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Atletický přebor – Pardubice (4. října 2003) 

 

Účastníci: Vlk, Orlo, Kolja a Cukr. 

 

"Tři děti a jeden junior." Tak toto Vlk vyslovil při koupi lístků do Pardubic, kde byly již 

13. rokem junácké atletické závody. Orlo, Kolja a Cukr se sešli již v Hlinsku. Tahouna jsme 

vyhlíželi v Holetíně, ale marně. Cestou do Pardubic jsem si společně s Koljou plnil další body 

odborky "HISTORIKA", aby nám cesta lépe ubíhala. V Pardubicích jsme došli ke škole na 

Benešově náměstí, ke které náleží sportovní stadion. 

Po zaregistrování a přestrojení nás čekal nástup. Zde byla vyřčena pravidla a mohlo se za-

čít! V disciplínách jsme bojovali, jak jsme jen mohli. Cukr byl 3. ve sprintu na 60 m. Já jsem 

zabodoval ve vrhu koulí a Kolja měl nejlepší techniku na skok daleký (bohužel má však krát-

ké nohy, tak mu to moc nešlo). Jen ve třech jsme byli pátí ze všech zúčastněných oddílů. 

Cestou na vlak jsme málem udělali běžecký rekord, jak nás Vlk "hnal"! Stihli jsme to. Na-

stoupili jsme do luxusního vagónu, který nás odvezl domů. 

Nejhorší bylo, že jsme se sešli jen ve třech, a tak jsme nemohli běžet štafetu. 

Orlo 

 

Soutěž oddílů skautů 2003: 

1. 6. oddíl 4. středisko Chvaletice (04/6) 93 b 

2. 4. oddíl 12. středisko Pardubice (12/4) 81 

3. 2. oddíl 8. středisko Přelouč (08/2) 60 

4. 5. oddíl 6. středisko Pardubice (06/5) 54 

5. 4. oddíl 3. středisko Hlinsko (HL/4) 24 

6. 12. oddíl 7. přístav Pardubice (07/12) 15 

7.-.8 1. oddíl 12. středisko Pardubice (12/1) 4 

7.- 8. 17. oddíl 13. středisko Pardubice (13/17) 4 

 

Naše medailová umístění: 

Orlo (vrh koulí - 1. místo; 100m - 3.; 500m - 3.); Cukr (60m - 3.) 

Orlo se zúčastnil již těchto závodů již potřetí, ale až letos se poprvé výrazněji prosadil. 

Podle mého názoru Orlo letos uspěl hlavně díky bohatým zkušenostem z minulých ročníků. 

Vlk 
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„Výprava zlomených nožů“ (24. října 2003) 

 

Želvy – družinová výprava 

 

24.10. jsme se sešli na družinovou výpravu. Já s Tygrem jsme přišli o chvilku dřív, aby-

chom připravili šifru. Poté postupně dorazili i ostatní členové družiny. Nedostavil se Vever a 

Námořník s námi byl jen v pátek. Odebrali jsme se do lesa, kde jsme hráli "Na slepého fašou-

na" a poté ještě "Na vlky a slepé ovce". Zanedlouho nás opustil Námořník. My se chtěli vrátit 

na skauťák, ale cestou jsme viděli feťáky a šli jsme na ně. Toto nám zkazil Vojtěch, který 

zrovna přichvátal a rozsvítil světlo. Je zde Vojtěch a výprava může začít! Zahráli jsme si 

hlavní hru večera - "O Tutanchamonův poklad" - a pak se šlo spát. 

Druhý den se stávalo pozdě, a proto se také pozdě vyšlo. Uklidili jsme si klubovnu a vyra-

zili. Pochodovali jsme směrem na Vítanov, a poté na Rváčov (směr rybník "Nubián"). Za Ví-

tanovem jsme si uvařili oběd, který byl tak dobrý, že se tři čtvrtiny kotle nesnědly (bylo toho 

moc). Koljův pes se díky tomu po týdnu hladovky aspoň pořádně najedl. Po obědě jsme se 

zase vydali na cestu a po chvíli nás uvítal Nubián svým zmrzlým ledem. Tam se všichni vy-

blbli - všichni, i Vojtěch. Po menším konfliktu s místními domorodci jsme zase odešli. Rov-

nou nahoru a pak přes les. Najednou jsme se ocitli u hlavní silnice, kterou jsme přešli a kolem 

smetiště pokračovali domů. 

Orlo 

 

Výprava 3x3 (25.-27. října 2003) 

 

Boban, Ove, Šplhoun 

 

Tato výprava trvala tři dny (25.-27.10. tohoto roku) a zúčastnili se jí tři osoby: Boban, Ove 

a Šplhoun. Naším cílem bylo České středohoří ležící v chemickém srdci Čech. První den jsme 

navštívili Malou pevnost v Terezíně a též město samé, můžeme-li vůbec o městě hovořit (celé 

je totiž bývalou barokní pevností a za dob druhé světové války tu bylo židovské ghetto). V 

Malé pevnosti jsme si užívali výkladu průvodkyně za 60 Kč, přičemž cizinci platí za prohlíd-

ku "pouhých"140 Kč. Celou pevnost jsme důkladně prošmejdili, což nám trvalo skoro půl 

dne. Ve městě jsme navštívili ještě Muzeum ghetta s novou zajímavou expozicí vyprávějící o 

všedním životě zdejších vězňů. 
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Potom jsme vyšli vstříc Litoměřicím (odkud jsme přišli). Tam nás čekal nelehký úkol: vy-

plést se ze spleti uliček tou správnou cestou a najít nocleh v Mentaurově vzdáleném údajně 2 

km. Ta vzdálenost byla takřka dvojnásobná a navíc to byl stoupák jak do nebe. Do Skautské 

základny jsme tedy dorazili zničení a uchvácení, ale nebyla to základna, nýbrž komplex bu-

dov, jemuž vévodila výletní restaurace (postavená v roce 1878) s osmihrannou vyhlídkovou 

věží. Alespoň v něčem nám přál osud: měli jsme samostatný pokoj se třemi postelemi - prostě 

luxus. Jediným negativem byl neustálý řev a dunění stropů způsobené několika desítkami 

vlčat a světlušek, které snad nikdo nehlídal. 

Druhého dne, byla to neděle 26. října, jsme se vzbudili v sedm hodin již zimního času. Mě-

li jsme to štěstí právě na této výpravě prožít den, který jako jediný v roce trvá 25 hodin. 

Vlastně jsme se sami nevzbudili, přesněji řečeno jsme byli vzbuzeni melodií písně "Vstávej 

semínko". Prozpěvovaly světlušky obcházející snad všechny pokoje - byl to prostě hit oblač-

ného dne. Potom co jsme se trochu psychicky zotavili po "ranní sprše", jsme uvařili téé a nad-

lábli se. Následoval sestup do Litoměřic, kde jsme kolem desáté nasedli na vlak, vstříc dobro-

družství. V Lovosicích nám naše hrcalka, projíždějící středem gigantické chemičky, umožnila 

malou exkurzi spojenou s bezplatnou ochutnávkou všelijakých vůní. Po chvilce jsme šťastně 

dorazili do Chotiměři - našeho základního tábora při výstupu na majestátní Milešovku. 

Chvíli nám dalo, než jsme se vymotali ze zdejších vesniček, které byly překážkou v našem 

putování "panenskou přírodou". Při pohledu z úpatí na vrchol krásně souměrného sopečného 

kužele, zahaleného do mlžného hávu, mě osobně přepadaly pesimistické vyhlídky. Povzbuze-

ni heslem "s chutí do toho a půl je hotovo" jsme postupně ukrajovali z výškového rozdílu, 

čítajícího takřka 400 metrů. Ve výšce kolem 780 m.n.m. nás čekal poprašek sněhu, po němž 

se nám to trochu klouzalo. Až k vrcholu nás doprovázel všude přítomný vítr a nepříjemné 

sněžení. Bohužel nečekal na nejvyšším bodu naší výpravy - Milešovce (836.6 m) - krásný 

výhled, nýbrž nízká oblačnost. Bohudík tu byla útulná občerstvovna, kde jsme se zahřáli, jak 

na těle, tak na duchu - měli jsme v nohách nejcennější skalp Českého středohoří. 

Cestou dolů se sněžení přeměnilo v déšť. V nejbližší vísce jsme objevili zámek, ve kterém se 

nachází Domov důchodců. Naproti němu v parku nás přilákala barokní stavba (asi altánek), 

která se stávala tím zchátralejší, čím více jsme se k ní blížili. Vytrvalý déšť nás zahnal do 

místního hostince, kde jsme se najedli. Náš smělý plán se rozplýval společně s přibývajícím 

časem a neustávajícím pršením. Proto jsme byli rádi za to, že jsme se vrátili zpět do Chotimě-

ře a odtud do Litoměřic. Bohužel i tady panovalo špatné počasí s přídavkem tmy. Vysílení a 

taky promoklí jsme dorazili na základnu. Tady jsme uvařili šlichtu k večeři, kterou jsme po-

zřeli. Tím skončil náš druhý den. 
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Posledního dne naší expedice nás přivítalo mlhavé počasí. Byli jsme rozhodnuti se najíst, 

spakovat, zaplatit za nocleh, rozloučit se a odejít, jenže člověk míní a život mění. Při hledání 

správce či někoho solidního, komu bychom mohli zaplatit, nás zvědavé nohy zanesly do os-

miboké vyhlídkové věžičky, odkud byl celkem slušný výhled na Litoměřice. Potom jsme 

vlezli do jiné budovy, jež nesla prvky velkorysé socialistické architektury, patrně to byla tělo-

cvična či nějaká obdobná stavba pro návštěvníky Junior hotelu. Ani ve velícím stanu, bývalé 

příjemné vinárně, nikdo nebyl. V celém areálu jsme nalezli jen topenáře, který nebudil moc 

dobrý dojem. Proto jsme se rozhodli, že změníme plán a místo na Radobýl tyčící se nad Lito-

měřicemi půjdeme na Hradiště. Při rozhodování nám pomohlo také umoudřené polojasné po-

časí. Hradiště mělo být kousek od našeho dočasného domova a podle mapy tam vedla žlutá 

značka. Značka tu sice byla, ale jinde, pro nás to však bylo lepší, protože vedla přímo "pod 

našima okny". Vydali jsme se tedy po ní do poměrně prudkého kopce. Po chvíli cesty po za-

lesněném hřbetu Boban začal sejčkovat, že už tam jsme a že místo přitažlivého výhledu je tu 

jen doubrava propletená sítí kamenných plotů, patrně zbytků mapou zmiňovaného keltského 

oppida. My jsme mu moc nevěřili a dál sledovali turistickou značku. Naše víra se nám odvdě-

čila v podobě krásného výhledu na krajinu. Zkuste uhodnout, co jsme odtud viděli. 

Na zmiňovaném kopci k nám bylo počasí až na výsost vstřícné - sluníčko svítilo a obloha 

byla bez mráčku. Díky tomuto příjemnému rozmaru počasí se nám naskytl krásný pohled na 

Polabí, přímo proti nám se tyčil Říp, je možné, že to nebyl on, ale my jsme si mysleli, že je to 

on a ten pocit nám dělal dobře. Na obzoru vyčnívala také majestátní Milešovka, jejíž vrchol 

byl zahalen do mlžného oparu. Poté, co jsme se pokochali výhledem, jsme sestoupili kamen-

ným mořem dolů pod Hradiště a vydali se na nedaleko stojící Malé Hradiště, které bylo 

opravdu malé. Odtud to nebylo daleko do našeho dočasného bydliště, kde již byl správce, 

kterému jsme zaplatili, předali almanach a rozloučili se. Pak jsme sestoupili dolů k Labi, tedy 

do Litoměřic, kde jsme nasedli na vlak, který nás zavezl zpět do Hlinska, samozřejmě jsme 

museli přestupovati. 

Myslím si, že tato výprava se zařadila mezi ty zdařilé, na čemž má velký podíl Boban, kte-

rý to celé zorganizoval a patří mu zato dík. Záporem byla poměrně malá účast, nad tou by se 

ale měli zamyslet ti, co tam nebyli. 

Šplhoun 
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Oddílová výprava do Svratky (21.-23. listopadu 2003) 

 

Glum se synem Filipem, Vlk, Tygr, Cukr, Námořník, Orlo, Kolja, Nesqik, Tahoun, 

Straka, Zebra, Švícko, Termo a Divoch 

 

Sraz byl na autobusové zastávce U koníčka, ale blatenská menšina nastoupila až v Blatně. 

Autobus nás dovezl až před svrateckou školu. Vystoupili jsme a po několika krocích jsme byli 

přede dveřmi školy. V šatně jsme si sundali přebytečné věci a dlouhá chodba nás dovedla až 

ke klubovně místního Junáka, kde jsme měli strávit víkend. 

Po večeři jsme si popovídali o souhvězdích. Po ukončení debaty jsme se šli na ty hvězdy 

podívat. Vyšli jsme nad Svratku, na golfová hřiště. Glum nám ukázal souhvězdí, o kterých 

jsme si předtím povídali. Na odreagování nám posloužila schovávaná ve tmě. Po vydovádění 

jsme šli zpět. Vrátili jsme se do klubovny. Někteří si vytáhli večeři č.2 a zbytek dováděl na 

chodbě. Pak jsme si vybalili spacáky. Když jsme všichni ztichli Vojtěch nám přečetl velmi 

směšné příhody. 

Ráno jsme si povídali o řečnění. Potom přišel na řadu výšlap. Vyšli jsme nad Svratku a tam 

nás Vojtěch seznámil s výšlapovou hrou. Byla jí "Bomba". Po chvíli chůze jsme si oddechli 

na kládách u cesty. Zahráli jsme si zde i hru na barevné motýly, kterou navrhl Filip zvaný 

"malý Glum". Po ní následovala hra na vytlačování z kruhu. Na dalším rozcestí jsme se do-

zvěděli, že Mistrovství světa v orientačním běhu se koná zde a my jsme závodníci. Pořadí 

určila již dříve zmíněná hra na vytlačování. 

Měli jsme dojít na Karlštejn, ale museli jsme přitom navštívit stanoviště: Křižánky, Čtyři 

palice, Milovské Perníčky, Zkamenělý zámek a Karlštejn. Na každém stanovišti na nás čekal 

jeden úkol. Nakonec jsme ve Svratce navštívili hostinec. V klubovně jsme si uvařili večerní 

oběd - špagety. Po večeři měla každá skupina říci, co prožila. Strhla se nenápadná hádka. Po 

vyhodnocení nám Vojtěch opět něco přečetl. 

Ráno, tedy dopoledne, jsme se probudili. Narychlo jsme si sbalili a za chvíli už nám jel au-

tobus. V Blatně vystoupili: Kolja, Termo, Straka, Cukr a v Hlinsku: Tahoun, Zebra, Tygr, 

Švícko, Orlo, Nesquik, Námořník, Divoch, Vojtěch a oba Glumové. 

Termo 

 

Mistrovství světa v orientačním běhu: 

Po velmi mnoha zajímavých náhodách, které se staly (například: změna místa - místo v 

Anglii to bylo u Svratky v ČR), se nikdo nedostavil, a tak jsme běželi my. Vypravili jsme se 

na běh - vlastně chůzi! Startovali jsme ve skupinkách, abychom se neztratili. Jako první na 
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trať vyběhla skupina Tygr, Cukr, Námořník. Hned za ní druhá skupina ve složení: Tahoun, 

Termo a Divoch. Pak vyrazila naše trojice - to jsem byl já, Kolja, Nesqik. Jako poslední start 

opustila trojice: Straka, Zebra, Švícko.Všichni jsme se ve zdraví vrátili do cíle, což byl Karl-

štejn. Snad každý se těšil do školy, kde byly vyhlášeny výsledky. Ještě před vyhlášením pro-

běhla poslední a zároveň nejdůležitější část závodu - a to tisková konference. Každá skupina 

tady vyprávěla, co cestou zažila a musela splnit, aby doběhla… 

Výsledky: my jsme byli………….…. 1. 

Straka a jeho skupina….… 2. 

Tahounovci………….…... 3. 

Tygr a zbytek………….… 4. 

Orlo 

 

Betlémské světýlko (21. prosince 2003) 

 

Jako i minulý rok jsme se letos sešli 21.12.2003 na hlineckém nádraží. V 8.15 přijel vlak se 

štafetou s Betlémským světýlkem. Toto světýlko se mělo dostat do celého křesťanského světa. 

A naše skupinka (já, Termo, Cukr, Orlo, Tygr) měla za úkol dostat ho do Blatna. Tak jsme 

tedy vyrazili. 

Prvně jsme se zastavili v květinářství, kde nás nepřijali (minule ho chtěli). Dále jsme za-

hlédli, jak u Minibazaru dávají buřty ZADARMO, tak jsme jim na oplátku darovali Betlém-

ské světýlko (chutnali dobře, ale bylo toho málo). Naším dalším cílem se stal Domov důchod-

ců, kde jsme dostali sladkosti, ale další plány nám překazila Námořníkova skupina. Vlk – dal-

ší cíl. Poté naše kroky směřovaly do Blatna, cestu jsme označovali bouchavými zvuky a obli-

čejíčky ve sněhu. 

Blatnem jsme prošli celkem v klidu, ale koncem cesty nás napadl z nepochopitelných dů-

vodů jistý obyvatel Blatna (Bažinák) a jeho cílem bylo Orlovo oko - dal mu takovou šlupku, 

že se Orlo skácel a začal dokonce kňučet a žebrat o smilování. Letos byl zájem o světlo mno-

hem menší než před léty, oproti minulému roku nám otevřela asi jen polovina lidí, ale i tak to 

bylo skvělé dopoledne. 

Kolja 
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Vánoční besídka (23. prosince 2003) 

 

"Ten klíč je jinej," řekl Zebra, když jsme se sešli na skauťáku o hodinu dřív, abychom na-

cvičili scénku do odborky Historika. Šli jsme tedy za Lídou, aby nám půjčila klíč. Klíč jsme 

vyžebrali a šli jsme si nacvičovat Erbenovu Polednici. Zanedlouho se začali postupně scházet 

i ostatní. Po Glumovi přišli dokonce i Kamil a Ove. 

Když Termo vytroubil hymnu, šli jsme ven, kde jsme si ozdobili jedličku (Vojtěchovými 

ozdobami). Glum nám přečetl nějakou bajku o Vánocích a výběru společníka malého Ježíška. 

Pak nám Kamil rozdal dárky a my jsme si je běželi rozbalit do skauťáku. Tam jsme chvíli 

čajovali a snažili se zpívat koledy a vymyslet nějaký název pro náš oddíl - neúspěšně. Pak 

přišla na řadu naše umělecká vložka - Polednice. Posléze Kamil předal Glumovi kroniky bý-

valých družin. Nakonec Termo vytroubil Večerku a my šli domů. 

Orlo 

 

Za hokejem do Pardubic (28. prosince 2003) 

 

Zásluhou Šplhouna, který se ujal organizace akce a rezervace vstupenek, jsme mohli v ne-

děli 28.12.2003 vyrazit do Pardubic na hokejové klání mezi celky HC Moeller Pardubice a 

HC Slovnaft Vsetín. 

Po zakoupení hromadné jízdenky jsme Šplhoun, Vašek, Rabín, Vlk, Ove, Švestka, Pavla, 

Sokolík se svou sestrou Ivetou a já - Pytlík (místo nemocného Bobana) vyrazili po jedné ho-

dině dvouvagónovým motoráčkem do Pardubic. Cesta ubíhala pěkně, jediné co vadilo na krá-

se, byla vzrůstající teplota vzduchu. Větrat se totiž díky mrazu, s ohledem na cestující, dalo 

jen ve stanicích. Vyvrcholení nastalo v Chrudimi, kde přistoupilo více lidí, než bylo míst k 

sezení, a to se projevilo nejen na kvalitě vzduchu. Jediný, kdo seděl v klidu, a ještě měl na 

sobě bundu, byl Švestka. 

Když jsme přijeli do Pardubic měli jsme čas, Šplhoun tedy rozhodl navštívit restauraci Se-

verka na Třídě Míru, kde sice bylo pěkné posezení, ale normální pivo točili do čtvrtinek a čaj 

stál 25,- Kč. Po občerstvení a vytipování střelců branek, jsme vyrazili k barevně nasvícenému 

stadionu - Duhové aréně (podle Duhové energie spol. ČEZ). 

První třetina začala v přiměřeném tempu.Vsetín se těžko dopracovával do obranného pás-

ma domácích, zato pardubičtí se dostávali do šancí. Hra začala nabírat na obrátkách, když 

pardubický P. Sýkora zasadil gól brankáři Bieglovi. 
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Druhá třetina byla samá přesilovka, na jedné i druhé straně. Hra byla rychlá a Pardubice 

měli převahu. Při jedné přesilovce pardubických se u vsetínské brány vytvořily šance a Jiří 

Dopita doklepl na 2:0. 

Třetí třetinu se do šancí dostával i Vsetín, ale Pardubice dobře bránily a oporou byl i bran-

kář Hylák, který chytal místo Svobody. Na stadionu začala být úžasná atmosféra, kolovala 

Mexická vlna a následně přišel i pečetící gól od Divíška, kterého tipovali Vlk a Šplhoun. Ko-

nec pohledného zápasu ozdobily známé perníčky, které létaly ze všech stran na led. 

Cestou na nádraží se před námi pohyboval, tipuji asi tak 50-ti letý chlap, a házel kolem se-

be docela silné petardy, což znepokojovalo ostatní chodce. Když jsme ho předcházely, Rabín 

se ujal slova a řekl mu, že na svůj věk by už mohl mít rozum, chlapík byl ale zřejmě nepouči-

telný. Na nádraží jsme na Rabínovo doporučení sedli do místního bufetu, ale sám Rabín pro-

seděl více spíš na záchodě, než v bufetu, s problémy hutného rázu. Z bufetu jsme odešli 

všichni normálně, až na Oveho, který byl v poněkud v bujaré náladě. Ve vlaku chvíli prohla-

šoval prorocká slova - mistři! A zároveň upozorňoval Pavlu, aby se příliš nesmála. 

Do Hlinska jsme dorazili krátce před jedenáctou hodinou. 

Pytlík 

 

Pingpongový turnaj (21. února 2004) 

 

Boban, Termo, Orlo, Petr, Zebra, Tygr, Kolja, Tahoun, Divoch, Námořník 

 

Kvůli počasí se neuskutečnil sáňkařský závod, ale naše vedení mělo jeden trumf v rukávu - 

a to byl pingpongový turnaj. Na skauťáku byl sraz již v devět ráno, tady nás rozdělil Boban do 

dvou skupin. První skupina: Termo, Orlo, Petr, Zebra, Tygr; druhá grupa:. 

V těchto skupinách se utkal každý s každým. Mezi zápasy jsme se zabavovali hrou ping-

pongu na velkém stole v sále. Orlo a Termo zkoušeli hrát se dvěma míčky, taky jsme hráli 

obíhačku s kuriózními pálkami (např.: víkem od ešusu, nohou od stolu, prknem…). 

Když si každý vydobyl svoje místo ve skupině, tak ho čekal ještě jeden zápas o konečné 

umístění na celém turnaji. Ale tento svůj zapas nehráli všichni, ale jen ti co bojovali o třetí 

místo - to byli Termo a Divoch. A samozřejmě se také hrálo finále, z kterého vzešel jako ko-

nečný vítěz celého turnaje Orlo, který zdolal Tahouna v napínavé bitvě dvou ostrých pálek. A 

nyní již konečné pořadí: na desátém místě se umístil Peter, na devátém až šestém místě se 

umístili: Boban, já, Tygr, Námořník, páté místo si vydobyl Zebra, bramborovku získal Di-

voch, bronz Termo, stříbro Tahoun a vítězem se stal již zmiňovaný Orlo. 
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Turnaj se velice povedl, oproti minulému roku byla vyšší účast a nejen to přispělo ke skvě-

lému zážitku. 

Kolja 

 

Fotbalový turnaj (6. března 2004) 

 

Pro starší a pokročilé 

Večer před turnajem jsem byl v práci a najednou volá Boban: "Přijedeš doufám zejtra na 

Ležákovku na fotbal?!" "Moc se mně nechce," vymlouvám se. Nakonec mě ale Boban pře-

svědčil. Ještě večer vzpomínám, jak jsme jako skautíci hrávali svoje fotbalové turnaje, no a 

musím se přiznat, že jsme je většinou prohrávali. 

Když jsem druhý den přišel do tělocvičny, dozvěděl jsem se, že už máme od našich mlad-

ších nahráno, takže si můžeme dovolit hrát profesorsky - parádičky atp. Nastupujeme v silné 

sestavě: Sokol v kase, Boban a Straka - tahouni týmu, Ove a já (Vašek) - stínovači, Šplhoun, 

Vlk a Pytlas - těžká obrana. V prvním zápase jsme se utkali s Kameničkami. Jeden gól jsme 

dostali, druhý jsme si do vlastní sítě přidali sami, proto jsme hladce prohráli 0:2. Další zápas 

proti Nasavrkám jsme vyhráli, nejvíce v týmu zazářil Straka ve svých oranžových kraťasech. 

Další dva odvetné zápasy se nesly ve stejném duchu jako ty předchozí. Největším přínosem 

pro tým byl Boban: Dva protihráče zranil, tři zhmoždil a jednoho dokonce zesměšnil. 

Se svojí vtipnou parodií na fotbal jsme nakonec obsadili pěkné druhé místo. Myslím, že v 

letošním ročníku vládla dobrá atmosféra, fotbalové boje se děly ve skautském duchu fair-play. 

A tak to má být, a tak je to správné. 

Vašek 

 

Pro mladší 

Dne 6. března se v tělocvičně ZŠ Ležáků konal již sedmý ročník fotbalového turnaje. V 

mladší kategorii se hrála utkání na osm minut a zúčastnilo osm družstev: 2x Hlinsko, Kame-

ničky a Nasavrky a po jednom týmu ze Skutče a Chrasti. Družstva byla rozdělena do dvou 

skupin. Dle umístění ve skupině se hrálo o celkové umístění (první s prvním,…). Mezi boji ve 

skupinách a v zápasech o konečné místo hráli svůj turnaj také roveři. Při tomto turnaji jsme 

naše rovery kritizovali za jejich nepříliš uspokojivé výkony. 

V závěrečných bojích o medaile naši roveři v čele s Bobanem a Vaškem vytvořili fantas-

tickou kulisu a zahnali tak komorní atmosféru ze skupinových bojů. Vlci i Želvi tak díky pod-

poře diváků uspěli v bojích o medaile. Vlci i Želvi měli na finále, ale protože Vlci měli ve 

skupině stejně bodů jako Chrast a vzájemný zápas skončil nerozhodně, postoupila Chrast díky 
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lepšímu skóre. Nejlepším brankářem byl neoficiálně vyhlášen gólman z Chrasti, který měl 

alespoň 95 kg, přesto dokázal vychytat všechny střely - až na jednu, která rozhodla finálové 

utkání. 

Jelikož jsem na minulém turnaji nebyl, nemohu posuzovat, ale myslím si, že ten letošní byl 

vydařený jak herně (pro Hlinsko) tak i z organizátorského pohledu. 

 

Pořadí Družstvo 

1. Hlinsko (Orli-Želvi) 

2. Chrast 

3. Hlinsko (Vlci) 

4. Kameničky I. 

5. Nasavrky I. 

6. Skuteč 

7. Nasavrky II. 

8. Kameničky II. 

Zebra 

 

Oddílová výprava skautů do Brandýsa nad Orlicí (16.-18. 

dubna 2004) 

 

Vašek, Boban, Ove, Zebra, Cukr, Divoch, Kolja a Nesquik 

 

Na pátek 16. dubna v 15.10 byl naplánovaný sraz na nádraží v Hlinsku. Zde jsme se sešli v 

tomto složení - vedoucí: Vašek, Boban a Ove a skauti: já, Cukr, Divoch, Kolja a Nesquik. Po 

posledním rozloučení s Vlkem, který se na nás přijel podívat, jsme nastoupili do vlaku a odje-

li směr Pardubice. 

Cestou vedoucí okusili Koljovu obloženou veku a Cukrovy placky. Po ne zrovna zajímavé 

cestě jsme v Pardubicích přestoupili a pokračovali do Brandýsa nad Orlicí, kde se nás hned po 

vystoupení z vlaku ujala 3 vlčata a dovedla nás do Skautského domova. Zde nás Žabák se-

známil s podmínkami a dal nám tip na sobotní túru. Poté jsme si vzali ,,Spešl- pakly" a šli na 

zříceninu hradu Brandýs. Cestou jsme se zastavili na náměstí v altánu, kde bylo sedm laviček 

(a nás osm), tudíž místo jako stvořené na hru ,,Škatulata, škatulata, hejbejte se". Po hře jsme 

pokračovali na zříceninu. Na místě nás Boban rozdělil na dvě družstva: Kolja a Divoch v prv-
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ním; já, Cukr a Nesquik ve druhém. Pak jsme hráli hru na poznávání rostlin, kterou naše druž-

stvo prohrálo. Vzápětí jsme dostali čas na vymyšlení hesla výpravy, což se nám nepovedlo. 

Krátce nato jsme naslouchali duchu zříceniny, následně jsme popošli kousek pod zříceninu, 

kde každý dostal zapálenou svíčku a musel s ní dojít co nejdál. Když jsme přišli na skauťák, 

nanosili jsme si dříví a zatopili, potom jsme se i najedli. Poté následovala Kimovka, po ní 

jsme si připravili věci na spaní. Vašek nám přečetl úryvek z knížky a šlo se spát. 

Druhý den ráno, sotva jsme se nasnídali, Boban nám nadiktoval otázky (např. jména lidí 

bydlících nalevo od skauťáku atd.). Během hry jsme si museli hlídat čas, protože v 9.30 nám 

jel vlak. Vlakem jsme se přesunuli do Dlouhé Třebové, odkud jsme šli na rozhlednu, odkud 

jsme se pozvolna vraceli do Brandýsa. Cestou jsme se najedli a zahráli si hru na ,,nošení zá-

sob", kterou naše družstvo vyhrálo. Jakmile jsme se vrátili, uvařili jsme si guláš. Po jídle jsme 

dostali čas na vytvoření večerního programu. Hráli jsme "Mafii" a hru, ve které každý dostal 

pět sirek. Házelo se dvěma kostkami - když padla 1 dal dotyčný jednu sirku hráči od něj nale-

vo, a když mu padla 6, dal sirku doprostřed. Vítězem hry se stal ten, komu nejdéle vydržely 

sirky. Pak Boban četl další část knihy a šli jsme spát. 

V neděli po snídani jsme si sbalili batohy, potom jsme umyli nádobí, vynesli popel a setřeli 

podlahy. Po splnění těchto úkolů jsme se vydali na nádraží. Ve vlaku nám dal Boban test. V 

Pardubicích jsme po 50 minutách čekání usedli do dalšího vlaku, kde jsme hráli hru "Na 

úchylku". 

Myslím si, že se výprava zdařila. Myslím, že bylo málo her, ale kdyby nás bylo víc, bylo 

by to určitě o něčem jiném. 

Zebra 

 

Interregionální želví výprava (19. června 2004) 

 

Sešli jsme se v sobotu 19.6.04 ráno na Tylově náměstí. Bylo hezky. Když dorazil i Kolja, 

tak jsme už jen čekali na autobus. Ten také dorazil a mohli jsme se vydat na výpravu do Voj-

nova Městce. Na náměstí jsme vystoupili a šli domů… 

Cestu nám zpestřila možnost udělat si něco ze stezky, nebo z odborek. Šli jsme si pomalin-

ku a dělali hodně moc zastávek, proto nás to bavilo. Po zelené jsme došli až k rybníku, kde 

bylo připravené místečko na odpočívání. Tady jsme prolezli i trubkou, která smrděla, a my 

potom taky. Napadly nás také myšlenky jít za Adamem do Vortové, ale pak jsme si to roz-

mysleli. Střihli jsme si to přes Hamerku, kde jsme si zahráli "Overlord". Dle legendy této hry 

se v červnu 1944 při vyloďování v Normandii zřítilo jedno britské letadlo. Část posádky se 

zachránila, musela se však záhy utkat se skupinou ukrytých německých vojáků... 
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A jak jsme si tak šli do Studnic, začalo pršet. Pršelo pak celou cestu do Hlinska a my byli 

pořádně promoklí. Tato výprava se mi moc líbila, a proto ji doporučuji i ostatním. 

Orlo 

 

Výprava do Jarošova (14.-16.5.2004) 

 

Glum se synem Filipem, Tahoun, Zebra, Nesquik, Divoch, Tygr, Orlo, Kolja 

 

Na nádraží ČD se nás sešlo 9, čtyři zástupci Vlků: já, Zebra, Nesquik, Divoch; tři zástupci 

Želv: Tygr, Orlo, Kolja; a vůdce Glum se synkem Filipem řečeným "Malý Glum". 

Po drkocavé cestě vlakem jsme dorazili do Žďárce a odtud jsme autobusem pokračovali až 

do Proseče. Zde jsme se podívali na mapu kudy dál a určili jsme, že půjdeme pěšky přes tábo-

řiště v Boru a přes Toulovcovy maštale až do Jarošova. Cesta probíhala celkem klidně až do 

skalního města, kde proběhla malá bitva mezi "Němci a Angličany". Po této bitvě jsme po 

chvíli chůze dorazili do Jarošova, kde Glum obstaral klíče od místního skautského domu a k 

nim dostal informaci, že budeme mít společnost asi šesti cyklistů. Když jsme dorazili k jejich 

skauťáku, odemkli jsme si a navečeřeli se. Potom jsme hráli pár her a po třech příbězích se šlo 

spát. 

Druhý den jsme se vzbudili asi o půl deváté a po vydatné snídani jsme šli na malou výpra-

vu do Městských maštalí. Opět jsme šli kolem skalního města, kde probíhala hra "O poklad" a 

poté asi tříhodinová bitva v útrobách města. Po ní jsme vyšli vstříc Městským maštalím. Ces-

tou si Zebra musel zamachrovat před skupinou mladých turistek a v maštalích jsme viděli asi 

3 cyklisty, kteří skákali ze skály na zem. Zde si taky Orlo zapomněl svůj nůž, pro který se pak 

se Zebrou vraceli. Po prohlédnutí maštalí jsme se vrátili do naší "ubytovny" a začali jsme dě-

lat večeři (špagety). Po večeři následovalo pár her a po nich se šlo spát. 

Třetí den jsme trochu zaspali, a tak jsme se rychle najedli, sbalili si věci a šli - jak se poz-

ději ukázalo "velikou zkratkou" - do Proseče, odkud nám jel autobus. Autobusem jsme jeli do 

Chrudimi a z Chrudimi vlakem do Hlinska. Byla to skvělá výprava a ti, co na ní nejeli, udělali 

velkou chybu. 

Tahoun 
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Rychlebské hory – Králický Sněžník (květen 2004) 

 

Ove, Šplhoun, Vlk 

 

Poznávat krásy naší vlasti se vydali Vlk, Ove a Šplhoun. Nejprve jsme jeli vlakem, asi 240 

km a trvalo to skoro 7 hodin, poté jsme jeli z Javorníka autobusem do Bílé Vody, kde jsme 

vystoupili na konečné u psychiatrické léčebny. A dál už jenom po svých. Prvního dne jsme 

toho moc neušli, jednak z nedostatku času a také batohy byly dosti těžké (až 24 kg). Po celou 

cestu jsme stoupali, až jsme dostoupali k česko-polské hranici, po které jsme kousek šli. K 

přenocování jsme se uchýlili raději dále od hranice a blíže k vodě, kterou jsme stejně dlouho 

hledali. Toho dne jsme uvařili rizoto a šli brzo spát. 

Druhého dne jsme si dopřáli teplou snídani, v podobě ohřátého zbytku od večeře. Když 

jsme slyšeli lomoz motoru, ihned jsme zamaskovali dokonale ohniště a šli raději dál. Prvním 

vrcholem na naší cestě byla Borůvková hora (899 m), odkud nebyl žádný výhled, jen zříceni-

na turistické chaty. Pak jsme sešli do Travné, kde jsme se osvěžili výborným radioaktivním 

pramenem. Za touto dědinou vedla stezka přes pastvinu, z dálky jsme zvěř identifikovali jako 

koně, po přiblížení jsme zjistili, že se jedná o stádo krav, a tak jsme uháněli pryč. Přes kopec 

jsme došli do Zálesí, které bylo poslední vsí na naší trase, odtud zase k hranici na Koníček 

(850 m). Nakonec jsme se usídlili kousek od potoka a uvařili šlichtu, do které jsme přidali 

nalezené houby - hřiby kováře. 

Dalšího rána nebylo Ovemu moc dobře a oznámil nám, že pojede domů, řekl, že cestu 

zvládne sám, a tak jsme pokračovali v putování. Prošli jsme obcí Hraničky, kde před 60 lety 

stálo 50 domů a kde dnes stojí jen jediný. Odtud jsme vystoupali na Špičák (957,2m) s po-

měrně slušným výhledem. Pokračovali jsme po hřebeni, který lemovala hranice, na které jsme 

potkali polské pohraničníky. Z hranice jsme sešli k Vodopádům Stříbrného potoka, které byly 

opravdu skvělé. Odtud jsme zase nabírali metry směrem ke Smrku. 

Ráno byla šílená zima asi proto, že jsme spali u potoka. Asi v poledne jsme došli k našemu 

cíli - Smrku (1125 m), nejvyššímu kopci v Rychlebech. Protože nám čas nechyběl, rozhodli 

jsme se dostat až na Králický Sněžník (1423 m). Pod Smrkem přišlo vhod občerstvení v chatě 

Paprsek. Večer jsme se utábořili na rašeliništi, nebylo to zrovna ideální, ale jiná možnost ne-

byla. 

Pátého dne - v neděli nás ze stanu vytáhlo sluníčko a krásný pohled na Praděd. Asi v po-

ledne jsme ochutnávali Moravu, pramenící pod Sněžníkem. Ten jsme zdolali krátce poté a to i 

bez mapy. Na vrcholu jsme do ní nahlédli u mladého sympatického páru. Rozhodli jsme se jít 

po červené směrem na Králíky, neboť jsme poměrně dosti klesali, sledovali jsme kamenitou 
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cestu a ne značku. Po hlaholu češtiny jsme však došli k polské chatě. Stoupat zpět se nám 

nechtělo, tak jsme šli podle polských značek. Asi po dvou hodinách jsme radostně došli k 

hranici a citelně si oddychli. 

Posledního dne jsme vstávali se sluncem, abychom dorazili domů co nejdříve. V městečku 

Králíky jsme zakoupili Mladou Frontu a několik pohledů, jeden z nich jsme zaslali na památ-

ku Ovemu. 

Po celou dobu nám přálo počasí. Několikrát se nám taky vyplatilo shodit batohy a jít dále 

hledat ideálnější místo k noclehu. Rychlebské hory vám vřele doporučuji k návštěvě. 

Šplhoun 

 

Akce Kapka (červen 2004) 

 

Orlo, Tygr, Kolja, Vlk, Pytlík, Šplhoun, Gábina, Bětka, sestry Knotkovi, Helena, Mire-

ček, Tahoun, Zebra, Václav, Katka, Maruš a několik Čolků 

 

Jako obvykle i tento rok proběhla dobročinná akce s názvem Kapka. Sraz byl v 9.00 na za-

stávce u Benziny. Scházeli jsme se jak "švábi na pivo", ale když přijel i Kolja, celý schváce-

ný, protože nás hledal u horní OMV, mohlo se začít. Po chvilce dohadování jsme se domluvi-

li, kdo kam půjde. Na "horní" jsme byli v tomto složení: Orlo, Já, Kolja, Vlk, Pytlík, Šplhoun, 

Gábina, Bětka, sestry Knotkovi, Helena a později i Mireček. "Dole" zůstali: Tahoun, Zebra, 

Václav, Katka, Maruš (v nepřítomnosti Pavly vrchní vůdkyně akce) + několik Čolků. 

Našimi prvními zákazníky byli páni policajti. Postupně jsme se v mytí čelních skel, i zá-

sluhou Pytlíkových rad, stále zdokonalovali. A tak nám to pěkně šlo, až do té doby, než Kolja 

začal jezdit na Pytlíkově koloběžce. Proto nás sprdla jedna paní (zřejmě vedoucí směny), že 

nás může něco zajet. Po Vlkově kázání byl už Kolja hodný, ale Orlo zjistil, že má Kolja prak, 

a tak začal nenápadně střílet do křoví. Ale nikde žádné auto nebylo. Přesto nás ta paní podru-

hé sprdla a radši odjela pryč, aby se na to nemusela dívat. Asi ve dvě nám bylo nabídnuto, 

jestli nechceme jít domů, protože nás tam bylo hodně. Tak jsme Já, Orlo a Mireček odešli. Co 

se dělo potom, už nevím, zeptejte se na to někoho jiného. Výtěžek akce byl skoro 7.000 Kč. 

Věřím, že i příští ročník bude také takový a že budeme moct být zase na horní benzínce. 

Tygr 
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TÁBOR – Slávkova hůrka (2.-17. července 2004) 

 

Pátek 2. července 

Milý táborový deníčku, promiň, že do tebe píšu, ale já bych to nikdy neudělal, kdyby mě k 

tomu nedonutil Boban! Tento den byl neoficiální, proto sem přijeli všichni skauti vyjma Kolji 

asi kolem půl druhé. Začali jsme pracovat, což jsme dělali další dva dny - pěkná nuda. Ale 

občas je to sranda. Jako tuhle, když jsem montoval Adamovi stan, to jsme se se Švíckem na-

smáli! Bylo by to dobré, kdyby náš den nezačal rozhořčením. Nějací "malí psi" nám vzaly 

tomfy a nechcou je vrátit. V ten den se na tábořišti udělalo nejvíc práce a tak každý kromě 2D 

zaslouží pochvalu. Také bych se měl zmínit o počasí - bylo hrozné. Hrozné, ale ne strašné, 

což znamená, že chvíli pršelo a chvíli svítilo sluníčko. Těmito slovy končím dnešní neoficiál-

ní táborový den. 

Sesmolil Orlo 

 

Sobota 3. července 

Myšlenka dne: "Nejstatečnější je ne nepadnout, ale vstát pokaždé, když padneme." 

První táborový den, ale pro nás skauty už druhý, začal probuzením asi o půl osmé. Skauti 

zjistili, že mají hlad a nemají, čím by ho odstranili. Přece se však někteří našli a najedli se. 

Největšími machry se stali Straka a Termo, kteří se rozhodli uvařit polívku. Poté jsme se 

všichni pustili do práce, což bylo asi o půl deváté. Dodělávaly se chlapecké podsady a zrovna 

když jsme dodělávali další čtyři dívčí, přijel zbytek osazenstva tábora. Holky dělaly svůj tá-

bor, my se Švestkou jsme mezitím dodělávali vršky u nových stanů. Kopala se už i latrína, 

hrabala tráva a hlavně se někteří skauti vrhli na stavbu jídelny, která se později zdála nezdaři-

lá. Večer se zprovoznila latrína a skauti vztyčili stožár a ukotvili ho v zemi. Na večerním ná-

stupu nás Matty pochválil za skvěle provedenou práci. Tento den byl pro skauty nevšedně 

zdařilý. 

 

Neděle 4. července 

Myšlenka dne: "Hloupost je lenost ducha, lenost je hloupost těla." 

Oficiálně začal den budíčkem v 7:00, následovala rozcvička, hygiena a snídaně. Po donré 

snídani byl nástup, na němž se rozdělily úkoly. Dopoledne se dělali koše a nástěnka, jídelnu 

jsme vybavili stoly a lavicemi. Vlčata hrabala trávu. Do stráně nad kuchyní se vynášela těžká 

vojenská nádrž na vodu, abychom se mohli řádně hygienit, a dodělávala se kuchyň. Po obědě 

se natahovaly hadice od studny k nádrži a od nádrže k umývárně. Také se dělaly kohoutky k 

umývárkám a sprchy, u kterých padla památná věta, jíž vyslovil Orlo: "Kolja, ten nic neudě-
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lal, to Lukáš se tady aspoň válí!" Po večerním nástupu šli někteří na mši, ostatní měli osobní 

volno. Po mši jsme se chystali na večerku a v deset se šlo spát. Byl to úspěšný den, protože se 

udělalo hodně práce. 

 

Pondělí 5. července 

Myšlenka dne: "Abychom se naučili říkat pravdu druhým, 

musíme se naučit říkat pravdu sami sobě." 

Ráno jsme se nasnídali a šli na dopolední program. Já, Orlo, Termo, Straka a Vlk jsme sta-

věli týpíčko. Uprostřed stavění jsme skončili, odebrali jsme načerpat sil na oběd. Odpoledne 

jsme hráli bojovku: Byli dva královské rody Žampachovci a Páni z Dubé, ti si navzájem uko-

řistili svá žezla. Hra se odehrávala na baseballovém hřišti, které se úhlopříčně rozdělilo, v 

každé půlce vytvořili hájený kruh s žezly (krováky). Jedni se mohli vydat na zteč pro žezla do 

protějšího království, protivníci je mohli zkamenět dotykem a rovněž dotykem spoluhráče 

mohl být osvobozen. Po svačině jsme byli rozděleni do rodů na táborovku - Pernštejnové 

(Straka, Tahoun, Divoch, Nesquik ), Páni z Pardubic (Tygr, Kolja, Cukr, Námořník) a Haran-

tové (Orlo, Termo, Zebra, Švícko). Táborovka byla zahájena přečtením průvodních listin císa-

ře římského a královny rakouské (Boban a Maruška) Každý rod obdržel erb a dozvěděli jsme 

se, že po těchto rodech budeme nastupovat na nástupy. Po večeři bylo volno, pak jsme se šli 

spát. 

 

Úterý 6. července 

Myšlenka dne: "Přemoci zlé návyky lze jen dnes, nikoli zítra." 

Hned poté, co jsem zatroubil budíček a všichni vylezli ze spacáku, pískli nástup na roz-

cvičku. Po rozcvičce jsme se rozdělili do skupin. Jedna skupina dodělávala odpadní koše a 

druhá, kde jsem byl já, Tahoun a následně i Zebra, jsme měli za úkol vykopat tři vsakovací 

jímky. Ale když jsme začli kopat, s přibývající hloubkou se kvalita hlína začala zhoršovat. 

Jakmile přišel Boban a uviděl jílovitou půdu, zadržel nás a zároveň navrhl, abychom udělali 

jednu velikou. My jsme se hned dali do práce, a aby nám to šlo lépe od ruky, Boban se s námi 

vsadil - tak jsme kopali jako o závod. Pak odešel a vrátil se asi za půl hodiny se stezkou v 

ruce. To znamenalo plnění 1. stupně skautské zdatnosti. Do oběda bylo hotovo. 

Po obědě následovala první etapa celotáborové hry. Podle legendy jsme se museli dopravit 

k poměrně vzdálenému mostku, kde jsme měli vyrýžovat co nejvíce zlatých stříbrných nuget, 

které představovali matky osmičky a podložky, jež jsme měli do stanoveného limitu donést do 

tábora. Pernštejni tam doběhli jako první a tak stříbro jen sbírali, zatímco Páni z Pardubic a 

my, Harantové, jsme museli rýžovat a stříbro tak pro nás bylo spíše vzácností. 
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Po příchodu do tábora následovala svačina a potom Velká pardubická. Ta spočívala v tom, 

že družstva, do kterých jsme byli rozděleni, museli v postoji kůň s jezdcem projet vyznačenou 

překážkovou dráhu. Tak to je snad z dnešního dne všechno. 

Sepsal Termo 

 

Středa 7. července 

Myšlenka dne: "Nejlepší způsob, jak udržovat v paměti dobré skutky, 

je oživovat je novými." 

Ráno začalo jako obvykle ohavným budíčkem hraným na trumpetu. Když jsme se vysou-

kali ze spacáků, byla rozcvička a po ní následovala individuální hygiena. Kontrola stanů byla 

tak nudná, že si na ni vůbec nevzpomínám. Vztyčení vlajky bylo rovněž obyčejné. P snídani 

jsme měli nástup na táborovku. Pointa byla, že jsme museli uctít španělského krále výborným 

nápojem, který musel být z lesních a lučních plodů a donést oheň z nepřístupných končin, na 

němž jsme potom měli uvařit lahodný mok. Rozběhli jsme se do všech světových stran a hle-

dali co nejsladší plody přírody. Když jsme nasbírali bez a lípu, vrátili jsme se k připravenému 

ohništi. Oheň bylo těžké opatřit, nacházel se na posvátném místě. Ještě že jsme měli petrolej-

ku! Straka tam běžel jen se svíčkou. Divoch u ohniště celý naštvaný láteřil, kde je Straka. Na-

konec museli oheň zapálit sirkami. Po uvaření nastala degustace odbornou porotou. Strakův 

čaj jim chutnal nejvíc, náš méně a z Orlova čaje jim bylo na blití. Po velice chutném obědě 

jsme plnili věci do odborek, odborností a stupňů. Po svačině jsme připravovali táborák. Tábo-

rák zahájil Kolja a pak začala táboráková zábava. Vlčata a Baterky šli dříve spát a tak jsme 

mohli dále pokračovat. Naší skvělou zábavu přerušil Matty, který nás rozehnal za přílišné 

hýkání. Tak takhle přibližně vypadal táborový den, všichni pokojně usnuli a bylo nám teplo. 

Za případné chyby ručí Tygr 

 

Čtvrtek 8. července 

Myšlenka dne: "Dobré vychování nespočívá v tom, že nepoléváme ubrusy, ale v tom, 

že přehlédneme, učiní-li tak druhý." 

Ráno po nástupu jsme plnili nováčkovskou zkoušku, první stupeň a odborky. Pak jsme šli 

na svačinu a po ní jsme hráli táborovku - O erb vévody burgundského, která spočívala v tom, 

že se udělal kruh a zavázali jsme si oči a po dvojicích z každého rodu jsme se vytlačovali z 

kruhu. Poté následoval oběd a polední klid. V následujícím programu jsme se zapotili u dese-

tiboje, který se skládal z těchto disciplín: šplh, vis na větvi, skok do dálka, hod na cíl, shyby, 

kliky, CMT, skákání přes švihadlo, běh cross country, … 
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Pátek 9. července 

Myšlenka dne: "Strach z nebezpečí je tisíckrát horší než nebezpečí samo." 

