Obvodní setkání 2007
10-13. květen 2007

Iron

V letošním květnu se podruhé
uskutečnilo Obvodní setkání
oddílů a středisek z Prahy 10
v Měsíčním údolí u Vlašimi.
Původně jsme chtěli najít pro
setkání jiné místo – v Měsíčním
údolí jsme byli již v roce 2006, ale
sehnat dostatečně velké tábořiště
s dobrou dopravní dostupností je
poměrně velký oříšek. I přes
obavy, že se na tábořiště
nevejdeme a že vlaky, které nám
nechtěli posílit, nebudou stačit,
proběhla tato část setkání poměrně hladce. Škoda jen, že nebylo možné používat
celou louku jak bychom chtěli a potřebovali.
Na setkání, které se odehrávalo v duchu narozeninové párty – slavíme přeci 100 let
skautingu – probíhaly čtyři více méně nezávislé programy. Zvlášť pro vlčata a
světlušky, zvlášť pro skauty a skautky, část programu měli samostatně i roveři a
vedoucí, kteří však hlavně pomáhali při organizaci Svojsíkova závodu.
Ten byl poprvé, ještě jako experimentální, odzkoušen v loňském roce a letos probíhal
už „naostro“. Organizace závodu ležela poměrně velkou částí na bedrech našeho
střediska a myslím, že jsme se tohoto úkolu zhostili se ctí a zvýšili jsme tak i prestiž
střediska. Celý závod se skládal ze čtyř částí – modulů (táboření – ten nebyl
hodnocen, bran, výpravy a závodu). Stěžejními částmi celé akce byl závod a brány.
Závod byl zaměřen na ověření schopnosti družin (reálných družin) řešit konkrétní
situace a vzájemně spolupracovat, naproti tomu brány ověřovaly znalosti, dovednosti
a schopnosti jednotlivců. Ve vlastním závodu byly zařazeny takové disciplíny jako
překonávání překážky, první pomoc při autonehodě, oprava pravopisných chyb
v textu, hledání informací v knihovně s internetem, orientace na autobusovém nádraží
apod.
Na branách měli jednotlivci vždy na výběr z deseti úkolů, které se pokoušeli plnit
v časovém limitu 15 minut. Úkoly byli jak znalostní (hlavolamy, logické hádanky,
zeměpis, cizí jazyky, poznávání rostlin, …), tak dovednostní (střelba ze vzduchovky,
odlévání stop, zapojení elektrického obvodu, uzlování poslepu…) a také úkoly
zaměřené na fyzickou zdatnost a šikovnost (překážková dráha s vajíčkem, přechod
klády, šplh na laně…).
Jako doplněk a spíše pro zpestření byl zařazen do závodu i modul výprava. Při něm
jsme ověřovali, že vybavení, které je v daném oddíle běžné a členové ho mají nosit na
výpravy, skutečně s sebou všichni mají. Vařil se oběd, do kterého se musela zařadit
jedna tajná potravina (na výběr byl banán, čočka nebo mouka), plánovala se trasa
závodu aby hlídce vyhovovala a tuto trasu bylo nutné dodržet a závod bylo nutné
nějakým způsobem prezentovat (zápis do kroniky, rozhlasová reportáž,
fotogalerie…).
Po skončení závodu probíhaly současně dva ohně. Jeden pro vlčata a světlušky - ti
měli celý program koncipován na motivy Macha a Šebestové – druhý pro skauty a

skautky. Roveři měli svůj vlastní večerní program. V neděli dopoledne se uskutečnila
pouť a v poledne párty vyvrcholila vyhlášením výsledků závodu a narozeninovými
dorty.
Za naše středisko se Svojsíkova závodu zúčastnily tři hlídky, dvě mimo soutěž a
jedna soutěžní. V kategorii dívčích hlídek se Sýkory umístily na třetím místě.
V kategorii chlapeckých hlídek vyhrála hlídka ze Střelky a hlídka, ve které byli
Vlčáci obsadila páté místo.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem účastníkům a hlavně všem organizátorům
závodu (roverům, vedoucím, činovníkům, starším skautům a skautkám) za pomoc při
přípravách a realizaci závodu. Bez nich bych nikdy funkci hlavního rozhodčího
nemohl přijmout.

Svojsíkův závod 2007 z pohledu závodní hlídky
10-13. květen 2007

soutěžní příspěvek hlídky 309.

Závod nám začal za bujného honění
mraků po obloze. Seběhli jsme se tedy
za pět minut start u první brány. Kde
jsme byli patřičně přivítáni jak
rozhodčím, tak deštěm. V rychlosti
jsme se dali do plnění úkolů na
branách. Po neuvěřitelně krátkých 15
minutách jsme již spokojeně odcházeli.
A protože jsme ještě neobědvali, dali
jsme se kvapně do shánění potřebných
ingrediencí na naši čínskou polévku a
banánový koktejl. Po oběhání snad
všech lidí, kteří se kdysi setkali
s mlékem nebo bombou na vaření, jsme již spokojeně vařili. Oběd jsme stihli jen tak
tak schroupat a už jsme odcházeli na hlavní část závodu.

Závod začal, naším prvním úkolem
bylo zorientovat se v lese. Náš odhad
byl celkem dobrý na papíře, ale ve
skutečnosti dosti pokulhával. Ale naše
první stanoviště jsme po chvíli
bloudění přece jen našli. Získali jsme
skvostných 88 bodů. A tak jsme plni
nadšení pokračovali od jedné
disciplíny k druhé. Naše doby
bloudění se zkracovaly a váha vody
nesené v batohu, klesala, a tak se nám
šlo čím dál tím lépe. Naše nálada se
nenechala zviklat ani kritikou naší
spolupráce, a tak jsme se bojovně drali kupředu. Překročili jsme snad sedm potoků a
sedm hůrek a díky prodloužení časového limitu jsme stihli celou trasu projít v čas.
Největší lahůdkou na trati byla nejspíš zdravověda. To byla naše poslední disciplína.
Rozsekané auto s Opem za volantem bylo šokující. Ale i to jsme zvládli a včas se
vrátili do tábora. Kde nás jíž čekal příslušník Policie ČR a na celou cestu se vyptal.

