
Kronika 4. oddílu hlineckých skautů z let 1999-2003 

Výprava do Tobolek (12.-14. března 1999) 

 

Příprava a počátek organizace 

Občas se stane, ţe člověk provede takový zásluţný a nevděčný čin, jakým je bezesporu 

výprava. On Vladko zrovna na ně moc není, jak se mi nedávno přiznal, ale já si vedl svou a 

chopil se činu. 

Opět jsem vyrobil nádherný plagátek, jaký by mi Mucha mohl závidět, a domluvil se svým 

dědou místo našeho budoucího spočinutí. Děda má totiţ k dispozici opuštěnou samotu, skvě-

lou pro naše potřeby. 

Sdělili jsme klukům nejdůleţitější věci ohledně jídla atd. Samozřejmě, ţe brambory, kte-

rých byl v Tobolkách plný sklep, vzali všichni, ale asi tři si zapomněli lţíci. Bohuţel jsme 

museli nařídit, aby si bratři přibalili po dvou litrech pitné vody, protoţe při letošních mrazech 

tam zamrzlo a popraskalo potrubí. 

 

Uf, vyrážíme! 

Tak jsme se shromáţdili onoho pátku 12. března sešli v 18:20 na zastávce U kostela. Bylo 

nás celkem s Bobanem a se mnou devět, tedy na náš oddíl po dlouhé době slušná výprava. 

Paní Hanáková mě přemlouvala, abychom zpátky jeli autobusem, protoţe skoro všichni hoši 

měli aspoň po dvou zavazadlech v kaţdé ruce (zelenáči jedni přitroublí). Pak náhle přijel au-

tobus CK Vysočina s r.o., mj. proslulý dopravce z loňského tábora, a odvezl nás na místo. 

Řidičovi moc nevoněla matematika, a tak jsem ho nějak tak přivedl na myšlenku, ţe by 

nám nemusel účtovat zavazadla. Byl to ale asi hodný člověk, kdyţ nás na cestě do Tobolek 

předjíţděl, zastavil se a ptal se, zda jsme nezabloudili a neměli jít k Dlouhému. Musel jsem ho 

několikrát ujistit, ţe jsem si absolutně jist a nevedu ubohé děti do záhuby. 

V Tobolkách na nás čekalo příjemné překvapení - pitná voda, kterou sem děda ještě téhoţ 

dne dovezl. Zatopili jsme v kamnech a rychle se zabydleli. Musím na tomto místě ještě po-

chválit Švestku, který se chopil po několika nepříliš úspěšných pokusech svých kolegů sekery 

a počínal si s ní jako velkovýrobna polínek na ekologický pohon, takţe ostatní mohli jen valit 

kukadla. 

 

Ku pralesu a od pralesa 

A tak jsem nazítří bratry vyhnal na celodenní pochod. Šli jsme přes Moţděnici na Zubří. 

Cestou Renek hekal, k čemu jsou vlastně ty výpravy a proč se to dělá. Stále něco blábolil o 

obchodu, kde by něco koupil mamince k svátku. Všichni se mu chechtali, protoţe jsme byli v 

okolí malých vesnic, kde nikdo kvůli Renkovi stavět supermarkety s víkendovým provozem 
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určitě nebude. Okamţitě však šišlat přestal, kdyţ jsem u kapličky na Zubří vyhlásil soutěţ o 

to, kdo mi první ukáţe z tohoto vyvýšeného místa, kde leţí Hlinsko. Dobře to odhadl Marek, 

sice to nevyjádřil tak, jak jsme chtěli, no, ale kdyţ to bylo napoprvé… Dostal kartičku s něja-

kou přesmyčkou a hned stoupla nálada, Renek přestal myslet na obchod a my šli vesele dál. 

Za Hlubokou jsem spáchal kimovku, Vyhrál to Petr Adámku, dobře si vedl i Švestka. Po-

sléze jsme se pustili do umění kulinářského, nějaké to byly těstoviny, rychleji to uvařili zku-

šenější Bobři, ačkoli se jim roztekl provázek, na kterém měli uvázaný (cvoci) kotlík. Pak jsme 

sestoupili do polomského pralesa, celkem se to tam bratříkům líbilo. 

Cestou zpátky jsem ještě podal nějakou hru. Hoši měli za úkol sbírat papírky předem po-

házené po lese a já, Boban a Švestka, který nějak odmítal hrát, jsme po nich házeli šiškami a 

tím je na půl minuty vyřazovali ze hry. Nejvíce jich nasbírali Marek s Fandou. (Pytlík se 

chlubil, ţe jsme ho ani jednou netrefili, měl pravdu, ale sebral jen jediný papírek.) Potom ná-

sledoval jenom prachobyčejný pochod, kdy jsme se roztáhli jako ţvýkačka, ano, hochy uţ to 

zmáhalo. 

Kdyţ jsme se vrátili do Tobolek, s Bobanem jsme připravili guláš, ale nějak na něj ti trou-

bové neměli chuť. Renek si pustil walkman a čmáral svými fixy po novinách (takovéhle pi-

tominy s sebou táhl, doufejme, ţe se poučil a udělal to naposled). Švestka zase moc kecal, 

takţe jsem byl nucen na něj uvalit magerdo*). Nejnádhernější na tomto dnu bylo, uţ v 9 hodin 

večer jsem se s nikým nemohl bavit, přišla jakási spontánní večerka, všichni chrněli jako by 

vyspávali opičku a nevzbudil jsem je, ačkoli jsem dělal hluk jako praţská magistrála. To se 

mi ještě nestalo. Kdyby tomu tak bylo na nějakém táboře… 

 

Zbývá cesta domů 

V neděli si hoši dost mákli, musím přiznat, ţe pracovali jako Ukrajinci v Telekomu. 

Aţ na drobné nedostatky vyčistili Tobolky od vlastního nánosu dokonale. 

S Bobanem jsme rozhodli, ţe půjdeme navzdory pofidérnímu slibu paní Hanákové pěšky 

aţ do Hlinska. Protáhl jsem bratry lesem Tobolákem, kde jsme si zahráli asi dvě drobné hry. 

Za Dřevíkovem jsem Švestkovi vrazil mapu řka: "Budeš nás teď vést aţ ke Královy pile, abys 

získal další podpis do skautské stezky pro tvůj první stupeň." Trochu jsme ho podcenili, kdyţ 

jsme si mysleli, ţe nepřijde na to, ţe tam vede turistická stezka. Přišel. 

Od Královy pily jsme šli a šli, aţ byli někteří bratři trochu ušlí. Hlavně Renek s Fandou, se 

zavazadly v obou rukou. Ve Vítanově jsme bohuţel museli jít po silnici a trochu náš celkový 

dojem z výpravy zkazil Marek, ke kterému se přidali ještě Petr a Zdenda, nechtěli jít po dvou 

po úzké silnici. Renek s Fandou byli úplně odpravení a část výstroje jsme museli převzít sami 

s Bobanem na sebe. 
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Za zmínku téţ stojí, ţe jsem uţ z Tobolek musel nést velikou igelitku odpadu. Hoši patrně 

nebyli dost důvtipní na to, aby pochopili to, co jsme jim stále nenápadně naznačovali o nad-

měrné produkci odpadů člověkem. Spíše to povaţovali za buzeraci a vrtalo jim hlavou, proč 

to musíme tahat s sebou, kdyţ je mnohem chytřejší to nechat na místě, kam se stejně nějaký 

ten pátek, nebo pokud vůbec, podíváme. 

Kdyby mi chtěl někdo nadat, ţe jsem nenapsal, kdo všechno na té výpravě byl, ačkoli mám 

takové tušení, ţe jsem se o všech nějakým způsobem zmínil, tak jsem se pojistil tímto odstav-

cem. Byli to kromě mě a Bobana: Zdenda, Švestka, Petr Adámku a Pytlík od Bobrů a z Orlů 

se zúčastnili: Renek, Marek a Fanda. 

 

Epilog 

Kdyţ jsem se toho dne večer vlekl kvůli jedné záleţitosti po městě, necítiv uţ vůbec nohy, 

potkal jsem tu nejzničenější a nejvyflusanější postavičku dnešního odpoledne - Renka. Odně-

kud se vracel a vypadal, jako by byl po procházce sídliště - skauťák a zpět. A tak jsem pocho-

pil, kdo koho vlastně utahal. 

 

*) Za tento výraz děkuji stařešinovi olašských Romů. On totiţ, pokud ho někdo naštve, vydá 

nějaký edikt, který je závazný pro ostatní soukmenovce. Nejtvrdší je prý zákaz magerdo, ni-

kdo z rodu se nesmí s potrestaným stýkat, natoţ pak mluvit či něco jiného. Musíme si přiznat, 

ţe je to pro Švestku opravdu dost tvrdý trest. Na hodinu to stačilo a uţ byl opravdu hotový. 

Rabín 

 

Příprava na Svojsíkův závod – Tyrolský srub (23.-25. 

dubna 1999) 

 

Příprava? 

Roveři si dali závazek, ţe připraví naše milé skautíky na Svojsíkův závod, objednali si Ty-

rolský srub, jenţ patří okresní radě a je pronajímán na vzdělávací kurzy. Sháněli si někoho, 

kdo by jel s nimi. Šli za mnou, ale já je odmítl, takţe měl jet Matly, protoţe Vladek chtěl být 

na Ivančeně a Vodoucha někam vytáhnout je snaha hodná heroa, obzvlášť kdyţ by se jednalo 

pouze o dohled, tedy jakási babička na hlídání. Nakonec mi ve středu onoho týdne volal Mat-

ly, ţe je marod, tak jsem musel naklusat já. 

A to jsem si říkal, ţe je dobře, ţe nejedu, protoţe třeba ještě druţina Orlů týden před akcí o 

ničem nevěděla. 
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Průběh 

Co se dělo v pátek, to bohuţel nevím, o takových věcech se nemluví, ale snad ţádnou 

ostudu nevyvedli, jenom se musím ještě teď pořád chechtat, kdyţ si vzpomenu, ţe roveři vy-

plázli 76,– korun za dopravu metodických materiálů, kterých měli plnou kárku a ještě moţná 

něco navíc. 

Já jsem tedy přijel aţ v sobotu, na srub jsem dorazil kolem desáté (my intelektuálové říká-

me ráno, ne dopoledne jako naši rodiče a normální lid). Roman zrovna přednášel něco o ději-

nách skautingu, bral to hrozně do podrobností a váţně a hoši zívali, no a já se popadal za bři-

cho smíchy, kdyţ mu pokyvovali hlavami nad srdceryvnou historkou, jak skauti chodili s po-

kladničkou a vybírali na vyhořelé Národní divadlo a šveholili: “Na zdar Národního divadla!” 

a pak nám prý tenhle pozdrav zůstal. V tutéţ dobu přišel br. Dag, jenţ má Tyrolský srub na 

starost, chtěl po nás nějakou brigádu, neboť kaţdé středisko zde musí jeden víkend ročně něco 

odpracovat. 

Odpoledne měl hlavní slovo Boban, přednášel zdravovědu, z oken se rozléhal řev, jako by 

opravdu někoho ošetřovali, ale to byly jen Bobanovy originální způsoby výkladu první pomo-

ci. 

A po Bobanovi měl něco vést Michal Martínek. Švestka mi říkal, ţe se jim zapálit oheň 

moc nedařilo a Michal přišel s přívalem nadávek, ale nakonec se o ně postaral a dokonce jim 

dal i večeři. Renek při pálení ohně udělal svému medvídkovi to, co provedl nevděčný lid Gi-

ordanu Brunovi. (Ještě se ten malý násilník bestiálně usmíval, jak medvídkovi ţárem zezele-

nal zadeček.) 

Večer se konal táborák, scénka má a roverů byla muzikál ke dni sv. Jiří (hudba, text, zpěv 

a reţie: já), myslím, ţe by mi mohl závidět Karel Svoboda, který hudbu a libreto během pre-

miéry určitě nevymýšlel; natoţ pak ještě zpívat a hulákat. Skautíci měli nějaké zprávy a re-

klamy, prý to bylo dobré, ale já si opékal liberák (ten moc dobrý nebyl). 

 

Neděle 

Roman před usnutím prohlašoval, ţe skautíkům udělá kolem čtvrté ráno poplach (my inte-

lektuálové říkáme v noci narozdíl od Hampika a normálního lidu) a ţe se bude vstávat na os-

mou. 

Tak jsem všechny rovery ve tři čtvrtě na devět vzbudil po snídani jsem skautíkům uloţil 

botanickou hříčku a následně jsem se půl hodiny před nimi belhal na nádraţí (uţ vím, k čemu 

je dobrá roverská hůl). Zde na nás uţ čekal br. Dag a vybíral od nás nocleţné. Pak na rovery 

čekaly České dráhy a vybrali od nich opět za kárku.  
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Na nádraţí v Hlinsku jsme se pak rozpadli. Nadával jenom Školník, kterému jsme utekli, a 

on musel tlačit kárku s prasklou pneumatikou přes celé město sám. 

 

Svojsíkův závod (14.–15. května 1999) 

z hejhuláků: Matly, Kamil, Vladko a Boban 

z členů oddílu: až na Pavla Čiháka, Zdendu Málka a Vojtu Lauše všichni 

 

Předzvěst 

A tak se vyplnila ta varovná předpověď, kterou jsme hochy strašili a předpovídali nejhorší 

varianty a děsili je Zeleným Muţíkem, nic naplat, museli jet. 

Celý týden s nimi nacvičoval Vladko nástupy, Boban a já je psychicky podporoval a Matly 

s Radkou vymýšleli na různé kulišárny: např.: udělat ze mne podruhé zdravotníka na tábor a 

rozhodčího na závod či sepsat správu o činnosti střediska s třemi hrubkami na odstavec (na-

štěstí neprošel Vodouchův návrh, aby byla vyvěšena její kopie na skauťáku se všemi chybami 

opravenými červenou tuţkou; inu pedagog). 

V pátek jsme dovedli hochy na nádraţí a nechali je napospas Bobanovi a Matlymu. Ačkoli 

z následující básničky lze spíš usoudit, ţe jsme nechali spíš Bobana napospas skautíkům, ne-

boť se mohl velmi zdiskreditovat před bratry pohlaváry (tohle napsal Vojta Homolku): 

 

Kdyţ jsme nastoupili do vlaku, 

leţela prázdná láhev od piva na stolku. 

Boban ji hodil do prostoru na zavazadla, 

Renek se bál, aby na něj nesespadla. 

Kdyţ Boban z místnosti vyšel, 

do batohu neţ přišel, 

jsme mu dali Gambrinus. 

Potom se vrátil 

a nic mu nebylo divného, 

kromě velkého smíchu našeho. 

A kdyţ náš smích sílil, 

Boban sundal batoh, 

všiml si piva a na sedadlo je hodil. 

Škoda, mohli jsme Bobáka napálit na pivu, 

on by je nesl aţ do srubu. 
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Cesta hejhuláků 

My s Vladkem jsme na závody jeli aţ v sobotu. Hrkodlicátko*) se uţ chystalo odjet, vtom 

vtrhl do vagónu Oleg, a tak jsme byli tři. Přišel průvodčí a chtěl po Olegovi jízdenku. "Tu má 

kamarád, který je v prvním voze," děl na to Oleg, protoţe ještě v prvním vagónu seděl Ham-

pik. Posléze se i on přemístil k nám, a tak jsme jeli čtyři. Ve Ţďárci nastoupily skutečská de-

legace, ale jeli jsme pořád čtyři, protoţe se s námi nebavily. 

Ve Slatiňanech jsme vystoupili a začali lézt na Kochánovice. V půli cesty jsme potkali mi-

krobus, ve kterém se vezl kdo jiný neţ Zelený Muţík. Vůbec nehodlal zastavit, natoţ pak ně-

jak pokynout, tfuj, to bylo od něj nebratrské a nekolegiální. 

 

Nástup 

Kdyţ jsme došli na ono místo, všechno se jiţ schylovalo k tomu, ţe brzy začne něco velmi 

zábavného, totiţ nástup. Stačil jsem ještě skautíkům nabouchat do legitimací razítka a uţ tu 

byli lampasáci a volali, abychom se šli postavit. 

Byl dán pozor, z našich úst zazněla hymna, ke stoţáru se dostavila vlajková četa a náš ná-

rodní symbol stoupal vzhůru. Pak vlajka mírně poklesla. Posléze ještě více poklesla, aţ spadla 

úplně, protoţe se přetrhl provaz. Nastalo ticho (z mé strany chechot a z Šamanovy mravokár-

né: "Ovládej se!"), ale Jarka Ţemličková, okresní náčelnice, se dala bohuţel duchapřítomně 

do řeči. Hlídky čekala poměrně dlouhá trať, asi 4 km. Navrch měli zvládnout tzv. tajnou dis-

ciplínu - jízdní řády. 

Klukům jsem kladl na srdce, aby mi sem něco napsali z průběhu samotného závodu, ale 

nějak tak si myslím, ţe jsou úplně stejní jako všichni ostatní, tj. nenapíšou sem ani ň, takţe 

alespoň popíšu své záţitky ze stanoviště rozhodčího. 

 

Nikoli hnědý mozek na hnědém stanovišti 

Lze velice snadno vytušit, kam jsem se to dostal, ţádné květiny, ani stromy, které by ale-

spoň trochu vyhovovaly mé kvalifikaci, ale úvodní stanoviště. Na svou obhajobu musím říci, 

ţe je to zase Matlyho chyba. Ovšem kuriozit jsme si tu uţili také dost. 

A tak jsem strhával body za to, co jsem na kroji nikdy neměl, vymáhal legitimace, kterou 

jsem vlastnil teprve dva roky a vyţadoval precizní hlášení, coţ jsem vţdycky nenáviděl. Mat-

ly měl naštěstí kroj ve vzorném stavu, a tak jsme byli minimálně napadnutelní. Odbavil jsem 

první hlídku, druhou, čtvrtou, pátou (to byli naši - osvědčil se Vladkův nástup, za ten jsme 

body sebehorší hlídce nestrhli), pozor, umím do pěti počítat, ale Kameničky (3.) přišly aţ po 

našich. My jsme byli tak konsternováni výrokem: "…ale dělejte, za tři minuty máme být na 

startu," ţe jsme jim nestrhli za tento kousek ani bod. Vůbec úspěch Kameniček byl senzační, 

http://admin.blog.cz/clanky/novy#_ftn1
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vrátili se asi o 3/4 hodiny později neţ ostatní; očití (respektive ušití) svědkové tvrdili, ţe hned 

po startu se tam prý ozval hlas: "Pojďte za mnou já to tady dobře znám." 

Ovšem nejvíce mne těší jedna událost, po které jsem cítil satisfakci za všechny hlinecké 

hlídky, které kdy Svojsíkův závod běţely. Dostali jsme do rukou Hrochův Týnec, nějak moc 

vybavení nebyli. Na můj dotaz: "Máte mapu?" odpověděl zpoza nich Zelený Muţík**): "To 

je moje chyba, já ji přinesu." Já jsem jen s úsměvem nezbedy týrajícího mladšího spoluţáka 

pravil: "Ale bratře, za to jsme strhávali body!" A pak jsem uţ viděl jenom jeho postavičku, 

jak cupitá směrem k batohům. Zřejmě jsme ho zasáhli dost citelně, protoţe se nám pak dlouho 

omlouval a rozebíral situaci rozhodčího na úvodním stanovišti 

Mezitím jsme chodili kontrolovat na tabuli průběţné pořadí. Postupem času zde přibývalo 

lidí, kteří s kaţdým odečtením bodu konkurenční hlídce jásali. Br. Simba sice brblal, ţe je to 

neskautské, ale je zajímavé, ţe jej nějak nikdo moc neposlouchal. Bohuţel, letošní systém 

bodování, který před znalostmi preferoval běţeckou zdatnost (a nebyli jsem jediní, kdo na to 

nadával), nám moc nepřál, skončili jsme sedmí z jedenácti, ačkoli kluci měli znalosti a do-

vednosti čtvrté nejlepší oproti jiţ ne tak dobrému času. 

Vítězem se stala Proseč, druhé Slatiňany, kdy, ehm, musíme říci, ţe obě hlídky byly o třídu 

lepší, neţ všichni ostatní. 

Předávání cen jiţ nebudu popisovat, kaţdý si určitě dovede představit skauty a skautky, jak 

chodí a přebírají čestná uznání. 

Cestou zpět se snad uţ nic nestalo, kromě toho, ţe Boban vyděsil nějakého cyklistu tak, ţe 

nešťastník málem spadl z kola a vůbec jsme prováděli různé lotroviny, jako hlídání Matlyho, 

aby neutekl do hospody. Více snad řekne Vojtova básnička: 

 

Bobanova ostuda 

Cestou zpátky Boban nedával pozor, 

nabral tam cyklistu a byl z toho horor. 

Pak machroval, ţe přeskočí bílou pásku, 

a zamotal se tak do provázku. 

Jeho bratr pak padl do trávy vyčerpáním, 

a Bobák spadl málem za ním. 

Pak začal Boban po autech ve městě šátrati, 

Vlado ho začal kárati. 

Tím Bobák utrţil ostudu 

a byl ponechán svému osudu. 

Nakonec převrátil lavičku s Vladem 

http://admin.blog.cz/clanky/novy#_ftn2
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a některé věci Chemikovy utrpěly pádem. 

Kdyţ se vrátil Kamil, 

tak se našemu smíchu velice divil, 

neboť Bob lavičku do původní polohy vrátil. 

 

*) V Olegově terminologii to je motorový vůz řady nevím kolik, běţně předstihovaný dle oči-

tých svědectví sedmdesátiletými cyklisty. 

**) Tento člověk byl vţdy postrachem našeho střediska, kterému vţdy postrhával strašných 

bodů za kdejaký chlup na kroji. Jeho přezdívka vznikla na základě tělesných parametrů: 

1´1,65 m, zelený klobouk a hustý porost pod nosem. 

Rabín 

 

Okresní jamboree (květen 1999) 

 

Jamboree**) 

V pátek asi po půl šesté jsme vyrazili do Slatiňan na jamboree. Ze střediska Hlinsko jeli: 

část druţiny Bobrů, Orlové a pár holek, jako z vedoucích jela Radka. Do Slatiňan jsme dora-

zili asi o půl sedmé a hned jsme vyrazili na Tyrolský srub. Jak jsme tam přišli, hned jsme se 

zaregistrovali a šli na Tyrolák. 

Na Tyroláku jsme si dali batohy do spací místnosti a šli na horu na promítání. 

Na promítání jsme viděli tábor slatiňanských skautů a světové jamboree. Po promítání šli 

někteří na noční hru. Hned ráno po ranní hygieně jsme šli na snídani a pak byl nástup. Po ná-

stupu následovaly různé dobrovolné hry, např. lanová dráha, kroket, gorodky, střelba. Dopo-

ledne přijel Matly*) s vlčaty. Po obědě následovali hry např. dobyjačka, bej z bol, hra pro 

vlčata. Skauti z Hlinska šli na dobyjačku. Po skončení her byl nástup a pak bylo opékání buř-

tů. No a aţ se setmělo, byl zahájen oheň se spoustou scének. V jedenáct jsme šli na Tyrolák. 

V neděli ráno po snídani a po nástupu byl dobrovolný běh podle praporků. Dopoledne ještě 

byl závěrečný nástup. Po nástupu jsme šli na vlak a cestou jsme se stavili na limonádu. Po 

větší přestávce jsme sešli parkem dolů do města a na nádraţí. Jak vlak přijel, nastoupili jsme a 

jeli do Hlinska a na nádraţí jsme se rozešli. 

Švestka 

Rabínův dovětek: 

Švestka si takto splnil jednu z povinností pro II. stupeň skautské zdatnosti. V příspěvku by-

ly opraveny pouze hrubé pravopisné a stylistické chyby, ačkoli ty nejroztomilejší hrubky byly 

zachovány. Jinak je tento článek evidentně zcela původní. 

http://admin.blog.cz/clanky/novy#_ftnref1
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**) Autor psal roztomile "jamborei" nebo "jamborie" 

*) Autor skutečně napsal Matly (resp. Matli), nikoli Matty 

 

Memoriál br. P. Křivského ze Skutče (sobota 2. října 1999) 

 

kdo jel - se mnou: Švestka (aby ne), Vlk, Petr Adámku, Marek, Sokolík (= Vojta Laušu), 

Pytlik 

 

V týdnu mi volal do Prahy Boban, ţe domluvil se Skutečáky, ţe vystrojíme hlídku na něja-

ký jejich memoriál. Celá akce prý měla být nějaká soutěţ na způsob Svojsíkova závodu, jen 

trochu pozměněná (skákání v pytli, střelba ze vzduchovky (po terči), šifry, kytičky a jiné 

hrátky). On ţe prý kvůli nějaké roverské akci nemůţe a co ţe mu pověděl Vladko, to si asi 

dokáţeme představit. No, to jsem mu měl říct NE? 

Tak jsme se sešli na nádraţí. Jiţ v pátek nebylo vůbec jisté, zda kluků přijde dostatečný 

počet, tj. 6. Předpokládal jsem, ţe jich bude tak 4 nebo 5, a hle, ona přišla celá hlídka! 6! (Čti: 

"šest faktoryjál"). 

Nasedli jsme na spěšný vlak, vystoupili ve Ţďárci a zahájili pochod směr koupaliště, já 

však nevěděl pořádně, kde to je (no, kdo se má vyznat v takové díře, jakou Skuteč bezesporu 

je). Naštěstí jsme měli Sokolíka, který nás tam dovedl (nebo my jeho ??). Cestou mě přepadla 

poměrně nestydatá myšlenka na memoriál se vykašlat a jít na pořádnou výpravu, o čemţ kdyţ 

hoši uslyšeli, málem k tomu došlo. Ještě jsem jim pro jistotu vtloukl, ţe by se to patrně nekry-

lo s některými body skautského zákona. K tomu s námi naštěstí ještě šel soutěţivý jedinec 

Pytlik, který si nic takového přece nemůţe nechat ujít. 

Kousek od zmíněného koupaliště jsme potkali chrudimské sestry se svými světluškami. 

Celé skutečské i ostatní junáctvo bylo ještě někde na mši. Ovšem takové mše jsou na houbec, 

jak jsem se se sestrami shodl, coţ bylo asi za celý den to jediné, v čem mezi námi panovala 

shoda, protoţe byly nadmíru a nevím proč příšerně nafoukané (Kastrůlek a Hanka Svatoňo-

vá). 

Pak ale Skutečáci přišli, byl dán nástup a začal mluvit okresní duchovní rádce. Před závo-

dem jsem je ještě učil latinsky stromy, aby ohromili zkoušejícího. Příprava tratě se pořadate-

lům oproti plánům trochu protáhla, takţe se startovalo asi o půl hodiny později. Hráli jsme 

nějaké drobné hříčky jako odpalování šišek do dálky apod., čímţ jsme se zařadili mezi extré-

misty, protoţe ostatní tam jenom stáli a civěli jako bulíci, neţ se konečně organizátoři vrátí. 

A pak byl dán rozkaz k běhu, hoši vyběhli a víc nevím. Nyní je na přímém účastníku Petru 

Adámkovi, aby o tom sdělil něco víc: 
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Těsně před startem do nás Kamil hustil latinské názvy stromů (na naši dobrovolnou ţá-

dost). Nejvíce se jich naučil Vlk. 

Kdyţ nás pořadatelé volali na hlídku číslo jedna na start (to jsme byli my). Pytlík a Marek 

zrovna vykonávali potřebu, naštěstí to stihli. Dozvěděli jsme se potřebné informace. Běţí se 

po červených prouţcích umístěných na stromech, od jednoho by mělo být vidět k druhému. 

Také nám bylo řečeno, ţe se musíme u všech disciplín přihlásit a odhlásit. 

Vyrazili jsme, oběhli jsme pěkné skutečské koupališti a dorazili jsme k prvnímu stanovišti, 

kde jsme měli kaţdý zatlouct hřebík, zde jsme získali plný počet bodů. Další disciplínou bylo 

řezání klády, řezaly tři dvojice, opět jsme nic neztratili. Potom jsme trochu zakufrovali, ale 

ihned jsme se vrátili na trať. Následující disciplína bylo házení šišek asi ze čtyř metrů do 

čtverce 1´1 metr. Poprvé jsme utrpěli ztrátu tří bodů. Následující pořadí disciplín je v mírné 

indispozici. U stanoviště Příroda jsme své latinské názvy nepředvedli. Při další zastávce Uzle 

jsme si losovali jeden uzel. Sokolíkovi nešel ambulanční uzel, Pytlik mu legálně dobře radil, a 

tak uzel uvázal, toto nám bylo uznáno. Při šifrování nás velmi podcenili, klasickou morseov-

kou nám zašifrovali memoriál p. V. křivského. Lanovou lávku jsme bez problémů přešli. Na 

stanovišti Skautské a mapové značky jsme nepoznali dvě značky. Na vrcholu lomu, kde foukal 

silnější vítr, bylo stanoviště Azimut, zde jsme pohořeli. Ke stanovišti Zdravovědy jsme běţeli 

kolem malého zaplaveného lomu. Na zdravovědě jsme kupodivu uspěli*), odtud jsme běţeli z 

velkého kopce dolů, kolem zahrádkářské kolonie na hřiště, kde bylo primitivní skákání v pyt-

li. Odtud jsme běţeli k poslední disciplíně, střílení ze vzduchovky, tady se nám moc nevedlo. 

Pár metru odtud byl cíl závodu. 

Dále se mi doneslo, ţe s buzolou uměl jen Pytlik (!) a ţe se Vlk opět ani jednou netrefil 

vzduchovkou do terče. 

Ovšem hošové dopadli navýsost dobře (nejen na Hlinsko), skončili druzí! Předstihly je jen 

skutečské holky (je to trochu ostuda, ale všichni víme, co dělá domácí prostředí). Naši borci 

předčili i Proseč a ačkoli byli výrazně pomalejší, převálcovali Tapinovy svěřence v dovednos-

tech a umu (ale stejně ještě máme stále co dohánět). 

Při zpáteční cestě jsme šli močály a baţinami, ale hlavně ne po silnici. Vlk po nás pouze 

házel plodenstvím lopuchu, takţe jsem mu to musel razantně zatrhnout. On stejně neposlechl. 

Ve Ţďárci na nádraţí jsme koupili jízdenky a nasedli do hrkodlicátka, které jelo posléze (ne 

po bylině, ale většinou jaksepatří po kolejích). Za dnešek nám na strop přibude 14 jízdenek, 

chicht. 

Nelze na tomto místě zmínit velkolepý dar od Vaška, který přinesl plnou krabici od bot 

právě těchto artefaktů, je jich tam šílené mnoţství, jejich počet prý výrazně překonává tisí-

covku. 

http://admin.blog.cz/clanky/novy#_ftn1
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Kdyţ jsem šel týden po této akci na skauťák, potkal jsem Vlka. Prý abych se ho zeptal, co 

měl umět minulou sobotu za rostliny. Všechny mi je latinsky odříkal, jak kdyţ bičem mrská, a 

to jich měl asi čtyřikrát víc neţ druzí (tedy čtyři). Jenţe pak mi odemlel i skoro všechny ná-

zvy, co měli ostatní! 

