děvčata!
V první ze dvou kapitol, které otiskujeme, jste
se dozvěděli, jak Svorná sedma objevila
Daleký palouk – kouzelné místečko za městem. A jak se pokusila získat pro toto tábořiště stan. Ale kdo chce vědět, co všechno na
Dalekém palouku i ve svém starobylém domě
Pavel, Jiřka, Otě Kotě, Martina, Cikáda, Lenka
a Jára prožívali, jaká malá dobrodružství je potkala, ten si musí přečíst celou Historii Svorné sedmy.
Snad ji najde v místní knihovně.
A kromě příjemného čtenářského zážitku získá do Skautského desetiboje dalších 10 bodů!

Vynikající brněnský výtvarný umělec a spisovatel, autor řady veselých
knížek, dávný skaut Alois Mikulka se stal členem Skautského čtenářského kruhu!
Před časem napsal A. Mikulka redaktorovi Roverského kmene: „Ještě
jsem neměl pět roků a už jsem byl vlčetem...“ Na kartičce, kterou jsme dostali my – i s jeho vlastnoručním podpisem, stojí: „Před mnoha lety jsem
byl členem 28. skautského oddílu v Brně a patřil jsem
k družině Tygrů. Rád přijímám vaše pozvání a připojuji se ke Skautskému čtenářskému kruhu.“

A co ty – proč pořád váháš? Rozhoupej se konečně k činu a pošli svou přihlášku do redakce
časopisu Skaut-Junák, Senovážné náměstí 24,
Praha 1, 116 47. Kromě prostého textu
– „Hlásím se do Skautského čtenářského kruhu
jako jeho nový člen/nová členka a žádám o zasláni legitimace“ – vlož do obálky společně
s touto žádostí přeloženou druhou obálku, na
kterou nalep známku v hodnotě 5,40 Kč a napiš

svou přesnou, úplnou adresu. V této obálce ti legitimaci SČK pošleme. A staneš se tak novým
článkem pevného řetězu těch, kteří mají rádi
knížky a chtějí něco udělat pro jejich uchování,
rozmnožení a záchranu před náporem televize
a počítačů. Ten řetěz je stále delší! Čekáme i na
tebe! Členství ve skautské organizaci přitom není podmínkou, do Skautského čtenářského kruhu se mohou přihlásit i neskauti!
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chvíle
strachu
První hlídka
Jela jsem poprvé na tábor. Přišla chvíle, které jsem se obávala – noční hlídka! Při představě, že budu na hlídce sama samotinká,
se mi ježily vlasy. Nastala osudná noc, předchozí hlídka mě vzbudila a šla spát.
Rozklepaná zimou jsem si sedla na práh stanu a čekala. Co chvíli jsem se dívala na hodinky a přála si, abych to už měla za sebou.
Vtom se ozvaly tiché kroky. Chtěla jsem jít
vzbudit našeho vedoucího, ale řekla jsem
si, že musím být statečná, a tak jsem se šla
nejdřív podívat sama. Ani ježci, ani králíci,
které jsem očekávala – za stany vyšla mohutná osoba. Začala jsem pískat na poplach
a běžela za vetřelcem, ale ani s pomocí
skautů v pyžamech jsme ho nechytli. Aspoň
jsme ho zahnali. Do hlídky mi zbývalo půl
hodiny a myslela jsem si, že se zloděj vrátí,
ale naštěstí ne! A tak jsem šla spokojeně
spát. Na druhý den jsem to všem vyprávěla.
Blažena Zabaláková, Holešov

Stezka odvahy
Bylo to o prázdninách na táboře
v Rajnochovicích. Tábor se blížil ke konci
a s tím i zkouška odvahy (má první). Večer
vyšel celý tábor na stanovené místo.
Nevěděli jsme, jestli půjdeme lesem nebo
nějakou pěšinkou. Vedoucí nás pouštěli po
dvojicích. Šla jsem s Karin, s kterou jsem se
seznámila až tady na táboře. Byla jsem zklamaná, ale přitom i ráda, že se jde cestou, kudy jsme sem přicházeli. Konečně jsme byly
na řadě my dvě. Vyšly jsme. Karin se hrozně bála, a proto jsem ji utěšovala, že se nic
nemůže stát. Ale… (však uvidíte).
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Šly jsme po cestě velmi opatrně, protože nebylo vůbec vidět. Už jsme se radovaly, že
jsme blízko cíle, když vtom na nás někdo vybafl.. Tak jsme se lekly, že jsme zakřičely
hrůzou, chytly se za ruce a začaly utíkat.
Ale hned jsme se zase zastavily, protože
jsme poznaly, že je to jeden vedoucí.
Nejhorší bylo, když předtím, než na nás vybafl, chrochtal jako prase, a tak jsme se bály, že je to opravdu nějaký divoký kanec.
Te! se nás ale vedoucí ptal, jestli jsme v pořádku. Odpověděly jsme, že ano a rozesmály jsme se úlevou. Š5astně jsme se vrátily do
tábora a tím naše dobrodružství skončilo.
Lenka Kelnarová, Holešov

Prase
Letošní tábor byl indiánský. Já jsem byla na
táboře poprvé a měla jsem hlídku sama,
protože v naší družince je málo členů. Měla
jsem hlídat od půlnoci do dvou ráno. Když
mě holky probudily, moc se mi nechtělo, ale
musela jsem. Předaly mi hlídku a šly spát.
Byla nuda, seděla jsem v hangáru, kde spal
náš táborový pes. Když už mi byla dlouhá
chvíle, tak jsem vzala petrolejku a šla se podívat, jestli je všecko v pořádku. Nejdřív
jsem se šla podívat do kuchyně, kde bylo
umístěno asi 50 kol a samozřejmě nádobí na
vaření, ale tam bylo vše v pořádku. Pak
jsem se šla podívat k tee-pee – tam kromě
šumivého potoka také nebylo nic. Šla jsem
se také podívat kolem stanů.
Ale co to? V křoví něco je, ale co? Jdu se tam
podívat, i když nerada. Dokonce to chrochtá, to bude asi prase. V ruce držím pevně
petrolejku a jdu směrem ke křoví, v kterém
se ukrývá ta obluda. Nic tam nevidím, tak
odcházím, jenže to zvíře vyleze z křoví
a chystá se na mě!
Otočím se k němu a posvítím si na něj petrolejkou, je to opravdu prase, chtěla bych
utéct, ale ono by se za mnou rozběhlo...
Prase se leklo toho světla a uteklo do křoví.
Celou hlídku jsem měla o čem přemýšlet
a ještě te! jsem měla pořádný strach.
Kateřina Lamborová - Loop, 14 let,
Jablůnka

Z Volar nás do Českých Budějovic vlakem jelo
26 – ubytovali nás v klubovnách na Valše,
a hned jsme začali pomalovávat stěny naší lepenkové perníkové chaloupky. Ráno na nábřeží už bylo mnoho stánků a málo místa, a tak
jsme se uvelebili až u zadní brány. Prodávali
jsme perníčky všemožných druhů a velikostí.
Taky jsme se vystřídali na různých atrakcích
a soutěžích. Získali jsme – a sdružení Haima
předali – celkem 628 korun, což bylo jen o 2 koruny míň než 11. oddíl z Budějovic.
Odpoledne jsme hráli na starém městě hru „Po
stopách sv. Jiří“. A taky jsme jezdili na lodích.
Domů jsem se vracel s bolavou hlavou (ze sluníčka), ale s krásnými zážitky a dobrým vědomím, že jsem někomu pomohl. Ťan, Vimperk

BUDĚJICKÁ
POUŤ

Nábřeží Malše mezi Železnou pannou a můstkem na Sokolský ostrov se v sobotu 15. dubna proměnilo už po šesté ve skautský jarmark. Bylo možno si za symbolickou cenu
koupit něco z pestré nabídky rukodělných výrobků skautů a skautek – třeba nádherné ručně malované kraslice nebo výrobky z včelího
vosku. Pohledu na voňavé koláčky, buchty
a perníčky odolal jen málokdo. Všechnu tu
dobrotu upekly skautky přímo v oddílech, nebo s pomocí maminek doma. Z her a soutěží
se velké pozornosti těšilo překonávání slepého ramene Malše po laně a juke box – když
v kasičce zacinkal drobný peníz, zahráli malí
hudebníci ukrytí pod stanovou celtou písničku podle přání. Získané peníze však nezmizely v oddílových pokladnách, ale staly se příspěvkem sdružení Haima, které pomáhá
dětem s poruchami krvetvorby.
-W-
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Za Albertem
Schweitzerem

do
Lambaréné
Možná je vám povědomá podobizna šedovlasého muže s mohutným knírem. Nejspíš
jste jej viděli na fotografii mezi černoušky. Je to Albert Schweitzer. Kdo to byl?
Především člověk s velkým Č, neuvěřitelně obětavý, vytrvalý a skromný. Člověk, který nebyl lhostejný k cizímu utrpení, a proto vybudoval z vlastních prostředků na začátku 20. století uprostřed černé Afriky nemocnici, kde se léčili především nemocní
tropickou nemocí leprou.
Pygmejské děti

12

Jak vypadá Lambaréné dnes?
Podívejme se na fotografie mladého přírodovědce a skauta Josefa Pšeničky-Manga, pracovníka Západočeského muzea. Ten se do
státu Gabun, v němž se Lambaréné nachází,
vypravil v r. 1998 s malou přírodovědnou expedicí.
„V Lambaréné jsme se zastavili na zpáteční
cestě a strávili tam den-dva. Lambaréné je veliká vesnice a zároveň přístav na řece
Ogooué. Plaví se tam dřevo – Gabun není
vlastně kromě těžby ropy a dřeva ničím významný. O to víc musíme obdivovat Alberta
Schweitzera, že tam, na okraji úplně bezvýznamné vesnice uprostřed pralesa, vybudoval nemocnici, kam se dodnes jezdí a chodí
léčit lidé z celého Gabunu. Je to nejlepší nemocnice v zemi – ta v hlavním městě
Libreville vypadá vedle ní dost uboze. Prostě
unikát, který nenajdete v celé Africe. A vybudoval ho Evropan...“

Bída, kterou jsem kolem sebe viděl, mne
nutí k odvaze, a má víra v lidi mi dodává
jistoty, že to, co dělám, není nadarmo.
Co jste všechno v Lambaréné viděli?
„Především jeho dům, kde je nyní muzeum. Je
to na místní poměry muzeum nádherné: v zemi, kde je všude špína a odpadky, je tu všechno hezky upravené a čisté. Dříve v tom domě
bývala i lůžková část nemocnice a jídelna.
Doktor Schweitzer byl i velkým sběratelem.
Spousta domorodců mu nemohla platit, a tak
mu nosili sošky a další předměty lidové kultury... ale třeba i stavební materiál. V muzeu
je vystavena jen část té sbírky...“

Takže v Gabunu je doktor Schweitzer dodnes
něco jako uctívané božstvo?
„No, jak pro koho. Oni ho tam berou střízlivě.
To spíš my Schweitzera uznáváme jako velkého myslitele a odvážného člověka, který vybudoval něco, co do té doby nikoho nenapadlo: proč by měl někdo dělat nemocnici
v pralese?“
Kdo si předsevezme konat dobro, nesmí
čekat, že mu proto lidé uklidí z cesty kamení, nýbrž musí být připraven, že mu
osud nějaké do cesty navalí.
„...tady na fotce vidíte Schweitzerovo pianino, na které hrával... a jeho stůl a pracovna.

muzeum

br. Mango
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jednotlivé pavilóny nemocnice

Je pohřben kousek za muzeem. Afričané na
smrt hledí jinak než my. Oni se jí vlastně ani
tak nebojí. Jsou zvyklí žít ze dne na den a nepřemýšlejí, co bude zítra. V zemi, kde je 60 %
lidí negramotných, a dnes snad ještě více je
nakaženo virem HIV a má tedy AIDS, je návštěva nemocnice něčím, co uleví od bolesti.
TeH hned. Ale že by se měli třeba dlouhodobě léčit, to je většinou ani nenapadne.
Taky čas pro ně nic neznamená. Jejich myšlení je prostě jiné než naše, a tak i jejich reakce
jsou pro nás mnohdy dost nepochopitelné...“
Jak vypadá dnešní nemocnice Lambaréné?
„Každé oddělení má svůj vlastní pavilón, který je oddělený. Což jsem nikde jinde neviděl.
V dnešní nemocnici v Lambaréné je většina
lékařů bělochů. Může nás těšit, že zde kdysi
pracovali i dva lékaři čeští, jeden před 2. světovou válkou a druhý po ní.
Natočili jsme o Lambaréné a o naší expedici
film, který by se měl promítat – asi
v Objektivu – někdy v polovině roku.“
A tak se můžeme těšit, protože Gabun je místo, kde turistický ruch opravdu neexistuje.
Ida + Mango
Foto J. Pšenička, L. Krčmář a archiv
Citáty A. S. vybrala Káča
Všichni musíme bojovat za to, abychom
se chtěli stát skutečně mírumilovnými.
Neustálá dobrotivost zmůže mnoho.
Jako slunce rozpouští led, tak ona způsobí, že zmizí nedorozumění, nedůvěra
a nepřátelství.
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Mnoho malých lidí na malých místech,
kteří dělají malé věci, přetvoří tvář
světa.
Africké přísloví
Několik dat na závěr:
Do Afriky přišel Albert Schweitzer (1875-1965,
rodák z německého Alsaska) v roce 1913,
vlastní nemocnici založil v r. 1921. Svět ho zná
především z filmů a z knih, které sám napsal.
A jistě i díky Nobelově ceně míru, kterou za
své dílo dostal v r. 1953. Byl to mimo jiné vynikající varhaník, znalec díla J. S. Bacha, ale
také teolog a filosof.
Mezi lidmi je mnoho chladu, nebo4 se
neodvažujeme chovat tak srdečně, jací
jsme.
Otevřete oči a hledejte, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu přátelství, trochu účasti, trochu společnosti, trochu práce nějakého člověka.
O Albertu Schweitzerovi se můžete dočíst
v různých knihách. Zajímá-li vás jeho literární
dílo, můžete sáhnout po Slovníku spisovatelů.
U nás byly přeloženy a vydány jeho knihy J. S.
Bach (1984), Z mého života a díla (1974),
Nauka úcty k životu (1993). Nejčtenější je jistě
kniha Lidé v pralesích (vyšla u nás nejméně
devětkrát, poprvé v r. 1935). Dočtete se o něm
i v příručce Osobnosti světové hudby
Tomislava Volka z r. 1982 či ve filosofických
slovnících a encyklopediích.

