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foto St. Komárková, Plaňany

Táborové
nápady

!Vlčata a světlušky z 30. oddílu
střediska Střelka Plzeň se tak těšily na tábor, že si stany postavily už v klubovně – každý svůj,
foto Klokan (2000)
" Skauti z 1. a 3. oddílu
z Dobřan si na táboře
v Trpístech upekli a ozdobili
i dort, foto Holub (1998)
" " Takhle vypadal tábor
skautů z 2. oddílu z Náchoda
z výšky, foto Koutský (1999)

Vaše prázdninové tábory
Z tábora u Jetřichovic, 66. a 145. oddíl
Praha, foto 2x Jistič (1997 a 1998)
" " Posádková děla z tábora „Na palubě“
u rybníka Velká Holná, 145. oddíl Praha
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Dva nejvyšší představitelé Junáka, svazu skautů a skautek posílají dopis
věrným čtenářům našeho časopisu – tedy i Tobě osobně. Pozorně si přečti jejich slova!

Píše Ti náčelník Riki a náčelní Hanka!
Končí Tvůj další oddílový rok. Rok je v životě člověka dlouhá doba a jistě Ti přinesl spoustu nových prožitků, poznatků i radostí. Jednu radost máme společnou.
Ptáš se, jakou?
Jsme totiž moc rádi, že časopis Skaut-Junák zase přečkal jedno ze svých těžkých období.
Těší nás, že se nenaplnily předpovědi pochybovačů, kteří tvrdili,že o časopis nebude zájem
a že stejně přestane vycházet. To, že časopis vychází dál, a že se dokonce v poslední
době zvýšil počet výtisků – to je i Toje zásluha. My, náčelníci, z toho máme obrovskou
radost. Z toho, že časopis spojuje družiny v Aši, Pardubicích, ve ŽFáru, prostě
v celé republice. A to je moc prima.
Děkujeme Ti za tuto neocenitelnou pomoc!
Obracíme se teF na Tebe:
nedej zahynout svému časopisu ani v budoucnu! Společně ukažte
všem škarohlídům, že nemají pravdu! PředplaI si příští ročník a pokus se získat pro jeho odběr někoho dalšího.
Ukaž Skauta-Junáka v oddíle těm, kteří jej ještě neodebírají. Nebo
spolužákům ve třídě – nevadí, že nejsou skauti!
A potom si časopis pečlivě uschovej.
Celý ročník tvoří krásnou knížku o 520 stranách. Vlastně
knížky dvě – ta druhá je z přílohy Rádce. Po čase se
k nim jistě vrátíš, a jejich hodota se s léty nesníží – naopak, poroste.Neboj se napsat redakci své názory
a hodnocení čísel i jednotlivých článků, vylíčit své
zážitky, poslat fotografie.
Je to přece Tvůj časopis!
Na Tvé skautské stezce Ti přejeme hodně
krásných zážitků a pěkného čtení
Hanka Vogeltanzová,
náčelní dívčího kmene
František Šmajcl - Riki
náčelník chlapeckého
kmene
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Leželi jsme s hlavami zabořenými v mechu a toužili se
stát neviditelnými. Veliký
Manitou snad naše prosby
vyslyšel – po zuby ozbrojená hlídka Inků nás minula
bez povšimnutí. Konečně
úspěch! Jistě jsme již blízko
skalního města Inků, hlídek
je čím dál víc. Syknul jsem
na své druhy, sedl si a opřel
se zády o strom. Za chvíli se
kolem mne shromáždili.
„Vypadá to dobře," konstatoval jsem tiše. „Určitě jdeme správně. Tady někde
v okolí musí být jejich město!"
Najednou ale má spokojenost vyprchala a já zděšeně
očima přelétl tmavé stíny
kolem sebe. Někdo tu chybí!
„Kdo tu není?" vyjekl jsem.
„Říkal jsem, a6 se držíte po
dvojicích!"
To byla sice pravda, jenže
právě jedna dvojice chyběla. Monty s Klínkem. To jsem
si mohl myslet. Snad nás brzo dohoní...
V dálce za námi zazněl výkřik hlídky a záblesk výstřelu. Tak, a je nás už jen osm.
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Noční bojovka začala sotva
před hodinou, nic moc jsme
neobjevili a navíc máme
první ztráty. A za další hodinu hra končí. Jak jsme se na
ni těšili! Káňata nikdy
v Incích výrazně nezabodovala, letos jsme to hodlali
napravit a moc jsme si od
toho slibovali. Úkolem této
hry je najít skalní město
Inků a zhasnout zde blikající
majáček. Inky představovalo vedení oddílu společně
s hosty našeho tábora, dobyvateli bylo třicet členů
oddílu ve třech družinách.
Inkové měli baterky a každý
možnost deseti světelných
výstřelů. Pokud rozsvítil
a zavolal jméno dobyvatele,
byl jeho protivník zajat nebo zabit, to dle libovůle
Inky. Před hrou jsem věřil,
že nikoho z nás nedostanou,
ale výstřel za námi znamenal jediné: někdo z našich
byl zasažen. Monty nebo
Klínek. Spíš Klínek, nejmladší člen družiny. Bylo mu osm
let a v noci se bál. Monty
trochu vyváděl, když jsem
mu ho určil do dvojice. Ale

jednou jsou spolu ve stanu,
tak a6 se stará, ne? Možná
byli zajati oba. Nevěřil jsem,
že by někdo z vedoucích byl
takový, že by jim vzal život
a tím jim nedal aspoň teoretickou možnost pokračovat
ve hře. A nehodlal jsem se
s touto ztrátou jen tak smířit. Vždy6 to byla pětina mé
armády!
Sdělil jsem ostatním své rozhodnutí – pokusíme se je
osvobodit! Ostatní zůstali
na místě, zatímco já
s Gregem jsme skočili do koryta u cesty. Tudy šla hlídka,
možná se bude vracet stejnou cestou! Pokud jsou mé
domněnky správné, tak tím
směrem je i jejich Město.
A kam by asi jinam vodili zajatce?
„To je sice hezký, že půjdou
kousek od nás," reptal Greg,
„jenže co pak? Jak chceš jít
proti ozbrojený hlídce? Sám
jsi nám před hrou povídal,
že to nemá smysl, to je jako
jít s holí proti tanku! Nebo
máš nějakej plán?"
„No, nemám," pokrčil jsem
rameny.

„Třeba ta hlídka udělá nějakou chybu..."
„Bacha! Už jdou." š6ouchl do
mě Greg a ukázal dolů po
cestě. Ve světle měsíce tu
kráčela podivná trojice.
Klínek s Montym s rukama
svázanými za zády a na dlouhé šňůře za nimi Doudy s baterkou varovně napřaženou.
Hlavu jsem bezmocně zaryl
do mechu. Proč to musí být
zrovna Doudy! Právě se vrátil z vojny, kde sloužil u elitní
výsadkářský jednotky. Ten
žádnou chybu neudělá!

„Jaký prémie?" nechápal
Klínek.
„To za nás dostaneš peníze?
Ty seš normální otrokář!"
„Peníze zrovna ne," usmál
se Doudy, „ale celej nanukáč. Už teB vlastně přede
mnou cupitaj dva dortíci!"
„Jé, a dáš nám taky kousek?"
ptal se upřímně prcek.
„Tak leda čuchnout!" vyvedl
ho z omylu Doudy. „Jedině
snad když prozradíš, kde
jsou ostatní!"
„Ale já to nevím!" zahořekoval Klínek. Musel jsem na zá-

„Hele, Doudy, kam nás vlastně vedeš?" ptal se právě nahlas Monty. „Pus6 nás, stejně ti utečeme. Takhle to
budeš mít bez ostudy!"
„Pche!" zasmála se hlídka.
Když jste se nechali chytit,
tak kušujte. Slíznu za vás pochvalu od Kamaráda. Na
Káňata jsou vypsaný zvláštní prémie!"

chod a ostatní se nám zatím
ztratili! Ale kdybych věděl,
tak bych..."
Zahoukal jsem tiše náš družinový signál. Zajatci sebou
viditelně trhli, jejich věznitel
si ale nevšiml ničeho: „Co
bys?"
„Tak bych ti to řekl!" dodal
spokojeně Klínek.
„Dáš mi teda kousek?"

„Kdepak," zavrtěl hlavou
Doudy.
„Kdyby jsou chyby. Nic nedostaneš. Zblajznu si je
sám. Možná ti dám olíznout
lžičku. Ale až po mně!"
„Teda, to seš kamarád?" rozhorlil se Monty. „Tak nám
jdeš příkladem? Ty by ses
s náma měl rozdělit o poslední!"
„O poslední možná jo," kývla hlídka, „ale dort vám rozhodně nedám!"
Klínek se zastavil kousek od
nás:
„Hele, rozvaž mě, jo? Musím
si zavázat tkaničku!"
Pomaličku jsme se plížili
blíž. TeB se rýsuje šance!
„Jó, to by mohl říct každej!"
zavrtěl hlavou Doudy.
„Pidluj dál!"
„Ale maminka mi říkala, že
s rozvázanejma botama chodit nesmím!" plačtivě se hájil Klínek.
„To je pravda," podpořil ho
Monty, „slyšel jsem ji!"
„Jestli si myslíte, že vás teB
rozvážu a vy mi utečete, tak
to jste na omylu. Žádný zdržování, dorty čekaj. Ukaž tu
botu, já ti ji zavážu sám!"
Sklonil se před Klínkem a zákeřnou baterku položil těsně vedle své ruky. „Máš tkaničku samej suk!"
„Já vím," kývl Klínek a spokojeně se usmál, když viděl,
jak jsem se objevil nad příkopem za Doudyho zády.
„Hele, ta baterka je tvoje?"
„Ne, proč?" podivil se
Doudy, který právě š6astně
rozvázal poslední suk.
„Ále, jen tak," odvětil Klínek
a vší silou kopl do baterky,
takže přistála kousek přede
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mnou. Když se překvapená
hlídka postavila, mířil jsem
již na ni její vlastní zbraní
a zlomyslně radil: „Určitě
bych na tvém místě neutíkal.
Myslím, že to nemá cenu."
Lesem sem zatím dorazil nadšený zbytek družiny. Kluci
rozvazovali zajatce a Greg
uznale plácl Klínka do zad:
„Teda, to byl výkon! Málem
jsem se smíchy navlhčil!
Nemáš v rodině nějaký herecký předky?"
Monty zvedl Klínka do výšky a zatočil s ním:
„Pánové, neberte to osobně,
ale ode dneška chci do dvojice jen tohohle čímana.
Takovou psinu jsem dlouho
nezažil!"
Navztekaného
Doudyho
jsme přišněrovali ke stromu
u cesty a nad větev nad něj
jsme pověsili jeho rozsvícenou baterku. Marně sliboval
vyšší přídavky v kuchyni,
mazaně vyhrožoval bestiálními rozcvičkami, byli jsme
neoblomní. Ještě jsme krátce zkontrolovali své dílko,
napomenuli zneškodněnou
hlídku, a6 hlavně nepovykuje
po lesích, když všichni spí,
a vyrazili na cestu. Klínek
mne ještě zatahal za rukáv:

„Hele, Indy, nemohl bys mi
zavázat tu tkaničku? Mně to
hrozně dlouho trvá!"
„To víš, že jo! Ale teB bez
kopání!"
Tu noc jsme se moc snažili
být u majáčku první, ale přece jen nás předběhli Delfíni.
Šli jsme osvobodit Doudyho, ale ten už klidně seděl
pod stromem volný a čekal
na nás:
„Hoši, ty uzly si budete muset častěji opakovat! Ale jinak, všechna čest. Dostali
jste mne pěkně!"
Přidal se k nám a společně
jsme se vrátili do tábora.
Klínek už došel skoro ve
spánku, ale odmítl nabídku,
že ho poneseme. Do brány
tábora jsem vešel poslední
a na chvíli se zastavil.
Pozoroval jsem svou družinu, jak tiše zalézají do stanů
a byl na ně náležitě hrdý.

Nevadí, že jsme nevyhráli.
Ta bojovka nám dala víc,
než by nám dalo obyčejné
vítězství. Vědomí, že každé
Káně může být k něčemu
platné. Že i ten nejmenší
z nás může dokázat něco, na
co bude pyšná celá družina.
Rychle jsem přeběhl náměstíčko, ohlásil hlídce návrat
celé družiny a zamířil ke
svému stanu. Ještě jsem nakoukl do stanu Montyho
a Klínka. Malý hrdina usnul
při převlékání a Monty jej
opatrně soukal do spacáku.
Vlastní máma by to možná
nedokázala líp. Usmál jsem
se. Uvědomil jsem si, že právě tohle je jedna z těch
chvil, pro který do toho svýho oddílu tak rád chodím...
Z Indyho příběhů –
píše Dan,
kresby Mat

Skautské časopisy na CD-ROM
TDC připravilo speciální CD-ROM s kompletními čísly všech námi distribuovaných
skautských časopisů. Ve formátu PDF najdete na jednom CD všech deset čísel ročníku
1999-2000 Světýlka, Skaut-Junáka, Roverského Kmene, Skautingu i Kapitánské pošty.
Objednejte si toto speciální CD a můžete tak na malé ploše archivovat hned pět časopisů najednou. Předpokládaná cena je 99,- Kč.
Předběžné objednávky zasílejte na adresu:
Tiskové a distribuční centrum Junáka
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
tel: 02/ 24 102 415, fax: 02/ 24 102 399
e-mail: tdc@junak.cz; www.skaut.cz/tdc
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chvíle
strachu
Medvěd
Náš oddíl vodních skautů z Hodonína tábořil na
levém břehu řeky Oravy. Vzpomínám si na jednu
svoji noční hlídku „medvědí“, jak se jí u nás v oddíle říkalo. Jelikož však jsem byl nováček, zeptal
jsem se Fytyho, proč se jí říká medvědí.
„To je přece jasné, tady jsou medvědi jako barák,
a v tu noční dobu chodí s oblibou k vodě na nějakou tu hlavatku, kterých je v Oravě plno. Také
na něco sladkého se umí míša zastavit, třeba
v kuchyni. Ale bát se nemusíš, stačí zalézt před
ním do stanu a dělat, že spíš. Já jsem to už jednou zkusil a vyšlo to. Myslím, že se do tábora tak
rychle neodváží, není na nás ještě zvyklý,“ dodal
Fyty tichým hlasem a opustil mě.
Jo, jemu se to řekne – není na nás ještě zvyklý
– ale já na něj nejsem právě dnes vůbec zvědavý.
Během dne jsem však na tuto záležitost úplně zapomněl. Večer jsme seděli v kuchyni, zpívali. Car,
náš oddílový trubač, opékal topinky a mazal je
meruňkovým džemem. Když jsme se rozcházeli,
vzal jsem si jich pár s sebou do stanu.
Járovi to dalo pěknou fušku, než se mu podařilo
mě vzbudit na hlídku. Zabručel jsem, že už jdu
a poslal jsem jej spát. Byla citelná zima, ještě si
chvíli poležím, potom vstanu a půjdu si sednout
do kuchyně ke kamnům, snad tam bude trochu
tepleji. Ležím a poslouchám, jak šumí řeka, sem
tam pleskne voda o kámen a dál si šeptá tichou
píseň o své pouti k moři. Tento nápěv rád poslouchám, dobře se při něm usíná.
Neusínám však. Jako by praskaly větvičky vrbiček za stanem a někdo se prodíral křovím. Něco
tam mlaská, mručí a mlaská. Také funí. TeB je to
funění u mé podsady. Co to říkal Fyty? Medvědi
mají rádi sladké?
Bože, já tu mám ještě čtyři topinky s tím báječně
sladkým a voňavým džemem. To přece musí
utrhnout medvědovi ten jeho čuchometr! Chci
vstát a utíkat. Rychle někam utíkat. Mumie, tedy
můj spacák, mě nechce pustit. Tahám horečně za
zavázanou tkaničku, ale nepovoluje. Studený pot
mi začíná vyrážet na čele. TeB slyším, jak se po-

hnulo plátno stanu. Dvířka asi nechal Jára otevřená, bože, je se mnou konec. Medvěd se dere do
stanu. Čuchá, strká svůj rypatec až ke mne. Cítím
jeho horký dech, zdá se mi, že mě co nejdřív
kousne. Nebo mě teB sekne pazourou a je po
mně! Poslední chvíle mého života jsou zde. Chce
se mi řvát, toho prý se medvědi leknou. Nemohu
vydat však ani hlásku. Asi strachem omdlévám.
Vzbudím se, když Car troubí budíček. Podívám
se na stolek, topinky jsou pryč. Tak to nebyl sen.
Ale měl jsem skutečně hlídku? Rozsukuji provázek od spacáku. Takže jsem měl velkou kliku, že
mě ten medvěd nesežral a místo mě zbaštil jen ty
topinky. To mě jistě i bratr kapitán pochválí, jak
jsem se statečně zachoval.
Vysoukám nohy ze spacáku a spustím je na zem.
Nohy spočinuly na něčem teplém. Bojím se podívat dolů. Nakonec přemohu strach – pane, to je
ostuda! Kapitánův vlčák Rigoš leží u mé postele,
spí a u čumáku má – čtyři topinky! Olízané, bez
marmelády. Medvěd ve psí podobě. Tak to nebudu nikomu vyprávět, natož kapitánovi.
Dopadlo to dobře. Následující dny jsem měl opět
hlídky, samozřejmě že medvědí...
Otyla, Hodonín

