


Sýkorčí výlet do Doks 
Sýkorky  15-17. června  Rajka
O víkendu 15.-17.6.07 skautky a světlušky opět 
uspořádaly tradiční společnou výpravu do Doks. 
Je tam totiž nádherně. I letos se nám výprava 
skvěle vydařila. Činčila, Šnek, Veverka, 
Pomněnka i Puma byly tamější krajinou 
nadšené. Už jste někdy hráli Ufo s víčkem od 
Veselé krávy? Jde to vážně skvěle. Však se 
dobře bavily i Gingo se Sluníčkem. V sobotu 
jsme ještě vyzkoušely houpačku, kolotoč a večer 
i malou horolezeckou stěnu. 

Slunečnou neděli jsma strávily na 
písečné pláži Máchova jezera. 
Z Činčily zahrabané do písku 
jsme vytvořily svůdnou mořskou 
pannu a pak jsme si všechny 

běžely zaplavat a sklouznout se na báječné klouzačce do vody. Slunce nás spálilo jen 
trošičku, takže vše bylo tak, jak má být. 
 

Sýkorčí tábor 2007 
tábor 305.  15-29. července Rajka

Jaký že byl letošní sýkorčí 
tábor? Prostě báječný! 
Byly jsme společně s 305. 
smečkou vlčat a 305. oddíly 
skautek a skautů 
v Ruprechticích u Meziměstí. 
Světlušek nás bylo celkem 
šest: Drobek, Puma, Macík, 
Pomněnka, Veverka a Činčila 
a dvě vedoucí: Marina 
s Rajkou. Nechyběli ani naši 
psí kamarádi Rozinka 
s Ronim. Všichni jsme se 
proměnili v piráty z Karibiku 
a ostošest hledali truhly s 
poklady a ztracené klíče. A 



dost se nám to dařilo. 
Všechny poklady byly nakonec naše! 
V mezičase jsme si užívali her, 
rukodělek, koupání, výletů na 
Ruprechtický Špičák či za mumiemi do 
Broumova. Také jsme se zajeli podívat 
do Adršpašsko-teplických skal. 
Nejvíc se nám líbila Bobova lanovka a 
houpačka, ale i všechny další aktivity a 
hry byly skvělé. 
Před závěrečnýn táborovým ohněm 
jsme se rozloučily s Pomněnkou, 
Činčilou a Veverkou, které nám přešly 
ke skautkám. Hodně štěstí! 
 

Lovcův výsadek 
tábor 305. Lovec
Jednoho večera jsme už byli s Paviánem a Eskymákem zalezlí v teepee a povídali si, 
když pro nás přišli vedoucí,že pojedeme na výsadek.Tak jsme se převlékli a vyrazili 
do jídelny, kde na nás čekali Napo s Jumbem. 
Chvíli jsme se koukali do mapy, abysme přibližně věděli, kudy kam jít. Potom jsme 
se vydali k Bobusu, do kterého jsme nastoupili vybaveni nezbytným módním 
doplňkem, šatkem přes oči. Kromě našich vedoucích s námi jeli ještě Bobo a Řízek. 
Následovalo objetí snad všech okolních vesnic, vysazení Boba a Řízka v Meziměstí 
(šli na noční koupání v pivním bazénu pozn. autora).  
Jako prvního vysadili Paviána a to na severním konci Ruprechtic. Druhý na řadě jsem 
byl já, mě vysadili na okraji lesa, vysvětlili mi cestu do tábora a tak jsem vyrazil. Dle 
instrukcí jsem zahnul na první odbočce doprava. Tedy alespoň na první odbočce, 
které jsem si všimnul. Že je něco špatně mi došlo až po té, co jsem málem narazil do 
stromu. Otočil jsem se tedy a šel jsem zpět, tentokrát odbočil doprava na správné 
odbočce. Avšak po několika minutách chůze mě zastihl déšť. Jediné štěstí bylo, že to 
do tábora zbývala jen chvíle chůze, zrychlil jsem tedy krok a došel do tábora krapet 
zmoklý.  



 
Jako první mne uvítali moji spoluvýsadkáři - Eskymo a Pavián. Následovalo ohlášení 
se u vedoucích a návrat do teepee. Oheň, který jsme před výsadkem rozdělali sice 
vyhasl, ale dal se naštěstí rozfoukat. Chvíli jsme si ještě vyprávěli o zážitcích 
z výsadků (Eskymáka vysadili kousek od Ruprechtického nádraží) a potom šli 
konečně spát. Jedinou útěchou nám mohlo být, že jsme neusínali ve vymrzlém 
teepee.  