Škodím-li jakémukoli životu, musím si
uvědomit, zda je to skutečně nutné.
Rolník, který na své louce pokosil tisíce
květů za potravu svým kravám, a4 se má
na pozoru, aby na zpáteční cestě v bezmyšlenkovité kratochvíli neu4al květ na
pokraji cesty, nebo4 tím by se prohřešil
na životě, aniž by byl pod tlakem nutnosti.
Starší čtenáři či majitelé Skauta-Junáka z roku
1968 si jistě vzpomenou na sérii reportáží
o skupině studentů a absolventů Karlovy univerzity, kteří v době, kdy se nemocnice po smrti zakladatele dostala do nesnází, shromáždili
prostředky a léky a vydali se s nimi do
Lambaréné. Bohužel, expedice nedosáhla cíle,
neboK nebyla vpuštěna na území Gabunu, přesto se materiál podařilo předat dceři
A. Schweitzera a šéflékaři nemocnice.

! přístav v Libreville

foto: Petr Bárta

" Expediční Tatra v Egyptě
! U vodopádů Modrého Nilu v Etiopii
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Ani nám není osud přírody lhostejný, rozhodli jsme se proto letos k příležitosti Dne
Země uspořádat akci, která by upozornila
i ostatní skauty a veřejnost na otázku
ochrany přírody.
53. oddíl Šedá střelka a RK Šambala, Plzeň

ZELENÝ
VÍKEND
Akce s názvem Zelený víkend proběhla 14.
– 16. dubna 2000 v Plzni již po čtvrté. Byla určena všem těm, kteří se zajímají o problémy
týkající se životního prostředí, pro ty, kteří
o nich moc nevědí a chtějí to změnit, ale i pro
ty, kteří věděli pouze to, že se celý víkend bude nějak týkat přírody.
Víkend začal v pátek přesně v 16:16 hod
a skončil v neděli v 14:14 hod.
Pátek byl určen jen pro skauty, jednotlivé oddíly si mohly změřit síly, důvtip a šikovnost
v několika mezioddílových kláních, ve hře bylo získání putovního poháru Zeleného víkendu. V malém informačním centru byly k mání
knížky, informační letáky a brožury týkající se
ekologie, a u stánku bylo možno koupit různé
drobnosti – keramiku, přívěsky, malované kameny, trička, přáníčka – vše ručně vyráběné.
Večer bylo připraveno zajímavé povídání
o „životě“ odpadků a druhé neméně poutavé
povídání pana Ing. Karla Kaňáka, Csc. se týkalo zajímavostí o naší planetě.
Sobotní program za krásného slunečného počasí byl připraven i pro veřejnost. Dopoledne
odešli někteří pomáhat do psího útulku a do
Záchranné stanice ptactva, zbytek se chopil
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úklidu Českého údolí, místa, kde se nescházejí jen skauti, kteří tu mají klubovny, ale které
hojně využívá i plzeňská veřejnost k odpoledním procházkám. Pro ty, které sběr odpadků
zmohl, byly připraveny hry na odreagování.
Během tří hodin se odpadky naplnil po okraj
velký kontejner. Kromě obalů od sušenek
a podobných odpadků se našlo i několik
pneumatik, spousta starého železa a podobného harampádí – slušný výsledek na to, že
jde vlastně o část městského parku.
Po obědě si každý mohl zvolit to, co ho zajímalo nejvíce. A tak si návštěvníci mohli zkusit
koláž z reklamních letáků a tiskovin, nebo zužitkovat odpadky a vyrobit různé výrobky
z kelímků, papírových krabiček, starých novin a časopisů. Další si mohli vyzkoušet tkaní
koberce ze starých hadrů na velkém ručním
tkalcovském stavu, nebo ze starých novin vytvořit papír nový, recyklovaný. Vlčata, skauty
a rovery asi nejvíce zaujalo pletení pomlázek
a povídání o vyřezávání ze dřeva. Kdo měl
chuO, mohl pomoci při stavbě morového sloupu z plastových lahví. Úkol byl celkem snadný
– navléct na drát stovky plastových lahví.

Vznikl jakýsi „pomník“, který byl v neděli převezen do centra Plzně, aby lidem připomněl
osud mizejících vratných lahví a pomohl nasbírat podpisy pod petici na jejich podporu.
Ti, kteří rádi jezdí na kole a chtěli by tento dopravní prostředek využívat k přepravě v Plzni,
si mohli vyzkoušet, jak se jezdí po plzeňských
cyklostezkách a ověřit si, že jich není mnoho
a ne vždy jsou zcela vyhovující.
Večer jsme trávili promítáním diapozitivů ze
dvou roverských expedic (do Rumunska
a Slovinska). Pak jsme se přesunuli k ohni,
u kterého nastalo velké bubnování na vše, na co
se bubnovat dá. Jak se večer nikomu nechtělo
jít spát, ráno se mnohým nechtělo vstávat.
Pro ty nejmenší byly připraveny závody v pětičlenných skupinách, pro starší byl připraven program s názvem Myslet jako hora, při
kterém si ověřili, že problémy životního prostředí jsou naléhavé a je velmi obtížné je řešit.
Také se pokusili vcítit do přírody a zamyslet
se nad ní. Někteří si nenechali ujít povídání
o životním prostředí se sestrou Darinou
Vystrčilovou z ekologického odboru Junáka.
Zelený víkend byl zakončen nástupem s výsledky mezioddílového klání i jiných soutěží
a předáním putovního poháru. Na úplný závěr
jsme zasadili tři malé stromky.
Chtěli jsme ukázat, že je důležité zajímat se
o životní prostředí a aspoň trochu pomoci
k tomu, aby se z naší modré planety nestávala špinavá skládka. Doufáme, že toto úsilí nebylo marné. Za úspěch považujeme už to, že
se nám podařilo oslovit stovku plzeňských
skautů a na padesát dalších návštěvníků.
Eva Chvojková - Sojka, Eva Hauerová - Malina

Ekokino, Ekologická architektura, Ekovýstava
V průběhu dubna se v Plzni konaly i další akce, kterými jsme chtěli veřejnosti i skautům
přiblížit problematiku životního prostředí.
18. dubna ve Smetanově síni Státní vědecké
knihovny proběhlo promítání filmů s ekologickou tématikou. Na programu byly filmy
Anima Mundi, Svět Erazima Koháka a Muž,
který sázel stromy. Akce proběhla v příjemné
atmosféře, zúčastnilo se jí asi 30 lidí.
19. dubna se ve Smetanově síni Státní vědecké
knihovny konala přednáška o ekologické architektuře. Přednášet přijel akademický architekt Aleš Brotánek a obecenstvo pozorně naslouchalo zajímavému výkladu o možnostech
ekologicky šetrných staveb i o znovuobjevených tradičních materiálech - slámě a hlíně.
Součástí oslav Dne Země byla i fotografická
a výtvarná soutěž Planeta 2000, jejíž výsledky mohli shlédnout návštěvníci tří poboček
Knihovny města Plzně.
Plzeňské akce ke Dni Země se mohly uskutečnit díky finanční podpoře Ministerstva
životního prostředí, nadačního fondu
Zelený poklad a sponzorů – Velko-popovický kozel, Fotosvět, Bílý slon, Liman sport
a knihkupectví Moudrá sova.
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PLANETA 2000
je výtvarná a fotografická soutěž, kterou již
v lednu vyhlásil 53. skautský oddíl Šedá střelka a RK Šambala z Plzně jako součást oslav
Dne Země. Sešlo se 90 obrázků a 37 fotografií
z celé republiky – od Karlových Varů až po
Moravskou Třebovou, od Loun po Pelhřimov.
Obrázky i fotografie byly vystaveny v pobočkách Knihovny města Plzně v Bolevci,
Zadních Skvrňanech a na Lochotíně.
Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny
27. 4. a vítěze alespoň z prvních tří míst
všech kategorií najdou zájemci v Junák hlásí
č. 9 – příloze časopisu Skauting.
# „Chci žít v Africe“ – Katka Hasilová, Plzeň,
6 let – 1. místo v kategorii 0-10 let
! „Strom v igelitové mlze“ – Jana
Kimmerová, St. Plzenec, 21 let – 1. místo
v kat. 16-100 let
# ! „Blízká budoucnost“(detail) – Linda
Pirnerová, Plzeň, 9 let – 3. místo v kategorii
11-15 let
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hlavo

lamy

Nalinkuj si čtvercovou síO o 16 polích (4x4)
a doplň ji úhlopříčnými liniemi. Potom rozestav podle obrázku na devět bodů osm kamenů černých a jeden bílý (mohou to být dámová kolečka, šachoví pěšci nebo skutečné
kamínky).
A můžeš začít s řešením úkolu, který ti zajistí
až 5 bodů do Skautského desetiboje. Máš odstranit z plánu všech osm černých kamenů co
nejmenším počtem tahů. Bílý kámen musí po

mě) a skákající kámen musí po každém jednotlivém skoku dopadnout na volné pole těsně
za přeskočený kámen. Je dovolena i změna
směru po každém dopadu.
Při skocích bereme v úvahu jen body na průsečících vodorovných a svislých linií.
Průsečíky úhlopříček uprostřed čtvercových
polí nejsou považovány za body a kameny se
na nich nemohou zastavovat. To znamená, že
na herním plánu je jen 25 platných míst, na
kterých mohou stát a po skoku tam dopadnout kameny.
Dokážeš-li odstranit všech osm černých koleček čtyřmi tahy, máš právo na 5 bodů.
Spotřebuješ-li k odstranění všech černých kamenů pět tahů, získáš jen 4 body. A za každý
další tah navíc ztrácíš vždy 1 bod.
Úkol je skutečně řešitelný pouhými
čtyřmi tahy! Pozorně si přečti pravidla, hlavně si všimni, jaký je rozdíl mezi tahem a skokem.
Pokusů o nejlepší řešení máš jako vždy neomezený počet. Ale jen dokonce června!
Zet

Řešení hlavolamů z čísla 8
1. Tenhle hlavolam patří k „chytákům“. Člun,
který visí z paluby škuneru 2 metry nad vodou, se mořské hladiny nedotkne ani při sebevětším přílivu. Proč? Společně s hladinou
stoupá i loH a s ní také člun, který je zavěšen
u jejího boku.
2. Jestliže čtvrtina (1/4) je osminou hledaného
čísla, rovná se toto číslo osmi čtvrtinám.
A osm čtvrtin se rovná číslu 2.
posledním tahu stát na stejném místě jako na
začátku.
Kameny opouštějí plán podobně jako při dámě – když jsou přeskočeny některým jiným
kamenem. Skákat mohou všechny, černé i bílý,
bílý však nesmí být sám nikdy přeskočený,
protože by vypadl ze hry.
Skoky jsou dovoleny všemi směry: zleva doprava, zprava doleva, shora dolů, zdola nahoru – a také v úhlopříčných směrech. Ale vždy
jen přes jediný kámen, který stojí na sousedním bodu a za nímž je další bod v přímém
směru volný.
Důležitá věc: jeden tah se může skládat z několikanásobného skoku (podobně jako při dá-