Dnes jsme vstávali o hodinu později, poněvadž pršelo a v noci byla bouřka. Poté, co jsme 

se nasoukali do pláštěnek, jsme se odebrali na snídani, kde se zjistilo, že Termo má pod pláš-

těnkou pouze tričko a spoďáry! Dnešní ranní zamyšlení bylo v tee-pee, neboť jsem v něm 

zatopil. Výklad pátého bodu zákona byl zpestřen scénkami, hrami a během důvěry. Také se 

četla kniha Vražda v salónním kupé. Po svačině jsme se zamýšleli, někdo více a někdo méně 

úspěšně, nad poselstvím E.T. Setona a R.B. Powella. Odpoledne patřilo hře na středověké 

vrstvy: sedláky, měšťany, šlechtu a krále. Hru jsme hráli společně s vlčaty a světluškami. Na-

večer jsme se se skautkami věnovali pod Maruščiným vedením zdravovědě. Den jsme jako 

tradičně zakončili baseballem. Nakonec se ještě hrála noční hra v okolí Tyroláku, s touto bo-

jovkou byli všichni spokojeni. 

Vytvořil Kolja 

 

Sobota 10. července 

Myšlenka dne: "Tajemství silných tkví v tom, že se neustále přemáhají. 

Nejprve se ještě vrátím k noční hře. Všichni jsme se sešli v tee-pee. Kdo chtěl jít na hru, 

musel si namočit obličej do vody a mokrý obličej do mouky. Hra probíhala tak, že jsme se 

museli dostat k petrolejce (ta svítila), umístěné nedaleko Tyroláku, aniž by nás někdo z vůdců 

zlikvidoval dotykem. První útok jsme zvládli s přehledem. Při druhým útoku jsem se nacpal 

rohlíky, ale ty hned za rohem ze mě vypadly. A asi kvůli tomu se nám druhý útok nepovedl. S 

Orlem jsme třetí útok zvládli na výbornou. Kolja pak zanechal u petrolejky čichově i vizuálně 

nepřehlédnutelnou "stopu". 

Hned ráno nás Vlk o rozcvičce poslal běhat ve velké zimě do půl těla dvacet koleček okolo 

tábora. Po rozcvičce šla většina skautů na hygienu. Jen já s Orlem jsme zůstali ve stanu, pro-

tože jsme měli velký nepořádek a při bodování stanů bychom dosáhli malého ohodnocení. 

Vyplatilo se! Získali jsme dva body z devíti možných. Po nástupu jsme se všichni s Glumem 

vydali k Tyroláku a rozjímali jsme o slibu a skautském zákonu. Potom jsme měli nad tím ho-

dinu přemýšlet. Odpoledne se to opakovalo. Někteří skauti, Tygr a já, šli přemýšlet do spacá-

ku. Večer se celý oddíl vypravil k nedaleké zřícenině rozhledny. Zde složili Zebra, Tahoun, 

Nesquik, Námořník a Ojelek skautský slib. Následně Glum vyprávěl pravdivou povídku O 

Gríšovi Grigoriansovi. Po povídce jsme se odebrali do stanů. Ve spacáku bylo všem teplo a 

spokojeně jsme usnuli. 

Zdokumentoval Švícko 
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Neděle 11. července 

Myšlenka dne: "Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svoji podobu." 

Dnešek začal budíčkem a skončil večerkou. Suchý, co? Tak nějak jinak: Ráno Termo za-

troubil budíček a zalezl do ještě vyhřátého spacáku, aby si mohl ještě chvíli poležet, protože 

nebyla rozcvička!!! Po nástupu měl Glum zamyšlení na 6. skautský zákon "Skaut je ochrán-

cem přírody a cenných výtvorů lidských". Za snídani nám posloužil kus chleba s pomazán-

kou. Dopolední program: Příprava tábora na příjezd rodičů - tzn., že se muselo uklidit okolo 

košů, případně je opravit, donést dřevo, poklidit tábor, ve stanech,... 

K obědu byly tzv. "velmi dobré" fazole. Všichni aspoň ochutnali (až na pár výjimek). Pří-

jezd rodičů nikoho nepřekvapil. Na návštěvu přijel i Švestka. Odpoledne bylo naplněno chvá-

lením se vlčat a některých dalších před rodiči. Vedoucí si je samozřejmě taky pochvalovali. 

Někoho. Ve chvíli volna Termo s Cukrem u Gluma splnili podmínky odbornosti "Péče o dí-

tě". Po odjezdu valné většiny rodičů jsme povečeřeli. Dneska se nic moc teda nedělo, ale ně-

komu přibyly sladkosti (za chvíli zase ubyly). Na programu byl už jen večerní nástup, zamyš-

lení a večerka. Dobrou noc! 

Tento táborový den zapsal Námořník 

 

Pondělí 12. července 

Myšlenka dne: "Statečný je ten, kdo koná beze svědků, 

co je schopen vykonat před celým světem." 

Dnes jsme si trochu přivstali a s námi i skautky, protože nás dnes čekala návštěva Ústavu 

sociální péče ve Slatiňanech. Po vydatné snídani (rohlík s máslem + čaj) odjela 1203 první 

skupina do Slatiňan. My jsme vyšli pěšky a Boban se pro nás vrátil. Cesta 1203 byla vždy 

zpestřena hrboly a tím, že Boban nemohl zařadit dvojku. 

V ústavu nás přivítala paní vedoucí a něco nám pověděla o zdejším zařízení. Poté nás vzala 

do chráněných bytů pro schopnější lidi s mentální retardací. Zde se nám nejvíce líbilo vyba-

vení jednotlivých bytů a molitanové nárazníky na rozích (sami jsme si je vyzkoušeli a hlava 

nás vůbec nebolela!). Potom jsme se vrátili do hlavní budovy. Zde prohlídka pokračovala do 

zvukové místnosti, kuličkového bazénku (do kterého jsme se vrhli jako banda bezdomovců do 

kašny s vínem). Navštívili jsme jednoho tanečníka, který si k popu zatančil s Vrabčákem val-

čík. Také jsme viděli takzvané "ležáky" (to jsou takoví lidé, kteří pouze leží a přijímají potra-

vu). Poté si vedoucí jednotlivých oddělení vzali jednu skupinku a ta jim potom pomáhala. 

Naše skupina (já, Zebra, Divoch, Bětka a Buzola) šla se svěřenci na procházku. 

Svačinu nám zpříjemnila Bětka svou hrou na piáno, ale když se tam přifařili Termo a Vlk, tak 

jsem měl sto chutí k nim skočit a …. 
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Naštěstí jsme už zase šli ke svým svěřencům! Naše skupina hrála po většinu času s klienty 

ústavu stolní hokej. Také jsme viděli jednoho pokrouceného "ležáka". Když jsme pozorovali, 

jak jej sestra krmí hadičkou s tekutou stravou, začali mě objímat dva klienti. Mattymu se to 

nelíbilo, tak je stále napomínal (byl na ně fakt přísnej!). Za chvíli nám skončila pracovní doba 

a my se vydali do tábora. Cestou jsme potkali několik aut, která byla zaplněna stejně jako 

naše, tak jsme jim mávali a dělali obličejíčky. 

Po návratu do tábora jsme si po rodech zahráli fotbal. My jsme byli první, protože jsme po-

razili i Pernštejny, kteří skončili druzí. Harantové byli jako tradičně poslední. Dnešní den byl 

ukončen táborákem, při kterém byla další etapa táborovky, na motiv pobavení krále. To zna-

menalo, že každý rod vymyslel scénku. 

Dnešní den byl velice zajímavý, myslím, že nám dal pocit spokojenosti nad tím jací jsme, 

tím myslím: vzhled, peníze, majetek. Protože teď víme, jaké věci jsou hlavní a co to znamená 

být šťastný a zdravý. 

Tento táborový den zapsal Kolja 

 

Úterý 13. července 

Myšlenka dne: "Hloupé myšlenky mívá leckdo, jenže moudří je nevyslovují." 

Hned poté, co jsem zahrál budíček, se ze stanů začal ozývat šramot - a to hlavně u vlčat, 

protože skauti v 7 hodin ráno ještě spí. Až na Orla. Ten jak uslyšel opakující se melodii z mé-

ho nástroje, vystrčil hlavu ze stanu a začal mě nadávat, naštěstí pak držel mlčení pro TŘI 

ORLÍ PERA. Ale to nic neměnilo na tom, že byl na mě po celý den naštvaný. 

Když vůdcové vytahali zbytek skautů ze stanu, pískal se nástup na rozcvičku. Po rozcvičce 

následovala hygiena, snídaně, nástupy a potom konečně dopolední program a s ním etapa ce-

lotáborové hry. Přesunuli jsme se do lesa, kde nám byla sdělena legenda a s ní i pravidla hry 

Akvadukt. Možná by vás mohlo zajímat, v čem spočívala. Tři družiny se rozdělili na nosiče 

navlhčených hadrů ze studánky do kotlíku a na nosiče lžic s vodou z kotlíku do ešusu. Každá 

družina si zvolila jednoho, který namočil hadr ve studánce, doběhl s ním k nádrži (kotlík) a 

tam ho vyždímal. Zbylí tři nosili vodu do města, které představoval ešus, ale mohli se při tom 

strkat a tak soupeřům vylít vodu ze lžíce. Nakonec zvítězili Pernštejni, ale Orlo, který byl se 

mnou v družině na prohru radši nic neříkal, prokecnul by se. 

Po obědě si všichni začali balit na túru. Jenže se nám balení docela protáhlo. Když jsme 

vyfasovali jídlo, mohlo se vyrazit… Šli jsme směrem na Slatiňany, ale na křižovatce jsme 

změnili směr. Došli jsme až k mostku, u kterého jsme minulý týden rýžovali. Tam nám vůd-

cové vysvětlili pravidla další táborovky. Každá družina si měla pomocí celt postavit přístřešek 

v domluveném území a potom jít hledat ostatní stavby a zaznamenat je do mapky( viz. na 
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konci mapka Harantů). K naší družině se přidal Vlk a spolu s ním jsme se vydali do terénu. 

Došli jsme až na konec a tam jsme začali stavět. Abych to upřesnil: Orlo začal stavět a já se 

Švíckem a Zebrou jsme si jen vyprávěli a předváděli vtipné historky (např. "O plovoucím 

chlebu") a přitom jsme se smáli. A Orlo stále nic. Až asi po čtvrt hodině si sednul a urazil se. 

Pak jsme si toho všimli a vzali jsme práci do svých rukou, ale to ho naštvalo ještě víc. Zboural 

naše "týpko" a utvořil nesmysl na kůlech (pak spal raději pod širákem, ale k tomu se ještě 

dostaneme). Když bylo hotovo, vyrazili jsme hledat. A našli jsme - Pány z Pardubic. S těmi 

jsme se domluvili tak, že když nám prozradí, kde skrývají svou stavbu, odhalíme jim naši a 

potom společně najdeme Pernštejny. Zdařilo se to až na to že jsme Pernštejny nenašli. Když 

jsme se vrátili začali jsme si zase povídat a to už Orlo nevydržel a nahlas se zasmál. To byl 

konec mlčení. Chvíli láteřil, ale pak se s tím smířil. Opekli jsme si buřty a šli jsme spát. Švíc-

ko s Orlem pod širák a zbytek pod celty. 

Tento táborový den zapsal Termo 

 

Středa 14. července 

Myšlenka dne: "Vědění je nekonečné. A proto ten, kdo zná velmi mnoho, 

vyniká nekonečně málo nad toho, kdo zná velmi málo." 

V tento den jsme vstávali brzo, abychom zahladili stopy po ohništi a strašném příbytku! 

Boban řekl, že máme být v sedm na slátaninském zámku. Přišli jsme tam se zvoněním kostela 

a všichni už na nás čekali. Tam nám Boban oznámil, že mají zavřeno až do půl deváté, a tak 

jsme šli posnídat. S Koljou jsem si tam začal točit s lasem a potom jsme ho házeli po kůlu na 

ohradě, kde nás seřval ošetřovatel koní… Pak jsme po rodech prošli testem všeobecných zna-

lostí. To moc dlouho netrvalo a šli jsme do zámku. Zde nás přivítal sympatický průvodce se 

zajímavým výkladem. Přežili jsme! A proto nám Boban prozradil celodenní hru, která spočí-

vala v tom, že musíme obejít nejrychleji stanoviště. Dobrá hra! Vyrazili jsme co nejrychleji na 

Strádov. Tady jsme měli docela náskok před ostatními rody. Ten jsme ovšem ztratili v chovné 

oboře daňků u Slatiňan. Zde jsem se hádal s Termem, kde jsme. Měl jsem ovšem pravdu, což 

on neuznal a taky nevím, co o mě napíše, takže věřte mně! Na Strádově jsme si dali pauzu s 

tím, že už nemáme šanci. Ale kdo to sem jde?! To je Straka a už jsme vstávali. Taky zablou-

dili, ale než jsme se zvedli, měli náskok. Byli jsme rádi, že jsou jen kousek před námi. Ale 

Termo byl takový pesimista, že jsem ho musel umravnit… Dohnali jsme je! Tak jsme šli kou-

sek s nimi. Po chvilce jsme se zeptali místních domorodců, jak daleko je ta skupina před ná-

mi. A oni, že moc daleko ne. Nato Stračenovci vyrazili kupředu! Teď už jsme opravdu neměli 

náskok. Tak jsme šli, jak jsme šli. Dorazili jsme do tábora a tam byli všichni úplně mrtví, a 

tak jsme naschvál dělali aktivní. Poté jsme se shodli na tom, že to byl ale dobrý výšlap. 
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Tento táborový den zapsal Orlo 

 

Čtvrtek 15. července 

Myšlenka dne: "Přírodu nemůžeme ovládnout jinak, než že jí budeme naslouchat." 

V prvním dopoledním bloku jsme se věnovali vědě o zdraví - zdravovědě. Nejprve Maruš-

ka nadiktovala skautům a skautkám nepříliš obtížný test. Ještě za dvě chyby bylo možno zís-

kat II. stupeň odbornosti Zdravotník (to se bohužel nepovedlo nikomu), za čtyři chyby stupeň 

I. Po testu Boban rozdal kartónky s různými praktickými úkoly. Zde zaperlil Orlo, který by 

Tygrovi, jenž se svíjel bolestí břicha, podal projímadlo a kolu. 

Po svačině jsme se odebrali do tee-pee, kde jsem se s junáky zamyslel nad zákonem o ve-

selé mysli. Pak došlo i na zhodnocení uplynulých dvou dnů: od Akvaduktu, přes stavbu pří-

střeší a návštěvu zámku, až po celodenní výpravu po rodech. Třebaže se přitom někteří úspěš-

ně pokusili o spánek, myslím si, že byl tento program zajímavý. Ještě před obědem jsme se 

vydali do lesa ke studánkám, abychom uskutečnili Orlův ekologický projekt. Šlo o to vyčistit 

obě místní studánky a vysbírat odpadky v okolním lese. Vysoká účast mě příjemně překvapi-

la. Doufám, že i příště (kdy už to budou mít všichni ve stezce podepsané) bude taková. 

Odpoledne proběhla další hra Mgr. - přetahování provazu ve dvojicích. Z vítězství se rado-

vali Tahoun se Zebrou. Další hru připravil Šplhoun a byla to poznávačka kytek a stromů. 

Nejvíce bodů získal Orlo, který se blýskl i latinským názvoslovím. V průběhu poznávačky 

Boban uspořádal letecký den, což skauty rozveselilo pramálo. Udobřil si je tím, že jim přečetl 

další úryvek z knížky o putování Lva z Rožmitálu. To nesignalizovalo nic jiného než další 

etapu táborovou, tentokrát s podtitulem "Na pašeráky". Hry se nemohli zúčastnit Straka, který 

- ač několikrát viděn - stále se ukrýval na samotce, a Zebra. Ten se totiž těsně před odchodem 

pozvracel z toho, že předtím snědl několik zapařených syrových buřtů nevalné chuti. Očitý 

svědek této události, jeho pokrevní bratr Šplhoun, to komentoval slovy: "Z něj to teklo jak z 

vokapu." 

Každý rod měl propašovat co nejvíce zvířat (prasat, jelenů či kamzíků). Chytali je však 

celníci (Boban, Vašek, Ove, Šplhoun a já), kteří si před zahájením umínili, že nikoho nepustí. 

Toto předsevzetí jsme však několikrát porušili. Nejvíce lístků pronesli "překvapivě" Pernštej-

ni, vyzdvihl bych zejména výkon nenápadného Nesquika. Po menší pauze jsme si role proho-

dili, a tak bývalí pašeráci chytali excelníky. V zápalu boje jsem si sice znehodnotil dírou v 

podrážce boty za 250 korun, ale Šplhounovou zásluhou jsme lístek pronesli. V tuto chvíli měli 

skauti dělat 10 kliků. My jsme se namlsali a ještě několikrát se neohroženě pokusili prolomit 

obrannou linii. Bohužel marně. 
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Po návratu do tábora jsme si opekli k večeři buřty. Já jsem obětavě přijal nabízený buřt od 

Terma a snědl ještě dva další. U kuchyně jsem se pak dozvěděl, že přesně po takovém buřtu, 

který mi Termo daroval, Zebra už 4x zvracel. To bylo velice povzbudivé. "Ten čaj nech dě-

tem, stejně ho za chvíli vybliješ," pokřikoval na mě Vašek, když jsem se chtěl napít. Ale na-

konec jsem Zebru naštěstí nenapodobil. 

Již za tmy se vrátil Straka. Společně s Termem a se Švíckem do 4.00 besedoval v tee-pee s 

holkama. Nejmenovaný zdroj tvrdil, že "nabaloval" Ivetu. Nakolik byl úspěšný nevím, ale 

každopádně vedení tábora zvažovalo neudělení třech orlích per. Nakonec jsme usoudili, že 

provinění nemělo nic společného s plněním zkoušky a odznak udělili. Za trest však byl kratší 

táborák, ale o tom už více Boban. 

Tento táborový den zapsal Vlk 

 

Pátek 16. července 

Myšlenka dne: "Pracuj na tom, aby se tvé myšlenky očistily! Nebudeš-li mít špatné myš-

lenky, nebudeš konat ani špatné skutky." 

Rádcem dne byl Vlk. Ještě před budíčkem, tedy 7. hodinou ranní, se musím vrátit k dvěma 

nočním událostem. Nejprve jsme museli dávat pozor na Zebru, který měl žaludeční potíže 

poté, co neprozřetelně snědl uzeninu určenou na předešlou výpravu (dle posledních zpráv měl 

ještě nejméně jeden skaut tytéž problémy po návratu z tábora a to ze stejných příčin). Dále 

byla provedena kontrola plnění povinností noční hlídky, jež bohužel dopadla velmi neuspoko-

jivě. Pak probíhal standardní táborový den - budíček, rozcvička, snídaně, nástup, … Dopoled-

ní bloky byly věnovány pod vedením Vlka přípravě závěrečného táboráku, leč skauti mnoho 

energie nevydali. Já, Ove a Šplhoun jsme zatím připravili závěrečnou etapu našeho putování 

po evropských končinách 15. století (přes Italské království, Alpy, Štýrsko a Rakousko zpět 

do Království Českého). Po obědě se rody vydaly na svoji poslední cestu… Čekalo na ně ně-

kolik úkolů: šplh, průchod horskou prohlubní, uzlování, lanová lávka, přebobrování materiálu 

na mostek a rozluštění šifry s poděkováním Jiřího z Poděbrad. Touto etapou nejlépe prošli 

Pernštejnové, druzí byli Páni z Pardubic a třetí Harantové, jež jakoby ani nechtěli skončit lé-

pe! Po svačině jsme museli dodělat táborák, zejména ho důkladně vycpat roštím. Mezitím 

jsme provedli ohodnocení, napsali různé dekrety a diplomy. Po večeři, výborné krupicové 

kaši, se konal samostatný nástup IV. oddílu u Tyroláku. Glum zde glosoval průběh tábora, 

následovalo vyhlášení výsledků. Předali jsme diplomy a hodnotné věcné ceny za Cenu Magis-

tra L. Kalného, nejlepším skautem byl vyhlášen Námořník a předali jsme dekrety osvědčující 

složení slibu (Zebra, Tahoun, Ojelek, Nesquik, Námořník) a dekrety za splnění podmínek 

odborek a odborností. Slavnostní chvíle byla zakončena oddílovým Óhhmmmm. Potom se 
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konal "velký" nástup, společný pro skautky i skauty za účasti rodičů a všudepřítomných foťá-

ků. Matty zhodnotil letošní tábor a byly dodělány i další nutné administrativní úkony (diplo-

my, dekrety, ceny,…). Posledním bodem pátečního programu byl slavnostní táborák, za 

"čtyrku" zapalovali Námořník a Tygr. Program táboráku Matty ukončil, za velkého jásotu 

přítomných, již ve 23:00 jako odměnu za plnění povinnosti hlídek. Po táboráku se sešla ještě 

rada starších na tradiční "Vernisáž". 

Zapsal Boban 

 

Sobota 17. července 

Myšlenka dne: "Pravda je jako cibule, kdo z ní chce strhnout slupku, 

nejednou zapláče." 

Poslední táborový den. Určitě každý z nás poslední večer na táboře přemýšlel, co vlastně 

prožil. Jaké má z toho zážitky, jaké ponaučení a jaké vzpomínky. S těmito myšlenkami se 

každý probouzí do posledního táborového dne, který vypadal jako každé jiné ráno. Budíček v 

podání Vlka a pak následovala rozcvička. Po rozcvičce jsme měli vymezený čas k balení. 

Všichni šli na připravenou snídani. Rychle se najíst a následuje částečné bourání tábora. Áčka 

jsme přenesli do chlapeckého tábora, složili jsme roverský stan, týpí a holčičí vůdcovský stan. 

Po skončení práce každý obdržel svačinu na cestu. Potom jsme už čekali na příjezd autobusu. 

Když autobus přijel, naložili jsme všechna zavazadla a v 11 hodin byl odjezd do Hlinska. Po 

krátkém zdržení kvůli závadě na autobusu jsme konečně dorazili do Hlinska, kde na nás již 

čekali rodiče. 

Tento táborový den zapsal Ojelek 

 

Myšlenky dne pro celý tábor připravil Vašek. 

 

Tábor Svatého Jiří (6.-15. srpna 2004) 

 

(z Koljova, Zebrova a Termova deníku) 

 

Pátek 6. srpna - úvodní den (Kolja) 

Dnes jsem vstal již v 7 hodin. Jelikož jsem neměl nic sbaleného hned jsem začal kvapně 

běhat po domě za soustavného komentáře rodičů. Z triček, toaletního papíru, ešusu, KPZ a z 

mnoha jiných věcí se skládala hromada uprostřed mého pokoje. Po chvíli balení jsem přišel 

na to, že se mi to všechno asi do báglu nevejde. Bratr řekl: "Co trapčíš?" A už strkal svoji 

nohu do mého batohu a začal dusat můj proviant. "No vidíš, krásně se to vešlo," řekl bratr. 
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Sraz na nádraží byl kolem jedenácté hodiny (všichni dorazili v 11.15). Po rozloučení s ro-

diči se už mohlo jet. Ve vlaku jsme se setkali se skauty z Chotěboře, kteří jeli tamtéž. V Šum-

perku si nás vyzvedli vůdcové a jelo se do tábořiště. 

V táboře každý vyfasoval stan a navrch i spolubydlícího. Já jsem dostal Fandu z Třeboně. 

Po vybalení batohů si nás převzal Martin, se kterým jsme hráli seznamovací hříčky. Po mrka-

né jsme šli na večeři. K zahajovací večeři byl stejně jako na našich táborech guláš s chlebem. 

Když jsem si se Zebrou, Termem a Ojelkem šel umýt ešus, chytila nás sestra kuchařka. Termo 

stačil zdrhnout, a tak nemusel mýt várnice a lavory, my jsme takové štěstí neměli. Na nástupu 

jsme se dozvěděli, že půjdeme do jídelny zpívat. Když jsme dozpívali celý zpěvník, hrála se 

hra na námořníky. Ještě nežli jsme šli hrát, jsme se svorně převlékli do rytířských košil. V 

průběhu hry odešel vždy jeden skautík, když přišla řada na mě odvedl mě Martin k potoku a 

měl jsem se rozhodnout, jestli se napiji z hliněného nebo zlatého poháru. Rozhodl jsem se pro 

hliněný a král řekl, že je to dobrá volba. Toto rozhodnutí bylo pro tento den poslední. 

Pak už bylo jen sladké chrupání. 

 

Sobota 7. srpna - 2. den (Termo) 

Za 5 minut 7 hodin ke mně někdo načíhnul do stanu. Po chvíli, kterou mi dal na rozkouká-

ní, jsem ho poznal, byl to Čajík. Ten mě nakázal, ať vzbudím souseda, převlékneme se do 

plavek a bosky přijdeme na rozcvičku. Jako každé ráno jsme i dnes vylezli ze spacáku, až 

když vůdcové odpočítávali posledních 20 vteřin. 

Při rozcvičce jsme se nejdříve trochu rozhýbali a potom se běhalo do kopce a z kopce. Je-

likož jsme měli všichni špinavé nohy, čekala na nás koupel v asi 15-ti stupňové horské bys-

třince. Po rozcvičce následovala mše a po mši snídaně - chleba s marmeládou. 

Pak nás rozdělili na 2 půlky a to znamenalo dopolední program. Jedna polovina šla s Ky-

tičkou na zdravovědu a druhá část dělala s Martinem rozbor schůzky, a to jak teoreticky, tak 

prakticky. Zahráli jsme si hru "Na ovečky a vlka", potom jsme si zopakovali buzolu a hned na 

to jsme s buzolou běželi orientační běh. Schůzku jsme ukončili pokřikem. Po schůzce na nás 

čekala nauka o skautské stezce, spojená s rozborem Nováčkovské zkoušky a 1. stupně skaut-

ské zdatnosti. Potom přišla na řadu fitka, čili pohybová hra, s Martinem. Martin použil hru 

"Kolečko nebo křížek". 

Další důležitá část dne je oběd, dostali jsme špagety. Když se všichni dosyta najedli, šli si 

odpočinout. Po poledním klidu jsme šli na procházku do přírody, kde nás Kytička seznamova-

la s rostlinkami, a ve Vernířovicích jsme se zastavili u staré lípy. Z Vernířovic jsme stoupali 

výš a výš, až jsme narazili na chatkový tábor. Tam nás zastihl deštík, a když přestalo krápat, 

zahráli jsme si hru "Na kradení klacíků". Po krátké hře jsme se vypravili dál. Měla to být tu-
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ristická trasa, ale našli jsme vždy jen stanoviště a jeho název, víc nic. Tak jsme se vrátili do 

tábora. V táboře jsme měli chvíli času na oddech a na to navázala večeře, tentokrát bylo rizo-

to. 

O půl hodiny déle už všichni stáli na nástupu. Pak jsme si vzali míč a zahráli si fotbal. Po-

tom nám vůdcové zahráli scénku na zahájení etapové hry. Zemřel král Přemysl Otakar II. a 

my máme za úkol dosadit na trůn kralevice Václava. Den jsme ukončili zahajovacím táboráč-

kem, který nám připravili Corďáci. 

 

Neděle 8. srpna 3. den (Termo) 

Myslel jsem si, že dnešek bude již tradičně začínat rozcvičkou, ale to jsem se zmýlil, pro-

tože mě vzbudili na službu do kuchyně. Přichystali jsme snídani a já jsem se přidal až nako-

nec rozcvičky, kdy jedna půlka hrála volejbal a zbytek lakros (super hra). Ale pak zacinkali na 

snídani. Po snídani si nás přebral Balů a probral s námi osobnost rádce. Potom si naše skupina 

šla s Kytičkou zopakovat zdravovědu a ostatní šli zase na družinovku. Takže jsme si to s nimi 

oproti včerejšku prohodili. Po dopoledním programu následoval oběd. Tentokrát jsme si po-

chutnali na knedlíkách, zelí a uzeném. 

Po poledním klidu na nás čekala společná hra s Cordou. Byli jsme rozděleni do šesti sku-

pin. Každá skupina si určila funkce jednotlivců družiny. Zvolili si štáb, který zůstal v nějakém 

úkrytu 500 kroků od tábora. Pak si ještě rozebrali funkce: mor, jezdectvo, kuš, felčar, pěchota. 

Každá funkce, tím myslím postavu, mohla někoho zneškodnit a jiná postava zase mohla zničit 

ji. Cílem hry bylo dotknutím zabít štáb. Zvonek u jídelny ohlásil konec a zároveň svačinu, po 

které následovala etapovka… 

Šli jsme daleko do lesa a tam jsme sbírali rozházené žluté lístečky. Pět žlutých jsme si měli 

vyměnit u Čajíka za jeden zelený. Chytačům jsme dávali za chycení také jeden zelený. Když 

chytači získali čtyři zelené, měli právo na jeden modrý. Modré lístečky jim mohli sebrat roz-

hazovači. 

Po hře jsme si pochutnali na zasloužené večeři - obložený chléb. Pak jsme si s Balůem po-

vídali o sv. Jiřím. Potom se šlo spát. 

 

Pondělí 9. srpna - 4. den (Termo) 

Hned z rána, po budíčku, přišla na řadu rozcvička. Pak snídaně - bílá káva a chleba s po-

mazánkou. Dopolední nadílkou byly činnosti ronda. Čápi, jakožto skupina, do které jsem pat-

řil i já, se nejprve usadili kolem Honzy, který nás učil vazby. Potom nám Vuček ukázal pro-

storové kreslení a ještě před tím, než nám Eliška pověděla něco o dramaturgii schůzky, byla 
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svačina. Nakonec na nás vyšla etapa celotáborové hry. Měli jsme poslepu, jen podél provázku 

projít trasu v náročném terénu. Přes kořeny, přes řeku, přes kameny, přes hrázku. 

Po náročném dopoledni jsme si pochutnali na rajské omáčce s kolínky. Odpoledne jsme 

měli rozhovor s arcibiskupem, jehož jméno jsem si nepoznačil. Tak alespoň fotku. 

Po svačině si všichni "Jiříci" zahráli hru středověk. Když jsme se všichni vydováděli, Balů 

nám popovídal o kroji. Potom už přišla na řadu večeře a s ní bavorské vdolečky. Po večeři si 

ještě, jak my tak Cordáti, vyrobili nějaké rukodělné výrobky. Pletly se turbánky, pletlo se ze 

slámy, batikovala se trička, zpívalo se, vyráběly se origamy a svíčky. A protože už nezbylo 

moc času, stáhli jsme vlajku a šlo se spát. 

 

Úterý 10. srpna - 5. den (Termo) 

Jako každý den, i dnes byl budíček, rozcvička a snídaně - chleba s máslem. A jako včera 

následovalo po snídani rondo. Naše družina Čápů šla nejdříve k Honzovi měřit různé vzdále-

nosti bez metru. Potom si nás vzal Wašek a předvedl nám finskou stezku: vyběhli jsme do 

svahu, oběhli vlaječku a lesík, seběhli jsme dolů, proběhli brankou, sounož jsme přeskákali 

kládu a pak jsme po jedné noze skákali kolem táborového kruhu. Potom jsme přešli přes vo-

du, prolezli kruhem a nakonec jsme vylezli na bránu. 

Po svačině jsme šli vařit s Vučkem. Rondo jsme zakončili etapovkou. Naším úkolem bylo 

najít podle azimutu hledaný bod. 

K obědu jsme měli guláš s bramborami a po odpoledním klidu jsme si s Balůem povídali o 

odměnách a trestech. Pak nám Miki pověděl něco o státní symbolice. Po fitce přišla družinová 

schůzka č.2 s Vučkem. Vázali jsme uzly, hráli jsme hru na poznávání mincí. Po večeři jsme 

šli do týpka, kde jsme zpívali a mezitím jsme se ptali vedoucích jak si máme poradit s určitý-

mi problémy na schůzkách i výpravách. Po tomto rozhovoru se šlo spát. 

 

Středa 11. srpna - 6. den (Zebra) 

Poté, co nás Vůček opět vzbudil kytarou, se šlo na rozcvičku. Po ní následovala mše a sní-

daně. Pak byl nástup ke vztyčení státní vlajky, při němž jsme se dozvěděli, že půjdem na vý-

pravu na Praděd. Po přípravách na výpravu jsme vyrazili. Nejprve jsme šli na Čertovu stěnu, 

pak jsme pokračovali na Jelení studánku a pak přes Ovčárnu na Praděd. Tam jsme si odpoči-

nuli. Kdo chtěl, šel na vyhlídku. Když jsme se dostatečně pokochali pohledem, začali jsme se 

vracet do tábora. Cestou jsme si zahráli hru po trati asi 1km. Bylo 13 věcí, které do přírody 

nepatří. Po této hře jsme pokračovali do tábora. Před táborem jsme se ztišili, potichu došli do 

tábora, udělali kruh a zařvali pokřik rádcovského tábora Sv. Jiří. Pak jsme si dali opožděnou 

večeři a šlo se spát. 
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Čtvrtek 12. srpna - 7. den (Zebra) 

Po budíčku, který byl dnes výjimečně až v 7.30 hodin, následovala rozcvička, která se 

jmenovala zoologická zahrada. Předváděli jsme, jak chodí pes, žába, kachna, … Po rozcvičce 

byla snídaně a po ní nástup. Náplní dopoledního programu byly rukodělné práce, kde jsme se 

učili náramky z bavlnek, obrázky ze suchých květin, svíčky, drátkování a origami. Po dopo-

ledním bloku následoval oběd a polední klid. Po něm jsme měli v tee-pee přednášku s Čají-

kem na téma Příprava výpravy, schůzky a bezpečnost při nich. Pak následovala další přednáš-

ka tentokrát s Prófou na téma Oheň. Pak se šlo na svačinu, po níž následovala družinovka s 

Waškem. Po ní jsme šli na mši, popřípadě na alternativní duchovní program. Když skončila 

mše, šli jsme na večeři. Pak jsme stáhli vlajku a šli připravovat scénky na ,, Sranda oheň", 

přičemž každá družina musela mít alespoň jednu scénku a pak kdo chtěl. Toho jsme se chytli 

a my ,,Hlinečáci" (já, Termo, Kolja, Ojelek a Straka) a udělali scénku, jak šly holky na výlet. 

Po tomto ohni, zakončeném Jirkovým pliváním ohně, jsme ještě vyslechli rytíře a šli jsme 

spát. 

 

Pátek 13. srpna - 8. den (Zebra) 

Po velmi bouřlivé a deštivé noci nás probudila slova ,,Budíček, rozcvička za 2.5 minuty v 

plavkách a bosky." Po rozcvičce byla mše, po ní snídaně a nástup, při němž jsme se dozvěděli, 

že od 9. do 16. hod. budeme chodit a dělat dobré skutky. Chodili jsme ,,Jiříci i Kordové" ve 

skupinkách po pěti. Já byl s Milošem, Uzlem, Krtkem a Zorem. Po takové nudné pasáži, kdy 

jsme se ptali, jestli nechce někdo pomoci, jsme došli k jednomu pánovi, kde už jedna skupina 

natírala plot. Pán našel ještě další štětce a šlo se natírat. Po zhruba čtyřhodinovém natírání 

jsme se šli do samoobsluhy najíst a pak šli do tábora. Když jsme přišli do tábora, čekal na nás 

opožděný oběd a po něm polední klid, při kterém jsme si dopisovali deníky. Pak jsme šli na 

večeři, po které následoval nástup. Po něm jsme se sešli v tee-pee a povídali si na téma Dobré 

skutky, které jsme dnes konali. Po skončení vyprávění jsme si ještě zazpívali a šli spát. 

 

Sobota 14. srpna - 9. den (Zebra) 

Po rozcvičce, snídani a nástupu jsme měli rondo. Čápi s Rysy byli na topografii a zbytek 

byl u Mikiho na vylepšování schůzky. Pak jsme se prohodili a šlo se na svačinu. Po ní jsme se 

sešli s blokem a tužkou s Čajíkem a hráli etapovou hru ,,Město, jméno, zvíře, věc, řeka". Pak 

jsme předváděli své rukodělky a deníky. Pak následoval oběd a polední klid. Po něm jsme se 

sešli v jídelně a povídali si s Ježkem, Mikim, Waškem a s Radkem o Cordě a Táboře Sv. Jiří. 

Po skončení této debaty se šlo do Vernířovic do kostela. Poté co nám bratr Heřman odsloužil 
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mši a my se vrátili do tábora, šli jsme loupat brambory. Pak jme měli v hangáru přednášku s 

Honzou na téma ,,Skautská družina". Po ní byla večeře, večerní hygiena a nástup. Ve 21 hod 

jsme se sešli v jídelně, ohodnotili tábor, rozloučili se s Čajíkem, zazpívali pár písniček a roz-

loučili se i s bratrem Heřmanem. Následovaly další písně, pak večerka a spánek. 

 

Neděle 15. srpna - Závěrečný den (Kolja) 

Tento den měl být zasvěcen bourání celého tábora. Tak se taky stalo hned po rozcvičce za-

čalo vehementně bourat. Než jsem si sbalil svůj batoh byla už skoro všechna áčka zbouraná, 

překvapil mě systém spojení podsad. Byl jednoduchý a prostý, jen se do sebe zasunuly tako-

vými železnými částmi a stan stál. A teprve rozkládání - to byla bleskovka. Jelikož jsme měli 

ve stavech rohože, bylo tam spousty myší, a tak když jsme ty rohože uklízeli, vždy jsme vidě-

li nějaké to hnízdečko. A jelikož Mekovo kotě bylo hladové, tak si pár těch myšiček ulovilo a 

snědlo. Poté se rozebíral hangár, přičemž uvnitř zůstal Termo a Bob, a když ta celta na ně 

spadla, dali jsme jim pěknou deku. Poté jsem šlápl na hřebík, který se mi hezky zabodl do 

paty. Bohužel nebyl čas na ošetření, tak jsem snědl guláš a šlo se na vlak. 

Cesta byla strašná, protože jsem nemohl došlápnout na patu a k tomu ten bágl. Do Sobotí-

na na nádraží to bylo asi 6 km a my měli asi jen hodinu. Straka nás popoháněl a já byl z té 

svižné chůze "zpocenej jak dveře od chlívka". Lavička na nádražním nástupišti byla pro mě 

vysvobození, ale neposeděl sem si dlouho, protože jsme zjistili, že vlak přijede až za hodinu, 

tak jsme se rozhodli, že půjdeme stopovat. Zjistili jsme, že lidé jsou zlí, že nezastavují chudá-

kům skautům. Po hodině marného stopování jsme stejnak nasedli do vlaku a jeli do Šumper-

ka. 

V Pardubicích se odpojili Plzeňáci a Cheb. Poté se již nic zajímavého nedělo, akorát jsme 

potkali Vevera, který přistoupil ve Ždárci u Skutče. Domů jsme dorazili unavení, ale chytřejší 

a zkušenější než jsme odjeli. 

PS: Rodiče jsou z toho určitě šťastní. 

 

Železnohorský lesní kurz (srpen 2004) 

 

Po schůzce: 

"Matty, že mně a Tygroj podepíšeš přihlášku na ten Železnohorskej tábor?" 

"Jo jasně, tak mi to dej." 

"Ale já to tady nemám." 

"Hernajz! Tak víš co, Orlo, přijeďte za mnou zejtra do Jeníkova na lyžích." 

"Tak jo." 
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Po pohovoru: 

"Kluci nám se tam nechce samotnejm, tak pojeďte s náma." "Tak jo" 

V sobotu: 

"Kde jsou???" "Tady!!!" "Tak jedem!" 

Tak jsme konečně vyrazili na cestu (Já, Tygr, Kolja a Termo). Stoupali jsme do kopce a 

představovali jsme si, že jedeme Sibiří a za námi běží medvěd. Po chvilce usilovného stoupá-

ní jsme sjeli kopeček a zase stoupali nahoru. Už jsme viděli onen jeníkovský vysílač, ke kte-

rému jsme jeli. Když jsme byli u něho, zastavili jsme se a dali si pauzu. Našli jsme zde hro-

madu sněhu, na které jsme se do sytosti vyřádili a vyhráli. Poté jsme zjistili, že je to zasněže-

ná hromada hnoje! To nám ale vůbec nevadilo. Po sjezdu od vysílače do Jeníkova jsme dora-

zili k Mattymu. Zde nás Boban uvítal výborným čajem, cukrovím a čokoládkami. 

Odjeli jsme poté, co Kolja udělal ostudu tím, že si všechny čokoládky, které mu Matty ze 

slušnosti nabídl, vzal do kapsy (určitě si je vzal pro svého hladovějícího psa!). Tyto čokolád-

ky jsme nakonec od Kolji vyžebrali (...chudák pes - nebude mít co jíst). Nedaleko od Jeníkova 

jsme si výborně zalyžovali na "Orlově sjezdovce". (Tuto sjezdovku jsem pojmenoval po sobě, 

jelikož jsem ji objevil. Ale oficiální název je 1. běžecká sjezdovka.) Tady naše cesta končila a 

my jsme se spokojení vraceli domů. 

 

Zahajovací víkend 

Jednoho pátečního dubnového dne jsem vyjel na Zahajovací víkend Železnohorského les-

ního kurzu. Měl jsem "strach", nevěděl jsem, co mě tam čeká. A byl jsem do patřičné míry 

nervózní. Přesto jsem jel. U zdejšího skauťáku již čekalo mnoho lidí, a tak jsem věděl, že to je 

tady. Nenápadně jsem se ocital vzadu s tím, že na sebe nebudu upozorňovat. Zanedlouho při-

šel Macek a začal nás dělit do skupin po pěti kusech a dal každému pětikusu mapku s označe-

ným bodem. Tam jsme došli a najednou jsem spatřil, že budeme slaňovat. Byl jsem rád, ale na 

druhou stranu ve mně byla malá dušička! Ti, kteří absolvovali, odcházeli plnit další úkoly. 

Pomalu cítím, že se blížíme k Tyroláku. A opravdu! Tady nás čekal večerní až noční program, 

který byl předem dobře připravený. Druhý den začala pomalu a lehce praxe činovnického 

života, která opět trvala do večerních hodin. V neděli jsme pouze uklidili a těšili se domů. 

 

Letní desetidenní část 

V létě vyrážíme s Tygrem na kolech do šiškovického tábořiště, kde na nás čekala nejdůle-

žitější část kurzu. Tady se naučíme, co je třeba, aby činovník uměl! Nevím co popisovat, jeli-

kož každý den tu vypadal skoro jako druhý (což je na kurzech normální)! Den tu byl rozdělen 

do pěti bloků! V nich bylo učení a učení, až na noční, kdy jsme si povídali o proběhlém dnu. 

http://
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Jak jsem ještě neřekl, ale řeknu, velmi se mi tu líbilo. Jezdily k nám různé návštěvy: bývalý 

předseda Junáka, spisovatel Miloš Zapletal a samo hospodaření nás učila bývalá pokladní 

Junáka! Všechny dny vypadali stejně až na dva. V tom jednom jsme hráli celodenní hru, ve 

které jsme se museli sami rozhodovat. Pobíháním od jednoho stanoviště k druhému jsme se 

dostali až na Seč! Tato hra skončila až po půlnoci. Výborná game. Ten další den se odlišoval 

tím, že jsme sklízeli tábor a jeli domů. Velmi se mi tu líbilo a tak sem se ještě více těšil domů. 

 

Zakončovaní test 

Z důvodu nemoci jsem se omluvil a na tuto část se nedostal. Ale řekl jsem si, že to ne-

vzdám. Proto jsem navštívil (opět sám) náhradní termín a zkoušky úspěšně složil… 

Orlo 

Bodování IV. oddílu skautů v r. 2003/4 

Oddílové celoroční bodování 

1. Orlo 7. Termo 

2. Kolja 8. Divoch 

3. Zebra 9. Cukr 

4. Tygr 10. Námořník 

5. Tahoun 11. Švícko 

6. Nesquik 12. Straka 

 

Táborová hra 

Putování z Čech až na konec světa 

1. 

Pernštejni 

( Straka, Tahoun, Divoch a Ne-

squik ) 

53 

b. 

2. 
Páni z Pardubic 

( Tygr, Námořník, Kolja, Cukr ) 

44 

b. 

3. 
Harantové 

( Orlo, Zebra, Švícko, Termo ) 

26 

b. 

 

 

 

O cenu Magistra - táborová prolínačka 

1. Straka 68,5 b. 

2. Divoch 67 b. 

3. Tahoun 65,5 b. 

4. Orlo 64 b. 

5. - 6. Nesquik 58,5 b. 

5. - 6. Tygr 58,5 b. 

7. Kolja 48,5 b. 

8. - 9. Námořník 43 b. 

8. - 9. Zebra 43 b. 

10. Cukr 38 b. 

11. Švícko 37 b. 

12. Termo 33,54 b. 
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Složení IV. oddílu skautů v r. 2003/4: 

 

Vedení IV. oddílu skautů 
Přezdívka 

Vůdce Kalný Libor Glum 

Zástupce Hladký Petr Boban 

Zástupce Homolka Vojtěch Vlk 

Zástupce Žampach Václav Vašek 

 Bříza Zdeněk Švestka 

 Lauš Vojtěch Sokolík 

 Růžička Kamil Rabín 

VLCI    

Rádce Adámek Pavel Zebra 

Rádce Hyrš Martin Tahoun 

 Drábek Martin Sporťák 

 Havel Petr Václav 

 Kadaník Jakub Divoch 

 Lidmila Petr Petr 

 Nekvinda Pavel Neskvik 

 Sodomka Pavel Ojelek 

ŽELVY    

Rádce Adámek Radek Orlo 

Rádce Dalecký Vojtěch Tygr 

 Čejka Jan Námořník 

 Daněk Lukáš Termo 

 Daněk Ondřej Cukr 

 Křesťan Miroslav Mirek 

 Trocha Adam Straka 

 Trocha Vojtěch Kolja 

 Švec Radek Švícko 
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Začíná skautský rok 2004/05 

 

Začíná nový skautský rok. Znovu začínají schůzky, budou výpravy, uvidíme se s některý-

mi kamarády, které jsme přes prázdniny neviděli. Mohli bychom si udělat anketu: proč chci 

strávit další rok ve skautském oddílu? Společným jmenovatelem všech odpovědí od vyplnění 

volného času přes kamarádství až po získání nových znalostí by nepochybně bylo "očekává-

ní". Očekávání všeho dobrého co přijde, co rozbije nudu, co dokáže nadchnout, chvíle, v 

nichž zapomeneme na problémy a přestanou bolet bolavá místa naší klukovské duše. Do toho-

to seznamu si každý můžeme doplnit další ze svých vlastních očekávání. 

Nic nepřijde samo. Mnoho špičkových sportovců to moc dobře ví. Věděl to třeba i Roman 

Šebrle, než zvítězil na olympiádě. Zlaté medaili předcházely roky dřiny, potu, sebezapření i 

proher. Jak ale Roman řekl v jednom rozhovoru, bez štěstí to nejde. Stačí jednou přešlápnout, 

chybně dopadnout na kotník, zaváhat na startu, a zlatý sen se rozplyne jako pára nad hrncem. 

Zvítězit a dosáhnout snu nejde bez námahy v tréninku, ale ani bez toho štěstí. Trénink může-

me naplánovat a zvládnout vlastní vůlí, přemáháním sama sebe, štěstí už pak musí přijít samo. 

Ale když nenatrénujeme a nenastoupíme na start, pak víme, že štěstí by se mohlo strhat a stej-

ně nám nepomůže. Na gauči u televize se medaile nevyhrávají. 

Abychom dosáhli našich očekávání, musíme se také připravovat na schůzky, vymýšlet hry, 

učit se dovednosti, psát do časopisu, vést nástěnky a kroniky, překonávat svou lenost, a tak 

dále a tak dále. To štěstí, které třeba i předčí naše očekávání, pak možná také přijde. Už ho 

cítíte ve vzduchu? Ne? Tak si přivstaňte ráno při východu sluníčka a pořádně se nadechněte. 

Poselství vůdce IV. oddílu, Libora Kalného "Gluma 

 

Výprava ,,O poklad SLS Vysočina“ (17.-19. září 2004) 

 

Vlk, Zebra, Orlo, Kolja, Termo, Mireček, Nesquik, Cukr, Kája Mařík (Martin), Véna, 

Jirka, Petr, Straka 

 

V pátek 17. září jsme se sešli v 16.00 hodin na skauťáku ve složení: já, Orlo, Kolja, Termo, 

Mireček, Nesquik, Cukr, Kája Mařík (Martin), Véna, Jirka, Petr. Na chvíli se přišel podívat i 

Tygr, Straka dorazil večer. Když jsme čekali na opozdilce, Vlk zjistil, že si doma zapomněl 

fotoaparát. Proto Orlo dostal za úkol zabavit nás, nejlépe nějakou hrou. Orlo navrhl bojovku 

na skalce, která se ale moc nevyvedla, a tak jsme šli zpět na skauťák, kde už byl Vlk. S ním 

jsme si zahráli seznamovací hru. Poté jsme plnili některé disciplíny ze švihadlového desetibo-

je, následovala hra na virtuální zoologickou zahradu. Po "Kimovce" už měl Vlk připravený 
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další program s obrázky zvířat, které jsme si rozebrali. Měli jsme si o zvířeti, které jsme si 

vybrali, připravit dvouminutové povídaní. Potom jsme se mohli navečeřet a uvelebit do spa-

cáku, načež jsme se střídali v předčítání článků z loňského ročníku časopisu. Vlk nám nako-

nec přečetl příběh ,,O Lence a vybíjence" a poté jsme šli spát. 

V sobotu ráno po snídani si Vlk mě a Orla zavolal do klubovny a vysvětlil nám náš dnešní 

úkol, který zněl: "Odsud půjdete s námi až do Stanu. Tam vám dáme náskok a u odbočky ke 

Králově pile v lesíku připravíte bobříka míření. Pak zas půjdete s námi na Veselý kopec, kde 

bude začátek soutěže "O poklad SLS Vysočina". Ve Svobodných Hamrech se odpojíte a ces-

tou do Hlinska budete dávat různé úkoly." Bobříka míření neulovil nikdo, cestu zpestřil jen 

Orlo, který si u Královy Pily zase zapomněl svůj nůž. Na Veselém Kopci jsme potkali skaut-

ky z Chotěboře a pokračovali dále k dřevíkovskému hřbitovu. Po chvíli jsme se s Orlem podle 

plánu odpojili a zanechávali za sebou různé vzkazy. Například za Srným jsme své pronásle-

dovatele vyzvali, aby v cizí řeči poprosili o kostku cukru. 