Obvodní setkání z pohledu servistýmu
10-13. květen 2007

Hurvínek

Tento článek píšu z pohledu servistýmu, který pomáhal připravovat brány, stanoviště,
dělal figuranta a připravoval dopolední hry pro mladší skauty, vlčata nebo právě
nesoutěžící. Sešli jsme se v pátek 11.5. na nádraží Strašnice, vyrazili jsme vlakem do
Vlašimi, která leží nedaleko Benešova. Poté jsme spolu s desítkami skautů a skautek
z jiných středisek a oddílů došli do Měsíčního údolí, které se zanedlouho proměnilo
v pole stanů. Po uvelebení a navečeření se tuším konaly nějaké hry. Brzo ráno
v sobotu to všechno začalo, byli jsme vzbuzeni, abychom šli připravit stanoviště.
Dočerpali jsem energii snídaní a šli jsme se domluvit z organizátory dopoledních her
pro vlčata a nesoutěžící, abychom věděli, kde a co máme připravit. Nakonec jsme se

Švábem dostali házení pytlíků naplněných vodou, které byly nakonec velmi oblíbeny,
a ruské kuželky. Asi od 12 hodin jsem se byl připravit na figuranta dopravní nehody,
kde jsme s Opem hráli zraněné, Opo měl poraněnou tepnu na levé ruce, otevřenou
zlomeninu nohy a já hrál nešťastníka v bezvědomí, který se navíc dusil zvratky a měl
zapíchnutou jehlici v břiše. Musím říct, že na to, co se mnou prováděly, by mě z 15
hlídek zachránily asi 3. Po náročném figurování a závodě večer nastala zajímavá hra
pro starší skauty a rovery na
téma Černobyl. Na zemi
vypukla obrovská radioaktivita,
tudíž jsem museli být zavření
v krytu a byli jsme instruováni,
abychom našimi moudrými
rozhodnutími řešili předkládané
složité situace. Po hře jsme byli
unavení, a tak jsme šli spát.
V neděli už zbyl jen úklid údolí
a šťastný návrat do Prahy.

Výprava do Náchoda
Střelka 25-27. května 2007
Kouzelník, Ježek
Dne 25. května 2007 jsme se sešli na Hlavním nádraží. Nasedli jsme na rychlík do
Hradce Králové. Po dvou hodinách jízdy jsme vystoupili v Hradci Králové. Dále
jsme pokračovali jiným vlakem směr Starkoč. A tam odtud už rovnou do Náchoda.
Jakmile jsme si vyzvedli klíče od místní klubovny, hned jsme si šli vybalit věci a
navečeřet se. Po jídle šli všichni hrát nohejbal a Bobr si jezdil ve skateparku na
bruslích. Těsně před spaním jsme si zahráli Mrakošlapy, což je podobné Městečku
Palermu. Následně se všichni umyli a šlo se spát.
Ráno jsme vstávali v 7:30, umyli jsme se a šli na rozcvičku. K snídani byly rohlíky s
paštikou. Poté jsme se vydali na nádraží a jeli jsme do České Skalice, kde nás zastihl
menší deštík, abychom se mohli podívat do Babiččina údolí na Staré Bělidlo a další
známé budovy z knihy Babička od Boženy Němcové. Po prohlídce údolí jsme chodili
ve vysoké trávě a kopřivách a hledali papírky se surovinami potřebnými pro uvaření
oběda. Po obědě jsme pokračovali v cestě a na první posekané louce jsme si zahráli
vyčerpávající hru, po které nás všechny zastihla velká žízeň. Po dlouhé žíznivé cestě
jsme objevili občerstvení, ve kterém jsme si konečně dali něco k pití. Už bez žízně
jsme pokračovali na nádraží do Olešnice, odkud jsme jeli na základnu do Náchoda.
V Náchodě jsme se umyli po namáhavém dni a šli jsme hrát hry na hřiště a jezdit do
skateparku. K večeři jsme měli párky s bramborovou kaší. Před spaním jsme hráli
oddílovou hru a po ní opět Mrakošlapy.
Vstávali jsme opět v 7:30 a k snídani jsme měli chléb s marmeládou a započali jsme
úklid. Když byla uklizena většina místností nastal čas jít se podívat na bunkr
Březinka z období před druhou světovou válkou. Po prohlídce s výkladem od
průvodce jsme měli málo času a museli jsme se rychle vrátit na základnu. Takže jsme
běželi a cestou jsme si ještě natočili minerální pramenitou vodu IDA. Rychle jsme
snědli polévku k obědu, douklidili a šli na nádraží. Tam jsme snědli chléb
s pomazánkovým máslem a nastoupili na vlak. Ve Starkoči jsme přestoupili na
rychlík a jeli rovnou do Prahy.

Šumák 2007
10.března 2007

Standa, vedoucí štábu pochodu

Již 27. ročník letos absolvovali účastníci Pochodu Dr.
Roberta Šumavského okolo Prahy, v sobotu 10. března
2007. Letošní účast byla hojná – 400 účastníků a desítka
psů. Když jsme u čísel, tak dlouhou trasu prošlo 48 lidí,
krátkou (která byla také součástí akce „200“ v rámci
pochodů Prahou turistickou) absolvovalo 337 lidí. Pochod
zajišťovalo 15 pořadatelů. Počasí bylo ráno trochu
pošmourné a chladné, ale v průběhu dne se vyčasilo a jako
tradičně na „Šumáka“ se udělalo hezky, takže účastníci byli
spokojeni.
Nejen s počasím, ale i s trasou byla spokojenost. Start byl u tramvají v Divoké Šárce
a cíl v Roztokách u Prahy. Trasy měřily 28,5 a 14 km. Dlouhá trasa vedla přes
Džbán, Šárecké údolí, Jenerálku, sv. Matěje, Babu, Dolní Šárku na rozcestí Nad
Truhlářkou, kde byla kontrola a společně s krátkou trasou do Horoměřic. Pak opět
sama na Sv. Julianu, do Statenic (kontrola), Černého Vola a Únětic na Rozcestí pod
Alšovou vyhlídkou (další kontrola). Odtud společně s krátkou Tichým údolím do
Roztok u Prahy.
Krátká trasa vedla od startu do Divoké Šárky, Nebušic, na rozcestí Nad Truhlářkou
(kontrola), s dlouhou trasou do Horoměřic a opět samostatně přes Kozí Hřbety na
Rozcestí pod Alšovou vyhlídkou (kontrola), kde se trasy spojily a Tichým údolím
došly společně do cíle v Roztokách.
Cíl, původně plánovaný před zámek na parkovišti, byl z důvodů jeho renovace
posunut k Maxmiliánce. Trasy se tím však nezkrátily, protože každý musel stejně
tento úsek projít, aby se dostal k autobusu nebo k vlaku.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě pochodu a jeho realizaci,
tj. členům a příznivcům oddílu Střelka, oldskautům 35. střediska a týmu KČT.