 
Tak jsme se zase po letech vrátili do starých kolejí 
tábor 305. Napo
Tak zase po letech jsme se vrátili do starých kolejí, celá 305. vyjela společně na 
tábor. A ještě k tomu ne do starého dobrého oblíbeného Sedla, ale někam na konec 
světa do Ruprechtic pod Špičákem.  
Musím se přiznat, že samotné tábořiště bylo pro mě asi největším zážitkem, tedy 
přesněji jeho proměna od první návštěvy v lednu do léta, když jsem ho uviděl 
podruhé. Ještěže vůle po změně byla tentokrát tak silná, že jsme ji chtěli stůj co stůj, 
takže jsme se v zimě nenechali odradit poněkud rozpačitými průvodci i samotným 
pohledem na tábořiště. Pravda bylo trochu rozcourané, když se šel člověk umýt a pak 
do tee-pee a ke kuchyni, měl pocit, že má v nohách pár kilásků a ranní průjezd 
traktoru sice většinu tábora nechával v těžké dřímotě, ale co naplat, když máte lehké 
spaní ... Ovšem večerní pohled na osluněnou protější stráň a louka plná pantoflíčků to 
vše bohatě vynahradila.  
Prostě a jednoduše rád bych se ještě jednou na louku pod Špičák vrátil. 
Samotný tábor je pro mě každý rok taková oáza klidu, úplný únik do lesů a luk. 
S každým dalším rokem mi sice přijde, že čtrnáct dnů od loňska ztratilo pár dalších 
hodin, jak rychle to uteče. Letos nám dala hodně zabrat stavba v tropických vedrech, 
snad možná proto jsem měl pocit, že začal a už vlastně končil. Přesto mi zůstala 
spousta milých vzpomínek – o tom jsem chtěl původně psát, třeba vlajková v dešti 
potvrzující jedenáctý bod zákona, že skaut je nepromokavý nebo to, že skauti a 
skautky i přes počáteční kufrování dotáhli do vítězného konce hru, i když v tu chvíli 
jim to asi nepřišlo tak úžasné. No a hlavně mi prozradili to tajemství, jak je to 
s červíkem Pepíkem, ale to už patří někam jinam ... Tedy pokud to neznáte, rád vám 
někdy dám hádanku, kterou jsem nevyluštil ... 



Výprava do Dox 
Střelka 15-17. června 2007 Špageta
Je tomu už několik měsíců, co se náš chlapecký oddíl vydal na víkendovou výpravu 
do Doks. Její hlavní náplní bylo ježdění na minibicích a opravování motokáry. 
V sobotu ráno, cestou na rozcvičku, jsme minuli partičku dělníků pracující hnedka za 
chatou. Kopali tam nějaký příkop, skoro až se zdálo, že z naší skautské základny 
chtějí učinit ostrov. Ten nejmladší byl zalezlý v díře a šťoural se v zemi lopatou. 
Ostatní se na něj pozorně koukali a radili. Tu šťouchni doprava, tady zas doleva. Pak 
tam byl ještě jeden, co seděl v bagru a dělal že nespí. 
Vlídné ráno bylo stráveno u ping-pongu. Jelikož jsme neměli dostatečné množství 
pálek, hrálo se s tím, co si kdo našel. Špageta používal v koutě nalezenou ex-pálku, 
Smíšek botu, Achil pálku svého bráchy, Opo brýle. Vlčata si vybudovala úkryt pod 
ping-pongovým stolem a čekala na zbloudilé míčky. Ostatní kluci byli zalezlí v depu, 
kde tankovali benzín do minibiků. Vrchní automechanik Myšák mezitím usilovně 
pracoval nad špatně startující motokárou. Krátce před polednem byli všichni 
připraveni vyrazit směrem k letišti, kde se nacházela naše hlavní testovací dráha. 
Kdosi nám slíbil kratičkou procházku, vedenou ve stínu lesa. Šeredně se ovšem 
zmýlil. Vyprahlí a zmožení jak Budha v Mecce jsme se nakonec na letiště dostali, ale 
jednoduché to nebylo. Iron nás zásobil jídlem a nápoji, což značně pozvedlo morálku 
celého závodního týmu. Jako první se minibiků chopili Achil s Ježkem a zmizeli 
v nedohlednu. Myšák se, pyšný na svou práci, rozhodl otestovat motokáru. Kdyby 
nebyl celou cestu tlačen Syslem, asi by daleko nedojel. V průběhu celého odpoledne 
a večera jsme se pak všichni spravedlivě vystřídali. 