Strach má velké oči
Bylo mi 8 let, když jsem byla poprvé na táboře.
Měla jsem hlídku od 5 do 6. Šla jsem se zrovna
podívat do kuchyně, kolik je hodin. Byla jsem už
u kuchyně, když se ozvalo šustnutí a žuchnutí.
Podívala jsem se tím směrem a vidím, jak na mne
z vysoké trávy kouká kočka. Polekala jsem se, jako kdyby to bylo nějaké velké, nebezpečné zvíře.
Otočím se a běžím zpět na náměstíčko.
Do kuchyně jsem se bála, ale musela jsem vědět,
kolik je hodin. Najednou vidím pootevřený stan
a na bedně položené hodinky. Bylo půl šesté.
Celou tu další půlhodinu jsem hlídala jenom na
náměstíčku. Pak se mě znovu zmocnil strach.
Musela jsem jít do kuchyně a podepsat se do
hlídkového sešitu. Pomalu jsem šla do kuchyně...
Naštěstí tam už nic nebylo.
Edita Obrdlíková-Gothi, 12 let, Brno

Naše příběhy o chvílích prožitého strachu
končí s letošním ročníkem. V tom příštím
budeme na tomto místě otiskovat další vaše
příhody – zaměříme se však spíš na malá
dobrodružství.
Že jste ještě žádné neprožili? Určitě? Jen
zkuste zavzpomínat! Redakce i další zvědaví čtenáři čekají.
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Z okna malého útulného srubu
v kanadské divočině pozoruji
dlouhý zelený palouk, na jehož konci jsou žlutohnědé
skály. Stíny se zvolna prodlužují, celá ta kouzelně krásná
krajina se noří do přibývajícího šera, které za hodinu
houstne a promění se v černou, děsivou tmu.
Z úvah mne vyrušil přítel, který právě přišel. Bez dlouhého
vysvětlování se mu svěřuji se
svými nepříjemnými pocity.
Dnes večer mám vyprávět kamarádům pravdivý, zajímavý
příběh ze svého života.
Nejsem si však jistý, zda je bude skutečně zajímat to, co
jsem kdysi prožil ve své staré
vlasti, Československu. Přítel
mě pozorně vyslechl, pochopil
moje pocity, rozesmál se,
upřímně mne pleskl přes rameno a prohlásil:
„Nemusíš se bát, jsme normální lidé, umíme ocenit i snahu.“
O dvě hodiny později jsem tedy začal vyprávět svůj životní
příběh.
Každý skautský tábor začíná
stejně. Nejdříve se staví stany, kuchyně, latrina, kope se
odpadová jáma. Na jednom
takovém táboře v jižních Čechách jsme všichni pilně pracovali na výstavbě důležitých

POPLACH
ře
v tábo

objektů. Chlapci toužebně
pokukovali po nedalekém
rybníku, kde nás čekalo překrásné koupání. Všem jsem
stále opakoval: Koupat se budeme, ale dřív musíme vybudovat tábor.
Byl jsem rád, že chlapci chápali moje stanovisko, i když
jsem viděl u některých smutný nebo i trochu kyselý
úsměv.
Třetí den po příjezdu se stalo
něco neuvěřitelného. Krátce
po poledním odpočinku zjistili vedoucí, že jeden z chlapců schází. Začali jsme prohledávat stany i nejbližší okolí
v naději, že snad pohřešovaný hoch někde usnul. Pátrání
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v táboře však bylo bezvýsledné. Vyhlásili jsme proto poplach. Chlapci, kteří viděli
Evžena naposledy při obědě,
říkali, že seděl v jídelně
s ostatními a klidně jedl, s nikým neměl žádný konflikt.
Napadlo nás, zda se nešel bez
dovolení vedoucích koupat
do nedalekého rybníka.
Dosud nechtěl nikdo tuto
myšlenku vyslovit nahlas. Ale
teB jsme začali prohledávat
poměrně rozsáhlé pobřeží.
Na písečném břehu bylo
mnoho nejrůznějších stop
a z nich se nedal ani při nejlepší vůli udělat jasný závěr.
Propátrali jsme obvod celého
rybníka se stejně neuspokoji-

vým výsledkem. Nejstarší
chlapci se museli v některých
místech prodírat vysokou trávou, v rákosí zapadali po kolena do bahna. V táboře každou vteřinu stoupalo napětí.
Všichni se snažili zachovat
klid, ale některým začaly povolovat nervy.
V pátrání jsme pokračovali
v borovém lese za táborem,
pročesali jsme ho v několikakilometrovém okruhu. Každý
keř, houština, mlází byly pečlivě prohledány.
Zatímco se konala tato dosud
bezvýsledná akce, pospíchal
jeden z vedoucích do nedaleké vojenské posádky, aby požádal o pomoc. Velitel pluku
pochopil vážnost situace
a vyhlásil poplach. Většina
vojáků pak prohledávala lesy
v okolí tábora ještě jednou.
Přijeli s nimi i dva psovodi se
cvičenými vlčáky. Naděje, které jsme do psů – stopařů vkládali, však zklamaly. Psi byli
krátce před poplachem nakrmeni a nažraný pes spokojeně leží, o žádné stopy nemá
zájem.

Vteřiny se jen pomalounku
měnily v minuty a naše napětí stále rostlo, tábor se zvolna
měnil v přetopený kotel.
Slunce se sklánělo k obzoru
a všem bylo jasné, že brzy nastane soumrak. Výsledek všeho pátrání se zatím rovnal nule, po zmizelém Evženovi
jsme nenašli jedinou stopu.
Další pečlivá prohlídka pobřeží velkého rybníka nepřinesla
nic nového. Vojáci na dvou
pramicích projížděli podle
předem stanoveného plánu
celý rybník, bidly prohledávali dno – ale marně. Oba psi dosud nereagovali na hlazení
ani přátelské domluvy svých
pánů. Teprve když se slunce
schovalo za obzorem, psi se
v jedné chvíli zvedli jako na
povel. Očichali několik svršků
zmizelého chlapce, kterým
předtím nevěnovali žádnou
pozornost. Potom chvíli zdánlivě zmateně pobíhali po táboře, až zachytili stopu. S čenichem těsně nad zemí se
rozběhli do lesa a za nimi utíkali psovodi i jeden z nejstarších chlapců. Ostatní zůstali
v táboře, aby se v houstnoucím šeru neztratil nikdo další.

Psi uháněli lesem až k železniční trati. Tam se stopa stočila k jihu a sledovala koleje.
Brzy nato je zavedla do bažinatých míst, kde i výborně vycvičený pes má co dělat, aby
stopu neztratil.
Po třech kilometrech doběhli
stopaři k malému venkovskému nádražíčku. A tam stopa
definitivně končila. Oba psi
chvíli zmateně, s kňučením
pobíhali kolem, otírali se
o nohy svých pánů, od nichž
očekávali pomoc. Psovodi
své čtyřnohé kamarády hladili, domlouvali jim, chválili je
za vynikající výkon, pak vytáhli z kapsy tenisák a házeli
ho psům, aby odpoutali jejich
pozornost od ztracené stopy.
Za hodinu přijelo vojenské
auto a všechny odvezlo zpět.
Vedoucí zatelefonoval z nádraží do Prahy, aby oznámil rodičům zmizelého chlapce, co
se stalo. A před půlnocí se
vrátil do tábora se zprávou,
která všechny šokovala.
Evžen prý je doma!
Co se vlastně stalo? Na táboře
se mu nelíbilo, a tak prostě
odjel vlakem domů, aniž by
komukoli něco řekl!
Po tomto nečekaném rozuzlení celé záhady a po únavném
pátrání po zmizelém kamarádovi byli všichni táborníci
– hlavně vedoucí – nervově
i tělesně vyčerpaní a celý tábor se uložil ke spánku.
Mysleli jsme si, že tím ten podivný příběh skončil. Ale byl
to omyl.
Druhého dne ráno byl budíček
jako jindy, pak rozcvička, mytí, snídaně a obvyklý program.
Při odpolední svačině přišel
do tábora neznámý chlapec,
menší, slabší postavy. Pod
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pravou paží nesl velkou krabici, která jen zázrakem držela
pohromadě. Hoch se usmál
a zeptal se vedoucího:
„Vám se včera ztratil kluk,
že?“
Vedoucí se na něj podíval trochu udiveně a řekl:
„Ano, ztratil se, ale už víme,
kde je.“
Jak tohle vlastně víš, pomyslel si vedoucí, vždy6 nejsi
z našeho tábora.
Příchozí pak pokračoval:
„Víte, já jsem jeho brácha.
Rodiče mě posílají místo
Evžena!“
Asi deset vteřin bylo hrobové
ticho. Vedoucí byl těmito slovy skutečně zaskočený. Když
se konečně probral z ustrnutí, pozval cizího chlapce do jídelny a tam mu řekl to, co měl
vlastně slyšet jeho bratr
Evžen: Když se někomu na táboře z jakéhokoli důvodu nelíbí, když se mu strašně stýská po mamince a nedokáže
svůj stesk zvládnout, musí to
povědět vedoucímu. Nikdo
nesmí jednat tak nezodpovědně jako včera Evžen.
Příchozí se jmenoval Pavel
a jeho přímé, odvážné jednání se všem líbilo. Proto mu vedoucí dovolili, aby zůstal v táboře na zkoušku. A Pavel se
skutečně snažil ze všech sil
napravit to, co jeho bratr pokazil.
Přiblížil se poslední den tábora. To už chvíle hrůzy prožité
při pátrání po zmizelém
Evženovi patřily zdánlivě jen
ke vzpomínkám.
O deset měsíců později jsem
zažil nový malý šok. Mezi
chlapci, kteří se znovu hlásili
do oddílu a na tábor, byl zase
náš uprchlík – Evžen.
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Oddílová rada schválila jeho
návrat a já musím po pravdě
přiznat, že se na dalším táboře osvědčil nejen znovu
Pavel, ale tentokrát i jeho bratr. Pavel prokazoval kromě
velké ochoty i ohromnou manuální zručnost a právem si
vysloužil přezdívku „Lodní tesař“. Když se další tábor chýlil ke konci, vzal jsem si jednou večer Evžena stranou,
posadili jsme se na pokraji
borového lesa a tam jsem si
nechal vyprávět o tom, jak loni utekl z tábora.

A Evžen mi podrobně vylíčil,
co ho přimělo k útěku. Na táboře se mu jako nezkušenému nováčkovi nelíbilo, všichni museli pracovat na
společných stavbách, koupat
se mohli jen ve vlastním potu,
v prvních dnech se nehrály
žádné hry. „A tak jsem se rozhodl, že pojedu domů. Ale bál
jsem se, že mi to vedoucí nedovolí, proto jsem nikomu
nic neřekl. Kdy jsme se vraceli z oběda, oddělil jsem se od
ostatních a šel na latrinu.
A odtud jsem se odplížil do
lesa. Lesem jsem šel tak dlouho, až jsem narazil na koleje.
Ty mne bezpečně dovedly na
nádraží. Nastoupil jsem do
prvního vlaku bez jízdenky,
neměl jsem peníze. Vybral

jsem si oddělení, kde bylo
pouze jedno volné místo.
Když přišel průvodčí, někteří
cestující mu podali jízdenku.
Já žádnou neměl, a tak jsem
zůstal klidně sedět a nevěnoval jsem nikomu sebemenší
pozornost. Průvodčí si zřejmě myslel, že jedu s někým
dospělým a ten mu jízdenky
již ukazoval dřív, proto se
mne na nic neptal.
Ve Zdicích jsem musel přestoupit do vlaku, který mne
odvezl až do Prahy na
Smíchovské nádraží. Peníze
na tramvaj jsem ovšem neměl, a tak jsem jel zase jako
černý pasažér, tentokrát pro
změnu elektrikou. Tehdy jezdívali v tramvajích průvodčí.
Snažil jsem se je oklamat tím,
že jsem si sedl vedle starého
pána. Myslel jsem, že mě průvodčí bude pokládat za jeho
syna. Štěstí mi zase přálo, ten
pán byl silně nahluchlý, takže
dohadování mezi ním a průvodčím bylo velice těžké
a průvodčí to brzy vzdala.
Na Klárově jsem měl přestoupit, ale po této zkušenosti
jsem raději zbytek cesty došel pěšky. Klíče od domu jsem
neměl a na moje usilovné zvonění nikdo nepřicházel otevřít. Čekal jsem dlouho a netrpělivě na schodech, až mne
vysvobodili z nejistoty rodiče, kteří byli ten večer v kině.
A to ostatní už přece
víš,“ končil svou zpověB
Evžen.
Já jsem na závěr jeho vyprávění dodal:
„A následující den po tvém
útěku z tábora přijel tvůj
bráška, který se po příchodu
vedoucího klidně zeptal: Vám
se včera ztratil kluk, že?“
Vladimír Novák
kresby Pierre Joubert

Každý roverský kmen měl připravenou nějakou aktivitu pro ostatní, a už hru, dovednost,
či nějakou přednášku. A tak ten, kdo zrovna některou aktivitu neobsluhoval, procházel tábořiště a hledal něco dle svého gusta. Výběr byl
doopravdy široký, od zacvičování nového typu
vzduchovky z brněnské Zbrojovky přes všelijaké lanové lávky, vodní bitvy, strategické i pohybové hry, po výrobu ozdobných předmětů,
výuku valašského jazyka, čajovnu či bananerii.

ObRok
aneb Český rovermoot

Setkání roverů a rangers probíhalo od 28.
dubna do 1. května a sjelo se na něj přes
500 účastníků z celé republiky. Tábořiště
u rybníka nedaleko Sklenného nad
Oslavou pořadatelé až do poslední chvíle
tajili – část informací dostali jen přihlášení, a i na ty na nádraží čekal zašifrovaný
text s azimutem.