3. Jak se dostat
do vodního hradu?

4. Jak Vezír rozestavil uvítací útvar:
C1
N4
S2
Č5
K3

K2
C5
N3
S1
Č4

Č3
K1
C4
N2
S5

S4
Č2
K5
C3
N1

N5
S3
Č1
K4
C2
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První tábor českých skautek
Konal se před osmdesáti pěti lety, tedy ve
druhém roce první světové války v Nouzi
u Živohouště.
Ženy tehdy nosily sukně až po zem (existovala vyhláška, že jimi nesmí vířit prach), široké klobouky, rukavičky a slunečníky. Zato
škol pro dívky bylo málo, a ty, které se nevdaly, měly často těžký život, jak si můžete
leckde přečíst.
Kde se tedy vzaly skautky, které se nebály
jet do přírody, vlastníma rukama si postavit
stany, vařit, shánět potraviny a ještě se
učit? „Stezku“ tehdy ještě neměly, ale kdyby
s vámi soutěžily ve skautských disciplinách, měly byste určitě co dělat!
Vůdkyní tábora byla dvacetiletá absolventka holešovického lycea (to byla šestiletá
střední škola pro dívky před vznikem Československé republiky) Vlasta Štěpánová
(později provdaná Koseová), účastnicemi
tábora byly patnáctileté studentky stejného
lycea. Z holešovického lycea byla také Dr.
Anna Berkovcová, první předsedkyně dívčího odboru „Junáka - českého skauta“ i první náčelní Svazu junáků skautů (1919)
Emilie Milčicová. Instruktorem na tomto táboře byl bratranec Vlasty Štěpánové Sláva
Bursík, který už měl zkušenosti z tábora, vedeného zakladatelem českého skautingu
prof. A. B. Svojsíkem.
Tábořiště skautkám nabídl universitní pro20

fesor Fr. Drtina ve svém rodném Povltaví.
I kdybychom chtěly, jejich tábořiště dnes
nenajdeme, protože je pod hladinou
Slapské přehrady. Profesor Drtina byl nadšen myšlenkou skautingu a stal se opravdovým „patronem“ skautek. Podle vyprávění
Vlasty Štěpánové - Koseové, jejíž fotografie
vám nejspíš visí v klubovně, chodil
k Drtinům každé ráno četník a oznamoval:
Zleva Ružka Jarešová, Vlasta Štěpánová, Vlasta
Albrechtová (klečící), Ela Kafková

„Poslušně hlásím, že v rajónu není žádnej
vandrák. Slečinky můžou klidně spát.“
Ale „slečinky“ nespaly. Poctivě hlídaly tábor
a do deníku, který nám zůstal na památku,
zapisovaly průběh dní příprav, stavby i chodu tábora. Místní obyvatele si získaly zpěvem národních písní i fotografiemi, které
byly tenkrát ještě velikou vzácností.
K oslavě 25. výročí založení dívčího skautingu u nás v r. 1940 (v druhém roce druhé
světové války) vypsal rozhlas soutěž na
scénku z prvního tábora. Scénku nastudoval Miloslav Disman se svým dětským souborem. Umíte si představit, jak jsem byla
š8astná, když mi svěřil jako autorce úlohu
„Velké Vlasty“ – vůdkyně tábora?

Převoznice v Živohoušti

V Hněvšíně u prof. Drtiny
„Koníčkování“ do tábora

Zkuste si na táboře zahrát scénku o tom, jak
to asi na táboře prvních skautek probíhalo!
Kromě dvou Vlast – „velké“ a „malé“, – tam
byly také dvě Lídy, Maryša, Julča, Anežka,
Maryna. Dr. Berkovcové se říkalo Hančí.
Ružka byla až na táboře dalším, ale mezi
první také patří. K táboráku „si pozvěte“
profesora Drtinu. A co teprv takovým mravům říkaly tenkrát vesničanky! V jejich rozhovoru vypočítejte jednak technické vymoženosti (fotografický aparát, baterka),
jednak rozdíl mezi „slečnami“ a skautkami.
A nezapomeňte spočítat kroky až k Drtinům
(bylo jich 2230), a hlavně na zpoždění oběda, když k jeho přípravě bylo potřebí máslo
– protože jste si ho musely samy napřed
utlouct!
Nakonec si letošní tábor můžete označit číslicí „LXXXV“ a nové družině vašeho oddílu
dát jméno prvních skautek „SASANKY“.
Vlasta Macková,
čestná náčelní Junáka
21

kreslil Pierre Joubert

Skautík Smolař – přítel vos
22

linka S.O.S.

Opožděně nám přišly do redakce ještě rady
pro Věrku a její kamarádku – zvláš8 za dopis
od Kokeše z Rovenska děkujeme.
Přišly také odpovědi pro Juru. Jura měl potíže
s krádeží oddílových knížek z klubovny.
Vzpomínáte si? Asi nejpodrobnější návrh řešení je od bratra Jaspise:
Milý Juro,
v takové kaši je asi každá dobrá rada drahá.
Vezmu to hezky po pořádku. Ptáš se, co s
Janou? Nic, skutečně nic. Tím myslím žádný policejní kolotoč, ale „pouhé“ vyloučení z oddílu.
Dokonce ani rodiče není nutno nijak strašit. V
lepším případě se věc prostě uzavře, pokud ale
dokážeš promluvit si s Janou mezi čtyřma očima, možná se ke všemu přizná a podaří se ji
pro oddíl ještě zachránit. Představ si Janinu situaci, kdyby se ocitla před výslechem. Celé okolí by si pak na ni ukazovalo a pohrdalo by jí. A
toho všeho ji stále ještě lze ušetřit. Jistá naděje
na nápravu existuje vždycky.
No, a co bude oddíl tahle nepříjemnost stát?
Jestliže se osud převáží na lepší stranu, pro vás
to znamená skvělou vizitku, že umíte napravovat lidi. Když ne, všichni rozumní vám nebudou moci nic vyčítat. Takže neboj a do toho!
Ano, řešení je opravdu několik, jak sám Jura v
příběhu i Jaspis ve své odpovědi naznačili: od
nahlášení na policii, přes rodiče až po rozhovor s Janou. Asi se shodneme, že nejlepší je
opravdu zkusit si s Janou promluvit. Je možné, že se ke všemu opravdu přizná a slíbí, že
škodu, kterou způsobila, nahradí.
Je zde však i nebezpečí, že Jana svůj slib nedodrží a ve své činnosti bude pokračovat někde jinde, kde ji neznají. I na to je dobré po-

myslet, i to je jedna z možností, ale je snad
lepší se na situaci dívat optimističtěji a doufat,
že Jana se ze svého odhalení poučí.
Univerzální a opravdu konečné řešení této neš8astné události asi nikdo z nás nenajde.
Vždycky mohou vývoj situace ovlivnit vztahy
v oddíle či středisku, prostředí, vliv rodiny nebo běh událostí, a problém nejlépe vyřeší ti,
kteří jsou do příběhu nějak zapojeni. Zbývá
jen doufat, že čas ukáže, zda se Jana nějak poučila a snaží se o nápravu, a zda jí ostatní odpustí. Věřím ale, že Jura a celý jeho oddíl se
nenechá příliš touto situací ovlivnit a nezanevře na příští přicházející nováčky. Nikdo by
neměl platit za chyby druhých.
A náš dnešní dopis? Tady je – a nesměj se, i ty
se jednou můžeš dostat do podobné situace...
„Je mi 13 let a jsem v oddíle docela krátce. Ve
středisku se mi moc líbí jeden kluk. Je šikovný a je rádce. Jenže je starší a já nevím, jak si
ho mám získat. Už jsem mu napsala dopis,
ale on neodepsal. Všímá si jenom těch starších. Na výpravách je pořád jen ve společnosti ostatních rádců a rádkyň nebo roverů.
Nevím, co s tím mám dělat.“
Děndě
Často se stává, že se nám líbí nějaký bráška
nebo sestřička z oddílu či ze střediska.
Dokázal by někdo z vás poradit, jak získat přízeň vyvoleného či vyvolené? Pište, Děndě čeká na vaše dopisy.
Péa
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 odpově&, 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
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Ptačí červen
Ptačí červen – ptačí hnízda. Někteří ptáci sice vyvádějí mláNata již v květnu, ale pravým
měsícem hledání ptačích hnízd je červen.
Ptáci už méně zpívají, ale víc shánějí žížaly
a pavoučí vajíčka. Ze zobáku jim za letu visí
housenky, s kterými míří přímo ke hnízdům.
Ovšem jen tehdy, nezpozorují-li, že se někdo
snaží vypátrat, kde se v hnízdě krčí hladová
mláNata. Potom vydrží sedět ptačí rodič
dlouho nedaleko hnízda ukrytého kdesi
v houštině a zkouší ptáčníkovu trpělivost.
Kromě trpělivosti musí mít ptáčník i rozvahu
a ohleduplnost, aby ptačí rodině nenadělal
škodu. Nesmí neohrabaně šlapat v houštinách, ohýbat traviny jen proto, že chce vidět
ptačí mláNata nebo je okroužkovat. Právě
v houštinách bývají hnízda takřka neviditelně ukryta a při hledání mohou být zničena či
shozena na zem, aniž o tom ptáčník ví.
Cvrčilky a pěnice hnízdí právě tam. Jiní ptáci, budníčci, strnadi, skřivani a pěnice, hnízdí dokonce přímo na zemi a tam je nebezpečí zničení hnízda ještě větší! Dodnes si

Čejka chocholatá s mládětem

A. Čepická

příroda
zblízka

na jižní Moravě hnízdo bramborníčka černohlavého a nakonec jsem v husté trávě objevil
čtyři mrtvá, zašlápnutá mláNata.
A to mluvím jen o pěvcích, jejichž mláNata
sedí pěkně čtrnáct dní na hnízdě. Řada jiných ptačích mláNat opouští hnízdo ihned
po vylíhnutí a ochmýřená kuřátka čejek, břehoušů, vodoušů a kulíků se rozběhnou po lukách a písčinách. Spatří-li jejich rodiče vetřelce, vzlétnou, divoce křičí ptačími hlasy
a na ten hlas se mláNata přikrčí k zemi a raději se nechají zašlápnout, než by se pohnula. Jejich peří tak splývá se zemí, že je takřka
nemožné je objevit. Zato – na rozdíl od mláNat pěvců – mají nožičky hned od narození
tak pěkně tlus8oučké a velké jako jejich rodiče: aluminiový kroužek jim z nich nespadne!
Náčelník

Pěstitelka lesa

Bramborníček červenohlavý (vlevo samice)

pamatuji, jakou vinu a zármutek jsem cítil,
když jsem před moha lety hledal celé hodiny
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Asi vám při podzimním pozorování v lese také neušla podívaná na počínání sojek.
Opadávání zralých žaludů - to je pro ně období žní. Dovedou jich spořádat "na posezení" taková množství, že následný let má daleko k ladnosti. Vzácně lze spatřit i groteskní
pády způsobené nenasytností. Pak jim nezbývá, než se pokorně odplížit do ústraní
a počkat, až trávení odlehčí od nezvyklé zátěže.
Člověk by málem uvěřil, že tihle ptáci jsou
nadáni myšlením. To když je spatříme, jak
rozvážně vyhrabují mělké jamky, ukládají do

Ant. Pospíšil
Sojka obecná

nich po několika žaludech a obezřetně je zahrabují. Jak se říká mezi lidmi: „Myslí na horší časy.“ V zimě své skrýše hledají, aby utišili hlad. Daří se jim to jen tehdy, není-li
celistvá a promrzlá sněhová pokrývka.
Úsilí vrcholí s příchodem jara. Ne nepodobni
hrabajícím slepicím hledají a hledají.
Samozřejmě, že si nepamatují ta početná
místa úkrytů. Nejde ale o žádnou sklerózu.
Jejich činnost je jen pudovou záležitostí.
A tak nenalezené žaludy postupně vyklíčí
a do léta vyženou první prut nového stromku. Mnohdy pořádně daleko od mateřského
stromu, kde široko daleko nejsou žádné duby ke spatření.
Za svůj příspěvek k obnově přirozeného lesa
si už před drahnými časy zasloužili od lesníků čestný titul pěstitelek lesa.
Zkuste se sami přesvědčit, co je na tom pravdy. Podzimní a jarní výpravy vám dávají nejednu příležitost.
Grizzli, Litoměřice

Inkoustové skvrny
Onehdy jsem se po vydatném dešti vypravil
do lesa. Jdu, jdu, jdu, kolem šumí koruny
smrků. Najednou jsem div nesletěl do čtvercové díry. Co to? divím se a zahajuji podrobnější průzkum. První poznatek - ta jáma je vyhloubená člověkem. Zčernalý oharek u stěny
to dokazuje.
A pozor, tam na dně se leskne hladina maličké kaluže. Víc než tohle mne zaujala jistá
drobnost uprostřed hladiny. Mám pocit, jako
by tam někdo udělal pořádného kaňoura, nebo nastrouhal a rozemlel briketu černého
uhlí. Ale skvrna se všelijak přelévá, pohybu-

je, natahuje, smrskává, a ve mně vítězí zvědavost. Přibližuji se. A najednou se ocitám ve
světě liliputánů...
Flek, jenž mne upoutal, tvoří snad miliony
maličkých tmavých potvůrek, které pořádají
na vodě reje, nájezdy, připojují k sobě nové
kolonie a je vidět, že některým to moc neleze
pod nos. Podřizují se nerady, neochotně.
Naproti tomu jiná skvrnka sama přikormidluje, vyšle diplomata - a ten zajistí, aby se mohla k té světové říši přifařit. Což se děje za
lehkého vlnění.
Chvostoskoci! Koukám na ně s otevřenou pusou. Na tu jejich politiku. Co se asi stane,
když se do ní vmontuju? Beru stéblo, rozčeřím louži a trpasličí velmoc se rozdrobí na
stovky menších států. Tak schválně, co oni
na to?