A za čtrnáct dní jsme dokonce dostali pochvalu od střediskové rady! 

 

*) Naprosto jistě to bylo tím, ţe tam neseděl velký postrach Šaman (pozn. kronikáře). 

Rabín & Šplhoun 

 

Výprava do Boskovic (28.–31. října 1999, čt-ne) 

 

jeli: Švestka a Petr Adámku od Bobrů, 

Fanýz Hanák od Orlů, 

Vlk, Adam Trocha (Straka, Tejn, Straktejn), Vojta Dalecký a Lukáš od Vlků 

kompletní triumvirát (Kamil, Vašek, Boban) 

 

Jak jsme k těm Boskovicím vůbec přišli 

Inu, stalo se to tak. Moje máma potkala totiţ v létě na veselokopeckém jarmarku nějaké 

skauty, kteří prodávali nějaké dárkové kníţečky, a dala se s nimi do řeči. Bohuţel k setkání 

mě a jich uţ nemohlo dojít, protoţe zatímco já skládal podsady přiveţené z tábora (o těchto 

kolezích ani nevěda), oni se jiţ chystali domů. Přesto jsme dostali neoficiální pozvání k nim a 

kontakt na jistého Marka Oujeského. 

Na schůzi triumvirátu jsme se sešli a začali plánovat výpravu, neb jiţ bylo nějaký čin toho-

to druhu záhodno udělati. Vašek měl nějaké kontakty na srub uprostřed lidupustých Jizer-

ských hor, z čehoţ sešlo, protoţe byl zamluven (ten srub, ne Vašek) aţ do poloviny prosince. 

Já se vytasil se svým návrhem, a ten jsme přijali. 

Tak jsem napsal kus dopisu, načeţ mi hned asi za tři dny volal onen Marek (říkají mu Má-

ra), ţe tedy budeme moci přijet. A bylo dohodnuto. 

 

Horečné přípravy 

Vašek se nabídl, ţe sesmolí program, Boban nějaké fitky, já spojení a oblbovačky na večer 

(Vašek tomu říká blbovačky). Nechal jsem vytisknout papíry, které však měly jednu podstat-

nou nevýhodu: nebylo na nich ještě napsáno, v kolik hodin se odjíţdí. Spoléhal jsem na inter-

net, ţe mi nějaký spoj vypátrá, nevypátral bohuţel nic, ţe prý se ve svátek špatně jezdí (přesto 

mi nabízel šikovná spojení přes Havlíčkův Brod a podobné radovánky). Nakonec jsme se po-
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dívali do obyčejného jízdního řádu a byl jasno. A tak byl konečný termín upřesněn aţ necelý 

týden před odjezdem. 

Vladko si uřízl ostudu, kdyţ se ho rodičové zeptali, na kolik dní se jede. Nedokázal jim 

odpovědět, a to uţ všechno začalo tak trochu zavánět katastrofou… 

 

Den 1 

11:35 U pošty 

Zpočátku jsem byl tak trochu ukolébán dostatkem času na sbalení, pak jsem musel spěchat, 

zabalil jsem se nedbale a došel víceméně v rozkladu na zastávku. Inu, mnoho nás nebylo, ho-

chů jelo pouze sedm. Ještě pro jistotu jsme zaběhli k poště, zda někdo nezaměnil tuto zastáv-

ku nešikovného názvu s institucí. Asi nezaměnil. 

Autobus skutečně přijel a my se vydali směrem na Svitavy. Cesta příjemně ubíhala a Svi-

tavy tu svítaly natošup. Venóš, který tady kdysi jako pomocná nádraţní síla kdysi slouţil, si 

dokonce vzpomněl, kudy se jde k vlaku. Potvrdilo se, ţe nejbliţší vhodný spoj směr Skalice 

nad Svitavou jede aţ za hodinu a půl. A protoţe se začínal aţ příliš projevovat Adam Trocha 

(Þ přezdívka Straka), rozhodli jsme se, ţe hošům dáme takovou maličkou průzkumnou hru: 

Kdo projde víc svitavských ulic a poznačí si jejich jména. Kdyţ hoši dorazili a vše jsme pat-

řičně zhodnotili, přijel náš vlak označený jako Sp. 

Vlak Sp se rozjel a my s ním, hezky se jelo, neboť se zde nachází koridor a vůbec to ne-

drncá. Vašek ještě potkal ve vagoně svoji učitelku češtiny, u které téţ maturoval, takţe námi 

opovrhl a bavil se s ní. Ve Skalici se nám moc z vlaku nechtělo, tak jsme málem nevystoupili, 

nevyrvali Vaška ze spárů staré lásky a jeli s protivnou, nakvašenou průvodčí aţ někam za 

Rájec-Jestřebí, ne-li do Brna hl. n. 

Uţ na nás čekal přípoj a my se po šesti kilometrech objevili v Boskovicích. 

 

Boskovice nám otvírají náruč 

Jak Mára slíbil, čekali na nás na nádraţí dva lidé. Byl to boskovický Kamil a Ygy, kteří nás 

hned uvedli do klubovny. Hned jak otevřeli papuly, uslyšeli jsme ohromně legrační dialekt, 

div ţe jsme nevyprskli smíchy, ostatně, o tom bude ještě několik zmínek. Můj jmenovec byl 

takový kecoň, ale byla s ním psina. Ygy se tvářil ještě trochu nedůvěřivě, podobně jako se 

mnou mluvil Mára do telefonu. 

Zavedli nás tedy na nocleţiště. Mají útulnou klubovničku na faře, okamţitě jsme poznali z 

její výzdoby, ţe se tu asi pracuje, okoukali jsme tu hned několik inspirativních věcí. Mára, 

který dělá vůdce toho oddílu, kterého jsem jenom slyšel, nikdy neviděl a patrně dlouho neuvi-

dím, mi sliboval, ţe opatří vařič. Slib sice nějak tak splnil, ale byl to takový chudáček, takový 
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vaříček orezlý, pomalý a nevýkonný. Čaj se na něm nechal vařit jen s dost velkou trpělivostí. 

Toho se zmocnil hned hlučný Straka, ze kterého nám uţ pištělo v hlavě, a jal se připravovat 

tento nápoj (samozřejmě jen pro sebe, nenasyta zatím ještě nevychovaný) (Þ Tejn; Straka + 

Tejn ® Straktejn). 

Vedle fary přes ulici nám byla dána k dispozici poměrně pěkná zahrada, Kamil s Ygym 

nám vyprávěli, ţe jsou zde podzemní chodby, kde se ztratil pes a ţe se máme chovat opatrně, 

neboť si zde pan farář pěstuje švestky. Mohli jsme si tady udělat oheň, coţ byla ohromná vý-

hoda. 

 

Průzkum terénu 

Vyrazili jsme se podívat po okolí, abychom věděli, kdeţe to také jsme. Zjistili jsme totiţ, 

ţe Boskovice mají poměrně pěkné historické jádro, zámek a na kopci dokonce zříceninu hra-

du. 

Po celém městě chodily děti pořád s nějakými lampiónky, podle všeho se rojily z hradu, 

kde se asi konalo nějaké mecheche. A bylo nutno také vzít v potaz, ţe zrovna končil 28. říjen. 

Na hrad bylo vstupné zdarma, tak jsme se připojili. Zrovna se chystal nějaký ohňostroj, byl 

nakonec chudičký, ale nám se líbil. Vašek s Bobanem začali dělat ptákoviny, já samozřejmě 

také, tak jakým jsme mohli být pro naše hochy příkladem. Radši zavřít ústa a nikde nic neří-

kat. 

Z hradu se nám otevřel nádherný výhled na okolní kopce, na strmé srázy na straně jedné a 

na mírné pahorky na straně druhé. Vše oděné do podzimního hábitu, protoţe lesy tu nejsou 

jenom čistě smrkové. 

Uţ byla doba, kdy mají malé děti chrnět, tedy něco mezi šerem a tmou, lidé se rozprchávali 

domů a naráz vyplynulo, ţe by bylo vhodné dát nějakou blbovačku. Bylo to pro mne trochu 

nečekané, ale snaţil jsem je aspoň částečně potopit bratry do dob, kdy rytíři byli vznešení, 

panny počestné, lidé poctiví a nad vším bděl moudrý vladař… 

 

Večerní meditace 

Došli jsme zpět do klubovny, rozbalili se, začal jsem hrát na kytaru, ale nikdo se moc ne-

přidával, tím, ţe hodně lidí přeřvu, to asi nebude, nějak prostě sami moc zpívat nechtěli, bulí-

ci. Pak jsme udělali tzv. Křeslo pro hosta. Dotyčný si sedl na ţidli a všichni mu vyčítali jeho 

špatné vlastnosti, na coţ mohl reagovat jedině tak, ţe řekl: "Děkuji." Udělali jsme pedagogic-

ký risk a sedli si také, já se dozvěděl, ţe jsem jizlivý, Venóš, ţe je vztahovačný a Boban uţ 

nevím. Je zajímavé, ţe nejvíce špatného viděl na ostatních největší zloduch výpravy Straka. 
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Pak mělo přijít na řadu překvapení - příchod tajemného rytíře. Nějak jsme k tomu donutili 

Ygyho, aby podstoupil riziko a převlékl se, ale ten měl s mou psudostaročeštinou dost pro-

blémy, takţe příprava na seanci se dost protáhla. Pokoušeli jsme se řešit prodlevu čtením z 

boskovických pověstí, ale naše kluky to zmáhalo, takţe polovina z nich usínala, kdyţ se z 

tajemné mlhy vylíhl ještě tajemnější rytíř a začal kázat řečí, kterou jakţiva nikdo nemluvil, a 

které nikdo kromě mě nerozuměl (i já jsem s ní měl kvůli jeho dialektu problémy). Tu mlhu 

nám vyvíjel z glycerolu br. Zachar, zařadivší se tak jako další do seznamu našich nových bos-

kovických přátel. 

Abych se přiznal, kluci byli dlouhým čekáním dost unaveni, takţe Ygyho projev je příliš 

nezaujal, spíše to dokonce sabotovali, ale patrně kdyby to proběhlo těsně po Křeslu pro hosta, 

mělo by to podstatně větší úspěch. Všichni dali rytíři jakýsi prapodivný slib a šli spát. Mys-

lím, ţe měli tušení, co je zítra čeká. 

 

Den 2 

Vstáávejtéé! 

Ráno jsem nařídil docela zákeřnou věc, tj. vstávat v 6 hodin. Noc celkem v klidu neproběh-

la, samozřejmě Tejn ji celou probděl a musel to dávat celé místnosti důkladně najevo, stále 

vřískal: "…nemůţu usnout, chci spát, ale nejde to…" Pak šťouchal do svého dřímajícího sou-

seda a huhlal mu do ucha: "Taky nemůţeš usnout?" 

Všichni se sbalili, šli nakupovat (neboť jsme oznámili, ţe se veškerá strava koupí aţ v Bo-

skovicích), já zatím sehnal spoj směr Moravský kras. Kdyţ jsem se vrátil, byl jsem nucen 

vyhlásit balení na čas, abychom ten vlak stihli. Hádejte, kdo byl sbalený poslední? Já! 

 

Kdo pozdě chodí, ne sobě, jen ostatním škodí 

Vyšli jsme poměrně sviţným tempem, na stanici jsme byli tak akorát, ačkoli nám nerudná 

paní v pokladně nadala, ţe jdeme na poslední chvíli. To však vůbec nevěděla, ţe se někde ve 

městě nachází ještě Vašek, jenţ chce s námi také jet. Já si totiţ někde kousek před nádraţím 

uvědomil, ţe jsem zapomněl v klubovně všechny mapy a Venóš se nevinně nabídl, ţe pro ně 

skočí. Náš oddíl naskákal do hrkodlicátka, výpravčí uţ napřahoval svůj signální orgán, jenţe 

vtom k němu přiskočil skaut v mé osobě a začal do něj hučet, aby si svůj čin ještě důkladně 

rozmyslel, neboť nám přijde ještě kamarád. ("Vţdyť ten člověk je také ţelezničář.") 

Vašek přilétl, místo perutěmi mávaje mapami. Zamával svému bývalému spoluţáku vý-

pravčímu a rozjeli jsme se. 

Musím sdělit ještě jeden lichotivý záţitek. Starý pán, kterého jsem přetáhl svým batohem 

přes obličej, mě pochválil, ţe dobře vychováváme svá dítka, protoţe Vlk, kdyţ si k němu při-
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sedl, pozdravil a zeptal se, zda je volno. Nevím, zda Vlkův čin byl výsledkem našeho nabádá-

ní uţ ve Svitavách, ale doufám, ţe se tak chovají nebo vbrzku budou chovat všichni. 

Ve Skalici přijel přípoj a my se rozjeli do Adamova-zast. 

 

Mezi kopci 

V Adamově-zast. jsme vystoupili do nádherné podzimní krajiny uprostřed vysokých 

příkrých kopců. Vydali jsme se do Josefovského údolí. Šlapali jsme po modré, ale cesta pořád 

vedla podél sinice, po které jezdili šoféři jako by měli průjem a závisela na tom čistota jejich 

sedadla. Uhnuli jsme se tedy na sever (na ţlutou), čímţ jsme se vyhnuli legendární jeskyni 

Býčí skála (dodneška mě to trochu mrzí) a vylezli na kopec. Stoupali jsme do strmého krpálu, 

Boban dal v plén nějakou hříčku a hned se šlo podstatně lépe. 

Na kopci jsme se zastavili na svačinu a uţ tu byla nová bobanovka, dost podařená, protoţe 

uţ jsme jí později také měli dost. Kaţdý hráč včetně triumvirátu dostal deset lístečků. Násled-

ně bylo vyhlášeno, ţe nikdo nesmí říci slůvko "ano" či "ne". Kdo druhého nachytá, dostává 

papírek, v případě, ţe se dotyčný podřekne dobrovolně, nikým nenachytán, lísteček získává 

ten, kdo si toho všimne jako první. Nastala mela, my s Vaškem jsme byli v obleţení Tejna, 

který byl tak nabuzen, ţe chtěl lísteček, i kdyţ jsme řekli záporku "ne" jenom ve slově, a pak 

se s námi ještě hádal. Bič na sebe si ale upletl Boban, který se stále proříkával, ţe uţ mu asi za 

hodinu a půl nezbyl ani papírek. Nepomohla mu ani injekce od Švestky, jenţ opět všechno 

vzdal, stejně to zase musel rozdat. Vašek v rámci rytířské hry přišel s odhazováním dřev. 

Prošli jsme po červené kolem Olomučan, za kterými se nacházelo jakési jezdecké cvičiště, 

samozřejmě, ţe všichni na tom začali poskakovat. Vyfotografovali jsme se (gruppenfoto). 

 

Rudice 

Naším cílem byla tato vesnice. Dokodrcali jsme se sem, kluci byli po těch několika málo 

kilometrech ucamprtaní. Usadili jsme se u místního větrného mlýna a opět se jali do sebe lá-

dovat potravu. Vtom přišel jakýsi stréc, abychom ze šli podivat do mlyna. Co jsme měli dělat, 

kdyţ tak prosil? 

Vyprávěl něco o historii, o jeskyních, kdo si sem nechával mlet móku a nakonec zřejmě 

všude populární historku o koze oběšené na mlýnských vrtulích, z níţ jsem dodnes nepocho-

pil pointu, ale zřejmě šlo jen o tu historku samotnou. Nakonec nám řekl něco ve smyslu: "Jesli 

se chcete vyscat, tak na dvorku…" Nutno vysvětlit, ţe tam se nacházely záchodky. Bylo také 

třeba stále uklidňovat Venóše a Vlka, aby příliš nenapodobovali místní dialekt, protoţe by 

nám někdo mohl i nabančit. 
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Naším cílem bylo však především Rudické propadání. Potok Olšovec se zde ztrácí v hlubi-

nách podzemí, aby se vynořil o deset kilometrů jinde. Kdyţ jsme k propadání došli, nikoho to 

překvapivě moc nezaujalo (ţe by opravdu únava?). Ale přece jen se tam po těch kamenech 

rozlétli. Mně tam spadl do vody batoh. 

Z Rudického propadání to bylo do nedalekých Jedovnic co by vápencem dohodil. Zde jsme 

se rozhodli, ţe pouţijeme sluţeb autobusu a necháme se přepravit kousek za Ostrov u Maco-

chy, kde mělo být k vidění velké mnoţství jeskyní, závrtů, vyvěraček a podobných atrakcí. 

Protoţe autobus tu byl v podstatě hned, nestačili jsme se porochnit ve vyvěšených jízdních 

řádech a zeptali jsme se řidiče, zda nám něco jede v pozdějších hodinách zpět. Říkal, ţe jede. 

Věřil jsem mu. 

 

Pod Holštejnem 

Autobus nás vyhodil na křiţovatce. Nechával jsem hlasovat, kdo se se mnou podívá do ně-

které z okolních jeskyň, jichţ tady bylo jak ruských vojáků. Většina z bratříků byla v této 

chvíli tak zlikvidovaná, ţe se nikdo kromě Petra Adámka neodhodlal (k tomu jistě přispěla i 

zmínka, ţe pro cestu zpět k zastávce můţe být zvolen i běh). Ti zničenější zůstali a hráli jed-

noduché hry, my putovali od Staré Rasovny k Nové Rasovně, kolem závrtů aţ na zříceninu 

hradu Holštejna (na tom hradě uţ to byla opravdu jenom bleskovka), a pak jsme se v klidu 

vrátili. Hoši hráli jednoduché hříčky a já si mohl v klidu prohlédnout jízdní řád. 

U spoje, který nás zajímal, mne zaujalo písmeno D. Podíval jsem se do vysvětlivek a hle! 

V době dovolených nejede. Dnešek byl jako naschvál právě tak označen. Patrně se do Blanska 

jen tak nedostaneme. Všem jsem to opatrně sdělil. Nezbylo jim, neţ chmurnou zvěst vzít na 

vědomí. Vydali jsme se na cestu do Ostrova, coţ bylo nejbliţší větší obydlené místo. Cestou 

jsme potkali kouzelného dědečka č. 1, který nám tvrdil, ţe to dnes jede, pak ještě něco vyprá-

věl o tom, ţe kdyţ pojedeme ze Šošůvky, která leţela také nedaleko, ţe se dostaneme prý 

přímo do Boskovic. Vzhledem k tomu, ţe jsem si ráno místo nákupu prohlíţel jízdní řády, 

moc jsem mu nevěřil a dospěli jsme k rozhodnutí, ţe ten stařeček má jízdní řády zafixované 

snad ještě z dob Rakousko-Uherska, poděkovali a pokračovali dále. 

Boban s Vaškem šli v Ostrově do hospody, nikoli však aby se nalili, nýbrţ aby zatíţili tele-

fon. Hospoda bohuţel zajišťovala jen první moţnost. Tak se hoši vypravili hledat telefonní 

automat. Ten svou jedinou funkci splňoval dobře a vytloukli z něj jistý druh naděje. 

Paní z ČSAD Blansko nás opravdu ubezpečila, ţe odtud do zítřka nic nejede. Hoši se však 

nedali a poprosili, zda by nebyla ještě nějaká moţnost, třeba dostat se z nějaké blízké osady. 

Paní se zamyslila a jak byla ochotná, poradila nám spoj, jenţ odjíţděl asi za hodinu z 4 km 
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vzdáleného Lipovce. "Ale tam je cesta přes les a vy to tam neznáte," znělo její varování. Co 

nám ale zbývalo. Jít do Blanska pěšky? 

 

Cesta hustým lesem 

Inu vyrazili jsme. Na cestě jsme potkali kouzelného dědečka č. 2 a ptali se jej, zda jdeme 

dobře. Řekl, ţe zrovna moc dobře ne, ale ţe se tam nějak dostaneme. Před námi svítil vysílač 

Kojál a my zapadli do neproniknutelných smrčin. Všude tma (vyráţeli jsme asi v 18 hodin), 

nikde ani ţiváčka (ţádného jsme neviděli), nikde ani mrtváčka (ţádného jsme necítili). Šli 

jsme hrozně dlouho a konec lesa pořád v nedohlednu (ono stejně moc vidět nebylo). Nikdo 

ani nepípl, ačkoli toho měli určitě dost (nebo ţe by před chvílí simulovali?). Poměrně velkou 

sluţbu nám prokázal nováček Lukáš, který měl v KPZ miniaturní svítítko, takţe jsme nemu-

seli škrtat nad mapou zápalkou. 

Kojál, který jsme měli míjet po pravici jsme politicky míjeli po levici. Asi v 18:45 jsme se 

konečně ocitli u silnice, jenţe 3 - 4 km jiţně od Lipovce. Dle našich hypotéz tudy měl jet au-

tobus také. Na křiţovatce zastavilo auto. Vašek se k němu rozběhl, otevřel mu bez zaklepání 

dveře a zeptal se řidiče, kde je tady nejbliţší zastávka autobusu. "…dvě stě metrů nazpět," 

buch! To byla reakce vyděšeného šoféra, kdyţ na něho ze tmy vybafl zarostlý chasník v mas-

káči. 

Lidé v rozčilení povídají obyčejně pravdu. Zastávka tam opravdu stála. Jak jsme se dozvě-

děli od slečny (typ bluma), která za chvíli přišla, hypotéza o příjezdu autobusu na toto místo 

byla správná. Jeho řidič ztropil ještě nevinný ţertík, kdyţ se kolem nás nezastaviv přehnal. 

Avšak nebyl to druh svérázného humoru řidičova, ale jízdního řádu, neboť se autobus zakrát-

ko přivalil z druhé strany. 

 

Dojezd 

V autobuse bylo příjemně, v pohodě jsme seděli. Jen jsem začínal mít strach z Vaška, který 

se začal projevovat. Ještěţe jsme neměli kroje. Z autobusu vystupovala stará paní řkouc řidi-

čovi: "Nashledanou." Vašek způsobně odpověděl: "Ahoj!" A tak se to odvíjelo pořád. Jenom 

na chvilku zmlkl, kdyţ kolem nás prošel muţ podobný jednomu populárnímu herci. Zahlaho-

lil: "Jé, nazdar, Töpfer." Ten pán se zatvářil jak dvojnásobný, tedy zkušený vrah a skoro po-

zvedl i pěst. A tak byl klid. Dojeli jsme pak v klidu kolem osmé do Blanska. 

Vlak do Boskovic jel aţ za tři čtvrtě hodiny (jak nás potěšila pokladní na nádraţí, které 

jsme slíbili, ţe jí zmíníme v kronice). Pak přijel kýţený spoj, muţstvo se posadilo do samo-

statného kupé, triumvirát také. Kdyţ jsme ve Skalici vystupovali, hoši si stěţovali, ţe jim 

průvodčí několikanásobně nadala, ţe se zavírají v kupé, ţe nemají v pořádku doklady k polo-
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vičnímu jízdnému a myslím, ţe ještě kvůli něčemu. Asi oprávněně. Čtenáři nechám, aby si 

tuto větu vyloţil, jak chce. Do Boskovic jsme chytili přípoj, kterýţto luxus byl zaveden teprve 

letos. Těch šest kilometrů do Boskovic by většina z hochů nešla po dvou, ale aspoň po třech 

či po čtyřech. 

 

Den 3 

Odpočinek 

Dnes jsme k sobě ani k dětem nemohli býti tak krutí a vyhlásili jsme budíček na půl devá-

tou. Ovšem kluci byli krutí k nám a začaly uţ před půl osmou ţvatlat, šveholit, šustit, šramo-

tit, rozbalovat a mačkat, no prostě vstávat. 

Fanýz měl opět svůj veliký a přetěţký batoh, a to se pochlubil, ţe si ho balil sám osobně. 

Patrně se z výpravy do Tobolek nepoučil, na této výpravě na to bohuţel moc nedoplatil. 

Tak jsme v osm byli nuceni vylézt i my. Vyhlásili jsme odchod na nákup a dali se do vaře-

ní. Připravili jsme guláš. Spíše hoši připravovali, my jsme pracovali pouze přibliţně jako kon-

zultanti. Poměrně se nám povedl. Došla sůl. 

Zatímco ostatní dojídali a pucovali ešusy, já a Vašek jsme se rozhlédli po okolí. Poměrně 

nás přitahoval ţidovský hřbitov, o kterém včera mluvil Zachar s Kamilem, kdyţ nám ukazo-

vali klubovnu se sprchami, které nikdo z nás jakţiv nepouţil. Došli jsme tam, ale hřbitov byl 

zamčený. Jenţe měli jsme štěstí. Šly kolem dvě dámy, které měly klíče. Pustily nás dovnitř a 

ukázalo se, ţe to jsou poloviční ţidovky, které sem přišly pečovat o hroby svých blízkých. 

Vyprávěly nám poměrně zajímavé historky. Pak jsme si hřbitov důkladně prohlédli. 

Mělo by se zde nacházet kolem dvou tisíc náhrobků, z nichţ většina je v dosti dezolátním 

stavu. Ono na blízku byl na pomníky k dispozici pouze pískovec nebo vápenec, a to příliš 

nevydrţí. V Boskovicích byla poměrně velká ţidovská komunita, která čítala kolem dvou tisíc 

členů. Z koncentračních táborů se jich vrátila asi jen desítka. Zajímavý byl příběh jednoho 

Ţida, jenţ se deportovat nenechal, utekl do Anglie a vrátil se aţ v britské uniformě na naše 

území. To se mu ovšem stalo osudným. Kdyţ jel vlakem ve směru na Boskovice, připletl se 

do vagonu se sovětskými vojáky. Protoţe si mysleli, ţe má německou uniformu, vyhodili jej 

nešťastně z vozu. Zahynul 28.X. l945. 

A tak jsme se na hřbitově notně zdrţeli. Kdyţ jsme přišli do klubovny, rozléhal se po faře 

hrozný řev, coţ vůbec neprobudilo spícího Bobana. Museli jsme všemu udělat přítrţ a vyjít do 

kopců za Boskovicemi. 
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Změkčilosti 

Vyšli jsme na hrad a odtud strţí přímo dolů. Nejsme přece změkčilí a nepůjdeme po cestě. 

Vašek v rámci rytířské hry přišel s dobrým nápadem, aby všichni, samozřejmě kromě nás, 

hodinu a půl mlčeli. Dost jsme si odpočali od Tejna, ze kterého nám uţ vřeštělo v hlavě. Jaký 

to byl klid! 

Stáli jsme v údolí, kterým protékal potok, ten jsme potřebovali překonat, abychom mohli 

vylézt na protější svah. Pravda, sto metrů napravo stál můstek. Jít po něm byla ovšem jasná 

změkčilost. Bylo ho nutno překonat vlastními silami. Ten jsme kromě toho, ţe se Lukášovi 

mou vinou namočil batoh, překročili bez větších problémů. Před námi se tyčila strmá stráň, 

ovšem kousek dál se svaţovala mírněji. Ačkoli Boban s Vaškem uţ začínali prskat, opět jsem 

varoval před změkčilostí. Nahoře jsme uţ všichni polevili a šplhali dál po méně příkrých 

stezkách. 

Dostali jsme se k malému stávku. Lukáš se ukázal jako velmi dobrý pozorovatel, kdyţ 

spatřil v tůni potoka nádherného raka. Byl to ohromný záţitek se s tímto dnes jiţ vzácným 

tvorem setkat. Vašek zde dodělával nějaké části rytířské hry, ale protoţe se jiţ smrákalo, mu-

seli jsme se vydati zpět. 

Kluky jsme poslali napřed a ztratili jsme se jim. Schválně, co budou dělat, kdyţ se ocitnou 

sami. Jenomţe pak se ztratili nám. Tak jsme také sestupovali zpátky do údolí, a protoţe cestu 

vedl Boban, vybrali jsme si to nejhorší, co bylo moţné - koryto potoka. A tak na nás kluci 

čekali, kdeţe jsme byli, ţe tam uţ čekají hrozně dlouho a nevědí, co mají čekat. No, trochu 

jsme někoho vykolejili, tedy alespoň Trochu Adama, ale myslím si, ţe nebyl sám. Chtěli prý 

pískat SOS, ale nikdo si prý nevzpomněl, jak. Doufám, ţe tato zpráva byla nepřesná, protoţe 

tohle by byla strašlivá ostuda. 

Na silnici jsme jim dali úkol dojít s rozsvícenou svící aţ ke klubovně, coţ bylo propočítáno 

na půl hodiny (šli jsme na okolek). Protoţe občas provanul lehký větřík, nikdo limitu nedosá-

hl, nejlépe si vedl Fanýz, zhasla mu 12 minut před koncem. Prošli jsme kolem místního nád-

herného kostela, bohuţel jsme dovnitř nahlédnout nemohli, protoţe tu katolíci měli jeden ze 

svých rituálních obřadů. 

Po několika hříčkách a ptákovinách jsme kluky i s Bobanem, kterému nebylo zrovna moc 

dobře (měl nedoléčenou těţkou chřipku nebo angínu), poslali na kutě. 

 

Ve ztichlých uličkách 

S Venóšem jsme mezitím naplánovali něco jako noční hru, coţ se pak zvrhlo pouze v něja-

kou noční stezku odvahy, coţ jsme ale původně moc nechtěli. Ale vymýšlejte si něco upro-

střed noci unavený jako terorista po úspěšném atentátu. 
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Ještě jednou jsme zašli na hřbitov. Šly tam dvě dost hezké holky s takovým divným trou-

bou (jednohlasně jsme se shodli, koho je pro koho škoda) a ukázaly nám nepřímo díru v plotě, 

které jsme v podstatě ani neměli potřebu si dříve všimnout. Pak jsme se prošli po magických 

středověkých uličkách a bylo rozhodnuto. Jdeme na to. 

Dohodli jsme se, ţe Vašek bude kluky vodit, já zatím v té hrozné kose budu sedět a budu 

bafat. 

Kluky lze rozlišit podle stupně rozděšenosti po mém vybafnutí takto: 

1. Absolutní kliďasové: Lukáš a Petr. Zařval jsem z plných plic, ale oni ani nezakvikli. 

Zkazili mi radost. 

2. Vylekaní: Vlk, Fanýz a Švestka (ačkoli ten uţ vyjekl dost). Vypískli, ale pak z toho měli 

legraci, já ještě větší. 

3. Vyděšení: Vojta Dalecký a Tejn. Zařvali, ačkoli se před nimi Fanýz podřekl. Vojta byl 

úplně před, při a po bafnutí zničený. Tejn později (jak má ve zvyku) strašně machroval, ale 

potom, co jsem na něj vyštěkl, se také příšerně lekl, mou nabídku ohledně prohlídky tajemné-

ho hřbitova odmítl a zpět metl jako by mu v patách byli bandité. Z nich jsem měl největší 

legraci. 