„V sobotu dopoledne jsme naplnili roverské
heslo „Sloužím“ a dopoledne strávili na okolních polích ve společnosti kamenů a plnících
se vleček. Místním zemědělcům svítily oči nadšením...
Pak se již chopily programu jednotlivé kmeny
a snažily se zlákat účastníky k připraveným
zajímavým činnostem. Každý roverský kmen
se také představil na velkém papíru na lesní
nástěnce, kde o sobě sdělil aspoň to nejdůležitější.
Program byl zpestřen nedělní bohoslužbou,
saunou, velkou lesní bitvou létajícími talíři
– a také diskusí s náčelní dívčího kmene
Hankou Vogeltanzovou, náčelníkem chlapeckého kmene Františkem Šmajclem - Rikim,
a starostou Junáka Jiřím Navrátilem, a s členy
odboru pro rovery a rangers Ústřední rady
Junáka.
O ukončovací rituál jsme bohužel přišli, ale
podle množství dřeva a spojení s čarodějnicemi byl jistě impozantní.
Na těchto akcích si člověk uvědomí, že skauting není prázdným slovem, přežitou organizací. Za dva roky máme další roverskou šanci...“
Michal, Třebíč, z čas. Abahoa,
foto Dazule
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aneb Nejen Mach a Šebestová...
Kdo by neznal jeho obrázky
– veselé, vždy s trochou nadsázky a humoru – někdy poetického, jindy štiplavě kritického. Ilustroval knížky pro
malé i velké, rozverné básničky i dobrodružné příběhy,
a ilustroval jich moc.
Jak se praví v katalogu k jedné z výstav Adolfa Borna, zlomil by tento ilustrátor v pomyslné výtvarnické olympiádě rekordy v řadě disciplín.
Ilustroval na dvě stě třicet
knih, vytvořil sto dva kreslených a loutkových filmů, několik set grafických listů – linorytů, dřevořezů, litografií,
leptů a suchých jehel, tisíce
karikatur. Za svou tvorbu získal doma i v zahraničí přes
stovku ocenění, a výstav měl
skoro čtyři sta. Čísla však význam Bornova díla nepostihují. Sám považuje číselné údaje
za podružné.
„Maluji stejně pro děti i dospělé. Jako mladík jsem měl
dojem, že je nutno tuto práci
odlišovat. Teprve životní zkušenosti mne poučily, že to absolutně není třeba.
V tvorbě pro děti je samozřejmě nutné se vystříhat určitých věcí: děti nebaví třeba
násilí, ale výtvarný názor, kre-
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sebnou zkratku, to nemusím
při tvorbě dětem a dospělým
nijak měnit. Dokonce mě život poučil, že pětileté šestileté děti jsou ochotny akceptovat i téměř abstraktní
ilustrace. Potřebuji volnost,
rád si text při ilustrování dotvářím, proto mám rád moderní autory, kteří mi dovolují sledovat text ne otrocky, ale
jaksi
v
druhé
rovině.
Takovými autory jsou P. Šrut,
J. Žáček, M. Macourek, A.
Lindgrenová... – to neznamená, že nemiluji i díla J. Haška,
K. Čapka, K. Poláčka, R.
Dahla, A. C. Doyla, E. A. Poa,
W. Shakespeara, J. Londona...
Jsem prvním čtenářem rukopisu, pečlivě čtu poprvé, dělám si kresebné poznámky,
pozorně čtu podruhé, vracím
se k textu potřetí...“
Než si letos žáci 3. B Mach
a Šebestová naplánují prázdniny, jistě nezapomenou svému „druhému tátovi“ Adolfu
Bornovi popřát skrze kouzelné sluchátko hodně zdraví
a pevnou ruku nad dalšími
stohy čistých papírů – k jeho
sedmdesátinám. A my s nimi.
Miroslav Procházka

Podívej se doma do své knihovničky, jistě tam nějakou knížku
s obrázky Adolfa Borna objevíš. A když ne, zkus to u kamaráda nebo ve veřejné knihovně. Určitě se ti budou líbit.
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Vzpomínáte si ještě na náš objev zlaté keltské mince, setkání s archeoložkou Janou a první výpravy za
Kelty? Tím ale pátrání po našich keltských předcích zdaleka
nekončilo. Zasvětili jsme mu dokonce letní tábor...

eltské
Tentokrát jsme se na tábor vypravili do jižních
Čech, vyhlédli jsme si louku na břehu Otavy,
kde bylo skvělé koupání. Navíc s námi jely
i skautky z našeho střediska, kterým se naše
pátrání v historii taky zalíbilo.
Pochopitelně, že tábor začal docela obyčejně
– stavbou stanů, brány a dalších obvyklých staveb. Ovšem tábor nestál jako obvykle do kruhu,
ale každá družina měla svou skupinku stanů
– rodovou vesnici. Na tábořišti jsme žili
„po keltsku“ – vždycky několik dní bylo
zasvěceno některému z keltských bohů, a činnost se specializovala na oblasti, které k nim patřily.
Hned začátek tábora byl zasvěcen bohovi dřevorubců a zemědělců, zvanému Esus. To abychom dostavěli tábor,
vyrobili si a obatikovali své rodové oděvy
(každý rod měl svou barvu).
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lato

Jana nám už na jaře vyprávěla, kolik je tu všude hradiš5 a pevností, které střežily nejen obchodní stezky, ale i zlatonosná naleziště na
Otavě... A když nakonec za námi na tábor přijela, už nás nikdo neudržel. Podnikali jsme výpravy do míst blízkých i vzdálených. Někdy
všichni, jindy každý rod zvláš5, na jeden i víc
dní. Každý rod si vedl o svých výzkumech a výpravách pečlivé záznamy.
KELTSKÉ PEVNOSTI
O Sedle nám Jana vykládala, že je to
jedno z nejkrásnějších a nejdůležitějších keltských hradiš. A byla to
pravda. Jen co jsme vystoupili
v Sušici, uviděli jsme vznešenou siluetu Sedla proti obzoru. A což teprve,
když jsme se tam doplazili – leží totiž ve
výšce 902 m a patří mezi naše nejvýš polože-

Výroba mouky

Pečení placek na kameni

Postavili jsme si taky z kamení a hlíny pícku na
chleba, drtili jsme obilí na kamenné zrnotěrce a pekli z téhle hrubé mouky placky
na rozpáleném kameni.
Jenže když bylo všechno v táboře hotové, začalo nás
to lákat do okolí.

ná oppida. Vrcholek hory byl tvořen skalami,
které byly částečně zabudovány do opevnění, nebo tvořily skalní bludiště uvnitř hradeb. Zvláště jižní stěny spadaly do závratné hloubky. Našli jsme tu
v žulových blocích dokonce i několik

jeskyní. Jana nám vyprávěla, Vyráběli jsme různé drobné
že zdejší sídlo bylo využíváno ozdobné předměty a učili se řenejen Kelty, ale
meslným techi později, a ukázanikám, jako tkala nám i sluj pod nání, pletení opasků,
padnou skálou u vstupu
tepání do kůže...
do oppida, kde se našla keKe konci tábora jsme
ramika ještě z husitské douspořádali Taranisovy hry
by! Nejspíše mělo funkci
– soutěže v keltských dissprávní, obrannou a chráciplínách, například střelba
nilo i otavská naleziště zlaz luku, hod kládou, přetlata.
čovaná a další sportovní
Než jsme pokračovali dál
klání. Taranis byl totiž pán
Kamenný stůl - Obří hrad nebes, bůh síly a odvahy.
ke hradu Kašperk, potěšili
jsme se výhledem ze skal na panoráma Šumavy. Už kvůli němu se nám vyplatilo šlapat!
MENHIRY, DOLMENY A KAMENNÝ STŮL
Další den jsme ještě stačili navštívit i nejvýše Jedno z center keltské civilizace leželo kolem
položenou pravěkou stavbu v Čechách – pro dnešních Strakonic, podél řek Otavy
Kelty posvátný Obří hrad. Od říčky Losenice a Volyňky. Nemohli jsme si je nechat ujít.
u Nicova, nedaleko Kašperských Hor, jsme Začali jsme průzkumem Kněží hory
museli vystoupat až do výšky 1000 metrů! Uf, u Katovic. Od řeky byl na ni nejhezčí pohled,
to byl krpál. Tahle pevnost byla nejspíš ale zase to strmé stoupání! Na vrchu, kde
druidským chrámem, jaký popisuje ještě dlouho po Keltech staří Slované
v Galii (dnešní Francii) pozdější řím- střežili zdejší naleziště zlata, jsme obský císař Gaius Julius Caesar. Jana jevili několikanásobné valy oppida.
nám ukázala v severozápadní části Kousek odtud je Hradiště u Souseostrohu kamenný blok, kterému míst- dovic. I když okolí akropole, postavení říkají Kamenný stůl. Cesta k němu né na konci skalnatého hřebene, bylo
od skalní brány na severu vedla mezi moc pěkné, překvapení na nás nečekadvěma valy. Z vrcholu byl zase moc hez- lo zde. Jana nás upozornila, že se poblíž
ký výhled!
nachází dolmen – kamenný stůl na sousedVymetání žhavých uhlíků

Hotový chléb vypadal lákavě

Několik táborových dní bylo zasvěceno bohu
Ogmiovi, který vládl výřečnosti, bystrosti,
vtipu a chytrosti. To jsme chystali rodová
vystoupení k slavnostnímu ohni,
tance, zpěvy, také přednes
hrdinských básní byl
na
programu.

ním kopci Kbýl. Jasně, že jsme se šli na něj
mrknout. Přes dva žulové kameny, vysoké necelý metr, byl vodorovně položený placák,
dlouhý asi 3 m. Vědci si prý dodnes nejsou jisti, zda to není dílo přírody.
Vzhledem k tomu, že se
v okolí ještě v 17. století běžně vysky-
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tovaly četné stojící menhiry,
zdejším lidem uctívané jako patroni kraje – například Kamenná
baba, která podle vyobrazení v jedné
staré knize měla i rysy lidského obličeje
– nám však připadalo pravděpodobnější, že
ten kamenný stůl vytvořily, snad jako obětiště, lidské ruce.
Jindy jsme se vypravili autobusem do Lčovic
u Čkyně. Přímo nad vesnicí, na vrchu Věnci,
se tyčí největší keltské oppidum široko daleko, s hradbami přes 1,5 km dlouhými, chránící kupeckou cestu přes Šumavu k nalezištím
zlata. To, jak stavitelé využili k budování hradeb zdejších skal, vzbuzovalo v nás i dnes
úžas. Pevnost měla i několikeré vnitřní hradby, příčky, které ztěžovaly útočníkům postup
po překonání hradeb. Jejich čelní lícovanou
zeS nám Jana dokonce ukázala v původní podobě, protože je místy zachovalá podnes.
Musela to být opravdu nedobytná pevnost!
Severní část oppida chránila vysoká skalní
stěna, navazující na nejvyšší místo oppida, samostatně opevněnou svatyni.
U ní jsme nalezli zbytky keltské studny. Archeologové tu prý kromě jiného objevili i zásoby kamínků do praku, připravených
k obraně.
ZLATÁ HOREČKA
Na místa, kde se skutečně rýžovalo
zlato – a to již v keltských dobách,
nebylo z našeho tábořiště daleko.
Nemuseli jsme
cestovat ani na
Sibiř, ani na
Klondike – jen
do vesničky Modlešovic u Strakonic. Hned po
vystoupení z vláčku jsme se ocitli ve zvláštní
krajině. Všude kolem nás byly kopečky dávných zlatých sejpů, vřes, břízky a spousta jezírek. Tady, prohlásila Jana, byla skutečná
keltská Bonanza. Keltové zde zlato získávali
jak rýžováním v miskách, tak propíráním písku vodou přes soustavu korýtek, kdy se zlato
zachycovalo v chlupech ovčí kožešiny.
Oba způsoby, zvláště ten první se používají i na Aljašce prakticky dodnes.
Samozřejmě jsme si
chtěli vyzkoušet,
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jaké to je, být zlatokopem,
a patřičně jsme se na to připravili. Měli jsme s sebou tři rýžovací pánve z pozinkovaného plechu, vyrobené podle originálu,
koupeného v jílovském muzeu. Nebylo to
nic těžkého je vyrobit – z kruhu o průměru
zhruba 50 cm se vystřihne výseč asi 20 stupňů (čím víc, tím je miska hlubší) a pak se okraje spájí. Když je miska hotová, připomíná mělký trychtýř nebo vietnamský klobouk. I když
jsme techniku rýžování měli dobře teoreticky
zvládnutou, nic se nám vyrýžovat nepovedlo.
Ani zlatinku! Bohužel, ani tady náš oddíl tedy
nezbohatl – leda tak o fajn zážitky. A ty se
vlastně nedají ničím zaplatit. Takže se z nás
stali přece jenom svým způsobem boháči.
Ozdob si kožený výrobek Keltským pletencem.
Na hladkou stranu koženého předmětu nebo na
vhodnou silnější kůži, nejlépe hovězinu, teletinu (ale v žádném případě ne tenkou
jelenici či koženku) překresli měkkou
tužkou vzor (ne však přes kopírák).
Kůži mírně navlhči a skalpelem nebo
ostrým nožem nařízni celý vzor asi do poloviny síly
kůže – pozor na proříznutí!
Ostří nože ve: kolmo, směrem k sobě. Poté naříznutý vzor
roztáhni tupým šídlem nebo něčím
podobným. Kůže by měla být stále
mírně vlhká. Pak je třeba plochy,
které tvoří okolí
vzoru, snížit tepáním. Dají se na
to použít různá
tepátka vyrobená z hřebíků, šroubováčků a podobně, záleží jen na fantazii nebo odvaze.
Pracuj stále s mírně navlhčenou kůží. Tepaná
místa mírně ztmavnou. Pak místa řezu v přechodu na plastiku zaoblíme vhodným nástrojem (třeba z maminčiny manikury). Na závěr,
po úplném vyschnutí, můžeš celou plochu nakrémovat krémem na obuv (nejlépe hnědým)
a přeleštit kartáčem.
Petr Blahuš-Paf, Jana Kovaříková,
P. Malý-Svatý Petr
Foto Keltoi Mladá
Boleslav
a archiv

…V poledne zaútočili Saracéni podruhé. Tentokrát jejich útok vedl od mostu, ze směru, odkud podle
úmluvy neměli vůbec právo přijít. Ale co je pro nevěřící psy slovo rytíře! Za pomoci ručních petard, jejichž tajemství si přinesli až odněkud z mongolské říše, nejprve zatlačili naše čacké obránce od mostu až do předhradí. Vtom však velký ryk a hle – voj narychlo zburcovaných obyvatel Akkonu, v čele
s udatným velmistrem řádu templářského panem de Secoursem s velkou silou Saracénu přímo do boku šturmuje. Jejich ostré píky, obranné štíty a víra v Boha znovu pro naše barvy zázrak přinesly. Přes
hodinu zuřila lítá řež o most a nad celým městem se nad oblaky prachu a smrtelného chroptění vznášel duch smrti Azrael. Teprve poté však, co jedna z obyvatelek Akkonu – nebo5 v tomto okamžiku, pro
město tak nesmírně důležitém, i ženy se postavily po bok mužů, otců, synů, bratrů a manželů svých
– teprve potom, co žena z rodu Čechů z hradeb srazila sem šturmujícího velitele saracénských trup,
Vendi pašu, teprve pak se zbytek nevěřících psů obrátil na útěk a prchajíc od akkonského mostu, zanechal zde množství lidu pobitého, raněného i výzbroje všelijaké. A aby tomu zázraku nebylo dnešního dne, třetího po sv. Rochu L. P. 1290, málo – po smrti svého beje i sám Saladin dostavil se před
Slunce západem pod hradby s nabídkou na čestný mír…

Saracéni,

Šelmberk
a lll. křížová výprava
Ano, tak nějak to mohlo před
těmi 710 lety v dnešní Persii
vypadat.
A protože se dá zájem o historii spojit zároveň s ušlechtilým
cílem v napínavou a veselou
činnost, rozhodla se (letos již
počtvrté) na hradě Šelmberku u Mladé Vožice uspořádat parta nadšenců
– trampů, pilotů, bývalých skautů a jejich
kamarádek z občanského sdružení Amici historiae – víkend plný zábavy, soutěží a ukázek
středověkého způsobu života pro všechny své kamarády.
Letos se dopolední bitva – asi
nejatraktivnější část programu
– odbývala na motivy křesanských výpadů pod rouškou víry (ve skutečnosti šlo zase jen
o peníze, jako tomu je u velké
politiky odjakživa) na východní pobřeží Středozemního moře, do dnešní Palestiny, Sýrie,
Turecka a Izraele.

Místo nebylo vybráno nahodile. Nejen že se jedná o moc
pěknou zříceninu, ale Amici
Historiae se domluvili s městskou radou Mladé Vožice o pomoci při

opravách Šelmberku, na kterém
hodlají v budoucnu kromě
těchto již tradičních bitev také
provádět zájemce o staré hrady a ukazovat jim, jak život ve
středověku vypadal. Tedy nejenom samé mordování, ale i zábava, práce a hostiny. Tak tomu bylo i letos.