Čas od času se stalo, že v nádrži došel benzín. Proto se mnozí báli jezdit až na druhou 
stranu letiště, odkud byl Berdyho kanystr vzdálen necelé dva kilometry. Několikrát 
však muselo vyrazit záchranné vozidlo s benzínem pro ty, kteří se nebáli. Kdo chtěl, 
směl se projet závodní Škodou Favorit. 
Nebylo by to správné poježdění, kdyby se někdo jaksepatří nerozsekal. Odnesli to 
Šváb se Špagetou, jimž se podařilo dosáhnout naprosto symetrického poškození na 
nohou, rukou, tričku a motorce. 
Večer jsme se společně vyrazili vykoupat k Máchovu jezeru. Jelikož byla noc, nikdo 
neviděl, jak je voda studená, a téměř všichni se v ní osmělili. V neděli pokračovaly 
líté ping-pongové boje a chytal se Achil po lese. Odpoledne jsme se plni zejména 
těch jezdeckých zážitků vrátili zpět do Prahy. Všichni, samozřejmě. 



Tábor Sedlo 2007 
tábor 309 1-21. červenec 2007 Iron
Letní tábor jsme uspořádali podruhé 
za sebou na louce u rybníka v Sedle. 
No u rybníka – spíše u větší louže, 
protože rybník byl minimálně 
z jedné třetiny vypuštěný. Dokonce 
stav vody byl tak nízký, že vlčata se 
chodila koupat k cca 6 km 
vzdálenému rybníku. Marně jsme 
očekávali déšť, který by rybník 
naplnil. A i když počasí bylo, jak je 
v posledních letech zvykem, značně 
proměnlivé (od horkého až po 
přívalové bouřky), rybník se za 
celou dobu tábora nenaplnil. 
Velkou změnou letošního tábora byla změna termínu – po dlouhých letech jsme jeli 
hned po skončení školy od začátku července. A mělo to celkem pochopitelně své 
problémy, spojené hlavně s tím, že všichni, kteří tábor připravovali, měli spoustu 
starostí se zkouškami, písemkami a učením. Takže první dny tábora a pro některé i 
celý tábor byl poznamenán horečnatou činností s chystáním programů a všech 
ostatních záležitostí. 
Tábor trval standardně tři týdny jak pro skauty, tak i pro vlčata. Jako obvykle s sebou 
na tábor skauti vezli kola, která jsme však používali pro cesty za koupáním nebo ke 
kratším výpravám. Jediní roveři kola využili řádně – jeli na třídenní výpravu. Ta byla 
v podstatě jedinou velkou roverskou akcí, ostatní čas věnovali přípravám či realizaci 
programu ať už pro skauty (to hlavně) nebo i pro vlčata. Velkou novinkou letošního 
tábora byla i samostatná roverská služba, která se jevila jako problematická záležitost 
vzhledem k mnoha dalším úkolům, které roveři plnili. Pro příští roky budeme muset 
uvážit, jak s touto záležitostí naložíme. 

Takové malé zpestření 
nastalo hned při cestě na 
tábor, kdy jsme vezli tolik 
materiálu, že jsme museli u 
Votic odpojit přívěs, dojet 
s autem na tábořiště, tam ho 
vyložit a vrátit se pro přívěs 
a přeložit ho do auta. A to 
ještě u osobního auta, které 
za sebou táhlo druhý, též 
přetížený, přívěs nám těsně 
před Sedlem došel benzin. 
Prostě začátek tábora jedna 
báseň. 
Stavba tábora běžela pod 