Své zřejmě udělalo to, ţe Venóš při vedení chlapců na hřbitov vymýšlel děsuplné historky 

o celé uhořelé škole, která je tu pohřbena, či o márnici, která záhadně zavalila dva zedníky, 

kdyţ ji stavěli (tou měli kluci projít). A ještě mnohé, o čem se raději ani zmiňovat nebudu, 

aby čtenář mohl v klidu usnout. Zachar a spol. vyprávěli, ţe se sem bojí jít v noci i dospělý, 

ale na mě a skupinu absolutních kliďasů to vůbec nepůsobilo. Spíše bych řekl, ţe by byl lepší 

ţidovský hřbitov na Dřevíkově, který je úplně stranou civilizace a který jsme bohuţel nevyu-

ţili při výpravě do Tobolek (sem nepronikalo narozdíl od tohoto boskovického světlo poulič-

ních lamp). Byla tu ale hrozná zima. 

A tak jsme to poslali všechno do pelechů a vyuţili nabídky přechodu na zimní čas ve for-

mě jedné hodiny navíc. Na hřbitově byla zima jako v márnici. 

 

den 4 

Rozhýbáváme se jen velmi pomalu 

První bylo na programu co jiného neţ jít nakoupit. Bohuţel nás musel opustit Boban, který 

jel na povinné dědečkovy osmdesátiny. O tom, jak dojel, dosud nemám zpráv, ale následující 

týden jsem ho na skauťáku potkal ţivého a moţná i zdravého. 

Hoši za naší asistence uvařili oběd, ale nějak jsme se ukolébali a neosolené těstoviny ne-

chali jimi nepozorně rozvařit. Ona si to anus nějak přebere. Švestku zase popadl při jídle rapl, 
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kdyţ se mu obsah ešusu vysypal na zem, odmítl si dát porci, která ještě zbyla v kotlíku, pak 

asi půl hodiny s nikým z nás nemluvil a byl ze záhadných příčin naštvaný. 

Chlapcům jsme během předchozích dnů rozdávali kartičky s jakýmisi rytířskými zákony. 

Uznali jsme, ţe by bylo potřeba s nimi nějak naloţit. Tak jsme to rozbalili v klubovně holek, 

pustili Pink Floyd, byl jsem převlečen za rytíře či něco takového a Vašek mi vodil jednoho po 

druhém a já je na něco pasoval (na herolda, cha, cha). Drţel jsem v ruce ten nádherný meč, 

který Venóš někde sehnal. Nakázal jsem kaţdému, aby mi nějaký ten zákon odříkali, inu, má-

lokdo si vzpomenul na nějaký. Švestka z toho měl bţundu. Ale kdyţ jsem vyhodil Vojtu Da-

leckého, který skoro jako všichni neznal ani jeden, (dštil jsem síru: "Běţ a kaj se!"), byl tak 

trochu naměkko. Posléze jsme si uvědomili, ţe jsme udělali chybu, kdyţ jsme nechali těm 

neúspěšným moţnost si pasování zopakovat. Tak přede mne nastupovali znovu s našprtanými 

zákony a náhle jsme odhalili u jednoho zákona hrozitánský překlep: Pracuj pro zisk, nikoli 

pro čest. Nikdo z kluků si však při šrocení tohoto poučného zákona nevšiml. 

Po usilovném úklidu, kdy se většina lidí včetně Venóše poflakovala a jeden člověk praco-

val s koštětem v ţivotě poprvé, jsme se rozhodli prohlédnout si jádro města, coţ jsme dopo-

sud trochu zanedbali. 

 

Loučení s Boskovicemi 

Z mé hlavy nebyla myšlenka jít na hřbitov, já uţ tam šel popáté a naposled jsem si tam 

dost uţil. Asi jsem tušil proč. Kdyţ jsme postávali u brány a chystali se k prohlídce pouţít 

díry, opět přišla náhoda v podobě správce hřbitova, který tu chtěl uklízet. Jenomţe začal do 

nás hučet a vyprávět různé historky a bláboly, čímţ nás strašně otrávil. S Vaškem jsem slyšel 

mnoho věcí podruhé aţ potřetí, protoţe se tento ctihodný muţ několikrát opakoval a byly to 

téţ zvěsti jiţ sdělené od těch příjemných ţen. Nikdo uţ nemohl vydrţet ty hrozitánské poví-

dačky, o tom, ţe "…chlapy oţralé dú z hospody a vţdycky do těch kamenů ţďóchnů…" či 

"…všechny ty póle kolem patřejó mně…" Nereagoval ani na zdvořilé skákání do řeči: "Tak 

vám upřímně děkujeme za váš hluboce zasvěcený a obětavý projev…" Zbylo nám pak času 

jen na návrat na faru, rozloučení s našimi novými přáteli a odchod k autobusu. 

 

Vaškova ostuda 

Autobusové spojení do Hlinska bylo přímé, tato linka patří mezi ty extremistické, které pa-

trně od příštího května budou zrušeny. Jelo se pohodlně, i kdyţ lidé v dalších stanicích brblali, 

ţe máme zpoţdění (zcela určitě bylo způsobeno námi a našimi batohy, kdyby to věděli, asi by 

nenadávali řidičovi, ale někomu jinému). 
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Naši reprezentaci kazil jen Venóš svým hlasitým projevem (já dost neprozíravě seděl vedle 

něho v kroji celému autobusu na odiv). Nejdříve ryl do dospívajícího děvčete před námi, co si 

to čte (dost ji to nakrkávalo). Pak křičel na Vlka naším oblíbeným nářečím: "Pust babu, né?" 

V Bystrém jsme pustili nějakou slečnu sednout, ale to uţ jsme s Vaškem kecali společně, pro-

toţe uţ ani já jsem nemohl nic ztratit. 

Hoši pouštěli lidi sednout také a za odměnu dostali od jedné příjemné slečny bonbóny, my 

s nimi, ale Venóš to okomentoval opět něčím šťavnatým, takţe jsem uţ začínal mít uţ dost 

strach. Uţ jsem byl rád, kdyţ jsme o půl sedmé večer dorazili domů. 

Rabín 

 

Gilwell 2 (10.-12. března 2000) 

 

oběti roverů z našeho oddílu: Boban (sám sebe obětí), Švestka, Petr, Zdenda, Pytlik, 

Vlk, Lukáš, Straktejn, Marek Šulcik 

 

Sešli jsme se v pátek 10. března na nádraţí a odjeli jsme vlakem do Slatiňan. Z roverů při-

šel Boban, za dozor byla povolána Radka, skautů asi 8, vlčat 4, skautky 3. Na nádraţí ve Sla-

tiňanech na nás čekal Roman s Milanem a Lukášem. 

Naloţili jsme batohy do auta, ve kterém Roman s Milanem odjeli na Tyrolák. Od nádraţí s 

námi pokračoval nováček Lukáš. Šli jsme přes park, kolem Monaka dále přes les, aţ na roz-

cestí před Tyrolákem. Tam na nás čekal Radek (Školník). Dál jsme museli jít potichu, větši-

nou jsme si ze Školníka dělali legraci. Školník totiţ slíbil nechat jít posledního toho, kdo bude 

nahlas mluvit. Pod Tyrolákem nás očekával Roman s Milanem. Roman nám přečetl úryvek z 

knihy na zamyšlenou. Cestou na Tyrolák jsme museli jít podle kusu provazu. Tam jsme po-

svačili, vybalili se a šli jsme nahoru do sálu hrát hry. Např. rozdali jsme si lístečky se jmény 

květin, které byly ještě rozlišeny barvou. Podle barvy jsme se rozdělili do dvou skupin. Na 

začátek nám Roman představil dva nové členy 6. oddílu (jenom proto, ţe chodí s Romanem 

do třídy, se z nich stali roveři) - hry měli většinou seznamovací charakter. "Inteligence" se z 

čistě taktického hlediska pojmenovala Franta či Josef za účelem zmást dva nováčky. Další hra 

se nazývala Vytlačování z kruhu. Motiv spočíval v tom, ţe jsme se měli navzájem shazovat z 

mrakodrapu, kdo zůstal, ten vyhrál. Mrakodrap byl znázorněn lanem uspořádaným do kruhu. 

No a poslední hra byla Kyne nebo nekyne. Pak jsme měli jít spát. Vlčata, která nechtěla 

usnout, byla zbita pokrevními bratry Trochovými. Vlčata usnula. Aţ v 1.00 hod. Roveři si aţ 

do noci brnkali na kytaru. 
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Ve 3 ráno nás roveři vzbudili, ţe venku běhají Trifidi, museli jsme si vzít šátky na oči a se 

zakrytýma očima jsme chodili okolo Tyroláku. Školník, jiţ venku lítal s poklicema, a dělal s 

nimi obrovský randál. Po chvílích jsme se zastavili a buď jsme zapalovali svíčku, nebo jsme 

chodili podle lana. Po celou tu dobu venku jsme měli šátky přes oči. Asi za hodinu jsme šli 

spát, před spaním si zájemci předstírající kašel, rýmu a všelijaké neexitující nemoci vzali od 

Bobana paralen. 

Druhý den po snídani začaly přednášky. Skauti probírali ekologii, woodcraft a šifry, vlčata 

probírala dopravní značky a šifrování. Přednášky probíhaly celý den. Odpoledne jsme pro-

cházeli kolem plastových kyblíků. U kaţdého Boban řekl, kdo tam bydlí - čí je to poštovní 

schránka. Někteří šplhouni typu Šplhoun si vše museli zapsat. Navečer jsme hráli hru, ve kte-

ré jsme měli roznášet lístečky do jednotlivých plastových kyblíků. Byli jsme rozděleni do 

druţstev: 

1. Odbojáři- Vojtěch, Švestka, Kuba Kadaník 

2. Prasopsi- Zdeněk, Kolja, Potkan 

3. Silver A- Marek, Pytlas, Daňci (??) 

4. 

Hra skončila v 8 hodin. Poté co jsme se usušili, odešli jsme nahoru, kde se popíjel čaj a 

hrály karty. Roveři zřejmě odešli do hospody a vlčata dole řvala, udělali jsme proto nahoře 

"Monte Carlo". V neděli ráno jsme si sbalili a dopoledne zahráli pár her. K obědu, jsme měli 

špagety na slano, nebo na sladko. Někteří jedinci s obzvlášť silným ţaludkem si dali mícha-

nou porci. Po krátkém poledním klidu nás 12 nacpali do citroena podobného pikapu, kdyţ 

jsme na nádraţí vystupovali, kolemjdoucí nestačili zírat. Na nádraţí jsme nastoupili do vlaku 

směr Hlinsko, kde jsme se rozešli do svých domovů. 

Ove 

 

Výprava za zmrzlými muži (12.-14. května 2000, na Pan-

kráce, Serváce a Bonifáce) 

 

hejhuláctvo: Kamil 

Bobři: Boban, Petr Adámku, Zdenda Málku, Švestka, Sokolík, Michal Mášek 

Vlci: Vojtěch Homolku, Lukáš, Tejn 

 

Abychom jen neplácali a někoho nekritizovali, přece jen jsme něco podnikli. Boban má ně-

jaké dobré kontakty na svratecké skauty a zajistil srub. Opět jsme natiskli za pomoci znova 
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nenahraditelného Bobana oblíbené pozvánky bratrům ze 4. ODDÍLU, a protoţe mi v té době 

nějak došly nápady, vyuţil jsem astrologicky řečeno vhodného postavení hvězd a nazval to 

přesně tak, jak je uvedeno v nadpisu. 

Boban obstaral i jídlo, já jen rozhodl, kdy pojedeme. 

 

Góóóól!! 

Za takového hrozného řevu po celém Hlinsku jsem pospíchal na autobus (jako vţdy poz-

dě). Hrálo se semifinále mistrovství světa v hokeji a naše reprezentace vedla nad Kanadou. 

Autobus zahnul k zastávce a přivezl si z Prahy desetiminutovou sekeru. Starý řidič ještě 

naštvaný (asi ţe mu děláme kšeft) s pohledem na cizí skauty jiţ se vezoucí vzadu zavrčel: "To 

jste se nemohli domluvit?" Naše odpověď s pochopitelným ironickým šklebem: "Jak?" jej 

ještě víc popudila, a tak, kdyţ otevíral zavazadlový prostor při nabíhajícím dalším zpoţdění 

poskakoval jako pumprdlík. Naše batohy se tam nemohly vejít, on hopsal ještě víc a my se mu 

za zády chechtali. Chechot okamţitě přešel, kdyţ nám začal batohy stěsnávat špičkou 

čmajdavé boty (v podstatě do nich kopal). 

Ale nasedli jsme. Ti skauti byli Praţáci, jak uţ to tak bývá, trochu moc machrovali, tak 

jsme se s nimi uţ pak nebavili, ostatně oni také ne. Měli však náhodou namířeno tam, kam my 

- do Křiţánek (proto ten řidičův amok). 

Mezitím jsem spolucestujícím trochu vylepšil svačinu, kdyţ jsem klukům vyprávěl, co se 

dělá u nás ve škole na katedře vývojové biologie (samozřejmě jsem to vyřvával na celý auto-

bus). Nebudu zabíhat do podrobností. 

V Křiţánkách jsme vystoupili, milý řidič uţ raději nic neříkal a my vystoupili. 

Navštívili jsme hospodu, televize zde nebyla a my tak naštěstí o hochy ještě více nezkazili, 

ale o hokeji jsme nic nevěděli. 

 

Na srubu 

Vycházeli jsme k chatě, předešli jsme Praţáky, kteří trochu bloudili a ještě k tomu šli jako 

skupina měkkýšů Helix pomatia. Praţáci jsou troubové. 

Zase jsme to viděli, batohy našich kluků všelijak svázané, někteří po zavazadle v ruce, na 

coţ jsem, jak je známo, obzvláště citlivý. Naši hoši jsou v tomto ohledu taky troubové. 

Srub jsme otevřeli, někteří hoši se gentlemansky uvelebili na postelích, na(ne)štěstí jsem 

zapomněl, kdo. 

Pokus o navození tajemné atmosféry na začátku výpravy selhal hned v zárodku. Boban při-

jal tuto myšlenku sice ochotně, ale pasivně. Něco jsem zkoušel dělat, ale vyznělo to naprázd-

no. Tak jsem toho nechal a asi to byl začátek takového fádního aromatu výpravy. Ţe jsme 
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běhali kolem srubu a hledali cizího chlapa, který nás přišel šmírovat vzali nějak divně a má-

lem si klepali na čelo, zda jsme normální. Tejnovi s Lukášem jsme schovali baterku, ale oni 

podezírali starší skauty, ţe provedli nějakou nekalost. 

Večer jsme provedli ohýnek, který jsme začali, kytary nemajíce, lyrickým kánonem Čer-

vená mi kane slina, jejíţ text jsem se rozhodl uvést do jiţ tak strašlivé kroniky: 

Červená mi kane slina, 

červená mi kane slina, 

hlína, hlína, 

kane na mě i na syna, 

červená mi kane slina, 

červená mi kane slina… 

Chudáci kotlíkáři. Neptejte se ani, kdo je autorem. Inu, a pak jsem začal bratrům vyprávět 

o skautském zákoně a pokoušel se navodit jakousi diskusi. Nejaktivněji si v ní vedl Michal 

Mášku, patří mu za to pochvala, ač předem přiznal, ţe se podle nich moc nechová. Doufám, 

ţe jsme zaseli alespoň sémě, které jej trochu bude navrtávat ke skautskému ţivotu a nedopad-

ne tak, jako my nebo dokonce roveři. Trochu mě zklamal Vlk, který se odmítl zúčastnit jaké-

hokoli hádání a debatování, nejspíše to bylo tím, ţe se pak přiznal, ţe nemá rád, kdyţ se mu 

říká Vlkouši, tak o něm budeme od teďka psát jako o Vojtěchovi. Pak jsem jim rozdělil hlídky 

na noc, uloţil jim kaţdému k rozjímání dva aţ tři zákony a šel spát. 

Kdyţ uţ se šlo spát, mělo by se i přestat psát, ale já tu noc nějak nespal, tak budu ještě po-

kračovat. Převládl tady táborový móres, ţe se nastupující hlídka budí o půl aţ tři čtvrtě hodiny 

dříve, neţ je záhodno. Vojtěši (tj. Vojtěch-kdysi Vlkouš a Sokolík) nehlídali skoro vůbec, a to 

ještě ve spánku v chatce, Lukáš všem pravidelně posvítil do obličeje a ráno nás vylekala rána 

merunou do chaty, jejímiţ pachateli byl Petr a Zdenda. O zákonech přemýšlel snad jen Švest-

ka s Tejnem. 

Naděje, ţe ráno tajně zmizím jako agent 007, budu pronásledovat tajné společenství mysti-

ků a zanechám po sobě značky proloţené hrou, se rozplynula jako kočičí pšouk, poslední 

jsem vstával jako obvykle zase já. 

 

Výšlap a co se dělo potom 

Tak jsme se tedy konečně vyhrabali z pelechů a vyrazili. Nebýt Bobana, který to tu zná, 

zabloudili bychom, protoţe podle mapy 1:100 000, kterou jsem vzal, se opravdu ani při nej-

lepší vůli a smyslu pro humor choditi nedá. Z první skály - Milovských perníčků nikdo ne-

spadl. Posléze jsme pokračovali po stezce turistické, potkali jsme nějaké lidi, od kterých jsme 

se dozvěděli, ţe náš hokejový tým včera zvítězil a budeme hrát finále se Slováky. Hochy jsem 
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trochu vyděsil, kdyţ jsem po cestě sbíral mravence rodu Formica, pochutnával si na jejich 

abdomenech a prohlašoval, jak jsou chutní. Kdybych je neomezoval ve sprostých slovech, 

označili by mne za prase, takhle to jenom naznačili ve slušnějších výrazech. Jsou změkčilí. 

Kdyţ jsme dorazili na Čtyři palice, pomalu jsem se ztratil a nejprve šipkami, potom buko-

vými lupínky jsem chlapcům označil cestu; v tom jsem je přecenil, nemohli skoro ţádný najít, 

tak postupovali víceméně po čuchu (zrak selhal). 

Nastraţil jsem na ně šifry, neobvyklosti a buzolu, ale nemělo to nějaký efekt, stále nám 

schází nějaká ta hravost. Uvidíme na táboře!(!?) 

Pomocí šipek jsem dovedl drahé bratry na Milovy, kde jsem posečkal, řka, ţe mi mystiko-

vé ujeli autem, a tím celý pokus o hru prakticky skončil. Posléze jsem vzpomněl na svá kam-

zičí léta a vyzval hochy k útoku na Dráteníčky. Kluci se zpočátku (podezřele) ofrňovali, ţe 

jako tohle nezdolají a jen, kdyby byli jištěni atd. atd. Pak jsme ale našli nějak tak trochu pří-

stupnou cestu a jako nevlastní děti Rakoncajovy jsme ztekli (celí vzteklí) stěnu. 

Z Dráteníčků směřovali naše belhy (protoţe to uţ nebyly kroky) přes Malínskou a Lysov-

skou skálu na 9 skal. Nějak jsme po cestě zapomněli na hry a stejně na ně nebyla vůbec nála-

da, neb všichni kluci byli uondaní jako abstinent po jednom pivu. A také jsme si s Bobanem 

jedno řezané po návratu do Křiţánek dali. 

Posléze jsme hochy odvedli do srubu, kdeţ se po večeři uspořádal ohýnek. Slina pro jistotu 

tento večer nekanula, táborák jsme začali buddhistickým ommm, coţ mělo překvapivě velký 

ohlas, a občas to neznělo ani výjimečně příliš falešně. Debatu ohledně skautských zákonů 

opět zachraňoval Michal. Vojtěch ji na protest ignoroval. Hanba mu! A to si říká rádce. 

Nelze nezmínit historku, kterou nám připravil jeden sympatický pán, jemuţ chyběla brada 

a přátelské vystupování. S Bobanem jsme si šli umýt čisté a voňavé nohy, kdyţ vtom se za 

námi ozval hluboký hlas připomínající Eduarda Hakena zpívajícího na dobročinném koncertě 

městských kanalizacích: 

"Skauti, ti lidé pod vámi berou z toho, v čem se myjete, vodu na pití." 

Podívali jsme se na stoku pod sebou a trochu se tomu blábolu podivili, ale promluvili jsme 

co nejuctivěji tak, ţe nám uţ více nemohl nadati. 

Večer jsem uţ s hlídkou neprudil, abychom se vyspali v klidu. 

 

Konec té poněkud ospalé výpravy 

Ráno zmizel Boban. Říkal, ţe má nějaké problémy s chemií (inu Hamplová), a bude se učit 

zrána, che che, jsem zvědav, co se takhle brzy naučí. 
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Pak se rozkolébal zbytek výpravy, bylo řečeno, ţe kdyţ všechno stihneme, pojedeme auto-

busem o půl desáté opět z Křiţánek, v opačném případě se budeme plahočit s bágly aţ do 

Svratky, na coţ u nás není nikdo zvyklý, ale pro moji jizlivost to byla velká výzva. 

Je zajímavé, ţe se přes tuto vidinu v práci nikdo nepřetrhl. Ani jsem je moc nepopoháněl, 

mně to bylo celkem jedno. Petr Adámku se šel k pumpě navzdory včerejšímu vari umýt. Také 

to od onoho chinlessa schytal, pro jistotu (kvůli svrateckým skautům) jsem to šel ţehlit, pán 

byl velice hrubý, ale na nás si nic nevzal. 

Tejna mezitím popadla cestovní horečka a uţ chtěl spěchat k autobusu, tu navrhoval, aby-

chom tu všechno nechali a neuklízeli (a měl mnoho stoupenců, spíše tedy v tom neuklízení, 

neţ nestihnutí dopravního prostředku), pak zase chtěl vysílat dobrovolníka (sebe), který by 

autobus zastavil a ukecal řidiče, aby tu čtvrthodinku počkal. 

Tak jsem všechno ještě napůl ještě zdrţoval, abych ho naplašil (měl jsem úmyslné i neú-

myslné pomocníky), neb jsem věděl, ţe dole jsme hned. Pak jsme ještě pomaleji postupovali 

směrem k zastávce, Tejn metl jako raketa čínské výroby asi sto metrů před námi. Na autobus 

jsme však přišli skoro přesně. A to je celý konec výpravy. 

Rabín 

 

Podzimní dobrodružství (sobota 21. a neděle 22. října 

2000) 

 

jedinci: Kamil, Zdenda, Vojtěch, 

Honza, Námořník, Luboš (Uzi), Straka, 

ti, co přišli v sobotu večer nebo v neděli ráno: Jakub, Sokolovo, Tygr 

Tak jsme se zaměřili na nováčky a uspořádali výpravu. Program byl: udělat v sobotu výš-

lap, večer se vrátit, přespat na skauťáku a dopoledne pokecat s vlnobláboly při radioamatérské 

akci JOTA, jiţ uţ drahně let provozuje Vodouch a má stále problémy s účastí zájemců. Chtěli 

jsme mu pomoci a naplánovali to jako povinnou akci. 

V sobotu byla účast mizivá. Kolik toho přišlo, je vidět v textu pod nadpisem. Nezklamali 

nováčci, přišli tři (hlavně musím pochválit Luboše, jenţ se o celé akci dozvěděl aţ včera), a k 

tomu se přidal Straka. Hm, se čtyřmi jedinci na výšlap… 

 

Vítr 
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Odebrali jsme se od skauťáku směrem k Lípě a pak nahoru k vodojemu. Vál ostrý vítr a já 

vzpomínal, co jsem si zapomněl na skauťáku či doma. Byl jsem na tom tak podobně jako no-

váčci, ti také pozapomínali, co se dalo. 

Celou dobu fičel vítr a prořezával se aţ do morku kostí, kde si počínal jako meluzína a vy-

dával za pomoci našich hlasivek nehmlich ty samé zvuky jako v komínu, které byly však na-

víc promíchány rapováním našich zubů. Luboš koukal po příkopech a přítomnost mucho-

můrek jej ujišťovala o tom, ţe rostou houby a ţe jsme podnikli výpravu v podstatě jen na 

houby. Straka, byv samoten, hledal svoji identitu: nejprve u nás, avšak kdyţ sklidil jen naráţ-

ky Vojtěcha a Zdendy, jal se zaujmout roli zkušeného starého barda a machra před svými slu-

ţebně mladšími kolegy. Tato role mu vyhovovala podstatně více. 

U vodojemu jsme zastavili a já započal vyprávěti nějakou omáčku ohledně jakéhosi posel-

stva vyslaného Přemyslem Otakarem II. Pak jsme si zahráli malou hru. Bohuţel se moc neho-

dila do dnešního počasí a všichni jsme svorně prokřehli. Pro zahřátí jsem dal fitku, která se 

sice vůbec nepovedla a nikdo, včetně mě, ji nepochopil, ale zahřáli jsme se během a svůj účel 

tedy splnila, coţ byl předpoklad k tomu, abychom dále pokračovali na Svatojánské Lázně. 

Za Svatojánskými Lázněmi jsme se ubrali do lesíka, kde jsem vyhlásil hru analogickou sbí-

rání papírků v Tobolkách. Zde jsme pro zpestření pouţili klacky (didaktika ohledně postřehu 

v přírodě). 

Další naše kročeje vedly kolem Voříškovic chaty, ze které se kouřilo, coţ signalizovalo, ţe 

se uvnitř opravdu nenacházejí majitelé a ne lupiči. Po Vladkovi jsme se raději ptát nešli. Víc 

jsme se tam nezdrţovali. 

 

Okolo přehrady… 

zpívá se v jedné vysočinské písni. Tu jsme měli v úmyslu obejít, a tak jsme učinili. Avšak 

vše jsme zahájili hrou, kdy se ke mně blíţili hoši poslepu. Dojem nijaký (tedy alespoň můj). 

Následoval další pochod. Luboš sbíral houby. Za to jsem mu navrhl přezdívku Houbař, ale to 

se neujalo. Houby v nás však vyvolaly asociaci s jídlem a začalo nám z teho škrunkať v briše. 

Místo jídla jsme udělali raději několik her. Sice měly docela úspěch, avšak ohýnek je ohý-

nek. Pak jsme raději šli aţ jsme došli k Vortové. Straka se chlubil, ţe to tu zná, ale moc to tu 

neznal. Avšak na písáku jsme udělali oheň, uvařili čaj, no a dosáhli toho, po čem hoši touţili. 

Leč stal se trapas, nikdo z nás neměl sirky. Tak uţ jsme se chystali k odchodu, kdyţ Vojtěch 

pravil: "Jste otravný." a vytáhl ze své KPZ trošku zápalek. A tak byla čest skautského hnutí 

zachráněna. 

Hoši rozdělali oheň, nejvíc se při tom činil Luboš, který se stále ochomýtal po větru a kouř 

jej stále obklopoval. Na naše poznámky reagoval, ţe mu to nevadí. Tak jsme mu začali říkat 
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Uzenáč, pročeţ jsme tento název pro snazší komunikaci zkrátili na Uzi. Budiţ mu tato pře-

zdívka souzena. Natrhali jsme trochu polozeţloutlého maliníku a udělali z něj vývar. Poměrně 

se vyvedl a byl docela chutný. Nakonec jsme si pro na rozloučenou zahráli na písáku nějaké 

hry a začali pomýšlet na návrat domů. 

 

Jak jsme se navraceli domů 

Znalec krajiny Straka říkal, ţe se domů přes Hamry můţeme navrátit jedině po silnici, coţ 

jsme všichni odmítali připustit, a navrhli jsme cestu lesem podél silnice. Znalec se mýlil: ved-

la tudy cesta. Jenţe cesta, jak se zdála, se tak divně vlnila jak břišní tanečnice na hostině ko-

lem maháradţů a pak náhle končila. Postupovali jsme domněle podle silnice a narazili na me-

andrující potok uprostřed husté smrčiny. Sice jsme si tady zahráli Letadlo, ale moc to neměni-

lo na situaci, ţe příliš nevíme, kde jsme. Potok jsme překročili přes spadený kmen a došli na 

mýtinku, kde se objevila stezka. Domorodý stopař Straka pravil, ţe kdyţ se dáme vpravo, 

zaručeně dojdeme do Hamrů. Tak jsme se vydali rovně a asi po třech stech metrech jsme se 

objevili na silnici jen o málo více neţ 500 m za písákem, ale přesto ta procházka roštím stála 

za to. 

Pak jsme se tedy ubírali do Hamrů, nejdříve po silnici a pak jsme objevili polní cestu, kte-

rou nám Straka dovedně zatajil. Uzi stále nepřestával sbírat houby, aţ jsme mu je museli brát, 

rozkopávat je na kousíčky a umoţňovat tak přirozené šíření askospor. 

 

Co se dělo onoho večera na skauťáku 

Šťastně jsme tedy dorazili na skauťák a rozvalili se. Rozloučil se s námi Zdenda, jenţ má 

nějaké zdravotní problémy a jehoţ rodiče proto nejsou zdraví škodlivým aktivitám příliš na-

kloněni. Vojtěch si šel připravovat nějakou hru na úterek a já s mrňousi osaměl. Napadla mne 

výtečná myšlenka: stolní hokej. Nalámali jsme klacky přibliţně do pravého úhlu a vyuţili 

velký stůl na hru. Mělo to velký úspěch, problém byl však v jednom: strašlivě se při tom po-

hádali. Kdyby jim někdo dal do ruky dýky, jistě by došlo ke krveprolití. Raději jsem hru dů-

razně přerušil a pracoval podle schematu: hádáte se, tak se nuďte. 

Pravdou zůstává, ţe se nenudili moc dlouho, zjistil jsem totiţ jednu dost znepokojující věc: 

na skauťáku chybí vařič! Do kotlíkové symfonie se mi příliš nechtělo, ale nedalo se nic dělat, 

teplé jídlo jsme slíbili, teplé jídlo musí být. 

Jenomţe ze surovin pod skauťákem oheň příliš udělat nešel, tak jsem zavřel oči, vzal papír 

a Vojtěch to podpálil. Větší problém byl s vidlicemi na kotlík. Ty, které hoši vyrobili, byly 

příliš krátké. Tak je vyrobili znova a jakýmsi přičiněním byly prostě stejně dlouhé jako ty 

předešlé. Hořce jsem zaplakal nad duševními schopnostmi svých bliţních a nakázal udělat 
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vidlice další, přičemţ materiál na jejich výrobu se výrazně tenčil. Nové vidlice byly dlouhé 

jen tak tak, ale uţ jsem zavyl: "Tak uţ ten kotlík dejte konečně na oheň!" neboť jsme jiţ pra-

covali po tmě. Pokrmem byl stanoven osvědčený guláš, na němţ si chtěl pochutnat i Jakub 

Salášek, jenţ právě přišel. Málem si nepochutnal, protoţe přehořela vidlice a situaci se ne-

proměnila v katastrofu pouze mým přičiněním. Pak jsme to nějak dodělali a chtěli si pochut-

nat. 

Protoţe naši nováčci jsou zvěř lítá a dravá, musel jsem se do rozdělování potravy vloţit já 

a všem dát stejně. Sám sobě jsem nechal něco na dně kotlíku, kteréţto dţentlmenství se mi 

dosti záludně vymstilo. Základní ingredience (gulášová polévka z pytlíku) se totiţ zásluhou 

šoku z přehořelé vidlice příliš nepromíchala a její valná část se nacházela v nebývale vysoké 

koncentraci při dně kotlíku. Byl to dryák. Ještě dnes se klepu při vzpomínce na ten příšerný 

sajrajt, který mi pronikl aţ do nejzazší části těla a na dlouhou dobu paralyzoval můj centrální 

nervový systém. 