Po velké bitvě, ve které se
obráncům podařilo odrazit zuřivé útočníky, přišlo příměří.
Odpoledne, až trochu pominula vedra, se pak všichni bojovníci, bez ohledu na vlajky,
pod kterými dopoledne bojovali, sešli u několika rytířských
soutěží. Kdo chtěl, mohl si zde
vyzkoušet svoji přesnou mušku při lukostřelbě. Ti nejudatnější a nejšikovnější chodili kolem a vyzývali kohokoliv, aby
se jim postavil, a už s mečem,
sekerou či kopím (všechny
zbraně byly upraveny tak, aby
pokud možno nemohlo dojít
k úrazu). Vyhrál ten, kdo se
přes svého protivníka probil
do protilehlého rohu kolbiště
a zde propíchl nafouknutý ba-
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berk je jedna z nejhezčích
hradních zřícenin středních
Čech. Její nejvýznamnější část,
asi 35 metrů vysoká věž
– bergfrit vystupuje z moře
okolních lesů na kilometry daleko. Je možno ji pozorovat jak
z legendární české hory Blaník,
tak z předhůří České Sibiře.
Samotný hrad byl založen pány ze Šelmberka na počátku
14. století. První zmínka o něm
pochází z roku 1318. Protože
jeho výstavba nesledovala nejnovější stavební vývoj fortifikací, měnil zvláště za husitských válek často majitele.
V 16. století prodělal hrad velkou renesanční úpravu, spočívající kromě opravení hradeb
i ve stavbě úplně nového paláce, ovšem již roku 1602 se uvádí jako pustý. V 18. stol. bylo
okolí parkově upraveno, ale
dnes se to již poznat nedá a kolem hradu je krásný a zdravý
les, ve kterém je ukryto i několik rybníčků, vhodných na vykoupání po náročné výpravě.
Jak vypadalo

lónek. Ale to nejlepší nás teprve čekalo. Jako poslední proti
sobě nastoupili rytíři se svými
bujnými oři a v nájezdech proti sobě se snažili protivníka
srazit dřevcem ze sedla na
zem…
Večer, když se nebe nad Šelmberkem rozzářilo miliony
hvězd, započala v hradním paláci skvělá hostina. Ještě předtím však přítomný biskup položil na hlavu nového krále
Jeruzaléma odznak moci a on
vzápětí jako vděk za v bojích
projevenou statečnost pasoval
nejudatnější bojovníky na rytíře. Během hostiny se kromě
zpěvu a poslechu středově-

18

kých písní a přednesu oslavných balad
mohli hosté potěšit
i dražením otroků, které letos skutečně nemělo
chybu.
Pokud byste chtěli někdy do
plánu svých výprav zařadit
i Podblanicko a využít jedinečné možnosti podívat se z originálního středověkého bergfrítu jako z rozhledny na „Zemský
ráj to na pohled“, bylo by nejlépe se s Amici Historiae spojit. Jistě vám rádi celý areál
hradu ukážou a všechny zajímavosti o něm povědí.
***
Stručná historie hradu: Šelm-

předhradí, se
už nikdo nedoví. Na skalnatém
hřebínku stojí dodnes okrouhlý bergfrit, v jehož zdech pravidelně hnízdí poštolky. Kolem
něho jsou zbytky obvodové
hradby, původní val a několik
do skal vysekaných sklepů,
nad kterými stály kdysi hradní
budovy (dají se dodnes použít
v nouzi na přespání). Jsou patrné i zbytky studny a mostku
a pěkné zříceniny paláce ze 16.

stol. Šelmberk je tak typickou
ukázkou rozvoje hradu z původně čistě obranné (bergfritové) pevnosti k pohodlnějšímu zámeckému typu. Podle
místní pověsti vedla z hradu
podzemní štola až na 7 kilometrů
vzdálenou
tvrz
v Kamberku, který byl tehdy
centrem dobývání zlata v širokém okolí. Dodnes je ústí štoly
v Kamberku patrné. Její další
úsek pod kambereckým rybníkem je však zavalen.
Pátrejte jako detektivové s námi po historii našich zřícenin!
Pokud si máme představit nějakou typicky českou krajinu,
určitě se nad ní bude někde na
strmém zalesněném kopci tyčit romantická zřícenina hradu. Jen si vzpomeňte na obrázky Josefa Lady z knížky
O kocouru Mikešovi, kde je
kromě rybníčku, pole a lesíku
v popředí vždycky proti nebi
nakreslená hrdá silueta hradní
věže. Ten hrad se mimochodem jmenuje Zlenice, leží
u Sázavy a je tam dodnes moc
pěkně. Také jsem přesvědčen,
že když bude mít deset z vás
možnost vybrat si mezi nocí
pod širákem někde v seníku
u lesa, nebo na kopci u starodávného hradu, devět z vás si
vybere romantickou a napínavou noc na hradě. Snad je to
tím tajemnem, co z hradeb, paláců a věží dodnes vane, nebo
starými pověstmi o dobývání,
pokladech a unesených princeznách. Nevím.
Naše vlast je na hradní zříceniny velmi bohatá, a to dokonce
i v celoevropském měřítku!
Možná, že nebýt útočných německých válek proti Českému
království, husitům, česko-maSarské válce o Moravu a nakonec rakouskému rozkazu zničit
důležité české hrady, abychom
je nemohli v budoucnu použít

proti nim, měla by dnes naše
vlast ještě více hradů, než taková hradní velmoc, jakou je
Francie. Protože hradní zříceniny patří mezi naše nejvýznamnější, ale také nejpopulárnější
národní
památky,
připravili jsme pro vás po celý
příští ročník takové putování
po těch nejdůležitějších a nejzajímavějších. Půjde jen o maličký výběr – na našem území
je přes 600 známých zřícenin
hradů a tvrzí!
Naše povídání můžete použít
jen jako náměty na výpravy.
Možná ale znáte jméno Karel
Hynek Mácha. Většina lidí si
o něm pamatuje jen to, že napsal báseň Máj. To je ale málo!
On to byl totiž docela zajímavý
chlapík. Za svůj krátký život
stačil prošlapat křížem krážem
nejen naši vlast, ale i široké
okolí. Byl to zdatný poutník:
jednou se vydal z Prahy až do
Itálie k moři. Cesta, mimochodem přes Alpy, kde tehdy nebyly žádné dálnice jako dnes,
mu trvala jen 10 dní. Mrkněte
se na mapu a zjistíte, že musel
každý den ujít, den po dni bez
odpočinku, 50-60 kilometrů!
Kdo z nás by to dnes dokázal?
Kromě toho, že rád šlapal
a koukal se kolem sebe, uměl
K. H. Mácha také pěkně kreslit.
A protože byl navíc vlastenec
(což tehdy nebyla urážka), zaměřil se při svém putování
hlavně na naše hrady. Každou
zříceninu, kterou na své cestě
potkal, si pěkně prolezl, nakreslil, a pokusil se o ní v okolí
zjistit co nejvíc z historie a pověstí. Všechny výsledky svého
skoro detektivního pátrání pak
shrnul do knížky, kterou pojmenoval Hrady spatřené.

vašem blízkém, ale i vzdálenějším okolí! Hradů je všude kolem
nás tolik, že a5 bydlíte kdekoliv,
zjistíte po návštěvě knihovny,
studia literatury, nebo jenom
prozkoumání turistické mapy,
že těch míst, kam stojí za to se
podívat, je víc, než kolik budete
mít vůbec času.
A te9 pozor: Pokud si budete
ze svých cest pořizovat, stejně
jako před 170 lety náš velký
básník K. H. Mácha, zápisky, do
kterých si budete zakreslovat
třeba plánky zřícenin, siluetu
hradu, zajímavé detaily, pořídíte fotky a přidáte k tomu historii
hradu a nějakou pověst, kterou
o něm od domorodců jako
správní detektivové zjistíte, podobně jako Máchův sborník
Hrady spatřené, může právě vaše dílo být vybráno k vydání tiskem! To už stojí za trochu detektivní a novinářské dřiny, ne?
Přesné podmínky nové soutěže se ale dozvíte až v 1. čísle
nového ročníku Skauta-Junáka
v září. Tak si ho nezapomeňte
předplatit!
Text a foto Petr Blahuš - Paf
Bergfrit – „nebojsa“ – volně stojící
nebo do hradby vložená věž gotického hradu (13. a poč. 14. stol.),
obvykle válcová, někdy opatřená
„břitem“ – hranou proti účinku balvanů z metacích strojů obléhatelů.
Bývala přístupná pouze v 1. nebo
vyšším patře po odstranitelném
můstku jako poslední útočiště obyvatel a obránců hradu.
Jar. Herout Slabikář návštěvníků památek

Pokuste se i vy o něco podobného! Naplánujte si do vašeho
příštího skautského roku výpravy za hradními zříceninami ve
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hlavo

lamy

Až dostaneš toto číslo Skauta-Junáka, budou
prázdniny na dosah. Čekají tě dva měsíce volna. Nejspíš i ty pojedeš na tábor. Ale co budeš
dělat po návratu z tábora? Někdy člověk nemá
do čeho píchnout, zvláš5 když je špatné počasí
a zůstaneme doma sami.
Proti nudě jsou dobrým lékem také hlavolamy.
Pus5 se do louskání nových oříšků, které ti dnes
předkládáme.V celém tomto ročníku vyšlo skoro čtyřicet hlavolamů. To je slušná zásoba.
Některé se ti možná nepodařilo rozřešit. V létě
budeš mít dost času, vra5 se k nim. Je to skvělá
mozková gymnastika.
Hlavolamy jsou báječnou náplní volného času
i na táboře. Samozřejmě především v těch
dnech, kdy z olověného nebe padají nekonečné
proudy vod a déš5 zažene táborníky do malých
stanů. Co tam má člověk dělat, když prší od rána
do večera nebo dokonce už druhý či třetí den?
Právě pro takové chvíle jsou tu hlavolamy!
Stálo by vůbec zato vzít s sebou pár čísel našeho
časopisu. Vždy5 ve tvé družině i v celém oddílu
je nejspíš řada těch, kteří Skauta-Junáka neodebírají nebo vůbec nečtou. A jiní dosud přecházeli hlavolamy bez zájmu. Ukaž jim, že je to nejen
dobrá zábava, ale i znamenité cvičení duševní
zdatnosti. A především zkouška vytrvalosti.
I dnes jsou čtyři hlavolamy součástí Skautského
desetiboje. Za správné rozřešení prvního si připočti 1 bod, druhý má hodnotu 2 bodů, třetí 3
bodů, čtvrtý 4 bodů. Na řešení máš
celé prázdniny – od 1. července do
31. srpna!
1. Ze tří devět. Polož před sebe na
stůl dvě počítací dřívka. Nemáš-li je, postačí
i dvě zápalky. Potom k nim přidej další dřívko
nebo zápalku tak, že z nich všech uděláš devět. Ale nesmíš je lámat!
2. Vážení. Vážení bratři, dnes vyzkouším vaši
inteligenci vážením, řekl náš vůdce za deštivého dne na táboře. A předhodil nám tento hlavolam: V táborové kuchyni máme pytel, ve
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kterém je 7 kilogramů sypkého cukru.
Potřebujeme z něho odvážit 2 kg. K dispozici
máme staré kuchyňské váhy s dvěma miskami
a pouze dvě závažíčka, 200 a 50 gramů. Každý
hlupák by dokázal ta dvě kila navážit osmerým vážením. Ale dokažte to jen vážením trojím! Když se vám to podaří, je to důkaz, že máte pod čepicí! (Na otázku: Co? odpověděl náš
vůdce: Bystrý mozek!)
3. Nesvorní bratři. Na obrázku vidíš zahradu,
kterou zdědili po rodičích čtyři bratři.
Jednotlivé čtverce, připomínající šachová pole, představují záhony. Bratři byli typičtí Češi,

nesvorní, rozhádaní. A protože se nemohli dohodnout na společném obdělávání zahrady,
dohodli se aspoň na tom, že si zahradu rozdělí. Ale tak, aby všechny díly byly nejen naprosto stejně velké a stejného tvaru, ale aby
v každém dílu byl jeden skleník. (Skleníky jsou
označené černým kolečkem.)
A to je i tvůj úkol.
4. Najdi cestu z bludiště ven. Sam Loyd, geniální americký tvůrce hádanek, nazval tento
hlavolam Návrat z Klondike (Klondike je městečko v Severní Americe, kde vypukla před více než sto lety velká zlatá horečka).
Máš odstartovat z políčka přesně uprostřed
číselné sítě – je označeno trojkou v srdíčku.
Odtud postup o tři pole kterýmkoli z osmi
možných přímých směrů – buS na sever, nebo
na západ, východ, jih, severozápad, severovýchod, jihozápad, jihovýchod. Dojdeš tak do jiného pole a jeho číslo ti řekne, o kolik polí musíš postoupit v dalším tahu.Také tentokrát si
můžeš vybrat kterýkoli směr, ale jen přímý, nesmíš během tahu „zahnout za roh“. Opět dojdeš do pole s číslem, které musíš respektovat

v dalším tahu. Pokračuj tak dlouho, dokud se
nedostaneš do pole, jehož číslo ti umožní dojít přesně za okraj číselné sítě. Pak bude tvůj
úkol úspěšně splněný. Například z pole označeného 4 tě musí od okraje sítě dělit jen tři pole, čtvrtým krokem se octneš těsně za hranicí.
Tenhle hlavolam jsme louskali na táboře. Byl
vložený do průhledného, vodovzdorného
pouzdra a visel na zvláštním kůlu. Kdo měl čas
a chu+, zastavil se u tohoto „mučednického
kůlu“ a pokoušel se najít cestu ze středu bludiště za okraj sítě. Byl to zapeklitý úkol, prvnímu se podařilo hlavolam rozlousknout až po
týdnu! I když to na první pohled vypadá jako

hříčka pro prvňáčky! Ale máš na to přece celé
prázdniny.
Miloš

Řešení hlavolamu z č. 9
Devět kamenů – osm černých, jeden bílý
Pořadí tahů: 1. tah – bílý kámen z bodu C3 skočí na bod A3, dál na C1, E3, C5. Přitom odstraníme kameny z bodů B3, B2, D2 a D4.
2. tah – kámen z bodu B4 skočí na D4 (odstraníme kámen z bodu C4).
3. tah – kámen z C2 skočí na E4 a C4 (odstraníme kameny z D3 a D4).
4. tah – z C5 na C3 (odstraníme poslední černý
kámen z bodu C4).
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kreslil Pierre Joubert

linka S.O.S.

Prázdniny se tryskem blíží a školy je namále.
I skautský rok se chýlí ke svému závěru a čeká
nás tábor. Ale právě ten je vyvrcholením skautského roku a činnosti v družinách a v oddílech. Ne všichni se však na tábor těší. I v naší
skautské organizaci se najdou některá střediska a oddíly, kde to zrovna neklape.
V předminulém čísle jsme otiskli jednu takovou žádost o radu – pisateli se zdá, že se z jejich střediska vytratil duch skautingu a je tam
jen legrace místo pořádné činnosti.
Byli jsme až překvapeni, kolik z vás napsalo do
redakce a nabízelo možná řešení.
Téměř každý z dopisů obsahoval myšlenku, že
začít něco měnit by měl právě pisatel sám.
Martin z Jihlavy soudí, že nejmenovaný by měl
svou stížnost přednést na družinové schůzce
a snažit se změnit alespoň svou vlastní družinu.
Další možností je promluvit si s oddílovým vedoucím nebo mu napsat (třeba i anonymně)
dopis, kde by byly zmíněny všechny výhrady.
Dopis by měl být napsán tak, aby to oddílového vedoucího neurazilo, ale aby nad tím i on
začal přemýšlet a snažil se o nápravu.
Ondřej z Třebíče radí toto:
Milý pisateli,
a jsi kdokoli a chodíš do jakéhokoli střediska či
oddílu, vždycky platí nepsaný zákon, že ti, kteří
berou skautské schůzky jen jako dvouhodinový
oddych a dělají na nich neplechy, jsou spokojení. Zdánlivě nemají co zlepšovat. Zato pravý
skaut vnímá každou „závadu“ a snaží se ji odstranit.
Žádný oddíl nebyl a asi nikdy nebude úplně bez
chyb. Proto se tolik netrap. Snaž se vlastním příkladem zapůsobit na ostatní. Když vás bude víc,
máte větší šanci na úspěch.
Možná se pletu, ale za nejlepší cestu skutečně
považuji „Bratrstvo nápravy“.