Chvostoskok mákovka vodní

Voda se postupně utišila. Lesklé tečičky už
zase fičí po hladině rychlostí torpéda a sdružují se do dvou hlavních klanů. Jeden, ten
větší, si brzy podmaní i nerozhodné a co
chvíli k němu přiskáče další spojenec. V sousední kolonii to zatím vře a kvasí. Skvrna se
několikrát rozpůlí a opět spojí dohromady.
Neopakovatelné divadlo!
Škoda, že čas už tolik tlačí. Musím se chtěnechtě vrátit do přítomnosti.
Ondřej Herzán - Jaspis

Máš také nějaký zajímavý zážitek z přírody? Nový objev z pozorování?
Příhodu s divoce žijícím zvířetem?
Poděl se o své poznatky s ostatními čtenáři!!!
Pošli svůj příběh redakci:
Časopis Skaut-Junák,
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1,
e-mail: skautjunak@junak.cz
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léky
proti nudě
Hra pro robinzony – s dominem
Máte doma domino? S těmi kouzelnými kostičkami se dá hrát spousta zajímavých her. A k některým nepotřebuje člověk ani soupeře, vystačí
si při nich sám.
Jednu z těch dominových her, kterými by se
dobře bavil i Robinson na opuštěném ostrově,
tě dnes naučíme.
Nejdřív rozlož všech dvacet osm dominových
kostek na stůl tak, aby vytvořily čtverec 8x7 políček (každá kostka má dvě políčka!).Ten čtve-

burza
Jsem čtrnáctiletá skautka a chtěla bych si dopisovat se skautkou ve věku 13-16 et.
Lenka Hlinková, Čeloudova 1117/56, 674 01
Třebíč
Jsem dvanáctiletý skaut a hledám 12-13letou
skautku na dopisování a přátelení. Pošli svou
fotku.
Martin Smolka, 783 82 Medlov u Uničova 126,
okr. Olomouc
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rec má přesně odpovídat obrázku, který tu vidíš. Čísla v políčkách napsaná ukazují, kolik
oček musí být na stejném místě v tvé dominové
sestavě. Kostky můžeš klást vodorovně i svisle.
Možná že ti to připadá na první pohled jako
směšně snadný úkol. Ale zdání klame! Ve skutečnosti je to dost zapeklitý oříšek, to ostatně
poznáš hned, jak se pustíš do hry. Z obrázku není jasné, která kostka je položena na délku a která na výšku! Takže například prázdné políčko
(0) v levém horním rohu může patřit k vodorovně položené kostce, na jejíž pravé polovině
jsou dvě očka (2); ale také ke svisle postavené
kostce, na jejímž spodním políčku jsou čtyři očka (4)! A tak je to všude.
Budeš-li mít dost trpělivosti a kostky složíš
přesně podle obrázku, získáš 5 bodů
do Desetiboje.
No dobrá, řekneš si, až se mi podaří
rozložit kostky jako na obrázku – tím
tahle hra přece končí. A co dál?
Především můžeš správně sestavené kostky
rozmetat a zkusit je složit znovu, rychleji.
Uvidíš, že to zase nebude snadné. Ale hlavně si
připrav dopředu další partie téhle robinzonské
hry. Sestav všechny kostky do stejného obrazce
zcela nazdařbůh, podle svého uvážení. A pak
zapiš do připravené sítě 8x7 políček počty
oček, jak je vidíš na kostkách. Samozřejmě bez
vyznačení hranic mezi jednotlivými kostkami.
Až druhý den nebo později položíš záznam na
stůl a začneš podle něho pokládat na desku dominové kostky, budeš dlouho tápat, zda máš
další kostku položit nadél, nebo na výšku.
I když budeš tuto hru opakovat padesátkrát, pokaždé s jinak rozestavenými kostkami, vždycky
to bude užitečná mozková gymnastika a zkouška tvé vytrvalosti.
Zet

Nabízíme sběratelům i oddílům
otisk našeho parádního razítka
výměnou za jiná
razítka.
Pavel Hájek,
Eliášova 3,
412 01 Litoměřice
Prodám příručky
z edice Skautské
prameny č. 1–19, nejlépe komplet.
V. Sobek, Čínská 23, 160 00 Praha 6

Ještěrky
a poklad
Začalo to na červnové oddílovce. Naše vůdkyně Pun8a
řekla na konci schůzky:
„V příštím týdnu máte družinové výpravy. Tentokrát si ale
nemůžete volit cíl samy.
Vydáte se do Babiččina údolí.
Bude to cesta za pokladem.“
Povídala to tak klidně, jako
kdybychom hrály pokladovku
každý měsíc. Z jejích slov
jsme vyrozuměly, že příští týden začne velká honba za pokladem, jako každý rok. Jenže
v jiných letech tuhle tradiční
velkou skautskou hru připravují vedoucí našeho oddílu až
na táboře. Jak to, že letos má
být už v červnu? Ta zpráva
nás vzrušila, hned jsme Pun8u
zasypaly otázkami:
„To už vážně začne pokladovka?"

„Jak dlouho potrvá?“
„Pojedeme do Babiččina údolí
vlakem?“
„Kdy bude sraz?“
„Jaký je ten poklad?“
Naše vůdkyně se jen tajemně
usmívala:
„Uvidíte, nechte se překvapit.“ A když jsme na ni dotíraly dál, ještě víc zjitřila naši
zvědavost: „Za takovým pokladem jste ještě nikdy nešly!“
Víc jsme z ní nedostaly. Jen
několik stručných pokynů:
Družiny musí jít do Babiččina
údolí pěšky. Vydat se na cestu
mohou příští sobotu ráno v tu
hodinu, na níž se družina dohodne. Každá družina však
má jít samostatně a trasou,
kterou si zvolí.
„Na Staré bělidlo musíte dorazit nejpozději v pět hodin od-

poledne. Zůstanete tam přes
noc.“
Poslední Puntina slova vyvolala bouři nadšení. Dvoudenní
výpravy máme rády. Tahle
může být zvláš8 pěkná – ve
škole nám jistě nedají přes neděli žádné úkoly, bude už po
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má na spaní jinou světnici, tak
velké je to stavení. Báječně se
tu usíná, protože pod okny
hučí splav.
V sobotu ráno jsme se my
Ještěrky sešly u klubovny už
v šest hodin. Tak brzo jsme
snad neměly sraz k družinové
výpravě ještě nikdy. Ale řekly
jsme si, že musíme dorazit na
Staré bělidlo dřív než ostatní
družiny. Copak Pun8a neříkala, že je to cesta za pokladem?
Při pokladovkách, které jsme
hrály v minulých letech, na
tom byly vždycky nejlíp družikonferenci. A k tomu honba
za pokladem!
Asi bych vám měla vysvětlit,
že naše Babiččino údolí není
to údolí, které si pod tímto názvem představujete, a naše
Staré bělidlo není to Staré bělidlo, kde žila babička
s Barunkou, Adélkou, Vilímem
a Janem a o kterém napsala
krásnou
knížku
Božena
Němcová. Tohle Babiččino
údolí je asi deset kilometrů od
našeho města, za táhlým horským hřebenem, zarostlým lesem. Říkáme mu Babiččino
údolí proto, že v něm bydlí
babička naší vůdkyně. A když
jsme jednou daly tomu údolí
stejné jméno jako Božena
Němcová, pojmenovaly jsme
i prastarou chalupu, kde žije
Puntina babička, Staré bělidlo. Přestože to nebylo a není
žádné bělidlo, ale starý dřevěný mlýn. Jednopatrové stavení sroubené ze silných trámů,
s vyvýšenou verandou podél
celé západní strany. Takovou
chalupu hned tak někde nevidíte. Taky je na ní kovová tabulka s nápisem, že je to
chráněná památka.
Jezdíváme sem hrozně rády,
protože tu můžeme zůstat
přes noc. Každá družina tu
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ny, které k pokladu došly nejdřív. Loni se dostaly do jeskyně, ve které byl uložený
poklad, ze všech družin nejdřív Lišky a odnesly si do tábora největší krabici, plnou
zlatých mincí. Samozřejmě
jen čokoládových. Před dvěma lety vyhrály pokladovku
Poštolky. A mohly si vybrat
z indiánských korálkových
ozdob ty nejpěknější, které se
jim nejvíc líbily. Na poslední
družinu zbylo jen to, co nikdo
před ní nechtěl.
Do Babiččina údolí jsme dorazily už po deváté hodině.
A myslely jsme, že se nám to
jen zdá.
„Štípněte mě, holky, já asi ještě spím!“ řekla Nitka.
Na trámu před Starým bělidlem už seděly Lišky, Poštolky

i Kopretiny, všechny tři ostatní družiny z našeho oddílu.
Myslely jsme si, že máme sraz
ráno ze všech nejdřív. A zatím
jsme vyrazily na cestu za pokladem poslední! Lišky se domluvily, že se sejdou dokonce
už v pět hodin!
Nejvíc nás zaskočilo, že Lišky,
Poštolky i Kopretiny už poklad skutečně měly! Než jsme
se mohly podívat, co to vlastně je, zvala nás Puntina babička dovnitř. Zavedla nás do velké světnice, kde stála pod
oknem malovaná truhla.
„Otevřete ji, uvnitř najdete
poklad,“ řekla s úsměvem.
V té chvíli jsem si řekla, že
tohle byla asi ta nejubožejší
pokladovka, jakou jsem kdy
hrála. A že jsem jich hrála
v posledních pěti letech pět!
Žádné hledání ukrytých zpráv
a luštění šifer, žádné poletování po lesích a pátrání po značkách – jen pěší putování rovnou za nosem do Babiččina
údolí. A babička družině po
příchodu na Staré bělidlo vyklopí, kde je poklad.
Víko lehce zaskřípělo a před
námi se objevilo osm knížek.
Na hnědých deskách byla namalovaná stará truhla, na kterou se spouští pavouk. A nad
truhlou nápis: Náš poklad.
„Náš poklad je teN váš,“ řekla
babička. „Každá si vezměte
jednu.“
Ťapka knihy vytáhla a rozdala
nám je. Babička na našich tvářích viděla, že nevyzařují
zrovna velké nadšení.
„Vy si asi myslíte, že je to obyčejná knížka. Není. Uvnitř je
skutečný poklad.“
Zalistovala jsem svým svazkem a před mýma očima se
střídaly měsíce a nadpisy
drobných kapitolek:
Pranostiky,
Rozpočitadla,

Hry, Hádanky, Říkadla, Ptačí
řeči... Kdepak je ten slibovaný
poklad? Jen slova, slova, slova. A taky obrázky, některé
docela pěkné.
„Tenhle poklad se skládá
z českých, moravských i slezských říkadel, pranostik, lidových her, hádanek, rozčitadel,
pohádek, tradičních zvyků
a obyčejů. Naši předkové je
po staletí shromažNovali
a předávali si je z generace na
generaci. Ale teN se zdá, že lidé na ně zapomínají.