Šmudlovým vedením jako na drátku, a to jsme proti loňskému roku museli ještě 
veškeré podsady převážet od kuchyně. Hned od začátku jsme se snažili, aby se běžný 



táborový život rozběhl co nejdříve. Na letošním táboře skauti pokračovali v naší 
půlroční hře, kde představovali hrdiny, kteří brání domorodé vesničany před 
nájezdníky pod vedením Baglajchána. Při této činnosti jim pomáhal kouzelník pan 
Pixelby (toho představoval většinou Marek). V této hře si zahráli nejen naši skauti, 
ale i roveři, vlčata a zapojili jsme do hry i sousední tábor. 
Vlčata se v rámci své etapové hry přesouvala pomocí Kocourova stroje v čase a měla 
zachránit vynálezce a jeho vynález před barbary.  
Z klasických táborových aktivit, jsme měli pochopitelně rozcvičky, táborové ohně a 
podobné aktivity, jezdili jsme do bazénu do Jindřichova Hradce, měli jsme společné 
hry vlčat a skautů. Sehráli jsme i několik her s vedlejším táborem, zvláště vlčata, a 
uskutečnily se i vzájemné fotbalové zápasy. Určitou raritou bylo přepadení 
sousedního tábora světlušek (ony si to přímo vyžádaly – to jen na vysvětlenou), kde 
jsme jim unesli dvě vedoucí. Jednu jsme vyměnili za zajatého Ježka, druhou za 
upečené koláče. Na táboře nechyběly ani noční výsadky do okolí. 
V průběhu tábora jsme uskutečnili tři táborové ohně, z nichž poslední byl nejen 
závěrečný, ale současně i slibový. Kromě slibu několika vlčat složil skautský slib 
Ježek. 
O stravování se prvním týdnu staral Beny, v dalších týdnech střídavě Vanda, Blanka, 
Renata a samozřejmě služby.  

Pochopitelně na táboře probíhalo 
bodování. V bodování úklidu skautů 
se na 1. místě umístilo týpí obývané 
Opem, Bobrem, Smíškem a 
Švábem. Bodování úklidu za vlčata 
vyhrál stan Barta a Štěpána. Ovšem 
nejlépe uklizeno z celého tábora 
měla Sovička, která získala vždy 
plný počet bodů.  
V bodování jednotlivců – skautů byl 
na 1. místě Kouzelník, 2. Opo a o 3. 
se dělí Bobr a Ježek. Bodování vlčat 
vyhrál Bob, druhý byl Michal a třetí 
místo obsadil Jakub. 

Jako vždy na táboře fungovaly služby. Pro 
letošní tábor se rádci služeb stali Myšák, 
Kouzelník, Smíšek a Bobr. Samostatnou 
službu měli i roveři. V bodování služeb byla 
nejlepší služba ve složení v čele 
s Kouzelníkem. 
Zdravotní stav účastníků byl výborný. Když 
pominu běžné oděrky a odřeniny se nikomu 
nic nestalo a ani žádná nemoc nikoho 
nepostihla. O zdravotní stav se průběžně 
staral Marek.  
Na úplný závěr byl chtěl poděkovat všem, 
kteří se na přípravách tábora a jeho realizaci 
podíleli, zvláště pak roverům. 
 



Zpráva z výpravy  
Lišáci 14-16. září Medvěd
Je krásný den, pátek 14.9.2007. Naše smečka 309 se sešla v 16.30 hodin před 
sokolovnou. V sokolovně jsme pobyli asi hodinu, nejprve jsme měli rozcvičku, pak 
jsme šplhali. Nakonec jsme si zahráli vybíjenou. Potom jsme se přesunuli do 
klubovny, kde jsme vyráběli obrázky na okno. Protože se již blížil večer, tak jsme se 
umyli, a pak jsme se dívali na film Doba ledová. Po filmu jsme šli spát. 
Druhý den, v sobotu 15.9., jsme odjeli do zoologické zahrady v Praze – Tróji, kde 
jsme si prohlédli zvířátka, především pavouky a opice. V ZOO jsme strávili celé 
dopoledne a vrátili jsme se do klubovny. Vedoucí Standa nám uvařil k obědu 
polévku. Odpoledne jsme se metrem přesunuli na Skalku, kde nám roveři a vedoucí 
připravili různé sportovní soutěže. Po skončení soutěží jsme odjeli za skauty do 
Klecan. Tam jsme se navečeřeli, zahráli si Bang a šli spát. 
V neděli dopoledne jsme si sbalili veškeré věci a autobusem odjeli zpět na Skalku, 
kde si nás vyzvedli rodiče. 