Hoši nějak začali bláznit a ţe prý viděli nějakého psa a jakási prazvláštní strašidla, coţ mi 

přišlo v jejich věku nanejvýš groteskní a podezřelé. Avšak oni začali běhat po parku a na 

skauťáku zavládl na krátkou chvíli klid. Jenomţe se nějak nechtěli vracet v dohodnutém ča-

sovém termínu a já si musel zahrát na rozzlobeného a trochu jim nadat, coţ si takoví rozjíven-

ci jako Honza Ţejdlík nebo Straka rozhodně zaslouţili. Poté, co se moc nepovedla oblbovač-

ka, jsem je uloţil k spánku. Byli trochu nespokojeni, ţe musí jít spát kolem desáté, ale přečetl 

jsem jim něco z Foglarova Tábora smůly, některým se to moc nelíbilo, někteří byli tak nadše-

ni, ţe z toho spokojeně usnuli, jinak efekt příznivý. Pak jsme je nechali svému osudu a šli si s 

Vojtěchem a Pudlem, jenţ se přišel na nás podívat, pokecat do sousední holčičí klubovny. 

Libovali jsme si, jak nám to hoši spokojeně usnuli, vtom se začal z hlavního sálu ozývat straš-

livý řev. Způsobil to Straka a skupina kolem něj, kteří všechny probudili. Pak se tam začali 

strašným způsobem řezat, dvakrát jsme tam vtrhli jako policejní jednotka rychlého nasazení 

zjednat pořádek, ale pak jsme toho radši nechali, ať se raději pomlátí mezi sebou. Vojtěcha 

jsme tam s Pudlem nakonec nechali na hovádka samotného (ale to uţ nějak podezřele všichni 

spali) a šli prodiskutovat otázku hlineckého skautingu do nejbliţší krčmy. Já sám musel navíc 

ještě vyřešit problém se svými kalhotami, které mi provedli nehezký kousek, ţe strašlivou 

sexy škrtou odhalily moji zadnici. Nejvíce jsem si tu díru rozšířil právě kdyţ jsem se vrhal 

zachraňovat z ohně guláš. Nic na tom nemění, ţe mi na hýţdě v tom větrném počasí docela 

táhlo a já se obával zánětu análního otvoru. Kdyţ jsem se vrátil, byl na skauťáku klid, všichni 

spali jak Šípková Růţenka. 
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Neděle dopoledne 

Abychom si udělali čaj, museli jsme si opět za pouţití papíru rozdělat oheň. Přišli další 

účastníci: Tygr a Sokolovo. Dále jsme opět zápasili s novou vidlicí, neboť ta, která přehořela 

včera, uţ opravit moc nešla. Nelidské úsilí však slavilo úspěch a dokonce se vyrobila jedna 

navíc. Uzi se při jejich výrobě jen šklebil, obzvlášť kdyţ jsme se šklebili jeho dírám na kole-

nech u kalhot. Čaj z maliní opět chutnal, pak jsme si zahráli nějaké hry, vyznamenal se opět 

Uzi, který zase nějak dokonale popletl honičku, tak z radostí sešlo. 

K obědu jsme uvařili osvědčené těstoviny, jen Straka nějak reptal, ţe je náš skautský jídel-

níček poněkud jednotvárný ("To sou furt, tó, kolínka a guláš a nic jinýho…"). Dobře, vzali 

jsme si to k srdci. 

Skauťák jsme vysmýčili, hoši to vytřeli, spíše se tedy tak tvářili, ţe to vytírají, tvářili se 

dokonce tak, ţe to vypadalo, ţe vytřeli celý Praţský hrad včetně přilehlých budov. Na skau-

ťáku byl pořádek a my se vypravili k Vodouchovi na akci Jamboree On The Air (JOTA) 

 

Na velmi krátkých a jiných vlnách 

Vodouch nás přivítal s otevřenou náručí. Všechny kromě mě. Mě poslal domů pro monitor 

k počítači. Mezitím jim ukazoval svou doma vymyšlenou televizi včetně záběrů do pokoje 

jeho kamaráda Franty Husáka. Vrátil jsem k nim a všichni byli rozsazeni ve Vodouchově po-

koji majíce znuděné obličeje. Vodouch je asi nějak moc ze začátku nezaujal. Vzadu seděl 

Oleg a maloval si plošný spoj. 

Pak Vodouch rozdal svoje QSL-lístky, nechal je kolovat. Z toho měla hroznou legraci 

dvojka Kettes-Ezredes a Vodouchovi to dokonale nabourala. Dokonce vzali jeden z jeho nej-

drahocennějších kousků a lstí jej zlákala, aby ho částečně znehodnotil svým podpisem. 

Posléze Vodouch zapnul počítač a předvedl jim tzv. pomalou televizi. Spojil se s nějakým 

Italem a ten nám posílal obrázky nějakých poloodhalených slečen a taky sebe. My jsme mu 

vrátili obrázky pro něho podstatně atraktivnější: tábor a teepee. 

Dále udělal Vodouch spojení s nějakým pánem z domova důchodců u Ţacléře. Tento fakt 

vyvolal všeobecný chechot. Pán měl jednu velkou nevýhodu: pořád chtěl o něčem kecat a 

nikoho ve Vodouchově pracovně tlachání nebavilo. Nakonec jsme ho (pána i Vodoucha) ně-

jak utnuli. Potom náš hostitel odeběhl za dveře a podal výzvu na neznámého vysílatele, aby se 

s ním spojil. Přihlásil se Námořník. Kdyţ jsme mu poradili, dokázal se s Vodouchem domlu-

vit. Kdyby mu však sám Vodouch neřekl, s kým to mluvím, myslel by si, ţe se to domlouvá s 

někým z druhého konce republiky, nebyl by sám, polovina lidí v pokoji by si to myslela s 

ním. Dětičky zhýčkané mobily z toho bůhvíjak odvázané nebyly. 
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Pak Vodouch navázal spojení s Frantou Husákem a Námořník se znovu ujal mikrofonu. 

Franta Husák mu vyčetl, ţe do mikrofonu moc řve. Ještě si vyţádal Vodoucha a oba dva ještě 

strašně dlouho kecali a bavili se o nějakém zesilovači, který mu má Vodouch dodat. 

Ještě se nám ozval Franta Vorel, druhý Vodouchův kamarád a vlnoblábol, povoláním dů-

chodce. K mikrofonu se nikdo neměl, a tak Vodouch musel vzít zavděk Zdendou, který se k 

tam drápal podruhé. Druhý Franta ochotně rozprávěl se Zdeňkem a Vodouchovi postupně tuhl 

úsměv. Zdenda věda, ţe je Franta Hlinečák, tvrdil, ţe je tu hnusné počasí (bylo jasno). Franta 

se ukázal jako profesionál a po pravdě řekl, ţe u něj doma je pěkně a pak se ptal, jakou náš 

hostitel vykonává skautskou funkci. Zdenda odpověděl, ţe je u nás do počtu. Vodouch sinal. 

Svůj projev zakončil slovy: "Moc do toho prskáš." To uţ Vodouch nevydrţel, vyškubl mu 

mikrofon a Zdenda ze svého stanoviště letěl. 

Totální kolaps Vodouch zachránil ukázkou svých muzejních rádiových kousků, a kdyţ jim 

předvedl vnitřek počítače včetně toho, jak pracuje harddisk. Vojtěch se Zdendou uţ u toho 

nebyli, protoţe se v hlavě praštěnějšího z nich zrodila myšlenka, ţe budou šmejdit po domě. 

Nakonec však musím říci, ţe JOTA skončila oproti tendenci viditelné na začátku překva-

pivě dobře. Tím skončil i náš první letošní oddílový podnik. 

Rabín 

 

Výprava do Tobolek, výprava, která krachla (24. - 26. lis-

topadu 2000) 

 

hejhuláci:Kamil 

roverci: Švestka, Vojtěch, Zdeněk 

zklamaní malí junáci: Námořník a Jakub 

 

Tak jsem zase zorganizoval výpravu. Opět se s dědou dohodl o stavení, vše šlo jak mělo. 

Víkend před výpravou jsem se v Hlinsku nenacházel, ale Švestka se nabídl, ţe dojde pro na-

tištěné papíry s informacemi k nám domů a všichni všechno poklidně distribuují. Švestka si 

pro to opravdu došel a byla naděje, ţe se to nějak rozšíří a přejde ve všeobecné povědomí. 

Vojtěch to asi nějak rozdal, Zdenda nařídil svým Medvědům, aby si pro dokumenty přišli v 

pátek 17. listopadu, nedošel si (samozřejmě) nikdo. Tak to Zdeněk poslal po svém bratranci k 

Jakubovi, aby je dal kaţdému, koho potká, a tak je jasné ţe nikdo nic nedostal. Ve čtvrtek mi 

volala paní Čejková, co ţe se prý děje a ţe milý Honza nic nedostal. Ukázalo se, ţe byl nemo-

cen, tak za toto nikdo od nás nemohl. V pátek jsem došel na skauťák a nařídil klukům (Švest-
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kovi s Bobanem), aby byli jako uvítací delegace na zastávce U kostela, hochy naloţili a přijeli 

do Tobolek, kde já uţ budu čekat a topit. Jako limit pro konání akce jsem stanovil tři členy, to 

abych nováčky neodradil. Říkal jsem si v duchu, ţe není ani moţné, aby přišli jen tři. 

 

Setkání v Tobolkách 

Leč stalo se. Čekal jsem sice v chalupě, ale netopil. Přejel autobus a slyšel jsem hlasy. Uţ 

jdou. Jen dva. Švestka s Vojtěchem mi přišli říci (ač jsem je ubezpečil, ţe nemusí), ţe se do-

stavili jen dva jedinci, které poslali domů. Potom ještě vyprávěli o nějakém moc ochotném 

pánu navoněném tuzemským parfémem značky Rum, který si k nim přisedl a moc jim chtěl 

pomoci: "Co chcete vědít…? Já to tady moc dobře znám, já v tomdle kraji bydlím." Z tohoto 

muţe se stala potom nejpopulárnější postava podniku, takový Vojtěchův idol. 

No nic, nedalo se uţ proti nepřízni osudu neţ jen protestovat. Tak jsem hochy vzal na hřbi-

tov s rozhodnutím, ţe jim alespoň ukáţu, jakou mohli kluci mít stezku odvahy. Dřevíkovský 

ţidovský hřbitov bylo to pravé. Pro tajemství starého rabína jako dělané. Uţ i Švestka s Voj-

těchem měli taky trošičku strach. Pak jsme se uchýlili do Tobolek, a protoţe jsme zapomněli 

zavolat o krachu Zdendovi, který měl kvůli nějakým problémům v chemii přijet aţ nazítří, šli 

jsme po delším kecání spát s rozhodnutím, ţe pojedeme domů aţ autobusem v sobotu nave-

čer. 

 

Sobota 

Kdyţ jsme se v sobotu vyhrabali, slavně zatopili a snaţili se rozptýlit tu zimu, která se přes 

noc v Tobolkách rozhostila, přijel Zdeněk. Velice se podivil tomu počtu lidí, který se s ním 

přišel přivítat, nicméně mu nezbylo neţ zůstat. 

Venku mrholilo. Z plánovaného výšlápku sešlo. Dleli jsme tudíţ uvnitř. Vymýšlel jsem 

hry, víceméně však veselého raţení. Takové ty hry s různým překládáním papírků atd. Tak 

jsme se celý den hřebili, k tomu nám vyhrávalo stařičké rádio, na kterém chodila jen stanice 

Praha. Právě vysílali nějakou rozhlasovou hru, ve které se pravilo: "Toho prcka nám seslalo 

samo nebe," coţ bylo k nelibosti všech flanďáku Vojtěchem předěláno na: "Toho prcka nám 

byl pámbů dluţen," z čehoţ se stala hláška jako hrom. Hráli jsme i hru, kde kaţdý vymyslel 

jednu větu do nikým neslýchaného strašlivého příběhu, přičemţ Švestka vţdy pravil: "A tak 

šli všichni spát, jak byli unavení." nebo "No a přijel tam tank s převtěleným Michalem." Byla 

to vţdy suchá věta, ale my se tomu tak chechtali, ţe to nakonec vyústilo v rozhodnutí, ţe se 

na autobus vykašleme a vyrazíme pěšky aţ zítra a ţe Michal dostal novou přezdívku: Tank. 

Ale myslím si, ţe uţ jsem se takhle dlouho nezasmál, stejně jako ostatní. 
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Návrat domů 

Tak jsme se v pondělí rozhodli jít pěšky přes Petrkov domů. Tobolky jsme vytřeli, batohy 

jsme dali ven, zrzavému kocouru Frickovi na odiv. Stále si je prohlíţel a zkoumal, co v nich 

můţe být. Uţ v sobotu se nechali i se svou milenkou kočkou Mačkou ode mě i myslím Zdeň-

ka pohladit. Ale největší radost měli ti čičáci ze včerejšího kousku z hovězí konzervy. 

Poté, co jsme dali do pořádku celý dům, vykročili jsme ve směru Hlinsko. Prošli jsme gol-

fové hřiště Ferdy Peroutky, kde Vojtěch jako memento zanechal nějaké prázdné lahve od li-

monády na sloupcích neznámého účelu. Míjeli jsme kamenické rybníky, kde Švestka prokázal 

neznalost okolí a Kettes-Ezredes neznalost ptactva, kdy na obrázku nepoznali ani roháče. 

Hanba jim. 

Cesta se klikatila lesem a já poněkud litoval, ţe zde nejsou malé dětičky, se kterými by šlo 

sehrát mnoho hezkého. Snad příště. 

Dorazili jsme šťastně na Petrkov, Švestka se ujal role průvodce a ukazoval, co kde tady na 

Petrkově je. Šel navštívit svou babičku a po chvíli přišel, ţe máme zajít na čaj. Tak jsme mu-

seli zajít, abychom neurazili. Babička a Švestkovi rodiče zde přítomní byli nanejvýš příjemní. 

Jen tu panovalo takové trapné ticho, protoţe Kettes-Ezredes zachovávali z neznámých důvodů 

tajemné mlčení. Bábovka a štrúdl přišly vhod, a tak cesta jiţ méně zajímavým lesem nebyla 

tak sucho(mokro)párná. 

Přešli jsme Srní, co by prapodivnou díru, a míjeli lom. Cestou domů se uţ pak myslím nic 

zajímavého nestalo. 

Rabín 

 

Nezdařená akce se šílenými prvky (prosinec 2000) 

 

čtvrtek 28. prosince 2000 

Tak se nám smůla nehrne po troškách, ale tak nějak, jak to bývá, najednou, to napovídá ti-

tulek správně. Chtěl jsem uspořádat akci pro všechny hlinecké rovery. 

 

Nápad v neděli o půlnoci 

Všemu předcházela koupě knihy Rovering od party kolem pánů Břicháčka, Zapletala a 

Nevrlého. Bylo zde nespočetně neuvěřitelně podnětných myšlenek a nápadů a já neváhal a 

naplánoval mezi vánočními svátky akci. Hlavní motiv mě napadl kolem půlnoci v neděli 

17.prosince. Celou myšlenku jsem namejloval z Prahy Zdeňkovi, ať rozšíří po celém Hlinsku 

na základě Hierarchické metody šíření memu, ţe se mají všichni zájemci sejít v pátek 

22.prosince na skauťáku. O to, ţe o všem věděli (téměř) všichni se krom Zdeňka zaslouţil 
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hlavně Oleg, jemuţ patří čestné místo a vděčný dík zmíněný na tomto místě. Tento úspěch se 

zdál býti dobrým znamením, ţe se akce podaří. 

 

Schůze 

Tak jsme se sešli a počet lidí signalizoval nebývale vysokou účast a včetně Exotishmana, 

který se přihlásil aţ na Štědrý den, zájemců čítalo 12 ks. Všem jsem rozdal obálky s dvěma 

papíry. První, s časem a místem odjezdu si měli přečíst po otevření obálky 27.prosince ve 22
00

 

hodin. Druhý, jenţ byl zalepen, mohli pročíst aţ na místě určení. Byli totiţ náhodně rozděleni 

(aniţ by jim to bylo jakkoli předtím přímo řečeno) do skupin po dvou aţ třech a posláni na 

různá místa středně vzdálená od Hlinska (Proseč u Seče, Františky, Rozsochatec, Horka u 

Chrudimi, Karlov u Škrdlovic), co mi to dalo oblétat všechny ty jízdní řády a zjistit odjezdová 

stání. Další podmínkou bylo nemít u sebe víc neţ 40 korun, coţ znemoţňovalo jakýkoli jed-

noduchý návrat zpět, neb cesta obyčejně (včetně ceny batohu) stála víc neţ 20,- Kč. Více pro-

zradí text zalepeného papíru: 

 

Vážení odvážlivci, 

asi jste na místě, děkuji, ţe jste nevzdali svou účast na této hrozitánské akci. Nyní vizte 

pravidla celého podniku: 

1. Nacházíte se několik kilometrů od svého milovaného bydliště. Můţete se pohybovat, 

kde chcete, toulat cestou necestou, dělat si, co chcete, jen ne vyvádět alotria a neplechy. Kam 

však nesmíte, je desetikilometrový kruh kolem Hlinska. Ten jsem vymezil takto (jsou to hra-

niční obce, které jsou vám uţ zakázány): Ţdírec n. D., Slavíkov, Hluboká, Trhová Kamenice, 

Rohozná, Nová Ves, Bratroňov, Ctětín, Švihov, Podlíšťany, Bošov, Mířetice, Hlína, Smrček, 

Vrbatův Kostelec, Skuteč, Předhradí, Mířetín, Otradov, Krouna, Svratouch, Svratka, Herálec, 

Vojnův Městec, Krucemburk (tj. Kříţová). 

2. Celou cestu si bude kaţdý z vás vésti podrobný deník, kam zaznamenáte vše, co se vám 

přihodilo i jak jste plnili zadané úkoly. 

3. Jak si seţenete nocleh, to uţ je váš boj, holt, musíte asi někoho ukecat. Je to akce jen pro 

opravdové drsňáky. Moţná, ţe se vám bude hodit občanka a skautská legitimace. 

4. Domů se můţete vydat aţ zítra, tedy 29.prosince, jakým způsobem (pěšky, stopem, po-

norkou), je mi jedno. V okruhu bliţším Hlinsku neţ 10 kilometrů uţ nelze plnit dole napsané 

úkoly. 

5. Jiţ v pátek 29.prosince v 19
00

 se sejdeme na skauťáku a provedeme shrnutí, přečteme si 

nejlepší příhody a ódy. Odměníme vítěze. 
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6. V případě nouze volejte mé číslo 23 161, budu na viset celé dva dny na šňůře (nestane-li 

se nějaká katastrofa). 

7. Připomínám fair play, hrajete pro vlastní zábavu a porušení pravidel, na které jste při-

stoupili, povaţuji za podlost, kterou uškodíte nejen sami sobě, ale i ostatním. Myslím, ţe je 

také čestnější opatřit si nocleh u neznámého, neţ přespat v pohodlí u příbuzného. 

Seznam úkolů, jichž byste měli po cestě maximum splnit 

Řešení: 1 bod, originální řešení: 2 body. 

1. Seţeňte historku z války od osoby starší šedesáti let. 

2. Získejte nějakou věc od dítěte mladšího deseti let (vyměňte, ukecejte, ukradněte apod.). 

3. Od 12 do 13 hodin se bavte v nějakém cizím jazyce (gesta a mimika povoleny, česká 

slova ne). 

4. Napište ódu nejméně o 16 verších, která by opěvovala vám nejsympatičtější osobu 

potkanou na cestě (vítězný opus bude v případě výrazné kvality zhudebněn). 

5. Opatřete koňskou ţíni. 

6. Kaţdý vyrobte nějaký suvenýr pro jednoho kolegu z jiné skupiny. 

7. Uvařte si (i kdyţ máte problémy s nádobou, coţ je váš problém) čaj na ohništi. 

8. Seţeňte klas ţitný, ječmenný, ovesný a pšeničný (za kaţdý druh 0,5 bodu). 

9. Najděte studánku a přineste z ní domů přesně 1 decilitr vody, přesnost změřím. 

10. Zjistěte, jak se maďarsky řekne "kleště". 

Při řešení každého úkolu, kde je potřeba asistence cizí osoby platí pravidlo: 1 úkol = 1 

člověk. Kromě úkolu 6 plňte všechny úlohy společně. 

Neklesejte ne mysli. 

Neproklínejte mě. 

A tak jsem se radoval, ţe máme zaděláno na pěknou akci. Prdlačky, řekl by strýc Pepin. 

 

Předvečer výjezdu 

Na Štěpána uţ volal Tank, ţe prý má nějakou rodinnou sešlost. Pochopil jsem to, tento 

mistr výmluv byl na schůzi jen omylem a byl k účasti přinucen jen tlakem z vnějšku. Patrně 

(jako většina ostatních - správných skautů) si vše prohlédl jiţ dlouho předem a zděsil se. Mys-

lím, ţe bych se zděsil podobně, ale kdyţ uţ bych byl na místě, nedalo by se nic dělat, to by 

takhle nejel nikdo. 

Jenţe víra v nějaké skautské ideály jde ihned do (slovo jeţ označuje záchod a pochází z 

německého Häuschen a je v naprostém rozporu se skautskou mluvou), většina lidí totiţ vše 

otevřela jiţ dávno předem. Výsledek: telefonáty mezi osmou a půl desátou večerní, ţe jim to 

náhle zakázali rodiče (Zdeněk, Školník), Pytlík dostal prý chřipku a Marek o půl desáté dostal 



Kronika 4. oddílu hlineckých skautů z let 1999-2003 

hokej. Petra Boušková se mi ani neobtěţovala kvůli chorobě zavolat, děti učitelů prý bývají 

nejslušnější. 

Tak zůstali jen Švestka, Pete Vašek, Vojtěch, Exotishman a Lenka Homoláčová, která se v 

telefonu dušovala, ţe zítra pojede. Měl jsem původně v úmyslu sedět po oba dva dny na dis-

pečinku doma a v případě průšvihu zasáhnout. Začal jsem se balit na cestu. 

 

Ranní divočina 

První dvojice měla vyráţet vlakem ve 4
50

. Ráno bylo mlhavé, drobně, avšak vytrvale prše-

lo a na zemi bylo velmi slušné náledí, takţe lidé spěchající na vlak si připadali nikoli jako 

proletáři, ale jako Ondrej Nepela. Fragmentem první dvojice byl Pete Vašek. Dohodli jsme se, 

ţe zredukujeme pozůstalé na dvě skupiny, z nichţ jedna (Pete + Švestka + Lenka) pojede do 

Horky a druhá (Kamil + Exotishman + Vojtěch) do Karlova. 

Švestka měl odejet v 5
22

 od pošty, také zůstal sám. Přiznal se nám, ţe otevřel druhý papír 

uţ včera a ţe má s sebou 50 korun navíc. Na rozdíl od jiných nepoctivců nic nezapíral. Šel 

jsem se vyspat, protoţe karlovská skupina byla »náhodně protekční« a odjíţděla aţ v 8
30

. 

Mimochodem, autobus, kterým měl Švestka odjíţdět do Proseče, měl půl hodiny zpoţdění. 

Kolem čtvrt na sedm mi volali z nádraţí, ţe Lenka se na nádraţí dostaviti neráčila, Pete 

měl prý všeho dost a ţe jde domů. Zůstal jen Švestka, který se k nám připojil o půl deváté, 

kdyţ se dostavili spolehliví jedinci Vojtěch a Exotishman. Zůstali jsme čtyři. 

 

Cesta skalních 

Déšť se změnil ve sněţení, o něco přijatelnější. Se Švestkou jsme to přijali s povděkem, 

protoţe jsme byli opravdu hodně provlhlí, do růţova vyspalí Vojtěch a Exotishman to nemoh-

li ocenit, protoţe vůbec nevěděli, co se ráno činilo. 

Řidič autobusu se vůbec nenechal ukecat ohledně zavazadel, zaplatili jsme 22 korun. Ná-

vrat ze stejného místa zpět byl znemoţněn. Ten čtyřicetikorunový limit bylo téměř to jediné, 

co z původního programu zbylo. 

Za Vojnovým Městcem se Exotishman chvástal, ţe uţ je tady Karlov. Prý tu jezdil s auto-

školou. Jen bylo divné, ţe řidič neotevíral dveře. Taktéţ lidé za námi potvrzovali, ţe Karlov 

ještě přijde. Cholerik kecal. Dle pozdějšího nákuku do řádů se jednalo o zastávku Vojnův 

Městec, Borky. 

Na další zastávce řidič otevřel a dobří jazykové v autobuse říkali, ţe je to Karlov. Tak jsme 

vystoupili. Exotishman vytáhl mapu, se kterou se chlubil. Byla to automapa, to uţ ta moje 

stovka Ţďárské vrchy byla lepší. Dohodli jsme se, ţe obejdeme Velké Dářko a pak se v Rado-

stíně uvidí. 



Kronika 4. oddílu hlineckých skautů z let 1999-2003 

 

Obejití Dářka s koncem v Radostíně 

Tak jsme vyrazili. Vojtěch pořád ryl do Švestky, ale Švestka pořád něco mlel na způsob 

příhody o sourozencích Mlynáři, Mouce a Kaši. Přišli jsme k rybníku a začali ho obcházet po 

směru hodinových ručiček. Moře Vysočiny bylo zamrzlé, a tak jsme se klouzali po ledu, kde 

se nikdo nepropadl. Zjistili jsme podle nápisu, ţe se pohybujeme po nudapláţi. Ţádného nu-

distu, natoţ pak nudistku jsme tu nepotkali. Patrně je to tím, ţe kombinace koníčků naháč-

otuţilec-ledoborec je velmi vzácná. 

Za kempem se Cholerik začal chlubit, ţe má s sebou kápézetku a má v ní všechno. Neměl, 

jak potvrdila naše hloubková analýza. Nepřítomnost: svíčky, peněz, špačku tuţky, známky, 

drátku, důleţitých telefonních čísel, vlastní adresy, neměl KPZ ani přetáhnutou gumičkou a 

mnoho jiného mu tam chybělo, na co uţ jsem zapomněl. Výsledek: neměl tam asi polovinu 

věcí. 

Po cestě si Exotishman zapálil cigáro. Rázem vznikla Společnost pro záchranu Pavlova 

zdraví. Její členové byli dva: já (předseda) a Vojtěch (prezident). První pokus: zničit mecha-

nicky vlastními silami hořící předmět v Pavlově puse. Nepovedlo se to ani klackem. Nanejvýš 

jsme přetáhli Pavla, sice to byl alespoň nějaký pozitivní výsledek, ale ku záchraně zdraví to 

nevedlo. Tak jsme začali utíkat, aby se Pavel udýchal a pochopil nesmyslnost svého počínání 

s krátícím se dechem. Zradil nás však Švestka, neběţel. Tak jsme v tuto chvíli Cholerikovi 

zdraví nezachránili. 

Pak jsme jen dorazili do Radostína. Zas na nás bafali psi, my přemýšleli o historce z války 

a hledali malé děcko a přemýšleli, co mu ukrást. Pak jsme zastavili na autobusové zastávce a 

poobědvali. 

 

Deutschstunde 

Protoţe se zpravidla obědvá kolem poledne, i my jsme tak učinili. Začali jsme plnit úkol č. 

3 a spustili po německu. Ţel, Vojtěch, vrchní kecoň, německy moc neumí a Švestka, ač se učí 

uţ sedmým rokem, má slovníček asi dvouletého dítěte. Cholerik umí o něco líp, ale nějak mu 

to moc nekecalo. Po obědě jsme se vydali ve směru na Vojnův Městec. Lidi kolem jsme zdra-

vili: "Guten Tag." a oni nevěřícně kroutili hlavami a ani se nezmohli na odpověď. Posléze 

jsme kráčeli asi 3 km fujavicí a všichni zásluhou nebohaté slovní zásoby mlčeli, takţe by-

chom tuto hodinu mohli nazvat spíš Schweigstunde nebo Stummstunde (či Dummstunde?). 

Tak jsme si v Městci docela oddechli a začali špekulovat, co dál, protoţe v Městci se mělo 

uvidět. I uvidělo se. Exotishmana napadla myšlenka, ţe bychom mohli jít k Matlymu. Kdyţ 

ne na noc, tak aspoň na kafe. Myšlenka se ujala. 
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Tady to Exotishman zná 

Šli jsme z Městce nahoru a turistická trasa se zdála vést po silnici, tak jsem navrhl, aby-

chom vyrazili po nějaké cestě nahoru. Exotishman tvrdil, ţe vede k nějaké bývalé střelnici. 

Tak jsme losovali na způsob slavné Matlyho hry, zda doprava či rovně dál po silnici. Los roz-

hodl, abychom šli nahoru do kopce po cestě. Vedení se ujal Cholerik, ale posléze se provalilo, 

ţe to tu moc nezná, neb nebyl s to určit, kterým směrem se nachází ona jím tolik propagovaná 

střelnice. 

Prolezli jsme kolem nějaké přírodní památky, která zároveň slouţila jako zdroj vody, tedy 

společné království zelených muţíčků i VAKů. Aţ zde si mohou obě instituce uvědomit kata-

strofální rozsah svých byrokratických nařízení, protoţe kdyţ jedna organizace chce udělat 

nějaký zásah a tomto území, zavalena analogickým přívalem papírů. Tato úvaha nakonec ve-

de ke geniální myšlence, aby kaţdý objekt byl svěřen do správy nejméně dvou institucí, které 

by se vzájemně bombardovaly formuláři a zničily by se pitomostmi svého počínání, to by byl 

po krátkodobém zvýšení administrativy konec byrokratismu v Čechách. 

Je tu ovšem moţnost jiné teorie, kterou mi můţe oponovat nejeden skeptik. Totiţ, ţe by 

zásluhou reciprokého bombardování formuláři došlo k masivnímu nabírání nových úředníků, 

tím pádem by růst počtu byrokratů dostal exponenciální charakter (analogicky k bakteriální 

křivce růstu). Umírněná část skeptiků tvrdí, ţe by se počet úředníků nakonec stabilizoval na 

jisté ustálené hodnotě. Radikální část pak říká, ţe by jejich počet rostl nade všechny meze a 

pak by překročil velikost celé lidské populace. 

U přírodní památky jsme vybalili drobné svačinky a já marně hledal rum, který jsem měl 

nést s sebou. Nenašel jsme ho. To bylo nejhořčí zklamání dnešního dne. 

Tak jsme se ubírali dál, vedeni jistým krokem nejistého Exotishmana. Minuli jsme pomník 

nějakého neopatrného hajného, kterého po zásluze zastřelili poctiví pytláci. 