Neuvědomují si, že je to skutečný poklad. Možná cennější
než zlaté mince.“
Babička bývala kdysi pradávno vůdkyní skautského oddílu. Přiznala se, že tuhle novou
pokladovku připravila pro
náš oddíl ona sama.
„Dřív jste hrávaly pokladové
hry, které skončily, když jste
objevily místo, kde byl poklad
uložený. Dnes začíná docela
jiná pokladovka, takovou jste
ještě nikdy nehrály. Tohle je
jenom
její
začátek.
Pokračovat v ní budete za několik dní na táboře. A po
prázdninách po celý další
skautský rok. Možná po řadu
let. Podle toho, jak vás bude
bavit.“
Z babičky vyzařovalo takové
nadšení, že probudilo naši

zvědavost. Vyptávaly jsme se
jí a ona nám ochotně odpovídala.
„Když jsem viděla, že knížka
Náš poklad vyšla jako 27. svazek Skautských pramenů,
hned mě napadlo, že by se dala podle ní sehrát ta nejkrásnější pokladovka. Jako stvořená pro dívčí oddíly. Kdo jiný
by měl ten dávný poklad zdědit, když ne vy, děvčata! Když
budete chtít, obohatíte svůj
oddílový a hlavně družinový
program. Vyzkoušíte co nejvíc z toho, co je v knížce popsáno. Ale hlavně začnete samy ten poklad rozmnožovat.
Bude to napínavé pátrání.
Jednou za měsíc podnikáte
samostatné družinové výlety.
K obvyklému skautskému
programu přiberte vždycky
nový bod. Dívejte se po starých lidových stavbách, všimněte si, jak se v jednotlivých
krajích naší vlasti liší. Stejně
tak se liší lidové kroje, které
se ještě leckde zachovaly
a zvláš8 na Moravě se ve velké
svátky dodnes nosí. Nebo lidový nábytek a malby na
něm... Kreslete si svoje postřehy, zapisujte si je.
Zastavte se v některé vesnici,
kudy půjdete, a hodinu tam
pátrejte u nejstarších lidí po

říkadlech, rozpočitadlech, zapomenutých hrách, zvycích,
hádankách,
pranostikách.
A znova zapisujte. Učte se je
nazpamě8. Tak budete poklad
stále rozmnožovat.“
Svou přesvědčovací řeč zakončila výzvou:
„A teN se vypravte do některé
z okolních vsí. Za několik dní
bude slunovrat a po něm svatojánská noc. V těch dnech
odedávna sbíraly babky kořenářky léčivé byliny.
Vyptávejte se babiček, ale
i dědečků, jestli někdy nějaké
bylinky trhají a suší. A na jaké
nemoci se používají. Můžete
navštívit i několik vesnic. Sem
na Staré bělidlo se vra8te před
západem slunce. Večer se každá družina pochlubí tím, co
vypátrala a zjistila.“
Tak začala naše nová pokladovka. Daly jsme hlavy dohromady a rozhodly jsme se, že
se vypravíme přes les do sousedního Chlumu. A netušily
jsme, že v té chvíli začíná
dlouhý řetěz zajímavých příhod a podivuhodných setkání.
A za to všechno vděčíme tomu, že jsme dostaly na Starém
bělidle Náš poklad.
Vážka
foto archiv, kresby M. Aleš
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knížky
do krosny
NASCHVÁLNÍČCI
Že jste naschválníčky ještě neviděli? Kdopak
by je viděl! Naschválníčků je tolik, že se nedají ani spočítat. Jsou například naschválníčci domácí – ti vám poschovávají kdeco – a vy
to pak ne a ne najít. Pak jsou naschválníčci
školní. Ti například přivedou ke dveřím někoho z učitelů, zrovna když chodíte po lavicích.
Škudibík a Mezulán jsou
naschválníčci táboroví.
Zimu přespávali v oddílové klubovně a na jaře je
dokázala probudit jedině
slova tábor, stany a podobné výrazy, které zní naschválníčkům stejně jako
lidem zvonění budíku.
Jaké je poslání táborových
naschválníčků, to vám v téhle knížce prozradí František Nepil. A jemu můžete věřit. Jako
spisovatel se znal s mnoha důležitými osob-

nostmi z říše pohádek a jako skaut věděl, jak
to na táboře chodí. Až knížku dočtete, pochopíte ledacos, co vám dříve bývalo na táboře
záhadou.
Knížku vyzdobil veselými obrázky Miloslav
Jágr a vydalo ji nakladatelství Amulet.
POUTA NEBES
Dodnes je v paměti národa
hrdinství našich letců za
druhé světové války, hlavně pak Bitvy o Anglii. Na
straně Britů bojovalo
i mnoho letců ze zemí obsazených fašisty. Se stovkami Čechoslováků nasazoval svůj život za naši svobodu také František
Fajtl. Tehdy bojoval – a později o svých zážitcích napsal několik pozoruhodných knih.
Snad nejlepší z nich se jmenuje Pouta nebes
(první vydání mělo název Boje a návraty).
Knihu generála Františka Fajtla vydalo nakladatelství Ostrov. Třistapadesátistránkový
text doprovází množství fotografií Ladislava
Sitenského, slavného skautského fotografa,
který byl za války rovněž jedním z příslušníků našich perutí v Britském Královském letectvu.
Windy
Obě knihy si můžete objednat i v TDC.

Právě vychází
Kalendářík Skauta junáka
Nový kalendářík zaměřený na pomoc a dobré skutky Ti bude užitečným pomocníkem v novém školním roce. Dostatek místa pro zaznamenání schůzek či kroužků, rozvrh hodin a praktické rady
a návody Tě budou provázet celým rokem.
Kalendářík, který je doplněný kuličkovým perem
se znakem Junáka, má 128 stran a za 35,- Kč si jej
můžeš zakoupit nebo objednat v Tiskovém a distribučním centru Junáka.
Tiskové a distribuční centrum Junáka
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1
tel: 02/ 24 102 223, fax: 02/ 24 102 399
e-mail: tdc@junak.cz
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Samozřejmě všichni závodníci a žáci obou
škol, kteří přišli fandit, se mohli vydovádět
v lunaparku, než byly připraveny výsledky.
Poražených nebylo. Všichni si odnesli na památku drobný předmět darovaný Babylonem
a Nadací škola hrou, závodníci navíc diplom,
pamětní lísteček se jmény kamarádů z družstev a především další kamarádství, protože
„...až se potkáte na ulici a budete se zdravit,
nebudete říkat ´jé, tebe znám...´, ale můžete
říct ´ahoj Ondro, Hanko´ nebo jak se jmenujete,“ zakončil závodní dopoledne Vezír.
Další hry Zikkurat se chystají zase na květen,
ale tím tyhle aktivity určitě nekončí.
Spacák, Liberec, foto Šustil

ZIKKURAT
má opáčko
Od listopadu uběhly tři měsíce a jak jsme slíbili, tak jsme konali. V polovině února proběhly v zábavním Centru Babylon v Liberci
druhé hry Zikkurat, další následovaly v březnu a dubnu. Zúčastnila se Základní škola
Vrchlického a samozřejmě děti ze
Speciálních škol pro tělesně postižené
z Lužické ulice v Liberci. Organizačně pomohli členové Junáka, především přístav
Flotila Liberec.
„Na den téměř přesně před 5000 lety byla zahájena stavba Zikkuratu v Babylonu, na den
téměř přesně před třemi měsíci jsme zahájili
stavbu Zikkuratu svého, na den téměř přesně
před osmdesáti lety zahájil svou činnost
v Liberci Junák. Dnešní hry Zikkurat jsou tedy první oficiální akcí pořádanou při příležitosti oslav osmdesáti let skautingu
v Liberci...“ řekl Vezír.
Zatím jsme zůstali u disciplín z listopadu
– skládání a hod šipkou, slalom na vozíčku,
jízdárna na šachovém poli, košanda a prolézání hradu v lunaparku. Nejhlučnějšího fandění jsme se dočkali, jak jinak, při slalomu na
vozíčkách. Soutěže proběhly bez problémů,
a za halasného fandění přihlížejících.
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Čink byl právě tak starý, aby sám sebe mohl považovat za velice pozoruhodného psíka. A taky že to byl pozoruhodný pes, jenže v jiném smyslu, než si sám bláhově představoval. Nebyl
silný ani rychlý ani výbojný, ani nenaháněl strach, právě naopak, patřil k těm nejštěkavějším, nejdobráčtějším a nejhloupějším štěňatům, která kdy rozkousávala boty svého pána.

ˇ

E. T. Seton

CINK

Jeho pán Bill Aubrey, starý
horal, právě tábořil pod
Garnetovým
štítem
v Yellowstonském národním
parku. Je to tichý kout, daleko od rušných cest, a dokud
jsme tam nepřišli my, pobýval Bill na svém tábořišti úplně sám se svým kamarádem,
chlupatým psíkem.
Čink nikdy nevydržel ani pár
minut v klidu. Opravdu, byl
by udělal všechno, co byste
mu poručili, jenom nedokázal
klidně
posedět.
Ustavičně se pokoušel o nějaké nesmyslné a nemožné
věci, a když se někdy rozhodl pro něco, co možné bylo,
obvykle vyplýtval své síly
tím, jak to dělal nešikovně.
Jednou se třeba celé ráno
pokoušel vyběhnout na vysokou rovnou borovici, z jejíž koruny se mu pošklebovala veverka.
Po několik týdnů bylo jeho
největší touhou chytit jednoho z psounů, kterými se hemžila prérie kolem tábora.
Tahle malá zvířata sedávají
úplně zpříma na zadních nohách, s předními tlapkami
přitisknutými k tělu, takže
z dálky vypadají jako kolíky.
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Častokrát, když jsme chtěli
přivázat koně na noc, šli
jsme k psounovi v domnění,
že je to kolík zaražený do země, a svůj omyl jsme poznali, teprve když ten kolík zmizel v zemi s drzým
štěknutím.
Čink se rozhodl už první
den, jak přišel
do tohoto údolí, že jednoho
z těch psounů
chytí. To se ví,
že svůj úmysl
začal provádět
osobitým způsobem a jako obvykle všechno zpackal. Jeho pán říkával,
že je tím vinna ta trocha irské krve, kterou má v žilách.
Čink se tedy začal co nejopatrněji plížit k psounovi z půlkilometrové dálky. Asi sto
metrů se plazil po břiše od
jednoho trsu trávy ke druhému, ale pak už nemohl vydržet to napětí, vyskočil na
všechny čtyři a vykročil rovnou k psounovi, který seděl
nad norou a dobře věděl, co
se děje.
Čink se otevřeně blížil
k psounovi minutu nebo

dvě, ale potom byl už tak
rozčilený, že zapomínal na
všechnu opatrnost. Rozběhl
se a nakonec, právě když se
měl co nejskrytěji plížit, dělal velké skoky a štěkal.
Psoun seděl nehybně jako
dřevěný kolík až do poslední
chvíle, potom posměšně štěkl a zmizel v noře. Přitom vykopl zadníma nohama hrst
písku přímo do Činkovy
otevřené tlamy.
To se odehrávalo naprosto
stejně den za dnem, ale Čink
se nevzdal. Snad věřil, že vytrvalost musí nakonec zvítězit, a to se také stalo.
Jednoho dne při zvlášB opatrném plížení ke zvlášB velikému psounovi opět použil
celé své nesmyslné taktiky
a zakončil ji divokým útokem a svou oběB skutečně
chytil; ale tentokrát to náhodou byl dřevěný kolík. Kdo
pochybuje o tom, že by to
psovi vůbec mohlo dojít,
když provede nějakou hloupost, měl tehdy vidět Činka.
Odplížil se odtamtud jako
zmoklá slepice a zalezl za
stan.
Ale neúspěch nemohl Činka
odradit natrvalo. V jeho ži-

lách proudila s irskou krví
i statečnost, která ho obrnila
proti všem neúspěchům. Nic
mu nemohlo na dlouho pokazit dobrou náladu. Do všeho se vrhal s největším úsilím
a
s
naprostým
nedostatkem rozvahy, a dokud mohl něco podnikat, byl
spokojený.
Musel běžet a štěkat za každým vozem, jezdcem a pa-

soucím se teletem, a když se
někdy do těchto míst zatoulala kočka ze strážní stanice,
Čink považoval za svou posvátnou povinnost vůči vojákům zahnat ji co nejrychleji
zpátky. Dvacetkrát za den
vyrážel za kloboukem, který
Bill schválně házel do vosího hnízda s rozkazem:
„Přines!“
Dost dlouho to trvalo, ale

nesčetné nehody začínaly
působit. Čink si zvolna uvědomoval, že tam, kde jsou
vozy, bývají i dlouhé biče