Také jsme položili otázku, zda by dotyčnému
pomohlo, kdyby přestoupil do jiného střediska
a jestli to vyřeší všechny jeho problémy.
Zde se vaše názory různí. Někteří tvrdí, že přestupem by se nic nezměnilo. Skauty z bývalého
oddílu by nejspíš přestup nijak nezasáhl a nikdy není jisté, jaké to bude v tom novém. Druzí
tvrdí, že přestupem lze získat nové kamarády
a lepší skautování, a když už nic jiného, tak
alespoň tímto přestupem upozornit na to, že
něco není v pořádku.
A+ už se tazatel rozhodne pro cokoliv, bude to
vyžadovat spoustu odvahy a sil. A jsem si jistá,
že to oboje v sobě má, protože už to, že vzal
tužku do ruky a napsal nám, ukazuje, že tu tíživou situaci řešit chce. Důležité je ve snažení
nepřestávat a hlavně se netrápit nečinně dál.
Teprve po vyčerpání opravdu všech možností
nápravy ve vlastních vodách – pokud to nebude nic platné, by snad právě přestup mohl problémy vyřešit.
Prázdninami jsme začali a také jimi skončíme.
A+ už máte potíže jakékoliv, věřím, že si nenecháte zkazit léto a že o prázdninách zažijete
spoustu pěkných dobrodružství a zážitků.
Jednou z příjemných vzpomínek by mohla být
i poskytnutá pomoc či rada kamarádovi nebo
úplně cizímu člověku, který ji potřebuje.
Hezké prázdniny.
Péa
P. S. Tentokrát pro vás nemáme žádnou další
otázku. Odpovědi pro Děndě (dopis z 9. čísla
Skauta-Junáka) můžete posílat ještě během první poloviny prázdnin.

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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příroda
zblízka

vodítko a on, viditelně znechucený, putoval
do svého výběhu.
Když jsem se po několika dnech zastavil
u svého přítele a poptal se na Aldyho pokroky, jen obrátil oči v sloup. Novou hornickou profesi si prý ještě párkrát zopakoval! Nakonec považoval za svou povinnost
mne poučit: „Bude-li ti někdo tvrdit, že tyhle hory vytvořila příroda, nevěř mu! To já,
člověče. Já, svýma rukama!“
Grizzli, Litoměřice

Znal jsem lesníka, který vynikal přípravou
jezevčíků k budoucí službě při myslivosti.
Ten rok se jeho oblíbencem stalo štěně jménem Aldy. Měl jsem příležitost být občas
účastníkem jeho výcviku. Nezapomenu na
závěrečné ověřování jeho schopností v norování v předvečer zkoušek.
V přirozeném su+ovém poli byla vyhledána
hluboká nora obývaná divokými králíky. Za
dva poslední příznivé roky se neúnosně
rozmnožili a škody na nové výsadbě už byly kritické. Nezbývalo než se pokusit o snížení jejich stavů. Poslání Aldyho v této záležitosti bylo jednoznačné: co nejvíce jich
vyhnat z nor.
Jezevčík byl k neudržení. Sotva jej lesník
přiložil k první noře, živě sebou mrsknul,
zašvihal ocáskem a zmizel v podzemí. Jeho
štěkot postupně slábnul, jak se nořil do
spleti chodeb.
Čekali jsme hodinku, dvě. Aldy nikde, králíci
nikde. Přidali jsme ještě hodinku, ale stále
nic. Usoudili jsme, že náš podzemní pomocník nejspíš v té spleti uváznul. Nezbylo než
přistoupit k známé nevděčné práci: vydolovat nedobrovolného zajatce na světlo denní.
Kdo někdy odklízel těžké čedičové balvany,
pochopí. Už se notně smrákalo, když se po
dlouhé době ozval jeho vzdálený štěkot. Za
počínajícího měsíčního svitu byl konečně
Aldy mezi námi. Radost ze shledání ale neměla dlouhého trvání. Zopakoval oblíbené
mrsknutí a zmizel v sousední noře!
Co vám mám povídat! Následovalo další dobývání Aldyho. Tentokrát nám stačila necelá hodinka k vítězství. Poučeni minulým nezdarem, nasadili jsme Aldymu potupné
24

ilustrace Petr Rob

Nepolapitelný Aldy

Nezvaný host
Při dnešní družinové výpravě do lesa jsme
našli pod stromem bílé skořápky z vajíčka.
Napřed jsme si mysleli, že je tu nechal nějaký turista od svačiny a že je po sobě neuklidil. Ale náš pohled se zastavil na stromě,
který měl pěknou dutinu a ta by mohla být
i hnízdem pro sýčka. Nemýlili jsme se, protože právě sýček má bílá vajíčka a navíc nás
upoutal rozčílený křik ptáčků z blízkého
křoví. Skutečně – v křoví seděl schoulený
sýček a okolo něj se shromáždili malí pěvci,
kteří mu dávali najevo, že je tu nezvaným
hostem.
Náš Stopař se ale nenechal zahanbit, a tak
nás hned zasypal vědomostmi. Vidíte, tak
se chová naše nejmenší sova. Sýček je ale
čilý v noci i ve dne. Přitom je to nebojácný
pták a říká se o něm, že napadne i krysu nebo lasičku. Je schopen ubránit své hnízdo
před kočkou i před kunou. Přesto před malými pěvci se zdá, že je ve dne úplně bezmocný.

Dnes ho z úkrytu vystrnadili i drobní ptáci,
a tak jsme už jen viděli, jak sýček zmateně
opustil křoví, a než přistál na nedalekém vyvýšeném místě skály, příkře povyletěl. Pak
se nám ztratil z obzoru. Všichni jsme ani nedýchali. Na dnešní pozorování hned tak nezapomeneme.
Balů, Mimoň

Čiko
Odehrálo se to asi před čtyřmi roky. Bylo mi
tenkrát deset a spolu se svými dvěma kamarády jsem byl venku. Chodili jsme po
sídlišti a nevěděli co dělat. Z roští se ozval
nějaký šramot. Hned jsme zkoumali, co to
asi bude. Objevili jsme malé ko+átko. Bylo
vyhublé a dost se bálo. Byl podzim a docela to foukalo. Proto jsme si sundali svetry
a kotě zabalili. Zpočátku se mu to nelíbilo,
ale když poznalo, že ve svetrech je větší
teplo, zachumlalo se.
Chodili jsme po sídlišti a ptali se, jestli něčí
není. Po hodině ptaní jsme přišli na spásný
nápad. Budeme se o ko+átko společně starat. Všichni tři ale bydlíme v paneláku a naše maminky bohužel nedovolily tuto spásnou myšlenku provést. Šli jsme tedy za
jedním naším kamarádem, který sice také
bydlel v paneláku, ale byl jedináček.
Maminka mu kocoura dovolila a my mu prozradili, že jsme ho pojmenovali Čiko. Byli
jsme rádi, že o kotě je postaráno.
Když jsme se ho druhý den ve škole ptali,
jak se Čikovi daří, řekl nám, že když ho ráno venčil, přišla k němu jakási paní a ptala
se, kde kotě našel. On jí tedy vypověděl
celý příběh. Paní mu vysvětlila, že si ho
před čtyřmi dny koupili, večer ho venčili,
ale neměli žádné vodítko. Kotě uteklo
a oni už ho dva dny marně hledají. Kotě se
tedy štastně vrátilo k původnímu majiteli,
a nás hřál u srdce pocit, že o ně bude dobře postaráno.
Petr Kohut, Louny

Luční hodiny
Byla neděle a my jsme se opět s naší družinou vydali na výpravu. Dali jsme si za úkol,
že kromě her, které připravil Aka, si natrhá-

me a doma pak usušíme léčivé bylinky na
náš družinový čaj. TeJ na jaře a na začátku
léta jsou prý léčivky nejlepší a mají tu
správnou sílu. A tak jsme trhali mladé výhonky a lístky malin, jahod, lístky jitrocele,
ale jen toho s úzkými lístky, a třezalku a mateřídoušku v květu. To bude ta správná
směs, do které po usušení přidáme ještě
pro chu+ a vůni mátu ze zahrádky našeho
dědy. Až budou sychravé dny a my budeme
více v naší klubovně, uvaříme si čaj s medem, jako loňskou zimu.
Ani jsme při trhání netušili, jak nám čas
rychle ubíhal. Kolik je vlastně hodin? To byla otázka, na kterou nikdo z naší družiny neuměl odpovědět. Nikdo totiž neměl hodinky. Co teJ? Až se ozval Kytičkář: "To je přeci
jednoduché! V naší přírodě roste dost květin podle kterých poznáme alespoň přibližně, kolik je hodin. A to nemusí být přímo
slunečno. Nevěříte? Tak taková šípková růže, pokračoval Kytičkář, má otevřené květy
již ráno v 5 hodin a zavírá je až v devět večer. Nejkratší dobu má otevřené květy čekanka a pryskyřník. Otevírají je mezi 6 - 7
hodinou a zavírají tak mezi 14 - 16 hodinou.
Zvonek, jestřábník, sasanka a měsíček se
otevírají kolem 9 hodiny a zavírají až v 17 18 hodin. Vidíte tu modrou čekanku? Už má
uzavřený květ a některé květy se teprve zavírají. To teda mohou být tak tři hodiny odpoledne."
To je dobře – oddychli jsme si. Takže máme
ještě dost času, abychom dotrhali bylinky
na náš čaj a ještě se včas vrátili z výpravy
domů.
Jiří Řeháček

Stal se ti nějaký zajímavý příběh se zvířátky? Zažíváš dobrodružství s tvým domácím mazlíčkem? A> je to drama, nebo
spíš legrační příhoda, nebo třeba zajímavé pozorování – pošli svůj příběh do
redakce, můžeš i s obrázkem nebo fotkou.
Adresa redakce: Časopis Skaut Junák,
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1.
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léky
proti nudě
Hra pro robinzony – Hvězda
Máte doma karty o 52 listech? Pokud jsou v sadě i žolíky, dej je stranou, ty nepotřebuješ.
Zbývajících 52 karet důkladně rozmíchej a pak
začni otáčet jednu kartu za druhou lícem (obrázkem) vzhůru a pokládej je před sebe na
stůl. Když se objeví některé eso, dej ho vedle
hromádky odložených listů. Srdcové eso na
sever od ní, kárové na východ, pikové na jih,
křížové na západ. Na tato esa smíš položit
dvojky, hned jak je otočíš z balíčku lícem
vzhůru. Na dvojky později dáš i trojky, na trojky čtyřky – a tak postupně dál, až pyramidu
uzavřou králové. Smíš na sebe pokládat jen
karty se stejným symbolem, na srdcové eso
(které tu zastupuje jedničku) pouze srdcovou
dvojku, na křížovou pětku jen křížovou šestku, na kárového kluka jen károvou dámu atp.
Když otočíš poslední kartu z balíčku, vezmi
všechny listy dříve odložené na střední hromádku, obra+ je rubem vzhůru a získáš tak nový balíček. Z něho pak odebíráš kartu za kartou, otáčíš je lícem vzhůru a umis+uješ buJ na
zvolna rostoucí pyramidy (severní, východní,
jižní, západní), nebo na odkládací hromádku
uprostřed (když se nehodí na pyramidy).
Později otočíš hromádku odložených karet ještě jednou a začneš ji rozebírat potřetí a naposledy – a když odložíš poslední list, hra končí.
Jestliže se ti podaří umístit všechny karty do
pyramid, na esa, vítězíš. Když musíš i ve třetím
kole některé karty znovu odložit na střední
hromádku, končí partie tvou porážkou.
Pravděpodobnost, že tahle pasiáns „vyjde“, je
celkem malá. Proto smíš uplatnit zvláštní pravidlo o kartách v záloze. Jestliže se při otáčení karet z balíčku objeví list, který nemůžeš
hned položit na eso, ale je pouze o jednotku
nebo nanejvýš o dvě jednotky vyšší než potřebná karta, odložíš tento list místo na střední hromádku do zálohy – mezi dvě esa.
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Srdcové karty odkládáš mezi eso srdcové a kárové, kárové karty mezi eso kárové a pikové,
pikové karty mezi eso pikové a křížové, křížové karty mezi eso křížové a srdcové. V záloze
smí ležet na každé straně vždy jen jediná karta. Teprve když ji odtud přeneseš na eso, můžeš dát do zálohy další kartu.
Na obrázku vidíš, že rozložení karet připomíná
hvězdu – odtud i název hry.
To zvláštní pravidlo si
osvětlíme na příkladu.
Vedle odkládací hromádky už leží srdcové eso
a právě jsem otočil srdcovou trojku. Protože se po
esu (jedničce) ještě neobjevila dvojka, nesmím dát
trojku do pyramidy na eso. Je však naděje, že
se časem objeví srdcová dvojka, a tak dám
trojku zatím do zálohy, mezi srdcové a kárové
eso. Pak pokračuji v otáčení karet z balíčku.
V okamžiku, kdy přijdu na srdcovou dvojku,
položím ji na srdcové eso – a vzápětí přesunu
trojku ze zálohy na dvojku.
Ani s tímto doplňkovým pravidlem není vítězství snadné! Ale právě proto se člověk k téhle
osamělé hře stále rád vrací a zkouší znovu
svoje štěstí. Nejlepší na tom je, že nepotřebuješ ke hře partnera.

Vlevo francouzská karta z 18. století, vpravo hornická
karta z Krušnohoří, 19. století

Řešení z č. 9
Kladení 28 dominových kostek na číselnou sí+.

LETNÍ VÝPRAVY
VLKŮ
Když minulé léto končil náš tábor, povídali jsme si u posledního poradního ohníčku v týpku, co budeme dělat ve
zbývajících pěti prázdninových týdnech. Někteří kluci
pyšně hlásili, že jedou s rodiči
k moři, do Dalmácie, Francie,
Itálie, Španělska. Ledňák dokonce prohlásil, že mají namířeno autem do Norska za polární kruh, na nejsevernější
výběžek evropské pevniny,
Nordkap.
„Já zůstávám doma,“ řekl smutně Šmudla. „Máma nedostane
v srpnu dovolenou a nemám
kam jet. To bude votrava.“
Přidalo se k němu několik dalších hlasů. I mně bylo jasné, že
bude zbytek mých prázdnin
asi dost velká nuda, babička,
ke které jsem jezdil každý rok,
je už od června v nemocnici.
Čeká mě tedy podobný osud
jako Šmudlu. Nelítali jsme
v tom ostatně jen my dva, ukázalo se, že nikam nejede polovina Vlků, Mývalův a Makův
táta podnikají a neměli dovolenou už asi pět let.
Jak jsme si tak povídali o tom,
že to bude doma po táboře
pěkná pakárna, najednou mi
bleskl hlavou nápad. A hned
jsem ho vysypal:
„Když zůstáváme v srpnu doma, nemusíme zůstávat doma.“
Někteří dobráci se po těch
mých slovech šklebili, nedo-

šlo jim, co tím myslím. Musel
jsem jim to vysvětlit polopatě.
„My Vlci můžeme podnikat
společné výpravy do okolí.
Když budeme chtít.“
„To není špatný nápad,“ řekl
náš vůdce Hvězdář. „Já už
mám dovolenou vybranou, padl na to náš tábor. Mohl bych
se k vám, Vlci, přidat někdy na
konci týdne.“ Po krátké chvíli

dodal: „Na jednu zajímavou
akci vás můžu pozvat. Na konci druhého srpnového týdne,
z pátku na sobotu, dosáhne
maxima jeden z nejbohatších
meteorických rojů, Perseid.
Když bude v noci jasná obloha, můžeme vidět za hodinu
desítky drobných meteorů.
Zřídíme si na vrcholku Pleše
pozorovací stanoviště a poku-
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síme se spočítat hodinovou
frekvenci Perseid.“
Hvězdář tím chtěl říct, že budeme v noci ze spacáků soustředěně koukat na nebe a počítat malé kousky komety,
které budou prolétat zemskou
atmosférou. Třením o vzduch
se rozžhaví a udělají na obloze
jasnou čárku.
Hvězdářův návrh se nelíbil jenom nám, Vlkům-sirotkům, ale
i jiným klukům. Hned se hlásili, že by šli s námi.
„No když máte zájem,“ řekli
jsme my Vlci blahosklonně,
„tak vás možná vezmeme s sebou. Ale musíte si nejdřív podat písemnou žádost.“
S tou žádostí jsme to samozřejmě
nemysleli
vážně.
Ostatně proč by nemohli s námi chodit na výpravy i kluci
z jiných družin? Když nás bude víc, nebudou se bát Vlci nic
(trochu jsme si pozměnili staré pořekadlo).
Potom se o naší vlčí iniciativě
rozpředla
živá
debata.
Nebudu tady předstírat, že
jsem přišel na všechno já, skoro každý měl nějaký zajímavý
nápad. Nejlepší nápad měl
Ledňák, který s námi vlastně
v srpnu nebude, protože jede
za polární kruh – najednou bylo vidět, že už ho severní
Norsko tak neláká, asi mu bylo
trochu líto, že nebude pohromadě se svou družinou.
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„Kdybych tady v srpnu byl,
tak bych řekl: prošmejdíme ty
místa kolem našeho města,
kde jsme jakživ nebyli s oddílem ani s družinou. Slyšel jsem
že kdesi u Kostelíka jsou celé
Písečné hory. A že v Lužním
dole nad Kryštofovým údolím
rostou záplavy česneku medvědího. A že nad Sloními kameny pod horským hřebenem
se dají najít zkameněliny, mořské mušle. Taky by mě lákala
Horka. Na mapě je označená
jako pravěké hradiště.“
Dohodli jsme se tedy, že každý
týden podnikneme nejméně
dvě dobrodružné objevitelské
výpravy do neznáma. A že se
jich může zúčastnit každý, kdo
bude mít čas a chu+. V oddílové skříňce na hlavním náměstí
vyvěsíme, kdy a kde bude
sraz, kam zamíříme, v kolik hodin večer se vrátíme a takové
věci.