Výprava ke kořenům bublajícího limonádovníku
305 vlčata 2. června 2007

Řízek

Název možná vypadá poněkud exoticky, ale popravdě řečeno jsme jeli na hlásku u
Senohrab. Toto místo je pro naší smečku tak trochu tradiční, a protože jsme tam už
více jak jeden a půl roku nebyli, vypravili jsme se tam. Na nádraží jsem se sešli
v očekávaném počtu, protože pár vlčat bylo omluvených. Přišel tedy Ondra, Michal,
Fšetečka a z vedoucích pak Škára, Bobo a Řízek. Po desáté hodině jsme vystoupili
z vlaku a vydali se směrem k hlásce. Vlčata cestou plnila úkol, který se dozvěděla ze
šifry, kterou právě dostala. Než jsme ale došli k hlásce, zavedl nás Bobo do svahu
k takovému nenápadnému tunýlku, který vedl pod tratí. Nebyl celý průchozí, takže
v něm byla tma a to bylo to, co Bobo potřeboval. Šel první až nakonec chodby a
zapálil v ní svíčku. Pak se vrátil a vlčata měla za úkol dojít samostatně pěkně na
konec, ke svíčce dát lísteček se jménem a vrátit se. Cesta byla krapet nepohodlná,
protože jednak byla v tunelu tma a jednak cesta směrem tam vedla do kopečka a na
vlhkých kamenech to celkem klouzalo. Když jsme se úkolu všichni zhostili, šli jsme
se nasvačit a pak na kopec na hlásku. Tam jsme si zahráli na dobývání pevnosti,
vyfotili se a pokračovali lesní cestou. Vlčata dostala vysílačku a měla za úkol jít
napřed, navigovat nás a nakonec se nám schovat. Co vám budu povídat, našli jsme je
raz dva! Na dalším paloučku jsme se dali do plnění stezek a pak jsme si zahráli
“stříhanou”. No a pak už byl čas vyrazit k nádraží. Tam jsme došli s asi
čtvrthodinovým předstihem, tak jsme si zahráli ještě jednu slovní hru a pak už jsme
mohli nastupovat. Domů jsme dorazili podle plánu, pěkně na půl šestou a já myslím,
že ti, co tentokrát chyběli, si příští výpravu nemůžou nechat ujít!

Květinkový den
305 Vlčáci 16. května 2007

Napo

Už tradičně se účastníme sbírky Ligy proti rakovině obecně známé jako Květinkový
den, tento rok již jedenáctého ročníku. V relativně hojném počtu, k lítosti určité části
ovšem až v odpoledních hodinách jsme poletovali ve vestibulu metra Strašnická a
snažili se oslovit procházející, naštěstí jsou kytičky tak krásné, že zájem byl veliký a
naše stovky exemplářů mizely pod rukama jako po másle.
Určitě, pokud jste se někdy zúčastnili nějaké sbírky, tak znáte ten okamžik, ten rychlý
pohled na kolemjdoucího – mám ho oslovit nebo ne? Chlápek s knírkem a
diplomatkou, hmmm - malá nerozhodnost … a už je pryč, naštěstí paní s vnoučkem,
pak maminka s kočárkem, to je jistota, dokonce se ještě vrátila, protože děti za rohem
vymručely ještě jednu kytičku navíc.
Není to úplně lehké, někdy dopředu tušíte, že neuspějete, ale přesto váháte zeptat se
nebo ne? Naštěstí v davu je síla, přichází stále další.
Nevím, kolik jsme nasbírali, a i když je to důležité, ještě důležitější je, že z jednoho takového
odpoledne mám moc dobrý pocit.

A nakonec Japonec – ne vážně, malá propagace na stránkách denního tisku, pokud
jste někdo neměl to štěstí a nikoho s květinkou nepotkal a přesto byste chtěli přispět,
až do konce roku lze posílat dárcovské SMS 87777 ve znění DMS KVET, čímž
přispějete 30 korun na boj proti rakovině.
(Napo - koordinátor akce v rámci 305. oddílu – mám rád všechny své funkce, ale některé více)

Výprava sv. Jiří
Vlčata 309 20–22. dubna 2007

Kocour

Odjezd vlakem 3 hod. V
Boru jsme přestoupili na
autobus a pak jsme jeli do
Přimdy. Po příjezdu do
Přimdy jsme si vybalili věci
a potom jsme šli ven, kde
proběhlo
rozdělení
do
družstev.
Po večeři byla hra
Bludičky pod Přimdou. Po
hře byla večerka. V sobotu
ráno kolem sedmé hodiny
byl budíček a hra Hladový žebrák jako rozcvička. Dopoledne bylo plné her v různých
věkových skupinách např. stavění věže, ... atd. Po všech hrách byl oběd. Po obědě se
šlo na louku a tam se dál hrály hry. Uprchlá zvířata spočívala v pronásledování
zmutovaných zvířat např. slepice na skateboardu, hroch bez nohou atp. Taky se hrála
hra Jarmark, která spočívala v nakupování věcí u mnoha babek kořenářek za různé
ceny. Potom byla tichá pošta ve formě štafety, při které se hádaly předměty. Po
skončení hry se přesunuly skupiny do lesa, kde tvořily pavučiny pro obrovského
pavouka, přímo pro Odulu. Po večeři jsme šli všichni do místního kostelíka sv. Jiří,
kde se konala krátká rozprava. Poté byl znovu zkut meč pro svatého Jiří a při tom byl
velký dlouhý krásný ohňostroj. Pak byl v tělocvičně závěrečný koncert. Ráno jsme
zabili draka, rozdali ceny a urychleně zabalili, uklidili a utíkali na autobus.