a velcí zlostní psi. Že telata
mají příbuzné, kteří nosí na
hlavě něco jako klacky. Že
z toho, co vypadá jako kočka, se může vyklubat skunk.
A že vosy nejsou motýli.
Opravdu, trvalo to neobyčejně dlouho, ale nakonec to
všechno zapůsobilo, v Činkovi začalo klíčit zrnko zdravého psího rozumu, malé,
ale živé, rostoucí zrnko.
II
Zdálo se, jako kdyby každý
Činkův omyl byl hrubý, nesouměrný kámen obloukové
klenby. A do této klenby zapadl poslední, nejdůležitější
kámen, který stavbu dokončil a dal jí pevnost. Tímto klíčovým kamenem se stala trpká zkušenost, kterou Čink
udělal s velkým kojotem.
Ten kojot žil nedaleko našeho tábořiště a zřejmě si uvědomoval,
jako
ostatně
všechna tamní zvířata, že
v národním parku nesmí nikdo střílet, líčit pasti, lovit
ani jinak znepokojovat volně
žijící zvířata. Zejména pak
v těchto místech, nedaleko
strážní stanice, kde stále
hlídkují vojáci. Tohle vědomí
mu dávalo pocit bezpečnos-
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ti, a tak kojot přicházel každou noc k táboru a hledal
odpadky. Zpočátku se podle
jeho stop v prachu zdálo, že
jen obcházel tábořiště, ale
neodvažoval se příliš blízko.
Potom jsme slýchali jeho tajemné večerní vytí hned po
západu slunce nebo za svítání. Nakonec každé ráno,
když jsem vycházel ven,
abych ze stop vyčetl, která
zvířata tu v noci byla, kojotova stopa vedla vždycky
přímo k odpadkové nádobě.
Jeho smělost vzrůstala a později se občas přiblížil k táboru i ve dne. Nejdřív trochu
nejistě, ale když mu nikdo
nic nedělal, byl stále sebevědomější, až tu nakonec pobýval už nejen každou noc,
ale okouněl nablízku skoro
po celý den. Někdy se snažil
opatrně se přikrást blíž a sebrat všechno, co bylo k jídlu,
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jindy se usadil opodál na
dobře viditelném vyvýšeném místě.
Jednou zrána, když seděl na
břehu vzdáleném asi padesát metrů, někdo z nás řekl
zlomyslně Činkovi:
„Činku, vidíš támhle toho kojota, jak se ti pošklebuje?
Běž a zažeň ho!“
Čink vždycky udělal to, co se
mu přikázalo. Zahořel touhou se vyznamenat a vyrazil
za kojotem; ten klidně klusal
pryč. Asi půl kilometru to
byl docela pěkný závod, ale
pak ten závod rázem skončil.
Kojot se najednou obrátil
proti svému pronásledovateli.
Čink si hned uvědomil, že
padl do léčky silnějšího soupeře, a napjal všechny síly,
aby se dostal včas do tábora. Ale kojot byl rychlejší
a brzo psa dohonil. Nejdřív

na něho dorážel z jedné strany, potom z druhé, a dělal to
s neskrývaným potěšením,
jako kdyby si z Činka dělal
legraci.
Čink štěkal a vyl a uháněl,
jak uměl nejrychleji, ale jeho
mučitel mu nedal pokoj, dokud nedoběhli do tábora.
A my jsme bohužel z toho
měli legraci právě tak jako
kojot a štěněti, ač dělalo to,
co mu bylo poručeno, se nedostalo naší podpory, kterou
si za své trampoty zasluhovalo.
Další podobná zkušenost
– poněkud méně drastická
– stačila ochladit i Činkovo
nadšení. Rozhodl se, že si kojota nebude příště vůbec všímat.
Ale to se kojotovi nelíbilo.
Našel novou příjemnou zábavu. Denně teL okouněl
u tábora a byl si naprosto

jist tím, že se na něho nikdo
neodváží vystřelit. Závěr
každé pušky, kterou naše
společnost měla, vládní
úředníci skutečně zapečetili
a všude hlídkovali vojáci
a starali se o dodržování zákonných ustanovení.
Kojot od té doby číhal na
ubohého Činka a vyhledával
příležitost, aby ho mohl potrápit. Psík poznal, že když
se vzdálí od tábora třeba jen
na sto metrů, kojot přiběhne
za ním a bude ho kousat
a zahánět zpátky k pánovu
stanu.
Tak to šlo den za dnem, až se
nakonec život Činkovi proměnil v nekonečné utrpení.
TeL už se neodvažoval sám
ani padesát metrů od stanu.
A i když běžel vedle našich
koní, ten zlostný, drzý kojot
se docela jistě přihrnul taky
a klusal buL vedle nás, nebo
těsně za námi a ustavičně čekal na vhodnou příležitost,
aby mohl zneklidňovat chudáka Činka, kterému tím otrávil všechnu radost z procházky. Kojot se přitom
držel z dosahu našich bičíků,
a když jsme zastavili a sebrali pár kamenů, odběhl
trochu dál.
Aubrey jednoho dne přestěhoval svůj tábor míli proti
proudu a my jsme vídali kojota už méně často prostě
proto, že se i on přestěhoval
míli proti proudu. Kojot – podobně jako násilníci, kterým
se nikdo nestaví na odpor
– se stával den ze dne drzejším a tyranštějším, až se Činkovi nakonec život proměnil
v opravdové peklo. Jeho pán
se tomu jen smál.
Aubrey nám řekl, že tábor

přestěhoval proto, aby měl
lepší pastvu pro svého koně.
Ale brzo se ukázalo, že si
chtěl o samotě vychutnat láhev whisky, kterou kdesi sehnal. Ale tou lahví to jen začalo. Nazítří se vyšvihl na
koně a řekl:
„Činku, hlídej stan!“
Potom odjel přes hory do
nejbližší hospody a Čink se
poslušně schoulil na kus pytloviny.
III
Čink byl i přes štěněčí nerozumnost poctivý hlídací pes
a jeho pán věděl, že bude
o stan postaráno tak dobře,
jako kdyby se o něj staral
sám.
Toho dne pozdě odpoledne
šel kolem jakýsi horal. Když
došel na doslech, zastavil se
a zavolal, jak to bývá zvykem:
„Haló, Bille! Bille!“
Když nikdo neodpovídal, došel až ke vchodu a tam narazil na „divnou potvoru se zježenou srstí“. A Čink – to se
ví, že to byl on – ho výhružným vrčením varoval: KliL se
odtud!
Horal pochopil a šel dál.
Nastal večer a pán nepřicházel, aby zprostil služby Činka, který už měl velký hlad.
V pytli uloženém ve stanu
byl kus slaniny, ale ten byl
teL nedotknutelný. Pán řekl,
aby to všechno hlídal, a Čink
raději hladověl, než by na
něco sáhl.
Odvážil se ven na pláň v naději, že tam najde myš nebo
něco, čím by utišil svíravou
bolest v žaludku, ale najednou po něm skočila ta kojotí
bestie. Začala obvyklá honič-

ka a Čink uháněl zpátky ke
stanu.
Ale tam se s ním stala velká
proměna. Zdálo se, že ho najednou posílilo a změnilo vědomí povinnosti – tak jako
žalostné mňoukání kotěte
promění plachou kočku
v tygřici.
Bylo to ještě pouhé štěně
a v mnoha směrech hloupé
štěně, ale kdesi hluboko
v něm dřímala jiskra síly, která se stávala postupem času
stále zřetelnější. V okamžiku, kdy chtěl kojot za ním
vběhnout do stanu – do stanu Činkova pána, Čink zapomněl na svůj strach a obrátil
se proti nepříteli jako malý
démon.
Zvířata cítí, kdo je a kdo není
v právu. Znají odvahu i zbabělost. Morální síla byla na
straně vyděšeného psíka
a zdálo se, že to obě zvířata
vědí. Kojot couvl se vzteklým vrčením a po kojotím
způsobu přísahal, že toho
psa brzy roztrhá na cucky.
Ale přesto se neodvážil do
stanu ani vkročit, což měl
předtím zřejmě v úmyslu.

Potom začalo opravdové obléhání. Kojot se každou chviličku vracel a obcházel stan,
hrabal zuřivě zadníma nohama nebo se výhružně blížil
k otevřenému vchodu, ale
tam se střetl tváří v tvář
s chudákem malým Činkem,
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polomrtvým strachem, jemuž se však vždycky vrátila
odvaha, když viděl, že je
ohrožen majetek, který mu
byl svěřen.
Po celou tu dobu byl Čink
bez potravy. Párkrát za den
mohl vyklouznout ze stanu
a napít se u blízké bystřiny,
ale v tak krátké době nesehnal nic k snědku. Mohl vykousat díru v pytli a sežrat
trochu slaniny, ale neudělal
to, protože také ta mu byla
svěřena. Nebo si mohl vyčíhat vhodnou příležitost, utéci ze strážního stanoviště
a vplížit se do našeho tábora, kde by byl jistě dostal
dobré žrádlo. Ale zůstal na
stráži, připraven obětovat
i život, kdyby to bylo třeba
– a jeho pán se zatím kdesi
opíjel.
Čtyři krušné dny a čtyři noci
vytrvával statečný psík na
svém místě a chránil stan
před kojotem, z něhož měl
smrtelnou hrůzu.
Když se pátého dne zrána
starý Aubrey probudil, uvědomil si, že není doma a že
jeho tábor v horách hlídá jen
malý psík. Měl právě tak
dost té pitky, vylezl na koně
a vydal se přes hory, střízlivý, ale ještě trochu vratký.
Asi v půli cesty mu najednou
blesklo v zamženém mozku,
že nechal Činka bez potravy.
„Doufám, že mi ta malá potvůrka nesežrala všechen
špek,“ pomyslel si a rozjel se
rychleji, až dojel na horský
hřeben, odkud bylo vidět
k jeho stanu. Stan tam byl
a u jeho vchodu stáli velký,
vzteklý kojot a ubohý malý
Čink a vzájemně na sebe vrčeli a chňapali po sobě.
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„AB se propadnu!“ vykřikl
Aubrey. „VždyB já úplně zapomněl na toho zatracenýho
kojota. Chudák Čink! Musel
tady mít pěkné horký chvíle.
Divím se, že to ten kojot
všechno nesežral a neroztrhal Činka nadranc.“
Čink stál na poslední stráži.
Nohy se mu třásly strachem
a hladem, ale ještě pořád se
tvářil co nejstatečněji a byl
zřejmě jako vždy připraven
obětovat svůj život při obraně tábora.
Horalovy chladné šedé oči
poznaly na první pohled, co
se děje, a když se tryskem
přiřítil do tábora a zjistil, že
slanina zůstala netknutá,
uvědomil si, že Čink nejedl
od té doby, kdy odjel. Štěně
k němu přilezlo, roztřesené
strachem a slabostí, zahledělo se mu do tváře a lízalo
mu ruce, jako kdyby chtělo
říct:
„Udělal jsem všecko, co jsi
mi poručil.“
To bylo moc i na starého
Aubreye. V jeho očích se zaleskly slzy a rychle začal připravovat malému hrdinovi
žrádlo.
Pak se k němu obrátil a řekl:
„Činku, starej kamaráde, já
se k tobě choval hnusně a ty
ke mně moc krásně. Už se ni-

kdy nepojedu napít bez tebe
a budu se k tobě chovat taky
tak pěkně, jako ses choval ty
ke mně, jestli to budu umět.
Nemůžu toho pro tebe udělat moc, kamaráde, protože
ty nepiješ, ale myslím, že tě
můžu zbavit tvýho největšího trápení – a taky že to udělám!“
Potom sňal z tyče, která podpírala stan, svoji pýchu, drahocennou opakovačku. Bylo
mu jedno, jaké to bude mít
následky, strhl úřední pečetě, voskové orly, červenou
pásku a všechno ostatní
a postavil se ke vchodu.
Kojot seděl jako obvykle nedaleko s mefistofelským
úšklebkem. Ale puška zahřměla a Činkovi skončilo
období hrůzy.
Co na tom, že přišli vojáci
a zjistili, že Aubrey zastřelil
jedno z chráněných zvířat
a tím porušil zákony na
ochranu národního parku.
Co na tom Aubreymu záleželo, že mu sebrali pušku a zničili ji a že ho i s jeho věcmi
vykázali z národního parku
a pohrozili mu vězením, jestliže se tam ještě někdy ukáže. Co na tom všem záleželo?
„To nic,“ řekl starý Aubrey.
„Udělal jsem spravedlivou
věc pro svýho kamaráda, kamaráda, kterej se ke mně
dycky choval krásně.“
přeložil M. Zapletal
Ilustrace na str. 32 E. T. Seton
(psoun), na str. 33 Albert
Bierstadt - Horal, 1858,
a George C. Bingham - D.
Boone na cestě (detail psa),
1852, na str. 34 William
Ranney - Zastávka na prérii,
1850, a neznámý autor (psíci).