Cholerik si opět zapálil cigáro, tentokrát však Společnost pro záchranu Pavlova zdraví 

úspěšně zasáhla. Napadlo totiţ uţ takové mnoţství sněhu, aby se daly udělat dostatečně kva-

litní sněhové koule. Moje dobře mířená rána zasáhla čvaňhák tak, ţe Cholerik stačil jen ne-

slušně zaklet a nepouţitelný vajgl zahodit. Ten s námi pak asi deset minut nemluvil. Pak mu-

sel začít povídat, protoţe mu totiţ nic jiného nezbylo, naše posměšky byly silnější. 

 

Košinov a Zalíbené 

Dorazili jsme pomalu do Košinova. Trochu opět ňafali psi, tudíţ jsem podnikl experiment: 

jen jsem se shýbl pro první sněhovou kouli, pes zdrhl. Ti další za plotem zdrhli, jen co dostali 
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přímý zásah. Tento postup by mohl být patentován jako třeba účinná ochrana turisty před 

podvraťáky. 

Abychom se dostali k Matlymu, museli jsme přes Zalíbené, jeţ má jako jedna z mála obcí 

u nás synonymum: Počerný. Švestka jiţ začínal protestovat, neboť jemu pětadevadesátikilo-

gramovému tělu začaly docházet síly. Ale ukecali jsme ho. Cholerik nás chtěl pozvat ke své-

mu dědovi na pivo, nebo vlastně na čaj, ale nepřikývli jsme. 

Z Počerného vedly naše kroky směrem na Vortovou, kde uţ, pokud si čtenář vzpomíná, 

jsme letos byli. Exotishman si hrál na průvodce a vše nám ukazoval. Drze si však zapálil zase 

cigáro. I opět zafungovala Společnost pro záchranu Pavlova zdraví, ale náš závislák málem 

začal plakat, tak jsme dali přednost akutnějšímu problému: Pavlovu psychickému zdraví a od 

drsnějších praktik ustoupili. 

 

Soumrak 

Ve Vortové jsme si dali drobnou svačinku a shledali, ţe se začíná smrákat. Kolem jezdil 

nějaký maník ve škodovce a prohlíţel si nás. Nic by na tom nebylo, kdyby neměl celou dobu 

staţené okénko a neprojel kolem nás asi pětkrát. Usoudili jsme, ţe to je asi hluchoněmý člo-

věk (dost to protáčel), který neví, jak zastavit, a čeká, aţ mu dojde benzín, přičemţ si myslí, 

ţe mu kolemjdoucí poradí, jak zastavit, aby ušetřil. 

Za Vortovou jsme zahnuli a dali se po lesní asfaltce na Jeníkov. Švestka uţ dost hekal. Víc 

neţ dost. Prolezli jsme okolo nějakých samot, kde se Švestka rozplácl jako brambora, vysíle-

ním. Do kopce jsme ho uţ museli částečně tlačit. Ale poznali jsme, ţe podle mapy-stovky 

jdeme dobře, objevila se vedle nás klubovna kameničkovských skautů a v ní byli dva jedinci, 

jiţ přitloukali na zeď kůţi z jistého chrochtavého sudokopytníka a snaţili se biologovi namlu-

vit, ţe je to bručivá šelma. 

Tvrdili, ţe autobus z Jeníkova právě odjel a další uţ nepojede (slyšel jsem Švestkův po-

vzdech). Pak nás asi půl hodiny přesvědčovali o tom, ţe bychom měli opravdu vstoupit do 

okresní rady. Stále opakovali totéţ a mysleli, ţe říkají pořád něco nového. Pak jsme řekli, ţe 

má kaţdý z nás nějakou výmluvu. Jen Exotishman zakolísal. "Já mám…" "…rakovinu plic, 

viď," řekl Vojtěch a Kameničkovští jen soustrastně přikývli, protoţe mu to uvěřili. Pak jsme 

odešli. 

S tím autobusem to byla mystifikace. Asi čtyři sta metrů před zastávkou projel linkáč a na 

nikoho nečekal. Z jízdního řádu jsme vyčetli, ţe jel asi o čtyři minuty dřív. Šofér jeden od-

porný. 

Naštěstí jsme mohli k Hladkým. Ti udělali teplý čaj s přísadou něčeho aromatického a ná-

ramně zahřívajícího. Toto setkání s Matlym bylo velmi příjemné. Nakonec nás pan starosta, 
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Matlyho táta, vida Švestku, odvezl autem do Hlinska. Takhle změkčile jsem si vůbec celou 

akci nepředstavoval, ale panu Hladkému patří maximální dík. 

 

Schůze nazítří 

Tak jsme se druhý den sešli na skauťáku. Nakonec jsme tam byli jen já, Vojtěch a Zdeněk 

a víceméně jsme klábosili, jen občas si kaţdý z nás bouchl do Debţových bicích. Na chvíli 

přišel Školník, prý kvůli Tarzanovi. Cha cha, čekal, ţe přijde. Ukazoval nám knihu Skautské 

hry v přírodě, coţ by nebylo nic zajímavého, kdyţ bychom neobjevili tajemné razítko na prv-

ní stránce: N118. Prý to značí systém knih v jejich knihovně: N = naučné, 118 je přírůstkové 

číslo. Kniha ještě obsahovala datum koupě: 24.března 1993. Kaţdý jsme svým způsobem mr-

zák. 

No a pak Školník odešel a my klábosili a klábosili aţ do pozdních večerních hodin. 

Rabín 

 

Opět do Tobolek, na výpravu, kde vznikly přezdívky (6.-8. 

dubna 2001) 

 

vedení: Kamil (Rabín), vlastně i Vojtěch 

Medvědi: Jakub Salášek (Veverčák), Námořník, Švícko, Kolja, Ondra Daněk (Cukr), 

Radek Adámek (Orlosup) 

Vlci: Jakub Kadaník (Divočák) 

 

Na začátek opět zmatky 

První zmatek: Měl jet místo mne z Vojny se navrátivší Venóš, ale, jak to bývá, týden před 

odjezdem ohlásil, ţe nemůţe, myslím kvůli tomu, ţe si shání práci či co. 

Druhý zmatek: domlouval jsem s jistým br. Vavřinou z Třemošnice nějaký srub u Spytic 

poblíţ Vilémova, kam oni často jezdí. Odepsal mi e-mailem v přibliţném znění: Srub pro vas 

zajistim, musim se ale poradit s vudci oddilu, Jaroslav Vavrina vedouci OHN[1]. Psal jsem 

mu tři neděle před uskutečněním celého podniku, on však mlčel jeden týden, i druhý, v jehoţ 

závěru jsem milého Vavřinu urgoval. Ve středu před výpravou, kdy uţ jsem zajistil Tobolky a 

Spytice s konečnou platností pohřbil, mi došla zpráva tohoto obsahu: Omlouvam se za to ze 

jsem neodepsal, mam internet jenom v praci, az se poradim se svymi vudci oddilu, napisu ti, 

Jaroslav Vavrina vedouci OHN. Dobře jsem udělal s Tobolkami, to bychom pak další týdny 

http://admin.blog.cz/clanky/novy#_ftn1
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čekali, neţ se se svým jeden a půl vůdcem oddílu dohodne a oznámí nám to. Od Třemošnice 

jiţ raději ruce pryč. 

Třetí zmatek: jako na potvoru jsem musel zůstat v Praze a musel nechat na klucích, aby vše 

zařídili. Natiskli papíry a snaţili se tam napsat všechno, dle mých představ dokonce i všechno 

napsali. Avšak podle předchozí tobolecké zkušenosti jsem očekával opět další krach. 

 

K Tobolkám 

Krach se nekonal, přišlo sedm dětiček! Kde jsou ty časy, totoť jest neuvěřitelné! Samo-

zřejmě, ţe jsem přišel ke kostelu na poslední chvíli a předposlední, po mně, jak to bývá, uţ 

jen Vojtěch-Rychlík. 

Nasedli jsme do busu, který řídil starý Podhorský. 

Vylezli jsme na moţděnecké křiţovatce a přešli přes řepkové pole. 

Prodrali jsme se lesem, překročili louku a došli jsme k rouře pod silnicí. 

Vydávám rozkaz: "Do Tobolek nikoli po silnici, ale rourou." 

Veverčák padá na záda do potoka. 

Kuba Kadaník kvičí, ţe uvnitř rejdí krysy. 

Kubův kvikot je jenom ubohá mystifikace. 

Vojtěch se šprajcl se svou krosnou v trubce. 

Orlosup odmítá vstoupit jednou do jiného potoka a přechází silnici. Tím, ţe jsem ostatní 

prohlásil za drsňáky, je Orlosup nepřímo označen za sraba. 

Tobolky nám otevřely svou pohostinnou náruč. 

 

Rozvalili jsme se 

Chlapci se rozutekli po Tobolkách. Mé varování, ţe na kolika místech budou pobíhat, tolik 

toho pak budou muset uklidit se rovnala výkřiku v poušti Gobi. Něco tak divokého jsem ještě 

v oddíle nepoznal. Kdyby děda předtím nezamkl, co se dalo, byli by vlezli i na půdu na patro 

a propadli by se dolů, či by šlápli v seně do kočičáku a pak mne proklínali. Všichni chtěli spát 

na slámě, jen měli strach, aby je nepokousaly myši. Na dnešní noc jsem to ale nepovolil. 

Večer jsme je chtěli aspoň trochu vyplašit, tak jsme začali číst z knihy Eduarda Martina 

Přízraky doktora Frankensteina. Tak, jak jsem si představoval, ţe to bude strašidelné, to bylo 

nudné. Po druhé povídce uţ všichni spali. 

 

Hrob starého rabína 

Zatímco naši bratříčci bezstarostně chrněli, my museli připravit začátek hry, jak jsem po-

značil do svých papírů, tzv. Introduction. Vyšli jsme na ţidovský hřbitov, přesně podle plánů 
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z minula (myslím minulou nepovedenou toboleckou výpravu). Nejprve jsme však zaštrachali 

na půdě a vzali tzv. zastrašovadla, tj. zbytek z koňského postroje a umělohmotné plato od 

vajíček, na které kdyţ člověk šlápl, lekl se, i kdyţ uţ věděl, do čeho šlape. 

Cesta byla předlouhá, neb jsem volil tu nejdelší moţnou variantu: přes golfové hřiště. Bo-

huţel svítil úplněk a svítil jak rozţhavená halogénka, tak bylo světla jako ve dne a veškerá 

tajemnost byla ta tam. Na hřbitově jsme na strom přivázali kus onoho postroje, který ale vů-

bec necinkal, před pomník s kýţenou kartičkou jsme nastraţili umělohmotné plato a nejméně 

se dvakrát lekli, kdyţ na ně někdo z nás náhodou šlápl. 

Pak jsme se jiţ tak unaveni navrátili do Tobolek a probudili spáče, ţe se jde ven. Někteří 

sice brblali, ale vyhrabali se v průměru nějak podezřele rychle. Šli jsme směrem ke hřbitovu 

cestou přes hřiště Ferdy Peroutky. Jak jsem řekl, svítil úplněk a halogénové světlo všechno 

tajemné potlačilo pod jakoukoli rozumnou mez. 

Vojtěch čekal na půli cesty mezi Ferdovým hřištěm a hřbitovem a já dole nařizoval mlčení, 

aby se to úplně nezvrhlo. Bohuţel mlčet nevydrţela ani polovina. 

Mezi mnou a Vojtěchem panovala komunikace za pomoci foukací harmoniky, která se ve-

lice osvědčila. Narozdíl od protivného zvuku píšťalky zní neagresivně. Průšvih je v tom, ţe se 

takhle poměrně rychle zahlení (hlavně od Vojtěcha a jemu podobných). 

Dle Vojěchových zpráv a k naší radosti se jich alepoň pár leklo i bálo, ač to hrdinně zapíra-

li. Oproti Strakovi v Boskovicích však tolik nemachrovali. 

Horší to bylo však potom, co jsme se vrátili do Tobolek. Ti mezuláni vůbec nechtěli 

usnout. Nepomohlo ani okřikování, ani hrozby, ani nadávání, ani hulákání. Tudíţ jsem na-

stoupil a nakopl nevinného, coţ má vţdy největší efekt. Kolja zaúpěl, všichni ztichli a snad 

usnuli. První jsme zavřeli oči my, protoţe jsme byli odpraveni ze všech nejvíc. Bylo také na 

čase: 3 hodiny ráno. 

 

Probuzení a odchod 

Jiţ o půl sedmé se Tobolky otřásaly štracháním s rámusení a šveholením se šustěním. Fuj! 

Ráno. Ani mé nerudné nadávání: "Ticho, bylo řečeno, ţe nikdo před osmou nevyleze ze spa-

cáku!" nezabíralo. Tak jsem na to šel metodicky: "Kdyţ uţ tady rámusíte, tak aspoň zatopte v 

kamnech." Ejhle, pomohlo to! Sice na necelou půlhodinu, neboť mezi hlomozili zaujímal 

přední místo Ondra Daněk a myslím Kuba Kadaník, jsouce vlastně ještě laborafobní[2] vlčata. 

Zatápění v kamnech na ty špunty ještě není. 

Snídaně a pomalé sbalování, poslední jako vţdy Vojtěch-Rychlík, vše nás uvedlo v pohyb 

a odešli jsme na malý výšlápek. 

http://admin.blog.cz/clanky/novy#_ftn2


Kronika 4. oddílu hlineckých skautů z let 1999-2003 

Jo, dnešek jsem vyhlásil dnem tajných dobrých skutků, to jsem zvědav, jak se hoši budou 

činit. 

 

Rozhýbání a pochod 

Prošli jsme kolem dolního rybníku Toboláku, minuli parkoviště s motoristy znečišťujícími 

okolí a uţ se vytvořila skupinka tzv. lenochodů. Co skupinka, šourali se skoro všichni! 

Třeba je nějak rozpohybuji, říkal jsem si, a vytáhl na ně hru vlastní provenience. Rozházeli 

jsme po pasece několik desítek lístečků, z nichţ tvořily většinu ty, na jejichţ rubu byly ne-

smysly. Takové lístečky byly "radioaktivní" a hoši je měli za úkol odnášet na bezpečné místo 

(hle, jak výchovné!). Ţel, chlapce jsem trochu přecenil v jejich poctivosti, neboť zkontamino-

vané lupínky nosil na úloţiště jen málokdo, pilně se v tomto činil jen Kolja a Švícko (násle-

dovala pochvala a odměna ve formě dvou bonusových lupenů), opakem byl Jakub a Orlosup, 

které jsem neviděl přinést ani lupen. Dostali sice velkou výtku (jak to bývá, v tom se činil 

hlavně Vojtěch), ale nečestnost se vyplatila, Orlosup získal osm lístků (!). snad to ale mělo 

nějaký zušlechťovací efekt. 

Pochod pokračoval do kopce Ţuberáku, minuli jsme několik rozkorejněných úseků cesty 

od divokých prasat, byly to čerstvé artefakty. Na úbočí kopce jsem vyhlásil pochodovou hru. 

Sbírání papírků podle pořadových čísel se moc nepovedlo, nějak jsme se špatně dohodli s 

Vojtěchem, on jim to špatně vysvětlil a hra vlastně skončila jen rvačkou o očíslované papírky. 

Leč byla to hra a její adepti byli spokojeni. "Vítěz" dostal jedinou kartičku, neboť tato hra 

nebyla výchovná. 

U kapličky na Zubří jsme poseděli a posvačili. Nevím, kde Námořník vytáhl, ţe se Jaku-

bovi bude říkat Veverčák, ale uţ mu to zůstalo. Na rozdíl od předminulé výpravy do Tobolek 

se tato nová generace uvedla podstatně lépe: město Hlinsko ukázali ihned téměř všichni. Od 

kapličky vedli naše kročeje kolem přírodní rezervace po turistické cestě směrem k Hluboké-

mu. V lesíku jsem uznal za vhodné opět nasaditi hru. Hoši dostali za úkol schovat se v lese 

podél cesty, aby na ni viděli, ale nebyli vidět. Pak jsme s Vojtěchem procházeli a ukazovali na 

ty, co byli vidět. Zvolili jsme trochu moc členitý terén, protoţe jsme ze začátku nemohli spat-

řit ani jednoho človíčka. Naštěstí jsem po dlouhé chvilce tápání rozpoznal Námořníka a čer-

venou bundu Veverčáka a Vojtěch načapal Švícka. Tak jsme po úporném boji nebyli tak neú-

spěšní. Trochu jsme potýrali ty neodhalené, ale pak jsme jim kartičky dali. 

Kolem projela štráfka, které všichni říkali bryčka. 
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Vaření 

Za Hlubokým (tedy mluvnicky správně za Hlubokou, ale aby si to nikdo nespletl, ţe jsme 

byli někde u Týna nad Vltavou) jsme rozdělali ohýnek. Na úplně stejném místě jako předloni. 

Jediným pamětníkem jsem byl já, tak se nám to za ty dva roky v oddíle změnilo. 

Na rozdíl od předminulých Tobolek jsme vařili jen čaj, ono to stačilo, ale přece jen něco 

zapálili a uvařili. Duchapřítomné nasbírání lístků jahodníků před Hlubokým nám pomohlo k 

dobrému čaji. Ještě jsme si zahráli malou hříčku, kterou jsem vyštrachal ještě z táborových 

vzpomínek a uţ tu bylo vrcholné odpoledne, tedy bylo načase přemýšlet o návratu na základ-

nu. 

 

Zpět 

Návrat do Tobolek přes Polom v sobě nesl kaňku. Kolja totiţ skuhral, ţe ho bolí břicho. 

Bohuţel jsem nemohl identifikovat, co to je. Tak jsem všechny hnal do Tobolek a byl připra-

ven jej poslat domů. Zase se všichni tak táhli, to snad není moţné, jací jsou to lenochodi! Pro-

šli jsme Moţděnicí, kde se naši kluci chovali jako by v ţivotě nebyli na vesnici: mlaskali na 

kaţdého čokla, ohlíţeli se pokaţdé kočce, prostě dělali ostudu, ještě ţe mě v Moţděnici skoro 

nikdo nezná. Největší gól byl ovšem, kdyţ se hnali po čínském kačerovi (současný moţdě-

necký hit), jenţ si chtěl uţít, volajíce: "Housere, nech tu husu!" Toto počínání jsem kvitoval 

jako hodně neetické, bohuţel ještě není zralá doba k tomu, abych aplikoval heslo: co nemáš 

sám rád, nečiň druhému. 

Do Tobolek jsme se dopotáceli aţ za hodně dlouho a utrmáceni neuvěřitelně pomalou chů-

zí. U Kolji to však vypadalo, ţe jeho zdravotní problémy snad ustoupí. 

 

Zbytek dne 

S Vojtěchem jsme kuchtili večeři. Celkem by se povedla, ale udělal jsem trochu moc rýţe 

a do masové polevy jsem přisypal o trochu více soli, neţ bylo záhodno. Hoši si nandali víc, 

neţ byl kaţdý schopen sníst, pak kaţdý okoukal Cukříkův nápad dát si do pokrmu sladidlo, a 

tak jídlo jiţ bez toho na hranici stravitelnosti skončilo vesměs na hnoji. 

Po večeři jsme shrnuli dnešní dosavadní snaţení ohledně dobrých skutků. Jeden dobrý sku-

tek bezvýznamnější a méně nápaditý neţ druhý. Všichni činili tajné dobré skutky jen pro 

Kolju, v čemţ je zakuklená opět skrytá zištnost, ale tento fenomén jim zřejmě doposud není 

moţno vysvětlit. Ač jsem nakázal, ţe dobré skutky budou činiti všichni, jediný Vojtěch se na 

to vykvákl a Kolja málem taky. 

Pro uspání jsme sáhli k jiţ osvědčenému předčítání, opět to mělo větší účinek neţ všechny 

prášky z legendární písně od Plastic People of The Universe. 
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Zatímco naše dětičky vesele chrněly, s Vojtěchem jsme vymysleli systematický přehled li-

dí a mocenských skupin ve středisku. Dle mého názoru je velice trefný, avšak Vojtěch jej drţí 

a doposud nebyla šance se k tomu dostat. 

 

Neděle 

Ráno bylo deštivé a vypadalo to, ţe déšť nás jiţ dnes neopustí, přičemţ tato predikce byla 

správná. Opravdu prolil celý den. Tak jsme víceméně hráli nějaké hry. Přijeli dvojí nezbední 

rodičové, aby odvezli svým dětem bágly, přičemţ jsem skřípal zuby a rodiče upozorňoval, ţe 

se takhle nikdy nenaučí sbalit batoh, kdyţ budou stále vystaveni změkčilostem, avšak budiţ. 

Porozdávali jsme kartičky a já se převlékl za Rabína (odtud moje nová přezdívka), rozdal 

jsem jim zašifrovanou zprávu pocházející z Talmudu: Kdo je moudrý - ten, kdo se u všech 

něčemu naučí. Kdo je silný - ten, kdo sám sebe umí krotit. Kdo je bohatý - ten kdo je spokojen 

se svým osudem. No, luštili to horko těţko. Trochu (ale jen trochu) jsem je přecenil. Ani vy-

světlení oněch slov se mi od nich nějak nedařilo páčit. Navzdory příkazům luštili většinou 

společně, tak jsem tomu nechal volný průběh; to bylo jen pár individualistů (Divočák a Ná-

mořník). 

Tak to vyluštili a uvařili jsme oběd: smíchali jsme gulášovou a rajskou polévku z pytlíku, 

kombinace byla skvělá. Předtím jsme provedli jeden vysoce taktický krok - zavedli jsme 

ochutnávku, tak měli alespoň všichni pocit spoluviny. Byla to bašta, někdo chtěl nášup, ale 

bylo pozdě. 

Pak přišly tradiční úklidy: hoši nedbali mého varování (budete lítat po více místnostech Þ 

budete víc uklízet) a tak si zamakali. Musím pochválit Divočáka i Cukříka: drhli prkna kar-

táčky na ruce, jak jen mohli (to nebyla šikana, v Tobolkách je sice všechno, ale rejţák jsem 

nenašel). Uklidili jsme a šli na praţák, jenţ nás měl odvézt domněle domů. Na hamerské kři-

ţovatce jsme zjistili tragickou chybu: nejede, všichni promoklí, jak by řekl jeden můj němec-

ký příbuzný, na kost. Pěšky jít by bylo šílenství (neměli pláštěnky, neboť jim to Zdeněk s 

Vojtěchem zapomněli do zvacích psaníček napsat a je to ještě nenapadlo), všichni tvrďácky 

říkali, ţe jedině pěšky, ale pak jsem z nich vypáčil, ţe vlastně naopak. Šel jsem za pomoci 

babičky a dědy sehnat auto a zase tu byli během mé nepřítomnosti nezbední rodiče a děti od-

vezli, aniţ by na mne počkali a něco mi řekli (počítat s touto alternativou, nakázal bych Voj-

těchovi, aby je nepouštěl). 

Pak pro nás ještě přijela z Hlinska moje máma a to byl takový neslavný konec této výpra-

vy. 

 

[1] OHN - dle několikanásobného upozorňování: odbor hospodaření nářadím. 
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[2] Tj. bojící se práce, práci odpuzující. 

Rabín 

 

Velké vize na začátku nového skautského roku (prázdniny 

2001) 

 

Motto: "Je lepší zažehnout i malé světélko, než láteřit že je tma." Čínské přísloví 

Ţe po táboře výrazně omezím svou aktivní skautskou činnost, jsem si plánoval jiţ celý rok. 

Leč naopak, obul jsem se překvapivě do našeho oddílu (i snad střediska) s o hodně vyšší ra-

zancí a intenzitou. Za viníky lze povaţovat převáţně Oveho[1] a Vojtěcha, které posedla pra-

zvláštní ataka nadšení. Jejich nadšení prostoupilo i mnou. Prostě jsme začali bláznit, a tak 

popíši, co se na počátku roku děje. 

 

' Debaty v čajovně. Vyuţili jsme tohoto nového a nanejvýš pohostinného zařízení k prvot-

ním schůzím. Drţeli jsme se osvědčeného pravidla, ţe se nejvíce dohodne v hospodě, ale pro-

toţe jeden z nás je abstinent a pivo oblbuje, přičemţ čaj stimuluje, nebylo co řešit. Utvořili 

jsme jakousi obrodnou skupinu. Jejími hlavními členy jsme byli já, Vojtěch a Ove, občas se 

připojil Boban a Venóš. Vzniklo mnoho uţitečných dokumentů o činnosti oddílu, myšlenka 

celoroční oddílové hry, oţivila se představa vlastní skautské stezky či jakéhosi celostředisko-

vého obnoveného roverského kmene, ale o tom všem se zmíním aţ na dalších řádcích. 

' Posílená členská základna. Přibyly nám nové duše. Školník totiţ z nedostatku času mu-

sel zanechat vedení vlčat. Protoţe valná část jeho pohrobků uţ dostoupila skautského věku, 

přešli převáţně k nám, opět k Vojtěchovi, no tak uvidíme, zda to vydrţí. Pak se ještě vrátil 

Straka, vyrostl a začal budit dojem uţ vyspělejšího jedince. Takţe tady alespoň nějaká naděje 

je. 

' Rabínovy vůdcovské zkoušky. Ano, jiţ je ze mne vůdce. Byl jsem nucen vytrpět vůd-

covský lesní kurz, ale snad to ve mně něco zanechalo. 

' Celoroční hra. Rozhodli jsme se uspořádat celoroční oddílovou hru. Za její ústřední téma 

byla zvolena Magalhãesova cesta kolem světa. Dozvěděli jsme se, ţe to bylo docela ve sku-

tečnosti maso, inu neměl to ten mořeplavec vůbec snadné. Snad ale z té hry něco bude. 

' Celoroční fahrplán. Spáchali jsme s Ovem opět fahrplán na letošní rok. Snad podle toho 

jedou a hoši si pochvalovali, ţe něco takového jim zatím vţdy chybělo (loni to bylo jenom 

takové provizorium). Jen Vojtěch hlásí obtíţe týkající se prozatím přetrvávající nízké účasti 

členů na jeho schůzkách, čímţ se plnění jakéhokoli fahrplánu stává takřka nemoţným. 

http://admin.blog.cz/clanky/novy#_ftn1
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' Snaha o vytvoření nového roverského kmene. Toto je další nebývale ambiciozní pro-

jekt z naší dílny. Drţíce se naší oblíbené, nedávno vyšlé příručky Rovering, stanovili jsme si 

pravidla, jak bychom chtěli vést roverský kmen. Jejej, nápadů by bylo, ale zkuste přemluvit 

všechny ty lidi, obzvláště holky, jeţ byly Radkou vychovány trochu jinak, pak se nedotknout 

Chrtovy cti, neb ten to bude brát jako útok na svou osobu (jeho kmen se, zdá se, jiţ téměř 

rozpadl). Ale nějak ty lidi budeme muset v oddíle, potaţmo ve středisku udrţet. Rozhovor s 

holkami dopadl poměrně dobře, tedy jen Lenka Homoláčová a Radka s námi mluvily, ale pro-

jevily i něco podobného nadšení. Ale ze zkušeností vím, ţe můţe zase jen zůstat u slov… S 

Chrtem jsem doposud nemluvil, ač by bylo třeba. 

' Vlastní skautské stezky. Trochu jsme se shlédli v boskovických, kteří jiţ vlastní stezky 

měli. Dále zapůsobil i projev bratra Simby kdesi na okresním sněmu ve Slatiňanech o přílišně 

dlouhodobém plnění jednotlivých stupňů (navrhoval je rozdělit do pěti). Pak s ním kdesi mlu-

vil Ove a vytáhl z něj, ţe ne vše by jim měl podepisovat vůdce, nýbrţ i rádce či dokonce jedi-

nec sám, coţ jsou neobyčejně znamenité myšlenky. Jen se doposud nemáme k tomu, abychom 

vlastní návrh stezky sestavili a poslali k recenzi do Slatiňan. 

' Oddílový roční kalendář. Sestavili jsme seznam plánovaných celoročních akcí. Rozhod-

li jsme se, ţe každý měsíc uspořádáme nějakou oddílovou akci (kdyţ ne výpravu, tak alespoň 

schůzku). Dobré, no. Venóš slíbil, ţe se bude angaţovat spíše u junáků, takţe si to všechno 

pilně psal. 

Tak jsme zahájili neobyčejně grandiozně, uvidíme, co z celého humbuku zbude. 

 

[1] Toto je nová Zdeňkova přezdívka. Nezplodil ji nikdo jiný neţ Vojtěch. Málkovi totiţ do-

ma mají obrovského kocoura a někde se objevil jakýsi článek o nejtlustším kocourovi Catovi, 

jehoţ tuším norský majitel se jmenuje Ove Lennart Ness. A uţ mu to zůstalo. 

Rabín 

 

První Magellanova výprava (21.-22. září 2001 – pá, so) 

 

účastníci: Boban, Vojtěch, Rabín 

Kolja, Cukr, Orlosup, Veverčák, Námořník 

Tygr, Divoch, Straka, Lukáš 

 

A tak jsme se museli pustit do akce, kdyţ uţ jsme se tak rozmáchli. První se tedy zavázal 

Boban. Jak jsme očekávali, nějak se s celou akcí nenamáhal: naplánoval to na jediný den, 

přičemţ vezme děti vezme za město, kde si opečou klobásy a basta. Vojtěch i já jsme byli 
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rezolutně proti, tak jsme alespoň prosadili kompromis, být na skauťáku alespoň přes noc (z 

čehoţ ani ještě děti tak nadšené nebyly) a klobásu vhodit do guláše. 

 

Ty někde v mlžném oparu… 

Skauťák se vylidnil po odchodu všech návštěvníků, protoţe snad ani jinak tomu, co tam 

většinou v pátek z celého střediska chodí, se jinak snad říkat nedá. Jak to bývá, naši jedinci 

začali křičet, to aţ do té doby, co jsme rozhicovali kamna a udělali sedánek. Vzal jsem kytaru 

a zkusil ty nějaké hrozné trampské či vodácké písničky, co jsem hrál v jejich věku, musím 

přiznat, ţe mi to moc nešlo, a k tomu lze zpěv jejich i můj označit jako poněkud falešný. Téţ 

jsem se pokoušel opět působit trochu ideologicky i vyprávět o Magallanově (budu pouţívat 

španělský transkript, jelikoţ znak ã se dost špatně hledá) výpravě. Dá se říci, ţe mě vlastně 

ani neposlouchali a uznal jsem, ţe tak školometsky na ně nemohu jít. 

Také jsme vyhodnocovali úkolovku, jakoţto úvodní věc celé hry. Pravda, vyhlašovali jsme 

to docela narychlo, ale polovina ze čtyř druţstev (jol) se na to vykašlat také nemusela. 

Pak jsme se trochu zdrţeli při přípravě hry (hoši mezitím hráli (sami) hru na vraha, kterou 

odkudsi dotáhnul Straka), totiţ při výrobě umělé mlhy, kterou jsme vyrobili z oblíbeného gly-

cerolu (viz Boskovice). Ešus jsme zahřívali nad všemi svíčkami, co se na skauťáku povalova-

ly, ale stále to nějak čoudit nechtělo: uznali jsme, ţe takhle to nepůjde. Při hledání mechanis-

mu, který by nám umoţnil vyvinout vyšší teplotu, jsme ve skříni klubovny dívek, kde se 

ostatně celá šaškárna odehrávala, nalezli nějaké prázdné krabičky od cigaret, které tam měly 

naše sestry zřejmě na jakousi propagaci tabákových výrobků. 