Kolmo ‘07
Střelka 28.dubna–1. května 2007

Mudrc

Výprava na kola pro mne začala
brzy ráno před domem, kde jsem
potkal Marka a jeli jsme směr
Černokostelecká. Tady jen naházet
věci k Berdymu a hurá na nádraží.
Na nádraží naházet (naskládat) kola
na střechu a jedem. Rozdělili jsme
se mezi vlak a Jumpiho a
v Čerčanech se zase setkali, kola
poshazovali ze střechy a hurá do
sedel …
V Nohavicově písni se zpívá, že
“hrudky se dělají v Mogulu”,
v sobotu by se naopak i ten Mogul vařil. Ještěže nás cesta k závěru dne zavedla
k rybníku, kde jsme se postupně, vzájemně a rádi nastrkali do vody a pak hurá
poslední 3 kilometry na Myslkovskou louku. I když počkat! Co kdybychom zkusili
autem zajet okolo až tam? Dobrý, to projedem … je hele strom … nekecám – přes
celou cestu 2 stromy zrovna v zatáčkách, kde se nedá otočit – Ještěže má Jumpi
zpátečku…
Neděle byla ve znamení následující sady pouček: 1) Cílem je Tábor. 2) Tábor je vždy
směrem do kopce 3) My jedeme na opačnou stranu, zato z kopce. Cesta nás zavedla
na řetězový most, který podle neověřených informací přestěhovali až z daleké
tramtárie. Pak nás cesta zavedla na Kozí hrádek – to je smůla, že otevírají 1.5. a dnes
je 30.4… Ještě že aspoň bazén měl otevřeno.
Ráno jsme se probudili o Smíška chudší a o Irona bohatší. Naším dnešním cílem bylo
tábořiště spřátelených skautů u Dubu u Vlašimi. Cestou jsme se vyšplhali po horské
pěšince k Chýnovským jeskyním, abychom zjistili, že pondělí je zavírací den a
vyrazili znovu na trať. Někteří využili cestou bezplatnou linku Berdy, aby si trochu
odpočinuli, jiní celou cestu odšlapali, ale všichni nakonec dorazili na tábořiště.
Přestože jsem cestu znal, neboť jsem ji šel pěšky, moc jsem si z ní nepamatoval, maje
tehdy zavřené oči a drže se špagátku a táhnouce se za Markem (omlouvám se za
malou odbočku, kdo by chtěl vědět víc,
ať prolistuje stará Lokali).
Louka poskytla příjemné místo pro
opékání špekáčků a u ohýnku jsme si i
zabrnkali a zabroukali několik z našich
nejoblíbenějších. V úterý jsme celý
výlet zakončili návštěvou krásného
parku v Jemništi a hurá domů. A
celková bilance: 4 dny zážitků, přes
1600 kilometrů na kole (za všechny),
několikera spálená ramena od sluníčka,
2 prasklé duše a 10 skautů, co mají
mouchy mezi zuby…

Praha – Šátková metropole
Sýkorky 20–22.dubna 2007

Rajka (s pomocí Činčily, Drobka a Sasanky)

Akce Praha – Šátková metropole
zahájila v České republice oslavu 100 let
skautingu. Konala se od pátku 20.4. do
neděle 22.4. 2007 a sjely se na ni tisíce
skautů ze všech koutů naší země. Každá
skupinka přihlášená na Šátkovou
metropoli si vybrala jednu z mnoha
zemí, ve kterých působí skautské hnutí.
My a naše skautky jsme si vybraly
Svatou Lucii, ostrovní stát v Karibském
moři. Skautky pak tuto zemi ztvárnily na
krásný trojúhelníkový šátek, který
Pomněnka připevnila k ostatním na
kovovou konstrukci na Staroměstském
náměstí. Stal se tak součástí největšího
skautského šátku na světě.
Na Staroměstském náměstí měl každý
možnost seznámit se s jednotlivými
zeměmi pěti kontinentů, do kterých se
za sto let stihl rozšířit skauting.
Návštěvníci jednotlivých pavilonů si
mohli zasoutěžit, zahrát různé hry
typické pro tu či onu zemi, ochutnat tamější speciality…
Na pódiu mezitím probíhala různá vystoupení. Slyšely jsme hru na didgeredoo,
vyslechly koncert Ewy Farne, shlédly irský step skupiny Rinceori, vystoupení
skupiny Tam-Tam orchestra, tanec severoamerických indiánů, koncert rockové
kapely Ready Kirken a mnoho dalšího.
“Byla tam spousta úžasných koncertů.
Přišla i třináctiletá Ewa Farna a já si
spolu s Pomněnkou došla pro autogram.
Prodrat se davem byla hrůza. Nakonec
jsme narazily na bodyguarda. Tato
překážka nás ale po celé té cestě
nezastavila! Podaly jsme bodyguardovi
papírek a tužku a poprosily o Ewin
podpis. Hurá!! Máme ho!! Ewa zpívá
moc dobře. Slyšeli jsme písničku ,Měls
mě vůbec rád‘ a spoustu dalších.”
(Činčila)
Vystoupaly jsme na věž Staroměstské radnice, odkud byl nádherný rozhled na
veškeré dění na náměstí i na celou Prahu. Pak jsme šly na Petřín, kde jsme si
pobloudily v bludišti a nasmály se v zrcadlové síni. Také jsme zdolaly 299 schodů

petřínské rozhledny, ozdobené obrovským skautským šátkem. Z Petřína dolů jsme se
svezly lanovkou. Večer nás ještě čekal film v kině Oko Most do země Terabithia a po
něm nádherná Křižíkova fontána.
“Když skončil film, šly jsme na Výstaviště na
horskou dráhu. To byly jízdy! Potom jsme byly na
Křižíkově fontáně. Ten večer hráli Queeny. Bylo
to moc fajn, jen mohlo být trochu tepleji. Ale všem
se představení moc líbilo.” (Drobek)
V neděli jsme se vydaly do botanické zahrady a
do ZOO. Ve skleníku Fata Morgana jsme jsme se
obdivovaly nádherným exotickým motýlům i
pozoruhodným rostlinám. V ZOO nás zase
uchvátily vydry, gorily, obří želvy a maličké
kůzle.
“V neděli dopoledne jsme se vypravily na výstavu