Co přinesl
poštovní kurýr?

kresba: berg

Milé čtenářky – milí čtenáři!
Tentokrát musím moc poděkovat všem,
kteří odpověděli na naši anketu – za necelé
tři týdny přišlo přes třicet dopisů a korespondenčních lístků a stále chodí další. Jistě
je ještě předčasné hodnotit a sčítat hlasy
pro a proti. Už te' ale vám můžeme slíbit,
že formát časopisu zůstane takový, jaký je
letos. Všichni si jej chválíte, jak je skladný,
vejde se do batohu, do knihovničky (i pod
lavici). Také počet stránek zůstane – i když
někteří píšete, že byste klidně brali celou
knížku, nebo že čím víc stránek, tím líp,
protože se člověk víc dozví.
Jaký bude přesně obsah příštího ročníku?
Nějaké novinky samozřejmě chystáme, ale
podrobnosti vám zatím neprozradíme. Za
prvé proto, že ještě čekáme na další anketní odpovědi, na další názory a nápady, za
druhé proto, že byste se pak ani neměli na
co těšit.
Už te" si ale můžete další ročník časopisu
objednat. Jak?
Podrobný návod bude s touto zásilkou časopisů doručen tiskovým zpravodajům.
Většina z vás doposud odebírá časopis přes
své středisko nebo oddíl, někteří si jej jen
v klubovně půjčujete. Pokud si na
příští rok objednáš pro sebe vlastní časopis, na své jméno, můžeš si
do Desetiboje připočítat 10 bodů.
Kolik bude příští ročník stát?
Objednáš-li si přes tiskového zpravodaje,
zaplatíš 130,- Kč. Skaut-Junák ti může také
chodit v obálce přímo na tvoji domácí adresu, ale pak platíš i poštovné, a cena časopisu se tím vlastně zdvojnásobí.

A kde vzít na předplatné peníze?
Jestli se ti podaří najít způsob, jak si vlastnoručně vydělat polovičku částky (tedy 65
Kč), můžeš si do Desetiboje přičíst dokonce 20 dalších bodů.
Bude-li to čtvrtina, tedy jen polovinu bodů. A jak peníze získat?
I když dnes sběr druhotných surovin není
zrovna zlatý důl, je to pořád jeden z nejjistějších způsobů, i když možností je spousty.
Hodně vynalézavosti a zdaru přejí
Káča a Miloš
Tady je nápad z jednoho dopisu, možná se
vám bude také hodit:
Jak si vydělat na časopisy?!
V našem 19. středisku každoročně vyděláme
několik tisíc korun na sběru starého železa.
U nás jsme si vybrali místo, oplotili jsme ho
a občané průběžně kovový odpad vyvážejí
sem. V sousedních obcích sjednáváme kontejner na určité datum, vyhlásíme sběrovou
akci rozhlasem a občané železo přivezou
sami nebo objíždíme po obci a železo sbíráme z hromad vyskládaných před domy.
Kontejner dovezou zdarma a odvoz zajistí
také.
Současná cena 1 kg starého železa je 0, 80
Kč a tak jeden kontejner představuje hodnotu předplatného na celý rok na 20 až 30 časopisů..Není to tak těžké ani složité, a za tu
trochu námahy časopisy určitě stojí!
Jambo, Čechovice
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z vašich
kronik
Z oddílové kroniky pražské Dvojky

Pani z vlaku
Jedeme na tábor. Do Čerčan jsme to ve vlaku
ještě jakž-takž vydrželi, ale pravé utrpení
a peklo nastalo nám až na pověstné posázavské lokálce. NeboB nešBastnou náhodou se
tam s námi seznámila jakási starší dáma, jejíž
skutečně ojedinělé vlastnosti dopálily by i nebožtíka.
Běhala ve vlaku i vedle vlaku jako křepelka,
div že nevlezla taky na střechu, s každým mluvila, každého se ptala, jak se jmenuje, kdy se
narodil, proč se narodil, čím je jeho tatínek,
u kterého pluku sloužil za války, na co umřela
jeho babička, jak se jmenovala za svobodna otravovala zkrátka celý vlak, od strojvůdce až
po průvodčího.
tom, jak nám věnovala nedělní noviny a jak si
to pak „zasejc“ rozmyslela a vzala nám je, nebo jak chtěla získat v Ledči nad Sázavou byt
se stravou za 50 korun měsíčně, o tom nebudu ani mluvit.
„Přijdu vás navštívit v táboře – to budete mít

radost, viLte?“ loučila se s námi.
Jak ta její návštěva pak v táboře vypadala, co
jsme při ní zažili a hlavně jakou jsme měli „radost“, je poctivě vypsáno dále.
Ještě jsem se ani nevzpamatoval z hrůzy, jakou mi včera způsobila „pani z vlaku“ tím, že
nám slíbila svoji návštěvu, a už dnes ráno začal Hudson brzy po snídani řvát skorem až od
přívozu, bez ohledu na to, uslyší-li ho též ona
dáma:
„Jestřábééé, Jestřábééé --- bába z vlaku je tady!“
Zůstal jsem celý zkoprnělý po této bezdrátové telegrafické depeši. A kdo znal dotyčnou
dámu, nikterak se mi nebude divit. NeboB dala-li se s někým do řeči, mluvila nepřetržitě několik hodin, aB to její oběB zajímalo nebo ne.
Že by pro mne taková návštěva znamenala
ztrátu celého dopoledne, bylo samozřejmé
a nechtěl jsem to dopustit. Můj táborový den
je přesně rozdělený, co kterou půlhodinu udělám. Proto jsem nejdřív pronesl naše táborové
úsloví:
„No nazdar! No sbohem!“
A pak jsem začal rozdávat rozkazy:
„Řekněte jí, že jsem letěl ajroplánem k strýčkovi nebo že jsem umřel – jen ji sem proboha
nepouštějte!“
Pak jsem se hermeticky uzavřel ve svém stanu
a škvírou pozoroval, co se bude dít.
A tu se vmísil do záležitosti Moja. Právě když
byla „pani z vlaku“ u přívozu, přimanévroval
k převozní lodičce svým maňáskem a nabídl
se, že paní převeze na druhou stranu do mlýna, kde by mohla dostat levný letní byt. „Pani

Příliš malý dobrý skutek skautíka Smolaře
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z vlaku“ souhlasila, Moja ji převezl… a tak byla řekou Sázavou izolována od našeho tábora.
Sluší se podotknout, že Moja pak bleskurychle zmizel, aby ji nemusel převážet zpět.
Ale „pani z vlaku“ byla velmi vynalézavá, a tak
ze mlýna po druhém břehu spěchala přímo
k táboru a udržovala s námi dvouhodinovou
konverzaci aspoň přes řeku.
Oblíbeným sportem „pani z vlaku“ bylo slibovat nám „třešinky,“ k čemuž vždy dodala
s pevným přesvědčením a důvěrou:
„No – ale vždyB vy si je koupíte sami – že jo?“
Však on vám Jiříček Paukertů všechno zakňourá, jak to „pani z vlaku“ vždycky říkávala.
On byl kápo na ni a každý den ráno, když jsme
vstávali, první co bylo slyšet, bylo Jiříčkovo
napodobování „pani z vlaku“:
„Óó, mladí páni, jak je to všechno šikovné
– ale já vám za to přinesu velmi dobré třešinky!“
A dobrá ta „pani z vlaku“ aby mne jó zastihla
v táboře, přivstala si druhého dne a přišla do
tábora v půl sedmé ráno, právě když jsem
vstával.
A vykonala pak v našem táboře tři návštěvy,
než jí došly tři koruny, které měla k útratě na
letním bytě. Když toto tříkorunové jmění vyčerpala, skončil její pobyt v Ledči, a tak se
s námi jednoho pošmourného dne rozloučila
s neobyčejnou graciesou a ujišBováním, že
nám pošle třešinky, na které se dodnes marně
těšíme.
Její odjezd byl právě jedinou věcí, kterou nám
udělala radost. A radost hodně velikou – podotýkám!
Jaroslav Foglar - Jestřáb

VÍTE, ŽE
• zakladatel světového skautského hnutí,
Robert Baden-Powell, získal za „vynález“
skautingu šlechtický titul (celým jménem tedy lord Robert Stephenson Smyth BadenPowell of Gilwell)
• první skautský tábor na světě se konal na
anglickém ostrově Brownsea v roce 1907
• zakladatel českého skautského hnutí
Antonín Benjamin Svojsík, byl učitelem a členem učitelského pěveckého kvarteta, s nímž
sjezdil celý svět od Japonska přes Egypt po
USA
• skauting byl v naší vlasti třikrát zakázaný
nedemokratickými, zločinnými režimy.
Poprvé v roce 1940 německými nacisty; komunistické vlády jej zakázaly dvakrát, jednou
na počátku padesátých let, podruhé v roce
1970. V plné síle byla česká skautská organizace obnovena a začala znovu pracovat v letech 1945, 1968 a 1989
• mladší členové Junáka - svazu skautů
a skautek České republiky se dělí podle věku:
nejmladší jsou vlčata a světlušky, následují
skauti a skautky, pak roveři a rangers (do 26
let)
• Junák - svaz skautů a skautek České republiky je největší skautskou organizací v České
republice a je také členem světových skautských organizací. Chlapecká se jmenuje
World Organization of the Scout Movement
(WOSM) a má ústředí ve švýcarské Ženevě.
Dívčí je World Association of Girl Guides and
Girl Scouts (WAGGGS) a sídlí v Londýně ve
Velké Británii

Kresba Pierre Joubert
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dokážeš to?

M. Čermák

Jako vždy, i tentokrát ti předkládáme několik tělocvičných zkoušek. Za jejich splnění lze získat
až 10 cenných bodů do Skautského desetiboje.
A kromě toho i trochu rychlosti, síly a obratnosti
navíc. ZvlášC tehdy, když se ti nepodaří některý
test zvládnout hned při prvním pokusu a budeš se
do něj tvrdohlavě pouštět znovu a znovu. Právě
opakované cvičení má na tělo blahodárný vliv,
pomáhá zvyšovat naši tělesnou zdatnost.
Důkaz síly. Zavěs se rukama na vodorovnou větev, hrazdu, žebřiny nebo bidlo na klepání koberců tak vysoko, aby se tvoje chodidla ve visu
nedotýkala země. Pak zvedni obě nohy současně
vzhůru do přednosu – mají svírat s trupem pravý úhel, vodorovně se zemí. A hned je zase spusB
dolů. Opakuj tento cvik bez oddechu, dokud ti
stačí síly. Jestliže zvedneš nohy do přednosu aspoň osmkrát, získáš 4 body. Skončíš-li po šestém
nebo sedmém opakování, máš právo na 3 body.
Za čtyřikrát nebo pětkrát opakovaný přednos
jsou 2 body. Kdo dokáže zvednout nohy jen dvakrát či třikrát, smí si započítat do Desetiboje
pouze 1 bod.
Nestačí ti síla ani na jediný soutěžní bod? To by
pro tebe měla být pobídka k pravidelnému posilování břišních svalů. Vzpomeň si na testy z mi-

nulých čísel – jednou jsme psali do vzduchu vleže na zádech malá čísla, podruhé dělali špičkami
chodidel nad zemí kroužky. A test amerických
skautů obsahoval opakovaný sed a leh, při němž
ti někdo přidržuje chodidla na zemi nebo je máš
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špičkami zaklesnuté pod skříní. To všechno jsou
znamenité posilovací cviky! Vracej se k nim stále znovu, dokud ti nevynese dnešní důkaz síly
celé čtyři body! A když se ti to nepodaří ani do
konce června, posiluj břišní svaly dál! Pamatuj,
že skauti ani skautky nejsou bábovky!
A ještě jedna připomínka – neuznej za správný
přednos, když nezvedneš celé nohy do vodorovné polohy. Kolena nesmí být pokrčená!
Důkaz rychlosti. Zajdi někam k rybníku nebo
k řece, nasbírej si šest kamínků velkých asi jako
lískové oříšky, dej pět z nich do levé dlaně, šestý
nech v pravé ruce (leváci mají jediný kamínek
v ruce levé). Pak šestý kamínek vyhoL co nejvýš
nad vodní hladinu, hned nato si vezmi z levé
dlaně pátý kamínek a také ho vyhoL do výšky,
totéž opakuj postupně s kamínkem čtvrtým, třetím, druhým a prvním. Jestliže se ti podaří vyhodit všech šest kamínků dřív, než kterýkoli
z nich dopadne na vodu, získáš 3 body. Pokud
však se objeví na hladině kruh – znamení, že tam
dopadl jeden z letících kamínků – a ty v té chvíli
budeš mít ještě jeden nebo víc oblázků v ruce,
odečti si za každý z nich ze tří bodů jeden.
Jestliže ti zbude v ruce kamínek jediný, získáš 2
body. Budeš-li mít v ruce ještě kamínky 2, máš
právo pouze na 1 bod. To znamená, že sebou
musíš pořádně mrsknout, chceš-li dostat nějaké
body. Pouhé tři vyhozené kamínky nestačí ani na
bod jediný!
Důkaz obratnosti. Postav se do stoje spojného
– obě chodidla jsou při něm těsně vedle sebe.
Pak se odraz do výšky a ve výskoku se začni otáčet kolem své osy – buL doprava, nebo doleva.
Po dopadu máš zůstat stát, nesmíš ztratit rovnováhu!
Jestliže se ve výskoku otočíš o celých 360 stupňů a obě chodidla budou po dopadu špičkami
směřovat na stejné místo jako před odrazem,
máš právo na 1 bod. Pokud se za letu otočíš nejméně o 450 stupňů (tedy o jeden a čtvrt kruhu)
získáš dokonce 2 body!
Důkaz dobré orientace. Schopnost rychle
a správně se orientovat v prostoru je vlastnost
často přehlížená, u sportovců však velmi důležitá. A nejen u nich. Vyznač na louce nebo na hřišti startovní čáru. Odměř od ní deset metrů a v té
vzdálenosti zapíchni do země metrový prut nebo tyč. Pak se vraB na start, zavři oči (nebo si je
raději převaž šátkem) a vydej se poslepu k cílovému prutu. Jestliže při chůzi vyvrátíš prut, přibude ti do Desetiboje 1 bod.
Cestou k cíli nesmíš ani trochu vidět.
A nemávej rukama kolem sebe, prut
musíš porazit tělem.
Miloš

vůbec víš, co znamená to kolo okolo měsíce?"
– „To vím určitě. Že nám někdo ukradl stan přímo
nad hlavou," zní odpověO realisty.

opičárna

• Stěžuje si táborník: „V té houbové polévce nebyly žádné houby!" „No a co?" ozval se kuchař. „Ty
jsi někdy jedl španělského ptáčka ze Španělska?"
• „Tak ty chceš v našem oddíle dělat rádce družiny?
A máš k tomu nějakou praxi?" ptá se vůdce. – „No
jistě, dělal jsem v cirkusu drezéra dravé zvěře…?"