Poté, co jsme se všichni sešli na skauťáku, jsem šel se Strakou vařit večeři. Ostatní mezi-

tím plnili desetiboj. Po večeři nám Vlk ještě chvíli četl a šlo se spát. Poté, co všichni usnuli, 

šli jsme já, Orlo, Vlk a Straka připravit noční hru. Vymyslel jí Straka a spočívala v tom, že 

my jsme byli policajti a zbytek představoval pašeráky. Ti mohli pašovat Cíga, Ganžu, Pervitin 

a Kokain, když někdo pronesl drogu, získal určitý počet peněz (za Cíga 1000,-, za Ganžu 

2000,-, za Pervitin 3000,- a za Kokain 4000,-). Ale v případě, že jsme je chytli, museli jít do 

vězení (za Cíga 2min., za Ganžu 4min., za Pervitin 6min. a za Kokain 8min.) nejzajímavější 

na této hře byl způsob probuzení a to takový, že Straka zapnul techno. Po této hře jsme velice 

rychle usnuli. 

V neděli jsme se najedli a šli navštívit Betlém, po kterém nás provedla Lída. Byl zde i ko-

nec soutěže "O poklad SLS Vysočina". Pak jsme se vrátili na skauťák, kde jsme zhodnotili 

výpravu a ukončili jí oddílovým pokřikem, rituálem a šlo se domů. Myslím si, že to byla vý-

borná výprava s nabitým a pestrým program. A kdo na ní nebyl, musí pouze litovat. 

Tuto výpravu zapsal Zebra 

Výsledky švihadlového sedmiboje: 

1. Orlo (-17) 7. Zebra (-36) 

2. Mirek (-25) 8. Termo (-41) 

3.-4. Véna a Nesquik (-31) 9. Cukr (-58) 

5. Kolja (-33) 10. Petr K. (-59) 

6. Jirka (-35) 11. Kája Mařík (-67) 

Výkony z této soutěže budou zapsány do knihy rekordů. 

A jak dopadlo celkové bodování výpravy? 

1. Kolja (38 bodů), 2. Jirka (34), 3. Orlo (33) 

K dosaženým výsledkům Vám blahopřeje Vlk 
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Atletický přebor v Pardubicích (10. října 2004) 

 

(převzato z Hlineckých novin) 

V říjnu 1969 se utkali pardubičtí skauti v několika atletických disciplínách. Hned v násle-

dujícím roce komunistický režim Junáka zakázal, proto se další závod mohl uskutečnit až po 

obnovení demokracie v naší zemi. Letos 10. října proběhl v Pardubicích již 14. ročník skaut-

ského atletického přeboru. Naši skauti ze IV. oddílu se tohoto podniku zúčastnili počtvrté v 

řadě, tentokrát jako jediný zástupce bývalého chrudimského okresu. A své město reprezento-

vali nadmíru úspěšně. Po sedmém, třetím a pátém místě z předchozích ročníků se letos stali 

celkovými vítězi v soutěži chlapeckých oddílů a přivezli do Hlinska putovní pohár. 

Zápolilo se celkem ve třech kategoriích. V té nejmladší, roč. 1992-93, zazářil Vojta Jehlič-

ka, který nenašel přemožitele hned ve třech disciplínách - v bězích na 60 a 250 metrů a ve 

skoku do dálky. V běhu na 250m navíc Vojtu na stupně vítězů doprovodili Petr Kolbaba a 

Ondra Odvárka. Pro štafetu tuto trojici doplnil Libor Hintnaus. V kategorii 1991-92 si nejlépe 

vedl Mirek Křesťan, který vybojoval čtyři třetí místa (běhy na 100 a 500m, skok daleký a vrh 

koulí). Na vítězství štafety v této kategorii se ještě podíleli Lukáš a Ondra Daňkovi a Petr 

Lidmila. Mezi nejstaršími chlapci, roč. 1988-89, uspěl Radek Adámek, jenž doběhl třetí v 

běhu na 100m a mezi vytrvalci na 1km dokonce vyhrál. Neztratil se ani Martin Hyrš, který 

bral třikrát bronz (v hodu granátem, ve vrhu koulí a ve skoku do dálky). Ve štafetě oba borce 

ještě doplnili Pavel Adámek a Vojta Trocha. 

Věřím, že ani příští rok nebudeme na atletickém přeboru chybět a že se pokusíme letošní 

úspěch zopakovat. 

Vlk 

 

Atletický přebor - Soutěž oddílů skautů 2004 

kategorie 92-93 90-91 88-89 celkem 

1. 4. oddíl 3. středisko Hlinsko (HL/4) 52 26 35 113b. 

2. 4. oddíl 12. středisko Pardubice (12/4) 15 33 34 82 b. 

3. 2. oddíl 8. středisko Přelouč (08/2) 14 0 38 52 b. 

4. 6. oddíl 4. středisko Chvaletice (04/6) 0 30 10 40 b. 

5. 5. oddíl 6. středisko Pardubice (06/5) 0 24 5 29 b. 

6.-7. 12. oddíl 7. přístav Pardubice (07/12) 0 14 0 14 b. 

6.-7. 6. oddíl 12. středisko Pardubice (12/1) 14 0 0 14 b. 
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Závody proběhly za pěkného podzimního počasí. Časy měřeny na ručních digitálních stop-

kách. Poděkování patří ZŠ Benešovo nám. Pardubice za zapůjčení stadionu a náčiní pro pořá-

dání závodů.(až na tu pistoli!!!) 

Výsledky z roku 2004, výsledky všech předchozích ročníků a tabulky 25 nejlepších výko-

nů ve všech disciplínách a kategoriích najdete na http://junak.pardubice.cz 

 

Minivýprava (listopad 2004) 

 

Tuto Bobanem vedenou výpravičku bohužel nikdo nebyl schopen zaznamenat. 

 

Vánoční besídka (23. prosince 2004) 

 

Dne 23.12. jsme se zase jako každý rok sešli na vánoční besídce IV. oddílu. Na besídce 

jsme hráli všelijaké hry. Například jsme měli vymyslet co nejvíce přísloví, kde se nacházejí 

názvy zvířat. Nejlepší část programu bylo ale to, že po rozdání dárků si každá družina připra-

vila nějakou scénku. Výři si připravili návštěvu Mikuláše u neposlušných dětí. Želvi (Kolia a 

Termo) si vymysleli hru, při které aktérům sdělili, že mají předvádět jak jedou na traktoru, ale 

publiku (které v klidu jedlo cukroví) bylo sděleno, že uvidíme jak kdo ráno sedí na WC. Vlci 

měli také naplánovanou scénku, ale z technických důvodů se bohužel neodehrála. Celý pro-

gram hudebně doprovázel na trubku Termo a na klávesy Vlk. Když už se blížil konec, Želvi a 

jeden zástupce od Vlků se rozprchli do města rozdávat Betlémské světýlko. 

Mirek 

 

Sportovní den 4. oddílu (únor 2005) 

 

Jednoho sobotního rána jsme se slezli jak šváby na pivo do tělocvičny na "Smetanovce". 

Po převléknutí jsme všichni očekávali dlouhý "match" ve fotbale, ale marně. Vlk zavelel roz-

cvičku, a tak jsme museli vykonávat tuto činnost. Zanedlouho přišli 2/3 Ojelků. Ale pořád 

jsme ten fotbal nehráli… Co teď?! Začal šestiboj, jenž se sestával ze skoku z místa, sedů-

lehů/2 min., kliků, stoj-dřep-lehů/1min., CMT a šplhu po laně. První pozici jsem obsadil já, za 

mnou byl Kolja a po něm střední Ojelek. Konečně! Po tomto pětiboji hrajeme onen očekáva-

ný fotbal. Jediná škoda byla v tom, že zde byla prakticky jen družina Želv, proto bych chtěl 

podobnou akci doporučit všem ostatním! 

Zaznamenal Orlo 

 

http://junak.pardubice.cz/
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Výprava do Přibyslavi (11.-13. března 2005) 

 

Boban, Vlk, Šplhoun, Kolja, Termo, Zebra, Cukr, Divoch 

 

Výprava se konala na sklonku jarních prázdnin, 11.-13.3.2005. K vlakovému nádraží přišli 

tři vůdci (Boban, Vlk, Šplhoun) a pět skautů (Kolja, Termo, Zebra, Cukr, Divoch). Vlk po-

znamenal: "Čím víc jezdí vůdců, tím méně členů." Při nastupování do vlaku jsme se ještě 

pozdravili se Strakou, který se právě vracel z Hradce Králové. Boban se ho ještě marně po-

koušel přemluvit aby jel s námi. Straka asi neměl čas. Ve vlaku byla Termovi zabavena SIM-

karta z mobilního telefonu kvůli narušování výpravy. 

Na přibyslavském nádraží na nás již čekal vůdce místního Junáka, který nás posléze zavedl 

i k místnímu skautskému domu. Po zabydlení jsme hráli mincovní štafetu a poté překážkovou 

dráhu. Také jsme se trochu přiučili skautské historii a státním symbolům. Rovněž jsme absol-

vovali první část soutěže "o nejsilnějšího muže" - tzv. "Přibyslavský čtyřboj". Asi tak v deset 

hodin jsme vyrazili na menší městskou obchůzku. Přes místní kostel a náměstí jsme došli až k 

hřbitovu. Zde jsme se trošku vybláznili na prudkém svahu. Poté jsme zamířili ke skautskému 

domu, zde jsme si ještě něco málo pověděli o historii skautingu a pak se šlo spát. 

Druhý den ráno jsme vyrazili na výšlap. Šli jsme na zříceninu hradu, která stála v oboře s 

jeleny, daňky a muflony. Po chvíli chůze jsme uviděli první kusy. Čím jsme byli hlouběji, tím 

víc zde bylo zvěře. Pod zříceninou hradu jsme se pokusili ulovit bobříka míření, což se po-

vedlo pouze Termovi. Dále naše cesta pokračovala přes úzký dřevěný můstek, který spojoval 

břehy malé říčky. To, na co každý v tu chvíli myslel, uskutečnil Cukr. Pouze on nepřešel su-

chou nohou a pěkně se zmáchal. Naštěstí měl Termo s sebou náhradní oblečení, tak se Cukr 

mohl převléknout a jít dál. U nedalekého krmelce jsme se nasvačili a zamířili do Přibyslavi. 

Cestou jsme si ještě zahráli "Terénní kimovku". Před skauťákem byla brutal-game. Pravidla 

byla jednoduchá: Které družstvo bude mokřejší, to prohrává. Až na Zebru se u této hry všich-

ni pobavili, Termo ho totiž nechtíc nakopl kanadou do pusy. 

V základně jsme si uvařili čaj a celé odpoledne se věnovali sebezdokonalování. Nejprve 

byl na programu test o zvířátkách, poté jsme si opět zasportovali při několika disciplínách 

"Přibyslavského čtyřboje". Po večeři se uskutečnil historický A-Z kviz, u kterého jsme se po-

řádně nasmáli. Například Termo tvrdil, že prvním presidentem ČR byl Husák. A nakonec 

jsme hráli Futrál. 

Druhý den ráno nás musel Boban tahat ze spacáků, jelikož do úklidu se nikdo nehrnul. Po 

svižném úklidu se již vyhlásili vítězové a poražení v jednotlivých hrách. Ve vlaku byla Ter-

movi vrácena jeho SIM-karta a na nástupišti jsme střihli náš oddílový pokřik. Tím byla vý-
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prava do Přibyslavi oficiálně ukončena. Tuto výpravu bych hodnotil jako povedenou a ti, co 

nejeli, přišli o skvělý zážitek a velkou srandu. 

Vylíčil Vám Kolja 

 

Výprava za kulturou (9.-10. dubna 2005) 

 

Ve dnech 9.-10. dubna jsme vyrazili do Brna kulturně se vyžít. Bylo nás celkem dvanáct, 

ze čtyřky se účastnili Boban, Kolja, Námořník, Ove, Termo, Vašek a Zebra, ostatní byli či-

novníci z jiných oddílů. 

Bivak jsme rozbili u nás na privátě, v Králově Poli. Po vydatném obědě z vlastních zásob 

jsme se vydali do víru "velkoměsta". Nejprve jsme navštívili Augustiniánské Opatství sv. 

Tomáše v Brně, kde jsme byli poučeni o historii augustiniánů. V téže budově jsme shlédli i 

výstavu "Genius genetiky", která pojednávala o zakladateli genetiky J.G. Mendelovi. Musím 

říci, že jsem se na tuto výstavu velmi těšil, avšak průvodkyně toho věděla o Mendelovi méně 

než my a dojem byl tak více než rozpačitý. Následně jsme se asi půl hodiny "úspěšně" scháze-

li s Dr. Maruškou, která za námi dorazila z nějaké vědecké konference. Návštěvu věže na ka-

tedrále sv. Petra a Pavla nám překazilo nevlídné počasí, tak jsme vzali zavděk kapucínskou 

hrobkou, v níž byla k vidění mumifikovaná těla nebožtíků z 18. století. Pak již následoval 

úprk na privát, kluci se těšili na třetí zápas extraligového finále a dívky se mezitím "šlechtily" 

do divadla. 

Po druhé třetině jsme se odebrali na zlatý hřeb večera, totiž do Městského divadla v Brně 

na komedii od C. Goldoniho Sluha dvou pánů. Jedná se o veselý příběh s milostnou záplet-

kou, který ironicky vyvrací rčení, že "nelze sloužit dvěma pánům najednou". Troufám si tvr-

dit, že se představení všem vcelku líbilo a nasmáli se do sytosti. V neděli jsme si dali na pri-

vátě turnaj v šipkách a pak už hurá na vlak domů. Nutno ještě podotknout, že zatímco ostatní 

jeli domů, zdravé jádro ještě zůstalo v Brně, kde jsme odpoledne prolezli Špilberk a navečer 

se radovali z mistrovského titulu Pardubic. 

Referoval Boban 

 

Výprava do Žumberka (22.-24. dubna 2005) 

 

Vlk, Šplhoun, Mirek, Orlo, Kolja, Zebra, Tahoun, Švejdoš, Petr, Véna a Jirka 
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V pátek 22.4. jsme se sešli u vlakového nádraží v tomto složení: já, Orlo, Kolja, Zebra, Ta-

houn, Švejdoš, Petr, Véna a Jirka. Doprovázeli nás Vlk a Šplhoun. V tomto složení jsme se 

tedy vydali vlakem do Zaječic, odkud jsme se vyrazili pěšky hledat skautský dům v Žumber-

ku. Po chvilce chůze jsme už byli u něj. Ještě ten den jsme se šli podívat na zříceninu Žum-

berk. Objevili jsme starý sklípek, který vedl hluboko a daleko pod zem. Nakonec se tento 

sklípek stal cílem každého, kdo chtěl ulovit bobříka odvahy. Večer jsme se přesunuli na skau-

t'ák, kde jsme na půdě měli spát. Ještě než jsme ale usnuli, poslouchali jsme povídky od Šim-

ka a Grossmana a příběh O lvu a gazele.* 

Ráno okolo sedmé nás probudil budíček. Za pár minut jsme už byli nastoupení k ranní roz-

cvičce, při které jsme hráli fotbal. Sice nám míč spadl do řeky, ale obětavý Kolja ho vylovil. 

Po rozcvičce jsme se připravili na výšlap. Šli jsme k zámku v Nasavrkách, odkud Vlk vyhlásil 

hru Boj proti lvu. Byli jsme rozděleni do třech skupin po třech. Hra se odehrávala po Keltské 

stezce, která byla dlouhá přibližně 10 km. Vydali jsme se tedy na cestu. Cílem hry bylo sbírat 

plastové odpadky, za které jsme dostávali body (např. velká pet-lahev = 3 body), ale i číst 

informační tabule, na kterých byl popsán život Keltů. Tabulí bylo celkem 12. Po náročném 

výšlapu jsme dorazili na skaut'ák, kde nás čekal test z Keltské stezky. Také jsme zvolili nej-

většího Čecha z deseti nominovaných, které jsme nejprve museli rozluštit ze záludných šifer. 

Nakonec zvítězil Karel IV. Už byl pozdní večer, ale program ještě nekončil. Hovořili jsme o 

první pomoci a u toho pojídali guláš. Po výborné večeři jsme šli okolo půlnoci spát. 

V neděli jsme ráno umyli okna, zametli a naštípali dříví. Potom jsme zamířili k památníku 

vyhlazené obce Ležáky. Tam jsme si odpočinuli a pokračovali dál. Po delší době chůze jsme 

dorazili na vlakové nádraží ve Vrbatově Kostelci, kde jsme hráli hru na poznávání zvířat 

podle indicií. Výpravu jsme ukončili na hlineckém nádraží oddílovým pokřikem. Tato výpra-

va byla opravdu povedená a kdo nebyl, tak o hodně přišel!!! 

Na výpravu do Žumberka vzpomínal Mirek 

 

Bodování "Žumberské čtyřicítky", výpravy ve znamení lva: 

 

1. Kolja (38 bodů), 2. Tahoun (31), 3. Petr K. (29). 

 

Všichni účastníci navíc získávají 10 bodů za ulovení bobříka odvahy. 

Blahopřeje Vlk 

 

Speciál o táboře 2005 bohužel nevyšel, články zachycující táborové dění zůstaly u Bobana. 
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Novohradské hory aneb Jak přesně to na vandrech chodí 

(18.-22. července 2005) 

 

Vašek, Vlk, Straka, Tygr, Orlo, Kolja, Termo 

 

Pondělí 18.7.2005 

Na hlineckém nádraží jsme se sešli plni optimismu a dobré nálady. Vašek zařídil zvážení 

tonáže na ajznboňácké váze. Ukázalo se, že nejtěžší zavazadlo táhne Termo (22,5 kg), který 

nás pak v průběhu celého puťáku zásoboval nejvybranějšími lahůdkami od domácích buchet, 

přes utopence, až po sklenici nutely. Nejnižší hmotnost měl batůžek Straky, jenž si ale navíc v 

ruce nesl igelitku se stravou. Když Vrabčák (popolsku Wrubelek) vyfotila naše americké 

úsměvy a sektáři vytrhli z ranního rozjímání celé nádraží sborovým "Žižka!", nastoupili jsme 

do opožděného rychlíku. Zde Vašek vyrukoval s první anketou: "Co nám před odjezdem klad-

li na srdce naši starostliví rodiče?" Tygr si naši náklonnost získal sáčkem napěchovaným lus-

ky. Když se nám přejedli, obešel budoucí vůdce naší expedice celý vagón ve snaze spřátelit se 

i s ostatními spolucestujícími. Poté nám Kolja vyprávěl o tom, jak byl coby chlapeček, který 

se sotva naučil mluvit a chodit, unesen. Své vyprávění zakončil konstatováním, že se letos 

možná potká se svým únoscem na brigádě. Po Koljovi se ujal slova Straka a popisoval událost 

z pohledu rodiny. A pak ještě krátce Termo z pohledu souseda a Orlo z pohledu spolužáka. V 

navazujícím vlaku jsem si sedl do obsazeného kupé, ostatní mezitím skotačili na chodbě. Po-

sílali si například svázané šátky až na konec vlaku. Po rychlém přestupu v Českých Budějovi-

cích jsme pro sebe zabrali celé kupé, jen hoši Trochovi se od nás distancovali a raději se ne-

pokoušeli o konverzaci se stoletou Australankou jedoucí do Lince. Za sedadlem jsme nenalez-

li žádný poklad, ale jen nechutnou knihu od markýze de Sade, kterou jsme tam raději zane-

chali pro otrlejší cestující. 

V cílové stanici Rybník Vašek zjistil spoj, kterým bychom se mohli vrátit domů. Zpočátku 

jsme postupovali podle mapy visící na nádraží. Na zamýšlenou zkratku jsme nenarazili a v tu 

chvíli padla hláška výpravy: "Takhle přesně to na vandrech chodí, že jo?" Podle druhé ná-

dražní mapy jsme po silnici zamířili do Dolního Dvořiště. Při odpočinku před branami tohoto 

nevěstinci obsypaného pohraničního města jsme si rozdělili expediční funkce. Významná role 

kartografa byla svěřena Orlovi, o post vedoucího se skromně přihlásil Straka, v čemž jsme mu 

- netušíce zradu - vyhověli. Kronikářem a kuchařem se společně stali Termo a Vašek, ekolo-

gem Tygr, zdravotníkem a historikem já a grafikem Kolja. Kartograf se zprvu příliš neosvěd-

čil, neboť vůbec nesledoval značku, kterou jsme ho několikrát schválně nechali přejít. V prů-
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běhu svačiny u obyčejného rybníku nám Vašek položil další anketní otázku: "Co očekáváte 

od tohoto vandru?" Většina odpovědí byla dost originálních: "Abych si zkusil, jestli to zvlád-

nu." Jen Termo se vymykal: "Abych si zastanoval v přírodě." Za rybníčkem jsme zahnuli do-

prava na luční cestu, která se po několika stech metrech ztratila. Dále jsme se prodírali houš-

tinou kopřiv a prodrali se až do obce Tichá, která již figurovala na naší mapě. Vašek s Koljou 

tu doplnili vodu, zatímco já s Termem jsme se vydali prozkoumat zříceninu tvrze pánů z Ve-

lešína ze 14. stol. Za Rožmberků byla sídlem purkrabího a hejtmana, Jan Buquoy v ní nechal 

v 18. stol. vystavět pivovar. Naši hrdinové se v Tiché pustili do slovní přestřelky s desetiletým 

klučinou a jeho partou. Straka se vysvlékl do půl těla, aby jim nahnal strach svými vypraco-

vanými bicepsy, Kolja dokonce vyhrožoval, že na ně půjde s tomfou. Udělat víc než pět kroků 

se naštěstí neodvážil. 

Po asfaltce jsme pokračovali do zaniklé obce Cetviny, jejíž dominantou je dochovaný go-

tický kostel ze 14. stol. Původní německé obyvatelstvo odsud bylo odsunuto po II. světové 

válce. Po nich sem byli nastěhováni rumunští Češi a Slováci, avšak od roku 1951 obec slouži-

la již jen k vojenským účelům. Před kostelem Narození Panny Marie Vašek uspořádal posled-

ní anketu: "Čeho se na vandru nejvíc bojíte?" Sotva všichni odpověděli, spustil se déšť a na-

ším útočištěm se stal bývalý vojenský objekt. Rozhodli jsme se, že tu přenocujeme. Termovi 

volala maminka, aby zjistila, je-li její synek zdráv a plný sil. Hovor trval 70 vteřin a Terma 

přišel asi na pět pětek. Rakouský signál je rakouský signál. Celí hladoví jsme si venku k veče-

ři uvařili delikátní těstoviny s masovými konzervami (doufám, že paní Eva už nikdy nebude 

tvrdit, že na výpravách chřoupáme hlínu s jehličím). Před spaním jsme si ještě zahráli hru na 

idoly a antiidoly, což nám narušoval neznámý šum (asi myši). Termovi jsme naháněli strach 

povídačkami o tom, jak naši noclehárnu v noci obklíčí banda neonacistů s noži a řetězy, vtrh-

nou do naší místnosti a zaživa nás všechny nemilosrdně povraždí. Když všichni usnuli, zapěli 

jsme si s Vaškem několik písní, což byl jeden z uměleckých vrcholů naší expedice. 

 

Úterý 19.5.2005 

Vstávali jsme poměrně pozdě, radši už si ani nepamatuju v kolik hodin. Před snídaní jsme 

šli s Koljou shánět vodu. Na naší straně jsme nenašli žádný obydlený dům, na druhém břehu 

řeky Malše, v Rakousku, jich bylo nepočítaně. Ale jak se dostat na druhý břeh? Nevím jak 

Kolja, ale já se přímo těšil na setkání s rakouskými domorodci a začal si oživovat němčinu na 

písni "Bruder Jakob". Bohužel jsme ani po kilometru cesty podél Malše nenarazili na vhodný 

brod a zmoklí se vrátili s nepořízenou. Poledne se blížilo a my se stále neměli k odchodu - 

přesně takhle to na vandrech chodí - až k našemu stanovišti přijelo auto se dvěma chlapy. Po-

kárali nás za to, že chytrý a slušný hoch Orlo v jedné místnosti pálil staré hadry. "Ač to tak 
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možná nevypadá, tahle budova je pořád státním majetkem," uzemnil nás klidným hlasem je-

den z pánů. Vašek se jim venku stačil omluvit, řka: "My už budem lepší." Pánové se už netvá-

řili tak přísně a poradili nám, kde je možné doplnit vodu. S Koljou jsme jí "kutali" z pumpy u 

osady Janova ves. Vašek byl celé dopoledne zaražený, zřejmě chtěl dát najevo Orlovi a spol., 

že se ráno nezachovali správně. Termovi problémy, s nimiž se potýkal i minulého dne, raději 

nebudu blíže rozvádět. 

V zápalu chůze jsme upustili od původního záměru jít do Leopoldova a uhnuli jsme smě-

rem k státní hranici. Cíl však zůstal stejný - Kamenec. Zvrhlé návrhy, že bychom tam vůbec 

nechodili a střihli to rovnou do Nových Hradů, jsme rezolutně odmítli a nepřipustili žádnou 

diskusi, byť to navrhoval sám vedoucí expedice. I v jiných ohledech se nám zdál příliš "na-

machrovaný", proto jsme s Vaškem připravili spiknutí. Návrh na sesazení Straky a jmenování 

Tygra novým vůdcem byl schválen čtyřmi hlasy. Tygr se jevil jako skromnější a rozumnější 

vůdce a zaslouženě se v této prestižní funkci udržel až do konce vandru. Straka byl degrado-

ván na topiče. Jakmile nám vychladly hlavy, sahali jsme do mravenišť, aby nám mravenci z 

rukou vysáli negativní energii. Vašek tvrdil, že to funguje. Na mraveniště jsme v těchto kon-

činách naráželi skoro na každém kroku, což podle Vaška svědčí o čistotě lesa. Ekolog a no-

vopečený vedoucí Tygr tuto domněnku ani nepotvrdil, ani nevyvrátil. Zanedlouho po revo-

lučních událostech jsme spatřili ceduli "Pozor státní hranice", vzápětí i v německém znění 

"Achtung Staatgrenze". Podél hraničních kamenů jsme již nemohli zbloudit. Od hranice jsme 

se odpoutali až pod Kamencem. Vystoupali jsme nahoru a spatřili shluk balvanů. Shodili jsme 

bágly. Zamířil jsem k balvanům, v mých patách Vašek. Ostatní vypadali, že je pár kamínků 

nezajímá, hlavně aby se šlo zas dál. Bill přece nečeká. Nakonec i je přemohla zvídavost a drá-

pali se za námi. Vašek objevil, kudy se dá vylézt na nejvyšší balvan a během chvilky jsme 

odtud mávali dolů Strakovi a Termovi. Ti dva se k našemu pobavení dlouho marně pokoušeli 

vyšplhat za námi. Termo dokonce Straku málem zamáčkl do skály, když se celou svojí váhou 

zapřel do Strakova hrudníku. Když i dva posledníčci balvan zdolali, slezli jsme dolů a vydali 

se na další pochod. Míjeli jsme ještě několik balvanů. Jeden se nám zdál větší než všechny 

předchozí, i rozhodli jsme se jej pokořit. Nahoře na nás čekal plechový štítek s nápisem Ka-

menec (1072 m). Ocitli jsme se na vrcholku nejvyšší hory na české straně Novohradských 

hor. Výhled sice pramalý, pocit však neopakovatelný. Po několika společných fotkách každý 

z nás podstoupil pád důvěry. Vašek nám věřil až moc a málem si natloukl nos. 

Následoval úprk dolů. Kdybychom tolik nespěchali, nemuseli bychom se potom kus vra-

cet. Orlo z toho vyvodil osobní zodpovědnost, rezignoval na post kartografa a učinil velkory-

sou nabídku, že bude expedici nadále sloužit jako pouhý topič. Rázem jsme měli dva topiče a 

žádného kartografa. Neprodleně jsme vypsali výběrové řízení na nového kartografa. Kandidá-
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ti se přihlásili dva, Kolja a Termo. Čtyřmi hlasy byl zvolen Termo. Nový vodič nás nasměro-

val zpět ke státní hranici a nedlouho před setměním jsme se doplahočili k hraničnímu kameni 

z roku 1661, který odděloval historická území Čech, Horních a Dolních Rakous (Böhmen, 

Öst. unter d. ENNS und Öst. ober d. ENNS). V blízkosti tohoto kamene se nachází studánka s 

nápisem Trinkwasser. Stany jsme postavili na rakouské straně. Uvařili jsme rýži, naházeli do 

ní konzervy a za černočerné tmy tuto směs zkonzumovali. Unavení jsme byli dost. Někteří z 

nás usnuli hned, jiní po čilé diskusi ve stanech. 

 

Středa 20.7.2005 

Spánek nás velmi vzpružil a osvěžil. Jako zdravotník jsem měl po ránu plné ruce práce. 

Termovi jsem ošetřil akutní poranění na nohou (Kolja si dokázal nalepit náplasti na puchýře 

sám). Poté jsem ještě každému přidělil pravidelnou dávku vitamínů B a C. Nezapomněli jsme 

ani na naprosto nezbytný rituál "Nebude pršet, nebude pršet, nebude pršet, ..." v pěti lidech (o 

pár týdnů později se nám osvědčil i ve třech lidech v Rumunsku). Posnídali jsme, sbalili sta-

ny, načerpali čerstvou Trinkwasser a pokračovali v úprku podél státní hranice. Vašek se na 

chvíli stal mým soukromým učitelem rumunštiny a několik frází mne doopravdy naučil. Mul-

zumesk. V další fázi pochodu jsme se proplétali kolem vlnící se říčky Lužnice. U jednoho z 

ohybů jsme míjeli skupinku turistů, nikoho jiného jsme za celý den nepotkali. V průběhu re-

laxace Straka s Orlem vyrukovali s myšlenkou, abychom se vrátili už ve čtvrtek, aby si stihli 

před Billem ještě zajít do posilovny a na rande. Ale viděl snad někdo z vás, aby o cílech ně-

které expedice rozhodovali topičové? I naši topičové měli samozřejmě smůlu. 

Jedním z našich dnešních cílů byly historické hraniční kameny z roku 1754, do nichž byly 

vytesány tyto znaky (prozatím se mi je nepodařilo dešifrovat): 

H W 

I W E 

F Z F 

1 7 5 4 

H G 

F L D 

L G V B 

1 7 5 4 

Po několika pádech důvěry a skupinových fotkách jsme se ocitli u Žofínského pralesa, nej-

starší chráněné přírodní rezervace v Evropě. Tuto rezervaci zřídil v srpnu roku 1838 hrabě Jiří 

František Buquoy. Při odpoledním občerstvování a nasycování se nám (mně a Temovi) Vašek 

přečetl několik moudrých pojednání - např. o šachistovi, o rozdílu mezi člověkem a krysou a 
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jiné. Při této příležitosti nám Termo nabídl kousek olomouckého syrečku, kterým se právě 

živil. Vyšlo najevo, že ani Vašek ani já jsme tuto pochoutku dosud nikdy neokusili. Jako prv-

ní se do dobroty zakousl Vašek a bez otálení jí vyplivl. Já jsem si umínil, že svoji nechuť pře-

konám. Po 10 vteřinách žvýkání jsem i já tuto lahodu znechuceně vyvrhl. I další ztřeštěný 

nápad pocházel od Terma: provázek od buzoly, který mu visel na krku přivázal k mé kapse na 

rukávu a s Vaškem se spojil ještě těsněji - knoflíčky na kapsách u kalhot. Aby nevznikly ně-

jaké drby, tak musím rychle dodat, že jsme jinak všichni tři úplně normální... 

Při přeskakování jedné bažiny Termo podcenil odraz a v bažince se celý vymáchal. Zatím-

co jsme ho s Vaškem tahali ven, ostatní nám zdrhli, naštěstí na nás vzorně počkali. To už se 

počínalo šeřit, čehož si "Billovci" snad ani nevšimli. Kartograf Termo se naštěstí dostal do 

naší sféry vlivu a po chvíli dal na naši radu, abychom se slepě nehnali za Billem a místo toho 

se v noci aspoň trochu vyspali. Les byl plný kořenů a vhodných míst pro stany bylo tedy jako 

šafránu. Ukuchtili jsme si těstoviny, v malém kotlíku se špagetkou, ve velkém s cukrem a 

mákem. Nechyběl ani večerní příděl vitamínů od hlavního vitaminologa výpravy. Vašek před 

večeří, stejně jako v předešlých dnech, zorganizoval jakousi reflexi dne, aktivních responden-

tů však bylo nemnoho, v podstatě ani jeden. 

 

Čtvrtek 21.7.2005 

Po probuzení jsem šel s Termem doplnit vodu k prameni, který byl vyznačen v mapě. Našli 

jsme však jen stružku tekoucí vody, která nám opravdu nemohla posloužit. Při tomto hledání 

se mi rozlepili staré a již několikrát slepované pantofle, což mne rozhodně nemrzelo tolik jako 

zjištění, že nemám svůj zavírací nůž. Ztratil jsem památný nůž, který jsem získal na táboře v 

roce 1997 jako cenu za nejlepší vlče tábora a od té doby mě provázel na všech výpravách, 

vandrech i táborech. Teď už můžu jen psát tyhle řádky, o kterých jsem si vědom, že stejně 

málokoho upoutají, natož aby někoho nadchli, protože málokdo pochopí, jakou hodnotu může 

mít pro člověka kudla, která se svého času dala pořídit za 30 korun. A přesto Vám tuto pasáž 

předkládám v nezkráceném znění. 

Po "antioblačnostním" rituálu jsme se vrátili k rakouské hranici. Za okamžik jsme potkali 

několik rakouských lesníků s traktorem, nejblíže stojícího muže jsme zdvořile pozdravili "Gu-

ten Tag!". Sotva nám zmizeli z dohledu, odklonili jsme se od hranice a postupovali podél na-

učné stezky pralesa Hojná voda. U informačního panelu č. 1 jsme z pramene načerpali vodu a 

rozhodovali se, co bude dál. "Máme skvělej čas, za chvíli budem na nádraží v Novejch Hra-

dech a ještě neska můžem bejt doma," hlásil nadšeně Billovec a "randista" Straka. "Takhle 

přesně to na vandrech chodí," pomyslel jsem si a navrhl plán B: "Já bych si radši prošel zby-

tek tý naučný stezky." Ihned mě podpořili Vašek s Termem, a když se přidal i vůdce Tygr, 
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bylo rozhodnuto. Trochovi a Orlo náš elán nesdíleli a ukřivděně na nás čekali u pramene. Při 

tom načali Termovu nutelu a krátili si dlouhou chvíli nejpopulárnějším kolektivním sportem 

na světě. Naše kvarteto se vydalo na opačnou stranu, než mělo. Museli jsme se vrátit a před-

stírali, že si jenom Termo zapomněl baterky do foťáku, jinak jde vše podle plánu. Šli jsme 

tam přece záměrně - je tam překrásná vyhlídka... Napodruhé už nám to vyšlo. Dozvěděli jsme 

se, jak vypadá lesácká mapa a mnoho dalších zajímavostí. Při procházce bez báglů jsme na-

čerpali cennou energii a s chutí opakovaně vykročili k vyhlídce. U ní jsme se vyptali na cestu 

pohodového lesáka. Hlavním tématem (jak pro koho) se při klesání do obce Šejby staly ví-

kendové bojové hry typu BPA, Dřevárna, Zelnice (resp. Zlenice). 

Na rozcestí před zmíněnou vískou se odpoutala čtveřice Tygr, Kolja, Orlo a Straka. Jejich 

smůla! Termo nám totiž za jejich zády naservíroval celou sklenici utopenců. Když na nás po-

čkali, házeli jsme po nich šišky, aby si šli zas napřed. A pak jsme si pochutnali na Termově 

sklenici nutely. V dobrém rozpoložení jsme se usmívali na kolemjedoucí cyklisty - usmívali 

je slabé slovo, my se jim přímo řehtali. Ale každá sranda jednou končí a my chtěli stihnout 

prohlídku na středověkém hradě Nové Hrady. Termovi jsme se za delikatesy odvděčili tím, že 

jsme mu zdrhli a stíhali uprchlíky. Sotva jsme se jim přiblížili na dohled, oba topičové nasadi-

li takové tempo, že jim Tygr s Koljou přestali stačit. "Proč se oddělili zrovna tihle dva?" pře-

mýšleli jsme s Vaškem nahlas. Rychlým krokem jsme brzy předstihli Kolju s Tygrem, avšak 

topičové se nám ztratili. "Snad přece jen nechtějí jet domů ještě dneska," obávali jsme se nej-

horšího. Později jsme se dozvěděli, že dokonce sprintovali, abychom je nedohnali. Štvalo nás 

množství projíždějících aut, kterým jsme se museli vyhýbat. V Nových Hradech jsme se jedné 

paní zeptali na nejkratší cestu k místnímu hradu a bez otálení k němu spěchali. Termo překo-

nal chvilkovou krizi a dotáhl se až k nám, přičemž daleko za sebou nechal i vůdce s grafikem. 

Udýchaní Straka a Orlo na nás naštěstí čekali na kraji parku a společně jsme podle šipek po-

stupovali k cíli. Tam jsme vtrhli právě včas, abychom si stihli koupit vstupenku a připojit se k 

poslední dnešní skupině. Bohužel nevyšel pokus ukecat pro Vaška studentskou slevu. Pro-

hlídku jsme ještě stihli zdržet nákupem pohlednic a přenosem báglů do pokladny. Personál 

bral naštěstí všechna naše extempore velmi sportovně. 

Prohlídka začala pohledem do vodního příkopu, nad nímž nám slečna průvodkyně sdělila 

základní historické údaje. Hrad pochází z 13. století, původně patřil Vítkovcům, ve 14. století 

pánům z Landštejna, od nichž jej odkoupili Rožmberkové. V roce 1425 byl dobyt a vypálen 

husity. Po dalším požáru roku 1467 Nové Hrady zrekonstruoval až Vilém z Rožmberka v 1. 

pol. 16. století. Brzy však došlo k dalším poškozením následkem exploze uskladněného střel-

ného prachu (1573) a zemětřesení (1605). Po Rožmbercích se zde krátce usadili Švamberko-

vé, roku 1619 se ale hrad vzdal armádě generála Buquoye, jehož potomci jej ovládali následu-
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jících 300 let. Teprve po tomto úvodním výkladu jsme se přesunuli do interiéru. Průvodkyně 

nám ukázala, že jí jen tak něco nerozhodí a ještě zavtipkovala na náš účet: "Škoda že nemáme 

ve vodním příkopu vodu." Narážela na naše zálesácké aroma, které k ní zaválo, když jsme si 

nazouvali pantofle. "Si to tak neberte," kontroval Vašek. V první místnosti jsme vyslechli 

povídání o Buquoyském erbu a o osudech Karla Bonaventury Buquoye, který stál v čele cí-

sařských vojsk v bitvě na Bílé hoře. V osudný den (8. 11. 1620) však nemohl armádu řídit z 

koňského sedla, poněvadž byl zraněn na velmi choulostivých místech. "Na jakých?" zeptal se 

netaktně Orlo. "Buď zticha, prosím tě," pokáral ho Vašek. V dalším sále se naše parta shlukla 

před jedním z obrazů. Průvodkyně na nás: "Mohli byste prosím kousek ustoupit, aby si také 

návštěvníci mohli ten obraz prohlédnout?" Moje chvilka přišla, když jsme měli uhodnout por-

trét panovnice na jednom z obrazů. "To je Marie Terezie." Dozvěděli jsme se ještě něco o 

Terčině údolí a hradech v okolí a přesunuli se nahoru po schodech do knihovny, kde jsme ve 

vitrínách spatřili i specielní černé sklo zvané hyalit. Slečna se s námi oficiálně rozloučila, my 

jsme jí ale pokoj nedali. Nejdříve jsem jí gentlemansky a nezištně pomohl snést pytel s pan-

tofli. Venku jsme se jí vyptávali, jaké možnosti jsou v Nových Hradech. No a když se vrátila 

již bez pantoflů, požádali jsme jí, jestli by se s námi nevyfotila. Svolila. Na Koljově fotce to 

vypadá, jako by jí Orlo držel kolem pasu, ale Wrubelkovi ani muk. V hradním průjezdu jsme 

se ještě vyfotili na lavičce a Vašek sesmolil na kulatý pohled pozdrav pro rodinu Hladkých - 

prý to slíbil Mattymu. 

Na náměstí si někteří z nás doplnili zásoby v místní samce. Straka zase začal somrovat, ať 

se vrátíme co nejdřív, i vydali jsme se s Vaškem k telefonní budce zjistit ranní spoj. "6.37, v 

Hlinsku budeme kolem poledne." Po těchto slovech zavládlo mezi Billovci nadšení. Na mé 

přání jsme zamířili ještě k Buquoyské hrobce, úspěšně jí vyhledali a pokochali se její krásou. 

Na zdejším hřbitově jsem vymyslel další sektu: "Buquoy". Bohužel nemá dodnes ani jednoho 

člena, jelikož si její duchovní otec zakládá na neutralitě. Snad někoho časem ukecám... Zbý-

valo již jen dojít k nádraží. Stanice Nové Hrady je však od obce samotné vzdálená 4 km po 

silnici, 6-7 km lesem po značce. Billovci preferovali asfaltku, zbytek se jim musel podřídit. 

Na nádraží jsme si koupili jízdenku na zítřek od výpravčího, který se choval tak nejistě, jako 

by viděl zapnutý počítač podruhé v životě. "On na to měl donedávna lidi," hájil ho Vašek. S 

jízdenkou v kapse jsme zašli za poslední stavení, tam shodili batohy a dali se do přípravy gu-

láše a vloček. Vše probíhalo podle plánu do té doby, než jsme všechny ingredience nasypali 

do studené vody, což se později ukázalo být fatální chybou. Na pět minut jsme kotlík zavěsili 

nad oheň. Za tuto chvilku se směs stihla jenom připálit, o uvaření nemůže být ani řeč. Po dal-

ším minutovém pokusu o vaření Vašek rozhodl, že už se menu může podávat. Ostatní předstí-

rali, jak je guláš chutný, ale mě odradilo už první kousnutí do syrových brambor. Konvertoval 
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jsem tedy k vločkám. Avšak ani "vločkaři" se příliš nevyznamenali. Místo aby nejprve uvařili 

vodu, nasypali vločky rovnou do studené. A pak už jen sledovali, jak se jim to připaluje. Díky 

jednomu nakrájenému jablku a hrsti borůvek byla naštěstí vločková směs - narozdíl od guláše 

- aspoň konzumovatelná. Ve chvíli, kdy nám již lezli oba pokrmy ušima, vyrukoval nějaký 

inteligent s nápadem smíchat obsah obou kotlíků. O tom, co následovalo, raději pomlčím. 

Další práci pro zdravotníka přichystal Straka, který si uhnal bolení v krku. Vyštrachal jsem 

pro něj tabletku paralenu a nějaké ty vitamíny. Když nám ohýnek dohasínal, projelo kolem 

auto, prudce zabrzdilo a zacouvalo na naši úroveň. My mezitím zadusili plameny a čekali, co 

se bude dít. Otevřely se dveře a ze tmy na nás kdosi zavolal nejistým hlasem: "Viděl jsem tam 

voheň?" "Jo, ale už sme ho uhasili." "Tak to koukejte pořádně zalejt, ať něco nechytne." Po 

několikaminutové konverzaci neznámý nastoupil do auta a odjel. Co s námi mohl dělat. Ve 

stanu jsme s Vaškem ještě vymysleli ideální vandr, na kterém bychom mohli názorně demon-

strovat, jak přesně to na vandrech chodí, a poté spokojeně usnuli. 

 

Pátek 22.7.2005 

Budíček jsme dnes museli přizpůsobit časnému odjezdu vlaku. S Tygrem jsme stihli v 

blízkém močálku vydrhnout kotlíky, ostatní mezitím sbalili stany. Na nádraží jsme s Vaškem 

konečně vyrukovali s pravdou ven a odhalili, jak přesně to na vandrech chodí. Onoho ukáz-

kového vandru do Jeseníku jsme se zúčastnili tři (tím třetím byl Rabín). Naše vztahy byly 

velmi přátelské a srdečné. Všude jsme si dávali přednost, o každý kousek jídla jsme se spra-

vedlivě rozdělili. Za celou dobu nepadlo jediného hrubého slova, ve všem jsme si vycházeli 

vstříc. Každé ráno jsme vstávali přesně v 7:00 a v 8:30 se pravidelně vydávali na cestu. Tiše 

jsme pozorovali lesní zvěř, zhotovovali si sádrové odlitky stop. Zkoušeli jsme se z určování 

květin i stromů a pořizovali si přehledné herbáře. Naslouchali jsme hlasům ptáků a po setmění 

vždy pozorovali oblohu plnou hvězd. Večer jsme v kotlíku připravovali znamenité pokrmy, 

oheň jsme vždy rozdělávali třením dřev. Každý den jsme si vzorně vedli deníky a obohacovali 

je četnými ilustracemi. Jednoho dne si Rabín zlomil nohu. Okamžitě jsme ho ošetřili a vyrobi-

li pro něj pevná a pohodlná nosítka. Dva dny a dvě noci jsme ho obětavě nesli, ani na chvilku 

jsme si nedopřáli odpočinku. Ani sousta jsme nepozřeli, veškeré jídlo jsme dávali Rabínovi, 

neboť on jej potřeboval víc než my. Po dvoudenní strastiplné cestě jsme narazili na dřevař-

skou boudu. Uvnitř žil ochotný dřevorubec, který nám slíbil, že zavolá pomoc. Vtom se uká-

zalo, že Rabínovi vůbec nic není a že celou dobu jen simuloval. Okamžitě a střelhbitě jsme se 

naň vrhli a surově ho zmlátili, aby si to propříště zapamatoval. Dali jsme mu opravdu co pro-

to. 
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Teď jen doufám, že nám nikdo nevěřil ani slovo a že všichni radši sami časem s přibývají-

cími zkušenostmi poznají, jak přesně by to mělo na vandrech chodit. Ve vlaku jsem Strakovi 

podal druhý paralen. "Hlavně nic neříkejte rodičům, voni by mě pak nechtěli pustit na Billa," 

žadonil. S Termem a Vaškem jsme dali mariáš ve třech, přičemž jsme do tajů této vzrušující 

karetní hry zasvětili i Orla. V Budějicích jsme doplnili zásoby. Vašek dlouho nemohl sehnat 

svoji milovanou kofolu. Nakonec se vrátil s vítězoslavně zdviženou rukou, v níž třímal litrov-

ku lahodného moku. "Stála 30 korun," konstatoval a vypadal, že by šel s cenou ještě výš. Po 

chvíli se z Tesca vrátil Tygr, nesa si 2 litry stejného nápoje v podpaží. "Za dvacku," odpově-

děl na otázku, za kolik to pořídil. V rychlíku do Jihlavy jsme zabrali kupé, kde jsme se bavili 

jednou logickou hrou za druhou. Vše odstartovala křížovka v Hospodářských novinách. Na-

vázali jsme osvědčenými "Asociacemi" a slovním fotbalem, při němž není možné vyslovit 

příslušné slovo nahlas. Při jiné hře jeden z nás představoval obžalovaného, ostatní soudce. 

Obžalovaný mohl soudcům klást libovolné otázky a v případě, že si odpovědi protiřečili, zís-

kal alibi, což bylo jeho cílem. Poté jsem vyzval Terma na souboj v piškvorkách a náš souboj 

byl zpočátku velmi vyrovnaný. Vašek si s několika zájemci efektivním způsobem procvičoval 

slovní zásobu. Jeden z nich měl definovat určité slovo, aniž by ho vyslovil. Jiný hráč měl po-

žadované slovo uhodnout. Tyto hry jsme si přenesli i do navazujícího rychlíku, do něhož jsme 

přestoupili v Jihlavě. O rozruch se postarala sympatická slečna, která se chystala vystoupit. 

Než ale stačila otevřít dveře z chodbičky, vlak s sebou škubnul a slečna se usadila Termovi na 

klíně. Zvedajíc se z Termova náručí stihla se ještě rozpačitě omluvit, Termo její omluvu 

gentlemansky přijal. Vašek nás opustil již ve Ždírci, my ostatní jsme se rozprchli po Hlinsku. 

Putovní tábor po Novohradských horách bych hodnotil jako vydařený, nedošlo k žádným 

vážnějším slovním přestřelkám ani ozbrojeným šarvátkám, o zábavu nebyla nouze. Příroda 

Novohradských hor byla velice inspirativní, vyzdvihl bych balvany na vrcholku Kamence, 

neuvěřitelné množství mravenišť a všudypřítomné květy náprstníku. Své kulturní obzory jsme 

si rozšířili v Nových Hradech, které se jen hemží význačnými historickými památkami - 

opravdu lituji, že jsme zde nemohli strávit více času. A abych jen nechválil, či snad dokonce 

nestavěl novohradský puťák na roveň ukázkovému vandru do Jeseníků, musím si na závěr 

ještě postěžovat, že se zbytečně nesl ve znamení spěchu a shonu. "Bill přece nečeká ..." 

Celý vandr zaznamenal Vlk 
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Vzpomínky na Rumunsko (4.-13. srpna 2005) 

 

Rabín, Ove, Vlk 

Jak to všechno začalo 

Mnozí z Vás se jistě doslechli či jinou cestou dozvěděli, že se tři členové našeho oddílu, 

Rabín, Ove a já, letos v srpnu vydali vstříc dobrodružství do rumunských hor. Od tohoto pod-

niku nás neodradili ani naši rodičové přednáškami o tom, kolik se tam pohybuje hladových 

lidožravých medvědů či band krvelačných hrdlořezů, kteří přepadávají turisty. 

Ale vezměme to všechno hezky po pořádku. První impuls vyšel od Rabína: 

Od: Kamil Ruzicka 

Komu: Boban, Šplhoun, Ove, Vašek, Švestka, Pytlas, Vlk 

Předmět: vandr v lete 

Datum: 4.2. 2005, 20:16 

 

Nazdar vážení páni, 

 

omlouvám se za hromadný email, kteréžto také nenávidím, ale nejsem nějak s to vám napsat 

nějak jednotlivě. 

Otázka je zásadní: kdo, kdy, kam, na jak dlouho v létě. 

Kdo DOOPRAVDY chcete, tak se mi ozvěte, budeme pak moci diskutovat dál. 

Kdy: klíčové, chce to už teď stanovit termín, proto píšu. Předběžně bych navrhoval dva první 

srpnové termíny, ale sám se celkem můžu přizpůsobit (na mne to moc neleží). 