motýlů v botanické zahradě. Nějak jsme zvládly
předimenzované dopravní prostředky, vystály maxifrontu a ocitly se šťastně
v tropické džungli Faty Morgany. Nedočkavě jsme vyhlížely první mávání křídel.
Prošly jsme tunelem a pak se to na nás sesypalo. Tedy přiletělo. Úžasné barevné
létající květy, kam se jen oko podívalo. Pro mě to byl úžasný zážitek.” (Sasanka)
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Je nám sto let!
1.srpna 2007

Žabka

Napadají mě veškeré úvody, které jsou k tomuto tématu na různých skautských
portálech k přečtení a tím pádem má moje fantazie opravdu problém vykouzlit něco
nového.
Povím vám to takhle: před sto lety stál Robert Baden-Powell na náměstí prvního
skautského tábora na světě, bylo 1. srpna 1907, osm hodin ráno a on troubil budíček
pro všechny, kdo spali ve stanech. Vyběhli na rozcvičku a byl krásný táborový den.
Dnes, o sto let později, jsme na tom velmi podobně. Také jezdíme na tábory a máme
rozcvičky a partu a dobrodružství a letos si navíc připomínáme, že tohle všechno
máme už sto let. Prvního srpna tomu bude přesně sto let od pověstného budíčku a
bude to zvláštní ráno. Celá skautská rodina si bude štafetou předávat poselství a až
v osm hodin místního času budou její členové stát na vrcholcích hor, přemýšlet a
možná i slibovat, prožijí okamžik, kdy poselství skautingu obletí svět a na chvilku se
zastaví i u nich. Jedna velká štafeta všech skautů na světě.
Přidejme se k nim!
Vyberme si horu a prvního srpna se na ni vypravme tak, abychom v osm hodin ráno
mohli stát až nahoře, s tváří k východu, pozdravit sluníčko a potřást si levicí...

Obvodní sraz
11–13. května 2007

kolektiv autorů 305.

Myslím, že zápisů, kdy se kdo sešel, kolik jich bylo a co tam dělali bude určitě dost a
dost. Ostatně možná vás to ani nezajímá, možná vás nebude zajímat ani naše shrnutí
srazu do deseti zásadních bodů :
· VLAK
· ROZEBRANÉ KOLEJIŠTĚ
· MĚSÍČNÍ ÚDOLÍ
· FAZOLE, FAZOLE, FAZOLE
· POČASÍ F POHO
· SE STANEM I BEZ STANU
· ZÁVOD
· JADERNÁ KATASTROFA
· CUKRÁRNA
· … A ZASE VLAK
Že vám to nic neříká? No jo, měli jste tam být …

Obrok
R&R 4–8. května 2007

Špageta

Vystupuji z vlaku na hlavním Nádraží v Jindřicháči. Davy skautů tu pobíhají po
nástupišti a kličkují za troubícími lokomotivami. V skrumáži poskakují odvážní hoši
fotící vzniklou situaci. Spolu s ostatními kamarády z našich oddílů (309kou, Vlčáky a
Sýkorami) odcházím do ústraní najít příhodný spoj na místo konání. Milá
organizátorka nám za dvacku na osobu prodává poukázku na jízdu historickou
lokálkou. Průvodčí nás v okamžiku nahání do roztomilých vozíků. Ty zavrzají,
zaskřípí a pak už unáší naší skupinu do nejvyšší zastávky na trati. Jako luxusní přípoj
odtud přímo do tábora nám slouží Mudrcův vůz Škoda Forman.
Hlavní louka Obroku vypadá jako místo po
výbuchu bomby. Stovky človíčků tu
chvátají z místa na místo, staví si příbytky,
bourají ty cizí a znovu si stany staví. V půli
louky vyčnívá obrovská mohyla, na níž
visí nápis, říkající cosi o zákazu vstupu. Po
okrajích tábora jsou mamutí osady s
záchodky Toi-Toi. Odcházím do zadních
prostor louky. Mudrc, Šmudla, Mára a
Achil totiž dorazili už dřív a postavili nám
tu stany.
Považuji za nutnost ztratit pár slov o tom, jak krásný program nám organizátoři srazu
připravili. Hráno bylo divadlo, v noci bylo možno chodit do polního kina na filmy
jako 300, Kouř či Lost Highway. V sobotu byla vrcholnou akcí fyzicky náročná hra.
Ta spočívala v sprintování s lístky po loukách, schovávání za stromy a chytání
ostatních závodníků. Žízniví uvítali v prostoru tábora krčmu. V ní šlo hrát stolní
fotbal a za lidový obnos jíst a pít co skautovo hrdlo ráčilo.
V sobotu ráno patřil program přítomným oddílům a různorodým aktivitám.
K dispozici byly například stolní hry, odpalování míčku dvojzvratnou pákou,
odpočinková hudba, masáž, hrátky s vodou, …
Za pomyslný vrchol Obroku považuji příchod pana Fulghuma. Vypadal jako moc
milý pán, popovídal si s námi, a Bocianka ukořistila i podpis.
Čím bych zápis shrnul? Dny to byly parádní a s naprostou jistotou mohu říci: “za
příští dva roky znova:)”
Poznámka autora: V dnešní
uspěchané době je spousta
věcí, proti kterým lidé
protestují. Mně osobně se
například
nelíbí,
že
samohláska E je vůbec
nejčetnějším (a tímpádem i
nejčtenějším)
písmenem
v české abecedě. Tento zápis
je tedy jakýmsi manifestem.