Protože naše kluky znám, trochu jsem v sobě tlumil přehnaný optimismus. Dneska slibují, že přijdou pokaždé, ale
až budou muset vstávat ráno
v sedm nebo ještě dřív, objevitelské nadšení je přejde. Ale
co – i kdybychom šli třeba jen
dva nebo tři, doma nezůstaneme!
„Musíte být vždycky aspoň
tři,“
připomněl
Hvězdář,
„z bezpečnostních důvodů.“
Kdybych tu měl podrobně popsat naše srpnové potáborové
výpravy, nestačilo by mi na to
celé číslo Skauta-Junáka.
Nejvíc mě na nich udivilo nejen to, že se nás vždycky sešlo
dost, ale jak úžasná místa
jsme v našem kraji objevili. Žiju tady už šestnáctý rok od narození, ale za celou tu dobu
jsem od nikoho neslyšel, že
byl u vodopádů na Jedlovém
potoku. Teprve když jsem doma podrobně zkoumal mapu
a vyhledával vhodné cíle výprav, padl můj pohled na vodorovné čárky, které přerušovaly na několika místech
modrou
linii
označující
Jedlový potok.
K těm vodopádům jsme putovali skalnatou divočinou, koryto potoka bylo plné obrovských žulových balvanů,
průzračná, i v parném létě ledová horská voda tekla mezi

nimi, pod nimi i přes ně. Kolik
jeskyněk ta žulová skaliska
tvořila! A vějíře kapradí dodávaly těm opuštěným, neschůdným končinám pohádkový
ráz.
Jiná výzkumná výprava nás
zavedla do pískovcových skalek, asi dvanáct kilometrů západně od našeho města.
Foglarova Jezerní kotlina mi
připadala jako kraj z neskutečného světa – a tady jsme takových kotlin objevili asi deset,
obklopených pískovcovými
věžemi. Pravda, jezírka v nich
nebyla, zato nádherné písečné
přesypy se stovkami mravkolvích jamek. Místo šafránů tam
rostly keříčky obsypané zralými borůvkami a rudými brusinkami.

Jezero, ve kterém bylo úžasné
koupání, jsme objevili v údolí
Jizery, pro změnu asi dvacet
kilometrů na východ od našeho města. Písek se tu již netěží, a tak bylo v namodralé vodě báječné plavando grando.
I potápěndo.
Na sever od nás jsme prozkoumali tok říčky Smědé, která teče z hor do polských rovin.
Přál bych vám vidět její meandry, vine se krajem stejně klikatě jako v pradávných dobách, lidská ruka tu ještě
nestačila zničit přírodní koryto. Tam jsme objevili v pobřežním písku veliké stříbřité pavouky. Náš soused, který
pracuje v muzeu jako entomolog – znalec hmyzu, mi řekl:
„To jste viděli slíJáky! Tihle
pavouci žijí v naší republice
jen tady – a potom až na mořském pobřeží!“
Nemyslete si, že my Vlci žijeme v nějakém fantasticky bohatém kraji. Než jsme se do
těch podivuhodných míst do-

stali, museli jsme jet třeba hodinu vlakem a pak putovat dalších sedm kilometrů pěšky.
Ale ty daleké cesty vždycky
stály zato. Tak jsme zjistili, že
Sluneční zátoka se najde nejen
v knize Hoši od Bobří řeky, ale
i nedaleko našeho domova.
Spoustu kouzelných místeček
jsme objevili i pár kilometrů
od klubovny. Březový hájek
obklopený dozrávajícím polem – tam jsme si připadali jako na ostrově obklopeném
oceánem, obilí se kolem vlnilo
jako mořská hladina. V zámeckém parku na okraji bezvýznamné ospalé vesnice rostly
desítky druhů cizokrajných
stromů. Obohatily naši sbírku
listů o několik nových exemplářů. Na skládce za továrničkou na skleněnou bižuterii
jsme propadli zlaté, vlastně
skleněné horečce – nasbírali
jsme tam spoustu barevných
sklíček a korálků. Dokonce
i skleněné přívěsky s kazy téměř neviditelnými.
Mohl bych tu vyjmenovat
opuštěné lomy, zarůstající písečáky, ostrůvky v řece, tajuplné lesní rokle, skalky skryté
v houštinách, palouky, rajská
údolíčka, rybníky obklopené
rákosovou džunglí. Všude,
všude jsme našli něco krásného, jedinečného, i když to byla
třeba divočina v kapesním vydání.
Byl to zkrátka srpen jako vyšitý. A to všechno jsme viděli,
poznali a prožili jen proto, že
jsme si na konci tábora řekli
– Vlci, kteří zůstanou doma,
neprosedí zbytek prázdnin
u počítačů, videa a televize.
Chceme něco nového vidět,
něco zajímavého poznat, něco
vzrušujícího prožít! A dokázali
jsme svoje sny a plány uskutečnit.
Lobo
Ilustrace Marko Čermák
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knížky
do krosny
HISTORIE SVORNÉ SEDMY
a NOVÁČEK BUBÁČEK
Svorná sedma – čtyři kluci a tři děvčata z domu U Grošáka prožívají neobvyklá dobrodružství v přírodě. Mnozí jste si jistě v minulém čísle přečetli z této knihy ukázku.
Nakladatelství Olympia vydalo Svornou sedmu v edici
Sebrané spisy Jaroslava
Foglara. Kniha je navíc doplněna humorným vyprávěním o skautském nováčkovi
s názvem Nováček Bubáček
píše deník.
HRY JAROSLAVA FOGLARA
Jestřáb vymyslel nebo upravil za půl století
vedení oddílu stovky her. Hodně jich
vyšlo v časopisech Mladý hlasatel, Junák,
Vpřed a v oddílovém Čigoligu, další se zachovaly v kronikách jeho oddílu, ale některé zůstaly jen v osobním archivu. Miloš Zapletal,
který se téměř celý život zabývá studiem
a sbíráním her z celého světa, si před lety pořídil výpisky z kronik Dvojky, a tak z nich a dalších materiálů mohl nyní sestavit celou knihu
s názvem: Hry Jaroslava
Foglara. Kniha obsahuje krátkodobé hry v přírodě i v klubovně a také dlouhodobé hry
s dobrodružnou legendou.
Ilustrace Marko Čermáka
jsou doplněny reprodukcemi
herních pomůcek a plánků.
250tistránková kniha vychází jako 25. – poslední svazek edice Sebrané
spisy Jaroslava Foglara v nakladatelství
Olympia.
ZASTAVENÝ PŘÍVAL
Děj románu Eduarda Štorcha (jistě jste četli
jeho nejslavnější knihy – Lovci mamutů nebo
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Bronzový poklad) se odehrává kolem roku 800, tedy v době, kdy se v srdci
Evropy zabydlovaly slovanské kmeny. Pšované se
usídlili v okolí Vrátenské
hory nad pramenem
Pšovky v kraji soutoku
Labe a Vltavy. Náčelník
Běch z příběhu je vůbec
prvním Čechem, jehož existenci je možno historicky doložit. Běch se postaví v hrdinném
boji proti Frankům vedeným synem slavného
Karla I. Velikého. Ústřední postavou příběhu
z dávných časů je ale dívka – hezká a statečná Radislava.
Knihu o 144 stranách ilustroval Zdeněk
Burian. Není to pouhý dobrodružný román
– kniha poutavě přiblíží i naši dávnou historii.
V dubnu jej vydala Olympia.
3x Windy
VLČÁK ANT – HRDINNÝ LETEC RAF
Románový příběh Lassie i Curwoodova
Kazana zná celý svět. Na našem knižním trhu
se nyní objevila kniha o slavném a skutečném
vlčáku Antovi, který svůj
dramatický život strávil
věrně po boku českého
příslušníka britského
Královského
letectva
(RAF) palubního střelce
a leteckého instruktora
seržanta Václava R.
Bozděcha. Ant tedy byl
členem posádky 311.
bombardovací perutě,
která zasahovala do bojů 2. světové války.
Autorka knihy, Iveta Irvingová, měla k této
tématice velmi blízko, nebo+ její otec, generálmajor Jan R. Irving, patřil k nejlepším letcům této perutě. Ant byl za záchranu lidských životů a účast na operačních letech
vyznamenán několika medailemi.
Seržant Bozděch psal po návratu z Británie
své válečné příběhy do časopisů Junák
a Vpřed. Pamětníci jistě potvrdí, že to bylo
jedno z nejpoutavějších čtení na jejich
stránkách. Knihu se 311 stranami textu a více jak 60 fotografiemi vydalo nakladatelství
Otakar II.
František Srp

31

© Berg

Táborové
nápady
! Tábor jako vikingská lo
8. smečky vlčat z pražské Šipky na Úterském potoce 1999
" Plachetnice jako vázaná
stavba na táboře francouzských skautů, kresba Pierre
Joubert
# Stavba konstrukce na
závody spřežení podle
časopisu Skauting č. 10, roč.
36 – 4. středisko Junáka
Hradec Králové-Kukleny, foto
Jiří Fabián

$ Závody spřežení, kresba
Pierre Joubert

32

$ Vázaná táborová brána
s věží, foto Martin HolubLišák, Jindřichův Hradec

! Různé typy ohnišC – táborové muzeum skautů z Vyškova, foto Irena Bláhová
Omrzely vás už běžné stavby na táboře?
Sežeňte silné provazy, připravte si dostatečné
množství ohlazených tyčí a vyzkoušejte si vázané stavby. Skauti v zemích západní Evropy,
ve Francii, Belgii či Holandsku, kde nemají tolik dřeva jako u nás, používají tyče a provazy
ke konstrukcím opravdu složitým, a pokaždé
z nich vytvoří něco jiného. Tomuto umění říkají „pioneering„. Zkuste si vyhledat příručku
s názvem Skautské stavby, která vyšla v edici
Skautské prameny v nakladatelství Skauting
Liberec. Najdete v ní nejen vázané brány nejrůznějších tvarů, věže, můstky, ale i prolézačky a další náčiní k táborovým zábavám.

$ Konstrukce hlídkové věže, kresba Jiří
Lasovský-Jura, z knihy Skautské stavby

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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JAK DOSTAL
LEOPARD
SKVRNY
Rudyard Kipling
Ve dnech, kdy všichni měli, má milá holčičko, stejnou barvu, usadil se leopard v místě, které se nazývalo Vysoký veld. Všimni
si, že to nebyl Nízký veld, ani Lesní veld či
Pustý veld, ale prostě horský a slunečný
Vysoký veld, kde byl písek a pískově zbarvené skály a trsy pískově žluté trávy. Žili tu
žirafa, zebra, gazela, kudu a antilopa,
a všichni měli pískově žlutou barvu. Ale
nejpískovitěji žlutohnědý byl leopard, šedožlutá kočkovitá šelma, přesně zapadající
do žlutohnědé barvy Vysokého veldu. Pro
žirafu, zebru a všechny ostatní to ovšem
bylo velice špatné. Leopard mohl totiž ležet vedle obyčejného žlutošedého kamene
nebo trsu trávy, a když šla kolem žirafa,
zebra, gazela, kudu či antilopa lesní nebo
34

žíhaná, hned na ně mohl zaútočit. A taky že
to dělal!
Byl tam také Habešan, měl luk a šípy (byl
úplně šedožlutý) a žil ve Vysokém veldu
s leopardem. Ti dva lovili obyčejně spolu.
Habešan lukem a šípy, leopard tesáky
a drápy, až žirafa, gazela, antilopa a všechna ostatní zvířata nevěděla, kam skočit.
Opravdu to, holčičko, nikdo z nich nevěděl.
Po velmi dlouhé době – tehdy všechno žilo
mnohem déle než dnes – se zvířata naučila
vyhýbat se všemu, co vypadalo jako leopard nebo Habešan, a jedno po druhém utíkalo z Vysokého veldu. Začala to žirafa,
protože měla nejdelší nohy. Utíkala mnoho
dní, až se dostala do velikého lesa, kde byly jen a jen stromy a křoví a pruhované
a skvrnité a křižující se stíny, a tam se skryla. Znovu uplynula dlouhá doba, a jak zvířata žila napůl ve stínu a napůl v slunci
a jak na ně dopadaly mihotavé stíny stromů, vypadala žirafa jako pocákaná, zebra
byla žíhaná, gazela a kudu ztmavly a dostaly na záda malé šedé vlnovky, jaké má kůra
na stromech. A tak, ačkoli bys je mohla slyšet a cítit, zřídkakdy bys je mohla vidět, ledaže bys věděla, kam se máš dívat. Zvířata
prožívala v těch skvrnitých stínech pralesa
krásný čas, zatímco leopard a Habešan běhali po Vysokém veldu, jen obyčejně šedožlutohnědém, a nepřestávali se divit,
kam zmizely jejich snídaně, obědy a večeře. Nakonec měli takový hlad, že jedli myši,
brouky a skalní králíky, až jim z toho bylo
špatně. A tehdy potkali opici, štěkavého
paviána se psí hlavou, který je nejmoudřejším zvířetem v celé Jižní Africe.
Leopard se zeptal paviána (byl hrozně horký den): „Kam se všichni schovali?"
Pavián zamrkal. On to totiž věděl.
Habešan zamířil k paviánovi: „Můžete mi
sdělit nynější místo pobytu původní fauny?" (To je totéž, nač se ptal leopard, ale
Habešan rád používal složitých výrazů. Byl
vzdělaný.)
Pavián zamrkal. On to totiž věděl.
Konečně pavián promluvil: „Zvěř se přemístila ke skvrnám. Radím ti, leoparde,
abys učinil totéž."