Kam: ze strany Venóše je tlak na Rumunsko, jemuž se docela ochotně poddávám a byl by nej-

spíš preferenční (osobně se mi na Slovensko nebo po krajích českých moc nechce). Můžeme 

taky diskutovat o Polsku, Srbsku, či něčem originálním, což mě zatím nenapadlo. 

Jak dlouho: vyhovovalo by cca 10 dnů? 

Vzkaz Švestkovi: kdy se na to petrkovské poustevničení konečně vykašleš a pojedeš? Bobano-

vi: tak co, pochlapíš se? Venóšovi: využiješ přízně überbossa ve volbě dovolené v příhodnější 

čas? 

 

Tak pište. Nejlepší už se rozhodovat, kam přímo jet. 

Kamil 
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Na tento mail jsme kladně odpověděli dva, já a Ove. Když Rabín přijel na návštěvu své 

rodné vlasti, sešli jsme se v předvečer konání okresního kola Svojsíkova závodu ke krátké 

poradě. Tam jsme dohodli termín: 4.-13.8.2005, o čemž jsme pak velice konstruktivně komu-

nikovali po mailu. Výsledkem této diskuse bylo převedení data odjezdu do francouzského 

revolučního kalendáře. Vyrážíme 17. THERMIDORu r. 213. 

 

Jaká byla cesta tam? 

Náš triumvirát opustil rodné Hlinsko v 15:00 SEČ. Vlakem jsme se dopravili do Brna, kde 

jsme nejprve museli sehnat kartuši k hořáku, který jsme si půjčili od Vaška. Čekání na odjezd 

jsme si chtěli zkrátit partičkou mariáše v přilehlé hospůdce. Hospodská na nás však vyjela: 

"Tady mi hrát nebudete!" Autobus měl "sekeru" přes půl hodiny, zabavili jsme se četbou no-

vin. Při nakládání zavazadel jsme zjistili, že oba řidiči jsou rumunské národnosti a jen jeden z 

nich umí trošku anglicky. Autobus byl už z Prahy téměř plný a nepodařilo se nám najít tři 

místa u sebe, proto jsme se rozptýlili po celém autobuse. Já jsem měl o zábavu postaráno díky 

Rabínově lušťovce, Rabín po očku sledoval rumunské filmy promítané řidiči. Odposlouchal z 

nich velmi důležitá slovíčka "sus" (nahoře) a "žos" (dole), která se nám později několikrát 

hodila. Ovemu, který seděl vepředu se "zvedal kufr" z jednoho z řidičů, který vypaloval jednu 

cigaretu za druhou. 

Do cílové stanice Arad jsme dorazili časně ráno a ihned vyhledali nádraží. Zde se Ove ply-

nulou angličtinou jedné drážní pracovnice zeptal na odjezd vlaku do Fiadu, já u toho jen tak 

okouněl a přitakával. V nádražní směnárně jsme pak vyměnili eura za lei. Rázem se z nás stali 

milionáři. Např. Ove za 60 euro obdržel přes 2 miliony lei. Po osmé hodině jsme nasedli do 

rumunského vlaku, před námi bylo ještě celodenní trmácení. Fiad, kam jsme měli namířeno, 

se nachází v severní části Rumunska, v Západních Karpatech. Velmi často kolem nás prochá-

zeli překupníčci s různými cetkami, nápoji či jablíčky. Přestupovali jsme a následně asi tři 

hodiny čekali v jedné menší stanici. Kolem 18. hod. jsme se vydali na poslední štaci. Pořád 

jsme se ptali místní dívky, v kolik tam budeme. Zeptali jsme se taky, jak se řekne "Prší." - 

"Plowa." Po půl hodině jsme vystoupili, ne však ve Fiadu, nýbrž o stanici dříve. Ale o prvních 

krůčcích v podhůří karpatského pohoří Tibles se rozepíšu až příště. 

 

Nichts probleme! 

V pátek 5. srpna večer jsme se ohlédli za odjíždějícím vlakem a zamysleli se co dál. Naše 

první kroky vedly k blízkému seníku, který se Rabínovi zamlouval jako dobré útočiště pro 

přenocování. Já jsem sice váhal a seníku zpočátku nedůvěřoval, ale v dálce blikající blesky a 

Rabínova slova: "lepší děravej seník, než pevnej igelit" mě docela rychle přesvědčily. Sotva 
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jsme se vyšplhali nahoru, pověsili jsme pod děravou střechu Rabínův igelit a přerovnali kupu 

sena k obrazu svému. Před usnutím jsme ještě vzpomínali na rady, které nám před cestou dá-

vali rodiče - např. ať nevstupujeme na cizí pozemky, nebo ať si všechny věci raději na noc 

pověsíme na strom, aby na ně nemohli medvědi. První noc jsme tedy strávili v bezpečí seníku. 

V soboru ráno jsme se vydali hned na cestu. Při prvním setkání s domorodci jsme mohli 

uplatnit několik základních slovíček a frází, které jsme se byli naučili ještě ve vlaku. Nejfrek-

ventovanější z nich bylo "Buna ziwa!" ("Dobrý den!"). Již po několika stech metrech nás za-

stavil dobrosrdečný muž a otázal se nás: "Kam máte namířeno?" (samozřejmě rumunsky). 

Rabín k němu přistoupil blíže a snažil se s ním domluvit znakovou řečí. Z Rumunovi gestiku-

lace jsme vyrozuměli, že jdeme blbě, což naše nepříliš podrobná a nepřesná mapa nemohla 

ani potvrdit, ani vyvrátit. I dali jsme na jeho rady, vrátili se o kus zpět a pokračovali po asfalt-

ce. Směřovali jsme jistě do Fiadu, což nám potvrzovaly kamenné mezníky podél silnice. 

Vtom se z podmračené oblohy spustil vytrvalý déšť, před nímž jsme se schovali v záhadném 

dřevěném přístřešku. Zde jsme posnídali a při vaření čaje poprvé vyzkoušeli plynový vařič. 

Jakmile se mračna trochu protrhala, vykročili jsme opět směrem k hlavnímu cíli naší vý-

pravy, k hoře zvané Tibles (1842 m). Neušli jsme příliš daleko, když před námi zastavili dva 

převozníci dřeva s koňskými spřeženími, že nás prý kousek svezou. Svezli nás opravdu jen 

kousek - k blízkému pohostinství. Mysleli jsme, že si zajeli na "jedno", ale oni se stále neměli 

k odjezdu. Po delší době jsme uhodili na jednoho z nich: "My ..." ukázali jsme prsty chůzi "... 

pe žos (=pěšky)." "Nu, nu, nu!" nechtěl to připustit a ukázal na koně. "Una sekunda," řekl 

nám, jak dlouho máme ještě počkat a šel pro další pivo. Svoje odhodlání odejít jsme ještě ně-

kolikrát opakovali, do čehož se vložil místní štamgasta, který uměl asi pět slovíček anglicky, 

nezapomenutelnou hláškou "Nichts probleme, nichts probleme." Přijeli sem totiž policajti a 

on se nás snažil chlácholit, že se nic neděje. "Fajr in padure (=oheň v lese)," pokračoval ang-

licko-rumunsky. "Nichts probleme." Nakonec se oba převozníci přeci jen odhodlali k odjezdu. 

Naše radost netrvala dlouho. Po sto metrech jízdy zaparkovali u dalšího pohostinství. Přes 

anglicky mluvícího tlumočníka jsme jim dali ultimátum: Když do 20 minut nepřijdou, tak 

odejdeme. Štamgasta, který nás předtím chlácholil, nám mezitím ukázal, co všechno pozřel 

ráno k snídani. Před vypršením lhůty se skutečně objevil jeden z převozníků a pobídl koně 

kupředu. Krajina se míhala kolem nás a my se pokoušeli o konverzaci dle průvodce. "Jaké je 

dnes počasí?" "Jaká je Vaše adresa?" Takové a jiné "užitečné" fráze jsme dávali k lepšímu, 

zatímco on si ťukal na čelo. Když jsme vyčerpali slovní zásobu, zpívali jsme si lidovky - my 

jemu česky on nám rumunsky. 
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Vzhůru na Tibleş! 

Projížďka na voze taženém koňmi byla skutečně silným zážitkem, o jakém se nám ani ne-

snilo. Náš převozník byl velmi přátelský, ale stále jsme nevěděli, jak se jmenuje. Několikrát 

jsme se mu všichni představili a ukázali na něj. Vůbec netušil, která bije. Zachránila nás až 

brožurka s "užitečnými frázemi". Konečně pochopil, zasmál se a odpověděl: "Roman." Po 

další sadě písniček jsme zastavili u samoty, která byla zařízena jako občerstvovací stanice. 

Rabín tu prohodil několik maďarských slovíček s maďarským Rumunem Gyorgyem. Byla s 

ním celkem zábava. Na papír jsme mu napsali, jak se jmenujeme - nejvíc se mu líbilo Oveho 

jméno Zdeněk. "Eště by to chtělo trochu umět psát," utrousil Ove česky, když nám cosi psal 

tempem dvě písmena za minutu. Gyorgyj si asi myslel, že ho Ove chválí a dobrácky se na něj 

usmál. 

Po krátkém odpočinku Roman znovu zapřáhl koně. Za okamžik k nám přistoupila žena s 

dítětem. Uměla trošku německy, což byl tady v horách docela div. Vyptávali jsme se, jaké 

bude počasí atp. Kuriózní je, že mojí lámané němčině rozuměla lépe než Rabínově plynulé. 

Po chvilce konverzace nám sdělila, že dál už musíme "zu Fuß", tedy "[pe žos]". Poděkovali 

jsme Romanovi za jeho služby, rozloučili se i s jeho známou a počali stoupat k hoře zvané 

Tibleş. Minuli jsme ještě několik chalup, většinou se nás jen zeptali, odkud jsme a většinou si 

nás pletli s Francouzi. Rabín s Ovem mi pak vyhrožovali odpáráním holandské vlaječky z 

mého rukávu, která domorodce mohla mást. Tyto výhružky Rabín podpořil otevřením kapesní 

kudly. Navečer se našim zrakům zjevila rozlehlá louka a na ní polorozpadlá dřevěná chatrč. 

Ale "lepší děravá chatrč než pevnej igelit". O pravdivosti těchto slov jsme se měli přesvědčit 

již následujícího dne. K večeři jsme si pochutnali na těstovinách se špagetkou. 

V sobotu se probouzíme do deštivého dne. Není příliš radno vycházet, po snídani se tedy 

pouštíme do mariáše a chvílemi si doplňujeme rumunskou slovní zásobu. Jenže déšť ne a ne 

ustat. V chatrném přístřešku, který jsme již večer vylepšili zavěšením igelitu pod střechu, nám 

nic nechybí. Válet se na karimatce a u toho hrát karty naštěstí zvládneme a výraznější pohyb 

hold oželíme, jsme přece chlapi! Je už odpoledne a pořád "plowa", tj. "prší". Navzdory tomu 

máme dobrou náladu a věříme v příznivý obrat. Přichází kolem třetí hodiny. V mžiku se roz-

hodujeme pro odchod. Stoupáme výš a výš, cesta je stále strmější. Chvíli dokonce jdeme po 

značce (!!), která však náhle končí kdesi ve vysokém vodopádu. Narážíme na kyselku, pro 

kterou nejvíce Ove nachází slova obdivu, ale čepujeme všichni. Stezka je po celé šíři poseta 

kameny, úhel stoupání opravdu strmý, v dáli mlha, ale neprší. Pot se z nás jen řine, Rabín 

"funí" jak lokomotiva. Několikrát se nám stává, že je cesta slepá, náhle končí a dál jen houšti-

na. Pokaždé se vracíme a volíme jiný směr, kde tušíme vrchol Tibleş. Po jednom zvláště ná-

ročném výstupu se nám už ale nechce sestupovat a ztratit tak pracně vydřené metry nadmoř-
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ské výšky a dereme se dále terénem vzhůru. Vycházíme z jednoduché úvahy: Pokud půjdeme 

pořád nahoru, musíme se na vrchol dostat. Ale zkuste si někdy jít s plným báglem pár hodin 

do strmého "krpálu". Balíme to někdy po šesté hodině a chystáme si přístřešek a večeři - rýži 

s vepřovou konzervou COOP. "Ňam, ňam!" Konečně jsem se zbavil konzervy, která byla 

terčem posměchu. 

 

35 hodin uvězněni pod igelitem 

V sobotu 6. srpna večer se vše zdálo krásné. Jasnou oblohu pokrývaly tisíce třpytivých 

hvězd, uléhali jsme tedy v dobrém rozpoložení. Mohli jsme se nacházet ve výšce kolem 1200 

metrů. Probuzení nárazy dešťových kapek do našeho igelitového přístřešku však nebylo vů-

bec povzbudivé. Všude kolem nás mlha a nepříjemnou atmosféru dotvářely poryvy větru. 

Oddalujeme budíček a převalujeme se ve spacáku. Snídáme několik soust a domlouváme se, 

že nemá smysl trmácet se v dešti. Čekáme tedy, až přestane pršet. A ono ne a ne a ne! Včera 

dopoledne nám bylo hej. Leželi jsme v dřevěné chatrči a hráli mariáš. Jenže pod igelitem uvá-

zaným za kus klády je těsno. Člověk si nemůže ani pořádně sednout. Abychom si spravili 

náladu, zpíváme písničky a následně hrajeme několik slovních her. Pořád "plowa şi plowa", v 

přístřešku se tvoří kaluže vody. K obědu si vaříme Oveho vydatnou polévku, která nás zahřála 

nejen u srdce, ale i v žaludku. A stále zataženo a oblačno, ani náznak zlepšení. Probouzí se v 

nás obava, že nám proprší celý den. Tibleş je totiž první pohoří, které vystupuje do místní 

krajiny po dlouhém pásu nížin. Všechna mračna se o něj proto logicky zarazí, část oblačnosti 

pohltí a zbytek pustí dál, aby si i turisté (podle M. Nevrlého velmi žertovné slovo) v jiných 

pohořích "užili". 

Odpoledne pokračuje stejná otrava. Vymýšlíme si různou zábavu, ale už nás nic moc netě-

ší. Zkouším si na chvíli zdřímnout a opravdu se mi to několikrát daří. Můj spacák nasává stále 

více vody, rozhodně si nemůžu stěžovat, že bych se potil horkem. Pojednou konečně kapky 

přestávají dopadat na plochu igelitu. Ihned vylézáme a protahujeme rozlámaná těla. Chvíle 

naděje však trvá velmi krátce, asi pět minut. Další salva životně důležité kapaliny nás zahání 

zpět. Podobně krátká naděje přichází ještě dvakrát. A pak už nic. Jak dlouho to může trvat? 

Není přeci možné, abychom zde byli uvězněni věčně! Snad. S podobným líčením bych mohl 

pokračovat. Možná si říkáte, že to není zrovna moc akční, ale věřte mi, že toho dne se doo-

pravdy nic zajímavého, či snad dokonce dobrodružného nestalo. Vysloví-li se spojení rumun-

ské hory, první asociací u mnohých je "nebezpečí", místo, kde se "něco děje". A my přitom 

nečinně leželi skoro bez hnutí několik desítek hodin na jednom místě. Proč si stěžuju? Copak 

bych radši potkával na každém kroku medvědy a bandy vrahounů. To ne, ale k tomu, abych 

se celý den válel pod igelitem, přece nemusím jezdit do Rumunska. 
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Po dni přichází noc a ujímá se své vlády. Noc, na kterou snad nikdy nezapomenu. Z celo-

denního nicnedělání a odpočívání se mi vůbec nechtělo spát. Ne že se mi nechtělo spát, ono to 

nešlo. Spacák "durch" mokrý, hrozná "kosa". V noci pro jistotu polykám dva paraleny a lehce 

na několik minut usínám až před svítáním. Moji společníci na tom nebyli o mnoho lépe. Na 

vlastní kůži jsme si zkusili, co to znamená "probdít celou noc". V pondělí ráno nám bylo blbě, 

důvod k radosti se přesto našel - přestalo pršet. Okamžitě vše balíme. Celí otrávení dešťovou 

horou Tibleş rezignujeme na dobývání jejího vrcholu. Sestupujeme dolů po stejné trase, kudy 

jsme se drápali vzhůru. Někdo možná namítne, že to bylo zbabělé, že jsme to vzdali předčas-

ně. Takový člověk ať si sám zkusí moknout 35 hodin pod igelitem a teprve poté nechť vynáší 

podobné soudy. Každopádně je to dobrý námět na novou roverskou zkoušku.  

 

Hledáme nový cíl 

Po svižném sestupu jsme se v úterý zastavili až u vodopádu, kde se nám onehdy definitivně 

ztratila značka. Podél vodopádu jsme se s Ovem vydali jí hledat. Vystoupali jsme terénem nad 

vodopád a jednu značku tam skutečně objevili. Další však zůstaly naším očím skryty a jedna 

značka turistickou trasu nedělá. Pod vodopádem jsme se nasnídali a vida! Naše tváře znena-

dání osvítily sluneční paprsky. Po mizerné noci byly snad nejlepší vzpruhou, jaké se nám 

mohlo dostat. Chvíli jsme přemítali nad plánkem, který zhruba zachycoval místní končiny. 

Vrchol Tibleş nás stál již hodně sil, hlavně psychických, a proto nás nyní zlákalo několik 

menších kopců, které náležejí ke stejnojmennému pohoří. 

Následuje další fáze sestupu. Už jen jednou mírně sprchlo, jinak je počasí pro pochod ide-

ální. Za okamžik se nám otevřel výhled na stále ještě těžkými mraky obklopený Tibleş. Chvíli 

pochodujeme po podivuhodných cestách, jejichž prostředek odplavila voda. Siluety vrcholků, 

k nimž máme namířeno, se pomalu přibližují. Připomínám, že cesty nejsou nikterak značené a 

už vůbec ne zachycené v našem plánku. Tu a tam se přirozeně rozdvojují. Potom se musíme 

řídit citem a odhadnout, která je pro nás výhodnější s ohledem na náš cíl. Pojednou jsme se 

odhodlali přebrodit několik metrů široký, nepříliš hluboký tok řeky. Vynikající způsob očisty 

nohou! A co jsme spatřili za říčkou? Hotovou divočinu. Náš odhad se v tomto případě neuká-

zal jako dobrý, ale o to větší dobrodružství jsme zažili. Uprostřed cesty vedlo hluboké vyschlé 

koryto, do kterého by nebylo těžké zahučet. Tato "pohodlná" stezka nás daleko nedovedla - 

ústila přímo do rozbouřených vln řeky. Znovu jsme se tedy brodili. 

Úsek po druhém přebrodění byl o poznání pohodlnější, ale ne tak vzrušující. Pohybovali 

jsme se poměrně rychle, stále jsme totiž mírně klesali. Míjeli jsme rozkvetlé louky. Vyptávám 

se Rabína na názvy některých druhů květin, abych obohatil své chudé znalosti v oblasti flory. 

U křišťálového pramene doplňujeme zásoby vody, kousek od nás se v té chvíli zjevuje zatou-



Kronika hlineckých skautů a skautek z let 2003-2008 

laný pes. Rozhodl se, že nás bude sledovat. Rabín se ho několikrát snaží vyfotit, pronásledo-

vatel však pokaždé mizí v křoví. Záhy se k němu připojil větší kolega. To už máme vytipova-

nou horu na dosah a pouštíme se do těžkého stoupání. Psi zůstali dole. Obloha nad námi je 

jasná a slibuje pohodovou noc. V dáli se nám opět zjevuje Tibleş a nad ním samozřejmě ne-

chybí mračna. Příroda je tu opravdu krásná a inspirující. 

V předvečer se pokoušíme najít vhodné tábořiště, což není ve strmém svahu tak lehké. Te-

prve po delším pátrání nacházíme relativní rovinu. S večeří trochu experimentujeme, aspoň já 

jsem do té doby bramborovou kaši na vandru nikdy nejedl. Ve spojení s Oveho párečky se 

tento pokus vydařil. Rabín se mezitím tradičně ujal budování přístřešku z igelitu. Po jídle si 

nad ohněm ještě suším mokrý spacák. Noc byla klidná, ale víc o ní nemohu povědět, jelikož 

jsem spal. A klidný spánek pro nás v Rumunsku nebyl takovou samozřejmostí, ale o tom jsem 

se rozepsal už minule. 

 

Nahoru a dolů 

Ve středu jsme se vyhrabali ze spacáků do příjemného dne. Sbalili jsme si svých pár šves-

tek a pustili se do dalšího zdolávání vrcholu. Nejprve jsme sledovali vyšlapanou pěšinu, jenže 

ta se brzy vytratila. Poté jsme si museli razit svoji vlastní, pokud možno co nejkratší, cestu 

směrem k našemu cíli. Náročné stoupání řádně prověřilo naši fyzickou připravenost. Kopec 

nás za naši námahu odměnil nádherným rozhledem. Spatřili jsme hlavní hřeben našeho pohoří 

Tibleş, včetně jeho stejnojmenné nejvyšší hory, kterou konečně opustil závoj mraků. Na dru-

hé straně se vyjímaly turisty hojně navštěvované horopisné celky Rodna a Maramureş. Mohli 

jsme také shlédnout do údolí a pozorovat několik podhorských měst. Prostě fantazie! Hodnou 

chvíli jsme se kochali strhující podívanou a nakonec jsme se zde několikrát zvěčnili našimi 

fotografickými přístroji. 

Po menším občerstvení jsme pokračovali dál, nejdříve pochopitelně dolů. No a pak zase 

nahoru. V této fázi pochodu jsme potkali jen jednoho sekáče trávy. Při dalším odpočinku Ra-

bín vyrukoval s návrhem, abychom sestoupili do údolí a zbývající dny věnovali poznávání 

vybraných měst. Mně by se bývalo více líbilo pohybovat se nadále mimo civilizaci, vytipovat 

si třeba ještě jeden vrcholek a pokořit ho. Bylo tam tak krásně, že se mi prostě nechtělo vracet 

se předčasně do ruchu města. Ove se však přiklonil k Rabínovu nápadu, a tak mi nezbylo, než 

se podřídit většině. Od tohoto okamžiku jsme převážně už jen scházeli dolů do údolí. Převáž-

ně, ale ne nepřetržitě! Jednou se námi zvolená lesácká cesta ukázala být tak neschůdná, že 

jsme se museli kus vrátit. Půda se nám tu bořila pod nohama a kdo ví, kam by nás to zavedlo. 

Čím jsme níže, tím více známek života registrujeme. Nacházíme i studánku, objev to velmi 

vítaný. Zatímco jsme se osvěžovali, prošla kolem nás místní žena. Když se nás otázala, kam 
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jdeme, odvětil jí Rabín v jejím rodném jazyce: "Žos." (=dolů) a pro jistotu doplnil svou odpo-

věď pohybem ruky. Nejstarší člen výpravy tak efektivně využil v praxi slovní zásobu, kterou 

pochytil v autobuse, když po očku sledoval film v rumunštině. Prohodili jsme ještě pár slov a 

žena se vydala "sus", tj. nahoru. Už se připozdívá, za chůze se proto začínáme poohlížet po 

nějakém dobrém tábořišti. Zanedlouho odbočujeme z široké hlavní komunikace a nacházíme 

útulný palouk, který se nám jeví docela zastrčený, a tudíž vhodný jako tábořiště. Netušili 

jsme, že si tudy místní zkracují cestu ke svým domovům. Každého kolemjdoucího jsme se 

srdečně pozdravili "Buna ziwa!", ve večerních hodinách pak "Buna seara!" Všichni nám přá-

telsky odpovídali, nikoho nepobuřovalo, že si tam vaříme v kotlíku těstoviny. Po večeři nám 

Rabín vyprávěl různé historky ze svého německého života. Sotva se setmělo, šli jsme na kutě 

- já s Ovem pod igelit, Rabín pod širák. 

 

Saluştia de Sus 

"V noci jsme měli návštěvu," konstatoval ráno Rabín. Kousek od nás se prý potuloval 

medvěd. Rabín tvrdil, že slyšel nějaké bručení, zběsilé štěkání psů a křik chlapů. Zřejmě se 

snažili divokou šelmu zahnat pryč od svých příbytků. Já jsem to sice zaspal, ale aspoň mám 

teď o čem vyprávět. Obloha je zamračená, bez otálení proto radši opouštíme své tábořiště. 

Záhy se před námi vynořují lidské usedlosti. Ve vyšších polohách jsou značně rozptýlené, 

směrem k jádru obce se vzdálenosti mezi domy zkracují. Ale zůstaňme ještě chvíli v okrajové 

části. Tudy protéká menší řeka a nás nenapadlo nic lepšího, než se v ní do půl těla umýt, do-

konce mýdlem! Nechtěli jsme domorodce pohoršovat výrazným tělesným zápachem. I bez 

toho jsme museli působit navýsost odpudivě. Místní právě vycházeli do práce vyzbrojeni ko-

sami i jinými zemědělskými nástroji. Často nás oslovovali a pokoušeli se s námi konverzovat. 

Kdyby aspoň mluvili pomalu... Oni na nás ale většinou spustili proud slov tak rychle, jako by 

si ani neuvědomovali, že jejich řeč neovládáme. 

Ve spodní části městečka se už objevují zděné domy, ba i honosné vily! Běžně tu vedle se-

be stojí polorozpadlá dřevěná chatrč a moderní vila. Jak si takový kontrast vysvětlit? Část 

obyvatel odešla za prací na Západ a tam si vydělala tolik peněz, že si po návratu mohla pořídit 

výstavní dům a auto - nejčastěji dácii. Stali jsme se svědky zajímavé příhody. Prostý domoro-

dec pobíhal kolem svého koňského spřežení. V dáli se vynořil nablýskaný automobil. Měl 

poměrně dostatečný prostor, aby kolem spřežení projel. Přesto se zastavil a čekal, až se mu 

majitel druhého dopravního prostředku uhne z cesty. Prostý muž tedy sešel s koňmi do řeky. 

Krátce poté jsme odbočili na asfaltovou silnici, která nás záhy zavedla ke skromnému ob-

chůdku. Vešli jsme dovnitř, nakoupili trochu jídla - např. chleba podobný naší vece - a posva-

čili venku na lavičce. 
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Naším dalším cílem se stal roubený kostelík se zvonicí, který byl obklopen hřbitovem. Z 

mapky na informačním panelu jsme vyčetli, že se nacházíme v obci Saluştia de Sus. Odtud 

jsme se vydali prozkoumat i zděný, monumentálními malbami zdobený kostel. Když jsme si 

obě architektonické památky prohlédli, postoupili jsme o kus dále a ocitli se na hlavní silnici. 

Nyní jsme potřebovali zjistit, odkud a kdy nám odjíždí autobus. Zamířil jsem proto s Rabínem 

na místní obecní úřad. Zaklepali jsme na jedny dveře a vstoupili dovnitř. Přítomná pracovnice 

se nás nejdříve lekla. Když pochopila, že nejsme lupiči, ale turisti, kteří hledají vhodný spoj, 

napsala nám na kus papíru, kdy nám to jede. "Multumesc, la revedere," rozloučili jsme se s 

díky. U hlavního vchodu nás ještě zastavil cizí chlap a přátelsky nám potřásl ruku. Bez pro-

dlení jsme vyrazili směrem k autobusové zastávce. Cestou nás však zastavila velmi hovorná 

babka, která už měla patrně něco upito. Pořád se smála na celé kolo a cosi do nás hučela. My 

jsme ale nechápali, co po nás chce. Během několika minut se kolem nás vytvořil hlouček zvě-

davců, mezi nimi i několik děvčat. Jednu z nich rozšafná stařena hned začala dávat dohroma-

dy s Rabínem. Dokonce dohlédla i na to, aby si vyměnili adresy. Rabín se s nimi nechal vyfo-

tit a po návratu jim několik fotek zaslal. A jak to dopadlo? To nevím, ale myslím, že je Rabín 

stále svobodný. 

 

Od Ukrajinské hranice na jih 

V Saluştia de Sus jsme ve čtvrtek odpoledne nasedli do autobusu staršího data výroby, kte-

rý nás zavezl do města Sighet. Jmenované místo leží na rumunsko-ukrajinské hranici. Jeli 

jsme dlouho, což neznamená, že jsme urazili velkou vzdálenost. Znamená to jen tolik, že náš 

autobus jel hodně pomalu. Na autobusovém nádraží jsme si vyhledali spoj do další přestupní 

stanice, do Baia Mare. Potom jsme se vydali do centra. Vybavuji si několik kostelů, ale příliš 

jsem je nevnímal, neboť se na mně podepsala únava z výše zmíněné strastiplné cesty. Stavili 

jsme se v jedné restauraci, abychom něco pojedli. "Va rog un langoş cu brinza," objednal 

jsem si u okénka lámanou rumunštinou langoš se sýrem. Servírka na mě spustila několik otá-

zek. "Já vám ale nerozumim," opáčil jsem pro jistotu česky. Pochopila a cosi mi naznačila 

rukama. Kývnul jsem a svého langoše se nakonec dočkal. Po krátkém posezení jsme si to na-

mířili přímo na nádraží. Už nám scházelo jen pár set metrů, když jsme si všimli, že náš auto-

bus právě projel kolem nás. Podle jízdního řádu měl odjíždět až za pět minut... 

Co teď? Nezbývá než přenocovat někde poblíž ukrajinské hranice. Jdeme podél pozoru-

hodných dvojitých kolejí, na Ukrajině mají vlaky totiž širší podvozek. Za poslední chalupou 

sbíháme z železničního náspu a shazujeme batohy. Nevypadá to tady zdaleka tak romanticky 

jako naše nocležiště v předešlých dnech, ale noc tu snad přečkáme v klidu. Kousek odtud ply-

ne řeka Tisa. Díky jednomu slepému rameni tohoto veletoku nám dělá společnost roj komárů 
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i jiného otravného hmyzu. Na plynovém vařiči si připravujeme polévku, abychom neusínali s 

prázdnými žaludky. V intervalu mezi západem slunce a rozedněním se nestalo nic tak drama-

tického, že by mě to vzbudilo. 

Ráno se vracíme podél trati zpátky k autobusovému nádraží. Tam potkáváme tři mladé 

spoluobčany z Evropské Unie, pár z Francie a jejich španělskou přítelkyni. Část cesty máme 

společnou. Zjišťujeme, že jsou to takoví výletníci, kteří nemají namířeno do hor, ale do něja-

kého hostelu. Po chvíli se s nimi loučíme. My vystupujeme v Baia Mare. Zavazadla si nechá-

váme v nádražní úschovně a vyrážíme do města. Nastoupili jsme do tramvaje, Rabín na seda-

dlo vedle řidiče. Přímo uprostřed vozu stojí za pultíkem žena prodávající jízdenky. Přes pro-

sklenou přepážku signalizujeme Rabínovi dotaz, jestli si je máme koupit. On stejnou otázku 

tlumočí řidičovi a vzápětí nám ukazuje, že není třeba. Vystupujeme nedaleko centra, díky 

hodnému řidičovi jsme se svezli gratis. 

Přes rozlehlé náměstí nás nohy zavedly k místnímu muzeu. Venku stojící průvodkyně nás 

přesvědčila, abychom šli dál. Studentské vstupné činilo 20.000 lei vechi na osobu, což je v 

přepočtu asi 18 korun. Určitě jsme neprohloupili, že jsme se nechali zlákat. Ochotná průvod-

kyně brzy přivedla kolegu hovořícího německy. Rabín později sice tvrdil, že moc německy 

neuměl, ale mně se líbilo, že mluvil pomalu a zřetelně, a proto jsem mu dobře rozuměl. Vy-

právěl nejen o muzeu, ale např. i o své dávné návštěvě Prahy. Bylo to celkem příjemné zpest-

ření. My jsme pak už ale chtěli pokračovat v prohlídce města, přestože se z výrazu rumunské-

ho průvodce bylo patrné, že nám stále má co říci. 

 

Návrat do Aradu 

Po delší době strávené v baiamarském muzeu jsme se ze všeho nejdříve chtěli trochu na-

jíst. V malém obchůdku jsme si proto koupili pár kousků pečiva. Ceny potravin jsou v Ru-

munsku srovnatelné s tuzemskými. Dokonce ani benzín tam není levnější - ne že bychom ho 

kupovali, ale cestou jsem si toho všiml. Když jsem na náměstí sháněl pohledy, zjistil jsem, že 

je v trafikách vůbec nevedou (o den dříve v Sighetu jsem po nich rovněž pátral marně). Na-

konec mě jedna trafikantka poslala pro "ilustrate" do obchodního domu v sousedství, kde 

jsem konečně pochodil. Jakmile jsme baiamarské centrum probloumali křížem krážem, za-

končili jsme naši procházku v předraženém restaurantu. Půllitrová sklenice minerálky tu stála 

30.000 lei vechi (asi 27 korun). V obchodě jsem si několik minut poté opatřil 1,5 l "apa mine-

ral" za pouhých 20.000. To se stalo při návratu na nádraží. 

Tentokrát nám autobus neujel, ale pro změnu už byla všechna místa obsazená. Nejednalo 

se o ledajaký autobus, ale o tranzit. Po krátkém vyjednávání jsme se domluvili, že trasu z Baia 

Mare do Satu Mare klidně absolvujeme ve stoje. Ze Satu Mare, kam dojedeme asi za hodinu, 



Kronika hlineckých skautů a skautek z let 2003-2008 

do Oradey už si sedneme. I ve stoje byla jízda tranzitem o poznání pohodlnější než do té doby 

standardní přeprava starodávnými autobusy. A několik míst na sezení se uvolnilo ještě před 

avizovanou stanicí Satu Mare. Můj soused, starší muž s knírkem, ale nebyl zrovna štěstím bez 

sebe, když jsem si k němu přisedl. Brzy začal ztěžka oddychovat a lapat po dechu. Bylo to 

znamení, že koupel, kterou jsme včera ráno vykonali, už ztratila svůj účinek. Pán radši hned 

otevřel okno a naštěstí se neudusil. To by tak ještě scházelo! 

Kvalita silnice mezi dvěma poměrně významnými městy byla katastrofální. Zejména při 

krajích vozovky byl jeden výmol vedle druhého. Auta proto jezdila prostředkem. Dva protije-

doucí automobily se většinou vyhnuly až na poslední chvíli jako v nějakém americkém filmu. 

Kromě toho náš autobus musel tu a tam předjíždět koňská spřežení. Už se stmívalo, když 

jsme vystoupili ve městě Oradea. Naše kroky vedly nejdříve k blízkému vlakovému nádraží, 

abychom zjistili, jaké máme vyhlídky dostat se do Aradu. Zde nás oslovil mladý a neodbytný 

taxikář, jenž nám hodnou chvíli nabízel své služby. Rezignoval teprve po Rabínově průpovíd-

ce, že on osobně by si to mohl dovolit, ale jeho přátelé ne. "They´re short of money," vmetl 

taxikáři do očí. 

Na světelné tabuli jsme našli celkem příhodný ranní spoj. Ale co teď? Nějaké klidné mís-

tečko na přespání můžeme hledat několik hodin a je možné, že stejně nakonec žádné nena-

jdeme. Sečteno, podtrženo - spát se nám v podstatě vůbec nevyplatí. A čas, který takto získá-

me, lze využít k noční prohlídce města. Několikrát se ptáme kolemjdoucích, kudy se dosta-

neme do centra. Na rozdíl od podhorských usedlíků se s velkoměšťáky dá domluvit anglicky. 

Přesto mně byli prvně jmenovaní mnohem sympatičtější pro svoji vstřícnost a dobrotu. V cen-

tru obcházíme památky a pozorujeme dělníky, kteří neustávají pracovat ani po půlnoci! S 

Ovem si jdeme "zablbnout" do dětského parku na houpačky a kolotoče. Později se usazujeme 

v zahrádce jakési hospody. Ove s Rabínem si poručili guláš, já se mezitím trochu prospal. 

Před svítáním se vracíme na nádraží, kde v čekárně klimbáme až do příjezdu vlaku. 

 

Z Aradu se vracíme domů 

Do Aradu nás dopravila poměrně moderní vlaková souprava, která byla podle Rabína vy-

robena v jeho druhé vlasti, v Německu. Je sobota ráno, jsme po probdělé noci unavení, chce 

se nám spát. Co s tím? Zabydlujeme se v parčíku nedaleko nádraží, kde si uzurpujeme tři la-

vičky coby provizorní lehátka. Sice jsem neusnul, ale jako odpočinek bych se to označit od-

vážil. Když jsme si chvíli poleželi, pozřeli jsme k snídani jakési zbytky z našich zásob. V tom 

okamžení kolem nás prokulhal bezdomovec a nenápadně prohlédl obsah všech odpadkových 

košů podél cesty. Sotva zmizel za rohem, z legrace jsem začal napodobovat jeho chování. 
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Stačilo k tomu ještě trochu chrchlat a lidé se nám rázem obloukem vyhýbali. Po deseti dnech 

bez teplé sprchy nemáme svým vzezřením k onomu bezdomovci příliš daleko. 

Z parku vyrážíme do středu města. Až na výjimky se kolem nás míhají jen tři typy výloh: 

lékárny, směnárny a obuvnictví. Poblíž náměstí Rabín navštívil kadeřnický salón, kde se ne-

chal oholit, ostříhat a navonět. V jednom z mála obchůdků s potravinami dokupujeme jídlo na 

cestu a nějaké dárky pro naše blízké. Vzápětí vcházíme do víru tržnice, odkud si odnášíme 

trochu ovoce. Posléze se od nás odděluje Rabín, aby se mohl nerušeně porozhlédnout po zá-

koutích Aradu a zachytit některá z nich svým fotoaparátem. Je docela horko. 

Ve smluvený čas se naše trojka znovu setkává. Do odjezdu nám zbývá již jen několik ho-

din. Rabín s Ovem chtějí zajít na točené pivo, jenže zjišťujeme, že ho tu málokde čepují. Na-

konec se musí spokojit s "lahváči". Při zpáteční cestě se stavujeme v pizzerii na večeři, aby-

chom utratili zbývající desetitisíce lei. Na autobusovém nádraží si krátíme čekání licitovaným 

mariášem. V autobuse se nám podařilo najít tři volná sedadla vzadu na "pětce", takže jsme 

mohli v karbanu pokračovat. Já jsem sice na plné čáře prohrával, ale aspoň jsem jakž takž 

pochopil základní pravidla. K rumunsko-maďarské hranici to netrvalo dlouho. Zato tam jsme 

čekali asi pět hodin! "Schengen na ně," bědoval Rabín. Víc si nepamatuji, protože jsem tvrdě 

usnul a probudil se až v Maďarsku, kousek od hranice se Slovenskem. 

Nový den vítáme opět mariášem. Ze Slovenska do Brna už je to kousíček. V Brně se příliš 

dlouho nezdržujeme, neboť nám vlak pěkně navazuje, ale nezbytné "lidovky" jsem koupit 

stačil. No a myslím, že cestu z Brna do Hlinska popisovat netřeba. Každý přece ví, že se pře-

stupuje v Havlíčkově Brodě. Tak nač se o tom rozepisovat? 

Co dodat? Rumunská anabáze pro mě bezesporu byla nezapomenutelným zážitkem i neo-

cenitelnou zkušeností. Ve sbírce svých "puťáků" jí řadím jasně na první místo. Nezbývá mi, 

než poděkovat Ovemu a Rabínovi, že to se mnou celou dobu vydrželi. Děkuji i Vám všem, 

kteří jste mé vyprávění dočetli až do konce. Velice si vážím Vaší vytrvalosti. 

La revedere! 

Na zážitky z Rumunska zavzpomínal Vlk 
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Poprázdninový úklid na skauťáku (začátek září 2005) 

 

Mirek, Cukr, Vojta, Jirka, Vlk, Švejdoš a nějaké skautky 

 

Sešli jsme se první pátek v měsíci ve tři hodiny na skauťáku. Byl tam Mirek, Cukr, Vojta, 

Jirka, Vlk, já a nějaké skautky. Skauťák byl od shora až dolů naplněn celtami, áčky, … Holky 

se ze začátku smáli, že pouze umývají nádobí, ovšem než si ho pořádně prohlédli. To pak z 

mytí nádobí byla utěrková válka - holky proti Cukrovi. My jsme měli jinou práci: nejdříve 

jsme nahoru vynesli matračky a molitany, Vojta s Cukrem, když se nepral, později i s Jirkou 

podávali Mirečkovi stany, ten nám nahoru, Vlkovi a mně. Občas jsme slezli, aby se např. slo-

žila áčka a větší stany, které byli nahoru vytaženy pomocí lana, ovšem až poté co si na ně jako 

na většinu velkých stanů netroufl Mirek. 

Pracovní nasazení vylíčil Švejdoš 

 

Rádcovský kurz (3. září 2005) 

 

Dne 3. září, jsme se sešli na skauťáku ve složení já, Tahoun, Zebra, Termo, Kolja, Jenda, 

Ojelek, Cukr a Švejdoš, abychom se připravili na to, jak v příštích letech vést vlčata nebo 

skauty. Našimi instruktory byli Glum, Vlk, Vašek a později i Matty. 

Kurz začal asi o půl deváté a vyprávěním začal Glum, který povídal o skautské symbolice 

a o tom, jak správně předat zkušenosti, které jsme do té doby získali. Po Glumově výkladu, 

jsme měli kratičkou pauzu, kterou Glum vyplnil hrou na kytaru. O tom, jak vést skauty a se-

stavovat takový program, který by je bavil, referoval Vlk. Všichni si samozřejmě zapisovali 

poznámky do zápisníků, aby to nezapomněli a mohli kdykoli nahlédnout. Po další prozpívané 

pauze mluvil Vašek o metodice her, jak by měla vypadat opravdu dobrá hra, která bude 

všechny bavit. Přišla další přestávka, při které jsme blbli s mobilem... Po příjezdu Mattyho 

jsme si skoro všichni vyzkoušeli modelové situace a řešili jsme je, jako by to byla skutečnost. 

Situace byly opravdu záludné. A když se měli ostatní proměnit ve vlčata, byla opravdu sran-

da. Zvlášť Termo si to užil... Po každé "scénce" nám to zkušenější pochválili a dodali své rady 

a názory. Ke konci jsme se všichni přesunuli ke stolu a Matty nám začal vyprávět o psycholo-

gii vlčat, jak je vést a jaké jsou nejčastější problémy. Konec byl kolem obědu, a tak jsme se 

rozešli. Myslím, že Orlo a Námořník mohou být opravdu zklamáni, že se tam nemohli dostat. 

Minikurz byl opravdu povedený a naučný. 

Za kurzem pro rádce se ohlédl Mirek 
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Středisková výprava do Orlických hor (23.-25.9.2005) 

 

V pátek 23.9. každý čekal, až se konečně setkáme před stadionem, abychom mohli odjet do 

Orlických hor, na celostřediskovou víkendovou výpravu. Kolem šesté hodiny jsme všichni 

shromáždili a usedali do autobusu. Na výpravu jelo spoustu vlčat a světlušek, docela hodně 

skautů a skautek a samozřejmě nemohlo chybět vedení. Cesta byla dlouhá a pro některé 

únavná, ale po příjezdu každý procitl. Když jsme dorazili do Liberku, ihned jsme prozkoumali 

místní faru, ve které jsme měli přespávat. Po průzkumu se každý zabydlel a vybalil si věci. 

Jelikož jsme přijeli dlouho, měli jsme do večerky volný čas. Vlčata a světlušky se stále zabyd-

lovali a skauti a skautky začali využívat volného času tak, že hráli fotbal nebo si pinkali. Při-

šel čas, kdy už nebylo vidět na míč ani na košík, a tak jsme se šli připravit ke spánku. V dolní 

části fary spali všichni kromě nás skautů. My jsme se zabydleli na půdě. Někteří skauti usnuli 

hned, ale někteří až déle. 

Probuzení do sobotního dne nám obstarali skautky, protože nás polejvaly vodou. Ráno by-

lo studené, a tak jsme se šli dolů ohřát a nasnídat. Po rychlé snídani si každý sbalil a vyrazili 

jsme. Sedli jsme do autobusu a ten nás zavezl až do Rychnova nad Kněžnou a ne do Ratibo-

řic, jak se domníval Orlo. V Rychnově jsme si prohlédli místní zámek a zahrady. Po prohlídce 

jsme opět sedli do autobusu a jeli na prohlídku dělostřelecké tvrze Hanička. Tam se těšili 

hlavně skauti a některá vlčata. Přijeli jsme na místo, ale ještě jsme museli kousek dojít. Vyšli 

jsme z lesa a přivítala nás výstava obrněných tanků a děl ze druhé světové války. Zde jsme 

měli rozchod. Někteří obdivovali tanky, někteří kupovali suvenýry a někteří (Termo) se vrhli 

do bufetu. Termo byl poněkud rozzuřený, jelikož neměli slibované párky v rohlíku za 7,50. 

Po chvilce přišel vysoký pán v maskáčích a to byl náš průvodce. Prohlídka tvrzi začala výsta-

vou zbraní. Průvodce nám vyprávěl o tom, proč byla Hanička vybudována a k čemu sloužila. 

Také nás upozorňoval, že je v podzemí osm stupňů, někteří však nereagovali. Sešli jsme 98 

schodů do hloubky 19 metrů pod zemí. Pokračovali jsme dlouhou chodbou stále níže pod 

zemský povrh. Průvodce nám ukazoval, k čemu jsou jednotlivé místnosti. Potom nám sdělil, 

že se nacházíme 40 metrů pod zemí a prohlídka končí. Zhasnul světla a všichni zdrceně a vy-

strašeně čekali, co se bude dít. Naštěstí nezavládla panika a průvodce s úsměvem na tváři roz-

svítil. Pokračovali jsme tedy dál. Prohlídka trvala asi necelou hodinu a prošli jsme skoro celou 

základnu a spoustu bunkrů. 

Každý si z Haničky odnesl nějaké vzpomínky a pokračovali jsme dál v putování. Šli jsme 

asi čtyři hodiny lesem a stále jsme nacházeli polorozbořené bunkry. Většinu cesty jsme šli po 

Jiráskově stezce. Výprava se samozřejmě neobešla bez nějakého problému. Tentokrát se jedna 



Kronika hlineckých skautů a skautek z let 2003-2008 

skupina ztratila. Po chvilce jsme se ale všichni zase setkali a autobus nás pozdě večer vezl do 

Liberku. Na faře nás čekala vydatná večeře v podobě špaget. Ještě v sobotu večer přišlo něco, 

co nikdo nečekal. Noční bojovka! Ve vesnici bylo rozmístěno šest bunkrů a úkolem družstev 

bylo donést co nejvíce zpráv do jednotlivých bunkrů. Hra byla opravdu povedená, ale vyčer-

pávající. Proto všichni zalehli do spacáků a spali. 

V neděli ráno se všichni zase sbalili a připravili na odjezd. Ještě než jsme ale odjeli, bylo 

vyhlášení noční hry. Vyhrálo družstvo Obránců. A na úplný konec připravil Vlk test. Test byl 

jako vždy záludný - hlavně otázka, jakou velikost bot má řidič:) Chvilku po obědě jsme dora-

zili do Hlinska, kde jsme výpravu ukončili. 

Tato výprava byla opravdu originální a dost podařená. Ti, co nejeli, přišli o skvělé zážitky 

a spoustu srandy. 

O zážitky z celostřediskové výpravy se podělil Mirek 

 

Fotbalový turnaj (1. října 2005) 

 

V sobotu 1. října byl v Hlinsku uspořádán osmý skautský fotbalový turnaj. Zúčastnily se 

oddíly z Heřmanova Městce, Kameniček, Luže a Slatiňan. Zápasilo se ve dvou různých kate-

goriích - skauti a roveři. V kategorii skautů bylo celkem dosti hodně týmů, takže šest. Zvítězi-

li skauti z Heřmanova Městce, druzí jsme byli my a potom bylo družstvo ze Slatiňan. Ve sku-

pině roverů se z vítězství radovaly Kameničky, následovalo naše mužstvo a Luže. Na tento 

turnaj nikdo dlouho nezapomene. 

Takto zavzpomínal Jirka 

 

Dne 1. října se konal v hlinecké základní škole v ulici Ležáků už osmý ročník skautského 

fotbalového turnaje. Účastnily se ho oddíly z Kameniček, Luže, Slatiňan a oddíl z Heřmanova 

Městce, se kterým jsme se seznámili již předchozího večera na společné schůzce. 

Oddíly byly rozděleny na dvě kategorie - skauti s počtem šesti týmů, roveři se čtyřmi 

týmy. Mezi šesti skautskými mančafty se představila i dvě domácí družstva. Ale bez jediné 

porážky zvítězili borci z Heřmanova Městce. Dále následovalo první družstvo domácích a 

družstvo ze Slatiňan. V kategorii roverů byly opět dva týmy z Hlinska. Zdálo se, že domácí 

vyhrají, v základní skupině totiž skutečně vládli. Ale ve finále nad nimi zvítězilo družstvo z 

Kameniček. Takto Kameničky zopakovali loňské vítězství. 

Turnaj se opravdu povedl a můžeme se těšit na devátý ročník. 

Takto zavzpomínal Švejdoš 
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Atletický přebor Pardubice (15. října 2005) 

 

V 6:00 měl být sraz na nádraží, kde jsme se sešli na poslední chvíli. Jako poslední samo-

zřejmě přiběhl Vlk a zbytek ze skauťáku. Cestou do Pardubic ve vlaku hráli Orlo, Pláštěnka a 

taky Buzola karty. Když jsme se odebrali z nádraží, Orlo prohlásil: "Můžu si dojít do Hyper-

novy?" Nakonec se od nás odpojil společně s Mirečkem. My jsme mezitím došli na sportoviš-

tě, kde jsme asi 15 minut hledali šatnu. Nakonec nás umístili do koupelny. Bylo nám řečeno, 

že za pět minut je nástup. My jsme zatím dělali v šatně kraviny. Za chvíli přiběhl Kolja a po-

vídá: "Dělejte, už je asi 2 minuty nástup." První disciplína byl hod granátem, kde si Termo 

musel symbolicky zařvat, ale stejně mu to nevyšlo. Po naší disciplíně měla sprint Buzola, a 

jak myslíte, že to dopadlo? Samozřejmě jim ukázala, jak se sprintuje. 

Tak jsme se ubírali na další a další disciplínu, až přišla poslední. A tou byla štafeta ve slo-

žení Vlk, Mireček, Straka a taky Jenda. Jako první startoval Vlk, který předával Mirečkovi a 

pak Straka, od kterého jsme očekávali pořádné mety - a vono jo. Nejlepší byly Strakovy obli-

čeje, když dobíhal. V předposledním kole jsme si mysleli, že to je v kapse. Na řadě byl Jenda 

a měl slušný náskok, ale borec za ním nasadil mety a Jendu předběhl. No nic, byli jsme druzí. 