Vzpomínky na Obrok
R&R 4–8. května 2007

Tecklis

Maminka radostně zvolala “Konečně jsme se zbavili těch tvých chlebů!”. Tak tedy
sbohem dva a půl bochníci přivezení v poněkud přitvrdlém stavu z ObRoku, největší
republikové roverské akce. Zmizela tak v nenávratnu vazba na ty čtyři úžasné (i když
propršelé) dny, které jsme s naším formujícím se kmenem trávili v kruhu 1600
podobně smýšlejících lidí. Spolu s nimi a kolikrát proti nim jsme se účastnili tolika
zajímavých přednášek a aktivit jako lezení po lanech při hře na slepice. Velice
ochotně jsme se poučili z jejich her a dohadovali se pak, jak je upravit pro naše
potřeby a zájmy. A ano, všechny ty nezapomenutelné hodiny prosezené v Knajpě při
kelímku kofoly, která uvnitř tekla stejnými proudy jako venku ten zpropadený déšť.
Nebo ty hodiny mezi jedenáctou večer a jednou ráno, kdy se v kině promítaly nejlepší
filmy jako 300, Lost Highway a Fountain. Jedinečné okamžiky prožité při vaření na
polním vařiči a potom následné hody, při kterých, z původně koupených čtyř chlebů,
byl sněden pouze jeden a půl.
A to nezmíním obrovskou hru, při které jsme pašovali suroviny na výrobu koblih, hru
pro roverské propojení okresů, brigádu na poli, obrovské tlačenice při příjezdu a
zejména odjezdu, večerní koncerty, čajovnu, poznávání cizích lidí u ohně, smrdící
záchody “tojtojky”, cestu tam a zpátky Mudrcovým formanem a nechám na závěr to
nejlepší. Nebo rozhodně nejpříjemnější překvapení.
Přijel pan Robert Fulghum.
Živoucí legenda, muž mnoha
profesí a hlavně výborný
vypravěč. Vstoupil na pódium,
Křeček Keek, mediální
prostředník mezi skauty a světem,
jej představil. Všichni ztichli a
naopak naplno se rozjely
fotoaparáty a kamery naše i lidí
co mistra provázeli. Pozdravil
česky a pak již v angličtině
pokračoval tím, že trávil týden se
starými Čechy, kteří byli velice
nudní, takže přijel na chvíli za
těmi mladými, se kterými je
sranda. (Nezmínil, že jeden z těch
mladých a zábavných ho cestou k
pódiu trefil dobře mířenou nahrávkou létajícím talířem - freesbee). Vyprávěl příběh,
který uvedl tím, že je o nás. Příběh o vyrovnávání se s ubývajícími zdroji. Já jsem ho
už četl, ale vyprávění bylo nesrovnatelné! Domluvil a chtěl se nenápadně vytratit
zadem, kde se mu pod nohy připletla Bocianka, která už třetí noc nespala, nervozní z
toho, že MOŽNÁ přijede Fulghum a podepíše jí knihu. Její zářící úsměv v jasnosti
srovnatelný pouze se supernovou krátce před výbuchem nemohla odmítnout ani ta
největší legenda. No a po ní přišel Bursík a zbytek skautů.
Ty chleby mi pak ležely týden v baťohu a po dalším týdnu se k mamině úlevě
konečně ztratily. Nakonec ani ty topinky nebyly vůbec zlé.

Roverská činnost aneb Již třetí filmová noc
R&R 2.června 2007

Kiki

Možná jste si již všimli, možná ne. Na
středisku vzniká zbrusu nový roverský
kmen, složený z lidí, již prošli
výchovou oddílu Vlčáci, Sýkory a
Střelka. Skládá se ze tří větviček, do
nichž členové náleží podle toho, který je
jejich mateřský oddíl.
KMEN nicméně není tvořen jen
větvičkami, ale především nadšením do
poznávání a zkoušení nových věcí,
ochotou organizovat, vymýšlet a tvořit
vlastní akce a nejvíce tím, že jsme
prostě rádi spolu.
Od září, kdy se datuje začátek
spolupráce větviček, jsme stihli
uskutečnit dvě více-než-víkendové akce
– roverské výjezdy ( první, zářijový, na
Tyrolský domek a druhý, dubnový, do
Hostinného). V mezičase jsme se
účastnili i větších roverských akcí –
Mikulášského víkendu a ObRoku. Společně jsme byli i tančit na skautském plese a
lyžovat v Jilemnici, akce typu “jdeme plavat” by spočítal již málokdo…
Další oblíbenou činností strašnických roverů a roverek–veverek jsou filmové noci.
Historicky první se odehrála začátkem ledna. Filmy Forrest Gump, 21 gramů,
Anything Else, Noční hlídka a Rok ďábla jsme spolu se spoustou dobrot
zkonzumovali ve spořilovském kostele Českobratrské církve evangelické.
Druhou filmovou nocí se již od počátku vinulo jako červená nit METRO. Zahráli
jsme si honičkovo-strategickou hru v pražském podzemí, mezi lidmi přesunujícími se
městskou hromadnou dopravou – v jejichž davech se pohybovali roveři v podobě
revizorů, cestujících a policistů. Ten večer jsme pak (opět ve spořilovském kostele)
sledovali maďarský film Revizoři.
Potřetí byla FN svolána online, narychlo. V sobotu 2. 6. jsme vyrazili na plavání do
podolského bazénu, odkud se pět vytrvalců vydalo na Skalku, kde jsme došli azylu u
Achila. Na jejich báječné televizi jsme sledovali Útěk z věznice Shawshank a usnuli
u Petra Pana. Kdo by po tomto večeru sondoval obsah našich žaludků, našel by tu
nejneobvyklejší směs, co by si mohl představit. Dohromady jsme snědli nějakých pět,
šest kilo třešní z Achilovic zahrádky (leč, všichni jsme to ve zdraví přežili).
Od nového školního roku plánujeme činnost zintenzivnit a rozšířit, plánujeme
společně strávit příchod Nového roku, jet na vodu, lyžovat do Alp, odměnit se za
práci v oddílech... A vůbec být spolu a časem se i snažit plnit roverské heslo
“Sloužím”.