Tyto krabičky jsme poloţili na nějaký kousek špalíku a slavnostně zapálili. Glycerol v ešu-

su se na něm začal vařit co by dup, (vţdyť jeho Tv = 70°C!). To byl kouř (to, co vycházelo z 

hořícího polokartonu, lze vesele zanedbat). Jako v Boskovicích: ze začátku nic, a jak to poma-

lu, pozvolna přibývalo (jednou nám glycerol i chytil), posléze jsme přestávali vidět na krok. 

Pak jsme zavolali křiklouny a Vojtěch-Magallan a já-zpola vymyšlený německý kartograf 

Behaim jsme vedli dialog v mlţném oparu o nějakém bájném jihoamerickém průlivu. Stále mi 

padal knír z vaty, který jsem si přilepil, kdepak, nebyla tu tobolecká koudel. Kouř se rozšířil 

po celém skauťáku a nebylo ho moţné za ţádnou cenu a ţádnými prostředky odtud vyhnat. 

Pak jsme děti poslali do sklepa, aby našli starou mapu, jiţ pro nás skvělým způsobem ze-

staral kávovou technologií Pytlas. Hledačka to byla zoufalá, nakonec jsme jim to museli 

téměř přímo říci, neţ to Straka odkudsi vytáhl. Ale radost byla veliká, hehe. 

Následně jsme křiklouny uloţili k spánku a začali se radit, spíše s Vojtěchem vymýšlet hru. 

Jedinci spící v sále se začali mlet, ale šel jsem jim tam nadat snad jenom dvakrát (to je div). 
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Zbytky dýmu přes noc se zřejmě spolupodepsaly na rapidní likvidaci Vojtěchových hlasi-

vek. 

 

Snídání a obědvání 

Jistěţe tihle neřádi nevydrţí dlouho spát a člověku neumoţní se prospat: sedm hodin a 

dost. Protoţe na skauťáku není ţádný instrument na vaření, museli jsme se odebrat na Skalku, 

kde jsme zaţehli ohniště. Kaţdý zaţehl jak uměl. Druţina Ţelv zkonstruovala snad nejneuvě-

řitelnější závěsné nářadí na kotlík, jaké si lze jenom představit. Od Vlků jsme spatřili iniciati-

vu, při které jim hořel plamen naplno, avšak kotlíku široko daleko nevidět. Naivní představy 

Tygra, ţe kdyţ bude drţet kotlík přímo na několika chcípajících uhlících ve snaze uvařit čaj, 

se ukázali jako nesmyslné aţ po naší intervenci (kdyţ jsem to samé viděl o týden později v 

Českém lese v podání Oveho a Šplhouna, temnil se mi zrak). Nasnídali jsme se však vcelku 

šťastně. 

Následně jsme se dopotáceli k vodojemu (docela tu uţ v tuto roční dobu profukovalo). Na-

rychlo jsem splácal nějakou hru. Ze začátku se zdála jako strašlivě obtíţná a všichni ztráceli 

motivaci, obavy se však nějak rozplynuly. 

Pak jsme nějak bez hry či něčeho pro ně atraktivnějšího pokračovali aţ za Hamry (čtenář 

se jistě diví slovu až, ale aby se s nimi nechalo něco ujít, to je někdy docela terno a uţ samot-

né dva kilometry představují poměrně dost prochozeného času). Tam jsme spáchali oběd. 

Kluci se přetahovali, kdo z nás, pedagogického dozoru, usedne s kterou druţinou k hodovní-

mu kotlíku. Opět se projevil Cukr, jenţ si vydlabal kus chleba a nalil si do něj svou porci po-

lévky, kterou pak vyjídal. Vše mu pak teklo po bradě aţ na svetr a všude, prostě radost pohle-

dět. 

 

Tmavomodrý svět 

Nechali jsme hochům po Chrudimce pustit předem vyrobené loďky (většina si je vyrobila 

aţ na pochodu z borové kůry). Kolja po celou cestu zuřil, ţe musí nést svým tatínkem vyro-

benou nádhernou loď z papíru. Po vypuštění na vodní hladinu samozřejmě tento materiál na-

sákl to, po čem se plavil a Kolja sinal. Vylovenou a poněkud zuboţenou plachetnici následně 

slavnostně rozšlapal. 

Námořníkovým hnutím mysli jsem se nechal lehkováţně přimět k tomu, aby si zalezli po 

skalní stěně, měřila asi pět metrů a upřímně řečeno jsem po lezeckých pokusech Námořníko-

vých, Koljových a Divochových docela trnul. 

Boban vzápětí prchnul na autobus a pak jsme si zahráli nějakou magallanovskou hru, hoši 

podváděli, a tak nedostali ani jeden hřebíček. 
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Dnes se měl v hlineckém kině promítat dlouho očekávaný film famílie Svěrákových Tma-

vomodrý svět. Ti, kdoţ měli štěstí, dostali lístky a čas je nutil k našemu popohánění (Vever-

čák, Vojtěch). Pak se v naší skupině vyskytovali jedinci, kteří odmítali zrychlit svou chůzi, 

abychom to kvůli našim divákům na skauťáku včas rozpustit. Vytvořily se tak dvě skupiny 

spěchajících a belhajících, mezi nimiţ se bědně rozšířila mezera zvící mnohametrového roz-

měru. 

Usoudil jsem, ţe takhle bychom daleko nedošli, a tak jsem zavelel k poklusu a inspiruje se 

remarqueovskou historkou, uchopil jsem polní lopatku a začal jí mávat jako legendární Katza. 

Šel ze mě opravdu asi strach a všichni se dali do skutečného běhu, jenţ skončil aţ na skauťá-

ku, kde jsme všechno rozpustili. 

Rabín 

 

Vandr do českého lesa (27.-30. září 2001) 

 

Rabín, Švestka, Šplhoun, Ove, Pytlas, Vlk. 

 

Čtvrtek 27. a pátek 28. září 2001 

Na nádraţí se nás sešlo pět. Dvouvagónovou lokálkou jsme se dostali do Ţďárce, kde jsme 

při přestupování spatřili Bobana. Ten se výpravy nezúčastnil ze dvou důvodu: 1. Do Jeníkova 

přijede pouť a Boban se chce zhoupnout na houpačkách a zatočit na kolotoči. 2. Dodatečně si 

vzpomněl, ţe musí kopat s krumpáčem kvůli nějaké plynofikaci. 

Ve vlaku mezi Ţďárcem a Pardubicemi se tři z nás předběţně dohodli na vytvoření týmu v 

superlize (superliga.cz). V Pardubicích si někteří (ti, kdo tak neučinili jiţ v Hlinsku) zakoupili 

různé druhy novin. Dočetli jsme se o dobré formě pardubických hokejistů a nastoupili do dal-

šího vlaku - tentokrát na Prahu. Uvnitř Ove odhalil dva černé pasaţéry (vojáky). Pytlíček s 

kulíškem na hlavě se pro změnu celou cestu vykláněl z okna. 

V české metropoli nás očekával Rabín, jenţ nejprve "vybrakoval" bankomat, poté nás pro-

vedl po městě. Všude jsme míjeli po zuby ozbrojené policisty. Po návratu na nádraţí jsme 

nastoupili do modrého vlaku, kde jsme měli celé kupé pro sebe. Přečetl jsem zápisky z tábora 

ze "Ţvástů" (Deník, aneb Ţvásty nejen z ulice; krátce "Ţvásty", jinak "Věc"), u čehoţ většina 

usnula. 

Další přestupní stanicí byla Plzeň. Trasu do Domaţlic téměř všichni spali, usnout se snaţi-

li, nebo spánek aspoň předstírali. Závěrečný úsek po ţeleznici byl uţ velice krátký: z Do-

maţlic do České Kubice. Povšimli jsme si zde i podivného přízvuku spolucestujících, potom-
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ků chodských stráţců hranic. V Kubici naše výprava vystoupila okolo páté hodiny ranní a 

zbytek času do svítání strávila podřimováním v místní čekárně. 

Posledním spícím jedincem se stal Švestka, proto jsme jej v tichosti opustili a venku kuli 

pikle. Napadlo nás, ţe by Moučkova učně mohl vzbudit příslušník policie ČR potulující se v 

tuto dobu na tomto místě. Jenţe on nám frnknul před nosem, tudíţ Rabín přemluvil k činu 

zdejšího nádraţáka, který v sobě nezapřel typickou českou vlastnost - škodolibost. Avšak 

Švestku probuzení ajznboňákem příliš nenadchlo a pomalu aţ na Čerchov s námi nemluvil, 

přestoţe my se o konverzaci s ním nejednou snaţili. Švestkovy nervové pochody vyvrcholily 

tím, ţe sabotoval náš odpočinek u ze dřeva vyhotoveného stolku s lavicemi a postupoval dál 

sám. I po našem opětovném shledání asi o půl hodiny později zavile mlčel. Relaxovali jsme i 

u studánky s přístřeškem. 

S přibývající nadmořskou výškou stále houstla mlha. Museli jsme se téţ vyhýbat bahnitým 

úsekům, jeţ v tomto terénu způsobili cyklisti. Naše zlost tedy dopadla na Pytlasovu hlavu, 

jehoţ táta se prý zúčastnil slavné Tour de France. Já jsem se v mlze několikrát ztratil. 

Na vršku Čerchova (1041 m.n.m.) jsme unikli před nepříznivými povětrnostními podmín-

kami na čaj do rozhledny. Ove s Rabínem si tu vystřelili ze dvou turistů, kteří právě stoupali 

po schodech, aby se nahoře rozhlédli: "Když to bude za něco stát, tak flusněte dolů pořádnýho 

žluťáka." Třebaţe ţádný "ţluťák" nepřiletěl, vydali jsme se vzhůru i my. Budovu opodál 

Šplhoun nazval ohyzdou. 

Před odchodem se nám do "Věci" podepsal obsluhovač, jenţ nám poskytl několik rad. 

Venku Švestka nakrmil salámem toulavé kotě, které nás kvůli tomuto neuváţenému nápadu 

ještě dobu pronásledovalo. My se kotě pokoušeli zaplašit dupáním a mohutným řevem. Této 

prodlevy v chůzi Švestka vyuţil tím, ţe si zacvičil na zábradlí krátkou sestavu cviků. Bohuţel 

to nebylo vyfoceno, neboť Moučkův učeň odmítl cvičení zopakovat, dokonce i po naší prosbě 

"Bitte schön." 

Naše trasa pokračovala po betonové silnici dolů. Okolojdoucí jsme zdravili slovy "Dobré 

odpoledne!", přičemţ vznikla i jedna teorie. Několikrát kolem nás prosvištěla policejní do-

dávka. Při svačině na kládách nás míjel jistý turista, jenţ sem doputoval pěšky aţ z Chebu! 

Za obcí Capartice klesaní nahradilo stoupání. To uţ naše grupa vykrystalizovala na dvě 

podskupiny: Rabín, Pytlas a Švestka hnali kupředu, zatímco ostatní se drţeli trochu zpět jdou-

ce poklidnou chůzí. 

Pojednou jsme odbočili z lesní pěšiny vpravo vzhůru, jen Švestka se natáhl do mechu a po-

svačil. Nahoře ve skalách se nacházel doslova ráj pro fotografy. Nedaleko od těchto skal jsme 

narazili na dřevěný přístřešek. Rabín navrhl, abychom tu uvařili večeři a přenocovali. Nikdo 

nebyl proti. 
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Uţ nám vřela voda v kotlíku, kdyţ se z hloubi lesa vynořili dva myslivci s flintami mířící 

na jakousi přehlídku a dnes jiţ legendární větou "Lesní zákon hovoří jasně..." nám vaření v 

lese zatrhli. Poslali nás na vzdálenou sjezdovku a jediné štěstí bylo, ţe zrovna u sebe neměli 

bločky na pokuty. Voda samozřejmě při přenosu zcela vychladla a vaření se nám zpočátku na 

větrném svahu příliš nedařilo. Přesto jsme nakonec úspěšně ukuchtili těstoviny, jimiţ jsme se 

po západu slunce nasytili v našem přístřešku. 

Před spaním si Pytlas neodepřel nasprejovat nohy. Po menší šarvátce se mnou byl vykázán 

do "ghetta". 

 

Sobota 29. září 

Kdyţ ráno Šplhoun s Ovem vařili čaj, pro jistotu jsme z obou stran hlídkovali. Po snídani z 

vlastních zásob cesta vedla do mírného kopce, odkud jsme v dáli spatřili rozhlednu na Čer-

chově, coţ jsme nemohli nevyfotit. V dalším úseku jsme procházeli bývalými, dnes jiţ zcela 

opuštěnými, německými vesnicemi. Přitom se nám podařilo trochu zabloudit, proto jsme vysí-

lali různé průzkumníky do všech světových stran. Pomohla nám i obří turistická značka umís-

těná na kameni za rozlehlou mýtinou. Naše kroky směřovali na nějakou zříceninu, kde jsme 

potkali hordu výletníků. Několikrát jsme se zastavovali v místech, odkud byl dobrý výhled na 

zdejší krajinu. Jednu z těchto vyhlídek jsme vyuţili ke skupinovému focení. 

Moje zápisky zůstaly bohužel nedokončeny, s odstupem několika let se tedy pokusím své 

vyprávění dokončit... 

A přeskočím aţ do obce Šidlákov, kde jsme chtěli doplnit zásoby ţivotadárné tekutiny. U 

silnice nás upoutalo potrubí s kohoutkem, jeţ jakoby nás vybízelo: "Přistup a natoč si!" Pro 

jistotu jsme se otázali domorodce, který postával za plotem, zda je voda z tohoto zdroje pitná. 

"Není," zmrazil naše naděje. Spatřiv naše zklamání popřel hned vzápětí své prvotní tvrzení: 

"Samozřejmě ţe je pitná. Oproti tý městský je tahle voda svěcená!" Naplnili jsme si tedy 

"svěcenou" šidlákovskou H2O naše láhve a čutory, poděkovali bodrému venkovanovi a opus-

tili tuto zapadlou vísku. 

Abychom nemuseli pochodovat po silnici, upřednostnili jsme postup terénem. Konkrétně 

se jednalo o rozlehlé pastviny. Několikrát jsme podlézali ohradníky, jimiţ pulzoval elektrický 

proud. Na pastvinách jsme se sice museli vyhýbat četným kravincům, coţ bylo pořád mno-

hem přijatelnější, neţ kdybychom se museli vyhýbat hovězímu dobytku. 

V podvečer jsme na louce rozbili tábor sestávající se ze tří stanů a Rabínova spacáku pod 

širým nebem. Ještě předtím se nám podařilo - v dostatečné vzdálenosti od lesa - uvařit zna-

menitou šlichtu: rýţi s masovkami dochucenou několika nalezenými houbami. Ze všech úst 

zaznívala na adresu šlichty jen chvála. Tehdy jsem si také vzpomněl na kouzelný výrok báj-
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ného pana učitele Baudyše: "Kdyţ seš blbej, tak buď aspoň veselej." Po jeho vyslovení se 

Rabín mohl udusit smíchy. 

Po večeři jsme se natáhli do vodorovné polohy a relaxovali. S náznakem znepokojení jsme 

se zahleděli na oblohu a debatovali o tom jaké bude v noci počasí. Nikdo si netroufal říct nic 

určitého, aţ se slova ujal šalamounský meteorolog Pytlas: "Pršet nebude, jedině v noci." 

Jiţ za tmy jsme uléhali do stanů. Já jsem sdílel stan s Pytlasem, v dalším příbytku se do 

spacáků zavrtali Ove a Šplhoun, třetí kopule skýtala útočiště jedinému obyvateli, Švestkovi. 

Rabín se uvelebil na karimatce nemaje nad sebou ţádného přístřešku. Kdyţ v noci začalo po-

prchávat (blíţe pravdě se tedy ukázala být druhá část Pytlasova výroku), Rabín si na Švestko-

vi vyprosil, aby jej vpustil do svého obydlí. 

 

Neděle 30. září 

Ţádná průtrţ mračen se nekonala, i mohli jsme si ráno naskládat věci do krosny a batohů. 

Potíţ nastala s Pytlasem. Od začátku vandru jsem táhl dvoukilový stan a poté, co se Pytlas stal 

mým spolunocleţníkem, jsem se naivně domníval, ţe by jej alespoň v poslední den výpravy 

mohl vzít on. Na oplátku jsem se chystal uzmout jím nesený kotlík, jehoţ hmotnost se pohy-

buje kolem ¾ kg. Leč Pytlas na tuto výměnu nepřistoupil a vrhl se na mě ve snaze vyrvat mi 

kotlík, coţ se mu po menším boji povedlo. Aby ne, kdyţ měl obě ruce volné! Odvetu zne-

moţnila připravenost ostatních k odchodu, a tak jsem musel kapitulovat: připnout ke své 

oranţové krosně stan. 

Přes několikero pastvin jsme zamířili k asfaltové komunikaci, jeţ směřovala do Poběţovic. 

Mírně jsme klesali a šli dosti sviţným krokem v jedné tlupě. Na nádraţí jsem se pokusil, očis-

tit Pytlasův ranní prohřešek "svěcenou" vodou ze Šidlákova. Pytlas se však ataku mé po-

mstychtivosti víceméně uhnul, takţe vše skončilo vychrstnutím vody nevelkého objemu z pet-

flašky na venkovní dlaţbu poběţovického nádraţí. 

Přes Plzeň, Prahu a Pardubice jsme se s vlaky ČD dokodrcali domů. S odstupem více neţ 

pěti let hodnotím vandr do Českého lesa jako vcelku zdařilý. Ještě dnes při vyprávění historek 

z našeho "dávného" skautského ţivota tu a tam vytáhneme i některý z výraznějších okamţiků 

z tohoto minipuťáku, coţ vypovídá o tom, ţe neupadl v zapomnění. Čtouce tyto řádky, "do-

bové" i ty po letech dopsané, můţeme se poučit z vlastních chyb a prohřešků našeho teenage-

rovského věku. Co to? 

Dnes jiţ třeba chápu, ţe pro Bobana byla větší prioritou plynofikace (o pouti radši na tom-

to místě nemluvě), ačkoli onehdy jsem ho pro jeho neúčast stíral. Švestku jsme nemuseli zby-

tečně provokovat tím, ţe jsme na něj v touze po senzaci poslali škodolibého nádraţáka. A v 
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neposlední řadě věřím, ţe bychom se dnes s Pytlasem dokázali domluvit (např. o rozdělení 

zavazadel) bez pouţití úchopů a chvatů. 

Nezbývá neţ poděkovat Rabínovi, ţe podzimní "expedici" do zmizelých Sudet uspořádal a 

umoţnil tak naší generaci roverků alespoň trošku načichnout k fenoménu zvanému rovering. 

Vlk 

 

Brandejs, bejby, Brandejs (26.-28. října 2001) 

 

Rabín, Ove, Švestka 

Straka, Potkan, Divoch, Mačkač, Tygr 

Thermo, Cukr, Orlosup, Kolja, Námořník 

 

Na minulé výpravě byli kluci dost rozmrzelí z toho, ţe jsme to uspořádali jen na skauťák a 

jen na dva dny (ten pátek navíc musel být ještě k tomu vydyndán na Bobanovi, jenţ se chtěl 

omezit pouze na sobotu dopoledne, kdy si s nimi původně chtěl opéci na Bubenčáku špekáč-

ky). Tak jsem se rozhoupal k šílené akci: jet na tři dni a nechat tam jedny nervy. 

(jeţíš, psát po více neţ třech měsících kroniku je docela záhul) 

Inu, tak jsem napsal bratru Samovi, s nímţ jsem se setkal na nějakém kurzu, zda bychom 

nemohli zavítat do kraje, o kterém jsem vţdy, projíţděje vlakem, snil. Samova kladná a nad-

míru radostná odpověď přišla obratem. 

První problém přišel s tím, ţe nikdo nebyl s to se mnou jet; Boban měl za dva měsíce ode-

vzdávat nějakou seminární práci a vzhledem k jeho loňským maturitním extempore jsem se 

ani nepokoušel naléhat, Vojtěchovi přijeli na návštěvu nějací Holanďané a Ove musel čelit 

nějaké nelibosti doma. Aţ nakonec zavolal Švestka. Alespoň někdo, Švestka nezklame. 

 

Kupé 

Na nádraţí jsem dorazil jako obvykle jako poslední. K mému překvapení se rozhodl jet i 

Ove. Na nás cenilo zuby devět zlobiváků, ze kterých jsem začínal mít přirozený respekt. 

První začátečnickou chybu jsem udělal, kdyţ jsem přikývl nátlaku dětí a nechal všechny 

zalézt do kupé, přičemţ jsme naprosto nešikovně nechal šest neřádů v jednom o samotě, aniţ 

bych se tam posadil sám, či inkorporoval pacholka. Se Švestkou, Ovem a třemi skautíky jsme 

zavítali k důstojně vypadající staré dámě, ze které se vyklubala členka našeho střediska, která 

dodnes platí příspěvky. Byla velice příjemná a ani jí nevadily některé excesy neklidných ho-

chů z našeho kupé. V tom plně obsazeném dětmi se však děly strašlivé věci a vycházel z něj 
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natolik příšerný řev, ţe jsem zcela rezignoval na jakékoli napomínání a ponechal řvouny své-

mu osudu. 

Docela jsem si oddychl, kdyţ jsme vystoupili v Pardubicích, paní nám ještě nabídla, ţe by 

nás mohla naučit nějakým starý skautským písním, tento návrh se mi líbil, uţ mám dost těch 

nedvědovských slaďáků a Chrtových jímavých výlevů. Kdy to však uskutečníme, tak to mi na 

tváři naskakuje úsměv. 

Příjemný dojem z té dámy zkazil zakaboněný obličej slečny, která v důsledku strašlivého 

řevu z druhého kupé nemohla spát či co. 

Nenávistně pravila: "Měl byste si je klidnit, jsou strašně nevychovaný." 

"Vţdyť jsme nebyli jiní," zněla má odpověď. 

"Vy moţná…," odsekla a odešla. 

 

Po přesunech na nádraží přesun do Brandýsa 

Zakrátko jsme měli přesedat na courák do Brandýsa. Protoţe jsme zapomněli na hřebíčky, 

co by bodovací artikl, byl vyslán Ove, aby kdesi toto drahocenné koření sehnal. Ocitl se 

takřka v pozici Magallanově, ale nakonec v jednom krámě ukořistil poslední pytlíček odkudsi 

z výlohy. 

Návrat Oveho se takřka kryl s přepokládaným odjezdem vlaku, Nacházeli se zde ještě ro-

diče Daňkovi, kteří sem přivedli ještě Termouše, jenţ v tomto městě provozoval svou trubač-

skou aktivitu. 

Dveře vlaku se zavřely a opět vinou naší vzrostl uvnitř hluk, nařízená pauza na jídlo měla 

jen krátkodobý účinek a za následek Koljovy a Termoušovy znečištěné kalhoty. Kolja totiţ 

vytáhl kus gothaje a velkou pixlu hořčice. Termouš jako správný valoun do Kolji vrazil, a uţ 

byl oheň na střeše, tedy ţlutohnědá skvrna na Koljových kalhotách, inu, pomsta byla sladká a 

oplátka se pekla, aţ jsem musel zasahovat. K tomu začal dělat neplechu Straka a Divoch navíc 

brázdil celým vagonem, a téměř uţ se dral na začátek či střechu vlaku. Ještěţe se vůz jiţ vy-

prázdnil a nebyla tu ospalá slečna plná morálního apelu. Alespoň jsem z batohu vytáhl hru a 

hoši sepisovali venkovní věci na V (nic lepšího mě nenapadlo, ale byl klid). 

Ale uţ jsem měl radost, ţe vystupujeme, hoši se stále ošmrdlávali na trati, ale to uţ na ně 

místo mě zapískal výpravčí, jeho autorita se ukázala jako rozhodně větší, kluci okamţitě 

uprchli na peron. 

 

Soumrak nad Brandýsem 

Přátelsky nás přivítal Samův kolega Ţabák a uţ nás vedl do klubovny. Zřejmě sem na ná-

vštěvy mnoho oddílů nejezdí, protoţe tito lidé byla pohostinnost sama (nikoli zatím Sama, 
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protoţe ten, jako starosta nedalekých Oucmanic, měl tuto chvíli zcela jiné starosti). Po rušné 

trati nejednou přejel vlak. 

Jejich klubovna byla zařízena velice skromně, ale útulně, tak jsme se zde uvelebili dle 

svých moţností. Hoši opět začali divočit, sápali se po brandýských písemnostech a Cukr začal 

kroutit svým tělem v rytmu nového stylu techna much cutch (čti Mač-kač), které jsem neopa-

trně před nimi vyjevil. Zkoušel jsem zklidňovat jejich energii hrami, kdy např. Námořník mu-

sel jít před klubovnu a prásknout tam svými botami o asfaltku, já dělal vyhlášený Školníkův 

kousek Žížala v křeči, který takto vypadal spíše jako solidní epileptický záchvat. 

 

Noc hrůzy 

Někde jsme našli knihu Třicet let v indiánském zajetí, coţ napsal nějaký chlap podle svých 

skutečných záţitků. Hezké čtení, velice se mi to líbilo, jen dětičky při tom spíš dělaly nepěkná 

alotria a já, navzdory nesporné poutavosti a napínavosti knihy, usínal. 

Pak jsme všechny poslali vyčistit zuby, tak něco předstírali, jen my si samozřejmě nic ne-

čistili, protoţe v naší trojici se nacházelo tak přibliţně jeden a půl kartáčku. Kdyţ nezbedníci 

přišli s tím, ţe jsou čistí po všech částech těla, ještě jsem jim pokoušel něco číst, ale uţ to ne-

šlo. Tak jsem jim zhasl a odešli jsme dolů, kde spalo vedení a pár vyvolených. 

Pak jsme ještě odešli na chodbu a tam řešili, co budeme dělat zítra, přeloţeno do správného 

jazyka, vymýšleli jsme program. Shora se ozýval strašlivý kravál, moje, ani Oveho intervence 

nepomohla, tak jsme tam v zoufalé naději vyslali ještě Švestku. Jeho důrazná výzva měla pře-

kvapivě rovněţ směšný účinek. Avšak pak je asi hlučení přestalo bavit a klubovnou se roz-

hostil relativní klid. 

Uléhali jsme tak plni naděje na klidnou noc po neklidném dni. 

Jenţe pak mě asi kolem půl jedné probudil strašlivý řev, tak jsem nahoru vyrazil a chtěl 

jim rvát slibové odznaky z krojů, čímţ jsem se ve svém vzteku (předstíraném tentokrát jen 

částečně) zesměšnil, protoţe většina z nich si své kroje nechala doma, a ti, kteří je s sebou 

přivezli, si aţ snad na jednu výjimku slibové odznaky nepřišili (správněji: nenechali přišít). 

To byla noc, ou jé. 

 

Rozmrzelé ráno 

Nechat je spát samotné, to jsou ty začátečnické chyby, vţdyť jsem nikdy s takovými špun-

ty nepracoval (je pravda, ţe za většinou kraválu stáli třináctiletí Straka a Tygr). Nechat je spát 

o samotě! A to jsem si myslel, ţe ráno dospíme, co jsme kvůli hluku probděli. Ono ne, chyba 

lávky, totiţ uţ ve tři čtvrtě na sedm propukl známý děsivý rachot. Tak jsme vstali před 

sedmou. Tentokrát jsem uţ jednal s chladným rozmyslem a evidentně slavil úspěch, kdyţ 
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jsem vrazil vyplašenému Tygrovi do ruky jízdní řád se slovy, aby vyhledal nejbliţší spoj do-

mů. Překvapivě ani nebyl s to nějaký spoj najít (překvapivě?). Svoje rozhodnutí vrátit domů 

jsem předstíral natolik vehementně, ţe si všichni opravdu sbalili své uzlíčky a čekali na můj 

ortel. 

Rozhodl jsem, ţe půjdeme na výšlápek a ţe dopoledne nebudeme hrát hry (coţ lze označit 

za vskutku tvrdý trest). K návratu domů jsem neřekl nic definitivního. 

Všechno zlé je nakonec k něčemu dobré, a tak jsme krátce po osmé vyráţeli s batůţky na 

pochod, podzimní paprsky se prodíraly přes zlatavé listí. Začínal chladný, ale krásný den. 

 

Bez hry 

Nejdříve jsme se vydrápali na ţerotínskou tvrz. Nechal jsem zde hochům poněkud víc vol-

nosti, coţ se mi mohlo tak trochu vymstít, protoţe Divoch tam téměř někam spadnul. Na hra-

dě se ještě ze starých časů poměrně dobře zachovalo sklepení - a to byl ráj pro naše hoše. 

Avšak vše má svůj konec, a tak jsem nařídil pokračovat dále nad Brandýs, ten se totiţ na-

lézá ve strmém údolí vyhloubeném Tichou Orlicí - naším cílem tedy bylo dostat se vlastně na 

úroveň okolního terénu. Šli jsme docela vytrvale a na naše tradičně mizerné turisty dosti rych-

le. Tak jsme prosvištěli k obci Kaliště, slunce zaplavovalo luka a pastviny hutným podzimním 

světlem, na jedné jabloni, kde neopadala jablka, se stále ještě zelenalo listí a tak se před námi 

vynořil ještě zářijový relikt. Dobytek se houfoval na pastvě, prostě radost pohledět. Viděl 

jsem, ţe tato krása je zcela mimo jakékoli estetické chápání našich jedinců, pokoušel se nějak 

je na to navést a vybudit v nich lepší cítění. Neúspěšně, sklidil jsem víceméně posměch. 

Hlavním viníkem lze označit Straku, se kterým poměrně mocně bila puberta, a tak mi veškeré 

úsilí hatil. Nelze opomenout ani další faktor, nehrály se hry, obecná nálada výpravy poklesla 

na -17,78°F. 

Od Kaliště jsme sestoupili směrem dolů a dostali jsme se ke staré sýpce, která se dnes uţí-

vá ke skladování větru. Před sýpkou stojí mostek, jenţ je provrtán dvěma děrami: velkou a 

malou. Tou velkou prolezli všichni, tou malou se protáhli Cukr a Divoch, no, nevím, co je to 

napadlo. Kaţdý byl následně ověšen černými pavučinami, prostě skauti jako ze škatulky (na 

sajrajt). 

 

Šmrdlání pod Zátvorem a na něm 

Chvíli jsme se ochomýtali pod kopcem, jehoţ podivné jméno mi stále nechtělo do hlavy - 

Zátvor. Měla tam vést někudy cesta turisticky značená, ta ale vedla tak záhadně, ţe jsme 

skončili spolu s ní u objektu uvedeného na mapě jako zeměd. Tak jsme se vydali ve směru 

tušeného vrcholku, za coţ jsme si vyslouţili kritiku dětiček, neboť jsme museli dvakrát přelé-
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zat plot z ostnatého drátu. Pak jsme absolvovali menší stoupání, ale to uţ hoši počli ztrácet 

svoje dosavadní tempo a museli jsme na ně dosti čekat. 