Výprava do Klecan 
Střelka 14-16. září Hurvínek
Předem jsme byli informováni o netradičně pojaté výpravě, ve které byl program pod 
velením skautky Mandy. Výprava odstartovala 14.9. na Skalce. Odtud jsme se 
přepravili do Kobylis, odkud nám jel autobus č. 374. Zanedlouho jsme vystoupili 
v Klecanech u kostela, a pak jsme pár kroky došli až k základně místních skautů. Po 
ubydlení a navečeření se začal program, především minietapová hra, která trvala po 
dobu výpravy a ve které jsme rozděleni do dvou družstev a plnili úkoly, které byly 
směřovány někdy na odvahu, někdy na sílu, logiku nebo rychlost. Tato etapová hra 
byla doplněna například neobvyklou hrou na schovku - tzv. ruskou schovkou. Když 
už jsme byli unaveni, šli jsme spát. Ráno jsme byli probuzeni líbivým  “fender“ 
zvukem Mudrcovy kytary, nasnídali jsme se rohlíku s marmeládou či povidly a znovu 
jsme šli plnit úkoly do etapové hry, ve které jsme získávali indicie k poznání 
výsledného slova. Přes oběd jsme hráli hru Dědeček měnil až vyměnil, podle většiny 
nejzábavnější hru, ve které šlo o vyměňování věcí s místními obyvateli od samotného 
spínacího špendlíku až po televizory. Odpoledne pokračovala etapová hra - např. 
scrrable, večer bloudění se zavázanýma očima. V neděli jsme si ráno sbalili a zbytek 
dne do dvou hodin strávili házením ragby míče a dokončováním etapové hry. Na 
vítěze čekala sladká odměna. Nakonec jsme úspěšně dorazili domů 
 



MOA 2007 
prázdninový kurz Kika
Před několika málo týdny jsem se vrátila z Čekatelského lesního kurzu MOA. Tři 
kouzelná slova – Mens, Opus, Amicus (Duch, Dílo, Přítel) – pro mě teď symbolizují 
jeden z nejkrásnějších zážitků mého života…  

Tolik let skautské činnosti nás, frekventanty MOA, muselo zanést alespoň trošinku 
stejným směrem (jsem si jistá, že s některými uháním dokonce po stejné dálnici). A 
tak se stalo, že jsem se celých jedenáct dní cítila jako maličké kolečko mezi spoustou 
dalších železných koleček, které do sebe báječně zapadají a díky jejichž společnému 
působení vzniká něco opravdu skvělého. Třeba pistáciová zmrzlina. 
V našem případě byla tou pistáciovou zmrzlinou atmosféra bezpečí, v níž jsem měla 
pocit jako miminko, o které se všichni s láskou starají. A zkušenosti, na které se nedá 
zapomenout. Vědomí, že jsem tam, kam patřím, 240 hodin úsměvů od ucha k uchu a 
zážitky, které nemůže sdílet nikdo než ti, kteří mi teď tak chybí... 
Barva bramborové kaše, Klub pičů čaje, nekonečné vyřvávání bojových pokřiků, 
výcvik na lodích, voschlá vánočka, DJ Hadice, absence volného času, hledání 
Skřítka, boj o Moáky, nasazení při Tajfunu, nespaní a povídání, padající hvězdy, 
lakros v sukni, čajovny, Den Velkého pozdravu, role šéfové... a putování... 
Pistáciemi v pistáciové zmrzlině byla ovšem navázaná kamarádství a přátelství, 
báječné vztahy v naší družince a tím vzniklá synergie. A dvě bytůstky, které nikdy 
nevymažu... 
 
...tak je mi smutno. Chtěla bych buď zpět, nebo hodně daleko od stýskání. Ale nechci 
ty vzpomínky, zážitky a tváře nechat vyblednout, ztratit intenzitu... 
 
Sestra Vlaďka četla při zahajovacím ohni text, který mi zpočátku připadal lehce 
nadneseně. Teď ale vím, že na MOA jsem se jeho slovům o kousek přiblížila: 

"Mám odvahu jít světem nezbaběle, 
nést jeho bolest, jeho štěstí celé, 

zápasit s bouřemi a snášet smělě, 
když skřípe loď a klesá podezřele"