Řízkovy Africké zápisky
Mombasa

Řízek

Jambo!!! Tak Vás opět všechny zdravím z východní Afriky. Jelikož v minulém čísle
Lokali tyto zápisky (díky mně) nebyly, trošičku připomenu, co se posledně odehrálo.
Po opuštění vesnice Kebirigo jsem se dopravil do města Kisumu na břehu Viktorina
jezera. Tam jsem se měl sejít s chlapíkem jménem Kemboi, ale nestalo se tak. Asi
neměl čas… Po pár dnech jsem se tedy vydal vlakem přes Nairobi od západu na
východ, k pobřeží Indického oceánu, do města Mombasa. Také tam jsem se měl sejít
s chlapíkem, který slíbil, že mi nějak pomůže s ubytováním a nějakými základními
informacemi. Ve vlaku jsem strávil dvě noci (s jednodenní přestávkou v Nairobi) a
stále jsem nedostával očekávanou SMS od toho “týpka” z Mombasy. Když jsem tedy
vystoupil z vlaku a nikde nikdo, kdo by mě chtěl vítat, vytočil jsem jeho číslo.
Zvednul to snad hned po prvním zazvonění, a že už jede na nádraží, ať prý počkám.
“No paráda” říkal jsem si a jal se ho vyčkávat na dobře viditelném místě. Za chvíli
skutečně přijel týpek jménem Evans, vystoupil z docela zachovalého Nissanu a hned
se hrnul k jedné skupině vymydlených běloušů, kteří tam čekali na své průvodce. Po
pár nedorozuměních pochopil že to jsem já, kdo za ním přijel. No nic, naložil mě do
auta a začal mě vozit po Mombase. Ukazoval mi historickou část, moderní část,
přístav, slavnou pevnost Fort Jesus, zavezl mě k sobě do práce, kde jsem s jeho
kolegy musel poobědvat a nakonec mě představil manželce a dceři. Všechno to bylo
moc hezké a srdečné, ale já na všechny tyto skutečnosti v tu chvíli neměl náladu ani
omylem. Snažil jsem se Evansovi vysvětlit, že si to v klidu prohlídnu v příštích
dnech. Ale on prostě měl svou hlavu, takže ani náhodou ho nenapadlo, že po třiceti
šesti hodinách strávených na cestě potřebuju něco úplně jinýho, než courat po městě.
A sice záchod a sprchu! Když byla první rychloexkurze konečně u konce, zeptal se
mě, kde hodlám bydlet. Nejdřív jsem si říkal, že asi disponuje nějakými
nemovitostmi ve městě, ale pak jsem usoudil, že jeho pohostinnost právě končí. Ne,
že by nebyl fajn, ale ubytovat mě u sebe doma se mu evidentně nechtělo. Jeli jsme
spolu tedy vyhledat nějaký hotel.
Problém je, že v těchto chudších částech světa si místní lidé myslí, že jako
Evropan jste prostě boháč. Těžko se jim vysvětluje, že jste na tuto cestu dlouho šetřili
a tudíž, že nechcete všechny úspory rozfrcat během pár dní v lepším hotelu. Nakonec
jsme našli hotel blízko centra, kde pokojík stál 500/= Ksh, tedy asi 170,- Kč, ale
tentokrát i se snídaní. Bylo brzo odpoledne a já se šel ubytovat. Místnost to byla
prostá, ostatně jako všechny, kde jsem dosud byl. Jedna postel, jeden stolek, jedna
židle, ale hlavně tam byl záchod a sprcha. Sice provizorní, ale bylo. Provedl jsem
nějakou základní hygienu a přestože jsem byl celkem dost unaven, vydal jsem se do
ulic. Mombasa je staré město, které sloužilo jako dopravní spojka s arabským světem,
Indií, Indonésií a dalšími ostrovy v Indickém oceánu. Mombasu střídavě kolonizovali
Portugalci, Arabové a Britové a proto je zde vidět mnoho rozdílných kultur. Pěkně
vedle sebe zde můžete vidět křesťanské kostely, muslimské mešity nebo hinduistické
svatyně. Stejně tak je to s obyvateli. V historické části žijí muslimové, jejichž ženy
jsou zahaleny od hlavy k patě, o kus dál mají své obchůdky indičtí obchodníci a co
chvíli slyšíte vedle zpěvu z minaretů, které svolávají muslimy k modlitbě, tlukot