Pak jsme se dostali na ploché temeno. Vědomi si průšvihu s myslivci přihodivšího se v 

Českém lese (to uţ asi v této kronice nikdy bohuţel zaznamenáno nebude), stále jsme hledali 

nějakou paseku či částečně skrytou louku, po chvíli hledání jsme objevili velice pěkné místo. 

Mělo však jednu dosti zásadní chybu, respektive, toto místo nemohlo za to, ţe jsme nechali v 

Brandýse láhve s vodou. Totiţ jsme přikázali několika jedincům, aby je naplnili, ale nedo-

mysleli jsme to v tom ohledu, ţe jsme (obzvláště Orlosupovi) nedořekli v tom, ţe majitelé 

lahví mají tyto vzít. Přeceňování inteligence našich hochů se prostě vymstilo (avšak mne teď 

napadá, ţe jsme jejich inteligenci spíše podcenili). 

Bylo to potřeba napravit, samozřejmě, ţe na ţehlení průšvihů je tu Rabín, neboť nikdo pro 

vodu do okolních vsí nechtěl jít. Tak jsem se vydal s kotlíkem, přidal se ke mně ještě Divoch - 

jiného dobrovolníka navíc nebylo. Rozešli jsme se po polní cestě asi do 2 km vzdálené obce 

zvané Orlické Podhůří-Rviště. Natočili jsme kotlík od nějakých zbohatlíků a za chvilku jsme 

jiţ vařili ţvanec. Bylo rozhodnuto, ţe uvaříme jiţ dříve osvědčenou gurajskou (tj. gulášovou 

+ rajskou) polévku. Její klasickou chuť poslal do háje Mačkač, který sice chvályhodně s se-

bou nesl sůl, avšak kdyţ jsme se nedívali, pouţil ji k přesolení uvařeného produktu. Z toho 

plyne, ţe uţitečné věci jsou k ničemu, vyskytují-li se v rukou packala. 

Tak jsme s tím nejvyšším sebezapřením spořádali pokaţené jídlo. Posléze jsme vyslali tlu-

pu troubů, aby umyli v kaluţi ešusy. Dlouho se nevraceli (mezitím jsme připravili touţebně 

očekávanou hru) a kdyţ přišli, museli jsme jenom povzdechnout a doufat, ţe to domyjeme v 

klubovně. 

Tak jsme popustili stavidla a prezentovali magallanovskou hru. Byla to jakási rozstříhaná 

zpráva s morseovkou. Hoši totiţ stále volají po hře namáhající místo nohou mozek. Jenţe je 

poměrně obtíţné připravit něco takového, neb jsem je spíše v tomto ohledu vţdy přecenil (dá-

vat nějaké vědomostní kvízy se mi stále nezdá "to pravé ořechové"). Vše zde navíc zamotal 

vítr, který se tu v tento čas poměrně bujaře proháněl. 

 

Ohradníci 

Kdyţ jsme vše jakţ takţ po sobě uklidili, zjistil jsem, ţe krátké odpoledne se bude zane-

dlouho chýlit ke konci a ţe při našem tempu nemůţeme ani v nejsmělejších snech pomýšlet 

na dobytí nedalekého kopce Hůrka proslulého znamenitým rozhledem po celém kraji. Přiká-

zal jsem tedy sestupovat prudkým svahem dolů do údolí. Stráň tato vskutku se jevila neoby-

čejně strmě, ale všichni jsme ji velice rychle seběhli, tak rychle, ţe jsem nic takého snad ještě 

neviděl. Nikdo sebou nepraštil, snad jen Švestka. 
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Pak jsme se navraceli údolím do Brandýsa. Slunce se sklánělo někam k jihozápadnímu ob-

zoru a zalévalo krajinu ţlutohnědým svitem. Kluci měli zcela jiné starosti. Míjeli jsme totiţ 

pastvinu, kde se poklidně popásaly kravky. Říkali jsme hochům: "Nesahejte na ten drát, do-

stanete pecku." Obzvláště Švestka, dobře si pamatuje toku elektrického proudu tělem při hle-

dání nocleţiště v Českém lese, takto upozorňoval nanejvýš vehementně. Leč naše výzvy jako 

by nabádaly: "Jen si šáhni." To musel kaţdý, někteří i vícekrát. Pak to ještě zkoušeli s kukuři-

cí povalující se opodál, ta měla jen částečné izolační účinky, o to však víc byla chlapci pouţí-

vána. Byli jsme rádi, kdyţ jsme míjeli staré dráţní domky, jeţ měly podle mapy nést statut 

národní kulturní památky. Naše radost však netrvala dlouho - turistické značení vedlo totiţ po 

silnici a jít s nimi po ní je vskutku práce jen pro nejtvrdší povahy, takřka pro dozorce na Mí-

rově. Jé, to jsem si oddychl, kdyţ jsme měli moţnost sejít. 

Přešli jsme trať (opět nelidský úkol shromáţdit celou tlupu dohromady a přejít přes kori-

dor, kde to vlaky kaţdou chvíli švihají stokilometrovou rychlostí). A uţ byla znát únava po 

neuvěřitelných ujitých šesti kilometrech. To jsme se zase vlekli. Hrůza. Tak jsme se postupně 

dopotáceli aţ k chýši (srubu), kde měl J. A. Komenský sepsat svůj Labyrint srdce a ráj světa 

(naopak!). Na přiloţené tabulce však byl drobným písmem dopsán údaj, ţe tento srub uţ ně-

kdy v osmnáctém století vyhořel, aby tu ve století devatenáctém postavili něco, co jej alespoň 

připomínalo. 

Tak jsme prošli parkem k místu, kde místní hasiči pořádali něco jako první vánoce (klasic-

ká fráze druhé vánoce je zřejmě v tom to případě dosti nevhodná). Prostě byl tam naraţený 

sud, vedle toho svítil vánočně ozdobený stromeček a všichni lili hrdlem, co ono ráčilo a peně-

ţenka dovolila. Tak jsme se dopotáceli do klubovny. Připadali jsme si, jako bychom ušli ne 

šest, ale dvacet šest kilometrů. 

 

Vznik Azorků 

Po návratu zavládl sice klid, ale jak to bývá, nic netrvá věčně a tihle prevíti zcela v korelaci 

s věkem regenerují neuvěřitelně rychle. Asi za hodinu neuvěřitelně pookřáli a uţ jsme měli co 

dělat, aby brandýským nezdemolovali zařízení klubovny - daru to od městského úřadu (poz-

ději jsem zjistil, ţe Ţabák v oné instituci pracuje jako tajemník - aha, odtud vítr vane). 

Rychle jsme nasadili hru z magallanovského repertoáru, napůl noční, málem jsme se tam 

všichni pomlátili, ale v tom lese to byla docela legrace. Jedinci se trochu uklidnili, Belzebub v 

jejich duších byl na čas ukoljen (jé, to je skvělý a výstiţný překlep). Při cestě zpět ve mně 

vyvolal rozpaky nějaký pán řka: "Vy jste z Hlinska, ţe jo?" Musel jsem v údivu nad místními 

informačními kanály přikývnout. Starý muţ pochopitelně Hlinsko znal a ptal se na skomírají-

cí průmysl, přičemţ samozřejmě neopomenul zmínit svou oblibu v nákupech u Luciny. 
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Hoši byli na chvíli ukoljeni. Leč nic netrvá věčně, klid v duších našich dětiček tím méně, 

tak mne napadla zcela bláznivá myšlenka: poběţíme s polínky uvázanými na provázku vle-

kouce je za sebou na hrad. Nápad ten se ujímal poněkud s obtíţemi a s nedůvěrou, avšak 

jakmile jsme vystartovali, poznal jsem, ţe tato bláznivá myšlenka byla myšlenkou důvtipnou. 

Všichni nasadili tempo, ţe jsem vpředu se svým polínkem nestačil utíkat. Tak jsme dorazili 

pod zříceninu, kde jsem seznal, ţe kvůli tmě nebude moţno pokračovat v cestě. A tak jsme 

zastavili mašinerii, kterou jsme uvedli do pohybu. A tak vstoupil do dějin památný Mačkačův 

výrok: "To byla pěkná hovadina tahle procházka s azorky růžovou zahradou." 

A protoţe uţ nastala noc a odjezd jsem samosebou odvolal, všichni jsme ulehli na kutě. 

Ještě jsem něco přečetl z oné zajímavé knihy a kdyţ konečně i Straka přestal dělat nepořádek 

a šít sebou, všichni usnuli dříve neţli já - pohádková babička. 

 

Od úklidu v klidu k pochodu za chodu 

Noc proběhla poměrně klidně, ţádný kravál či ohromný hluk shora nás neprobudil. Pravda, 

hoši opět nevydrţeli a vstali jsme tím o něco dříve, neţ jsme měli v plánu (respektive neţ já 

měl v plánu). Dali jsme se do úklidu, Orlosup dole zametl, Kolja utřel, nahoře úřadoval mys-

lím Straka a Termouš, avšak to nemohu momentálně potvrdit, neb na ně dohlíţeli Švestka a 

Ove. Tygr pucoval záchody, coţ mělo za výsledek, ţe jsem je musel dodělat sám, a tím nedo-

hlíţet na ostatní jedince, kteří opět dělali psí kusy. 

Ale sbalili jsme se a okolo desáté hodiny jsme vyrazili. Měli jsme namířeno do Chocně, 

odkud nás kolem čtvrté měl odvést rychlík do Pardubic. Okolo druhé sice jel osobní vlak pří-

mo z Brandýsa, ale představa hodiny čekání na pardubickém nádraţí by zřejmě překonala 

všechny myslitelné představy. Měli jsme urazit něco přes čtyři kilometry, coţ po předchozích 

zkušenostech bylo tak akorát na půl dne. 

Tak jsme zastrčili klíče i peníze za pronájem klubovny na předem smluvené místo a roz-

loučili se s tímto krásným místem, významným místem ve středověku a raném novověku, 

kulturním letoviskem z dob první republiky, kde projektoval domy i otec pana prezidenta, 

dnes poklidným městečkem, jehoţ klid ruší snad jen několik stovek vlaků za den. 

Ještě jsme se zastavili u bývalého kostela jednoty bratrské, jenţ byl po přechodu Karla 

staršího ze Ţerotína na jedinou správnou víru přebudován na katolický. Karel zde myslím měl 

být i pohřben. Kostel někdy v osmnáctém století vyhořel a do dneška se z něj zachovala jen 

dvě zdi a pamětní deska. 

Dnešek se narozdíl od včerejška příliš nevyvedl. Zatáhlo se a trochu občas mrholilo. Ná-

sledující pochod se však odehrával překvapivě v slušném tempu, musel jsem proto poměrně 

záhy nasadit magallanovku, abych jejich úsilí trochu zbrzdil. Byla to opravdu jenom taková 
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blbůstka, ale lepší blbůstka neţ nic. Kolem poledního jsme dorazili kilometr a půl před Cho-

ceň, a to uţ jsem se počal strachovat, ţe jsme o mnoho rychlejší, neţ jsem si vůbec dokázal 

představit. Naštěstí se zde objevily nějaké chaty, u jedné z nichţ se nacházelo ohniště (uţ nám 

prostě ten strach z lesáků zůstane, ono to však s takovými špunty chce mít všechno posichro-

vané). 

Nějak jsme zpackali těstoviny s konzervou na špagety, přičemţ šel kolem nějaký člověk a 

očekávali jsme tímto nějaké nadávky, neb se divně po nás díval. Ale nakonec se z něj vyklu-

bal pokojný rybář, jenţ sice onoho chataře znal, ale tvrdil, ţe je to hodný člověk a ţe by mu 

naše přítomnost dozajista nevadila. 

Středem pozornosti se opět stal Cukr: nejprve se provinil proti staré trampské zásadě o po-

řádku po sobě, kdy naházel zbytek jídla do chatařovy kadibudky, či spíše všude jinde, neţ do 

oné inkriminované díry. Nejhorší je, ţe jsem to musel zjišťovat jako nějaký detektiv, a ţe to 

na Cukra tuším Mačkač prásknul. Cháska. Posléze mu ještě při mytí klesl ešus na dno Orlice. 

Hrůza. 

Zahráli jsme si nějakou schovávačku, myslím tu nějakou novozélandskou, Divoch to stále 

nemohl pochopit, a tak na něj měli všichni vztek. Ale myslím nebyl sám. A kdyţ uţ to všichni 

začali chápat, tak se pojednou dalo do deště a vida, ţe drtivá většina účastníků si nenese pláš-

těnky, jsem nařídil pokračovat do Chocně. 

 

Z posledních sil 

Nevím, zda to bylo zahlcující porcí těstovin, jeţ nám všem dokonale zabetonovaly trávicí 

trubici, ale tempo pochodu se značně zvolnilo, tedy pokleslo na obvyklou úroveň. Aţ jsem 

měl obavy o stihnutí vlaku. Nějak jsme se prodrali předměstím, kde na nás cosi řvali zde pra-

cující cikáni, nadávajíce na dřinu v neděli a osočujíce nás snad ze spoluviny na tom všem. Pak 

jsme (pokolikáté uţ?) přešli koleje, samozřejmě se všichni chtěli po nich vydat k nádraţí, to 

bych musel být šílenec, abych to povolil, ale vyslouţil jsem si jen vrčení dětiček. Kázeň šla 

všeobecně do háje a já zase musel začít řvát. Ale znáte to, jakmile se začne řvát, tak je to ještě 

horší, coţ bylo. 

Choceň je městem, jeţ by se dalo nazvat parkoviště, nikoli z nějaké přemíry aut, ale nao-

pak parků. Na okraji města, kudy jsme zrovna procházeli, se nad jedním z nich tyčí asi třice-

timetrové skály, prostě úchvatná podívaná. Jenţe ţádná úchvatná podívaná neměla na naše 

pochodující stvoření ani náznak blahodárného vlivu. Jen občas někdo cosi zasípal, ale vládl tu 

mrazivý klid. 

Při chůzi podél hlavní silnice se naše výprava rozdělila na dvě skupiny, z nichţ ta rychlejší 

odmítla akceptovat mé příkazy na cestu dalším parkem jiţ přímo k nádraţí. Na koordinaci 
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obou skupin a přejití silnice pokud moţno bez obětí jsem spotřeboval poslední zbytky energie 

a hlasu. To nádraţí uţ je snad jen půl kilometru, zaplať Bohouš. 

Na nádraţí jsem měl sil jen natolik, abych koupil jízdenky. Nebyla to taková sranda, paní, 

jeţ je v pokladně prodávala, měla značné problémy s počítači, kaţdý úkon si nahlas říkala ("A 

teď F7, potom OK a pak Junioři…"), nakonec mi přes všechnu nervozitu poděkovala, ţe jsem 

byl trpělivý. Moc trpělivý jsem však nebyl, uţ abychom se vezli domů! 

Mezitím odjel vlak na Českou Třebovou, nějaký starý muţ chtěl v šedesátikilometrové 

rychlosti vystoupit, výpravčí sinal, muţ si to pak myslím rozmyslel (respektive zajel do za-

táčky). 

Pak uţ se šinul náš stroj a cestu jsme strávili ve stoje u dveří a hrajíce slovní fotbal. 

Z Pardubic jsme uţ všichni seděli. Hoši byli zjevně unaveni, jejej, kdyby byli takhle klidní 

kaţdou výpravu… 

Rabín 

 

Magellanova plavba pokračuje 

 

I stala se takový ošklivý, nepěkná věc 

Zatímco vedení oddílu s Rabínem v čele pořádalo jednu akci za druhou a na kaţdé vyruko-

valo s několika etapami celoroční hry, nemůţeme se po letech bohuţel opřít o ţádné celistvé 

vyprávění vykreslující tuto dobu. Pokusím se zalovit v paměti a vydolovat z ní alespoň stříp-

ky svých vzpomínek, aby se úplně nezapomnělo na to, jak jsme v našem oddíle skautovali 

před pěti lety. 

Dnes se nám můţe jedna akce měsíčně jevit jako samozřejmost, jenomţe ne vţdy tomu tak 

bývalo. Naše skautská druţina Bobrů (1997-2001) se musela spokojit v průměru se dvěma 

výpravami do roka. O celoroční oddílové hře se nám mohlo leda tak zdát. V tomto světle je 

rok 2001/02 pro pochopení aktuálního dění v oddíle tak klíčový. Tu se nachází klíč k otázce, 

kde se najednou vzala tak silná generace roverů. Jako blesk z čistého nebe rozhodně nespadla. 

 

Poprvé závodíme v Pardubicích (říjen 2001) 

 

První dvě výpravy nám ještě podrobně vylíčil Rabín. Za zmínku určitě stojí i naše historic-

ky první účast na atletickém přeboru v Pardubicích v říjnu 2001. Kdo závodil? Já, Pytlík, 

Termo a Orlo. Dnes se nám můţe zdát výsledek běhu na 60 metrů v nejmladší kategorii po-

někud kuriózní, ale Termo ji opravdu zaběhl rychleji neţ Orlo. Ba co víc, Termo se druhým 
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místem ve skoku dalekém postaral o nejlepší individuální výsledek naší malé výpravy. Tady 

je stručný výčet našich dalších bodovaných umístění: Vlk - 4. v dálce, 6. na stovce; Pytlas - 5. 

v běhu na 1 km; Termo - 5. na šedesátce. V konkurenci devíti chlapeckých oddílů jsme obsa-

dili předposlední místo. 

 

Skuteč - výprava "bojovníků" (listopad 2001) 

 

Rabín, Vlk, Cukr, Kolja, Námořník, Orlosup, Švícko, Termo, Vever, Divoch, Kohout. 

 

V listopadu náš oddíl vyrazil do Skutče. Odjíţdět jsme měli sobotním ranním rychlíkem, 

který ale na rozdíl od Rabína neměl ţádné zpoţdění a opustil nádraţí přesně podle jízdního 

řádu. Rabín se vymluvil na prasklou strunu u kytary a počal vymýšlet program, kterým by-

chom vyplnili čekání na následující spoj. Procvičil hochy v jízdních řádech, měli téţ zjistit 

nadmořskou výšku nádraţí. Ve dvouvagónové lokálce byli naši "Křiklouni" nezvykle hodní. 

"Klid před bouří," říkali jsme si s Rabínem. Nadcházející hodiny nám daly za pravdu. 

Pro zpestření cesty jsem vyhlásil poznávací hříčku: "Odhadněte věk, výšku a váhu nádra-

ţáka ve stanici Raná." Vlak tudy ve valné většině případů jen projíţdí, proto záleţelo na oka-

mţitém postřehu. Postarší dráţní pracovník se nám doslova mihnul před očima. Nejoriginál-

nější odpovědi odevzdal Cukr, jenţ chlapíkovi těsně před penzí hádal 30 let. 

 

Dramatický výšlap za město 

Sotva jsme se ubytovali v domově skutečských skautek, zavelel Rabín k odchodu na výš-

lap. Zároveň vyhlásil další etapu celoroční hry: "Pozor na znamení". Všichni museli být po 

dobu trvání výpravy ve střehu před daným znamením - poloţením ruky na protilehlé ucho. Za 

městečkem jsme si zadováděli při honičce "Myš-kočka-člověk". O kousek dál, poblíţ lomu na 

kámen, nás upoutala hromada ţulových kostek. Mávnutím Rabínovi ruky jsme jeden kousek 

proměnili ve sportovní vrhací náčiní. Nejdále ji z junáků dokázal vrhnout Termo. 

Jenţe morálka postupně upadala a hoši se po sportovní vloţce rozběhli jak stádo rozdivo-

čelých mustangů k blízkému povrchovému lomu. Neţ jsme se nadáli, uţ se s Divochem utrhl 

břeh a několik uvolnivších se balvanů se střetlo s jeho tělem. Všichni jsme v tu ránu ztuhli. Z 

hrozitánsky vypadajícího pádu Divoch naštěstí vyvázl jen s trţnou ránou na hlavě. Po rychlém 

ošetření jsem byl s Veverem okamţitě poslán napřed, abychom raněného dovedli k doktorovi. 

Na horním skutečském náměstí nás dohnal Rabín a doprovodil jej k lékaři sám. Vše zpravilo 

několik stehů na Divochově lebce. Zotavil se tak rychle, ţe nakonec ani nemusel jet předčasně 

domů. 
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"My chceme bojovat!!!" 

V bezpečí skautského domova nám měli dva dobrovolníci (myslím, ţe v tom měl prsty Or-

lo) uvařit čaj. Ti troubové do nápoje přimíchali snad všechny ingredience, jeţ v kuchyni na-

lezli, včetně koření a kečupu. Fuj, něco tak odporného jsem snad ještě v ústech neměl! Po 

chvíli se Rabín chopil kytary. Naučili jsme se čtvrtou sloku písně "Bedna od whisky", jíţ ni-

kdo ve středisku nezná a táborový kytarista po třetí strofě přechází vţdy hned k páté. V 

krouţku jsme si povídali o skautských zákonech, coţ bylo prokládáno zpěvem. Některým 

výtečníkům jsme museli vyloţit, kdo to byl a čím se proslavil William Shakespeare. 

Zatímco jsme s Rabínem chystali večeři - brambory na loupačku - "Křiklouni" uţ řádili 

ostošest. Vedli "zákopovou" válku s jakýmisi místními výrostky. Několikrát se jak velká voda 

vyhrnuli ven, jakmile se "přístavní povaleči" přiblíţili, hned prchali zpět do zákopu, tj. 

dovnitř. Uzavřeli jsme dveře nahoře zástrčkou a nařídili klid. Myslíte ţe to pomohlo? Ani 

náhodou! Námořník vystoupiv na ţidli dveře odblokoval a řádění pokračovalo. To uţ se ale 

Rabín neudrţel a ostře na hochy vystartoval. Zoufalému vůdci se však odbojně a zpupně po-

stavil do cesty Švícko vykřiknuv: "My chceme bojovat!!!" Ostatní se okamţitě připojili: "My 

chceme bojovat!!!" 

Co s nimi, nevybouřenci? Rabín popadl dlouhé prkno a vyrazili jsme do města na potupný 

běh. Já utíkal první, za mnou divá zvěř, peloton uzavíral Rabín, všichni se museli přidrţovat 

prkna. Snaţil jsem se nasadit vraţedné tempo, jenţe rozjívenci ho odmítli akceptovat, tudíţ 

jsme je tímto kouskem o mnoho energie nepřipravili. 

 

Tichá plavba a bouřlivá noc 

Po večeři jsme se přesunuli do parku před základní školou, kde Rabín vyhlásil další 

"Magellanovku" - "Plavbu mezi útesy". Pravidla zněla jasně: Nejvíce hřebíčků získá jola, jejíţ 

posádka při přesunu napříč parčíkem způsobí nejméně hluku. S Rabínem jsme se pak posadili 

na lavičku a zaposlouchali se do šramotu vyluzovanému našlapováním skautíků na nerovný 

terén. Slyšeli jsme sice všechny, ale snaha se upřít nikomu nedala. 

Usínal jsem s přáním klidného spánku. Prospal jsem noc sice poměrně nerušeně, klid ale v 

ţádném případě nepanoval. Část nezbedníků se totiţ svévolně odebrala dolů, kde holdovala 

hokeji. Naneštěstí u toho zlomili jednu hokejku, coţ ráno svedli na Vevera. Zničená hokejka 

bohuţel zůstala skutečským skautkám dodnes neuhrazena, třebaţe jejich vedoucí Rabína ně-

kolikrát urgovala. 
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Odhalte zrádce! 

Před odjezdem jsme ještě jedenkrát odebrali za pětitisícové městečko, abychom uskutečnili 

poslední etapu celoroční hry na této výpravě. Náročná byla především pro vedení. Na Magel-

lanově flotile doutná vzpoura, je třeba dopadnout a usvědčit zrádce… Iniciátora revolty jsem 

zpočátku představoval já. Snaţil jsem se skrývat a utíkat před ostatními členy posádky. Po-

měrně dlouho se mi dařilo kličkovat lesem a odvracet všechny výpady. Pak si mě hoši začali 

nadbíhat a pokaţdé, kdyţ mě dostihli dotykem, musel jsem jim vydat jeden lísteček s otázkou. 

Přijavše jej odebrali se k Rabínovi, jemuţ sdělili pokud moţno správnou odpověď. Kdyţ byl 

rezervoár mých sil vyčerpán, nahradil mě v roli zrádce Rabín a já uděloval body za správné 

odpovědi. Nutno podotknout, ţe otázky tohoto akčního kvizu byly snadné aţ primitivní. 

 

Tak končí tato komééédie… 

Pak jsem ještě připravoval jakési putování po značkách, coţ jsme uţ ale pro nedostatek ča-

su vypustili a raději se sviţně vrátili na základnu, abychom nezmeškali plánovaný spoj. Na 

nádraţí jsme se setkali se skauty z Heřmanova Městce s Voříškem v čele. Po přestupu ve 

Ţďárci jsem si nasadil večerníčkovskou čapku sloţenou z novin místo klobouku, oznámil 

junákům, jakou trasu během výpravy našich pět lodí urazilo a předal zástupcům jol vybojova-

né hřebíčky. 

Navzdory neskutečnému mnoţství průšvihů a řádně pocuchaným nervům, které jsme si s 

Rabínem odváţeli namísto obrázku v památníku, jsem si na tuto výpravu s odstupem času 

zavzpomínal docela rád. 

Vlk 

 

Nasavrky - výprava "skalních" (leden 2002) 

 

Rabín, Vlk, Divoch, Kolja, Orlosup, Termo, Vever. 

 

Vstávám velmi časně ráno, přesto nějak nestíhám. Poslední pohled na hodinky a vybíhám 

na autobus doufaje, ţe ho ještě stihnu. Ve chvíli, kdy otvírám vchodové dveře, kolem mne 

probíhají dvě postavičky. V té druhé poznávám Orla, začínám ho stíhat. Kousek před Orlem 

sprintuje jeho táta s jakýmsi zavazadlem přes rameno. Na křiţovatce u Oflendy jsme zbystřili 

ze tmy svítící světla autobusu. Z posledních sil k němu dobíháme. Všichni cestující uţ na-

stoupili, řidič uţ je připraven k odjezdu. S Orlem naskakujeme snad v poslední moţné chvíli. 

V dopravním prostředku nás mnoho bratrů nevítá. I s Rabínem je nás sedm, ostatní patrně 

odradilo brzké vstávání z pelechu. Na náměstí v Nasavrkách nás očekává dvojice místních 
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skautů. Ačkoli si kvůli nám museli zkrátit spánek, tvářili se na nás více neţ přátelsky. Zavedli 

nás ke své klubovně, která se stala naším útočištěm pro bezprostředně nadcházející chvíle. 

 

Kdo si hraje, nezlobí 

Sotva jsme se trochu zabydleli, zkontroloval Rabín spešl-pakly a zasypal hochy sprškou 

her. Při soutěţi v uzlování rozhodovala hbitost prstů. Slovní zásobu si procvičili hadem slov - 

první slovo je moţné zlovit libovolně, kaţdé další ale musí začínat třemi písmeny, jeţ uzaví-

rají slovo předchozí (např.: houSKA-skartoVAT-vATA-ataMAN-manŢEL-ţelEZO, atp.). 

Nejvíce se blýskl Vever, jenţ popustil uzdu své fantazii a obohatil náš slovník o výrazy, které 

jsme jakţivi neslyšeli: tecař, cařbudka, dkačlověk, věkovnost, ostnatec, teclampa, …, zerkov-

ník, níkal, dále pak věkot, užel, nakovník, ptákonoh či tostometr. 

Pak jsme si vyzkoušeli, jak máme dobrý odhad, pokusili jsme se třeba odtušit vzdálenost 

jednoho metru. Pro zahřátí jsme zařadili další disciplínu celoročního desetiboje - skákání z 

místa. Ale ještě vydatněji jsme si zasportovali při komentované překáţkové dráze. A situaci 

na trati i v hledišti nekomentovaly ţádné nuly, nýbrţ reportéři špičkových kvalit, jeţ jsme se s 

Rabínem pokoušeli imitovat. K procvičení paměti jsem junákům přečetl úryvek z kníţky, 

který měli vzápětí co nejvěrněji přepsat na papír. Ještě jednou jsme si pak otestovali bohatost 

či chudost slovníčků uloţených v jejich hlavinkách, kdyţ se snaţili za jednu minutu přijít na 

co největší mnoţství slůvek uvozených písmenkem Č. Zde bych z Veverovy terminologie 

zmínil výrazivo jako čundrochrt a čundrufuk. 

Atmosféru zámořských objevů první poloviny 16. století navodilo Rabínovo předčítání z 

deníku italského účastníka Magellanovi výpravy Antonia Pigafetty. Poslech jsme si zpestřo-

vali drobným rituálem ve chvílích prodlevy. 

 

Výšlap hlemýžďů 

Hned zkraje se omlouvám všem hlemýţďům, slimákům a celé třídě plţů za kulhavé při-

rovnání. Ve srovnání s našimi skautíky jsou to mimořádně rychlá a pohyblivá zvířátka. 

Nedlouho po průchodu kaštankou se naskytla příleţitost k představení první etapy celoroč-

ní hry na této výpravě. Loď nesoucí jméno Santiago ztroskotala, je třeba zachránit co nejvíce 

zásob z jejího vraku. Rabín přítomným jolám nadiktoval seznam předmětů, které mají nalézt a 

ve stanoveném limitu dopravit na výchozí stanoviště. Poté, co všichni poţadované věci 

vesměs přinesli, jsme pokračovali dále. Leč junákům se nepochodovalo lehce od nohy a byli 

celí rozmrzelí, tudíţ se jim Rabín pokusil zvednout náladu honičkou s kořistěním čepic. Sám 

vůdce se hříčky aktivně zúčastnil. Jelikoţ nám neměl na hlavě co nabídnout, nasadil si místo 
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čapky rozkošnou větévku, která se sunula při kaţdém jeho prudším pohybu dolů k zemi. Vy-

padalo to dost komicky. 

Nálada stoupla, frekvence našich kroků nikoliv. Pomaličku jsme se doplahočili pod kopec 

s ostrým sklonem vzhůru. Po nemnoha metrech "vysilujícího" výstupu jsme se zastavili u 

šumícího vodopádu, kde Rabín vyhlásil další "Magellanovku", tentokrát s podtitulem Zrada 

na San Antoniu. Rozdali jsme znaveným posádkám nekompletních jol zašifrované zprávy. 

Rabín však její obtíţností schopnosti našich hochů zjevně přecenil. Trápili se s tím asi hodinu 

a bez našich nápověd by se stejně k ničemu nedobrali. Kulisa vodopádu za tu dobu stačila 

ubrat mým hlasivkám na síle, nicméně hrozivému chrapotu ze zářijové výpravy se to přece 

jen pořád nevyrovnalo. 