Habešan pravil: „To je všechno velice pěkné, jenže já bych rád věděl, kam se odstěhovala původní fauna?"
Pavián řekl: „Původní fauna se spojila s původní flórou, protože už byl nejvyšší čas,
aby došlo ke změně. Radím ti, Habešane,
aby ses také co nejdříve změnil."
Leopard s Habešanem z toho nebyli moudří, ale přesto se vydali hledat původní flóru. Po mnoha a mnoha dnech objevili rozlehlý vysoký prales plný stromů, jejichž
kmeny vrhaly žíhané, čárkované, čerchované, šrafované, pruhované, přerušované
a tečkované stíny. (Řekni to hodně rychle,
a uvidíš, jak ten les byl plný stínů.)
„Co to je?" ptal se leopard. „Taková hrozná
tma, a plná světelných střípků?"
„Nevím," pravil Habešan,
„ale měla by to být původní
flóra. Cítím žirafu, slyším žirafu, ale nevidím ji."
„To je divné," poznamenal
leopard. „Asi to bude tím, že
jsme přišli ze slunce. Cítím
zebru, slyším zebru, ale nevidím ji."
„Počkej," řekl Habešan, „bude to asi tím, že jsme je už
dlouho nelovili. Asi jsme zapomněli, jak vypadají."
„Nesmysl!" namítal leopard. „Docela dobře
si na ně z Vysokého veldu vzpomínám.
Zvláště na jejich morkové kosti. Žirafa je
pět metrů vysoká, celá oranžovozlatěžlutá,
a zebra měří půl druhého metru a od hlavy
po kopyta je celá světle hnědošedá."
„Hm," přikývl Habešan a hleděl do tečkovaných a žíhaných stínů původní flóry pralesa. „V téhle tmě by měly být vidět jako banány v udírně!"
Jenže nebyly. Leopard a Habešan lovili celý
den, a třebaže mohli zvířata slyšet a cítit,
neviděli ani jediné.
„Ty má dobroto," povzdechl si leopard,
když byl čas na svačinu, „počkejme, až se
setmí. Tohle honění je pro ostudu."
Tak čekali, až se setmí, a potom leopard
uslyšel, jak něco funí ve světle hvězd, které

se prodíralo větvemi. Skočil po tom zvuku.
Bylo to cítit jako zebra, a když to srazil k zemi, kopalo to jako zebra, ale vidět to nebylo. A tak povídal: „Jen klid, ty tvore bez tvaru. Posadím se ti na hlavu a počkám, až se
rozední, protože tu je něco, čemu nerozumím."
Náhle uslyšel bručení, praskání, zvuky nějakého zápasu a Habešana, jak volá: „Něco
jsem chytil, ale nevidím, co to je. Je to cítit
jako žirafa, kope to jako žirafa, ale nemá to
tvar."
„Nedej se oklamat," zvolal leopard. „Sedni
tomu na hlavu a počkej, až se rozední. Já
jsem to udělal také. Jsou tady zvířata, která
zřejmě nemají žádný tvar."
A tak seděli oba na kořisti až
do rána. Tu se ozval leopard: „Bratříčku, co budeš
mít k snídani?"
Habešan se poškrábal za
uchem a pravil: „Mělo by to
být od hlavy až po kopyta
oranžově žlutohnědé a měla
by to být žirafa, ale všude to
má kaštanové kaňky. A co
máš ty k snídani, bratříčku?"
Leopard se podrbal na hlavě
a řekl: „Mělo by to být pěkně
světle hnědošedé a měla by to být zebra,
ale má to na sobě černé a narudlé pruhy.
Cos to pro všechno na světě provedla, zebro? Copak nevíš, že ve Vysokém veldu bys
byla vidět na deset mil? A tady nemáš žádný tvar."
„Ano," souhlasila zebra, „jenže tady není
Vysoký veld. Copak nevidíš?"
„TeM už ano," řekl leopard. „Ale včera jsem
neviděl. Jak je to možné?"
„PusN nás," vybídla ho zebra, „a my ti to
ukážeme."
Pustili tedy zebru a žirafu. Zebra zašla k trnitým keřům, skrze něž vrhalo slunce pruhy světel, a žirafa si stoupla mezi vysoké
stromy, vrhající skvrny stínů.
„A teM pozor!" zvolaly zebra a žirafa.
„Takhle se to dělá. Raz - dva - tři! Kde máte
snídani?"
Leopard i Habešan kulili oči, ale všechno,
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co viděli, byly jen pruhy a skvrny stínů
v pralese. Po zebře a žirafě nebylo ani vidu
ani slechu, protože se schovaly ve stínech
mezi stromy.
„Hele," poznamenal Habešan, „tenhle trik
se musíme naučit. Vezmi si z nich, leoparde, příklad. VždyN v té tmě vypadáš jako
kus mýdla v uhláku."
„Ho! Ho!" bránil se leopard. „Budeš se divit,
ale ty vypadáš ve tmě jako hořčičná placka
na hromadě mouru."
„Dobrá. Ale tyhle řeči nás nenasytí," pravil
Habešan. „Jisto je, že se do tohoto prostředí
nehodíme. Poslechnu paviána. Poradil mi,
abych se změnil, a protože kromě své kůže
nemám, co bych změnil, vyměním si ji."
„Ale jak?" zvolal velice rozčilený leopard.
„Vyměním ji za pěknou černohnědou pracovní barvu s trochou nachu a se špetkou
břidlicové modři. To bude to pravé, až se budu schovávat v dutinách nebo za stromy."
A tak si změnil kůži a leoparda to ještě víc
rozčililo, protože nikdy předtím neviděl, že
by si člověk měnil kůži.
„Co bude se mnou?" zeptal se, když si
Habešan převlékl poslední malíček do nové
kůže.
„ZařiM se taky podle paviánovy rady. I tobě
přece doporučoval změnu."
„Dělal jsem, co jsem mohl," odpověděl leopard. „Změnil jsem loviště, jak nejrychleji
to šlo. Změnil jsem prostředí zároveň s tebou, a nebylo mi to nic platné."
„Jenže," poznamenal Habešan, „pavián nemyslel změnu kraje, ale změnu kůže."
„To má být vtip?" řekl leopard.
„Jen si vzpomeň na žirafu," vysvětloval
Habešan. „Nebo na zebru, máš-li raději pruhy. Opatřily si skvrny a pruhy a jsou teM náramně spokojené."
„Hm," zabručel leopard, „jenže já bych nechtěl vypadat jako zebra ani za nic!"
„Musíš se rozhodnout," pravil Habešan.
„Nechtěl bych jít na lov bez tebe, ale když
budeš vypadat jako slunečnice u nadehtovaného plotu, nechám tě doma."
„Chci tedy mít skvrny," rozhodl se leopard.
„Ale dej pozor, aby nebyly nevkusné. Nerad
bych vypadal jako žirafa, ani za nic!"
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„Udělám ti je jen konečky prstů," slíbil
Habešan. „Zbyla mi na kůži spousta černé
barvy. Vstaň!"
Habešan pak spojil pět prstů do půlkruhu
(zbyla na nich spousta černé barvy z nové
kůže) a přitiskl je na leoparda. Kdekoli se
prsty dotkl leopardovy kůže, zanechal tam
malá černá znaménka. Můžeš je, má milá
holčičko, vidět na každé leopardí kůži.
Někde mu prsty uklouzly a znaménka se
trochu rozmazala, ale podíváš-li se dobře
na kteréhokoli leoparda, uvidíš na něm
vždycky pět malých znamének, pět otisků
tlustých černých prstů.

„TeM jsi ale krásný!" pravil Habešan.
„Můžeš si lehnout na zem, a budeš vypadat
jako hromádka oblázků. Můžeš si lehnout
na holou skálu, a budeš jako kus slepence.
Když budeš ležet na větvi, bude se zdát, že
slunce prosvítá listím. A lehneš-li si doprostřed stezky, ani pak nebudeš nijak nápadný. Uvažuj o tom a zatím přeM."
„Když je to tak výhodné," poznamenal leopard, „pročpak sis také neudělal skvrny?"
„Pro černocha je nejlepší černá barva," řekl Habešan. „A teM pojM, podíváme se, jestli nechytneme paní Raz - dva - tři - a - kde máte - snídani."
A tak odešli a pak už byli, má milá, šNastně
živi. A to je vše.
Tu a tam uslyšíš, jak dospělí říkají: „Copak
je možné, aby Habešan změnil svou kůži
a leopard své skvrny?" Myslím, že dospělí
s touhle hloupostí nikdy nepřestanou,
i když Habešan s leopardem to jednou udělali. Ale znovu to už neudělají, protože
s tím, jak vypadají, jsou docela spokojeni.
Rudyard Kipling, z knihy Povídky jen tak
foto: archiv

SČK
Jméno Rudyard Kipling jistě neslyšíš poprvé.
Je to spisovatel, kterého proslavily především
Knihy džunglí, líčící příběh lidského mláděte
Mauglího, kterého vychovává vlčí smečka.
A protože právě tento příběh zvolil zakladatel
skautingu Robert Baden-Powell jako legendu
při výchově nejmladších skautů – vlčat, znají
jej skauti po celém světě. Ostatně - jistě ti neuniklo, jak se to v našich oddílech hemží přezdívkami jako Akela, Balů, Baghýra, Kay..., které pocházejí právě z této knihy.
Už jste hráli v družině Kimovku? Nejspíš ano,
a možná v mnoha obměnách. Tato snad nejoblíbenější skautská hra, procvičující postřeh
a paměN, je z jiného Kiplingova díla – příběhu
chlapce Kima.
Rudyard Kipling (1865-1936) prožil velkou
část života v Indii, která byla tehdy anglickou

kolonií. Z exotického prostředí čerpal náměty
k mnoha povídkám, zejména o přírodě, o zvířatech – například o životě divokých slonů, či
o malém lovci hadů – šelmičce mungovi. Psal
také básně – snad nejznámější z nich je mezi
našimi skauty ta s názvem Když..., oslavující
mužnost a charakter. Z jeho dalšího díla jmenujme alespoň chlapecký román Stateční kapitáni a příběh z prostředí střední školy
Stopka a spol., které však u nás byly vydány
za časů vašich tatínků či dědečků a asi sotva
je seženete. Výbor povídek o zvířatech u nás
vyšel například pod názvem Rikki Tikki Tavi,
a půvabné pohádky, které psal pro svou malou dcerku – Povídky jen tak.
Možná se Ti nepodaří sehnat knížku zrovna
od R. Kiplinga. Ale před tebou jsou dva měsíce prázdnin! Dva úžasné měsíce, plné dobrodružství, výprav do přírody, za historií,
čeká tě tábor… Přes všechnu činnost jistě
zbyde i chvíle na čtení, třeba až kapky deště budou cinkat o okenní sklo nebo bubnovat na stanové plátno. A tak ti přejeme
šNastnou ruku při výběru nějakých pěkných
knížek na prázdniny. Jakýchkoliv. Přečteš-li
alespoň dvě, získáš do desetiboje za každou z nich 5 bodů (tedy
dohromady – a taky nejvýš – 10
bodů).

Nově přihlášení členové Skautského čtenářského kruhu:
Alena Veselá, Liberec 1; Lucie Hudousková, Liberec 5; Simona Polláková, Liberec 5; Romana
Bobková, Liberec 5; Monika Podzimková, Liberec 1; Eva Tuláčková, Liberec 8; Zuzka Reiterová,
Liberec 6; Nora Uhlířová, Liberec 1; Lucie Boudová, Stráž pod Ralskem; Maruška Jandíková,
Liberec; Kateřina Panenková, Liberec 12; Kristýna Panenková, Liberec 12; Vojtěch Dostál, Kraslice;
Lucie Zemánková, Radiměř; Otto Ečer, Štětí nad Labem; František Skoták, Karlovy Vary - Stará Role;
Jan Uličník, Frenštát pod Radhoštěm; Jan Špindler, Ústí nad Orlicí; Aneta Slobodzianová, Benátky
nad Jizerou I; Pavel Vavřička, Frýdek - Místek; Jan Zháněl, Frýdek - Místek; Markéta Vondráková,
Praha 4; Jan Prachař, Kunovice; Aleš Jiroušek, Pardubice; Michaela Procházková, Pardubice; Petra
Bílá, Pardubice; Monika Prudičová, Pardubice; Věra Dytrtová, Pardubice; Radek Valenta, Česká
Bělá; Tomáš Knötig, Rosice u Brna; Iva Lorencová, Skuteč; Lenka Mrkusová, Šluknov; Tomáš
Ješátko, Praha 10-Vršovice; Marta Křenková, Aš; Martin Sova, Jihlava; Barbora Mžyková, OstravaDubina; Ondřej Martínek, Zlín; Jitka Procházková, Benešov; Jaroslav Hrubant, Velká HleMsebe;
Vanda Podroužková, Benešov u Prahy; Jindřich Pávek, Vyškov; Richard Pomajzl, Strakonice
Za duben a květen byli vylosováni a knihu dostanou tito členové SČK: Kateřina Panenková
z Liberce, Vojtěch Dostál z Kraslic, Barbora Mžyková z Ostravy-Dubiny, Tereza Rynatová z Prahy 6
a Vojtěch Štěpán z Náchoda.
A ještě jednou omluva. Při běžném provozu redakce a přípravě jednotlivých čísel časopisu se nepodařilo včas vyřídit rozeslání všech legitimací SČK přihlášeným členům, a knihy některým vylosovaným
výhercům. Nezoufejte! Neodjedu na prázdniny, dokud to všechno nezkontroluji a nevyřídím, opravdu.
Krásné léto vám všem přeje
Káča
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skautský
desetiboj
Skautský desetiboj nekončí!
Ačkoliv je toto číslo Skauta-Junáka poslední
v tomto ročníku, Desetiboj určitě bude pokračovat i po prázdninách!
Jsme rádi, že vás tohle soutěžení se sebou samým zaujalo.
Děkujeme vám všem, kteří jste nám napsali,
kteří jste se nám svěřovali s problémy, projevovali jste své nadšení, posílali jste hlášení o tom,
kolik kytiček jste na jaře našli či kolik je ve vašem oddíle členů SČK.
Blahopřejeme také všem, kdo se neváhali poprat s vlastní leností a trénovali své tělo v sou-

burza
Prodám junácké opasky, stezky vlčat a skautů, šňůrky a mnoho skautské literatury. Dále
prodám odborky, vše za poloviční cenu, a
malou sbírku skautských odznaků (35 kusů, 5
Kč za kus).
Miroslav Skokan, Sídliště 573, 394 64 Počátky

VELKÁ

těžích z rubriky Dokážeš to? nebo cvičili mozkové závity nad Hlavolamy.
Do příštího roku se můžete těšit na další úkoly.
Skautsk desetiboj

m o nost datum

1.H lavolam y

10

2.Chøze nad propast

10

3.Pam ÆtnØ strom y

5

4.Souhv zd

5

5.V robek z błezovØ køry

5

6.TÆborovØ dobrØ skutky

20

7.D okÆ e to

10

8.K nihy na prÆzdniny

10

9.Z skatpłedplatitele

20

10.Płb h nebo fotografie

5

C ELK EM

body

100

Kdo má zájem, může si dopisovat s 12-13letou sestrou. Odepíši každému.
Katka Bubíková - Bubča, 17. listopadu
1221/11, 742 21 Kopřivnice
Jsem čtrnáctiletá skautka a ráda bych si dopisovala se skautkou nebo skautem ve věku
13-16 let.
Lenka Šebestová, Raškovice 169, okr. Frýdek Místek, psč 739 04

LETNÍ SLEVA VZDUCHOVEK PRO SKAUTY

Zbrojovka Brno připravila pro skauty na letošní prázdniny velkou slevu na sportovní vzduchové pistole. Ze
2.000,- Kč v maloobchodě na 1.150,- Kč, vč. DPH!!!
Sleva platí pouze do 30.7.

ZAP 960

Jedná se o novou vzduchovou pistoli, která funguje
s obyčejnou sifonovou bombičkou a má zásobník na
5 diabolek, nastavitelné hledí a dřevěnou rukoje/.
V případě zájmu zašlete objednávku se svou adresou a objednaným počtem kusů vzduchovek
do správního oddělení Kanceláře ústředí Junáka (Junák, Senovážné nám. 24, 116 24,
skaut@junak.cz), která bude předána k vyřízení Zbrojovce v Brně. Objednané vzduchovky Vám
přijdou na dobírku. Podrobnější informace vč. obrázku byly rozeslány v květnovém informačním balíčku na ORJ a také na www.skaut.cz. SO KUJ další informace neposkytuje. Využijte
šanci, jak zpestřit činnost oddílu nebo nakoupit ceny do soutěží.
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Co přinesl
poštovní kurýr?