• Na táboře pod sprchou stojí skautík Chytrolín
s otevřeným deštníkem. „Co děláš?" ptá se ho rádce družiny. „No přeci, abych se nemusel už utírat,“
bezelstně odpověděl zlepšovatel Chytrolín.
• Vůdce tábora se ptá nového kuchaře: „Tak mi
řekni, Riki, co uděláš, když uvaříš oběd a táborníkům nebude chutnat?" „Co bych dělal!" odpověděl
hrdě Riki. „Nechám jim to k večeři!"
• Družina Racků jede na plachetnici. Když přestane foukat vítr, kapitán se nedá zaskočit a rozhodne:
„Co koukáte, posádko. Všichni do vody a tlačit!"
• Skautíci Riki a Aka jedou na pramici po Ploučnici.
Aka se zeptá: „Ty, Riki, kolikrát ses už na vodě udělal?" Riki nic. Po čtvrthodině se Aka znovu ozve.
„Před chvílí jsem se tě na něco ptal?" – „VždyC já
vím," říká Riki. „Neruš, pořád ještě počítám!"
• Probudí se na louce dva skautíci. Romantik povídá: „Podívej nahoru, ty tisíce hvězd! A jestlipak

pozvánka

Hrajeme divadlo se jmenuje
soutěž o nejlepší skautské
představení, kterou vyhlásilo
středisko Lužan Varnsdorf.
Napište scénář vašich scének,
představení nebo divadelní
hry, a pošlete s označením oddílu, střediska a adresou do
30. 9. 2000 na adresu Jiřina
Bejrová, Luční 307, 408 01
Rumburk, tel. 0413/33 57 92 d.,

• Skautík PíOa si kupuje kompas. Pečlivě si ho prohlíží a pak se zeptá prodavače, proč má kompas
na zadní straně zrcátko. „To je pro případ, že by
se ti kompas porouchal. Stačí ho pak jen obrátit
a hned uvidíš toho, kdo zabloudil," s klidem vysvětluje prodavač.
• Stěžuje si táborník: „Tak nevím co mám dělat?
Já ve stanu tak chrápu, že mě to samotného budí."
„To je jednoduché," radí Chytrolín, „tak si lehni do
jiného stanu, abys ses neslyšel."
• Na oddílové schůzce se vytahoval Stopař: „Řekněte si, které chcete zvíře, abych vám jeho hlas
napodobil. Všechny umím." – Po chvíli ticha se
ozval nesmělý hlas Zlobílka: „Tak tedy zkus sardinku."
• Skautík Ondra s obdivem pozoruje hnízdo, jak
k němu přilétá vlaštovka a krmí svá mláOátka. Po
chvíli povídá svému rádci: „Vidíš, takhle by ses
měl o nás starat taky. Počkej! Kam jdeš?" Rádce se
zastavil a klidně povídá: „No přeci chytat mouchy!“

0413/33 28 80 zam., e-mail bejrova@varnsdorf.cz.
Vítězové budou pozváni, aby
předvedli své umění v prosinci
v Městském divadle ve
Varnsdorfu.
Skauti pomáhají Josefovu je
akce, kterou společně pořádají
Městské muzeum Jaroměř, středisko Junáka Jaroměř a roverský kmen Netopýr. Cílem je pomoci při opravách a údržbě
pevnostního areálu.
Ale nejenom prací živ je člověk.
Na večer je připravena velká
hra v podzemním labyrintu
pevnosti. Mnoho kilometrů
podzemních chodeb, plno úkolů a bloudění ve svitu svíček ve

vás zanechá nezapomenutelné
zážitky.
Akce je určena pro skautské
oddíly, věk. kategorii 12 - 15 let
(ne pro rovery – pro ty se každoročně koncem dubna pořádá
Subterra).
Ubytování ve skautském domečku v Jaroměři. Za noc 5 Kč,
kapacita je 50 - 60 lidí.
Termíny: 15. - 17. září, 13 - 15.
října, 10. - 12. listopadu 2000,
6. - 8. duben, 11. - 13. květen,
8. - 10. červen 2001
Na jednotlivé termíny se můžete přihlásit již nyní: Zdeněk
Bečák, Nábřeží 17. listopadu
805, 551 01 Jaroměř, tel.
0442/815178. Zde získáte podrobnosti o celé akci.
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VÝSTUP NA R-2
Dvoudenní hra na počest 10.
výročí založení 2. oddílu vodních skautů v Mimoni se odehrála během prvního únorového víkendu.
K tajemným troskám kláštera
na vrcholu R-2 v Himálajích
(na kopci Ralsko) se vypravila
Expedice
deseti
Sáhibů
(Zavináčů) a stejného počtu
Šerpů (Piškotů) ze základního tábora – Skalního hnízda,
kde oddíl před deseti lety
vznikl. V sedle byl ještě sníh
a hora nad nimi tonula v mlze. Po dosažení výškového
tábora Camp 1 postavili stany, a večer u ohně pili čaj,
vyprávěli si a obdivovali oblohu s miliardami hvězd.
Ráno začal výstup na vrchol.
Výstup ztěžovaly roušky coby kyslíkové přístroje a plíce
hrozily rozskočením.
Odměnou jim byl nádherný
výhled, jasný den a chlapácký stisk ruky.
Cipajs

Tisk: Česká typografie, a.s., Praha
Uzávěrka tohoto čísla byla 17. 4.
Uzávěrka 10. čísla bude 22. 5. 2000
Reg. značka MK ČR 5329
ISSN 1211-5231
Podávání pošt. zásilek povolila
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DIVADELNÍ TROJKA
V pátek 3. března 2000 se
v Příchovické klubovně sešly

světlušky, vlčata, jejich vedoucí a porota, aby společně
zahájili 1. ročník soutěže
„Divadelní trojka“. Své herecké umění předvedlo 7 trojic,
jako nejlepší z nich Janinka,
Dumbo a Meiger s pohádkou
O slepičce a kohoutkovi.
Soutěž uspořádali příchovičtí
proto, že se nemohli zúčastnit únorové celorepublikové
soutěže Divadelní šestka ve
ŽLáru nad Sázavou.
ze zpravodaje
Krajem šesti řek

RYCHLÉ ŠÍPY V NOTÁCH
Foglarovi hrdinové pronikli
i do světa muzikálů. Na motivy Záhady hlavolamu složil
hudbu Evžen Zámečník, ředitel brněnské konzervatoře,
libreto a texty písní František
Zacharník, šéf zpěvohry
Národního divadla v Brně.
Skladatel o svém díle říká, že
nejde o klasický muzikál, ale
že vychází z intonací, harmonií a rytmů blízkých hudbě
táborových ohňů s patrným
vlivem country, westernu či
trampských písniček a rocku.
Muzikál byl hotov již v roce
1992 a Jaroslavu Foglarovi se
libreto velmi líbilo, ale pro
náročnost se nenašla scéna,
která by muzikál nastudovala. Nedávno se však osmělila
Dětská opera Praha.
Konkursem prošlo na 250
chlapců, z nich bylo nakonec
vybráno 22 ve věku třináct až
sedmnáct let do rolí Rych-

lých šípů, Bratrstva kočičí
pracky a Vontů. Premiéru bude mít muzikál 21. května
v rámci hudebního festivalu
Pražské jaro a reprízu 28.
května ve Vinohradském divadle.
SKAUTSKÉ ZPÍVÁNKY
Osmý ročník soutěže přilákal
do západočeské metropole
nejen místní skauty, ale přijeli i z Rokycan, Prahy, Starého
Plzence a Konstantinových
lázní. Sjela se jich stovka
a polovina jich soutěžila.
Soutěž moderoval rover Bílé
střely Martin Kadlec. V jednotlivcích zvítězila Ilona
Velichová - Holubinka z 58.
odd. Sluneční údolí ze St.
Plzence, v kategorii „duo“
dvojice Jaroslava Šašková
a Ilona Velichová ze stejného
oddílu. Nejlepším sborem byl
sbor 55. odd. Bílá střelka
z Plzně. Do kategorie oldskautů se přihlásil jen jeden
sbor – „Zdenda a sedm feministek“. Miláčkem publika se
stala Michala Šefčíková Kecalka z 5. odd. skautek
v Rokycanech. Všechny ceny
pro soutěžící vlastnoručně
vyrobili členové Bílé střely
a Bílé střelky.
ze zpravodaje
Krajem šesti řek

Nevšední pomlázku nám poslal bratr Roy z Mělníka. Jemu
i dalším, kdo se ozvali, děkujeme.

SRAZ V PŘÍBRAMI
15. 4. 2000 se na hřišti gymnázia v Příbrami VII konal
okresní skautský sraz, kterého se zúčastnily oddíly ze
čtyř měst. Sraz začal slavnostním ranním nástupem,
následovala hra Poznej své
okresní město. Odpoledne
prošel slavnostní průvod
přes Příbram na Svatou Horu,
kde nás přivítal děkan Svaté
Hory. Večer byl zapálen táborový oheň, který sraz zakončil. Alžběta Vacková - Afro

JEŽEK V MIMONI
Dobrodružství Foglarových
Stínadel není jen pro kluky.
O tom se přesvědčily posádky Ledňáčků a Kosatek ze
3. oddílu vodních skautek
v Mimoni při dlouhodobé
hře, jejímž symbolem je ježek
v kleci. V minulých dnech našly staré rezavé klíče a záhadný a opuštěný sklep jim vydal
vontská tajemství. Vzápětí
jim Širokko zmizel za zdí mimoňského parku, hra však
ještě zdaleka nekončí.
Jirka Řeháček - Balů
GEORGIÁDA 2000
Letošní Georgiáda v Uhříněvsi byla ve znamení 80. výročí
místního skautingu. Po tradičním slavnostním průvodu
městem, ve kterém pochodovaly stovky skautů a skautek,
byl na hřišti u místní školy
slavnostní nástup ke vztyčení
vlajek. Mezi přítomnými byla
i skupina německých skautů
a skautek Svatého Jiří

z Baunachu. Kromě místních
a těch z nejbližšího okolí přijeli skauti ze Světlé nad
Sázavou,
Kutné
Hory,
Vrchotových
Janovic
a Kaplice. Hlavním bodem
programu byl opět závod
Skautské srdce (obdoba
Svojsíkova závodu) pro šestičlenná družstva. V kategorii
vlčat zvítězilo družstvo domácích, světlušky byly nejlepší z Prahy-Kyjí, skauti ze
Světlé nad Sázavou a skautky
opět z Kyjí. Na traB vyrazilo
celkem 39 hlídek.
Ve večerních hodinách vzplál
slavnostní oheň a v neděli dopoledne byla po vyhlášení vítězů Georgiáda ukončena.
V rámci Georgiády se v přilehlé škole konalo jarní setkání skautských sběratelů
a všichni zde měli navíc příležitost doplnit si skautskou literaturu ve stánku TDC. Pro
akci byly k dispozici pamětní
razítka, pohlednice, dopisnice a tkaná stuha.
snímek K. Jiskra

IVANČENA 2000
Jako každý rok, sešly se 22. 4.
na Ivančeně v Beskydech
stovky skautů, aby uctili památku svých bratří a přiložili
kámen ke stále rostoucí mohyle.
Foto Jan Klouzal
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