Po doběhnutí se Vlk podíval na hodinky a povídá: "Dělejte, je za pět minut tři, tak jdeme, ať 

stihneme vlak v 15:24." Nakonec jsme to stihli, ale už pískali na odjezd. A my jsme byli rádi, 

že už jedeme domů. 

Takto viděl atletické závody Divoch 

 

Na skauťáku proběhla v pátek schůzka Výrů s Mirečkem. Po schůzce na přespání jsme ve 

skautském domě zůstali jen já, Mireček, Pat a Mat - Zebra a Tahoun. Přibližně v 11 hodin se 

k nám přidal i Orlo s kyselými okurkami. V noci jsme psali SMS Wasbuce - to je holka z mé 

třídy. A po tom, co jí Mirek a Orlo napsali, jsem se bál jít do školy. Někteří pak dělali až 

téměř do rána kraviny. 

Druhý den - "Den atletický" nás Vlk s pomocí zákeřných holek probudil už v 5:00, ale 

vstávali jsme do mokrého oblečení až v 5:40. Na nádraží na nás čekal zbytek oddílu. Zajíma-

vé bylo to, že při cestě byla někomu strašná "kláda", jiný se zas dusil špatným, horkým vzdu-

chem. Tak někdo různě přecházel z kabinky do kabinky. Na nádraží šel Termo hned natěšeně 

pro svůj párek v rohlíku. Pak se k němu přidali ostatní. Po nedlouhé cestě jsme se dostavili na 

atletické hřiště. Obsazení jsme měli ve všech kategoriích a tak ten, kdo zrovna nezávodil, 

koukal se, jak to jde ostatním a fandil. Za Hlinsko závodili i Buzola a Pláštěnka, samozřejmě 

jako holky. Pak už po hodně disciplínách se mohli ukázat i naši vedoucí v roverské štafetě. 

Takže se také na nás jenom nedívali a ve štafetě se umístili na krásném druhém místě. Když 
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závodění skončilo, většina z nás už chtěla jet domů. Ale vlak měl brzo vyjíždět. Dali jsme si 

takový "chůze-klus-běh pohyb". Na nádraží nás zachránil Jenda, který k vlaku doběhl včas a 

zastavil ho. Díky tomu jsme mohli v klidu odjet. 

Na schůzce jsme se dozvěděli, že jsme skončili na druhém místě. Ale to bylo už za celé 

závody. Zajímavé je, že Buzola a ta druhá, Pláštěnka, se umístili na třetím místě a to byli jen 

dvě! Vítězství jsme sice neobhájili, ale zúčastnili jsme se a vítězství můžeme obhájit příští 

rok. 

Takto viděl atletické závody Švejdoš 

 

Vánoční besídka (23. prosince 2005) 

 

Tahoun, Zebra, Orlo, Mirek, Vlk, Jenda, Vojta J., Švejdoš, Švestka, Kolja, Termo 

 

V pátek jsme se jako každý rok sešli na skauťáku na vánoční besídce, která se letos konala 

pod vedením Tahouna, Zebry a Orla. Když jsme si ve složení já, Vlk, Jenda, Vojta J., Švejdoš 

a Švestka mysleli, že jsme kompletní a že začneme, vyvalil se, jako vždy se zpožděním, ne-

dochvilný Kolja a s ním Termo. Pak každý předal svůj dárek " Ježíškovi", ale naskytl se pro-

blém. Ježíšek nebyl opravdový, ale byl to Zebra, který se dal hned na útěk. Tahoun nás rozdě-

lil do dvou skupin, jedna se vydala po stopách Zebry a druhá šla připravit stromeček. Po delší 

době jsme Zebru dopadli a on se dobrovolně a bez odporu vzdal. Stromeček už byl připrave-

ný, ještě explodovalo pár petard a přišel ten čas. Zapálili jsme prskavky a Jenda nám rozdal 

dárky. 

Přesunuli jsme se na skauťák, kde jsme si pořádně prohlédli dárky a přišel další program. 

Každý si sedl ke stolu a začala ochutnávka cukroví. Aby nám chutnalo, přečetli jsme si pár 

povídek od Šimka a Grossmanna. Kolja mezitím stačil rozbít svůj dárek. Bohužel letos chybě-

ly družinové scénky, ale nebylo možné udělat scénku ve dvou lidech! Škoda, že jste nepřišli, 

na besídce byla veliká sranda a byla to po delší době oddílová akce. Doufám, že se tedy 

sejdeme na příští oddílovce (viz výše) ve větším počtu!!! 

Vánoční besídku zhodnotil Mirek 

 

Fandíme pardubickému hokeji (28. prosince 2005) 

 

Do vlaku v Hlinsku nastoupilo 18 lidí převážně skautů, v Holetíně se k nám přidal Tahač s 

nějakým ,,týpkem", kterého neznám. V zastávce Vojtěchov nastoupil šéf akce a jeho bratr 
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Zebra. Po vystoupení z vlaku se celá tlupa příznivců hokeje a hlineckého piva vydala do již 

předem zamluvené hospůdky nedaleko centra, cestou se k nám připojil Orlo, který byl již před 

naším příjezdem v ,,Pardubkách". 

Když jsme dorazili k hospůdce, kde mimochodem čepovali Rychtáře, rozdělili jsme se na 

tři skupinky, první nejpočetnější šla do lokálu, my mladší roveři jsme se vydali do města a 

Vlk se vydal na pardubický zámek. 

Zatímco Vlk obdivoval krásy pardubické architektury a Boban, Kamil, Matty,... popíjeli 

pivečko, naše skupina obešla několik trafik, ,,obchoďák" Tesco a pár drogérek. Nikde neměli 

barevné spreje na vlasy, tak jsme se rozhodli, že se vrátíme do základního tábora - hospůdka, 

kde čepují Rychtáře. Cestou tam se nám poštěstilo a koupili jsme si svoje spreje. 

V hospůdce jsme se občerstvili a potom už se mohlo vyrazit na hokej. Já, Termo, Tygr, Zebra, 

Orlo, Tahoun a Vlk jsme měli místa na ochozu, jednu řadu nad námi seděla Maruš se svým 

přítelem. Před začátkem utkání jsme si nastříkali vlasy do klubových barev - červenobíle!!! 

V první třetině pardubičtí vstřelili dvě branky. Po nepříjemné kolizi útočníka s gólmanem 

musel být plzeňský gólman vystřídán svým kolegou. Před koncem první dvacetiminutovky 

snížili plzeňští na 2:1. V druhé třetině Plzeň vyrovnala, ale vzápětí musel plzeňský brankář 

dvakrát lovit puk ze své sítě. Třetí třetina přinesla další zásah do plzeňské branky, tím pádem 

Pardubice vyhrály 5:2. 

Cestou na nádraží jsme dávali hlasitě najevo to, kterému týmu jsme fandili, za to nás Bo-

ban a Kamil, ale i nový člen skautské základny neustále bombardovali sněhovými koulemi. 

Cestu vlakem nám zpestřila partička mírně podnapilých fanoušků ze Slatiňan - jeden z oné 

partičky zatáhl za záchrannou brzdu. 

Myslím, že se hrál dobrý hokej a všichni si ho užili. Na jména hráčů, kteří dávali branky se 

zeptejte Zebry nebo Šplhouna, já si to nepamatuji. Akce byla zdařilá a ti, jež nejeli, přišli o 

vynikající sportovní zážitek. 

O akci Vám povyprávěl Kolja a poupravil Termo 

 

Dne 28. 12. 2005 se uskutečnil skautský výjezd do Pardubic. Zde bylo hlavním cílem 

zhlédnutí hokejového klání mezi týmy HC Moeller Pardubice a HC Lasselberger Plzeň. Po 

příjezdu do Pardubic jsme měli 2 hodiny času, proto jsme navštívili již předem zamluvený 

Rychtář bar, ve kterém jsme se občerstvili a pobavili. Část naší výpravy využila dostatku času 

k procházce po městě a k návštěvě zámku. Po zaplacení jsme se ubrali k pardubické ČEZ aré-

ně. Tam jsme každý dostali lístek a odešli na místo sledovat zatím pouze rozbruslení, po kte-

rém vjela na led rolba, aby před začátkem utkání vyčistila ledovou plochu. Po uhlazení ledu 

se za potlesku a zvuku pardubické hymny objevila mužstva Pardubic a Plzně. 
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Dosud potemnělá aréna se rozsvítila a diváci sledovali úvodní vhazování. Domácí začali 

ohromným náporem, který v 8. minutě zužitkoval tvrdou střelou do pravého horního rohu 

Robert Kántor a bylo to 1:0. Domácí pokračovali dál ve stejném tempu a v 15. minutě zvýšil 

na 2:0 Jan Čaloun. Pak byla Plzeň donucena vystřídat gólmana Romana Málka, jenž byl po 

nezaviněném střetu s Petrem Sýkorou odvezen do nemocnice. Jako by se zmražená nálada z 

publika přenesla i na pardubickou obranu, která udělala chybu, kterou potrestal v 17. minutě 

Dušan Andrašovský a snížil tak na 2:1. V první třetině se již nic zajímavého nestalo. 

Po osmnácti-minutové přestávce začala třetina druhá, ve které byli ze začátku aktivnější 

plzeňští hráči. Také toho využili a ve 28. minutě vyrovnal na 2:2 Roman Tvrdoň. Pardubičtí 

se otřepali poměrně rychle a už za necelé tři minuty šli znovu do vedení 3:2 zásluhou Lubo-

míra Korhoně. Pak přišlo vyloučení domácího borce, které Plzeň nezužitkovala, ba naopak 

ujel Miroslav Hlinka a v 39. minutě zvyšuje krásným gólem v oslabení na 4:2. 

Třetí třetina již nebyla tak kvalitní, ale nedá se říct, že pardubičtí jen bránili, což potvrzuje 

fakt, že ve 45. minutě ujel hostující obraně Petr Sýkora a nádherně mířenou střelou vymetl 

pavučinky v pravém horním rohu plzeňské branky. Aréna byla ve varu a poté, co hlasatel 

oznámil: ,,Dnešnímu utkání přihlíží 9300 diváků, je vyprodáno!", začaly kolovat mexické 

vlny. Po ukončení zápasu zahalily ledovou plochu z tribun přiletující perníčky. Poté co se 

hráči rozloučili s nejlepším publikem v České republice, mířili jsme ke vchodu, před kterým 

jsme se všichni sešli a odešli na nádraží. Tam jsme chvíli čekali na vláček, který nás odvezl 

domů. 

O hokejové zážitky se podělil Zebra 

 

Pingpongový turnaj (18. února 2006) 

 

Vlk, Orlo, Míra, Divoch, Ondra, Vojta, Švejda, Petr a Tomáš 

 

V sobotu 18. února jsme se sešli na skauťáku ve složení: Vlk, Orlo, Míra, Divoch, Ondra, 

Vojta, Švejda, Petr a Tomáš. A začali jsme hrát. První zápasy odstartovala skupina mladších, 

v níž byli Ondra, Vojta, Švejda, Petr a Tomáš. A pak jsme začali hrát i my starší. Zajímavý 

zápas sehráli Divoch a Míra. Utkání to bylo dlouhé na napínavé, nakonec zvítězil Divoch. 

Později přišli na řadu Vlk s Orlem. Orlo si dělal zbytečné naděje, že Vlka porazí. A ono nic! 

Vlk ho rozmetl lehce 3:0 a Orlo odešel od stolu se sklopenou hlavou. 

Poté jsme se odebrali do klubovny, kde nám Vlk pouštěl gruzínské písně a měli se přihlásit 

dva dobrovolníci. Hádejte, kdo do toho šel... Samozřejmě Orlo a Míra. To zatím nevěděli, co 

mají dělat. Měli si připravit tanec k této gruzínské hudbě. Potom se odešli připravit a my jsme 
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zatím odehráli další zápasy. A nyní přišel tanec. Bylo to takové nezvyklé halekání a potácení 

se, ale všichni jsme se nasmáli, až nás bolela břicha. Tak se nám to líbilo. Turnaj šel dál. Měli 

jsme si přinést oblíbenou knížku a povídat o ní. Na závěr se konalo vyhlašování vítězů. Ve 

skupině mladších zvítězil Vojta a Orlovi se splašili ruce a tleskal mu asi deset minut v kuse, 

ale asi si to užil. Ve skupině starších zvítězil Vlk, ačkoliv jsme s tím počítali. A tím náš turnaj 

skončil. 

Za turnajem se poohlédl Divoch 

 

Komedie na opeře (únor 2006) 

 

Matty, Boban, Pavla, Vašek, Ove, Vlk, já - Brouk Pytlík, Popelka, Lída a její dcera Li-

duška 

 

Den po nevolebním sněmu, 25. února 2006, jsme se vydali za kulturním obohacením do 

moravské metropole Brna. Účastníků bylo zprvu počítáno na deset: Matty, Boban, Pavla, Va-

šek, Ove, Vlk, Já - Brouk Pytlík, Popelka, Lída a světluška Liduška, která zaskakovala mys-

lím za Tygra. Cestou se k nám připojila ještě naše táborová lékařka Maruška. Na programu 

byla mimo jiné i návštěva opery v Janáčkově divadle… 

Divadlo zvenčí sice vyjadřovalo zabetonovaný komunismus, ale když jsme vstoupili 

dovnitř, ohromil nás impozantní, majestátní interiér a ke zpříjemnění přispěla také šatna 

zdarma. Odložili jsme své svršky a jali se hledat, kde vlastně máme svá místa. Usadili jsme se 

do pohodlných měkkých semišových sedaček a já si pročítal program, který jsem si zakoupil 

za 60,- Kč proto, abych věděl, o čem opera bude. 

Odezněl poslední zvonek a začalo první dějství. Zpěváci s hlasy vysokých kvalit se objevili 

na scéně. Zpěv se linul po celém divadle, ale nějak mu nebylo rozumět. To proto, že nikoliv v 

češtině, ale v italštině bylo zpíváno. Naštěstí české titulky svítily na světelné tabuli nad jeviš-

těm. Po prvním dějství se nechal slyšet Vašek, že to tedy není jeho šálek čaje. A Ove mu při-

takal, což se dalo přirozeně pochopit, zvláště když se v onom čase hrál důležitý olympijský 

hokejový zápas. 

Na konci druhého dějství, když na scéně zbyl už jen Alfréd, řekl jsem si, že slova znám už 

z programu, a tak si můžu dovolit zavřít oči a vnímat plně jen hudbu. Bohužel vedle mě seděl 

právě Vašek, kterému přišlo náramně legrační, jak tam sedím se zavřenýma očima a začal mě 

pozorovat. Vše by bylo v pořádku, kdyby mě nepřemohla únava a nezačal se pokyvovat do-

předu a dozadu a nakonec "neklimbnul" hlavou. To už Vašek nevydržel a začal se smát. Vzá-

pětí skončilo dějství a Vašek sděloval s potěšením ostatním své dojmy. Krize nastala na za-
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čátku třetího dějství, kdy Violetta, již těžce nemocná, pěla tesknou a soucit vyvolávající árii. 

Snažil jsem se soustředit, ale šlo to stěží. Vašek mě pravidelně kontroloval svými rozjařenými 

pohledy, zda náhodou neusínám. Nevydržel jsem a musel se smát s ním. Pak jsme se několi-

krát na sebe podívali a smáli se bez přestávek. Poslední kapku přilil Vlk, který seděl za námi 

rozklepaný smíchy a pološeptem (na půlku divadla) prohlásil: "Hlavně tu nedělejte žádný 

vopičky." To byl náš konec. Všichni tři jsme se začali chechtat tak, že se s námi klepaly i 

měkké, semišové sedačky. Tlumili jsme sice své projevy, jak to jen šlo, avšak zastavit smích 

bylo nemožné. Teprve po chvilce jsme se utišili, ale nesměli jsme na sebe ani mrknout, jinak 

bychom zřejmě museli opustit divadlo předčasně. 

Cestou z divadla jsme se ještě občas pochechtávali příhodě, která se nám stala, a mířili 

jsme na šalinu. Měli jsme štěstí, právě přijížděly z obou směrů. Šli jsme ve skupinkách, Bo-

ban nás informoval. Nastoupili jsme a najednou koukám, jak Vašek a Vlk, kteří šli kousek za 

námi, neohroženě kráčí k šalině stejného čísla, ale jiného směru. V tom momentě se smáli 

všichni, kteří to viděli. Vašek a Vlk nakonec nastoupili do té správné šaliny. S nimi jsem se 

shodl, že jsme se celkově nasmáli víc, než kdybychom jeli na komedii. Nicméně až opět poje-

du na nějaké představení, musím si dát velký pozor, abych neměl spánkový deficit. 

 

Giuseppe Verdi: La Traviata 

Dočetl jsem se, že La Traviata, v překladu Zbloudilá, od italského skladatele Giuseppe 

Verdiho byla zkomponována na námět díla Alexandra Dumase ml., Dáma s kaméliemi. Po-

jednává o osudu slavné pařížské přelétavé ženy Violetty, do které se zamiluje upřímnou lás-

kou Alfréd. S ním odjíždí Violetta na venkov, kde spokojeně žijí. Tam ji navštíví Alfrédův 

otec a nutí ji, aby Alfréda opustila kvůli dobré pověsti rodiny. Přestože Violetta Alfréda milu-

je, ustoupí požadavku jeho otce a odchází. Nic netušící Alfréd je z toho zoufalý a chce se po-

mstít. Vyhledá Violettu a společensky ji znemožní. Navíc zraní jistého barona a musí prch-

nout ze země. U Violetty propuká tuberkulóza a pozvolna umírá. Alfréd se od svého otce vše 

dozvídá a pospíchá za Violettou. Alfrédova přítomnost ji vrací novou sílu bojovat s nemocí, 

ale bohužel je už pozdě… 

 

Co se dělo před operou? 

Cestou do Brna se různě debatovalo, zvláště Boban byl čilý v konverzaci s malou Liduš-

kou. Vyptával se, vykládal atp. Nakonec Lidušku rozplakal výkladem trestního práva. V Brně 

jsme vystupovali na Králově Poli, po brňácku "na Krpoli", zakoupili si jízdenky na dopravu a 

vyrazili pod Bobanovým vedením na jeho privát. Kombinovali jsme dopravu autobusem a 

tramvají, v místní hantýrce "šalinou", přičemž spoje na sebe neuvěřitelně plánovitě navazova-
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li, a to po celou dobu našeho pobytu. Na Bobanově útulném privátu, kde bydlí mimochodem s 

Mattym a dalšími studenty, jsme odložili velké bágly. 

Poté jsme se vydali prohlédnout si světoznámou brněnskou stavbu - Vilu Tugendhat, která 

je zapsaná na seznamu Unesco. Od silnice připomínala spíše sklad potravin, ale když jsme 

vstoupili dovnitř, podivovali jsme se důmyslnému provedení celé stavby, která svou architek-

turou předběhla svou dobu. Za zmínku stojí, že právě zde se v roce 1992 podepisovaly proto-

koly o rozdělení Československa. Následoval oběd v hospůdce poblíž a návrat na privát. Tam 

jsme se převlékli do večerních šatů a plni očekávání odjeli do Janáčkova divadla, které leží v 

centru města. 

 

Co následovalo po opeře? 

Pokračovali jsme do místního sportbaru, kde jsme zhlédli konec olympijského utkání. Ně-

kdo poté využil možnost hry kulečníku a někdo studium hry na výherních automatech. V tom 

vynikala zejména Maruška, která jako jediná něco vyhrála, když mačkala blikající tlačítka. Z 

čehož jsem dospěl k tomu, že zřejmě nezáleží na tom, kdo hraje, ani jak hraje, ale záleží na 

náhodě. Po nabytém dni jsme odjeli zpět na privát k zaslouženému spánku. 

Druhý den jsme s živými vzpomínkami opouštěli Brno. Ve vlaku jsme si krátili dlouhou 

cestu společenskými hrami, jako je ku příkladu historicky poučná hra "myslím si osobnost" 

nebo "slovní fotbal". 

Poučil, pobavil i potěšil Brouk Pytlík 

 

Výprava do Jeníkova (březen 2006) 

 

Když se sešlo pár skautů v maskáčích na autobusové zastávce U koníčka, ke kterým se při-

dal i Vlk, bylo vše připraveno k odjezdu. Tentokrát směr Jeníkov. Zdejší dům se spíše podo-

bal zámku, než noclehárně pro skauty! Tři velké sály, dvě koupelny, několik ložnic a sklep 

posloužily bohatě k našemu programu. Škoda jen, že se celý program kvůli nedostatku času 

nedal stihnout, poněvadž bojovky a smluvená zdravověda s odbornou osobou by mohly být 

fakt skvělý. Hned při vstupu do prvního sálu mě zaujal krb. Tak jsem okamžitě zatopil, aby 

bylo teplo. Pinkali jsme si s nafukovacími balónky, když nás Vlk přerušil a šli jsme hrát 

"Asijskou hru". Byla obrovská škoda, že nám jel autobus tak brzo, protože to tam bylo fakt 

skvělý. Ti, co tam nejeli, přišli o hodně… 

Výpravu zhodnotil Orlo 
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Výlet roverů a rangers do ÚSP Slatiňany (duben 2006) 

 

Aneb…,,NE"Normální Lidé 

Na začátku byla myšlenka u bratra Vlka v hlavě, 

do Slatiňan prý zvládneme dojet celkem hravě. 

Řekli jsme: ,,No proč ne?" a už jsme byli ve vlaku, 

s chtíčem dávat lidem radost a se svačinou ve vaku. 

Když stanuli jsme na místě, asi za dvě hodiny, 

vyhledali jsme dům Sluneční, kde chráněné bydlí rodiny. 

Rodiny jen v uvozovkách, nejsou spolu příbuzní, 

jen abyste neměli představu o nich iluzní. 

Nejdřív jsme jim zazpívali pár písniček lidových, 

po divadle linul se celým domem velký smích. 

Když jsme potom pěli zas písně, které znali, 

někteří si broukali, jiní přímo řvali. 

Skákali a tančili, zatleskali vděčně, 

kdybychom neřekli dost, tleskali by věčně. 

Písničky jsme prokládali příjemnými hrami, 

balónky si ponechali, budou si pinkat i sami. 

Všechno lítá, co peří má. Stůl, že lítá? Nelítá! 

Kuba řekl, že nelítá, hlavně televize ať není rozbitá. 

Pan čáp ztratil čepičku, pak Bláznivá štafeta, 

ti lidé si pamatují a mají srdce ze zlata. 

Pomáhali, smáli se, nálada byla svěží, 

proto pak z toho prostředí se odcházelo jen stěží. 

Ty ,,lidičky" pracují, smějí se, kreslí, pláčí, 

Tak proč nám ,,lidem NORMÁLNÍM" 

,,BLÁZNI" říci stačí?? 

Zveršovala sestra VRABČÁK 

 

Fotbalový turnaj (22. dubna 2006) 

 

Dne 22. dubna se na hřišti v Blatně uskutečnil v pořadí již devátý ročník skautského fotba-

lového turnaje. Hrálo se ve dvou kategoriích. V první z nich, do 15-ti let, se zúčastnilo šest 
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týmů: dva z Hlinska a Kameniček a po jednom z Proseče a Heřmanova Městce. Ve druhé, od 

16-ti let, se dostavily týmy čtyři: dva z Hlinska, jeden z Kameniček a Chrasti. 

V mladší kategorii byla mužstva rozdělena do dvou skupin, zápas trval 12 minut a na kaž-

dé straně bojovali čtyři hráči v poli a brankář. Utkání o třetí místo sehráli skauti z Proseče a 

Heřmanova Městce. Projevila se zde zkušenost Heřmanova Městce z minulého ročníku, za-

tímco skauti z Proseče se našeho turnaje zúčastnili poprvé. Snad právě proto se ze třetího mís-

ta radovali "Heřmaňáci". Ve finále se potkaly týmy z Hlinska a Kameniček. Byl to krásný 

zápas, ze kterého však po 12 minutách vítěz nevzešel, a tak přišly na řadu penalty. Ty lépe 

zvládli skauti z Kameniček, a proto si odvezli putovní pohár za vítězství ve skautské katego-

rii. 

Skautská utkání byla prokládána zápasy roverů, které trvaly 14 minut. V této kategorii se o 

konečné třetí místo střetli borci z Hlinska a Chrasti. Poté, co hlinečtí roveři vyrovnali v po-

slední minutě na 1:1, musely rozhodnout penalty. V loterii pokutových kopů byli úspěšnější 

Hlinečtí. Finále obstaraly, stejně jako v mladší kategorii, týmy z Hlinska a Kameniček. Po 

vypjatém zápase, který skončil 2:0 ve prospěch hostí, se i starší hráči Kameniček mohli rado-

vat ze zisku poháru. 

Celý turnaj se nesl v duchu fair-play, i proto nedošlo k vážnějším zraněním, než byla odře-

ná kolena. Doufám, že se turnaj všem líbil a příště k nám znovu rádi přijedou. 

Organizátor ZEBRA 

 

Velká roverská cyklohra (květen 2006) 

 

Vlk, Pytlas, Gábina, Orlo, Termo, Šplhoun, Buzola, Lída, Tahoun 

 

(z pohledu organizátora) 

Tak organizačně náročnou hru jsem snad ještě nepořádal! V prvé řadě proto děkuji Pytlí-

kovi, který mi s ní opravdu vydatně pomohl. Zapomenout nesmím ani na Gábinu, která mě 

rovněž podporovala. Bez nich by se "cyklohra" zřejmě vůbec neuskutečnila. 

Přípravy trvaly přibližně tři týdny a bylo to pro nás opravdu perné období. Nápady při kon-

struktivním rozhovoru s Pytlíkem přicházely skoro samy, jejich realizace byla o poznání slo-

žitější, nemenší pozornost jsme však museli věnovat také tomu, aby se našeho podniku vůbec 

někdo zúčastnil. Dva týdny před cyklodnem "C" jsme počítali s 12-13 lidmi, v předvečer akce 

ale hrozilo, že nedáme dohromady ani osm, tedy nezbytnou spodní hranici. Přemlouvání, po-

slední horečné přípravy, stres, chvilková radost, vzápětí zklamání, nakonec naděje na dně 

Pandořiny skříňky. 



Kronika hlineckých skautů a skautek z let 2003-2008 

V sobotu se nás mezi 8. a 9. hodinou sjelo devět. Heuréka!!! Napětí opadá. Pytlas ještě 

všem musí zkontrolovat, někomu i drobně opravit kolo a jde se na věc. Dělíme se na dvě sku-

piny, každá poté na dvě podskupiny: Pytlas - Orlo a Termo - Šplhoun, Gábina - Buzola - Lída 

a Tahoun - Vlk. Obě grupy se snaží sehnat co nejvíce kontaktů pro nejmenovanou, ale velmi 

renomovanou cestovní kancelář. Přibalujeme pár nejnutnějších věcí z lékárničky a vyrážíme 

do terénu (děravé silnice se slovem terén určitě označit dají). O průběhu naší projížďky, pro-

žitcích z jízdy, útrapách, bloudění, nalezení sebe i spojenců, o větru, slunci i dešti, o Třech 

zlatých vlasech děda Vševěda a kdo ví, o čem ještě Vám lépe a podrobněji poreferují Tahoun 

a Orlo. Já přikročím rovnou k hodnocení. 

"Já tě nesnášim," mračil se na mě po návratu Orlo. Následný úsměv na jeho tváři však pro-

zradil, že to s tou nenávistí snad nebude tak horké. Myslím, že námaha investovaná do příprav 

se vyplatila. Bylo to určitě náročnější, než jsme předpokládali, všichni se ale s úskalími soutě-

že vypořádali mimořádně skvěle. Připouštím, že ne všechno bylo úplně optimální, některé 

skupiny například museli značnou část cesty mašírovat po rušných komunikacích. Věřte mi, 

že se z těchto chyb poučíme. Získali jsme cenné zkušenosti, v hlavě se mi navíc urodil zají-

mavý námět na další možnou "cyklohru". Co z toho vyplývá? Ale to už bych až příliš předbí-

hal. 

Za triumvirát pořadatelů Vlk 

 

(Z pohledu závodníka) 

V sobotu 6. května v 8 hodin jsme se sešli před skautským domem. Bylo nás celkem devět: 

Tahoun, Božka, Pytlas, Šplh, Orlo, Lída, Buzola, Termo a Vlk. Na začátku, jak to má být, 

nám Vlk vyprávěl příhodu. Prý mu zavolal zástupce jedné cestovní agentury, která si nedávno 

v našem regionu otevřela svoji pobočku. Obrátila se na nás, jestli bychom jí neobstarali něja-

ké kontakty na turistická místa v našem okolí. 

Dostali jsme seznam, který obsahoval deset adres. My jsme se rozdělili do dvou skupin (asi 

aby byla nějaká pojistka, kdyby jedna neuspěla). Každá grupa se rozdělila ještě na dvě části 

podskupiny, jež se podělily o místa ze seznamu. Pořadatelé ještě zkontrolovali, jestli má kaž-

dá dvojice (trojice) odpovídající mapu a mohlo se vyrazit. Cesta to byla perná a velmi namá-

havá, protože, jak každý ví, Vysočina je velmi členitá! V každé obci, do které jsme měli dojet, 

bydlel nějaký člověk, kterého jsme měli najít podle adresy a krátkého popisku. Tento člověk 

nám dal šifru, z níž jsme zjistili, na které turistické místo máme zamířit. Do určeného limitu 

jsme se měli vrátit zpátky ke skautskému domovu. 
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Tato cyklohra se podle mého názoru velmi povedla, i když měla své malé vady, které bude 

nutno do příště vychytat. Ale na druhou stranu jsme navštívili hodně zajímavých míst - za 

zmínku stojí třeba památník ve vypálených Ležákách nebo Kunětická hora u Pardubic. 

Tuto hru všem vřele doporučuje Tahoun 

 

Akce Kapka (červen 2006) 

 

Vlk, Orlo, Tahoun, Zebra, Mirek, Švejda, Divoch, Lída, Meriem, Petra, Jana, Helga, 

Buzola. 

 

Nikdo dlouho nevěděl, jestli něco je a jestli něco vůbec bude. Pak teda Boban, hlavní orga-

nizátor, nechal všem vzkázat, že se máme sejít ve středu, abychom něco domluvili... Posklá-

dali jsme pár informačních letáků, dostali trička a ujasnili si pár věcí. 

Když jsme se v pátek 16. 6. slezli, jak šváby na pivo, a zahráli si mariáš, mohli jsme si jít 

nechat na úřad zapečetit pokladničky. 

Pak už byl směr jasný - hlinecké benzínky. Lída, Meriem, Petra s Tahounem a Zeblou šli 

dolů a ten zbytek: Vlk, Jana, Helga, Buzola, Švejda a Divoch šli se mnou nahoru. A pak jsme 

už jen myli, myli a myli. 

Když nám přišel pomoc i Míra byla myčská sestava kompletní. 

Večer jsme to zapíchli před pátou a šli počítat penízky. 

Vybrali jsme neuvěřitelných 8.015 korun 50 haléřů! 

Na akci zavzpomínal Orlo 

 

Tábor - Bor u Skutče (1.-15. července 2006) 

 

1. táborový den: sobota 1.7.2006 

Na letošní tábor jsme se sešli u stadionu neobvykle dlouho. Až o půl jedné, ale většina při-

šla stejně dýl. V jednu jsme vyjeli na cestu, při které jsme si povídali o zážitcích. Když jsme 

dorazili, tak jsme se převlíkli do pracovního a šlo se stavět. Nejdřív jsme postavili pár áček, 

pak je dostavili a připevnili plachty. Někdo ještě dělal latrínu a tak dále. Když jsme to vše 

dodělali, tak byla tradiční večeře- buřt guláš. Hodně z nás se na něm podílelo i tak malou pra-

cí, jako třeba zahušťování. Potom byl takový neoficiální nástup a ukončení 1. táborového dne. 

Hlavně, že hlídala vlčata, která z toho měla velkou radost. 

Švejdoš 
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2. táborový den: neděle 2.7.2006 

Budíček jako obvykle v 7 hodin. Následovala samurajská rozcvička, po ní snídaně. A na-

konec nástup na dopolední zaměstnání. Z toho vyšlo najevo, že vlčata si budou hrát a skauti 

makat. A ono to tak dopadlo, protože půl skautů šlo na jídelnu, která byla postavena za půl 

hodiny a zbytek na tee-pee a usadit lajning, to bylo po chvíli taky hotovo. Následoval oběd a 

odpolední zaměstnání, ve kterém skauti dělali všechny dodělávky a tábor mohl začít na plné 

otáčky. A tak tento nedělní den končí. Termo zatroubil večerku a celý tábor usnul. 

Divoch 

 

3. táborový den: pondělí 3.7.2006 

Jako obvykle jsme se probudili pod zvukem Termovy trubky. Běželi jsme na rozcvičku, 

kde jsme procvičovali samurajské boje. Poté jsme měli nástup na snídani. K snídani byly na-

mazané chleby. Po snídani se zkontrolovaly stany. Rádce dne byl Orlo, takže to šlo rychle. 

Nástup nebyl zajímavý až na Vlka, který přednesl myšlenku dne. Potom jsme se odebrali do 

tee-pee, kde nám Vlk povyprávěl o 10. bodu skautského zákona. A taky jsme zhodnotili začá-

tek táborovky, která začala minulou noc. Většina hlasovala kladně. Další dnešní etapa spočí-

vala v tom, že jsme dostali papírek, na něm byla věta napsaná samurajsky. My jsme museli ty 

písmena přeložit. Jako první přeložil větu klan Azuči. Poté jsme se odebrali na oběd, který byl 

dobrý. Polední klid proběhl rychleji, než jsem očekával a tak následoval odpolední program. 

O něm jsme stavěli sprchu a vykopávali kámen v tee-pee., který byl velký a nám se ho nepo-

vedlo vyndat. Následovala sváča a poslední dodělávky. V dalším bloku jsme měli možnost 

plnit podmínky nováčkovské zkoušky. Potom byla krátká večeře a ještě rychlejší večerka, 

takže jsme byli už ve stanech a poslouchali Terma, jak zatroubil pár písní. Tento den byl za-

jímavý a poučný. 

Vojta J. 

 

4. táborový den: úterý 4.7.2006 

Jak jsme se ráno probudili, měli jsme zase tu krutou rozcvičku s Orlem. Pak jsme měli sní-

dani. A pak jsme šli ke vztyčení státní vlajky a úklid stanů. Potom jsme my jako skauti měli 

ranní zamyšlení, tématem byl 9. zákon: skaut je hospodárný. Tento den byl výjimečný v tom, 

že roveři mluvili cizími jazyky. O dopoledním zaměstnání jsme nakládali do Bobanovýho 

auta přebytečné věci. Pak jsme dostali úkol, postavit jedno áčko. To byl už problém, neměli 

jsme tyče a stavbu stanu a tak jsme museli jet s Bobanem autem do domečku, kde jsme si vza-

li tyče a jeli zpět. A tak jsme to áčko nakonec postavili. Pak jsme hráli hru Mgr. 1. úkolem 
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bylo rozdělit se do dvojic a utvořit želvu. Druhým úkolem bylo rozdělit se na dvě družstva a 

projít bludiště, které Boban s Vaškem připravili. Po obědě jsme měli táborovku a dodělávali 

jsme různé věci v táboře. Potom byla večeře a po ní osobní volno a tak většina skautů hrála 

karty. A potom byl nástup na sejmutí státní vlajky. Potom už byla večerka a šli jsme spát. 

Jirka 

 

5. táborový den: středa 5.7.2006 

Tento den, v pořadí už pátý, začal být zajímavý už hned po půlnoci, kdy nějaká skupinka 

řádila na skále. Hlídka okamžitě vzbudila rovery (kromě Straky…) a akce mohla začít. Roz-

dělili jsme se na skupinky a číhali. Když už jsme zaslechli dva hlasy, tak jsme se já, Orlo, Vlk 

a Vašek schovali do stromků. Když osoby v podnapilém stavu procházeli za sebou okolo nás, 

Vašek vyskočil z úkrytu a povalil na zem jednoho kluka. My jsme pohotově zneškodnili jeho 

komplice. Potom jsme si všimli známé tváře… Byl to Michal Martínek. Tak jsme oba naruši-

tele vyvedli na silnici a bylo po všem. Ráno začalo opět tradičně rozcvičkou naboso. Po roz-

cvičce a snídani si skauti a roveři připravili scénky pro vlčata. Téma bylo "rizika doby". Bylo 

možno vidět scénky o alkoholu, cigaretách, drogách a hracích automatech. Odpoledne se ode-

hrála CELOtáborová hra a to doslova. Bojovka byla ve stylu výsadku. Zavedli nás pryč a úko-

lem bylo donést svůj papírek se jménem zpět do tábora. V tom nám ale bránili R+R a někteří 

vedoucí tábora. Některým se zadařilo, jiným ne, ale hra byla podařená a asi nejvíc si ji užili 

Skauti, některá vlčata a hlavně roveři. Navečer si skauti vyžádali koupání a tak jsme se ode-

brali na koupálko. Tam jsme měli 2 hry do Mgr. a obě vyhrál bezkonkurenčně Kapr. Celý 

povedený den ukončil zahajovací oheň, u kterého se zpívalo a hrálo. Jako vždy měli nejorigi-

nálnější scénky vlčata… 

Mirek 

 

6. táborový den: čtvrtek 6.7.2006 

Jako každé předešlé ráno, nás ze spacáků vytáhla Termova trubka. Rádce dne byl Vlk, ale 

přesto jsme měli rozcvičku se Zebrou. Poté následovala ranní hygiena, která byla výjimečně s 

nástupem, který se stejně nepovedl. Jakmile jsme se nasnídali, šli jsme sbírat borůvky, které 

jsme měli k obědu jako "dělobuchy". Vlčata měla soutěž, kdo jich sní nejvíc. Soutěž dopadla 

docela dobře až na to, že se potom stála fronta na latríny. Ještě před obědem jsme měli tábo-

rovou etapu, ve které jsme měli úkol, vyřezat klíč. Odpoledne byla výměna rádců. Takže nám 

připravily program rangers, které vedou světlušky. Připravily pro nás trojboj, ve kterém jsme 

běželi na koupálko, tam uplavali deset bazénů a běželi zase zpět. Třetí disciplína bylo házení 

šišek ze vzdálenosti asi 7 metrů do čtverce o metru. Poté jsme měli možnost plnit si odborky a 
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nováčkovskou zkoušku. Pak dostal Straka dobrý nápad, zahrát si softball. Při hře odjela část 

roverů hrát hru. Moc dlouho jsme ale softball nehráli, protože po Divochově odpalu míček 

zapadl do lesa a tak hra skončila. Po vydatné večeři a po nástupu jsme šli unavení spát. 

Cukr 

 

7. táborový den: pátek 7.7.2006 

Budíček byl jako obvykle v 7 hodin. Hned po budíčku následovala rozcvička s Vlkem. 

Většina z nás nestihla hygienu po rozcvičce, protože snídaně byla moc brzo. Ale po snídani 

jsme se mohli dodatečně umýt. Dnešní program do 12:30 byl jednoznačný, dělat dobré skut-

ky. Když jsme se vrátili, měli jsme ještě půl hodiny čas, než byl oběd. K obědu byla polévka a 

rýže s řízkem. Po odpoledním klidu jsme se měli převléct do starého oblečení. Lída a Vlk šli s 

námi a v lese nám udělali falešná zranění. Když jsme byli hotoví, tak Lída odešla a Vlk šel 

pro rovery, že se stal teroristický útok. Roveři a Rangers si vedli moc dobře, ale nějaké malé 

chybičky rozhodovaly o životech. Když byl konec, šli jsme se vykoupat na koupaliště. Po 

příchodu do tábora jsme měli chvilku volna a pak večeři. K večeři byly špagety. Nástup pro-

bíhal normálně, tedy do té doby, než prasklo lanko na stožáru. Po nástupu se skauti shromáž-

dili u táboráku a zhodnotili dnešní den. Poté byla mše svatá a tak skauti, kteří na mši nešli, 

opravili stožár. K večerce Termo zahrál: Bob a Bobek, Křemílek a Vochomůrka. 

Igor 

 

8. táborový den: sobota 8.7.2006 

Probudili jsme se pod hraním Terma na trumpetu. Za chvíli byl nástup na rozcvičku, jako 

vždy bosí a s meči. Vrátili jsme se a šli na hygienu, pak přišel nástup a prohlídka stanů. Ná-

sledovalo vztyčení státní vlajky. Potom byla snídaně, po které jsme měli další etapu táborov-

ky. Po svačině jsme se dali do přípravy táboráku. Už jsme se moc těšili na oběd a polední 

klid. Po obědě se většina skautů sešla v našem stanu a hráli jsme Dračí doupě. Další program 

bylo plnění bodů do stezky a odborek. Po svačině přišla na návštěvu rodina z Afghánistánu, 

žijící v Proseči. Povídali, jak se dostali do Čech. Pak už byla jen večeře a stažení vlajky. Po-

tom se šlo spát. 

Petr 

 

½ 9. táborový den: neděle 9.7.2006 

Jako vždy ráno zazněla Termova trubka. Asi nikomu se nechtělo moc vstávat a ani mně ne, 

připadal jsem si nevyspalý. No a když jsem rozvázal stan a otevřel plachtu, viděl jsem… nic! 

Byla totiž tma. Všichni (i dívčí kmen) jsme se sešli na našem náměstíčku a Matty řekl, že se 
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dnes překrývají dvě planety a slunce nebude vidět. Tak jsem všichni posnídali, tedy až po 

rozcvičce, kterou vedl Straka. Program pokračoval tradičně vztyčením státní vlajky a bodová-

ním stanů. Následovala Zebrova fitka: hra na Buldoka – drastická, ale oblíbená hra… Čas 

utíkal strašně rychle a už bylo po svačině, tak jsme měli závody ve dvojicích, které uspořádal 

Tahoun. Nejprve jsme měli trať projet ve stylu trakař, potom jako raci a nakonec normálně. 

Následoval oběd s vydatnou čajovou polévkou. Polední klid byl tak krátký, že jsem ho poma-

lu nepostřehl a pořádně jsem nestrávil polévku. Tak jsem se opět s Tahounem přesunuli na 

kládu k ohništi. Všichni jsme na ni vylezli a měli jsme se prohodit. Bohužel se to nepovedlo, 

protože byla hodně vratká. Poslední blok, pod vedením Tygra, jsme vyplnili přetahovanou 

lanem. Pak už jen večeře a stažení vlajky. Termo odtroubil konec dalšího táborového dne. Na 

tento den asi nikdo dlouho nezapomene. Ale jediné, co bylo na tomto dni výjimečného, bylo 

to, že začal v 1:00 a skončil kolem třetí hodiny ranní. 

Mirek 

 

9. táborový den: neděle 9.7.2006 

Ráno byl budíček o půl hodiny déle. Jako vždy měli skauti rozcvičku do půl těla a naboso. 

Dopoledne jsme si mohli plnit odborky a dodělávat nováčkovskou zkoušku. K obědu byly 

řízky. Po obědě si pro děti mohli přijet rodiče, a tak tento den nebyl nijak zajímavý. Akorát 

trochu sprchlo. No a večer byla mše svatá. 

Véna 

 

10. táborový den: pondělí 10.7.2006 

Ráno jsme měli rozcvičku s Tygrem, poté následovala hygiena, snídaně, kontrola stanů a 

vztyčení vlajky. Potom jsme si mohli opět plnit odborky, nebo body do stezky. Potom násle-

doval letecký den u skautů, protože jsme pomalu přicházeli na nástupy. Vlčata se nám posmí-

vala, ale ne dlouho, protože musela trénovat nástupy. Nyní začala táborovka o přenesení co 

nejvíce jídla do kláštera, ale hladový lid a kažení jídla nás dostalo. Nakonec to dopadlo tak, že 

první byl klan Tokugawa, druhý Uesugi následován Azuči. Po obědu a odpoledním klidu za-

čal desetiboj. Byl zde běh do kopce, kliky, sedy-lehy, švihadlo, které zkusili Vlk i Straka. Dá-

le skok z místa, hod koulí, visatec, předklon, shyby, ve kterých všichni neuspěli a nakonec 

jsme šli plavat 4 bazény na čas a tím končil náš desetiboj a pak už jsme měli jen volnou zába-

vu. Když jsme se vrátili, čekala nás večeře, osobní volno a stažení vlajky. 

Igor 
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11. táborový den: úterý 11.7.2006 

Ráno v 7:45 jsme byli probuzeni na rozcvičku, která byla velmi krátká. V 8:05 byl nástup 

na snídani a v 8:45 nástup na vztyčení státní vlajky. Po něm jsme se začali připravovat na 

výpravu. Když už byl tábor prázdný, my jsme skládali pohled Jeníkova a šli jsme svačit. Po 

čtvrt hodině jsme vyrazili na výpravu. Asi za 20 minut jsme si našli místo a opekli jsme si 

buřty. Pak jsme se rozdělili na dvě skupiny. Každá šla jinou trasu k Toulovcově rozhledně. U 

ní jsme se sešli a tak jsme na ni vylezli. Pak jsme opět vyrazili. Ale ne nějak daleko, pouze do 

tábora. Tak jsme se utábořili na opičárně a všichni usnuli….. 

Kapr 

 

12. táborový den: středa 12.7.2006 

…..Hned jak jsme usnuli, tak nás Boban probudil na táborovou hru s vlčaty. Měli jsme za 

úkol ukořistit dřívka v kruhu u tee-pee, která ale hlídala vlčata. Po hodině hry, jsme skončili a 

uprostřed noci jsme šli spát. Měli jsme vstávat až v devět, ale o půl sedmé nás vzbudil Boban 

a řekl nám, že bude bouřka, ať se přemístíme do stanů. Čekali jsme, až přestane pršet, takže 

jsme si prodloužili budíček. Mezitím se začalo mírně kouřit z druhého skautského stanu, kde 

Vénovi od svíčky vzplála matrace a karimatka. Tak otevřel stan a matraci vyhodil a začal kři-

čet: "Co mám dělat?! Co mám dělat?!" Tak vzal spacák a začal s ním oheň hasit na náměstíč-

ku. Nakonec se mu to podařilo a pak se všichni chodili koukat na ohořelou matraci a seškva-

řenou karimatku. Po snídani jsme se šli s Vaškem rozcvičit na lanové aktivity. Lanových pře-

kážek bylo celkem deset a líbily se celému táboru. Po obědě a poledním klidu jsme vyplnili 

dotazník o uplynulém roku a co bychom chtěli změnit v následujícím roce. Pak nám Tygr, 

Zebra a Tahoun připravili poznávačku, 28 rostlin. Potom jsme si šli zahrát sumo. Rozdělili 

jsme se do dvou skupin a začali vytlačovat z ringu. V osobním volnu si většina zahrála nějaké 

míčové hry a pak následoval nástup. Když jsme skončili večerní zamyšlení, tak Švejdy, Jirka, 

Vojta J. a Míra šli dělat skautský slib a my jsme se šli koukat. Na Sahaře mezitím připravili 

slibový oheň. Když potom všichni úspěšně odslibovali, tak jsme šli spát. 

Cukr 

 

13. táborový den: čtvrtek 13.7.2006 

Po večerní slavnosti, skládání slibu, jsme se probudili jako znovuzrození. Tento den začal 

jako obvykle rozcvičkou. Mistr nám řekl něco o umění, a kdo chtěl, tak si mohl zabojovat. 

Následovala snídaně. K ní byly namazané vánočky marmeládou a čaj. Pak jsme pokračovali 

dál v programu. Tentokrát v lese. Museli jsme připravit dřevo na zítřejší táborák a to se nám 

povedlo. Byla to jedna z nejvyšších hranic, kterou jsme kdy udělali. Oběd utekl rychle a po-
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lední klid taky. Znovu jsme se vrhli do táborové hry. Tuto etapu vyhrál klan Uesugi, druhý 

byl Tokugawa a poslední Azuči. Když jsme byli po hře zpocený, špinavý, zaprášený a 

smradlavý, šli jsme na koupaliště. Tam jsme vybrali Fínu jako oběť a hodili jsme ji do vody i 

s věcmi. Šlo to, ale trošku protestovala. Pak se naštvala a hodila nám všechny věci do vody. 

Ostatní roveři a skauti hráli vodní pólo. Po cestě zpět jsme se trefovali míčem do holek. Byla 

to sranda. Následoval večerní nástup a potom zamyšlení. Hodnotili jsme poslední bojovku. 

Přitom se vrátil Kolja a Termo z orlích per. Po tomto pracovním dnu šli všichni pokojně spát. 

Tento den se mi líbil. 

Vojta J. 

 

14. táborový den: pátek 14.7.2006 

Ráno jsme opět vstávali v 7:00. Rozcvička byla s Tygrem v takovém docela příjemném 

bahýnku za stany. Po snídani a nástupu začala úplně poslední etapovka. Byla rozdělena do 

několika úkolů například: postavení trojnožky, vysílání morseovky, pobití samurajů, 

… Hra už byla hodně zdlouhavá a některé z nás už nebavila, ale nakonec vyhrála Azuči. 

Po obědě a poledním klidu se ještě dokončoval táborák. Bylo na něm ještě hodně práce. Bo-

dejť by ne, když byl letos tak mega. Pak přijeli již podruhé, ale v hojnějším počtu oldskauti. 

Potom jsme měli jako minulý rok samotný skautský nástup na Opičárně, zde se vyhodnotila 

většina věcí čtyřky. Následoval závěrečný celotáborový nástup. Tady se vyhodnotil celý tá-

bor, zejména vlčata. Poté se předala také vyznamenání pro oldskauty a trhaly se i knoflíky. 

Potom konečně mohl začít táborák. Závěrečný táborák je již tradičně takovým pokračováním 

nástupu se scénkami a písničkami. Ovšem byl tu přepad, a tak roveři šli ihned na vetřelce. Po 

chvíli se přidali i skauti. Hlavně Véna, který křičel: "Jdeme na ně, rozdrtíme je,"a jen jak něco 

zašustilo v křoví, rval se přes všechny rychle pryč. Poté jsme se vrátili. Za chvíli přišli i někte-

ří ti, co dělali bordel. Chvilku si sedli k táboráku, seděli tam jak blumy a za chvíli zase odešli. 

Mezitím táborák pokračoval. Skončil závěrečnou scénkou asi o půlnoci. Závěrečná scénka se 

mi moc líbila, ale od některých členů tábora byla brána jako buzerace. Večerkou jsme se roz-

loučili a šli spát. 