Po neplánovaně dlouhém zdrţení jsme se vydali na závěrečný úsek našeho výšlapu. Cestou 

do kopečka na nasavrcké náměstí někteří jedinci připomínali válkou zbídačené ţoldnéře při 

posledním taţení. Vzpomínáš si na to utrpení, Koljo? Z panelu s turistickou mapou Rabín 

vyčetl, ţe jsme moc velký kraj světa neprošli. Uţ si nepamatuji přesné hodnoty našeho slav-

ného výkonu, ale bylo to buď 6 km za 4 hodiny, anebo - a něco mi napovídá, ţe pravděpo-

dobnější je druhá moţnost - úctyhodné 4 km za 6 hod.! 

 

Petr Baudyš a Ohňová země 

Tuším, ţe k večeři se podávaly těstoviny a ţe jich bylo poměrně málo. S Rabínem jsme 

opět zavzpomínali na legendárního pana učitele Baudyše a dávali k lepšímu některé z přebo-

haté studnice historek z jeho kantorského ţivota. Tohoto pedagoga s aprobací matematika-

chemie nám v 8. třídě přidělili na hudební výchovu a právě jemu vděčím za znalost stupnice 

C-dur (na hodinách zkušených hudebkářek jsem předtím do tajů spleti značek v prostoru pěti 

linek nikdy nepronikl). Tento mistr bonmotů nás téţ půl roku vyučoval pěstitelským pracím. 

Jednou o přestávce nám například naznačoval, ţe bychom si mohli umýt ruce: "Ale vono je to 

jedno. Každej pořádnej sedlák sní za život kolečko hnoje." Na jeho počest jsme se rozhodli 

výběh schodů před Smetankou, jednu z disciplín našeho celoročního desetiboje, pojmenovat 

Baudyšův schod. O Panu učiteli by se dalo dlouze vyprávět, ale pro tuto chvíli uţ "spadla 

klec". 

V mezičase jsem na malé lístečky nakreslil rozličné symboly a ornamenty a rozmístil je v 

okolí skauťáku. U kaţdého jsem zaţehl svíčku. Celá tato scenérie měla představovat tajupl-

nou podívanou, která zaujala posádku Magellanovi flotily při plavbě kolem Ohňové země. 

Rabín po mém návratu ihned odstartoval večerní pokračování etapové hry. Hoši se v rychlosti 

oblékli, obuli a vyrazili ven ukořistit co nejvíce malůvek. Vše se seběhlo velice rychle, takţe 

neţ si Termo zavázal druhou kanadu, ostatní uţ byli zpátky. 
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Generální úklid a odjezd 

Na nohy nás dnes postavil aţ příchod předsedkyně ORJ Chrudim Jarky Ţemličkové. Oči-

vidně ji zaskočilo, ţe ještě kolem desáté hodiny dopolední to v interiéru skautského domku 

vypadá jako v pohádce O Šípkové Růţence. Vysoukav se chvatně ze spacáku jí Rabín v hoto-

vosti zaplatil nájem a určitě při té příleţitosti padlo slovo děkujeme. Jakmile nás Jarka opusti-

la, vrhli jsme se do úklidu naší ubytovny. Nevím, co to do nás vjelo, ale po ostudné zkušenos-

ti ze Skutče (viz incident "zlomená hokejka") jsme zřejmě chtěli našemu oddílu vylepšit repu-

taci a s neuvěřitelnou důkladností jsme poklidili a vysmýčili snad všechno, co jsme mohli. 

Vlastně ne, okna uţ jsme umýt opravdu nestihli. Od té doby kvalitnímu úklidu u nás v oddíle 

dáváme přívlastek nasavrcký. 

Odjezd, konec. Co dodat? Na jednu stranu je trochu škoda, ţe počet účastníků této výpravy 

poklesl pod obvyklý průměr, nicméně je třeba vidět i prokazatelná pozitiva. Junáci byli mno-

hem hodnější neţ na předchozích víkendovkách, čímţ si vyslouţili zmírnění přízviska 

"Křiklouni", potaţmo "Bojovníci", na libozvučnější "Neplešníky". Proto si akci více uţilo i 

dvoučlenné vedení, jehoţ jsem se cítil být členem. 

Největší poděkování v kaţdém případě náleţí hlavnímu konstruktérovi výpravy "skalních" 

- Rabínovi. 

Vlk 

 

Výprava do Chotěboře (22.-24. března 2002) 

 

Vašek, Boban, Vlk, Cukr, Kolja, Orlo, Švícko, Termo, Vever, Divoch, Jarda, Kohout, 

Mačkač, Michal, Tygr. 

(převzato z kroniky Želv) 

Na výpravu do Chotěboře se rozhodlo jet dvanáct skautů a tři vůdcové. Vlakem jsme dojeli 

na nádraţí v Chotěboři, kde jsme se setkali s vůdcem místních skautů. Kdyţ jsme došli na 

určené místo, byli jsme zklamáni. V klubovně nám Chotěbořáci předvedli scénky z filmů a 

poté jsme se předháněli, kdo zná více pokřiků. Kdyţ odešli, zahráli jsme si "Magellanovku" 

na paměť nazvanou "Mizející nástroje" a jiné hry. Potom jsme se uloţili k spánku. 

Ráno nás Vašek probudil na rozcvičku. Kdyţ rozcvička skončila, najedli jsme se a vydali 

se na velikou túru (dlouhou 8 km - pozn. přepisovatele). Na túře jsme se párkrát ztratili. Podél 

řeky Doubravky jsme hráli spoustu her - např.: trojnoţku, na zapamatování pomníku a cesty. 

Téměř u Bílku jsme v chumelenici zapalovali oheň. V Bílku jsme si opakovali určování svě-
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tových stran pomocí buzoly a kompasu. Vlakem jsme dojeli do Chotěboře. Po snědení guláše 

jsme se vydali na nečekaně těţkou hru, která nás vyčerpala, a tak jsme šli spát. 

Ráno nás nechali spát do osmi a pak jsme se sbalili, uklidili si a vlakem jsme se vydali na 

cestu domů. Na hlineckém nádraţí jsme si dali pokřik a rozpustili jsme se. 

Termo a Kolja 

(převzato z kroniky Vlků) 

Po příjezdu nás uvítali chotěbořští skauti, Dravci. Ukázali nám spoustu scének, ale i pokři-

ků. My jsme jim také řekli naše pokřiky (oddílový, Vlků, Ţelv a střediskový pokřik). Kdyţ 

nás Dravci opustili, tak jsme si zahráli spoustu her. Asi v 10 hod. večer nám Vašek přečetl 

dobrodruţný příběh na dobrou noc (Povídky Šimka & Grossmanna - pozn. přepisovatele). 

Vstávali jsme asi v 6:30 a dali jsme si rozcvičku. Po ní následovala snídaně, po snídani vý-

prava. Nesměli jsme však jíst, protoţe naší flotile došly zásoby jídla. Zprvu jsme šli městem a 

pak přírodou. Párkrát jsme zabloudili, ale cestu naštěstí našli. Hráli jsme hry v jolách o hře-

bíčky. Například jedna z her byla hra na šifru. To byl jednoduchý úkol rozluštit šifru. Další 

hra měla za cíl vydolovat "krysu" jakýmkoliv způsobem, ale nevstoupit do ohraničeného kru-

hu. Po této hře nám dali jídlo a mohli jsme jíst. Po návratu vlakem zpět si dělali čaj skauti (to 

jsme byli my). A následovala hra na body a pak byl guláš, který uvařili dobrovolníci. Největší 

a nejúnavnější hra výpravy byla: Byly 3-4 skupiny a měly doplnit mapu (slepou). Pak násle-

dovaly další dva úkoly, ale ty nesplnil nikdo. Jenom Mačkačovo druţstvo splnilo dva úkoly ze 

tří. A pak všichni skauti šli spát. 

Po minulém dni jsme se probudili asi v 7:30. Rozcvička tentokrát nebyla, ale byla místo 

toho snídaně. Pak jsme hráli opět pár her na body. Poslední úkol byl po jolách. Úkol zněl: 

Joly s blešákama na zádech se měly dostat k sudu s vodou, aniţ by se jich dotkli vedoucí, u 

sudu si blešáky naplnily vodou. Blešáky měly být naplněny v jedné jole tak, aby ta voda ne-

přetekla velký blešák. Záleţelo také na čase. Stala se shoda. Piráti měli nejvíc vody a nevešlo 

se to do velkého blešáku. May Flower byla nejrychlejší. Rozhodlo se to tak, ţe obě joly dosta-

ly hřebíček. Pak jsme se všichni sbalení dostavili na vlak a následoval odjezd. Na hlineckém 

nádraţí jsme se rozloučili pokřikem. 

Jarda 

 

Pingpongový turnaj (13. dubna 2002) 

 

Vašek, Boban, Vlk, Pytlas, Divoch, Kohout, Kolja, Námořník Orlo, Termo, Zebra, Ta-

houn. 
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I rozhodli jsme se v dubnu uspořádat turnaj ve stolním tenise. Zebra s Tahounem se toho 

dne zúčastnili své první oddílové akce. Program byl více neţ pestrý. Kdo zrovna nehrál, vázal 

u Pytlase na čas uzly nebo si se mnou v rámci celoročního desetiboje odběhl na louku zaházet 

oštěpem. Nepočítám-li mé a Vaškovi cvičné pokusy, nejdále dokázal podomácku zhotovené 

dřevěné náčiní poslat Termo. O chvíli později svoji sportovní formu korunoval celkovým ví-

tězstvím v pingpongovém klání. 

V druhé části oddílovky jsme se opět přesunuli na palubu lodí admirála Magellana. Posád-

ka jol měla výměnou za (Vaškem z papíru vyrobené) zvonečky a zrcátka získat od domorodé-

ho obchodníka (Boban) co nejvíce koření. Tuto bojovku jsme jednoho krásného dne vymysle-

li s Ovem ("krásným dnem" rozuměj, ţe po pěti letech uţ nemám potuchy, kdy přesně to by-

lo). Sice jsme ji hned nevyuţili, ale zhruba po roce jsme ji mohli vytáhnout z rukávu a s po-

změněnou legendou zakomponovat do celoroční hry (děj se měl původně odehrávat na Divo-

kém Západě). 

Na cestě za vzácným kořením bylo třeba překonat řadu nástrah a překáţek. Soutěţily čtyři 

dvoučlenné joly. Dokud na kraji lesa neurčily další směr podle Jakubovy hole (buzola), ne-

pustil je Pytlas dál. Poté přiběhly ke mně, kde se musely s pomocí lana vydrápat na strom a 

zmocnit se zašifrované zprávy s dalšími instrukcemi: 

.--./---/-.-/.-./.-/-.-./..-/.---/-/.//.--./---/-../.-.././/…/../.--././-.-// 

…/-…/../.-././.---/-/.//--../.-./-.-./.-/-/-.-/.-//.-//--../…-/---/-././-.-./-.-/-.--/// 

Šipky hochy navedly k obálce s rozstříhanou zprávou tohoto znění: 

U "Skalky" na vás čeká obchodník, s nímž budete moci vyměnit zrcátka a zvonečky za věci 

pro Evropany mnohem cennější. Když obchodníka poprosíte slovy: "Pane, prosím Vás, kterým 

směrem máme pokračovat?" poradí vám. 

Neměl bych přejít mlčením Orlovy výhrady ke svému parťákovi z dvojice, jímţ byl nová-

ček Zebra. "Von vůbec neumí běhat," pomlouval jej nenávistně v cíli. Ačkoli si Orlo se Ze-

brou při první společné hře příliš "nesedli", s odstupem pěti let se musím spokojeně pousmát, 

poněvadţ dnes jsou takřka nerozlučnými kamarády. 

Vlk 

 

Slávkova Hůrka - výprava na "Smrt" (24.-26. května 

2002) 

 

Vašek, Vlk, Šplhoun, Zebra, Vever, Orlo, Kolja, Cukr, Tygr, Sporťák, Kohout, Jarda, 

Divoch. 
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(převzato z kroniky Ţelv) 

Na tuto výpravu se rozhodlo přijít průměrný počet junáků z Hlinska. Kdyţ jsme dorazili 

(přijeli) do Slatiňan, vydali jsme se pod Tyrolský srub na bývalé vojenské cvičiště, kde jsme 

měli strávit příští dva dny. Hned první den jsme si zahráli Magellanovku
1)

 a hru na maršála, 

při které jsme spotřebovali velké mnoţství novin. Poté jsme se uloţili k spánku. 

Ráno jsme si prohlídli rozespalé kamarády a doběhli jsme si ke vzdálené studánce vyčistit 

chrup. Najedli jsme se a vyrazili na výpravu. Orlo a Kolja si našli klacky svých snů, s kterými 

se v pozdější době šermovali. Tygr, Vever a Jarda předstírali, ţe jsou z Pána prstenu. Asi v 

polovině cesty jsme si dali pauzu ve zchátralém lomu na "prolamování linie". Nejprve dvě 

skupiny a poté vůdcové proti skautům. Kdyţ jsme se posílili, vydali jsme se na cestu směrem 

k Tyroláku. Poněvadţ jsme byli unaveni, měli jsme dvě hodiny pro sebe.
2)

 Pak jsme si všimli 

amatérských vojáků, kteří si zde nacvičovali akce. Za chvíli jsme se rozdělili do dvou skupin, 

v kterých jsme ve Slatiňanech zjišťovali počet kolejí na nádraţí, otevírací dobu zámku a polo-

hu Jungmannovy ulice. Poté uţ se nic zajímavého nestalo. 

Třetí den stále pršelo, a tak jsme si zahráli karimatkové zápasy. Kdyţ skončil úklid a byli 

jsme na odchodu, Kohout si s Vaškem vyměnili kanady. Potom jsme šli deštěm na nádraţí. 

Kdyţ jsme dojeli do Hlinska, skončila tato výprava. 

 

1) tapu "Boj o Mactan", při níţ zahynul vrchní kapitán Ferdinand Magellan. 

2) ílem našeho výšlapu byl vrcholek Smrt u Zbyhněvic. Na místě jsme sice zjistili, ţe je kopec 

oplocený, přesto jsme ušli skoro 20 km, coţ vedení po tristních výkonech z Nasavrk a Chotě-

boře povaţovalo za malý zázrak. 

Kolja & Termo 

 

Výprava se stany (14.-15. června 2002) 

 

Rabín, Vlk, Divoch, Straka, Cukr, Kolja, Švícko, Tahoun. 

 

(převzato z kroniky Ţelv) 

Sešli jsme se na skauťáku a vydali jsme se směrem k Srnému. Cestou kolem nádraţí zkont-

roloval nám Kamil batohy (zda-li je máme dobře upevněné). Asi 0,75 km od Srního jsme se 

utábořili na místě, kde byla spousta mravenišť i mravenců, postavili jsme si stany a po malém 

okénku jsme se odebrali do těchto stanů a usnuli jsme. Zhruba o půlnoci nás vůdcové probu-

dili a zahráli jsme si krátkou bojovku, která spočívala v hledání ešusů. Pak jsme opět usnuli. 



Kronika 4. oddílu hlineckých skautů z let 1999-2003 

Ráno jsme k snídani spořádali ovesné vločky s jablky. Vydali jsme se k domu, kde bydlí 

Švestka. Jeho rodiče nás pohostili buchtami a pitím, ke všemu jsme si tu zahráli jednu z 

Magellanovek.
1)

 Poté jsme se vypravili ke kostelu svatého Mikuláše, u blízkého potůčku jsme 

si zahráli další dvě hry
2)

 a odešli do poměrně vzdáleného lesíka, kde jsme si zahráli poslední 

etapu Magellanovy plavby
3)

. Kdyţ uţ jsme ji dohráli, tak se celá výprava odebrala přes Víta-

nov domů do Hlinska. 

 

1) Jednalo se o "Transport koření". Jako koření nám poslouţily kopřivy nemalých rozměrů 

rostoucí na Břízovic dvorečku. 

2) Hledání zprávy Magellanova přítele Francisca Serraa a následné rozluštění jeho šifry. 

3) Vědomostní hra nazvaná "Zajatec na Kapverdách". 

Kolja & Termo 

 

Sportovní oddílovka na hřišti (28. září 2002) 

 

Vlk, Ove, Straka, Tahoun, Zebra, Cukr, Kolja, Orlosup, Termo. 

(převzato z kroniky Ţelv) 

Sešli jsme za Smetankou na hřišti. Nejprve jsme skákali do dálky. Kdyţ všichni aţ na Or-

losupa a Kolju skákali, neměli co dělat, a tak se houpali na větvi. Pod Koljovou vahou vydr-

ţela, ale pod Orlosupem praskala. Po sprintu a po stíhací jízdě na kolech (kde se Zdeněk vy-

boural) se všichni přemístili pod řadovky ke kolejím. Tam jsme si zahráli hru na letadla a poté 

nám Vojtěch řekl něco o nové celoroční hře. 

Přesunuli jsme se na přelom 18. a 19. století. Dostali jsme zprávu od George Vancouvera, 

která byla v angličtině. Zhruba jsme zprávu přeloţili a podle příkazu ve zprávě jsme se pře-

mohli a běţeli k nádraţí. Mysleli jsme si, ţe Kamil přijede vlakem, ale mysleli jsme si to 

špatně. Vlci měli štěstí, jelikoţ potkali pána, jenţ uměl suprově anglicky. A tak podle zprávy 

našli zprávu a vyhráli!? 

Kolja & Termo 

 

Oddílová výprava aneb Atletický přebor (5. října 2002) 

 

Vlk, Pytlas, Termo, Švícko, Orlosup, Kolja, Cukr, Tahoun, Straka, Michal, Divoch. 

 

(převzato z kroniky Ţelv) 

http://admin.blog.cz/clanky/novy#_ftn1
http://admin.blog.cz/clanky/novy#_ftn2
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Sraz byl jako obvykle na nádraţí. V tom momentě, kdy vlak zakoukal na příjezd do Pardu-

bic, vyšli jsme z něho (s batohy na zádech), načeţ se vlak s pomocí řídícího rozjel. Došli jsme 

na stadion, přičemţ jsme zjistili, ţe začalo pršet, ale jenom trochu. Kdyţ nás Vojtěch přihlásil, 

ozvalo se: "NÁSTUP!" Rozdělili nás do tří kategorií. 

 

1. kategorie (90-91) 

Daněk L., Daněk O., Kadaník K. se dostali do finále sprintu na 60 m. Adamík M. a Švec R. se 

do finále nedostali. Michal Adamík skončil 2. ve skoku dalekém. Skončili 1. ve štafetě (bez 

Ondry). 

2. kategorie (88-89) 

Straka, Kolja a Tahoun byli druzí ve štafetě (s pomocí Cukra). Orlo neběţel (bolela ho noha). 

Straka si vedl nejlíp (3. v hodu koulí a 2. ve skoku dalekém, 3. ve sprintu). 

3. kategorie (86-87) 

Pytlíkovi se moc nevedlo, aţ na úspěch ve štafetě (3. místo), kde soutěţil s pro nás neznámý-

mi skauty. 

Ve vlaku jsme po sobě stříleli flusačkami vyrobenými z brček, coţ se Vojtěchovi nelíbilo. Z 

nádraţí jsme šli přímo domů. 

Kolja & Termo 

 

Memoriál ve Skutči (12. října 2002) 

 

Vlk, Cukr, Kolja, Orlosup, Termo, Tygr, Vever. 

(převzato z kroniky Ţelv) 

V 9:00 hodin byl sraz na nádraţí v Hlinsku. Přišli všichni, kdo měli, a tak jsme vyjeli. Do-

šli jsme na určené místo, chvíli jsme se ohřáli a procvičili jsme si názvy rostlin. Neţ jsme se 

naděli, svolali nás na start. 

1. stanoviště - střelba ze vzduchovky - nic moc. Skákání v pytlích bylo 2. stanoviště - to 

tam snad ani nemuselo být. Pak jsme doběhli k přírodovědnému stanovišti - byli jsme docela 

zklamáni (50% úspěšnost). Zdravověda - překvapili jsme sami sebe. U práce s kompasem 

tomu bylo taky tak (100% úspěch). Z kopce jsme seběhli k pochodovým značkám. V této dis-

ciplíně jsme moc nezazářili. potom následovalo uzlování, morseovka, přechod po lanové láv-

ce, řezání klády, hod na cíl a zatloukání hřebíků, které nám šlo na jedničku. V cíli jsme se 

dozvěděli, ţe jsme překonali historický rekord v rychlosti. Skončili jsme druzí, coţ nás pře-

kvapilo. Vítězoslavně jsme se vraceli domů. 

Kolja & Termo 
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Pracovní výprava (22.-23. listopadu 2002) 

 

Boban, Vlk, Divoch, Jarda, Kohout, Straka, Zebra, Kolja, Námořník, Orlosup, Termo, 

Tygr, Vever. 

(převzato z kroniky Ţelv) 

Byl sychravý den, ale o půl sedmé v pátek přišlo šest Ţelv a čtyři Vlci. Všichni začali ve-

hementně uklízet. Potom se na nás přišli podívat holky. Dívaly se na nás tak dlouho, dokud 

jsme nevyšli ven, kde nás Boban rozdělil do mini-skupinek (po dvou) a řekl pouze toto: 

"Rozmyslete si taktiku a fyzicky i psychicky se připravte." Uţ byl na odchodu, ale zničehonic 

se zarazil a řekl nám, ţe při tom nesmíme mluvit. Aţ na pár výjimek všichni zůstali stát na 

místě a záhadně se dívali na svého parťáka. Ta výjimka byli Jarda a Straka, kteří běhali (jak 

slalom, tak sprint), dělali kliky, dřepy, ale i dokonce bojové techniky. 

Posléze se objevili Boban s Vlkem alias Mexičani. Ti nám řekli, ţe musíme nalézt cali-

fornské zlato a ukrást jej. Odcizené valounky zlata v podobě vlašáků jsme museli přemístit do 

mexických tajných skrýší, ale mělo to háček (jako kaţdá hra). Californští špióni nám mohli 

zlato odcizit. Boban s Vlkem byli cal. špióni, ke kterým se v průběhu hry přidal i Divoch, jenţ 

přišel pozdě. To, ţe Kuba chytal, mnohé zmátlo. Kaţdý volil jinou cestu. Aţ na pár drţkopá-

dů a na Tygrovy hlasivky (které si vyřval na Kohoutovi) se nikomu nic nestalo. 

Večer jsme zhodnotili hru, a kdyţ se schylovalo k půlnoci, rozbalili jsme si spacáky a nasou-

kali se do nich. Pak Vlk začal číst z knihy a my poslouchali. Kolem jedné v noci jsme usnuli. 

Ráno nás probudil Kohout se svým kaviárem. Kdyţ všichni posnídali, začali jsme v čele s 

Bobanem pracovat. Před koncem uklízení propukla vzpoura. Zatímco Termouš s Námořní-

kem natírali trubky, vzbouřenci uvěznili na půdě vůdce a vzali jim ţebřík. Vůdcové se snaţili 

vyjednávat: "Tak uvařte gulášovku, machírci," přikázali nám. Strastiplnou cestou se ze čtyř 

pytlíků gulášovky uvařila výtečná gulášová polévka. Ale bez Termovy pomoci by tomu tak 

nebylo... Byl totiţ zacpaný odpad a voda tekla do skříňky a ze skříňky na podlahu. Termův 

mechanický vynález z PET-lahve v podobě ţlábečku nás všechny zachránil. Vůdce jsme 

uvolnili, aţ kdyţ byla hotová polívka. 

Po obědě jsme se vydali do mokré přírody. Tam jsme si z klacků vytvořili jakési koleje, ve 

kterých jsme později běhali. Všichni jsme se unavení a promáchaní vraceli na skauťák. Vy-

hodnotili jsme tuto hru a na konec výpravy jsme si pohráli s buzolou, coţ nás uţ úplně dodě-

lalo. Pak nás propustili. 

Kolja & Termo 
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Oddílová výprava do Heřmanova Městce (14.-15. března 

2003) 

 

přítomni: Boban, Vlk, Ove, Tygr, Termo, Švícko, Orlo, Kolja, Cukr, Zebra, Tahoun, 

Divoch. 

(převzato z kroniky Ţelv) 

Uţ ve čtyři hodiny byl sraz na nádraţí. Vlakem jsme dojeli aţ do Chrudimi. Z Chrudimi do 

Heřmaňáku jsme jeli autobusem, no a z Heřmaňáku pěškobusem aţ do hloubi lesa, tak dale-

ko, ţe ani od slunce tam nebylo teplo. Srub byl útulný, ale nebyla tam elektrika, proto byl 

problém jednak se světlem, ale taky s teplem, a tak jsme zapálili v kamnech. 

Potom jsme konečně začali hrát ty dlouho očekávané hry. Bohuţel byla jenom jedna. Na 

první pohled primitivní, ale na druhý pohled primitivní nebyla. "Podlá, fádní, nudná," to byly 

názory Ţelv a Vlků. Hra spočívala v reakci a akci. Zdeněk (ke konci hry Boban) hodil dvac-

kou. Sv. Václav znamená stisknutí ruky souseda, tzn. poslání signálu, který musel dorazit k 

Bobanovi. Ovšem, jestliţe padnul lev a signál byl vyslán a došel aţ k Bobanovi, byl neplatný 

a znamenal trestný bod. A taky jsme si napsali a zazpívali jednu dost hustou písničku. Hra i 

písnička se nám všem velmi líbila. Ale byli jsme ospalí, tak jsme šli spát. 

Najednou jsme se probudili do temného rána, poněvadţ byly zavřené okenice. Kdyţ jsme 

je otevřeli, rázem nás začalo štípat do očí sluníčko. Začali jsme řádit, a tak nás Vlk vylákal 

ven na rozcvičku. Rozcvičku jsme flákali, a tak jsme museli běhat kola navíc. Po posilnění 

jsme se vydali na výšlap, který měl být údajně obtíţný. Během cesty jsme hráli hru na scho-

vávání. Jeden z vůdců (Zdenek, Boban, Vlk) zařval "nazdar" a my jsme se museli schovat. 

Kdyţ viděli, ţe nás hra přestává bavit, zastavili jsme se a začali jsme cvičit práci s buzolou a 

mapou. Po chvíli cvičení jsme se vydali na pochod. Zarazilo nás to, ţe jsme se vydali jakoby 

nazpátek Skutečně! Zanedlouho jsme dorazili na most, přes který jsme uţ šli. A od mostu ke 

srubu je to, co bys kamenem dohodil. Naštvalo nás to, protoţe jsme si chtěli uvařit gulášovku 

v přírodě. Ale museli jsme se uspokojit s gulášovkou uvařenou moderním způsobem. 

Mezitím si pro nás vůdcové připravili hru s buzolou. V průběhu oběda nás volali a my 

jsme museli co nejrychleji proběhnout trasu se stanovišti, v kterých bylo vţdy: papírek se slo-

vem, ketré jsme si napsali; azimut pod, kterým jsme šli dál a počet kroků. Toto byla závěreč-

ná hra... 

Kolja & Termo 
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Oddílová výprava do Šiškovic (30.4.-4.5.2003) 

 

přítomni: Vašek, Vlk, Ove, Divoch, Tahoun Zebra, Kolja, Orlosup, Švícko, Tygr, Vever. 

(převzato z kroniky Ţelv) 

Tato výprava byla neuvěřitelně dlouhá. Vlakem jsme dojeli do Slatiňan. Z nádraţí jsme 

došli aţ do srubu u Šiškovic. Srub byl uvnitř velice hezký a vybavený. Byly tam dvoupatrové 

postele, na kterých se všichni zabydleli. Pak jsme se porozhlédli po okolí. Kdyţ se začalo 

stmívat, svolali nás, abychom zahájili celovýpravovou hru. Vašek byl ztroskotanec, který vy-

pravoval o záţitcích, ke kterým se vztahovaly příběhy. První hra byla ztroskotání balónu. Mu-

seli jsme přepinkávat balónkem překáţkovou dráhu. Potom jsme si četli dobrodruţnou kníţ-

ku. 

V 5:00 hodin ráno jsme museli jít do Slatiňan. Odtamtud jsme vlakem a autobusem dojeli 

na Seč. Ze Seče jsme šli na hrad Oheb a tam jsme se posilnili. Vůdcové uviděli kládu a na-

padla je hra na seřazování se na kládě - podle věku, jména, příjmení,... Kdyţ jsme odcházeli , 

Švícko si vzal do ruky klacek a prohlásil "mám kulásek" a od téhle chvíle mu začal Vašek 

říkat pan Kulásek. Ze Seče jsme šli do Bojanova a dále do Šiškovic. 

I kdyţ jsme při cestě naříkali, jak jsme unavení, tak jsme si před srubem vyřezali z klacků 

hokejky a začali hrát "hokejšíšek" a Vever při tom roztřískal okno. Tak jsme se museli pře-

místit na jiný plac. Asi v 19.00 hodin jsme začali připravovat oheň a asi o půl deváté jsme ho 

zapálili. Zahráli jsme si scénky a udělali jsme si "boskovické křeslo": jeden si sedl na pařez a 

ostatní o něm řekli svůj názor.[1] 

Další den byl odpočinkový. Dopoledně jsme zašli na Slávkovu hůrku. Odtamtud jsme vyšli 

ve dvou skupinách a kaţdá skupina schovala té druhé vzkaz. Ve srubu nakreslila skupina ma-

pu ke vzkazu. Uvařili jsme ovesné vločky a snědli jsme je. Venku jsme si zahráli fotbal s léta-

jícím talířem (ufo-ball). V poločase jsme si zahráli další část etapovky na motivy praní prádla. 

Jelikoţ byl hic, jeden ze skupiny se svlékl do trenek a trička. Ostatní měli zavázané oči a po-

lévali ho. Vyhrál ten, kdo byl dříve mokrý. V dalším poločase jsme se učili zdravovědu. Do 

šesti hodin jsme měli volno, tak jsme hráli "hokejšíšek". Pak jsme měli hrát hru s mapami, ale 

nezbyl na ni čas, tak jsme hráli další etapovku na zapamatování druhů ptáků. Tím skončil ten-

to den. 

Další den dopoledne pršelo, tak budoucí rádcové připravovali program. Kdyţ ho připravili, 

přestalo pršet. Snědli jsme rizoto a šli na další výšlap. U Nasavrk se část oddělila a šla trochu 

dopředu. Tím se zkomplikovala situace, ale vše dopadlo dobře a obě skupiny došli ke srubu. 

K večeru jsme hráli připravené hry. Nejdříve kufr z ČT1. Potom se hrálo přesedávání a nako-

nec unavující mafie. 

http://admin.blog.cz/clanky/novy#_ftn1
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Poslední den se převáţně uklízelo. Udělali jsme si guláš, který všechny zachránil, neboť uţ 

nikdo neměl jídlo. Všechno se uklidilo a zahráli jsme si hru na azimuty, morseovku, historii 

ČR, rostliny,... (malý svojsíkáč). 

K této výpravě se dá pouze dodat, ţe se všichni těšili domů. "Všude dobře, doma nejlíp." 

 

[1] Táborový oheň jsme zapalovali aţ o den později, tzn. 2.5.03, ale to je celkem detail (pozn. 

Vlk). 

Kolja & Termo 

 

http://admin.blog.cz/clanky/novy#_ftnref1