zvonů z kostelů. Pořídil jsem něco jako mapu a z knihkupce vytáhl pár důležitých
informací, především tedy, kde je nejlepší pláž. Večer jsem zašel do hotelové
osvěžovny, kde jsem svojí barvou kůže samozřejmě opět způsobil poprask a pak už
byl čas jít na kutě. Dupotem jsem zahnal šváby zpátky do škvír a celkem pěkně
unaven, za hluku z okolních dvorů, spokojeně usnul.
Druhý den jsem zvažoval zda zavolat Evansovi, ale usoudil jsem, že mu budu
spíš na obtíž. Pokud po mě touží, může mi zavolat sám, říkal jsem si a šel zkusit
hotelovou snídani. V místnosti, která sloužila jako jídelna už byli nějací hosté, tak
jsem trochu s rozpaky usedl ke stolu. Ochotný chlapík mi sdělil co se bude podávat,
já souhlasil a on mi to šel ukuchtit. Byly to asi dva kousky toustového chleba, volské
oko, taková mini klobáska a snad ještě nějaké máslo. K pití byl čaj s mlékem. Po
snídani jsem se prošel městem a pak se vydal směrem na sever od města, hledat
nějakou příjemnou pláž. Vyrazil jsem jen tak nalehko v pantoflích a to byla chyba.
Pláže na které jsem mířil byly fakt daleko. Cesta byla lemována nejrůznějšími
chatrčemi, kde bydleli ti chudší z chudých a já opět všude vzbuzoval pozdvižení.
Nakonec jsem našel pláž, ale ta byla plná mladých týpků, kterým se tady říkalo
"beach boys", plážoví chlapci. Jeden po druhým, se na mě sypali a zkoušeli se mnou
udělat nějaký obchod. Neuspěli. Vykoupal jsem se a vydal se hledat místo, kde bych
ochutnal jedno místní pivo. Nikde nic, ale místo toho jsem našel dům, kde bydlel
jeden postarší německý pár. Nabídli mi ubytování u nich v altánku, ale pak z nich
vylezlo, že by za to chtěli taky zaplatit. Do toho se mi nějak moc nechtělo, tak jsem
se vydal nazpět k domovu. Dorazil jsem celkem unaven, protože jsem ušel podle
mých skromných odhadů asi 17-18 kilometrů, v pantoflích a vlastně i bez vody a
jídla. A že bylo pěkný horko.
To třetí den v Mombase jsem se rozhodl vydat se na pláže směrem na jih od
města. Našel jsem trajekt, který mě převezl přes zátoku a já se tedy rovnou rozhodl,
že popojedu kousek dál pomocí matatu. Vystoupil jsem naslepo v jedné vesnici
nedaleko pobřeží, asi 15 kilometrů od města a to přímo u místního hotýlku. Zjistil
jsem, že je levnější než ten můj dosavadní. Před hotelem seděla dobře vypadající
kyprá žena a hned se ke mně hrnula. Jmenovala se Rose. Byla to nějaká známá
majitelů hotelu a hned na mě kam jako že jdu. Vysvětlil jsem jí, že hledám příjemnou
pláž a mám chuť na pivo. Chopila se situace a už mě vlekla na pláž. Pokud jste v
těchto místech chtěli dojít na pláž, museli jste nejdřív projít územím chatrčí opět těch
nejchudších, abyste se pak ocitli na příjemné pláži lemované hotely, stánky
nabízejícími služby a po které taktéž pobíhali již zmínění "beach boys". Jakékoli
občerstvení se na této pláži dalo koupit jedině v hotelu, ale to bylo dost drahé. Rose
řekla, že "no problem" a už mě kamsi vedla. Došli jsme na policejní stanici s jejíž
posádkou se znala více než dobře. Po pár zdvořilostních větách jsme pěkně seděli ve
stínu na zahradě policejní služebny a každý jsme měli před sebou pivo. Policajti ho
normálně prodávali a to za daleko nižší cenu nejenom než je na pláži, ale i kdekoli
jinde v obchodě. Nevěděl jsem jak si to mám vyložit, ale protože jsem měl žízeň, ani
jsem po nějakých pravidlech nepátral. Po krátké diskusi s Rose, jsem dostal nabídku
pobýt u ní. Samozřejmě za poplatek. Bydlela sama s dcerkou, nedaleko od toho
hotýlku směrem zpět k Mombase. Vrátil jsem se tedy do Mombasy a naposled se
prošel a prohlížel všemožné kontrasty tohoto přístavního města. Z Rose jsem měl
trochu obavy, ale pak jsem si řekl, “kdo nic nezkusí, nic nepozná” a bylo rozhodnuto.
Další den po obědě jsem se sbalil a vyrazil směrem k Rose. Byl jsem zvědav, nakolik
její nabídka bude platit, protože se spolehlivostí místních, jsem dosud neměl valné

zkušenosti. Rose už na mě čekala, seznámila mě se svojí šestiletou dcerkou a vybrala
ode mne dohodnutý obnos. Pak mi ukázala dům a můj pokoj. Dům byl prostorný, ale
prostý, jednoduchá kuchyně a v místnostech minimum nábytku. V mém pokoji byla
pouze postel s moskytiérou, nic víc. Dům se nalézal v malé osadě poblíž hlavní
silnice, ale stál celkem stranou a měl i takovou neudržovanou přírodní zahradu. Rose
oznámila, že bude vařit tradiční večeři, takže jsem se rozhodl, že se mezitím vydám
prozkoumat pobřeží. Bylo vedro, krajina byla více méně bez stromů a prach se
povaloval u země. Než jsem došel k pobřeží musel jsem minout opět pár osad těch
nejchudších. Děti mě nejprve pozorovaly s ostychem, ale když se ti starší se mnou
dali do hovoru, ostatní zjistili, že skutečně nejsem nebezpečný. Ti nejstarší chlapci se
na mě pokoušeli vyžebrat nějaké peníze a když jsem jim vysvětlil, že v kapsách
opravdu stohy dolarů nemám, nevěřícně kroutili hlavou. Opět jsem se přesvědčil o
tom, jakou roli v těchto končinách hraje barva kůže a jaké s sebou nese následky
kolonizace vystřídaná po letech dekolonizací, která je vždy provázena mnoha
sociálními problémy. U oceánu byly totiž víceméně luxusní hotely, na jejichž
terasách se slunili turisté z Evropy. Napájeli se místními luxusními víny, kteří
domorodci v životě nejspíš neochutnají a žaludky si cpali exotickými pochoutkami, o
kterých se jim v Evropě může jenom zdát. Před branami těchto komplexů si hrály
bosé děti s hadrovým míčem, s kusy drátů, které představovaly třeba auto a marně
čekaly na nějakou almužničku od turistů.
Oceán byl průzračně modrý a teplý a písek na pláži téměř bílý. Vykoupal jsem
se, omrknul místní rybáře a vydal se zpět k Rose. Měl jsem hlad a ze sluníčka jsem
byl už celkem unaven. Také jsem byl napjat, jak bude probíhat zbytek večera. Vždyť
jsem o ní vlastně nic nevěděl. Když jsem se tedy vrátil, večeře byla na stole. Najedli
jsme se, ale místo odpočinku Rose zavelela, že musíme jít na pivo. Ovšem netušil
jsem, že se ze mě stává tak trochu její sponzor. V místní hospodě bylo sice příjemně,
totiž především díky Rose jsem byl tak na jeden večer ušetřen zvědavým a stále
stejným otázkám místních domorodců, ale když jsem večer spočítal hotovost, zjistil
jsem, že bych takovýmto způsobem cestování brzo přišel na buben. Večer jsem si při
svíčce s Rose ještě krátce popovídal a pak šel spát. Ráno jsem jí oznámil, že musím
jet dál a vydal se k hotýlku, kde jsem se s ní seznámil.
O tom, jak jsem se dostal do takového malého ráje, vám napíšu příště.
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Tecklis

Toto jsou texty péčí roverů a Irona upravené pro Lokali (3/2007). Všimněte si
například barevných fotek nebo jednotné úpravy článků.
Přejeme hezkou četbu.