Švejdy 

 

15. táborový den: sobota 15.7.2006 

Jako každý rok, tak i letos nadešel ten poslední neoblíbený den, den odjezdu. Ráno posled-

ní snídaně, všude vládla pochmurná nálada. Pak se pomalu všichni odebrali do stanů, ještě si 

sbalit poslední věci, rozloučit se se svým čtrnáctidenním útočištěm. Skauti ještě stihli zbourat 

nějaké části tábora. Holky aspoň občas něco zazpívali, takže se nálada občas pozvedla, ale 
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pohled na sbalené batohy srovnané u kuchyňky, byl smutný.. Dalších 14 dní zábavy, dobré 

nálady a všeho pěkného, skončilo. Opět jsme byli o dva týdny starší, ale zase o něco bohatší 

na zkušenosti a znalosti. Když pak přijel autobus, tak jsme se ještě naposled několikrát vyfoti-

li a ukončili Tábor 2006. Krásně jsme načali prázdniny a roveři se už těšili na puťák. 

Mirek 

 

Tábor 2006 očima vůdce oddílu 

Všichni skauti letos do našeho časopisu zaznamenali průběh minimálně jednoho táborové-

ho dne. Aby mne snad někdo nenařkl z toho, že jsem se z této činnosti prachsprostě ulil, rád 

bych vše odčinil tímto příspěvkem. Pokusím se o celkovou reflexi letošního tábora. Z čeho 

mám radost? Co mne naopak zklamalo? O tom budou pojednávat následující odstavce. 

Tábor 2006 byl opravdu zlomový. Ne proto, že byl pro mě, Pytlase, Tygra a možná i někoho 

dalšího desátým v pořadí. Za mnohem důležitější považuji skutečnost, že jsme po dlouhé do-

bě měli více roverů a rangers než vedoucích! Tento úžasný fakt nás postavil před ožehavý 

problém - chceme-li tento stav udržet i do budoucna, musíme pro R&R připravit kvalitní pro-

gram. Na tom jsme se shodli na březnové předtáborové poradě čtyř vůdců oddílů. Zkušenost z 

roku 2001 hovořila výmluvně - program pro generaci tzv. "roverků" vedení odfláklo (viz Vo-

douchova "superdobrodružná" hra), příštího tábora se většina z nás již nezúčastnila... 

Připravit dvě táborovky je úkol nadlidský, výrazně se proto museli do plánování táborové 

hry (TH) pro skauty zapojit naši rádcové. Riskl jsem to a z velké části to nechal na nich (co 

jiného mi taky zbývalo?). Nejvíce se z rádců snažil Orlo. Upřímně řečeno, ještě krátce před 

táborem jsem v úspěch junácké TH se samurajskou tematikou nevěřil, dokonce jsem se obá-

val velkého propadáku. Vždyť v naší plánované hře v té době převažovaly rukodělné etapy 

nad bojovkami! Vždyť to by nebavilo snad ani holky! Utěšoval jsem se, že když už nic jiné-

ho, aspoň rádcové získají nějaké zkušenosti. "Nejjistější by asi bylo, kdybych to celý připravil 

sám jako loni," říkával jsem si. Tomuto nutkání, které by rádce vedlo jen k nesamostatnosti a 

nezodpovědnosti, jsem naštěstí odolal. Vše jsem vsadil na jednu kartu: Pověřil jsem Orla ve-

dením letošní táborové hry, učinil z něj "Velkého mistra". Na poslední chvíli nám navíc při-

spěchal na pomoc Straka, jehož kreativita je opravdu obdivuhodná. 

Orlo moji důvěru nezklamal. Výborně dokázal stmelit a k výkonu nabudit se skauty pracu-

jící rovery. Já jen někdy asistoval, jindy jsem úplně přenechal iniciativu na nich. Zahájení 

bylo opravdu vynikající, lepší jsem snad nikdy neviděl. I první etapy se povedly. A když už 

začínalo všem lézt bojování krkem, trochu jsme zvolnili. Vyřezávání klíčů i modelování ke-

ramiky si skauti pochvalovali. Všechny tři noční etapy se líbily. 
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Táborová hra se podle mého názoru zdařila. Junáci jí ohodnotili známkou 1,8 (aritme-

tický průměr), což svědčí o jejím úspěchu. Jsem si však vědom i určitých rezerv - příště je 

třeba lépe propracovat příběh, závěr by měl být více strhující. Rozdělení do klanů se nám ne-

vyvedlo zcela ideálně, poněvadž silní bojovníci Azuči (Divoch, Vojta J. a Véna) skoro po 

celou dobu neměli rovnocennou konkurenci a nakonec zaslouženě zvítězili. Naopak příslušní-

ci Tokugawy hned od začátku očividně zaostávali. Původně jsme počítali s rozdělením podle 

družin, což kvůli nízké účasti Vlků bohužel nevyšlo. Snad za rok... Věřím, že se naši roveři z 

těchto drobných nedostatků poučí a kvalita jejich příštích projektů se bude stále zvyšovat. Z 

výsledků táborovky mám velkou radost, roveři vedení Orlem odvedli dobrou práci. 

V loňském roce TH rekonstruující tažení Alexandra Velikého jednoznačně dominovala, na 

ostatní aktivity nezbylo mnoho prostoru. Letos jsme více času věnovali plnění novačkovské 

zkoušky a odborek, tábor hodně zpestřily lanové překážky, beseda s afgánskou rodinou, den v 

noci, výměna rádců, dopoledne dobrých skutků, rizika doby, ekologický příspěvek pana 

Bauma či posezení s oldskauty. Boban sestavil pestrou a vyváženou cenu Mgr. Martina Hlad-

kého II. a vedl velmi dobrou výpravu, Straka připravil dvě výborné bojovky. Na můj vkus 

proběhlo až příliš nočních programů: tři etapy TH, tři táborové ohně, den v noci, bojovka s 

vlčaty, slibový oheň, skauti navíc hlídali, roveři navíc absolvovali výsadek a několikrát muse-

li zasahovat proti narušitelům nočního klidu. Do dějin našeho střediska letošní tábor možná 

vstoupí jako "Tábor nočního života". 

Mirek, Vojta J., Švejdy, Igor a Jirka splnili všechny podmínky nováčkovské zkoušky, Orlo 

dokončil I. stupeň. Termo a Kolja se stali nositeli třech orlích per. Největší událostí pro náš 

oddíl byl podle mého názoru slibový oheň. Doufám, že si tento okamžik všichni uchováme 

ve svých srdcích a že Mirek, Švejdy, Vojta J. a Jirka nikdy v životě nezapomenou, co na svou 

čest, jak dovedli nejlépe, ve středu 12. července večer slíbili. 

Roveři a rangers pomyslně odcestovali do Afghánistánu na výpravu proti teroristům. Před 

akcí samotnou však nejprve museli podstoupit všestranný výcvik: jazykový, kondiční, sebe-

poznávací, noční výsadek i nácvik první pomoci. Teprve po této průpravě mohli vyrazit ma-

povat potenciální základny teroristů. Mimoto se každý podrobil naší nové roverské zkoušce 

"Prolomení linie" sestávající se ze dvou částí - nevidomost a bezrukost. Půl dne s šátkem přes 

oči vydrželi všichni, den s rukou přivázanou k tělu jen Zebra, Straka, Péťa, Termo a Kolja. 

Nejvíce chvály sklidily první pomoc a slepota, nejvíce kritiky bezrukost. 

Počasí bylo nezvykle slunečné, a proto jsme se mohli skoro každý den chodit koupat. Bo-

jovým rozcvičkám se dostalo mnohem lepšího ohodnocení než rozcvičkám "klasickým" na 

předchozích táborech. Zamyšlení obdržela od junáků skoro nejlepší známky ze všech činnos-

tí! Tomu jsem velice rád, považuji totiž tuto část programu za nesmírně důležitou. Ještě více 
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jste si pochvalovali kuchyň. Hanka, Pavla, Franta, Lída i kuchťa Vašek si zaslouží naše podě-

kování. Ze všech nejvíc bych ale rád za odvedenou práci poděkoval našemu táborovému 

vedení - vedoucímu Mattymu, jeho zástupkyni a zdravotnici Lídě a hospodářce Radce. 

Bez nich by tábor vůbec neproběhl. A když už jsem u toho děkování, je dobré ještě vzpome-

nout na Švestku, Šplhouna a Oveho, kteří nám pomohli tábor vybudovat a v deštivém počasí i 

rozložit. 

Vlk 

 

Putovní Tábor – Lužické hory (17.-21. července 2006) 

 

Vlk, Popelka, Tygr, Orlo, Mirek 

 

I. den: pondělí 17.6. 2006 

Funkce: 

Topič: Popelka 

Mapák: Tygr 

Kronikář: Míra 

Kuchař, Zdravotník: Orlo 

Vůdce: Vlk 

V tento den jsme se sešli na vlakovém nádraží v Hlinsku ve složení já, Orlo, Vlk, Tygr a 

jediná odvážná z řad rangers Popelka, abychom vyrazili s Posledním Římanem do Lužických 

hor. Naposled jsme se rozloučili a vydali se vpřed napříč dobrodružstvím. Cestu si už moc 

nepamatuji, ale přesedali jsme asi 2x a za Libercem, jsme museli dokonce jen našlapaným 

autobusem... Všichni se do autobusu vešli normálně, jen Orlo musel batohem odstrčit starší 

paní, která se tam hrnula... Potom jsme sedli znovu do vlaku. Cesta byla docela nezajímavá, 

hrál se mariáš, pak jsme si chtěli venkem z okýnek předávat svázané šátky, ale měli jsme jich 

málo. Když jsme už nevěděli coby, tak jsme "mávali" na lidi z okýnka... 

Přijeli jsme na malé nádražíčko, kde snad projede jeden vlak jen občas. Rozdělili jsme 

funkce a šli. Bylo už docela pozdě a tak jsme si dali za cíl hrad Lemberk, poblíž kterého jsme 

přespali. Šli jsme po kolejích a po chvíli si Orlo začal povídat s Vlkem o Keltech, v tom jsme 

uslyšeli vlak, tak jsme rychle ustoupili z kolejí (Orlo zamlel něco v tom smyslu, že jsme měk-

ký a utekli..). Jenže potom nás po chvíli překvapil druhý vlak, který jsme neslyšeli a spatřili 

ho opravdu kousek před námi. Tak jsme všichni uskočili a asi i Orlovi se zrychlil tep. Cesta 

pak vedla dál a dál, až jsme dorazili k lavičce, kde jsme spočinuli a najedli se. Bylo už pozdě 

a tak jsme se vydali hledat nocleh. Po chvilce jsme si vyhlídli krásný plácek v lese poblíž ces-
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ty. Jelikož byl kuchař Orlo, tak jsme měli docela strach, jestli večeře bude a dělali jsme si z 

něj srandu. Nakonec se Orlovi podařilo špagetku správně ohřát a těstoviny uvařit. Když byla 

večeře na "stole" (na zemi) dali jsme se do jídla, ale pak pro mě a Popelku přišel okamžik 

pravdy – nechali jsme si doma lžíce. Ale i beztak na nás něco málo zbylo. Pak jsem šel s Or-

lem umýt kotlík do vzdálenějšího jezera, po cestě jsme mluvili o životě a tak. Po příchodu 

byli všichni už zalezlí ve spacáku, a tak jsme se přidali. Na dobrou noc nám Vlk přečetl kapi-

tolu z jedné knihy, u které jsem ale usnul. 

Mirek 

 

II. den: úterý 18.6.2006 

Funkce: 

Topič: Vlk 

Mapák: Popelka 

Kronikář: Orlo 

Kuchař, Zdravotník: Tygr 

Vůdce: Míra 

Ráno po snídani VOPMT zamířil na Lemberk (místní hrad). Po prohlídce jsme doplnili 

vodu a vydali se kvůli turistickým známkám ke Zdislavině studánce. Odtud byl pak směr jas-

ný - Hvozd. Cestou přes město a pak kolem jakýchsi místních usedlostí a pak díky radě míst-

ního opáleného dědy, která nás zavedla do lesa, jsme šli vstříc svému cíli. Počasí nám to ale 

nepřálo. Teplota se šplhala do příšerných výšek a my s těmito zásobami vody jsme museli 

pořád stavět a doplňovat. Po chvíli cesty nám padly do oka staré vojenské bunkry, které si 

samy říkaly o to, abychom je prolezli. Najednou mě napadlo si zapálit kousek pepa, na střeše 

jednoho bunkru, abych slepil lepenkovou střechu. To se ale nelíbilo Vlkovi, a tak odešel a 

tímto gestem strhl většinu, a tak i já jsem musel tento plamínek uhasit a odejít. 

Cesta byla dlouhá, tak jsem se ji krátil rozebíráním české historie, Míra plněním stezky a 

Tygr učením Vlka rostlinám a Popelka, ta stíhala všechno. Z ničeho nic se stalo, že na nás 

vykoukl statek s neoplocenou višní a maliním. No nešlo se zadarmo nenajíst! 

Další přestávka byla na Sokolu. Na vrchu tohoto kopce prý stával hrad a tak VOTM se vy-

dal nahoru. Tady jsme se setkali s kuriózní věcí - Vlka pokousal slepejš! Potom cesta pokra-

čovala dál. Já s Mírou - chodící fanatici, jsme se rozhodli zkusit něco nového, a tak na Hvozd, 

jsme šli CROSS! Žádná cesta, žádné značení - nejkratší vzdáleností (po přímce). To byla 

sranda, člověk si pak začne vážit civilizace. Však když jsme vylezli z toho pralesa, šokovala 

nás restaurace nahoře s nějakým Němcem. Tento chlapík nás pohostil okurkou, vodou a zá-

chodama. 
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Už se stmívalo a tak nás čekala večeře a kemp. Obojí jsme zvládli kousek pod Hvozdem, 

kde kuchař Tygr uvařil guláš. 

Orlo 

 

III. den: středa 19.6.2006 

Funkce: 

Topič: Míra 

Mapák: Orlo 

Kronikář: Popelka 

Kuchař, Zdravotník: Vlk 

Vůdce: Tygr 

Hned po ránu jsme měli návštěvu - dřevorubci byli kácet strom. Naštěstí si nás nevšimli, 

ale pro některé z nás (pro mě ani náhodou) to byl velmi svérázný budíček. Nasnídali jsme se a 

kuchař Vlk uvařil, i bez pomoci stále ještě spícího topiče Míry, čaj. Orlo si ho samozřejmě dle 

svého gusta osladil (5 pytlíků cukru do čutory) a tak jsme vyrazili. Orlo zadal směr, Tygr za-

velel, a tak se šlo. Asi 0,5 km od nás byla vesnička Krompach. Přestože jsme cestu znali už z 

úterka, podařilo se nám zabloudit - vskutku dobrý výkon! Na náves jsme nakonec stejně došli. 

Potkali jsme první poštovní schránku a poslali dopis Buzole. Míra, Tygr i Orlo začali mít pro-

blém s nedostatkem chleba, a tak zoufale hledali obchod. Nenašli. Místní domorodci nám ale 

poradili, že obchod s potravinami je ve vedlejší vsi a ta je asi 3 km daleko, ale že mají otevře-

no jen do 12.00. Bylo 10.45, a tak nebylo na výběr. Hnali jsme jako diví přes louky, lesy, pas-

tviny se sluncem v zádech, potem na čele, 15 kily na hřbetě a při 30°C. Ve vesnici jsme byli v 

11.20 a koloniál stál přímo před námi. Hladoví nalezli dovnitř, hladoví a zklamaní vylezli 

ven. Na dveřích totiž stál nápis: "Chleba si prosím objednávejte předem". Tak jsme alespoň 

skoupili nanuky, nabrali vodu a vyrazili směr nejvyšší vrchol Lužických hor Luž (792,9 m. n. 

m.). 

Kluci zvolili svůj oblíbený směr kross, a tak jsme to riskli všichni. Nakonec jsme se asi po 

400 m stejně napojili na červenou. Naprosto hotová jsem za kluky pokulhávala a nechávala si 

zhruba 30 m odstup. Už jsem toho měla opravdu dost. Pod Luží jsem se snažila kluky pře-

mluvit, že nahoru nepůjdu a že jim raději pohlídám batohy dole. Neprošlo to. A tak jsem se 

plazila po čtyřech nahoru. Nakonec toho nelituji. Krásný výhled. Poobědvali jsme a Vlk si 

dokonce pošprechtil s Němci. Prozradili nám, že jsou z Görlitzu a na Vlkovu otázku, jestli je 

to vesnice, jen poznamenali, že víska má 60 tisíc obyvatel. Skoro se trefil. 

Po obědě jsme šli chvíli po německé straně hranic, ale pak jsme se opět napojili na českou 

červenou a šli směr Čertova pláň, až jsme vylezli u vesničky s night klubem. Po několika 
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vtipných poznámkách šli kluci pro vodu a vrátili se i s adresou lidí, od kterých brali vodu. Prý 

byli moc hodní a zaslouží si alespoň pohled. Šli jsme dál až k zřícenině hradu Tolštejn. Z dál-

ky na něj byl krásný pohled, ale první, co bylo vidět při vstupu na nádvoří byl nápis restau-

rant, Willkommen! a slunečníky Algida. Vylezli jsme na vyhlídku a kochali se, pak Koloušek 

a Orlo nakoupili turistické známky a nanuky. Aby byli Orlovy strakovské plány naplněny, 

měli jsme ještě vylézt na Jedlovou (3. nejvyšší hora Lh). Orlo se mě gentlemansky zeptal, 

jestli tam půjdem a já z pozice kronikáře jen bezmocně kývla. Asfaltový krpál jsme zdolali, 

koupili vstupenky na rozhlednu a šli se kochat. Bylo pěkně vidět a tak jsme viděli naše minulé 

i budoucí cíle. Vlk udělal pár fotek a šel se hledat Parkplatz. 

Přece nepůjdem stejnou cestou i dolů, to nejde! Hurá pod lanovkou. Docela zajímavě se 

nám brzdilo, ale přežili jsme. Ubytovali jsme se kousek od turistického rozcestníku celkem ve 

svahu. Na jídelníčku byla tento večer naplánovaná vločková kaše. Na přípravě se nakonec 

podíleli všichni kluci: úpěnlivě krájeli jablka - ještě se tak trefit do kotlíku... Snažili se mě 

všemožně odradit od jídla (vzhledem jídla, rozinkami), ale nepodařilo se. Kaše se povedla, ale 

bylo jí málo, musela jsem se dojíst z vlastních zásob. Prvotní záměr lehnout si do sluníčka 

nakonec znehodnotil Vlk, který si lehl mimo, ale já pro blaho ostatních raději spala hlavou 

dolů - celkem nepraktický a blbě se usínalo. Večer Vlk četl ještě kousek Boëthia, ale při Filo-

zofii utěšitelce usnuli Tygr i Míra, a tak závěrečná diskuze neměla moc spád. Poslední, co 

večer zaznělo, bylo přáním dobrou noc a tiché praskání větví. 

Popelka 

 

IV. den: čtvrtek 20.6.2006 

Funkce: 

Topič: Orlo 

Mapák: Vlk 

Kronikář: Tygr 

Kuchař, Zdravotník: Míra 

Vůdce: Popelka 

Ráno vysvitlo slunce nad Lužickými horami a na úpatí místní sjezdovky se probouzelo pět 

špinavých vandráků z Hlinska. Tři blázni vstávají dříve a vyrážejí na cestu. Jsem to Já, Orlo a 

Mirek. Jdeme do nedaleké vesnice s typickým českým názvem Jiřetín pod Jedlovou. Při pří-

chodu nás uvítala skupinka romských spoluobčanů, kteří vylezli z podivného černé sklepa. Na 

návsi jsme nalezli informační centrum a samoobsluhu. Se získanými trofejemi (turistické 

známky, rohlíky a noviny) jsme se vrátili pod sjezdovku, kde už na nás čekal zbytek výpravy. 
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Ranní Blesk sliboval pěkné počasí, tak jsme co nejdříve vyrazili na cestu. První cíl byla že-

lezniční zastávka Jedlová. Péťa se tu cítila jako doma a její cestovní nálada se rázem zvedla, a 

tak jsme stoupaly jedlovskou houštinou vzhůru. Po vyčerpávající chůzi se před námi začal 

kroutit asfaltový had. Po něm se valily tuny plechu aut. Museli jsme absolvovat krátkou pro-

cházku kolem něj. U rozcestníku v lesní tišině jsme potkali pár Němců se psem. Ti se nás pta-

li, kudy kam, a tak jim to Vlk vše řekl (německy). Orlo se pokoušel zapálit suchou trávu 

lupou na buzole, ale bohužel bez úspěchu. Cestou ke Karlově studánce jsme narazili na par 

malých bunkrů a neprodleně byl každý prozkoumán. Další zastávka nás čekala u Karlovy 

studánky. Po příchodu ke studánce jsme opět narazili na ty samé Němce. V pramenu se vlnily 

rezaté řasy a voda smrděla sírou. Tím klesla naše důvěra k této vodě, nic k ní nepřidalo ani to, 

že se tam ten německý pes "vykoupal". Ale po uvážení že jsme zažily i "horší" se naše lahve 

naplnily vodou. 

Naše kroky se zvolna ubíraly ke zřícenině hradu Mühlberk. Cestou jsme navštívily posled-

ní objekt československého opevnění. Na zřícenině se Vlk ujal funkce průvodce a mistrovsky 

zvládnutým výkladem nás seznámil s historií hradu. Pak padlo rozhodnutí, že se vylezeme 

podívat na skálu, která se vypínala nad vrcholky smrků. Výstup byl těžký, ale odměna byla 

vskutku štědrá. Vrchol jsme zdolali VŠICHNI. Když se naše oči nabažily krásného výhledu, 

čekal nás sestup, ten byl o něco těžší. Náš poslední cíl dne byl velký kopec se jménem Klíč. 

Slunce pálilo o stosedm takže jsme se častěji zastavovali. V malé vsi jsme si raději vyměnily 

"dobrou" vodu za normální od místních domorodců. Cestou na vytouženou horu se civilizace 

začínala zvětšovat. Při přechodu silnice jsme se záhadně rozdělili a dál pokračovali ve dvou 

skupinách. Já jsem nasadil své tempo takže skupiny nebyli dvě, ale tři. Na úpatí kopce byl 

hostinec pro unavené pocestné, u kterého jsem čekal na zbytek. Dorazili pouze Vlk s Péťou. 

Když si odpočinuli, tak jsme začali stoupat do prudké kopce. Cesta se vinula vysokým buko-

vým lesem, který se postupně s rostou výškou stále snižoval. Asi v půlce kopce jsem se opět 

utrhl a zkusil vyjít kopec co nejrychleji a bez přestávky, což se mně částečně podařilo. 

Z hory Klíč byl nádherný rozhled. Viděli jsme první i poslední místo, které jsme navštívili 

a divili jsme se tomu, kolik jsme toho ušli za jediný den. Když přišel i Orlo s Mirkem, řekl 

Orlo: "Tak blbej kopec sem ještě neviděl!". Ale když si odpočinul, jeho názor se změnil. Pak 

jsme začali házet kamení z kopce dolů. Vlk nás nazval "vlčátky", ale i on si pár kamenů dolů 

taky hodil. Začalo se smrákat, a tak jsme začali sestupovat. J+O+M jsme vzali kopec dolů 

krosem. Na úpatí kopce byla studánka, u které jsme se rozhodli uvařit večeři. Čekání nám 

ukrátilo pár her. Při jedné se naší jediné člence spustila krev z nosu, tudíž nemohla zastávat 

funkci kuchaře a tím pádem se jí jako jediná vyhla. Pak k nám přijel mladý pár na motorce a 

obhlížel si nějaké místečko, ale v zápětí zase odjel. Taky tudy proběhli dva sportovci, jeden 



Kronika hlineckých skautů a skautek z let 2003-2008 

slušný a druhý hnul Orlovi žlučí. Už za tmy jsme se vydali najít místo k noclehu. Poslední 

noc puťáku jsme strávili na louce u hájovny před cílem naší strastiplné cesty NOVÝM BO-

REM. 

Tygér 

 

V. den: pátek 21.6.2006 

Funkce: 

Topič: Tygr 

Mapák: Míra 

Kronikář: Vlk 

Kuchař, Zdravotník: Popelka 

Vůdce: Orlo 

Kolem 8. hodiny jsme se probudili na palouku nedaleko dálkové silnice vedoucí od Děčína 

do Liberce a dál. Automobily tudy projíždějící jsme nemohli neslyšet. Pozdravili jsme se ne-

verbálními gesty, ticho nevhodně prolomil až Orlo svým mobilem, když přehrál jindy docela 

pěknou finskou písničku. 

Sbalili jsme saky paky, dnešní kartograf Mirek nám ukázal směr a vedoucí Orlo zavelel k 

odchodu. Na nádraží v Nových Borech jsme se objevili před 10. hodinou, Orlo ihned zakoupil 

společnou jízdenku. Nejbližší spoj na Českou Lípu měl odjíždět v 10.44. Mirek s Orlem se 

doprovázeni Tygrem vydali do města sehnat turistickou známku. Já s Péťou jsme hlídali bato-

hy. Vtom k nám přichvátal cizí člověk, snad místní bezdomovec, s dotazem, kdy mu jede ně-

co na Rumburk. Odkázal jsem ho na jízdní řád, on se však nenechal odbýt: "Budeš celej život 

spokojenej a bohatej, slečna bude živa a zdráva 89 let. Tak a teď mi prosím dejte na kafe." 

Nedali jsme mu samozřejmě nic. 

Kromě jasnovidce se nádraží na okamžik stalo útočištěm jakési ruské rodinky. Anglicky se 

nás otázali, kde se tu nachází prodejna s levným sklem. Odvětil jsem mu, že jsem v tomto 

městě právě teď poprvé v životě. Jistý starší zdejší občan mi posléze poradil, že to, co hledají, 

naleznou na náměstí. Přetlumočil jsem jeho slova ruským turistům, kteří se pak s díky odpo-

roučeli. 

Náš "osobák" se zpozdil, zabavili jsme se četbou Lidových novin. Jen Orlo brblal, že jsou 

ty noviny k ničemu, nic zajímavého se z nich prý stejně nedozví. V České Lípě jsme shledali, 

že přípoj na Nymburk jede až ve 12.20, a tak máme asi hodinu čas na procházku do města. 

Tentokrát se role obrátily, s Péťou jsme se šli projít, ostatní zůstali na nádraží. V protější trafi-

ce si kupujeme nanuky, a kdo nás tam neobsluhuje! Moje prasestřenice Jitka z Provodína. 

Snad ještě větší náhoda se nám přihodila, když jsme ve městě potkali Petry známou z čekatel-
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ského kurzu Odyssea. "Inu, svět je malý a o náhody tu není nouze," říká Arnošt Golflam alias 

pan Lustig v jedné loupežnické pohádce. V informačním centru jsme koupili pohledy a dvě 

turistické známky, abychom udělali radost Orlovi s Mírou. 

V rychlíku do Nymburka jsme hráli mariáš ve třech, zatímco Mirek pletl "kroužkovku" a 

Tygr odpočíval. V navazujícím spoji do Kolína jsme čelili nesnesitelnému horku. Mirkovi 

jsem I. stupeň skautské stezky rozšířil o dva oddílové doplňky: - otevře konzervu; - vytáhne 

klíště. V rychlíku do Pardubic jsme dlouho přecházeli sem tam, až jsme se zabydleli v prázd-

ném kupé. Mám pocit, že to byla 1. třída, ale průvodčí nás zde nechal. Orlo a Tygr navázali 

šátky a společně s Kolouškem si je chvíli podávali venkem z okna do okna jako loni při cestě 

do Novohradských hor. 

Z Pardubic nám to mělo vyrážet v 15.26 a žádného výraznějšího zpoždění si nejsem vě-

dom. Ačkoli jsme si sedli do stínu a všechna okna byla otevřená, pot se z nás jen řinul. Aby 

nám cesta rychleji ubíhala, rozbalili jsme znovu na chvíli "list". V Chrasti jsme zamávali vý-

pravčímu Vaškovi. Před příjezdem do Hlinska proběhly poslední dvě ankety: Co se mi na 

vandru ne/líbilo? Pojedu příště zas? Hodnocení bylo převážně kladné. Pochvalovali jsme si 

dobrou partu a nádhernou krajinu Lužických hor, spílali jsme především tropickému počasí, já 

navíc i zbytečnému nadužívání mobilních telefonů. Všichni připustili, že by se příštího vandru 

rádi zúčastnili. 

V Hlinsku na nás čekala Lída Malá, která nám slíbila bábovku na uvítanou. Slovo dodrže-

la, jinak bychom jí zlili vodou. Nepřinesla sice bábovku, ale bublaninu. O její kvalitě nejlépe 

vypovídá skutečnost, že jsme jí splivli během několika málo minut. Liduš, děkujeme. S Lídou 

nás (hlavně teda Míru) očekávala ještě Helena, která nám však neslíbila a nepřinesla nic. 

Vandr jsme zakončili zvážením batohů na nádražní váze. Orlovi navážila 9 kg, mně 15,5. 

Takto velký rozdíl mj. způsobily stan (2,5 kg), litr vody (1 kg), jež Orlo momentálně nenesl, a 

maskáče (1,5 kg), které měl na sobě. Několik dní po návratu jsem zjistil, proč stan, na němž je 

uvedena váha 2,2 kg, váží o 300 gramů víc. Při namátkovém rozbalení se ukázalo, že je ještě 

od tábora nasáklý vodou. 

Vlk 
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Letní kurzy (srpen 2006) 

 

Švejdy, Cukr, Mirek 

 

Tábor sv. Jiří 4.-13. srpna; Čermná ve Slezsku 

Já a Cukr jsme se letos vydali na Jiříka. Kromě Mirka jsme byli asi jediní z členů čtyřky, 

kdo na nějaký lesní kurz jel. Tak jsme se v pátek ráno sešli na nádraží. Určitě nás mrzelo ne-

vlídné počasí. Ale při jízdě vlakem bylo vidět, že pár kilometrů za Hlinskem už neprší. Sjeli 

jsme až do Brna a tady jsme potkali prvního účastníka kurzu ne z Hlinska. Byl to Radim z 91. 

oddílu v Brně. Ze začátku jsme se jen pozdravili, ale za chvíli se to koukání po sobě změnilo 

v otevřený rozhovor. Pomalu jsme byli u cíle a ve vlaku bylo čím dál tím víc cizích skautů. 

Vysedli jsme a zde už také čekalo několik skautíků s Wučkem a Waškem - vedoucí tábora. 

Do tábora jsme chvíli bloudili, poté jsme překonali dva brody (kanady se fakt hodily) a ještě 

jednu louku a byly jsme v táboře. První stavba, kterou jsme viděli byla kuchyň, kde už Miki - 

další vedoucí - vařil buřtguláš. Rychle jsme sundali krosny a hodili je do svých stanů a šli 

jsme Cordě stavět stany. Poté jsme se představovali, ale blíže jsem poznával skauty z celé ČR 

až během tábora. Když jsme řekli, odkud jsme, vedoucí si ihned vzpomněli na Zebru a spol. 

Téměř celý tábor byl bohužel dost mokrý, a tak potok, který nám první den byl po kolena 

se rozvodnil tak, že jsme do něj mohli skákat. Zaplavil nám i zahradu rytířských ctností a je-

den den to i vypadalo, že tábor bude končit. 

Během společného programu jsme poznávali i skauty a rovery z Cordy. Každý den tu byli 

různé přednášky, odpovědny na dotazy ohledně rádcování a prostě všechno o vedení družiny. 

Nevím jak Cukr, ale já jsem se určitě nějaké věci dozvěděl. Každý den tu byla mše s Heřma-

nem - další vedoucí. Či ADP - alternativní duchovní program, kde se povídalo o ctnostech. 

Každý den jsme zakončili rituálem s ctnostmi. 

Na táboře byla i etapovka a my jsme byli panoši sv. Jiří. Etapová hra byla každý den jedna, 

ale hráli jsme i spoustu jiných her. Etapovka byla zakončena v břidlicovém dole, kde bylo i 

jedno takové intermezzo. Volný čas jsme většinou využili koupáním potoce či psaním táboro-

vých deníků. Tábor byl plný i spoustou jiného programu jako zpívání, rukodělky či výpravy. 

Lesní kurz byl zakončen v sobotu večer, ale kvůli nevlídnému počasí jsme připravený tá-

borák nezapalovali. Během soboty a posledního dne jsme poznali i místní rovery. Byli to za-

jímaví lidé. S džípama, na kterých byla opravdová lebka krávy, to krosili po louce, baby na 

střeše a ve srubu, kde jsme si sušili boty, spousta vypitého i nevypitého tvrdého. 

Ráno nás většina jela jedním vlakem, při cestě do vesnice byli všichni zmrzlí a promoklí až 

na kost. Bylo to zajímavé pozorovat, jak za každou zastávkou nás bylo míň a míň. Nakonec 



Kronika hlineckých skautů a skautek z let 2003-2008 

jsme zůstali já s Cukrem a kluci z Kameniček. Ale v Pardubkách jsme se s Cukrem ještě zdr-

želi, a tak jsme zůstali už úplně sami. Poté jsme dojeli do Hlinska a určitě se těšíme na závě-

rečný víkend. 

Švejdoš 

 

Lesní kurz Gubbio 

Jarní setkání, pořádané v Brně, bylo pryč a stále se přibližoval den 14.8., což bylo datum 

začátku letního setkání. Vlakem mi to do Rychlebských hor trvalo "jen" 5 hodin. Ale stálo to 

za to. Pavučinka, základna olomouckých skautů, nám poskytla útočiště. Byla to taková chajda 

vedle horské řeky. Krajina byla nádherná a téměř nedotknutá. Když jsme konečně zahájili a 

všichni se přivítali, tak jsme se šli najíst. Teda spíš nakrmit ostatní, protože sám nikdo jíst 

nemohl. Na letní části bylo 7 holek a 4 kluci. Frekventanti byli z různých konců republiky 

(Plzeň, Znojmo, Náchod, Český Budějovice...). Kurz vedl Akéla z Chotěboře a instruktorky 

Diego, Marry a Bzííí. Takže na Pavučince vládly spíše ženy. Ale knězi At-pui a Kujů počet 

trochu srovnali. Jinak dny si byly docela podobný, ale vždy bylo něco, co nás překvapilo. 

Mezi stejná témata patřila filosofie pro děti - při té jsme řešili v diskusi různá témata (co je to 

ticho, láska, nejlepší přátelství, co je dobré nebo kde se bere fantazie atd..) a pak koučink - při 

něm jsme brali témata, která se vztahovala ke skautingu (slib, osobnost vůdce, tresty a odmě-

ny, sexuální výchova a tak). To vše bylo prolínáno fitkami a jinými programy. Při fitkách 

jsme se vyblbli hlavně na vlčáckých hrách. Jinak jsme měli rukodělky, výlet, a různé složitější 

hry na delší dobu. Povedly se i hry odrovnávačky. Třeba 2 hodiny běhu ve dvojicích v nároč-

ném terénu, či dobývání sedmi nejvyšších vrcholů zdejších hor. Od devíti hodin jsme měli 

volno a to většina trávila v Sala di Giochi, což byla taková herna. Tam jsme hráli společenské 

hry, promítali si fotky z předešlého dne a prostě odpočívali. Spát jsme chodili tak kolem půl-

noci. Nemůžu opomenout rozcvičky, které byly kvalitní. Například rozcvička ve spacáku, 

veliká pohoda dokud nám nedořekli, že v tom spacáku máme prolézt a seskočit z okna… Ne-

bo ranní koupel v ledové vodě, či aerobic… Nemůžu zapomenout na Ráďu, která nám dělala 

zdravotnici a byla z Havlíčkova Brodu. Ale klíšťata jsem si stejně tahal sám. Letošní Gubbio 

bylo už 8. ročník a poprvé na něj mohly i holky. To asi přispělo k tomu, že jsme se stali nej-

lepší partou od existence. Celý kurz byl docela hodně duchovně založen, takže jsem měl vždy 

hodně času a příležitosti přemýšlet a hodně jsem si tam toho uvědomil. 

Kurz Gubbio je pro rovery a rangers, kteří chtějí pracovat s vlčaty nebo světluškami a jestli 

se někdo rozhoduje, kam jet na první kurz, tak vřele doporučuji. Program je opravdu nabuše-

ný a skvěle uspořádaný. Nic mi tam nechybělo a jídla bylo možná až hodně moc. Navíc ceno-
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vě je to jeden z nejlevnějších kurzů. Takže až tam někdo příští rok pojedete, tak tam pozdra-

vujte!! 

Mirek 

 

Projekt Asie 2006 - zhodnocení 

 

Oddílová část projektu splnila svůj cíl. Prostřednictvím několika vybraných témat jsme se 

snažili všemožnými metodami poznávat nejlidnatější kontinent naší planety. Vše zahájil 

Glum promítáním diapozitivů ze své cesty do Turecka. Pokračovali jsme na pingpongovém 

turnaji poslechem gruzínské hudby a ukázkou gruzínské hry. Mirek na stránkách našeho ča-

sopisu publikoval článek o Mongolsku. Na táboře jsme se skoro na dva týdny ocitli v samu-

rajském Japonsku. Určitě nejbližší kontakt s Asií představovala táborová beseda s afgánskou 

rodinou Tuch, která žije v Proseči. 

Nemenší důležitost jsme přikládali čtyřem družinovým aktivitám. V první z nich obstály 

všechny družiny, do rukou se nám dostaly tři kvalitní obrázkové mapy Asie. Na druhou, dost 

možná nejoriginálnější, činnost nazvanou "Naši asijští spoluobčané" se bohužel všichni vy-

kašlali. Do třetice jste měli vyhotovit brožurku o asijské fauně. Jako jediní požadované dílko 

vytvořili a odevzdali Výři. Znamenitá práce! Čtvrtou soutěž - secvičit libovolnou kapitolu 

Eposu o Gilgamešovi jako divadelní kousek - jsme kvůli odkládání uzávěrek předchozích tří 

částí už nestihli realizovat. 

Všemi výše uvedenými programy jsme poodkryli leckteré rouškou nevědomosti obestřené 

skutečnosti týkající se asijského světadílu, a rozšířili si tak své obzory. Do značné míry mne 

však zklamal přístup rádců, kteří pro zdar projektu rozhodně neudělali vše, co bylo v jejich 

silách. Přesto pokládám uskutečněné aktivity za přínosné zpestření družinových i oddílových 

podniků. Současně věřím, že si rádci vezmou moji výtku k srdci a příště přistoupí k podob-

ným projektům s větším nasazením. 

Vlk 
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Nepolapitelný Jan – bojovka pro město (15. září 2006) 

 

Nepolapitelný Jan uprchl před gestapem (článek pro Hlinecké noviny) 

"Píše se březen 1940, nejhledanějším člověkem v Protektorátu Čechy a Morava je v odboji 

činný domažlický skaut Jan Smudek. Gestapo na něj vypsalo vysokou odměnu a provádí ope-

race vedoucí k jeho zatčení. Hledáme schopné partyzány, kteří mu pomohou uprchnout do 

zahraničí." 

Junák Hlinsko se tímto skutečnými událostmi inspirovaným příběhem snažil přilákat holky 

a kluky z 5.-9. tříd na odpolední dobrodružnou hru. V pátek 15. září 2006 v 15:30 se u místní 

kašny shromáždilo úctyhodných 82 odvážných zájemců o práci v domácím odboji. Největší 

zastoupení z hlineckých škol měla s třiceti reprezentanty ZŠ Resslova. Na louce nedaleko 

našeho skautského domova jsme začínající "odbojáře" rozdělili do osmnácti týmů. Všechny 

nejprve vyhledali "Jana Smudka", od něhož obdrželi list s instrukcemi, jak ho mohou podpo-

rovat: dodávkami potravin, informací, zbraní, falešnými doklady, penězi, jízdenkou či po-

můckami pro změnu vzhledu. 

"Dobové" peníze si každá skupina opatřila symbolickou brigádou na "radnici" (sběr a tří-

dění odpadků), na "poště" (roznos zásilek), v "pekárně" (nošení pytlů s moukou) nebo v "hos-

tinci" (mytí hrníčků). Pro nákup jídla bylo nutné peníze vyměnit za potravinové lístky. V pe-

kárně si navíc každý zkusil z připraveného těsta uplést vlastní housku. "Informace" poskyto-

vali organizátoři na stanovištích zdarma, stačilo o ně slušně poprosit. 

Poměrně komplikovaně se dala vybojovat "zápalná láhev": Suroviny se prodávají v "dro-

gérii", nádoby jsou uskladněny na "poště", návod k jejich výrobě ovládá však pouze partyzán. 

Teprve po vyslovení správného hesla Janovi pomocníci zjistili, že partyzána ztělesňuje hos-

tinský a mohli podle jeho pokynů "zápalnou láhev" zhotovit. 

Aby gestapu znesnadnil své dopadení, rozhodl se Jan změnit svoji vizáž. K tomu potřebný 

materiál se nachází v "kadeřnickém salónu" nebo v "drogerii". Kadeřnice i drogistka požadují 

protislužbu v podobě doručení pohledu z pošty. Poštmistr pohled mile rád vydá, ale jen tomu, 

kdo rozluští zašifrovanou zprávu - klíč k šifře opatruje a proti správnému heslu ochotně věnu-

je výpravčí na "nádraží". Zde se také prodávaly jízdenky a každý tu mohl Janovi v jízdním 

řádu vyhledat vhodný spoj. 

Zatímco "odbojáři" neúnavně plnili tyto i jiné zapeklité úkoly, v jejich patách se pohybova-

lo "gestapo". Proto museli být všichni neustále ve střehu. Pokud byl některý tým dopaden 

příslušníkem německé tajné státní policie, musel dočasně odevzdat list od Jana a putoval na 

několik minut do "vězení". 
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Hra trvala přes tři hodiny a důkladně prověřila rychlost, vytrvalost, šikovnost, důvtip i 

schopnost týmové spolupráce všech účastníků. S nástrahami soutěže si nejlépe poradil a nej-

vydatněji Janovi k útěku za hranice "Protektorátu" pomáhal kvartet ve složení: Vojtěch Jeh-

lička, Petr Kolbaba, Jiří Mošner a Tomáš Rauchfuss. O druhé místo se podělila hned dvě 

mužstva: trio Ladislav Šikl - Tomáš Mošner - Lukáš Kočí a čtveřice Vojtěch Vašek, Vojtěch 

Češík, Milan Žejdlík a Václav Mošner. Nejlepší dívčí skupinky opanovaly čtvrté a páté místo. 

Rádi bychom poděkovali všem osmdesáti dvěma účastníkům za jejich zápal a nadšení. 

Nemalou zásluhu na úspěchu naší "bojovky" mají ředitelé hlineckých škol, kteří nám vyšli 

maximálně vstříc, když jsme chtěli osobně pozvat jejich žáky. Vřelé poděkování patří i ve-

doucímu Odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, panu Eisovi, jemuž vděčíme za pěkné 

ceny s logem města pro nejlepší skupiny. 

Za pořádný kus odvedené práce a vysoké nasazení děkuji všem svým devatenácti spoluor-

ganizátorům z našeho skautského střediska. 

Připravil Vlk 

 

Ohlasy účastníků bojovky 

Švejdoš (hospodský) 

Byl tu moc krásný pohled na Straku alias opilého Bžundu. Mimo jiné jsem také obsluhoval 

gestapáky tím, že jsem jim podával pití z okna a točil pivo do "lahváčů". 

*poznámka: Švejdoš měl takový strach, že tolik litrů šťávy nevyjde, tak každému podával 

vodu s jedním víčkem šťávy. 

Jana (kadeřnice) 

Byla mi ZIMA, ale jinak to bylo super a líbilo se mi to. Myslím jen, že měli málo času, 

protože hodně lidí si ani nepřišlo pro přípravky na změnu vzhledu. 

Mirek (četník) 

Mně se hra líbila moc, ale ještě víc by se mi líbila z pohledu hráče. Jinak co zajímavého na 

stanovišti?? Třeba krádež zbraně? S tím jsme fakt nepočítali. Jinak hádky o tom, kdo bude 

střílet, byly taky zajímavé, hlavně když potom střelec neuspěl… 

Buzola (pekařka) 

Bylo to fajn. Ale většinou to byla nuda. I když docela často jsem se mohla zasmát "patlání" 

housek. 

Vojta (účastník) 

Hra celkově byla úplně super. Nejvíc se mi líbil Pytlas, který měl dobrý převlek, a s ním i 

Švejda. Nejvíc mě bavilo roznášet zásilky. Myslím, že nejlepší byla výroba zápalné láhve. 

Naopak gestapo nebylo moc aktivní. Čekal jsem větší akci. 
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Petr (účastník) 

Jo bylo to dobrý, ale takový málo akční… Častěji jsme jen tak chodili než běhali. A nejvíc 

mě bavilo roznášet balíky za peníze. 

Tomáš (účastník) 

Taky se mi líbilo a nejvíc se mi líbila zápalná láhev. 

Minianketu připravil Mirek 

 

Óda na Nepolapitelného Jana 

Velkolepý mám já plán, 

být ilegál - partyzán. 

Rychlost, bdělost, statečnost, 

pravdě sloužit na věčnost! 

Být jak skaut Jan je můj sen, 

v pátek bude naplněn. 

Své pocity před bojovkou zveršoval Pytlík 

 

Atletické závody (září 2006) 

 

1. část 

8. 9. 2006 v 17:00 jsme se sešli na hřišti za ZŠ Smetanova. Sešlo se nás celkem dost: Orlo 

coby organizátor, Mirek, Tahoun, Zebra, Vlk, Kuba, Michal a pak i Petr a z holek Jana, Pája, 

na chvilku i Vrabčák, Míša, Eliška, moje maličkost a fanklub: Péťa, Maruš a Helča. Na začát-

ku jsme si zahráli hru na rozběhání, kdy jsme se postavili proti sobě a snažili se míč, který 

Zebra vyhodil do vzduchu, dostat za svou čáru. Pár srážek bylo, ale jinak žádné vážnější zra-

nění. Potom jsme si každý odběhli 100 m, tak jsme všichni zjistili, jak jsme na tom s rychlos-

tí. A pak jsme se na hřišti rozdělili na 4 družstva a zaběhli jsme si štafetu. No a nakonec jsme 

si zahráli něco jako fotbal, holky se klukům vydatně pletly pod nohy, takže myslím, že už s 

námi kluci víckrát hrát nebudou J. Po "fotbale" jsme Orlovi odevzdali peníze za nájem hřiště 

a vydali se každý svou cestou roveři a rangers pomalu ke skauťáku na meeting a ostatní do-

mů. 

O tyto zážitky se s námi podělila sestra Buzola 

 

2. část 

Sešli jsme se jako obvykle už v pátek před závody. Zde jsme zahájili celoroční etapovou 

hru. Nezahálelo se a hned začala první etapa, která spočívala v tom vyluštit šifru, což pro ani 
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jednu družinu nebyl lehký úkol. Mezitím mě starší roveři zasvětili do základů mariáše. Zane-

dlouho se zde objevil i Míra. Po nápovědě se podařilo všem družinám vyluštit šifru. Ihned se 

potom rozběhly splnit jakýsi úkol. Když se vrátily na skauťák v pořadí Vlci, Výři, Želvi a 

předaly získanou zprávu, museli najít lodní knihu. Tím 1. etapa skončila. Poté se na skauťáku 

uklidilo. Družiny se také dozvěděly první písmenka do jejich lodní knihy a po večeři a něko-

lika dalších chvilkách se šlo spát. 

Ráno jsme brzo stávali. Vlk nám pustil do rádia nějaké trampské písně a vesele si u toho 

prozpěvoval. Poté jsme dostali ze spacáku Mirka a po vypití horkého čaje jsme kráčeli na 

nádraží, kde čekal zbytek naší výpravy. Poté si ještě Výři došli pro Petra K., který byl už po-

slední chybějící článek. 

Na místě začala další etapa - zaznamenat, jaká města jsme míjeli při cestě naším korábem. 

Pak jsme "fásli" tu samou šatnu jako minulý rok (umývárnu). Za chvíli byl nástup. Poté jsme 

se rozcvičili a začaly první disciplíny. V pozdějších fázích závodu Vlk pořád obletoval vý-

sledky a říkal: "Tý jo, to bude těsný." Také jsme si "zablbli" na místních pneumatikách. A 

poté zase závodili. Blížil se konec a s ním i štafety i s třešničkou na dortu a to roverskou štafe-

tou. Od nás z roverů a rangers nastoupili Buzola, Gábina, Vlk a Míra a tato naše štafeta jasně 

vyhrála. 

Poté poslední nástup a vyhodnocení. Stupně vítězů většinou obsazovalo naše středisko v 

čele s Mírou, Vojtou, Petrem, pomyslným Jirkou (za něj všechno shrábnul Petr), Buzolou, 

Pavlou a Janou. Ale myslím si, že každý účastník závodů přispěl, jak pro holky, tak pro klu-

ky, nějakým tím bodíkem. To vše přispělo tomu, že jsme si domů vezli dva poháry a vítězství 

v roverské štafetě. 

Účastník závodů Švejdoš 

 

3. část 

Úderem 20té hodiny to vypuklo. Na oslavy našeho vítězství nepřišli sice všichni, ale i tak 

to bylo fajn. Na začátek se do těžce vybojovaných trofejí nalila kofola (když ji miluješ, není 

co řešit…) a oslava vypukla. Potom se zahrálo pár hříček, například přemístění smotaného 

hada, byl hodně úsměvný. J Pak přišla samotná konference nejúspěšnějších závodníků. Mu-

sím pochválit ServisTeam, který nenechal nervózní, zpocené účastníky na suchu. Novináři 

měli záludné otázky, někteří novináři byli až zdaleka, viz Anglie, Německo nebo neodbytná 

zástupkyně z Východu Marie Vladimírovna. Když tiskový mluvčí Vlk ohlásil konec konfe-

rence, tak jsme se pomalu začali rozcházet domů. Doufám, že příští rok přivezeme opět pohá-

ry "domů"! 
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To si určitě stejně tak přeje i Vlk a tak přeji už teď všem spoustu štěstí na přípravných tré-

nincích a potom na samotných závodech. 

Mirek 

 

Botanická oddílovka (28. října 2006) 

 

Tygr, Tahoun, Orlo, Švejdoš, Sprosťáček a Milan Žejdlík 

 

Dne 28.10. se konala botanická oddílovka. Bylo nás tam šest: Tygr, Tahoun, Radek, 

Švejdoš, Sprosťáček a já. Na skauťáku spaly holky. Protože nás tam bylo málo, jen jsme si 

prohlíželi Tygrův herbář ze školy. Potom jsme šli domů. 