kresba: berg

Milé čtenářky – milí čtenáři!
Nejdřív ze všeho chceme poděkovat vám všem za
podporu časopisu Skaut-Junák.
Děkujeme také za všechny vaše dopisy, aC už obsahovaly literární příspěvky, obrázky nebo kritické připomínky – bez nich by to nebyl VÁŠ časopis,
a něco by mu chybělo. Skaut-Junák totiž musí žít
se svým hnutím a se svými čtenáři, aby byl živý,
aby odrážel vaši činnost. A to se, doufáme, v tomto ročníku docela povedlo.
Teprve nyní, na konci ročníku budeme uzavírat
některé soutěže a výsledky výzev, na které jste reagovali. Některé začaly už vloni na podzim, například VÝZKUM HER, kde se sešlo přes 20
tlustých obálek. S výzkumem skautské historie posledních 10 let to už tak slavné nebylo, přesto se
pár dopisů sešlo a předáme je ústřednímu skautskému archivu. Největší ohlas měla čtenářská anketa – přišlo na ni zatím přes stovku odpovědí.
Abyste nám přes prázdniny moc nezlenivěli, máme pro vás dva úkoly. Oba sice jsou i součástí
Desetiboje, ale hlavně tím pomůžete nám v redakci a zajistíte, že bude časopis dál vycházet.
Hezké prázdniny!
Káča a Miloš
OMLUVA – OPRAVA
V minulém čísle na redakční stránce vyšla nedopatřením nesprávná cena předplatného
na příští ročník Skauta-Junáka.
Takže teM správně:
Předplatné na 43. ročník časopisu
přes tiskového zpravodaje stojí
140 Kč
Všem čtenářům se omlouváme.
(Poznámka: Ke splnění úkolu do Desetiboje
stačí původně uvedená částka, tedy 65 Kč.)
První úkol na prázdniny:
Pokus se sehnat dalšího předplatitele SkautaJunáka! Musí to být někdo, kdo časopis dosud
neodebíral na své jméno. Ukaž časopis i dalším
kamarádům a kamarádkám – nejen v oddíle,
v družině, ale třeba i ve škole, u babičky na
prázdninách nebo na táboře. Zjisti si adresu vašeho tiskového zpravodaje, a nového zájemce

mu nezapomeň nahlásit. Do Desetiboje si za to
můžeš započítat celých 20 bodů!
Pokud sám ještě předplatitelem nejsi (čteš si časopis třeba v klubovně nebo ve veřejné knihovně, nebo si jej půjčuješ od kamaráda),
a k odběru se jmenovitě přihlásíš
(přes vašeho tiskového zpravodaje
střediska), za sebe si můžeš započítat
jen polovinu bodů, tedy 10.
A ještě něco: podaří-li se vašemu tiskovému
zpravodaji předplatit časopis do 13. září 2000,
dostaneš navíc malý dárek.
(Pozor!!! Budeš-li platit samostatně přímo na adresu TDC, nezapomeň jako variabilní symbol
uvést své rodné číslo a připsat jméno tiskového
zpravodaje a číslo střediska!)
Druhý úkol na prázdniny:
Pošli do redakce během prázdnin nějaký příspěvek pro časopis – dobrodružnou nebo veselou historku, líčení nějakého pozorování v přírodě, vtipy, hlavolamy,
nápady... anebo třeba fotografii z vaší
činnosti. Za odeslaný dopis redakci si
můžeš započítat 5 bodů.
Desky na Skaut-Junák
Pro zájemce je možno v TDC objednat plátěné
desky s originální ražbou na svázání celého
ročníku časopisu.
Pokud chceš vyzkoušet svou zručnost, a časopis si svázat sám, podrobný návod najdeš
v základní skautské příručce Skautskou stezkou na str. 160-165.
Také si můžeš vyrobit jen lepenkové desky
s tkalouny, anebo pevnější, potažené plátnem
a s klopnami. Návod vyšel kdysi například v zelené Encyklopedii táborníka od Mirko Vosátky
(viz heslo Zápisník táborníka, str. 219-220)
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dokážeš to?
I tentokrát jsou zkoušky všestranné tělesné
zdatnosti součástí Skautského desetiboje. Jindy
na ně míváš měsíc, te však celé prázdniny.
Nenech si proto ujít ani jediný bod! Už se nemůžeš vymlouvat na nedostatek času. Záleží jenom na tom, zda máš dost pevnou
vůli a toužíš dost silně pro urostlé
postavě, rychlých nohou, silných pažích, mrštném těle.
Důkaz rychlosti. Sežeň si ráfek z kola, který
už nemá dráty a nahrazuje vlastně obruč (můžeš ovšem využít i skutečnou obruč, pokud ji
máte). Na rovném trávníku ráfek rozkutálej,
pak se za ním rozběhni a proskoč jím tak hbitě, aby se nezarazil o tvoje tělo a koulel se ještě aspoň metr. Musíš se do něho vrhnout s dopředu nataženýma rukama a hlavou napřed.
Za zdařilý průskok získáš 4 body. Jestliže se
ráfek o tebe zastaví, nevadí, zkus to znovu.
A třeba stokrát, dokud to nedokážeš.

Vyzkoušejte tenhle test mrštnosti společně na
táboře. Ráfek bez drátů se dá najít na skládkách starého železa, někdy i na smeNáku. Je to
dobrá tělocvičná pomůcka, nahradí klasickou
obruč. ZařaM ho i do své soukromé domácí tělocvičny.
Důkaz plavecké zdatnosti. Uplaveš-li bez zastávky aspoň padesát metrů, máš právo na 3
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body. Jestliže přerušíš plynulé plavání, ale
uplaveš předtím aspoň 35 metrů, získáš 2 body. Kdo si musí odpočinout ještě než urazí tuto vzdálenost, a uplave předtím aspoň 20 metrů, má nárok na 1 bod.
Tuhle zkoušku dělej pod dohledem dospělého
člověka, vedoucího tábora, někoho z rodičů.
ZvlášN když patříš k plavcům málo zdatným nebo dokonce k začátečníkům. Jen kdo smí chodit na plovárnu nebo k řece bez dospělých,
může tento důkaz zdatnosti podávat sám.
Důkaz síly. Vyhlédni si v lese, na zahradě nebo
v parku strom s hladkým kmenem, na kterém
nejsou do dvoumetrové výšky žádné větve ani
výstupky. Kmen musí být silnější než sloup
pouličního osvětlení. Čím tlustší a hladší
strom si zvolíš, tím je tvůj důkaz síly cennější.
Odraz se od země a pověs se na kmen tak, jako když po něm chceš šplhat vzhůru. Obejmi
ho pevně pažemi a sevři nohama. Nesmíš se
chodidly dotýkat země ani rozšířené části
kmene u kořenů.
Začni
pak
zvolna
počítat
vteřiny:
Jedenadvacet, dvaadvacet, třiadvacet… Udržíš-li
se na kmenu celou minutu, získáš 2 body. Sjedešli dolů a dotkneš se země
či kořenů dřív, než dojdeš
k šedesáti, ale napočítáš
předtím aspoň třicet vteřin, připočti si 1 bod.
Důkaz pružnosti. Ve stoji spojném (chodidla
nohou máš těsně vedle sebe) se předkloň,
uchop rukama zezadu
nohy nad kotníky a přitáhni hlavu ke kolenům.
Dotkneš-li se čelem kolen
a budeš mít nohy stále
dokonale napnuté, získáš
1 bod. Pokrčíš-li kolena
nebo se hlava nepřiblíží
ke kolenům na dotek, ztrácíš na tento bod nárok.
Než svou pružnost vyzkoušíš, důkladně se
rozcvič, půjde ti to pak snadněji.
Opakované pokusy tvou pružnost jen zvýší.
A na splnění soutěžní podmínky máš celé
prázdniny!
Miloš
Kresby M. Čermák

„Já za to opravdu nemohu," hájí se kuchař. „Vařil
jsem je půl hodiny, a nezměkla."

opičárna

• Kuchař tábora slavnostně prohlásil: „Řeknu vám
napřed dobrou a pak špatnou zprávu. Ta dobrá je,
že budou zítra k obědu borůvkové knedlíky.
„Hurááá, sláááva," jásají táborníci.
„A ta druhá," pokračoval kuchař, „že si ty borůvky
musíte sami nasbírat!"
„Nooo, to tedaaa... fůj!"

• Skauti jedou vlakem na tábor. Složili kupu zavazadel na peron, rádce si otřel pot z čela a zabručel. „A ještě jsme měli vzít pianino...“
„Nedělej vtipy!" okřikl ho vůdce.
„Jaképak vtipy," oponuje rádce, „vždyC jsem nechal ležet na pianinu jízdenky na vlak pro celý oddíl."
• Ve stanu na táboře povídá Riki spolubydlícímu:
„Teda, tady něco smrdí. Myješ si vůbec nohy?"
Jeho spolubydlící Chroust rezolutně prohlašuje:
„To víš že ano. Dvakrát denně – ráno a večer."
„Dobře, a měníš taky vodu?" nedá se odbýt Riki.
• „Co jsi to ty za kuchaře? My jsme chtěli, abys
uvařil vajíčka na měkko, a jsou úplně tvrdá,“ zlobí se vůdce tábora.

pozvánka

Kralupští skauti je název výstavy, kterou pořádá skautské
středisko Střelka ve spolupráci
s Městským muzeem v Kralupech nad Vltavou. Výstava
oslavuje 65. výročí založení prvého oddílu ve městě a 10 let
obnovené činnosti. Vernisáž
výstavy se konala 30. května,
ale výstava potrvá až do 16.
července 2000.
Obnova Staré Vody je akce,
kterou pořádá několikrát do ro-

• Přijde táborový kuchař - lenoch do obchodu a povídá: „Dobrý den. Prosil bych deset kilo brambor,
ale dejte mi nějaké menší, abych se tolik nenadřel. Mám to do tábora dva kilometry."
• Povzdechne si Lenochod: „Pět let jsem v oddíle
vodních skautů, a te musím odejít."
„A proč?" ptají se kamarádi. „No, to je tím, že zjistili, že neumím plavat a že se to ani nechci naučit."
• Při oddílových závodech se rozhodčí rozčiluje
na Klokana: „Kolikrát ti mám říkat, Klokane, že
těch šestnáct metrů máš skákat natřikrát a né najednou. VždyC závodíš v trojskoku!"
• Pía se podívá smutně do ešusu a povídá: „Teda
kuchaři, tohle že je půlka kuřete?"
„A..a..ano," zněla koktavá odpově kuchaře.
„V tom případě mi dej tu druhou půlku, a budu
spokojený," řekl Pía.
Balů

ka již řadu let 19. stř. Junáka
Velký Týnec. Chcete pomoci při
úpravě okolí barokního kostela
ve výcvikovém prostoru Libavá
(asi 35 km od Olomouce)? Jezdí
tam nejen skauti z okolí, ale přijíždějí pomoci i zahraniční
skauti. Celý víkend nebudete
jen pracovat, zbude dost času
i na hry a soutěže. Nejbližší termín je uprostřed prázdnin, 29. 30. července 2000, kdy se tu
bude konat pouN. Bližší informace podá Jan Pečínka - Jambo
na tel.: 068/5391047.
WIENA 2000 je veliký mezinárodní skautský tábor pro několik tisíc skautů a skautek.
Neměli jste možnost se zúčastnit světového jamboree, nebo
jiné veliké skautské akce? Máte
jedinečnou příležitost – takové
menší jamboree se koná po de-

seti letech opět na okraji Vídně,
a tak je snadno dostupné z České republiky. Pokud jste se nepřihlásili přímo na celou dobu
trvání tábora, můžete jej navštívit jako hosté ve dnech 30.
července až 8. srpna. Bližší informace vám podá zahraniční
odbor Junáka - Josef Novotný Jouza, tel.: 02 24102525, e-mail:
josef.novotny@junak.cz
Kytičky 15 – to je zase podzimní akce pořádaná Ekologickým
odborem Junáka na Brdech
(Jinecké kambrium, Plešivec).
Exkurze se koná 23. září 2000
a je zaměřena na lesní a skalní
společenstva, geologii a paleontologii, podzimní rostliny.
Sraz zájemců je na vlakové zastávce Jince (traN 200) v 8:33
hod. Udělej si včas poznámku
v kalendáři!
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lu sklidila potlesk, zvláště pak
pochod Rychlých šípů a píseň
Bratrstva Kočičí pracky.
Zásluhu na úspěchu měly nejen
herecké a pěvecké výkony, ale
i velmi nápaditá scéna, které
dokázala přenášet diváky rychle z místa na místo i navodit tu
správnou atmosféru děje.

PROSPĚŠNÝ OHEŇ
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Skautské středisko Oheň
v Mostě spolupracuje se správou městských lesů, například
při stahování větví do valů nebo hromad po těžbě dřeva nebo při úklidu odpadků po nepořádných návštěvnících lesa
na vrchu Ressl na okraji
Mostu. Skauti konají také protipožární hlídky v období sucha.
Za odměnu dostanou dřevo na
obložení kluboven, ale mají také dobrý pocit z naplněného 6.
bodu skautského zákona.
Čáryfuk, Most

Jedenáctý ročník vzpomínkového pochodu na paměN náčelníka Junáka RNDr. Rudolfa
Plajnera se konal 20. května.
Zahájení slavnostním nástupem se konalo tradičně na
Tesáku, kam se sjel skautský
národ z blízkého i vzdálenějšího okolí.

RYCHLÉ ŠÍPY
NA VINOHRADECH
V neděli 21. května
se
Vinohradské divadlo v podvečerních hodinách naplnilo
„dětmi“ od tří do osmdesáti let.
Rychlé šípy zde poprvé v historii dostaly nový rozměr. Po
kresleném seriálu, několika románech, pexesu a řadě dalších
podob je to nyní – muzikál.
Začíná scénkou jako vystřiženou z Mladého hlasatele z roku
1938: vznikem klubu Rychlých
šípů. Další děj sleduje některé
epizody románu Záhada hlavolamu. Většina popěvků muziká-

Po značené osmikilometrové
trase přes Kyčeru, Holý vrch,
Klapínov a Skalné až na památný Hostýn putovaly malé i velké hloučky, někteří rázně, jiní
vychutnávali nádheru okolní
přírody. Mnozí se pak zase sešli u stánků po stranách širokého hostýnského schodiště
se 250 schody před bazilikou
Nanebevzetí Panny Marie, aby
si ještě chvíli popovídali se
spřízněnými dušemi.
Tak zase za rok…

KVĚTINOVÝ DEN
Středa 10. května 2000 byla ve
znamení žlutých květů měsíčku lékařského. Již brzo ráno
vyrazili do ulic skauti a skautky se zásobou květů, letáky
a speciálně upravenými plátěnými taškami jako pokladničkami. Stávalo se, že skauti neměli drobné, protože všechny
získané peníze okamžitě vsouvali do nepřístupných tašek
a pak už k nim nemohli. Mnozí
dárci však nad rozdílem desetikoruny mávli rukou a odcházeli s úsměvem. Vlčata a skauti 166. odd. střediska Arcus
z Prahy 2 vybrali téměř 70 tisíc
Kč, akce v celé republice přinesla přes 16 milionů Kč.
snímek: Windy

55. výročí konce 2. světové
války, 95. let založení místního
Sokola, 650 let prvního písemného dokladu o existenci obce
a 200 let založení sousedních
Nových Jiren. Pro skautský národ bylo tou nejdůležitější
oslavou otevření nového
Skautského domova.
Zelenou stuhu před vchodem
přesekl
starosta
obce
Stanislav Skořepa.
Původní dřevěný barák z roku
1945 sloužil skautům po válce,
pak znova v roce 1968. V roce
1990 se však do něj opět vrátili a za podpory obce jej začali
postupně přestavovat. Jirenští
mají konečně své důstojné sídlo, ke kterému patří i prostorná zahrada pro hry i slavnostní ohně.
snímek: JWN

JIRNY MAJÍ NOVÝ
SKAUTSKÝ DOMOV
Velkou slávu měli 6. května
2000 občané Jiren na okraji
Prahy. Slavili hned několik významných událostí najednou:

vyšším stupni stanuly místní
světlušky a vlčata ze střediska
Liščata Praha 9-Prosek.

BAMBIRIÁDA
PODRUHÉ
Letos se konala Bambiriáda ve
dnech 25. až 28. května. Velká
přehlídka činnosti občanských
sdružení pracujících s dětmi
se konala nejen v Praze, ale
i v Brně, Chomutově, Mladé
Boleslavi, Krnově, Českých
Budějovicích, Plzni a Zlíně.
Pražská Bambiriáda rozložila
své stany a další lákavé aktivity, stejně jako minulý rok, na
Střeleckém a Dětském ostrově
uprostřed
Vltavy.
Tábor
Junáka byl za hlavním „náměstíčkem“. Hned za vázanou bránou s velikým nápisem Junák
se tyčila věž a lanová lávka, na
kterou téměř nepřetržitě stála
fronta dobrodružstvíchtivých
dětí. Ve stanech skautského
minitábora byly pro ně připraveny další soutěže, za které
dostávaly kartičky – kdo nasbíral alespoň sedm z devíti druhů, mohl si narýžovat (skoro)
zlatý valounek.
snímek: Windy

ZÁVOD VLČAT
A SVĚTLUŠEK
Na mnoha místech naší země
se v dubnu a hlavně květnu konala základní – okresní kola celorepublikového závodu vlčat
a světlušek O putovní totem
náčelníka a vlajku náčelní, ze
kterých vítězné hlídky postoupily do druhého – krajského
kola. Vítězové červnových závodů zase postoupí do třetího
– ústředního kola, které se
uskuteční 22.- 24. září 2000.
Snímek z vyhlášení vítězů je
z obvodního kola Prahy 9, 20.
května před klubovnami střediska Újezd nad Lesy. Na nej-

XIII. VŠESOKOLSKÝ
SLET V PRAZE
se koná ve dnech 24. 6. - 2. 7.
2000 a zahrnuje nejrůznější
sportovní i kulturní akce.
Účastní se jej tradičně i mnozí
skauti.
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