Stručně shrnul Milan 

 

Tajemství skautských kronik (10. listopadu 2006) 

 

Na výstavu kronik jsme se těšili, a proto jsme dorazili v hojném počtu, někteří i s rodinný-

mi příslušníky. Výstava a prezentace kronik byla propletena zejména některými fotkami z 

tábora i z některých výprav a také krátkými scenériemi. Byla to krásná podívaná: Fotky, které 

nafotili Kolja, Straka a Termo, film, který nahrála Lída s Tygrem. 

Ale abych nezapomněl na prezentaci kronik. Vybraný člen družiny přečetl některý z člán-

ků ze své družinové kroniky. Některé články byli opravdu pěkné. Všem se to moc líbilo, a tak 

každý, kdo odešel domů, odešel s úsměvem. 

Akci zhodnotil Vojta J. 

 

PRAHA plná pokladů (16.-19. listopadu 2006) 

 

Vlk, Orlo, Zebra, Tahoun, Cukr, Vojta Jehlička, Milan Žejdlík a Martin Pech 

 

Tato akce se konala od 16. do 19. listopadu. Zúčastnili jsme se jí: Vlk, Orlo, Zebra, Ta-

houn, Cukr, Vojta, Milan a já. Do Prahy jsme dorazili asi v osm hodin večer. Na nádraží na 

nás čekal Vlk. Potom jsme jeli metrem na ubytovnu (skautský domov žižkovských skautů). 

Ubytovali jsme se a šli k památníku na Vítkově, kde se konala první hra - etapa "Pokladu 

mořské panny" nazvaná "Transport topiva". Tato hra byla pohybová a mně se velmi líbila. Po 

ukončení této hry jsme šli zpátky na ubytovnu. Tam jsme hráli mnoho dalších her a potom 

jsme šli spát. 
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V pátek jsme vstali v sedm hodin ráno, nasnídali se a šli jsme na metro. Metrem jsme jeli 

na Vyšehrad a tam jsme hráli průzkumnou hru na získávání odpovědí na otázky o Vyšehradě. 

Sice moje skupina nevyhrála, ale tato hra se mi také líbila. Poté nám Vlk něco málo řekl o 

Vyšehradě a šli jsme uctít památku zakladatele českého skautingu A.B. Svojsíka. Při této pří-

ležitosti Vlk předal nášivky rádci oddílu (Orlo), jeho zástupci (Tahoun) a podrádci Výrů (Voj-

ta). Potom nám dal Vlk šifru, kterou jsme museli rozluštit, abychom se dostali dál. Když jsme 

šifru rozluštili, zjistili jsme, že se musíme dostat na Zbraslavské náměstí. Jeli jsme tedy met-

rem na Smíchovské nádraží a potom ještě autobusem. Pak už jsme dorazili na Zbraslavské 

náměstí. Odtud jsme vyšli na výpravu za Prahu. Šli jsme lesem a na jednom místě jsme se 

zastavili. Tady byla zahájena další etapa celoroční hry: Slepý kormidelník. Tato hra spočívala 

v důvěře druhému člověku a líbila se mi nejvíce z celé výpravy. Potom jsme vyrazili na met-

ro. Cestou mi Zebra říkal, co bych měl znát pro splnění nováčkovské zkoušky. Metrem jsme 

jeli na ubytovnu. Když jsme dorazili, tak jsme si chvíli odpočinuli a potom jsme šli cvičit. 

Zkoušeli jsme, kdo udělá nejvíce kliků. Vojta jich udělal asi 30, Cukr 18, Milan 3 a já 17. 

Potom jsme si zahráli ještě další hry a šli jsme spát. 

V sobotu jsme vstali asi v osm hodin ráno, nasnídali se a jeli metrem na Pražský hrad. Tam 

jsme hráli průzkumnou hru na získávání odpovědí na otázky o Pražském hradě. Tuto hru jsem 

vyhrál já s Cukrem. Potom jsme se šli podívat do Chrámu sv. Víta. Vlk nám o něm a Praž-

ském hradě něco řekl. Poté jsme dostali šifru. Až jsme ji rozluštili, zjistili jsme, že se musíme 

dostat k Letohrádku královny Anny. Tak jsme tedy vyšli, a když jsme k němu dorazili, Vlk 

nám o něm něco vyprávěl. Potom jsme šli přes Karlův most na Staroměstské náměstí. A tam 

jsme se podívali na Orloj. Poté jsme šli do Národního muzea. Tam byla výstava, která se na-

zývala "Lovci mamutů". Také zde byly sochy našich nejvýznamnějších osobností. Mně se 

tato výstava velmi líbila. Potom už jsme jeli metrem zpátky na ubytovnu. Tam jsme si zacvi-

čili a potom jsme šli hrát "Scrabble". V této hře vyhrál Vlk, druhý byl Vojta, třetí Milan a 

čtvrtý Cukr. Já jsem se této hry neúčastnil. Po ukončení této hry jsme šli spát. 

V neděli jsme vstávali dříve, protože jsme si museli sbalit a uklidit ubytovnu. O půl desáté 

jsme vyrazili na metro a jeli jsme na hlavní nádraží. Vlk se s námi rozloučil na nádraží a my 

jsme vyrazili domů. Přestoupili jsme v Havlíčkově Brodě a v jednu hodinu odpoledne jsme se 

vrátili zpátky do Hlinska. 

Tato výprava byla nejlepší výpravou, kterou jsem zažil. Podle mě měla jen jediný nedosta-

tek a to, že nás bylo málo. A za to nikdo nemůže. Doufám, že nás na další výpravu pojede 

více. 

Výpravu do Prahy vylíčil Martin 
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Elixír – setkání vedoucích oddílů & poradní skála (16.-19. 

listopadu 2006) 

 

Celostátní akce Elixír se konala 16.-19.11. v Pardubicích (program na Gymnáziu, spalo se 

ve třídách protějšího sportovního gymnázia) a zúčastnilo se jí kolem 450 skautů a skautek z 

celé republiky a já s Helenou z Hlinska. Akce to byla tedy gigantická… Nekecám… Tolik lidí 

v kroji jsem ještě neviděl. Zblízka jsme mohli prozkoumat i modré kroje vodních skautů. A 

jak to vypadalo? 

Začalo to ve čtvrtek, kdy jsme se zaregistrovali, dostali náramek a vybrali si pokoj. Pokoj 

jsme měli už rezervovaný od mých přátel z kurzu. Bydleli jsme v malé tělocvičně spolu s asi 

50 lidmi. J Usínalo se asi kolem 2. hodiny ranní… Ještě ve čtvrtek nás nahnali do veliké tělo-

cvičny, kde proběhlo zahájení. Všechno bylo tak veliké... Potom se šlo "spát". 

V pátek to začalo. Asi v 6:45 začala prezentace budíků, kdy asi 20ti lidem zvonil mobil... 

Od 8:30 se vydávala snídaně - švédské stoly. Jedl jsem až až, když to bylo skoro zadarmo… 

(Účastnický poplatek činil 300 Kč) Od 9:00 začínaly přednášky (bloky). K dispozici bylo 24 

tříd, a tak jsme jen přebíhali. Bloky trvaly hodinu, sedělo se v kroužku a v každé třídě se sešlo 

tak 20 lidí. Bylo to fajn. Na oběd jsme stáli 20 min. frontu, protože jsme to ještě neměli "vošé-

fovaný", ale potom jsme už čekat nemuseli. Po obědě následovala další sprška vzdělávacích či 

oddechových bloků, ty si každý musel již před akcí na netu registrovat. Po večeři bylo až do 

00:00 volno. K dispozici bylo spoustu vyžití. Klidně jsme se mohli jít kdykoli projít do Par-

dubic, nebo zajít do nějak upravených tříd - třeba do čajovny, ta byla opravdu povedená (ne-

chyběli břišní tanečnice). Nebo v jiné se promítaly propagační filmy o skautingu. Nebo do 

"sváčovny", což byl malý obchůdek s malým jídlem a pitím. V prvním patře na chodbě byla 

možnost zakoupit knihy za velmi nízké ceny. 

V sobotu to vypadalo stejně. Jeli jsme tam hlavně proto, abychom se dozvěděli, co to tam 

"nahoře" vymysleli a co to ten Nový program je. Navíc to byla akce, kde jsme se dostali k 

novým stezkám a měli jsme je hodnotit. Po takových informacích jsme byli docela v rozpa-

cích, bude toho opravdu hodně nového. Jinak jsme byli na blocích jako Rukodělky (mám 

skvělýho sněhuláka), Empatické hry, Astro zajímavosti, Motivace příběhem, Hodnoty a já, a 

spoustu dalších. V sobotu večer jsme od 21:00 měli možnost jít na koncert Hop Trop. Po ce-

lou dobu akce, jsme měli zdarma vstup do pardubického bazénu, toho jsme ale bohužel nevy-

užili. 
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V neděli už jen dopoledne proběhlo zakončení akce a jelo se domů. Org. tým - členy VL-

Ku a Ursus musím pochválit, protože až na pár malých nedostatků akce proběhla bez problé-

mů. Akce mě hodně inspirovala a byla to nová zkušenost a poznání nových lidí. 

Jak to vypadá na velkých "výpravách" přiblížil Mirek 

 

Vánoční besídka (23. prosince 2006) 

 

Vlk, Vašek, Tahoun, Míra, Radek, Švejdy, Véna a Jirka Mošnerovi, Kapr, Michal Rott 

a Sprosťáček 

 

Besídka se konala v sobotu 23. 12. Včas přišli: já, Vlk, Míra, Radek, Švejdy, Véna, Jirka 

Mošner, Kapr a Michal. Pozdě přišel zase jen Vašek a Sprosťáček. 

Na začátku kluci skauti se Švejdyho pomocí krásně ozdobili stromeček a my ostatní jsme 

zatím vybalili cukroví na talíře. Potom přišel na řadu hlavní bod večera - předávání dárků. 

Nejdříve jsme si zazpívali koledu Pásli ovce Valaši a potom Ježíšek rozdal každému jeden 

malý dáreček, který ale určitě každého potěšil. Po tomto slavnostním aktu jsme se přesunuli 

na skauťák. Tam proběhlo zhodnocení etapy C H zvané Slavné osobnosti, které bylo velmi 

rychlé, jelikož informace donesli jen Vlci. Pak proběhla další etapa C H a její vyhodnocování. 

Během něho nám Vlk říkal o vánočních zvycích našich předků. Toto vyprávění přerušil pří-

chod Sprosťáčka. Na konec besídky jsme si zahráli krátké hříčky. Po těchto hrách jsme se 

pokojně rozešli do našich domovů. Myslím, že besídka utrpěla přílišným povídáním a také 

tím, že probíhala ve spěchu a ne v klidu, jak by se na pořádnou besídku patřilo. 

Tahoun 

 

Slavnostní otevření klubovny I. oddílu (22. února 2007) 

 

Kamera jede, fotoaparáty připraveny, nůžky v rukou Elišky se nedočkavě klepou a Monič-

čin hlas roztřeseně oznamuje, že provoz klubovny 1. oddílu je slavnostně zahájen. Bouchají 

Rychlé špunty a do skleniček teče bublinkový mok různých barev. Pronáší se slavnostní pří-

pitky. Ve víru nadšení se všichni upisují k uklízení (rozdělení funkcí podle kartiček). Násle-

duje ještě jedna radostná zpráva: Každá z děvčat, která kdy „projde klubovnou“ zde nechá 

svůj nesmazatelný otisk – jako Armstrong na Měsíci. Tenhle bude otisk ruky na zdi vedle 

dveří. 
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Následovala zkouška zdatnosti. Každý dostal na provázku bonbón a jeho úkolem bylo na-

motat ho co nejrychleji do pusy. Pak teprve ho čekala sladká odměna. Vrcholem oslavy se 

stalo mezinárodní Umpaje – indiánská rozcvička. Po náročném zatížení organismu následova-

lo uklidnění – Gillwellský kruh. Všechny jsme si srdečně popřály k svátku vše nejlepší a po-

slali si pozdrav. Odbyla sedmá večerní a světlušky i světluško-skautky vyrazily s úsměvem 

domů. 

Popelka 

 

Výprava za Richardem III. (24.-25. února 2007) 

 

To pravé ořechové aneb Jak (ne)vařit pudink 

Do vestibulu stanice metra Hlavní nádraží dlouho nepřijížděl vlak. Lidé se pomalu trousili 

od schodů a postávajíce čekali, až přijede. Zatím jsme na lavičce, s krosnami na zádech, do-

mlouvali, jakou zvolíme gastronomickou strategii, tedy co uvaříme, až pojedeme na výpravu 

do divadelní Prahy. Za pět minut jsme se s Vlkem rámcově dohodli a odjeli každý na svoji 

kolej. 

O měsíc později na mě čekal Vlk ve smluvený čas u vrátnice Švehlovy koleje. V kapse mu 

netrpělivě zvonil svazek klíčů od žižkovské klubovny, a já stále nikde. Zapomněl jsem si totiž 

doma spacák. A než jsem nacpal do krosny kolejní peřinu s polštářem a přehozem, krapátko 

jsem se zdržel. 

Vyšli jsme vesele směrem k Žižkovské věži, tu oba minuli a dorazili k velkým vratům ty-

pického žižkovského baráku. Vešli jsme do chodby a Vlk mě ihned upozornil, že musíme být 

naprosto ticho, abychom si nezadali s hysterickou nájemnicí, která prý našim skautům při 

listopadové výpravě vyhrožovala policií, když si krátili chvíli házením kamenů velikosti ana-

nasu, což prý dělalo hluk. Ještě další dvoje dveře jsme odemkli, než jsme se dostali do chlad-

né klubovny s několika místnostmi a vysokými stropy. 

Dle dohody jsme měli k obědu uvařit těstoviny a jako desert ukuchtit príma puding, to 

abychom nebyli troškaři. V nejbližším Albertu jsme nakoupili kvalitní suroviny, aby si přišli 

na své i ty nejmlsnější jazýčky. Pak v klubovně omyli kastróly a další inštrumenty a začali 

vařit kokosový pudink. Při práci jsme s nehraným zájmem debatovali o environmentálních 

problémech lidstva a ujištěni tím, že každý z nás vařil pudink asi tak stokrát, jsme mu nevě-

novali velkou pozornost. Záhy jsme však ucítili neblahý zápach připáleniny. Ten nabíral na 

síle a ani nejrychlejší míchání a přerušení hovoru nestačilo k jeho potlačení. To už se ale 

rozpínal do všech směrů. Situace se změnila v nelítostný boj s připáleninou. Odporný puch 

rychle zabíral všechny prostory klubovny. V téměř nedýchatelné atmosféře jsme bezradní 
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odstranili hrnec z vařiče a rozhodli se k radikálnímu kroku: otevřít okna! Doufali jsme, že 

puch se do příjezdu ostatních vytratí i z pudinkových porcí. To se však nestalo. Sníst to, co 

bylo v porcích, by byl těžký úkol i pro provinilce z černé skříňky. Nepoživatelný pudink tedy 

pojmuly prostřednictvím záchodu pražské kanalizace a my se rozhodli napravit své konání a 

uvařit v rychlosti pudink nový, ne však už kokosový, neboť připálený kokos - to není to pravé 

ořechové. 

Zaběhl jsem pro nové suroviny a začali jsme, tlačeni časem, vařit nový, nugátový. Souzeno 

podle reakcí příchozích strávníků z roverskéko kmene, dopadl na výbornou, a rovněž i špage-

ty s omáčkou. I připálenina už v době oběda nebyla cítit, však za cenu snížení teploty klubov-

ny z devíti na sedm stupňů. Ale to už nastal čas převlékání do kostýmů a sak, protože jen co 

přijede Jenda, vyrážíme na Pražský hrad a do Stavovského divadla. 

Své emocionální zážitky vylíčil Brouk Pytlík 

 

Království za koně 

Už od podzimu nás Vlk bombardoval maily s pozvánkou do divadla. Nakonec jsme s Mir-

čou neodolaly Shakespearovi a přihlásily se obě i s třetí sestrou... Z hlineckého nádraží jsme 

odjížděly pouze já, Mirča a Klára. V Praze na „Hlaváku“ jsme se sešly s Péťou a Kondorem. 

Sraz s ostatními měl být na náměstí Jiřího z Poděbrad. Čekali jsme na Vlka, ale kupodivu: teď 

neplatilo žádné my o vlku a (V)vlk... Už jsme vyhlašovali sázky, odkud přijde: Klára s Petrou 

tvrdily z opačné strany chodníku, Mirča myslela, že skočí z Žižkovského vysílače. Kondor 

řekl, že nepřijde vůbec a já, že přiběhne po červené kovové konstrukci. Kupodivu jsem vyhrá-

la já i Kondor. Vlk přišel po té konstrukci a zavolal na nás, takže k nám vůbec nedošel. 

Potom nás Vlk zavedl ke skautskému domu, kde jsme se měli ubytovat. Tam nás přivítal 

Pytlas – poněkud netradičně – od plotny... Ani jsme si nestačili prohlédnout všechno vybavení 

kluboven a nástěnky a už nás volali k obědu. Pytlas s Vlkem ukuchtili špagety s omáčkou 

(některý konzervy jsou fakt dobrý... :)) A pro naše překvapení i dezert – puding s piškoty. 

Musím říct, že se kluci předvedli! 

Po chvíli klábosení, převlékání a čekání na Jendu jsme konečně vyrazili do pražských ulic. 

Kochali jsme se památkami města, poslouchali výklady našich historiků (Vlka a Jendy), 

protkané vtipnými hláškami, smíchem a blesky digitálů (Kondora a Péťi, občas půjčených i 

mně). 

Po půl sedmé jsme už stáli přede dveřmi Stavovského divadla. Tam jsme se potkali 

s Bobanem a Evou, kteří přijeli až na představení. Už po přestávce ale zmizeli a nebylo po 

nich ani vidu ani slechu... Vystoupali jsme po schodišti až do 2. galerie a na tři hodiny se po-

nořili do prostředí Anglie za doby Richarda III. V hlavích rolích byli známí herci jako Ri-
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chard Krajčo, Iva Janžurová a David Prachař. Celé představení doprovázely moderní prvky a 

různé vychytávky a detaily, které všechno oživily a způsobily, že celkově se mi představení 

opravdu líbilo. Hra trvala tři hodiny a končila v 22.00, přesto se tentokrát nikomu nepodařilo 

při ní usnout. 

Nakonec po soukromé prohlídce přízemí jsme odcházeli z divadla jako poslední, spolu s 

uvaděčkami. Vyrazili jsme za Pytlasem a jeden z hlavních cílů bylo utišit naše hladové žalud-

ky. Bohužel se nám nepodařilo najít hospodu, kde by vařili déle než do 23.00. Takže nakonec 

jsme byli nuceni se vrátit do skautského střediska. Tam jsme dali za vděk vlastním zásobám. 

Nakonec se nám dokonce podařilo roztopit malá kamna a zvýšit teplotu z devíti stupňů asi na 

deset... Ale ani to nás neodradilo jít spát až ve tři ráno... 

O to míň se nám pak chtělo v neděli ráno vstávat už v sedm hodin. Nakonec jsme vstali asi 

s půlhodinovým zpožděním. Někdo posnídal zbytek zásob, někdo si dal čaj a o půl deváté 

jsme se vydali každý svou cestou – na vlak, na kolej... Byl to opravdu skvělý zážitek v pěk-

ném prostředí, ale až někdy pojedete do skautského domu – Bořivojova 27, Žižkov, Praha, 

určitě si nezapomeňte přibalit teplý svetr a balík novin na zatápku. =o) 

Liduš Malá 

 

V sobotu odpoledne jsme se společně sešli v pražské skautské klubovně a vyrazili jsme na 

toužebně očekávané představení o Richardu III. Protože toto drama od Shakespeara začínalo 

až navečer, zkrátili jsme si dlouhou chvíli příjemnou procházkou po romantických pražských 

zákoutích a nenechali jsme si ujít ani příběhy a stopy našich předků, které je možné vidět 

nejen na Pražském hradě. Stavovské divadlo, ve kterém se představení konalo, otevíralo dveře 

všem příchozím, a tak nám už nezbývalo nic jiného než se příjemně posadit a vychutnat si 

divadelní příběh o anglickém králi a jeho bojích o trůn. Po zhlédnutí představení jsme se pří-

jemně naladěni vydali vstříc krásné noční osvětlené Praze a měli jsme tak možnost se projít 

po Karlově mostě nebo bloudit pražskými uličkami. Nakonec jsme přece jen zamířili zpět do 

skautské klubovny a po nočním občerstvení jsme usínali za příjemného praskání ohně v kam-

nech naší klubovny. Druhý den ráno jsme se všichni rozloučili a vyrazili jsme zpět do svých 

domovů. 

Jenda 

 

Dívčí oddílovka (březen 2007) 

 

Hned jak jsme přišly na skauťák, tak nás Vrabčák rozdělila do družstev, a každému druž-

stvu dala mapu, kompas, tužku a papír, a taky kousek toaleťáku. Podle té mapy jsme chodily 
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po Hlinsku na určitá místa a hledaly jsme úkoly. Jelikož je schovával Orlo, tak jsme jich moc 

nenašly. Na toaleták se nám měli podepisovat kolemjdoucí lidé. Ti však na nás jen nechápavě 

pohlédli, a po menším odhodlání se podepsali, jenže papír se trhal a propiska dopisovala. Pa-

ráda. 

Když jsme se všechny sešly před kostelem, vyškrábaly jsme se do věže, otevřely okenice a 

kochaly se krásou nočního Hlinska. Potom jsme (i přes protesty některých) šly na hřbitov a 

povídaly si o významných osobnostech z Hlinska a okolí. 

Když jsme dorazily zpátky na skauťák, najedly jsme se, povídaly jsme si a pak se zvukem 

Vrabčákovy kytary všechny usnuly. Ráno byla hra, a potom úklid, …potom jsme se všechny 

rozešly na obědy domů. 

Pája Obrusníková 

 

Hitmakers (24. března 2007) 

 

Mirek, Helča, Vlk, Orlo s Tahounem, Roman s Radkem, Jana, Kolja, Švejdoš a Popelka 

s Miriam 

 

Očima manažera 

Na tuto hru jsme plni očekávání přišli v sobotu 24.3. A sešlo se nás opravdu hodně (vy-

jmenovávat nebudu, bylo by to na dlouho a třeba bych si nevzpomněl na všechny lidičky). Na 

úplném začátku hry nám Míra a jeho bankéřka Helga, stručně představili pravidla prvního 

kola a šlo se na věc. 

Nejprve probíhala dražba písniček. Každá z nich měla přiřazený svůj kurz. Platilo, že čím 

větší kurz, tím lepší pro majitele, který získal víc peněz. Po skončení dražby se kurzy odkryly 

a někoho čekalo milé a někoho bohužel nemilé překvapení. Po sečtení našich příjmů podle 

jednoduchého vzorce začalo druhé kolo. V něm se konala hitparáda. Nejdříve každý odevzdal 

lísteček, na kterém bylo číslo jeho oblíbené písničky. Chvilku nato bylo ohlášeno losování 

písniček, které budou zahrány. Před tím jsme ale mohli nakoupit korupční lístečky (takzvané 

kapříky), kterými jsme zvyšovali naději, že právě ta naše písnička bude vylosována. Někdo se 

řídil heslem: "Ono nám štěstí spadne do klína" a koupil si málo lístků, ale někteří jedinci řídící 

se heslem: "Musí se tomu štěstíčku jít trochu naproti" jich koupili hodně. A vyplatilo se, dva-

krát totiž zazněla písnička Yesterday, která patřila mně a Radkovi. Po sečtení příjmů druhého 

kola, už těžším vzorečkem, který v sobě zahrnoval počet hlasů a zahrání a taky desetinu sázky 

na písničku, se konalo třetí kolo. To probíhalo stejným způsobem, jen vzoreček se trochu po-

změnil a "kapříci" stáli o trochu víc. To však jejich masovému skupování nezabránilo. Re-
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kordmanem byl Švejda, který si jich nakoupil něco kolem 300. Vyplatilo se mu to, jeho pís-

nička Reklama na ticho také zazněla dvakrát ze tří losování. Začalo opět sčítání příjmů a ko-

nečně závěrečné kolo. V něm se zase pozměnil vzoreček, závratně stoupla cena "kapříků" a 

nehlasovala se oblíbená píseň. Po odevzdání korupce se šlo na losování. Kuriozitou bylo, že 

zazněla Vlkova píseň, přestože do lístků nevložil ani vindru. Po sečtení, už závěrečných zis-

ků, začalo vyhlašování. Vyhlašovaly se dvě kategorie: Majitel nejhranější písně a majitel nej-

většího balíku peněz. Nejhranější píseň jsem měl já s Radkem a největší balík získal během 

hry malý, ale průbojný Wajgl. 

Nakonec jsme si ještě připili Dětskými špunty, uklidili a rozešli se v klidu a míru pryč. Ta-

to hra se dala určitě považovat za jednu z nejlepších, kterou sem kdy hrál. Míro, díky. 

Své zážitky a emoce popsal Tahoun 

 

Očima pořadatele 

Tuto sqělou R&R game jsem hrál na kurzu, velmi se mi líbila, a tak jsem si řekl, že naše 

roverstvo potřebuje trošku rozproudit krev v žilách… Tato hra je jak vyšitá: jde o spoustu 

peněz, adrenalin při čekání na výsledky, spousta taktických a propočítaných postupů a hlavně 

spousta korupce a podvodů... 

Se sestrou Helčou jsme předem připravili spoustu věcí a hlavně nalákali co nejvíce rover-

stva. Do naší sítě se lapili: Vlk, Orlo s Tahounem, Romča s Radkem, Jana, Kolja, Švejdoš, 

Popelka s Miriam. Buzola se bohužel před začátkem vytratila. Pak to začalo, každý se vžil do 

role manažera písniček, a když propukla dražba, nebylo slyšet vlastního slova... V dalších 

kolech se všichni pomalu modlili, abychom z klobouku vytáhli papírek s číslem jejich písně. 

Jak to dopadlo, se zeptejte roverů, ale odměna pro vítěze byla sladká (až na to šampáňo..) 

Ještě jednou se ale všem omlouvám za velké zdržování a tak. Na druhou stranu Helča 

předvedla neskutečný výkon při bleskovém počítání. Všem děkujeme za účast a těšíme se na 

další hry, které máme zatím v hlavě… 

Mirek 

 

Svědectví omšelých zapomníků – cyklohra z "nadhledu" 

organizátora (14. dubna 2007) 

 

Buzola, Liduš, Gábina, Šplhoun, Tahoun, Vlk, Zebra, Orlo 
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Sluncem sežehlé tváře, pramínky potu tekoucí ze skrání. I takový pohled se naskytl Janě, 

která si nenechala ujít návrat účastníků letošní cyklohry. Jestli nás ale pozorovala alespoň 

trochu bystrým okem, nemohly jí uniknout ani úsměvy na našich rtech, jež vypovídaly o na-

šem vnitřním rozpoložení mnohem více než lepkavě propocená trika. V sobotu 14. dubna 

2007 jsme nalezli takový malý poklad. Vrátili jsme se bohatší o spoustu zážitků, o které nás 

už nikdo nepřipraví. 

Vezměme to hezky po pořádku. Po osmé hodině ranní postávalo a posedávalo před skau-

ťákem sedm nedočkavých postav, které sem dorazily na kole - Buzola, Liduš, Gábina, 

Šplhoun, Tahoun, Vlk a Zebra. Jen Orlo stále nikde, navíc nedostupný. Ze shromážděných 

lékárniček vybíráme fáče a dezinfekci. Poté všem důležitě kontroluji funkčnost brzd. Gábinu 

musím významně pokárat (ne nepodobně plíškovskému "madam, ten řetěz máš jak prase"). 

Vzápětí s Gábinou prostřednictvím krátkého skeče ostatním objasňujeme význam záhad-

ných "omšelých zapomníků". Losováním lístečků se rozdělujeme do tří skupin. Každá má 

nafotit či popsat co nejvíce zapomenutých pomníků kdysi dávno odhalených k uctění památky 

padlých válečných hrdinů. Po dovětku, že se nesmí jezdit po "červených" silnicích 1. třídy, 

konečně osedláváme naše ohnivé dvoukolé oře. První malér se vkrádá záhy. Zebrovi se cestou 

z Vojtěchova zarazil do zadního kola kovový hrot, duše je dočista prázdná. Zatímco vzdušnici 

měníme, překvapuje nás svým příjezdem Orlo. Prý zaspal maje na budíku stále zimní čas. 

Ještě že Zebra píchnul! 

Se Šplhounem se zvolna vydáváme směr Žumberk. Stavíme v Srní a na Včelákově. O ně-

kolik chvil později jsem zřejmě poprvé v životě poctil svou přítomností Ctětínek. Odtud beze 

spěchu pokračujeme do Lukavice a k žumberskému lvu, dále přes Miřetice na Ležáky, kde 

zjišťuji, že mám zadní brzdu sedřenou až na kov. (Už ráno, když jsem si vesele utahoval z 

Gábiny, se mi zdálo, že nějak nezvykle šramotí.) Potom zajíždíme do Vrbatova Kostelce, od-

kud se vracíme přes Prosetín, Mrákotín, Ranou, Vojtěchov a Holetín do Hlinska. Ve 14:20 se 

s 10minutovou rezervou ocitáme zpátky před skauťákem. Tachometr nám naměřil 60 km. 

Potkali jsme 14 zapomníků, což nám kupodivu stačilo na dělené první místo. Stejný počet 

nafotili Orlo se Zebrou, Gábina s Lídou zůstaly jen o jeden pomníček pozadu. Buzola a Ta-

houn jich objevili 11, o lepší výsledek je nejspíš připravil defekt poblíž Skutče. 

Ostatním ukazuji sedřenou zadní brzdu, odepínám i pření, abych je mohl porovnat. Krátce 

si sdělujeme své dnešní zážitky, v rychlosti se fotíme a pak už si jede každý svojí cestou. Na-

štěstí se cyklohra obešla bez úrazu, proto mohu vrátit všechny obvazy zpět do lékárny. Pár 

minut po ostatních i já s chutí šlapu do pedálu a rozjíždím se dolů ulicí Nad Parkem. Nabírám 

rychlost, v půli kopce si chci kapku přibrzdit. Nic. Zatraceně, vždyť jsem si deaktivoval obě 

brzdy! Ve zlomku vteřiny instinktivně najíždím na obrubník a střemhlav seskakuji z jedoucí-
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ho vehiklu. (Na propočty zrychlení tělesa a po trajektorii s při okamžité rychlosti v prostě 

nebyl čas.) Dopadám měkce na trávník. Kolemjdoucí paní se lekla snad ještě víc než já. Jen 

nevěřícně zakroutila hlavou, když jsem jí ubezpečil, že jsem se vysekal schválně. "Nemám 

zapojený brzdy. Jinak bych se zastavil až dole o támhletu zeď," uvedl jsem incident na pravou 

míru. (Mimochodem, podle stávajícího znění silničního zákona bych za svoji nehodu mohl 

vyfasovat i pokutu ve výši 50 tisíc korun!) 

Kaskadérský seskok z nebrzdícího kola jsem přežil bez úhony, a proto nyní mohu přikročit 

ke stručnému zhodnocení. Příprava minulé cyklohry byla neobyčejně náročná, Pytlas ví, o 

čem píšu. Letos bylo snad ze všeho nejobtížnější najít vhodný termín. O lecčems svědčí to, že 

se sedm z devíti závodníků loňské premiéry zúčastnilo i druhého ročníku. Většině z nich se 

pohodové "omšelé zapomníky" líbily víc než extrémní podnik z května 2006. Přiznám se, že 

sám jsem to vloni prožíval mnohem emotivněji a zážitky se mi určitě zaryly mnohem víc pod 

kůži. Ale i druhý vstup do řeky jménem Cyklohra měl něco do sebe. Nemusel jsem se tolik 

stresovat, tudíž jsem si hru mnohem více užil a psychicky si při ní odpočinul. Uznávám, že i 

letošní cykloakce měla své nedostatky a že od ní Orlo mohl plným právem čekat "něco víc". 

Na druhou stranu mi ale tentokrát nevyhrožoval zabitím, a to se zkrátka počítá. 

Za svoji nezištnou pomoc si můj velký dík zaslouží Gábina. Bude-li zájem, jsem ochoten 

napřesrok zorganizovat roverskou cyklohru s pořadovým číslem 3. 

Bilancoval Vlk 

 

Šátková Praha (20.-22. dubna 2007) 

 

V pátek 20.4. ráno jsme (rangers z Hlinska) vyrazily vlakem směr Praha. Cestou na ZŠ 

Jitřní nebyl opomenut ani skautský obchod. Když jsme dorazily ke škole, přivítal nás školník, 

který nám po dobu celého víkendu „pomáhal“. Každý registrovaný účastník dostal ID kartu, 

díky které měl možnost v určitých institucích Hl. m. Prahy vstup zcela zdarma (Křižíkova 

fontána, Petřínská rozhledna + bludiště, muzea atd.). Během odpoledne začaly přijíždět oddíly 

z různých koutů ČR. Náš úkol (servis týmu) byl všechny ubytovat a obdarovat je časopisem a 

šátkem k výročí 100 let skautingu. Dále pak každý oddíl dostal vstupenky na aktivity, které si 

mohl rezervovat dlouho předem. 

V sobotu 21. 4. již po ránu všichni vyrazili směr Staroměstské náměstí, kde se odehrával 

po celý den program pro skauty. My ze servis-týmu jsme se střídaly ve škole po několika ho-

dinách. Večer i v pozdních hodinách se skauti vraceli zpátky na školu, kde přespávali po celý 

víkend. V neděli 22. 4. jsme všichni museli opustit školu kolem 14.30 a rozjet se zpátky do-
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mů. Byla to velmi vydařená akce, až na pár nedostatků na ústředí:-D. Ale i přesto se nám tam 

moc líbilo. 

Rákosníček – Péťa Kosťálová 

 

Fotbalový turnaj (21. dubna 2007) 

 

Dne 21. dubna se uskutečnil fotbalový turnaj na umělém hřišti v Blatně. Díky oslavám 100 

let skautingu se ho zúčastnilo pouze sedm týmů. Z Kameniček přijela dvě skautská a jedno 

roverské družstvo. Zbytek byla hlinecká družstva po dvou v každé kategorii. Skauti hráli, nej-

prve každý s každým a poté se spolu střetly třetí a čtvrtý v tabulce o celkové 3. místo. To zís-

kaly ,,Želvi" po vítězství 2:0 nad Pardály. Finále zajistila družstva Jestřábů z Kameniček a 

Výrů z Hlinska, v tomto zápase dlouho vedli Výři, ale Jestřábi vyrovnali 2 vteřiny před kon-

cem a následně byli i lepšími zakončovateli pokutových kopů. 

Roveři hráli každý s každým dva zápasy, z těch se určilo konečné pořadí. Zvítězily opět 

Kameničky (počtvrté – pozn. autora), když neprohráli ani jeden zápas, druzí byli pouze o 

skóre Bobři před třetími Kloudy. 

Hl. pořadatel Zebra 

 

ObRok – celostátní setkání roverů a rangers (4.-8. května 

2007) 

 

Pátek 

Tak už je to tu… Píše se pátek 4.5.2007 a Roman venku netrpělivě troubí, abych už koneč-

ně šel. Když jsem se přiblížil k Žabce (zelená Škoda 120), naskytl se mi nevídaný pohled. 

Auto bylo kompletně naložené batohy, kytarami, altánem a dalšími věcmi. Když se mi však 

podařilo můj batůžek o váze 25 kg nasoukat na Radka, nebylo ho ani vidět. Romča seděl za 

volantem nepřirozeně, poněvadž měl na sobě kytaru. S Helčou jsme se rozhodli, že na nádraží 

půjdeme radši pěšky. Tak jsme se stavili ještě v Lidlu a šlapali si to pěkně na nádraží. Když 

jsme došli na místo odjezdu, kluci ještě ani nestihli vyndat všechny věci z auta. Po nějaké 

chvíli se to začalo scházet. Jana přijela s Petrou a Popelka přišla hned po nich. Buzola 

s Miriam si to na poslední chvíli rozmysleli, a tak účast odřekli. V tomto konečném počtu 

jsme šli koupit gruppen jízdenku až do Jindřichova Hradce. 

Nečekaně však byla do Žďírce výluka. Pohodlně jsme si sedli do jednoho ze dvou autobu-

sů a čekali. 5 min zpoždění... 10 min zpoždění... Řidič se nás ptal, kam razíme. Když mu 
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Romča vysvětlil, že na celostátní setkání, trochu se pan řidič pousmál, že nás teda moc neje-

de. V tom přijel vlak z Pardubic, na který jsme čekali. Hlinecké nádraží doslova zaplavili 

skauti. Odhadem 200 plně sbalených lidiček v kroji, mířících stejným směrem jako my. Díky 

tomu jsme získali 2 hodiny zpoždění a nestihli tak spoj v Jihlavě. Tam se naše tlupa ještě roz-

rostla o několik desítek. Někdo povolanější volal na místo činu, že přijedeme dýl. 

Na nádraží v JH na nás čekaly autobusy. Ty nás v pozdních hodinách dovezly až na místo 

činu. Místo ve 20:00 jsme tedy přijeli kus po 22. hod. Slavnostní zahájení na nás ale počkalo. 

Po slavnostním aktu jsem se vydal do „chytrého stanu“ oznámit, že jsme přijeli. Kdosi nás 

pak odvedl do našeho campu. Zdejším správcem byl tzv. Prófa. Jeho slova „stavte stan na 

stan, tady bude ještě spousta lidí!“ mluvila za vše. Stejně jsem si dovolil poznámku o stavbě 

altánu. Odpověď byla taková, jakou všichni čekali. Po tmě, za mírného deště, jsme tedy po-

stavili stany uprostřed louky a uložili se ke spánku. 

 

Sobota 

Ráno nás probudil vytrvalý déšť. Na ranní nástup se nikdo neodvážil jít. Jenže dopoledne 

mělo probíhat INSPIRO, neboli každý kmen si měl připravit aktivitu, kterou by 2 hodiny pro-

vozoval a inspiroval tak ostatní. 

Museli jsme tedy vstát. Naskytl se nám pohled zřídka obydlené louky, a tak jsme i přes zá-

kaz postavili altán, který sloužil jako střecha nad stany ze skauťáku, protože do rána v nich 

byla potopa! INSPIRO bylo rozděleno do čtyř časových bloků po hodině. Jelikož jsme první 

prospali a třetí a čtvrtý jsme měli provozovat naši aktivitu, zbyla nám na inspiraci pouze jedna 

hodina. Zato jsme toho ale zkusili hodně. Od stavění komínu z kostek přes origamy, hlavola-

my až po léčení hudbou. Bylo toho spoustu. Různé masáže, malování barvami na sklo atd. 

Škoda, že pršelo, protože spousta kmenů měla venkovní aktivity a ty se tím pádem zrušily. 

Náš čas přišel, a tak jsme se nastěhovali do jednoho z 15 vojenských stanů. Rozdělali jsme 

si nádobíčko a čekali, jací odvážní přijdou a svěří nám svůj obličej k zhotovení perfektní ko-

pie pomocí sádrových obvazů. Zájemců bylo moc, někdy jsme až nestíhali. Kluci celou dobu 

příjemně hráli na kytaru. Myslím, že se nám to podařilo. Když čas vypršel, sbalili jsme nádo-

bíčko a s prázdnými žaludky jsme se mohli těšit na oběd, který ten den měl přichystat Romča, 

já a Helča. 

Když se na Jany úžasném vařiči po hodině uvařila voda a po další i roštěná, pěkně jsme se 

najedli. Odpolední program tvořila hra na koblihy. Jen já jsem se vydal vstříc nebezpečí 

k pódiu, kde nám vysvětlili pravidla. Všichni při příjezdu nafasovali barevný pruh látky. Ba-

rev bylo pět. Když se pět družstev, čítajících každé o 150 lidech, dalo do kupy, šlo se na věc. 

Každé družstvo bylo rozděleno na půl. Půlka Donašečů a půlka Šmejdů. Donašeči měli vzít 
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surovinu a orazítkovanou ji měli donést do kuchyně. Šmejdi cizích družstev jim v tom však 

bránili. I když bylo území hodně velké a zasahovalo přes pole až kus do lesa, bylo takřka ne-

možné surovinu přenést a tak i já v roli donašeče jsem to po třech pokusech vzdal a odešel do 

stanu. Dokonce i pěkně svítilo sluníčko. 

Po třech hodinách jsem uviděl družstva pochodovat z5 k pódiu, neváhal jsem ani chvilku, 

uvázal látku na hlavu a vetřel se do davu. U pódia proběhlo vyhodnocení. Vítěz vyhrál asi 10 

plných přepravek koblih. My jsme se umístili 4. a tak jsme dostali pouze 6 přepravek, ale i tak 

jsem si dokázal jednu ulovit. Byla nečestná, ale dobrá… 

To, co následovalo potom, tak to nikdy nezapomenu. V neděli mělo probíhat VaPro, neboli 

Variabilní Program. Spousta přednášek, diskuzí, workshopů a další. No a v tuto chvíli měla 

proběhnout registrace programů. Na opuštěném místě stála třímetrová trojnožka, na které byla 

přibita prkna a na nich pytlíčky a v nich lístečky. Lísteček=vstupenka. Každá přednáška měla 

nějakou kapacitu. Na louce se na „startovní“ čáře shromáždil národ. Se slovy „Jsme přeci 

skauti, když na nás nevyjde, řekneme si –no a co-“ se dav vyřítil proti nebohé trojnožce. Jak 

stádo koní si běželo několik stovek skautů pro své vstupenky. Já jsem chtěl jít normálně, ale 

zadní linie mě strhla s sebou. Psalo se 5.5.2007, bylo něco po 19té hodině a bitva u Trojnožky 

se tak zapsala do dějin. I já jsem se jí plně zúčastnil, když jsem chtěl získat 5 lístků na před-

nášku s bratrem Navrátilem (bývalý starosta Junáka). To se mi povedlo a ještě spoustu dalších 

trofejí se mi podařilo i pro ostatní ulovit. Něco po 20. hodině bitva pomalu utichala. 

Z trojnožky zbyla jen dvojnožka s útržky pytlíčků. 

Bylo už k večeru a my jsme posedávali v Krčmě s půllitrem studené, točené kofoly. Od 22 

hodin proběhl koncert. Já jsem se ho však neúčastnil a vyčerpán z odpolední hry a registrace 

VaPra jsem usnul… 

 

Neděle  

Neděle byla na ObRoku odpočinková. Bylo opět pod mrakem a pršelo. Ale 12. bod skaut-

ského zákona říká, že skaut je nepromokavý, a tak nikomu déšť nezabránil zúčastnit se před-

nášek v programu VaPro. Kvůli špatnému počasí se však program zúžil a spousta aktivit, kte-

ré měly probíhat venku, se nekonala, a tak se těžce vybojované lístečky staly neplatnými. 

Přednášky tedy probíhaly pouze v 15ti vojenských stanech a kapacita 25 lidí se tak zvýšila na 

60. Nebo aspoň tak to bylo na povídání s br. Navrátilem, kterého jsme se všichni zúčastnili… 

Po vyčerpávajících 2 hodinách opravdu kvalitního výkladu historie skautingu a zážitků 

v dobách druhé světové války jsme došli pouze k začátku roku 1968. Škoda, že bylo tak málo 

času, jelikož bych rád poslouchal dále. 
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Bylo už poledne, a tak jsme se těšili na oběd. Po hodině a půl vaření jsem se docela dobře 

najedl. VaPro probíhalo i odpoledne. Kolem 15té hodiny jsem dostal hlad a chuť na polívku. 

Při představě půlhodinového vaření vody jsem dostal až drzý nápad. Do ešusu jsem vysypal 

polívku a vydal se do čajovny… Můj plán vyšel. Obětovali pro mě jednu varnou konvici a se 

slovy „nikde to neříkej“ jsem spokojeně odešel. Polívku jsem pozřel ve stanu, kde probíhala 

přednáška o komunikaci. Jakmile jsem se o sobě dozvěděl, že jsem čtvereček a vedle mě seděl 

neodbytný rover, který se mnou byl ve dvojici a který byl zřejmě trojúhelník, snědl jsem po-

lévku a rychle odešel. Do večera jsme posedávali v Krčmě. Kolem 20té hodiny jsem šel zare-

gistrovat náš kmen na zítřejší Službu. Výběr byl: Služba ve školce, škole, domově důchodců, 

uklízet v knihovně, natírat zastávku, vybírat kamení na poli, čistit les atd. Po dohodě sem vy-

bral službu na 1. stupni ZŠ 

Večer proběhl Galavečer. Sice trochu poprchávalo, ale skoro nikdo si ho nenechal ujít. Na 

pódiu bylo plátno, na které se promítala opravdu moc pěkná prezentace o vzniku, průběhu a 

současnosti skautingu. Trvalo to asi půl hodiny, ale stálo to za to. Po vydařeném Galavečeru 

jsme se opět vydali kam jinam než do krčmy. V pozdních hodinách jsme šli spát. 

 

Pondělí 

V pondělí bylo ráno přistaveno několik autobusů, které nás rozvážely na povinný program 

Služba. My jsme jeli až v druhé vlně kolem 9té hodiny a tak jsme měli dostatek času připravit 

si u kofoly program. Nadešel čas odjezdu a po chvíli jsme byli vysazeni na malém náměstíčku 

v Jindřichově Hradci. Rozdělili jsme týmy a rozešli se do města. My a ještě jedna skupina 

jsme šli na blízkou základku. Přibližně dvě hodiny jsme blbli v tělocvičně s přibližně 60ti 

dětmi z 3.-4. třídy. Byla to sranda. Dokonce nás jednu hru naučili i oni. Myslím, že se nám to 

povedlo a po cestě zpátky nás hřálo srdce z dobře naplněného roverského hesla. Po obědě 

proběhla další megózní hra pro všechny. Název byl Regiony a byla to jedna z nejlepších her, 

co jsem kdy hrál. Na velké louce byly cedule hlavních měst regionů. Byly rozloženy podle 

opravdové polohy. Došel jsem k Pardubicím, kde sem vyfasoval seznam mých úkolů. Když 

jsem našel 10 zamilovaných lidí z různých končin republiky, postoupil jsem na další level. 

Tentokrát jsme dostali úkoly pro celý náš kmen. Měli jsme vytvořit nejvyšší pyramidu. Dvě 

patra byly v pohodě, ale třetí jsme už nedali. Ještě pár úkolů a opět jsme postoupili. Tentokrát 

jsme měli úkoly pro celý okres. Z Chrudimska nás bylo asi 30 a trochu jsme se vyblbli. Další 

a poslední level byl krajský. Nevím, kolik nás bylo, ale bylo nás dost. Kruh přátelství se nám 

při sedání rozpadl. V takto hojném počtu jsme hráli ještě pár her. Po splnění všech úkolů jsme 

si sedli a koukali na ostatní. Po chvíli sezení se nám na jižní straně naskytl pohled na běžící a 

křičící megatlupu Brňáků s trsy trávy v ruce. Jejich cílem byli Pražáci, na které pak naházeli 



Kronika hlineckých skautů a skautek z let 2003-2008 

ony trsy trávy. Pražští skauti nebyli z šoku schopni reagovat. S bojovými pokřiky jsme ukon-

čili hru a odebrali se do campu. Večer proběhlo ukončení, které bylo průměrné – čekal jsem 

víc. Po ukončení vypukla pařba, kterou jsem poslouchal z povzdálí. Šli jsme spát až pozdě 

večer. 

 

Úterý 

Úterní ranní nástup byl trochu pochmurný a menší déšť na náladě nepřidal. Po nástupu se 

začalo bourat, uklízet atd. Kolem 11té hodiny byly přistaveny autobusy. Přesvědčil jsem se na 

vlastní kůži o 13. skautském zákoně – Skaut je stlačitelný až na 50% svého objemu. Do jed-

noho autobusu se nás plně sbalených nacpalo přes 80 a to se do zavazadlového prostoru dole 

v autobuse nic nedávalo! Opravdu zážitková jízda, která pokračovala jízdou vlakem. Navečer 

se naše posádka vrátila v celku domů. Nabitá zážitky a zkušenostmi. Můj pohled se na celo-

státní akce se ještě více prohloubil a na nejbližší další akci se už těším. Opravdu moc doporu-

čuji. To co jsem tu napsal, není ani zlomek toho nejlepšího, co jsem tam zažil… 

Vylíčil Mirek zvaný Koloušek 

 

Vandr lemplů (5.-7. května 2007) 

 

Vlk, Tahoun, Kolja 

 

Žďárské vrchy, 5.5.2007 

Mělo nás být pět. Prvním odpadlíkem se stal Pytlas, na poslední chvíli se pro nemoc odhlá-

sil i Šplhoun. Zatímco část našeho střediska se pod Mirkovým vedením vypravila na tisícihla-

vé roverské shromáždění zvané ObRok, zamířil jsem společně s Tahounem a Koljou mimo 

civilizaci do šumících lesů, zarostlých strání a rozeklaných skal. Velehory Himaláje se honosí 

čtrnácti osmitisícovkami, Žďárské vrchy se jim mohou postavit na roveň počtem kopců vyš-

ších 800 metrů. Umínili jsme si, že na všechny vystoupíme. 

V sobotu ráno jsme se přesunuli autobusem do Vojnova Městce. Cestou jsme se dohodli na 

rozdělení funkcí pro dnešní den - na vůdce a kartografa byl pasován Kolja, Tahoun převzal 

povinnosti topiče a zdravotníka, já jsem se uvolil, že budu vařit a vést kroniku. V místní sa-

moobsluze doplňujeme zásoby, hned poté Kolja určuje, kudy se vydáme ke Kamennému 

vrchu. Na rozcestí kousek za obcí vůdce poprvé váhá, náš první cíl totiž leží mimo značené 

trasy. Začíná drobně poprchávat. Jdeme nahoru, po několika minutách narážíme na triangu-

lační bod. Sice nevíme kde jsme, ale jednomyslně hlasujeme pro návrh, že stojíme na Ka-

menném vrchu. 
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Pokračujeme směrem, kterým tušíme Šindelný vrch. Kartograf nepůsobí příliš přesvědči-

vým dojmem, přesto srší sebevědomím: "Já mám přirozenou intuici." "Mám to všechno pod 

kontrolou." Silácká slova se vzápětí obracejí proti němu, když musí čest výpravy několikrát 

zachraňovat topič s kuchařem.* Jakmile jsme se po chvíli bloudění vynořili z lesa, zatarasil 

Kolja cestu projíždějícímu autu. "Odkud jedete?" otázal se řidiče ve snaze zjistit naši polohu. 

"Z lesa," odvětil mu se smíchem v hlase mladý řidič. V nedalekém stavení našemu průvodci 

naštěstí poradili lépe. 

Kdesi na druhé osmistovce usedáme k jídlu. Kolja už chce zase hlasovat, leč já s Tahou-

nem přece jen ještě kapku prozkoumáváme okolí. A měli jsme štěstí - v hustém lese jsme má-

lem zakopli o vrcholovou mohylu z kamení. Zanedlouho se napojujeme na červenou značku a 

s udavačem tempa Tahounem v čele po ní stoupáme na Tisůvku (800 m). Potkáváme tam asi 

deset turistů. Vsadil bych se, že jim v taškách narážely skládací deštníky do smažených řízků. 

Vydrápali jsme se na skálu, na níž zvrhlík Kolja natáčel Tahouna na "digitál". Raději poml-

čím, co měl Tahoun zrovna na práci. 

Ještě náročnější převýšení jsme museli překonat, abychom stanuli na Žákově hoře. Tam 

kolem nás postupně projelo několik cyklistů - "elasťáků". U odbočky na Devět skal si do lesa 

schováváme batohy. Na nejvyšším kopci Žďárských vrchů potkáváme skautky ze 14. brněn-

ského oddílu. "Tady jsme asi hodinu bloudili," pravil před nimi Kolja zabodnuv prst do mapy. 

Pak vyšlo najevo, že je na Devíti skalách poprvé v životě. Vypadalo to, že oproti nám ušly 

kus cesty a tyto končiny navštívily možná vícekrát než my, ač to mají z Brna nesrovnatelně 

dál. Zaručeně nás musely považovat za lemply. "Lemply mají Brňanky beztak nejradši," chlá-

cholí nás při návratu k báglům Kolja. 

Při debatě o brigádách se nám pak "Malej pes" svěřuje, že by chtěl zkusit omývat mrtvoly - 

prý by si v téhle branži vydělal tisícovku za jeden kus. Kolem Lisovské skály procházíme bez 

zastavení. Pátrání po Křovině nám připadalo přinejmenším stejně obtížné jako hledání klásku 

žita v pole lánu řepky olejky. Pečlivě jsme pročesávali okolní hvozdy, ale teprve tehdy, když 

jsme se rezignovaně vraceli na značenou cestu, spočinulo Tahounovo oko na bíločerveně na-

třené tyči. Volejte sláva a všichni se radujte! 

U rozcestí před Malínskou skálou letmým pohledem do mapy zjišťuji, že se nám podařilo 

minout Černou skálu. Je sice 19 hodin pryč, ale stejně se ctižádostivě vracíme zpět. Pouze 

Kolja toto trmácení považuje za zbytečné a zůstává na hlídce u naší batožiny. V místech, kde 

je na mapě vyznačen puntík pojmenovaný Černá skála, nenacházíme zhola nic. Posmutněle se 

tedy vracíme s prázdnou. Ovšem nakonec - pokolikáté dnes už? - máme štěstí. Velký balvan 

zřejmě ocenil naši snahu a přitáhl nás k sobě neviditelnou silou. Sice jsme ztratili asi tři čtvrtě 
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hodiny drahocenného času, zato získali už osmý pomyslný skalp (počítám-li i "odhlasovaný" 

Kamenný vrch). 

Kolja už nás netrpělivě očekává. Na bližší ohledání Malínské skály nemáme ani pomyšle-

ní, ihned sestupujeme kamenitou cestou dolů. Poblíž rozhraní dvou asfaltek se musíme utábo-

řit, i kdybychom nechtěli. Naneštěstí přijíždí bílá škodovka a parkuje několik desítek metrů 

od nás. Přípravy k vaření se tak vynuceně zpožďují. Než se automobil konečně odporoučel, 

dosti se kolem nás zešeřilo. Bleskově stavíme stan a dáváme vařit vodu do kotlíku. Ač jsem 

nepozřel žádný párek nevalné chuti, je mi docela nevolno. Na těstovinách se špagetkou a ku-

sem "točeňáku" jsem toho naštěstí nemohl moc zkazit. Akorát při cezení jsem vyklopil část 

kolínek na zem. 

Po vydatné večeři zbývá již jen vydrhnout kotlík přírodní drátěnkou, důkladně polít žhavé 

uhlíky vodou z bublavého potůčku, přikrýt batohy igelitem, zalézt do Koljova stanu a pohodl-

ně se zavrtat do spacáků. Chvíli ještě vzpomínáme na "staré dobré časy". Potom, unaven 

dlouhým pochodem plným bloudění, usínám lehkým spánkem. V noci nás nikdo nepřepadl, 

mohli jsme tedy všichni až do rána postrakovsku "udatně hlídat roverák" (tzn. nerušeně spát). 

První den stručně vylíčil Vlk 

 

* Netvrdím, že jsme druhého dne pod mým velením bloudili míň, ale aspoň jsem u toho tak 

nemachroval. Už se těším, jak mi to mládenci ve svých zápisech spočítají. Doufám, že mě 

nebudou šetřit. 

 

Žďárské vrchy, 6.5.2007 

Druhý den jsme se v 9:00 probudili do oblačného rána. Pod vedením vůdce a kartografa 

Vlka jsme si s Koljou přerozdělili funkce v tomto znění: topič a zdravotník Kolja, kuchař a 

kronikář Tahoun. Ukázněně jsme po sobě spěšně uklidili, nasnídali se a kolem 10:00 vůdce 

zavelel nám lemplům, že jdeme směr rozcestník. Protože slovo lempl padlo za malou chvíli 

asi 10x, rozhodli jsme se, že si ho budeme počítat, abychom s nimi tolik neplýtvali. U roz-

cestníku se kartograf Vlk zorientoval a my se vydali po asfaltové cestičce přes Mílovy k na-

šemu dnešnímu vrchu s názvem Vysoký kopec. Cestou k Mílovům jsme hned potkali pár 

pejskařů a dalších turistů. Z Mílov jsme měli pokračovat do Podlesí. Protože jsme nechtěli jít 

jako lemplové po silnici, rozhodli jsme se vzít to krosem přes louku. Jenže to byla chyba, pro-

tože než jsme se vyškrábali na další upravenou cestu, měli jsme boty na pokraji rozmočení. 

My tvrdí chlapíci jsme si z toho nic nedělali a v Podlesí si vyprosili jeden a půl litru pitné 

vody. Vydali jsme se dál, prošli kolem skupiny dětí, které nám vzorně udělaly "uličku". Sebe-

vědomý Kolja poznamenal, že to určitě bylo z obdivu, ale já myslím, že spíš zapůsobili paní 
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vychovatelky stojící poblíž. Po chvíli tvrdého stoupání jsme konečně vystoupali na náš dnešní 

první vrchol, který jsme našli bez problémů díky zatím bezchybnému vůdci Vlkovi. Nutno ale 

poznamenat, že tento vrchol nebyl těžký k nalezení, protože ležel na opravdovém kopci a ne 

kopci s vrcholem plackou. 

Pokochali jsme se desetimetrovým mlžným výhledem, udělali náš vrcholový rituál a naši 

snahu směrovali na další vrchol. Napojili jsme se na žlutou značku a zanedlouho došli na 

Buchtův kopec. Tady jsme udělali druhý vrcholový rituál dne, shlédli pěkné auto, které právě 

přijelo a s ním i pěknou spolujezdkyni a sestupovali do Daňkovic. Cestou navrhl Vlk hru 

Dobrý - špatný, my s Koljou s hraním souhlasili. V Daňkovicích jsme potkali psa, ten byl tak 

hodný, že jsme se až báli. Nebáli jsme se toho, že by nás pokousal, ale toho, že po usilovném 

Koljově výcviku se od nás neodtrhne. Nakonec všechno dobře dopadlo, doplnili jsme zásoby 

vody a i pes se nás dál nedržel. Náš další cíl byla zřícenina Štarkov. Cesta na ni nebyla zrovna 

z těch nejširších, ale nakonec jsme se na ni dostali. 

Zřícenina nás doslova uchvátila. Našli jsme nádherně zachovalou, zřejmě boční, bránu i 

část zásobníku na vodu. Opouštěli jsme to tu opravdu neradi, a tak jsme si museli slíbit, že se 

sem ještě podíváme. Najedli jsme se a vydali se dál. Díky deštivému počasí jsme nepotkali 

nikoho, jen jednoho čtyřkolaře a paní, která okopávala brambory. Došli jsme někam pod vrch 

Bohdalec, když náš vůdce poprvé zakolísal. Ztratil modrou značku, ale hned se ji sám vydal 

hledat, zatímco my jsme odpočívali. Značka byla nalezena, takže jsme se mohutným stoupá-

kem škrábali na již zmíněný Bohdalec (bohužel měl "jen" 790 m). Tady padla závažná myš-

lenka, že nemůžeme v určený čas navštívit všechny vrcholy, a tak se odhlasovalo, že s těžkým 

srdcem oželíme výstup na Pohledeckou skálu, která neleží na značené cestě, ale půjdeme 

rovnou na vrch Kopeček. Po tomto těžkém rozhodnutí jsme sestoupili do vesničky Odranec, 

kde nám jedna hodná paní načepovala vodu. Šli jsme dál a potkali stádo ovcí, které nás ukáz-

něně zdravilo. V malebné vesničce Studnice (nejsou to Studnice u Hlinska) jsme se opět neu-

drželi značky a museli se vracet, což byla druhá chyba našeho vůdce. Na vrcholu Kopeček 

jsme našli železný stojan s deníkem a soutěží. Ta spočívala v návštěvě "hafl" určených vrcho-

lů a pak leták s kódy odeslat na danou adresu. Jeden jsme si vzali, dali rituál a šli vstříc dneš-

nímu poslednímu kopci. Ten ležel blízko, takže jsme na něj došli celkem brzo, jmenoval se 

Pasecká skála. Opravdu to byla skála a dokonce s vyhlídkou. I přes mlhu jsme se na ni podí-

vali. Nebylo nic vidět, tak jsme se vrátili ke krosnám a šli hledat naše tábořiště. 

Našli jsme ho celkem brzo, takže odpadlo stavění stanu potmě. Rozdělali jsme oheň, dali 

nad něj kotlík s vodou a čekali, až se bude vařit, abychom do ní mohli dát naši večeři:rýži. Do 

ešusu jsme rozdělali konzervy, ohřáli je a smíchali s rýží. Nakonec nám to docela chutnalo. 

Během toho všeho jsme dali sušit boty a ponožky, takže já s Koljou jsme běhali bosky (Vlk 
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měl sandály). Po jídle se mi podařilo přepálit si tkaničku. Z toho měli moji zákeřní spoluces-

tovatelé prču, protože předtím jsem se při vyprávění divil, jak se to samé mohlo při jednom z 

vandrů podařit Šplhounovi. Inu, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, tkanička se svázala a 

my mohli přikrýt batohy pod celtu zalézt do Koljova stanu a nerušeně se vydat do říše snů. 

Druhý den vylíčil Tahoun 

 

Třetí den měl vylíčit Kolja... 

 

Kmenová výprava do Chotěboře (18.-20. května 2007) 

 

V pátek 18. května jsme se všichni sešli v podvečer na nádraží v Hlinsku. Vlak, kterým 

jsme jeli do Chotěboře, měl desetiminutové zpoždění. Když jsme přijeli na nádraží do Chotě-

boře, čekala tam na nás místní skautka, která nás dovedla na skauťák, kde jsme i nocovali. Po 

příchodu jsme si vybalili věci a navečeřeli se. Jakmile jsme se najedli, šli jsme hrát seznamo-

vací hru, protože jsme se navzájem moc neznali. Nejdříve hru nikdo nechápal, ale po lehké 

úpravě už byla všem jasná pravidla. Poté následoval program, při kterém jsme byli rozděleni 

do čtyř skupin. Každá skupina si musela vymyslet svůj název, pokřik a erb, který za půl hodi-

ny předvedla ostatním skupinám. Ještě před spaním jsme šli ven, kde byly předvedeny scénky 

o historii skautingu. Jelikož při hraní scének už byla tma, museli jsme někteří držet pochodně. 

Po ukončení dne jsme si všichni lehli do spacáku. 

Ráno jsme vstali a šli na rozcvičku, mezitím někdo uvařil čaj. Při snídani jsme si řekli, co 

bude následovat. Po jídle jsme si sbalili potřebné věci a vydali se na cestu k místnímu zámku. 

Před zámkem jsme se vyfotili a zahráli si hru Na rytíře. Od zámku jsme se vypravili na cestu 

do údolí Doubravky, kde jsme se rozdělili do nových skupin, protože ráno přijeli ještě další 

skauti. V údolí jsme hráli spoustu her, při kterých jsme se dále seznamovali. Když jsme přišli 

do Bílku, tak jsme si v místním občerstvení objednali limonádu, jelikož jsme byli žízniví. Po 

dopití jsme šli na louku, kde jsme si zahráli rychlou hru. Jakmile jsme dohráli hru, šli jsme na 

nádraží. Za chvíli jsme nastoupili do vlaku a odjeli směr Chotěboř. 

Z nádraží jsme šli zpátky na skauťák, a někteří šli nakoupit potraviny na společnou večeři. 

Mysleli jsme si, že jsme unaveni, ale mýlili jsme se, protože jsme po příchodu šli někteří na 

zahradu skauťáku hrát fotbal. Všichni unavení jsme šli na společnou večeři, nikdo jsme však 

nevěděli co nám uvařili. Některým jedincům však ovesné vločky s ovocem nechutnaly. Po 

večeři jsme všichni zhodnotili výpravu. Většina si lehla do spacáků, ale to jsme ještě nevěděli, 

že bude noční hra. Nějaká vlčata však na noční hru nevstala. Všichni velice unaveni po nároč-

né hře usnuli. 
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Když jsme vstali byla nedělní ranní rozcvička. Po snídani jsme si sbalili své věci. Jelikož 

jsme nestíhali, tak vlčata s nějakými rovery šla napřed na nádraží. Skauti s rovery mezitím 

uklízeli skauťák. Když už bylo vše uklizeno, vydali jsme se také na nádraží. Abychom stihli 

vlak museli jsme místy běžet. Hned po příchodu na nádraží hlásili, že přijíždí vlak jedoucí do 

Hlinska, kterým jsme také všichni odjeli. Cestou domů některá vlčata usnula únavou. Po pří-

jezdu do Hlinska na některé jedince čekali rodiče. Této výpravy se zúčastnilo asi sedmnáct 

vlčat; skautů a roverů celkem deset. 

Zaznamenal Cukr 

 

V pátek 18. května v 18:20 jsme nastoupili do vlaku, který zvolna začal zrychlovat. Když 

jsme zastavili v Chotěboři, vystoupili jsme z vlaku a seznámili se s místní skautkou, která nás 

dovedla až do místního skautského domova. Zde jsme si odložili batohy a tašky, převlékli se z 

krojů a šli ven. Tam jsme se začali seznamovat tak, že každý řekl své jméno česky, pak po 

hláskách a nakonec jsme řekli jméno v krátké anglické větě. Pak jsme hráli další seznamovací 

hru, ve které jsme vytvořili kruh. Jeden odvážný šel dovnitř kruhu s šátkem v ruce. Někdo 

vyslovil jméno a odvážlivec ho musel najít praštit rychleji, než jmenovaný vyslovil další jmé-

no. Když se odvážlivci povedlo praštit jmenovaného, vyměnil se s ním. Dále jsme se začali 

seřazovat podle věku, velikosti a váhy. Jak jsme hráli, slunce už pomalu zapadalo. Poslední 

akcí tohoto dne byla scénka, kde jsme se dozvěděli, jak asi dostal Robert Baden-Powell nápad 

pro založení skautingu. Pak už jsme šli spát. Nejodolnější vlčata si však ještě povídala, ale i 

na ně však po čase přišel spánek. 

První polovinu zapsal Kap´ 

 

Když jsme přijeli do Chotěboře my Výři, kromě Vaška, zavolal hned Švejda Vlkovi, kudy 

se máme vypravit. Vlk nás přesně zavedl až do skautského domova, kde se vlčata připravova-

la na výpravu. Docela nás překvapilo, jak byli rádi, že nás vidí. I starší byli rádi. A my jsme si 

sbalili do malého batůžku, co jsme měli a šlo se. Šli jsme nejdříve k zámku, kde nás Orlo ně-

kolikrát vyfotil a poté jsme šli na Doubravku. Všichni jsme se těšili a to bylo podstatné. Při 

cestě jsme si zahráli pár her a krásně jsme si popovídali a seznámili s novými vlčaty. Šli jsme 

v údolí Doubravky, kde jsme zahlédli mnoho krásných a vzácných rostlin, některé jsme měli 

za úkol najít. Bohužel nikomu z nás se to nepodařilo. Asi v půlce cesty jsme si dali oběd, a při 

tom si odpočinuli. 

Po obědě nás rozdělili do čtyř skupin. První skupinu vedl Petr Kolbaba, druhou Švejdoš, 

třetí Cukr a já čtvrtou. V těchto skupinkách jsme si zahráli mnoho her na seznámení. Myslím, 

že jsme se seznámili důkladně. Všichni si oddechli, když uviděli vesnici Bílek. Každý totiž 
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věděl, že je v něm u kolejí občerstvení. Všichni byli už unaveni, a tak jsme to ocenili. Po ob-

čerstvení jsme šli na nádraží, odkud jsme vlakem odjeli do Chotěboře. Všichni byli unavení a 

tak jsme se těšili na večeři, kterou uvařil Orlo a Mirek. Večeře nevypadala tak, jak chutnala. 

Nám starším chutnala, ale vlčatům ne. Po večeři jsme si shrnuli celý den, všechny hry a zážit-

ky, a také jsme si zazpívali pár písniček. 

Pak následovala noční hra. V ní jsme byli rozděleni po dvojicích. Skaut-vlče byla jedna 

dvojice. Byli jsme v koncentračním táboře. Z něj jsme museli uprchnout. Každá dvojice vždy 

dostala 1 život. Když ho přenesla, dostala další život. Ale nebylo to tak jednoduché. V cestě 

nám stáli esesáci, kteří nás chytali. Všichni jsme přežili. Pár odřenin jsme však měli, protože 

se běhalo v noci. Po hře jsme šli spát. 

Hned ráno jsme museli rychle vstát, protože jsme museli uklidit a sbalit si. To se nám po-

dařilo. Na nádraží jsme doběhli včas a tak jsme byli rádi, že nám neujel vlak. V Hlinsku na 

nádraží na nás čekali rodiče, kteří nás odvezli domů. 

Druhou poloviny výpravy zaznamenal Vojta J. 

 

Natírání podsad u Švestky (26. května 2007) 

 

Švestka, Tahoun, Zebra, Orlo, Cukr, Kolja, Straka, (Tom) 

 

Na tuhle výpravičku jsme se 26.5. sjeli z předpokládaného počtu šest jen čtyři. Já, Zebra, 

Orlo a Cukr. Nedorazili Švejda a Kolja, který zaspal jako vždy. Vyrazili jsme o půl deváté od 

kostela na kolech směr Rváčov až do cílové stanice Petrkov. Tady už na nás čekal Švestka a 

jeho hodný a velký pes Tom. Nezaháleli jsme a hned si převlékli svoje svršky a nanosili si 

podsady na železné držáky. Pak jsme se každý chopili jednoho štětce a započali své výtvarné 

dílo. Asi o půl desáté k našemu potěšení přijel i pěkně vyspalý Kolja a dokonce sebou přitáhl 

bratra Straku. Tím se naplnil i předpokládaný počet, takže jsme mohli v klidu dodělat svou 

práci, pochválit Švestkovi nové auto, omrknout starou škodu 120 a vydat se na zpáteční cestu 

krosem lesní cestou do Rváčova, kde se od nás oddělil Orlo. Zbytek šťastně dorazil až ke hli-

neckému kostelu. Tam jsme se rozloučili a každý se vydal dál svojí cestou. 

Teď jen doufám, že se budou nové stany líbit a že co nejdéle vydrží. 

Akci zapsal Tahoun 
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Tábor 2007 
 

Pátek 29. června 2007 

Pracovní četa na tábořiště obvykle vyráží dva dny předem. Letošek byl výjimkou. Proč? 

Hlavně proto, že ve čtvrtek 28. června byl Boban před zraky Vaška a Šplhouna promován na 

magistra práv. Já i Ove jsme na svých fakultách v tento den skládali poslední zkoušky a 

Švestka si měl dodělávat autoškolu pro jízdu s přípojným vozidlem těžším než 750 kg. 

Z uvedeného vysvítá, že prakticky neměl kdo jet (Kolja se Strakou by toho sami patrně příliš 

nepořídili). 

Srazit jsme se měli v 7:30. Ke skauťáku přicházím v 7:45, ale žádné z údajných pěti aut, o 

nichž mi včera povídal Ove, tam nestálo, vchodové dveře byly zamčené na dva západy. Že by 

už všichni odjeli? To sotva. Volám Bobanovi. „Já sem teď v Blatně u Trochovejch, přijedu za 

chvíli,“ ozvalo se ze sluchátka, třebaže nebylo kouzelné. Chvilku před Bobanem si to přisupil 

Ove. Na Bobanův vozík potom nakládáme několik stanů a odjíždíme směrem na Proseč. Ove 

se cestou zastavuje pro Šplhouna. 

V prosečské samoobsluze se Boban málem přizabil o nákupní vozík, hlásili ihned Trocho-

vi. Z tábořiště se okamžitě přesouváme k „boudě“, kde dříve bývalo doupě satanistů. Na při-

stavený valník nakládáme podsady, železné postele a další táborové vybavení. Poté přijíždí 

traktorista pan Vávra alias John Deer a odtahuje valník do tábora. Bylo to složeno, než bys 

řekl švícko. S Bobanovým přípojným vozítkem pak zajíždíme pro atomovku. V táboře se ob-

jevuje jiný traktorista řka, že nám přiveze dřevo. Šplhoun a Ove na něj čekají, ostatní se už 

nemohou dočkat oběda. 

Hnedle po obědě si to šinu na náměstí za John Deerem. Nejprve zajíždíme vyklopit na 

skládku nějakou suť, nato míříme s cisternou do Dipra. Napouštíme jí jen do půlky, přidávám 

dezinfekci, aby se zničily všechny choroboplodné zárodky. U „boudy“ vše vypouštíme. 

S novou vodou se blížíme k táboru. Zde už se činí čerstvě dorazivší Vašek, jenž přivezl i Zeb-

ru a Tahouna. Pustili se do stavby vůdcáku. Mezitím přepouštíme vodu z cisterny do půlkubí-

kové nádrže. Od John Deera se dozvídáme, že v Dipru už o víkendu není vrátný, nýbrž pouze 

a jen kotelník. Boban: „Vašku, to byste se tam mohli s Vlkem votočit.“ John Deer: „Jóóó, tam 

se votočíte, tam je místa...“ Nakonec se tam otáčím se samotným Johnem, posléze převážíme 

do tábora naložený valník. 

Neobyčejnou starostlivost o svého bratra projevil při skládání Straka: „Vojti, neber tu bed-

nu! Je těžká. Sám jsem ji měl co unýst.“ Kolja ji popadl a v pohodě odnesl. Vtom se přiřítil 

Švestka se svým citroenem. Jdu s ním montovat nové podsady. Sice se některé trochu zkrouti-

li, ale šlo nám to poměrně rychle. Jakmile jsme dali dohromady deset kaštanovou barvou na-
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třených podsad, vrhli jsme se na další. Dokud byly nové šrouby, mohli jsme je dotahovat ru-

kou. Vystačily asi na čtyři podsady. Poté jsme se museli vypořádat se staršími, již mírně zrez-

lými, což práci výrazně zpomalilo, třebaže se k nám připojili Kojla s Tahounem. 

Vašek se Strakou toho času montovali konstrukci ke kuchyni. Václav měl mizernou náladu 

a byl poměrně nerudný. Boban se chopil křovinořezu a sváděl úspěšný souboj s houštinami na 

okrajích tábořiště. Ove se Šplhounem třídili podsady podle čísel, potom odjeli s Bobanem 

zvelebovat naši „boudu“ a její okolí. Již předtím odstranili z její střechy silný nános smetí, 

hlíny a mechu. Několikrát se objevil Honza Slabý s tranzitem naloženým matracemi, molitany 

a stany. 

Po setmění jsme se ubytovali v roveráku. Vašek rozsvítil svůj lampion od babičky za 5 

Kčs. Potom jsem usnul. 

 

Sobota 30. června – dopoledne 

Švestka s Bobanem ráno odjíždějí do železářství. Nato pan Daněk přiváží Cukra. Roveři se 

snaží dělat o podsadách. Švestka šroubuje latrínu, šrouby mu podává Zebra. Vašek se pokouší 

přivázat celty ke konstrukci kuchyně, asistuji mu já. Kolem poledne se Boban vydává do Seče 

pro maso. 

Když autobus odpoledne přivezl většinu táborového osazenstva, byl již tábor z větší části 

postaven. Zbývalo již jen nasadit konstrukce na stany, vztyčit jídelnu, tee-pee a stožár, pro-

hloubit latrínu, shrabat seno a doladit pár dalších drobností... 

Zaznamenal Vlk 

 

Další shromážděné zápisy táborových dnů zůstaly nepublikovány u Mirka, jelikož plánovaný tábo-

rový speciál bohužel nebyl dokončen. Zápisy jsou pravděpodobně nezvěstné. 

 

Vandr rob a ogarů (16.-20. července 2007) 
 

Ogaři:Vlk, Pytlík, Orlo, Kolja; roby: Jana Knotková a Péťa Košťálová – Rákosníček 
 

První tři dny vandru měli zapsat Orlo, Jana a Pytlík. Orlo se na to vykašlal, článek od Jany se zá-

hadně ztratil a ani Brouk Pytlík žádný zápis nedoručil. Zaznamenány jsou tedy jen závěrečné dva dny. 

 

Javorníky, čtvrtek 19.7.2007 

Jako první se ze spacáku vysoukal Pytlík. Nemeškal, vydrhnul u studánky kotlík a vzápětí 

dal vařit na čaj. Mezitím kolem nás prošlo několik skupinek pěšáků, včetně jednoho bači, je-

muž Pytlas prý skoro vůbec nerozuměl. Několik minut po sedmé vstávám já a jdu se osvěžit 

studenou vodou blízké studánky. Mezitím Pytlík dovařil čaj, leč ostatním se nechtělo opustit 

vyhřáté pytle. Dnešní vůdkyně Jana sice zavelela budíček, ale vzápětí se sama obrátila na 

druhý bok a chrněla dál. 
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"Jééé, hele, Jana spala celou noc na mrtvý žábě," zavýskl Orlo, když se všichni konečně 

zvedli ze země. A začal spolu s Koljou vůdkyni oslovovat "Embryačka". Po snídani se ukáza-

lo, že domnělou žábou je ve skutečnosti klíček z Koljovy brambory. Včera hlásal, že mají 

takových brambor plný sklep. Role se rázem prohodili - Jana se dočkala rehabilitace, zatímco 

Kolja byl pasován na "Embryonosiče". 

Orlo vytáhl odpovědi družin na stanovišti SKAUTING z květnového Svojsíkova závodu. Tak 

jsme se "dozvěděli", že zakladatelkou dívčího skautingu u nás byla Ema Destinová, že celo-

světovému setkání skautů a skautek se říká meeting, že mezi státní symboly patří bříza a dva 

meče nebo že Jaroslav Foglar napsal knížku Pejsek a kočička. 

Jelikož ani po deváté hodině neměli všichni sbaleno, odhodlal se Pytlas využít čekání k vy-

sbírání odpadků z okolí ohniště. Většina z nás se k jeho snažení záhy připojila, tudíž jsme 

dostáli nepsanému pravidlu, že správný táborník po sobě zanechá tábořiště v lepším stavu, 

než v jakém je sám nalezl. 

Asi hodinu cesty před Velkým Javorníkem jsme stanuli na vrchu Stratenec, kde se tyčily tři 

stylizované kříže. Ani za mák se mi tam nelíbilo, poněvadž jsme téměř na každém kroku na-

ráželi na všudypřítomné borůvkáře, jednou jsme se dokonce museli vyhýbat protijedoucímu 

autu. Doufal jsem, že Javorníky budou opuštěnějším světa krajem, než jakým se ukázaly být. 

Ještě před polednem se ocitáme na Velkém Javorníku. Na přilepšenou si dáváme kolovat 

sušenky, čokolády a další cukrátka. U velkého dvojitého dřevěného kříže pořizujeme několik 

společných vrcholových fotografií. A honem pryč. Beztak jsme se na tomto profláknutém 

místě, kde takřka na každém kroku zakopneš o odpadek, zdrželi více, než bylo zdrávo. 

Další pauzu si dopřáváme až u hromady klád a rovnou manžáre (čti manžáre), tedy oběd s 

následným lehárem. S Koljou a částečně i Orlem jsme si zavzpomínali, jak se na správné pa-

mětníky sluší a patří, nejvíce na dnes už legendární Magellanův rok. Za pár let se nám třeba i 

slza v oku zaleskne. 

Když Kolju leháro přestalo bavit, vydal se napřed. Ale nás ani nenapadlo jej stíhat. Radši 

jsme si vyfotili pilota formule 1 Pytlíka, pózujícího v polorozpadlém vraku škody 100. Od 

chvíle, kdy jsme se znovu shledali s Koljou, jsme bohužel museli dále postupovat po asfaltce. 

V jednom potoku si ogaři vymáchali hlavy a vykouzlili účesy á la První republika. 

Následoval dlouhý a velice úmorný asfaltový úsek až do Velkých Karlovic, kde jsme za-

lehli do stínu klád naskládaných u silnice před místní pilou. A odtud jsme pokračovali stále po 

silnici až k obchůdku, kde každý z nás spořádal minimálně dva nanuky. Potom jsme uviděli 

potenciálního klienta Fokusu Vysočina potažmo Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, totiž 

řidiče, jenž si to kolem nás prosvištěl s levou nohou vystrčenou z okna! 
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Když jsme se dorozumívajíce se opět v angličtině doploužili k autobusové zastávce, odkud 

jsme se chtěli nazítří přesunout do Rožnova, obě roby a dva ogaři si ještě odskočili do kšeftu 

dokoupit zásoby. Kolja zůstal u zavazadel, já provedl rychlý průzkum okolí, zda bychom ně-

kde poblíž nemohli přenocovat. A ke svému údivu jsem ve svahu narazil na rovný plácek s 

ohništěm, pod nímž zurčel potůček. 

Jen bláhový člověk by se v naší kůži ihned vydal k vyhlédnutému nocležišti. My jsme ra-

ději zamířili k místnímu koupališti. To by sice na ideálním vandru nepřipadalo v úvahu, tam 

bychom se dozajista spokojili se Vsetínskou Bečvou. Na tento vandr jsme však vyráželi s tím, 

že bude pohodový. A vyplatilo se. Konečně jsem se díky tomu naučil skákat šipku i kotoul do 

vody! A kotrmelce ve vodě bych jinak taky neovládal. 

Teprve když jsme se na koupálku do sytosti vyřádili, vrátili jsme se utábořit. Orlovi se mís-

to v lese příliš nezamlouvalo, že prý by radši přespal na louce. Tvrdil, že nalezl pěkné stano-

viště vedle jakési kupy sena. To však s ohledem na alergičku Péťu nepřicházelo v úvahu. Va-

ření vločkové kaše se ujal kuchař Pytlík. Třebaže nedal na moje rady, musím přiznat, že se 

mu pokrm vcelku vydařil. Přinejmenším z estetického hlediska vykouzlil nejzdařilejší šlichtu 

celého vandru. Nejvíce si dal Pytlík záležet na úhledném naaranžování kousků jablek a pome-

ranče. V našich žaludcích se nakonec stejně všechno smíchalo... Již za tmy jsem u potoka 

drhnul kotlík suchými smrkovými větévkami. 

Kolja si před spaním dopisoval prostřednictvím SMS se svým modelem. Podle mého sou-

du však takové kratochvíle nepatří ani na ten nejpohodovější vandr. Nelíbilo se to ani Orlovi. 

S vědomím, že budeme muset časně ráno vstávat na autobus, jsme zanedlouho usnuli. 

Vlk 

 

Javorníky, pátek 20.7.2007 

Ráno jsme vstávali v nelidských 6 hodin, protože by jsme jinak nestihli autobus z Velkých 

Karlovic (naše nynější stanoviště) do Rožnova pod Radhoštěm. V Rožnově jsme museli po-

čkat kolem hoďky, než nám otevřou Valašské muzeum v přírodě (prohlídky začínali až po 8 

ráno....). Každý využil hodinku po svém. Většina polo-usínáním na nádraží B-) . Ve skanzenu 

se interiéry nesměly fotit, což dokazuje kolem 10 fotek od Radka :-)). Velice zajímavá pro-

hlídka upoutala hlavně Vlka s Adamem, a proto si prošli ještě druhý okruh prohlídky, zatímco 

zbytek se vydal na cestu k nádraží. Na nádraží jsme čekali na Vlka s Adamem, kteří to s na-

ším údivem stihli. Kolem 12. jsme sedli na vlak. Cestou domů jsme hráli karty a pár her, ne-

chybělo ani blbnutí s foťákem. Někoho z nás zmohlo vedro natolik, že usnul. V pozdních od-

poledních hodinách a ve zdraví jsme dorazili do Hlinska. 

Rákosníček 
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Bojovka Zachraňte generála! (14. září 2007) 

 

(článek pro Hlinecké noviny) 

Zachraňte generála! Tak zněl název velké dobrodružné hry, kterou v pátek 14. září hlinec-

ké skautské středisko zorganizovalo pro holky a kluky z 5.-9. tříd. Napočítali jsme celkem 85 

účastníků, což je ve srovnání s loňským "Nepolapitelným Janem" o dva více. Největší zastou-

pení měla - stejně jako loni - ZŠ Resslova. 

Legenda vycházela ze skutečných událostí. Chtěli jsme dětem připomenout, kdo to byl ge-

nerál Karel Kutlvašr, který v těžkých dobách bojoval za naši vlast, přesto se namísto slávy a 

uznání dočkal jen zatracení. V roce 1949 byl komunisty odsouzen k doživotnímu vězení, z 

čehož si odseděl 11 let. Ve stejné době se část armády s pomocí několika stovek skautů a so-

kolů pokusila o znovunastolení demokracie v naší zemi. Jedním z cílů plánovaného převratu 

bylo osvobození generála Kutlvašra. 

Bojovka se odehrávala v parku a na louce nad stadionem. Účastníci se rozdělili do 18ti 

skupin, které měly generála zásobovat jídlem, hygienickými potřebami, provazem, pilníkem, 

nožem a penězi. Do vězení za ním nemohly, předávaly tedy tyto předměty v odboji činným 

spojencům. Situaci jim však komplikovala komunistická Státní bezpečnost, která je mohla 

odvádět do "pracovních táborů", odkud je propustila teprve po vykonání určitých úkolů. 

Nejvíce se činila a po zásluze zvítězila chlapecká skupina č. 5 - "Rychlá rota", která k nám 

přijela až z Hrochova Týnce. Druhé místo obsadili "Buráci", tj. smíšená grupa č. 10. Bronzo-

vou pozici vybojovaly holky ze skupiny Dropsy, kterým bylo přiděleno pořadové číslo 16. 

Závěrem bychom rádi poblahopřáli nejlepším hlídkám a poděkovali za účast úplně všem, 

kteří dorazili. Zvláštní poděkování si zaslouží více než 20 spoluorganizátorů bojovky. Za 

vstřícnost děkujeme i ředitelům hlineckých škol a panu Eisovi z MěÚ Hlinsko. 

Vlk 

 

Pardubické závody (říjen 2007) 

 

Skauti obhájili atletické poháry (článek pro Hlinecké noviny) 

Atletické závody v Pardubicích jsou pro hlinecké skauty tradiční akcí. Letos se konal již 

17. ročník. 

Skauti a skautky z našeho regionu mají možnost změřit své síly v disciplínách skok daleký, 

vrh koulí, hod granátem nebo míčkem, běh na 60 m nebo 100 m a na delší vytrvalecké trati. 
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Pro dané věkové kategorie jsou disciplíny přizpůsobeny. Vyvrcholením je běh čtyřčlenných 

štafet včetně roversko-činovnické. 

Hlinecká výprava letos jela obhajovat loňské vítězství jak v chlapecké, tak i v dívčí katego-

rii. V silné konkurenci zejména pardubických skautů se nejvíce prosadili v chlapecké katego-

rii starších Petr Kolbaba a Petr Chytil, v mladší Petr Brabec. Mezi dívkami zářily hlavně Iveta 

Stehnová, Monika Jehličková a Tereza Šinkorová. Samozřejmě všichni zúčastnění dosáhli 

velmi kvalitních výkonů, čímž přispěli k obhájení loňských prvenství v obou kategoriích a 

mohli si tak zaslouženě odvézt oba poháry spolu s medailemi domů. Nakonec nemohu opo-

menout exhibiční závod roversko-činovnické štafety, kdy Hlinečtí ve složení Knotková, Ho-

molka, Kolbaba, Křesťan podali výborný výkon, o pár metrů zvítězili a potvrdili tak skvělou 

kondici hlineckých skautů. 

Závody proběhly za velmi přátelské atmosféry v přibližném počtu sta závodníků. Věřím, 

že i příští rok se bude moci dívčí a chlapecká klubovna pyšnit velkým pohárem! 

Mirek 

 

Výprava za florbalem (14.-15. prosince 2007) 

 

V pátek 14. prosince 2007 vyrazilo 15 roverů a rangers vstříc florbalovému dobrodružství 

do podkrkonošského městečka Malé Svatoňovice. I přes několik Zebrou svolaných tréninků 

naše dva týmy rozhodně nepatřily k hlavním favoritům 4. ročníku tohoto skautského turnaje. 

Tréninkové manko se někteří z nás snažili dohnat ve vestibulu hradeckého nádraží. Před míst-

ními záchodky jsme si krátili čekání na navazující přípoj svižnými přihrávkami. Překvapivě 

nás odtamtud nikdo nevyhnal, třebaže Vrabčák jednou nechtíc sejmula procházejícího nádra-

žáka. Radost ze hry nám (i bezdomovcovi, jenž nás se zaujetím pozoroval), zkazil až Orlo, po 

jehož odpalu jsme již Tahounův míček nespatřili. 

Ubytovali jsme se ve svatoňovické tělocvičně, páskou na koberce vyrobili z černých triček 

dresy a sehráli přípravný zápas proti holkám. Poté jsme si rozložili spacáky na žíněnky, spá-

nek nám však zmařilo několik roverů z Havířova, kteří sledovali nějaké filmy a vydávali u 

toho podivné pazvuky (nejvíce byl slyšet jejich nový kamarád Orlo). Na rozdíl od nás možná 

měli v kapse skautské průkazky, jako skauti se však rozhodně nechovali. Moc jsme se kvůli 

nim nevyspali. 

 

Vlastní turnaj 

Zahajovací utkání turnaje jsme měli sehrát my proti Novoměšťákům. Polovina z nich však 

nedorazila včas, tudíž jsme kontumačně vyhráli 5:0. Ve druhém zápase jsme narazili na ob-
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hájce loňského prvenství Móťovi andílky z Hradce Králové. Zpočátku nás sice Hradečáci 

přehrávali rychlou kombinací, ale jejich úvodní tlak jsme přestáli bez úhony. Na koně je po-

sadilo teprve Tahounovo vyloučení za hru rukou. V přesilovce jsme inkasovali první gól. O 

několik okamžiků později se andílci snažili založit u hrazení další útočnou akci, kterou jsem 

vystihl a zastavil. Bohužel zase rukou. I moje vyloučení dokázal soupeř potrestat. 2:0! Do hry 

nás vrátila Zebrova přesná trefa, vyrovnat jsme však už nestačili. 

V posledním vystoupení ve skupině jsme narazili na papírově nejslabšího soupeře z 

Vrchlabí. V předchozích zápasech se Vrchlabští nezmohli na žádnou útočnou akci a ani 

Šplhounovu branku vážně neohrozili. Skóre utkání otevřel s chutí hrající Zebra. Do poločasu 

přidal další zásah ještě Tahoun. V druhém poločase jsme si už výsledek pohlídali, další dva 

góly přidal Vojta, jednou se podařilo rozvlnit síť za jejich gólmanem i mně. Vítězstvím jsme 

si zajistili postup do čtvrtfinále z druhého místa. 

Čtvrtfinále mnohdy probíhala ve vyhrocenější atmosféře. Zmiňovaní Móťovi andílci velmi 

hořce snášeli nepříznivý stav a dopustili se několika ostrých zákroků. Agresivita jim však 

k postupu nepomohla. Naše mužstvo se utkalo s týmem Arboretum Rtyně hrajícím v bílých 

dresech. Zápas byl velice vyrovnaný. Zásluhou Mirka jsme se ujali vedení 1:0 a měli nakro-

čeno do semifinále. Protivníci přitvrdili, Zebra byl dvakrát nekompromisně sražen k zemi. 

Třebaže Zebra nebyl schopen pokračovat v zápase, zákroky na jeho osobu se kupodivu obešly 

bez vyloučení. Zbytek druhého poločasu jsme museli odehrát bez střídání. Dvě minuty před 

koncem si Rtyně vyžádala oddechový čas. Asi minutu a půl před koncem bílí vyrovnali dale-

konosnou střelou, při níž měl Šplhoun zakrytý výhled. Krátce poté jsem nedokázal uhlídat 

jejich útočníka, jenž po rychlém úniku dokonal obrat. Naštván na sebe jsem sekl hokejkou do 

branky, přičemž se zlomila její čepel. Dohrával jsem se Zebrovou. Třetí branku Rtyni rozhod-

čí naštěstí neuznali, přesto jsme jí podlehli 1:2. 

Šli jsme si odpočinout do šatny, kde Orlo vymyslel originální doplněk výstroje: Oblepil si 

lebku páskou na koberce a vyzval nás, ať si taky zhotovíme „čelenku“. Když jsme se mu za-

smáli, že začíná rudnout, pásku strhnul. (Vzpomněl jsem si na to pak druhý den v rychlíku do 

Prahy. Jediné spolucestující v kupé zůstala příčina mých záchvatů smíchu utajena.) 

Do bojů o 5.-8. místo jsme tedy nastoupili bez „čelenek“. Proti nám se postavili roveři 

z Nového Města nad Metují, které jsme poprvé kontumačně porazili 5:0. Povzbudil nás Ze-

brův návrat do sestavy. Hra se přelévala ze strany na stranu. Skóre utkání otevřel Tahoun. 

V nezáviděníhodné situaci jsme se ocitli po Vojtově hlavičce a jeho následném vyloučení. 

Dlouho jsme Novoměšťáky k ničemu nepustili, po jednom z protiútoků naopak Míra 

v oslabení zvýšil na 2:0. Krátce před koncem zápasu roveři od řeky Metuje početní výhodu 

přece jen zužitkovali a snížili na konečných 2:1. 
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Následovalo střetnutí o 5. místo se zelenými Lvi z Neštěmic. Lvi na nás vyrukovali 

s útočnou hrou. Dva jejich hráči se skoro vůbec nevraceli, proto ve vzduchu stále visela hroz-

ba nebezpečného protiútoku. K zajímavému momentu došlo v rohu za naší bránou. Odpálil 

jsem míček dopředu před dotírajícím útočníkem lvů. V souboji tělo na tělo se moje brýle po-

roučely k zemi. Než jsem si je stačil zvednout a nasadit, vstřelil Tahoun vedoucí gól. Asi mi-

nutu před koncem řádné hrací doby jsem šel střídat. Orlo, který naskočil do hry, vzápětí po-

vedenou střelou pojistil naše vedení. Zvítězili jsme 2:0, Šplhoun si připsal druhé čisté konto 

na turnaji. 

 

Moje subjektivní hodnocení našeho týmu: 

Šplhoun – patřil k nejlepším gólmanům turnaje, skvěle dokázal vykrývat střelecký úhel. 

V průměru inkasoval jen 1,0 branky na zápas. Jako jediný z nás okusil atmosféru semifinálo-

vých bojů, když zaskočil za jednoho zraněného kolegu a pomohl týmu, za který nastoupil, 

k postupu do finále. 

Vlk – plnil převážně defenzivní úkoly, zachytával protiútoky soupeře, vracel míčky dopředu 

na nabíhající spoluhráče. Ve čtvrtfinále bohužel nedokázal zastavit útočnou akci, z níž padl 

rozhodující gól. V prvním zápase se nechal zbytečně vyloučit. 

Vojta – vydatně podporoval útočné akce a zároveň se poctivě vracel do obrany. Blýskl se 

dvěma góly proti nejslabšímu soupeři ve skupině. V zápase o 5. místo se dopustil nedovolené 

hlavičky. 

Tahoun – zpočátku pomáhal v obraně budovat neprostupnou hráz, později se přesunul do 

útoku. Zejména díky kvalitní střele se stal se třemi góly nejlepším střelcem našeho týmu. 

Kvůli hře rukou se zapsal do statistik jako první vyloučený hráč na turnaji. 

Zebra – vstřelil první dvě branky našeho mužstva, poté mu sice trochu zvlhnul střelecký 

prach, ale zůstal nadále velmi platným hráčem. Čtvrtfinále po dvou likvidačních zákrocích 

soupeře nedohrál. Nenechal nás ale na holičkách a do zbývajících utkání opět nastoupil. 

Mirek – jeho rychlý pohyb činil obranám soupeře zřetelné problémy. Vsítil veledůležitý prv-

ní gól ve čtvrtfinále, jednou se prosadil i v oslabení. Jen občas mu při rychlých protiútocích 

utíkaly míčky od hokejky. 

Orlo – střídavě se podle potřeby pohyboval v útoku i v obraně. Hrál s velkým přehledem, 

dokázal podržet míček na hokejce. Dlouho se mu nedařilo prosadit se i střelecky, smůlu pro-

trhl až v poslední minutě našeho posledního vystoupení na turnaji. 

 

Stručné shrnutí: V prvním utkání jsme si teprve zvykali na velkou tělocvičnu a přísný metr 

rozhodčích. V dalších zápasech jsme zpřesnili hru a ze zabezpečené obrany vyráželi na zteč. 
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Občas se sice projevovala naše nesehranost, ale zásluhou bojovného výkonu a mohutného 

povzbuzování našich rangers jsme v silné konkurenci obsadili výborné 5. místo. 

 

Jak se dařilo holkám? 

Hlinecké rangers byly nalosovány do „skupiny smrti“. Postupně se utkaly se třemi nejlep-

šími celky turnaje! Přes očividnou snahu skončily ve skupině beznadějně poslední s hrozivým 

skóre 0:30. Troufám si tvrdit, že v této grupě bychom neměli šanci na postup ani my. O po-

znání vyrovnanější střetnutí holky sehrály v boji o konečné 10.-12. místo. S rangers 

z Náchoda uhrály cennou bezbrankovou remízu. V zápase o předposlední místo však smolně 

prohrály s Vrchlabím 0:1. 

Z týmu Housmuťátek je třeba vyzdvihnout výkony Pavly, která se jako lvice neohroženě 

vrhala do všech soubojů, Buzoly, která bez ustání pobíhala jak antilopa sem a tam (bohužel 

většinou bez míčku na hokejce) a Moniky, která v bráně pochytala spoustu šancí, které zavá-

něly gólem, a jednou dokonce udržela čisté konto (měla taky velice dobře postavené tyče). 

Na naši první účast na florbalovém turnaji zavzpomínal Vlk 

 

Oddílová schůzka čtyřky (leden 2008) 

 

Když jsme se nakonec všichni sešli, Koloušek začal vykládat o KLÍČI 2008. Klíč 2008 je 

podobná akce jako ObRok, ale pro skauty. Taky se ptal, kdo by chtěl jet a takové. Mezi tím, 

jak vyprávěl, všichni vtipkovali, povídali si, hráli, atd… Nakonec Koloušek domluvil a šli 

jsme do parku hrát hru. Jakou, to nikdo nevěděl. Švejdy nás rozdělil do družstev a vysvětlil 

pravidla. Byla to bojovka. Museli jsme si navzájem krást vlajky, které jsme dostali. Někdo se 

snažil švindlovat, jiné to nebavilo. To asi nebyl nikdo. Mě to bavilo, ale chtělo to trochu vy-

lepšit. 

Když ČERVENÉ družstvo vyhrálo, šli jsme na skauťák. Tam jsme se dozvěděli smutnou 

zprávu. UKLÍZET!!! Samozřejmě se nikomu nechtělo, kromě Vlka. Ten se do toho hrnul. 

Někdo uklízel naší klubovnu, hlavní sál (i vytírání) a také kuchyň. Pak každý něco dostal (za 

uklízení). Já jsem se prý snažil nejvíce. Potom Bonifác a Myšák. My jsme dostali časopisy. 

Ostatní flákači dostali pohledy. To byli ti starší. 

Pak jsme šli hrát Riskuj. To jste mohli vidět v televizi. To už je ale dávno. Byly tam otázky 

na: naše vlast, hudba, literatura, naše historie, světová historie a také hlavní města států. Dali 

nás do skupin po dvou. Aby nás vyvolali, museli jsme udělat tři dřepy výskokem. Většina ani 

nepřemýšlela a hned dělala dřepy. Nakonec jsem vyhrál já s Jirkou. A to přesto, že jsme byli 

líní. Měli jsme 23000 bodů. Ale to je vedlejší. Druzí byli Myšák se Štěpánem, který musel 
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odejít. Místo něj šel do hry Igor. Ti měli 21000 bodů. Ale to je také vedlejší. My jsme vyhráli 

LCD obrazovku a také jsme měli možnost mít první čaj. 

K čaji jsme si vzali piškoty, které tam byly. Všichni jsme se o ně prali jako divá zvěř. Tam 

byl binec jako v tanku. Někdo házel jiným do hrníčku piškoty. Nakonec někdo myl nádobí, 

utíral stůl, atd… Vlk, Švejdy, Igor, Petr a Jirka šli do naší klubovny. Co tam mohli dělat??? 

Ostatní se mlátili kusem hadru, který našel Bonifác. Úplně nakonec jsme zakřičeli pokřiky a 

Švejda nás rozpustil. 

Mickey 

 