A tak chci mít fakt dlouhý ruce a všechny hned teď obejmout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zkrátka MOA 
9–19. srpen 2007 Ruda
Dřepěl na autobusové zastávce Zruč-Senec a tupě zíral do země na párek rezavých 
mravenců, kteří se tahali o drobek neurčité potraviny. Bylo vedro. Unaven po 
probdělé noci přemýšlel o uplynulých dnech a bylo mu na nic. Právě končil jeden z 
nejlepších zážitků v jeho životě a špatně se s tím smiřovalo. Všechno to začalo 
devátého srpna.   
Ráno. Opět na autobusové zastávce. 
Tahle zastávka nebyla ledajaká. Rozhodně byla malebnější. Byla to zastávka odjezdu 
autobusů firmy Student-Agency, byla úplně vzadu v nejvzdálenějšm rohu a nabízela 
zdarma denní noviny Expres, které vždy ukrývají minimálně šest čtverečků sudoku. 
Právě v ní seděl jeden rover v půl deváté ráno a s propiskou se snažil nad sudoku 
přijít na jiné myšlenky. Marně, samozřejmě. V jeho hlavě proudily i přes silnou 
nevyspalost a nedostatek kávy divoce nejrůznější negativní myšlenky ohledně 
následujících dnů.  
„...Kam jsem se to proboha přihlásil? Ach jo. Nějaký čekatelský kurz, to je na mě 
moc, bůhví co to tam po mně budou všechno chtít. A co tam bude za lidi? Co když se 
se společností nepohodnu? Ach jo. Právě odjíždím někam úplně pryč k Plzni, k 
nějakým úplně neznámým lidem, kteří tam se mnou budou dělat bůhví co. Na to já 
nemám. A pan autobusák mi v autobuse určitě omylem rozbije kytaru...„ 
Z proudu obav ho za pár minut vytrhla přicházející kamarádka Kika, která se 
přihlásila na čekatelský kurz Mens Opus Amicus ještě dříve, než on vůbec věděl o 
tom, že nějaký kurz navštíví a připomněla mu, že má vlastně v batohu ukrytou 
Kofolu a má na ní chuť. Byla tu dřív než to čekal. I ona, zdálo se mu, byla plna 
nejistého očekávání. Spoj Praha-Plzeň odjížděl v deset nula nula a pár minut předtím 
se dostavily další dvě kamarádky z Prahy, které rovněž udělaly to osudové rohodnutí, 
že jely také. 
Na Plzeňském Centrálním autobusovém nádraží bylo hodně lidí. Jedni spěchali do 
práce, druzí se tam poflakovali za kdovíjakým ještě účelem, ale každopádně se tam 
též vyskytovalo nadměrné množství mladých lidí (kdyby jen to, především skautů), 
kteří náhodou projevili ve stejný den náhlý zájem odjet jediným možným autobusem 
do Zastávky Zruč-Senec. S velkým batohem. A tak začalo seznamování. Jeho obavy 
se už po cestě trošku přirozpustily v horké čokoládě a v čerstvých novinách 
podávaných v autobuse. Všichni vypadali přátelsky a příjemně a to bylo hlavní, 
protože dobrá společnost je pro něj ten nejdůležitější základ. Mimojiné byl pobaven 
faktem, že se tam nachází on plus ještě jeden kolega ve společnosti asi deseti slečen. 
Po seznamovací jízdě busem číslo 440010 čekala celou skupinku menší neplánovaná 
vyhlídková a poznávací procházka kolem tamějšího hnojiště, každopádně zanedlouho 
se jeho pohledu naskytla bílá nízká budova, kačírkové náměstí obehnané kovovými 
podsaďáky a chumel budoucích přátel, kteří se ještě navzájem neznali. 
Jeho nálada se začala stupňovat a byla umocněna kontroverzně vypadajícím obědem, 
který přišel ihned po přijímací proceduře. Tak, a je to. Teď byl na místě a nevěděl, co 
všechno ho ještě čeká.  
Je sedm hodin a dvě minuty. Ráno. Mlha obestírá nevyspalé tváře a zmrzlá těla asi 
třiceti lidí, kteří vynaložili to úsilí vylézt nejprve ze spacáku, potom ze stanu a po 
ledovém bílém a ostrém štěrku se v plavkách dopravili do jedné velké asi 
dvacetimetrové blátivé louže, ve které se skoro každé ráno konala rozcvička. Z 
reproduktorů předcvičovatelů zní otřesná muzika, mně je nechutná zima a chce se mi 



spát. Mezi prsty u nohou mám zapíchlý malý ostrý bílý kačírek. Ale i přesto mám 
výbornou náladu. Je čtvrtek, osmý den zážitkového a vzdělávacího pobytu v tomto 
skvělém zařízení.  

Denní řád vypadal 
povětšinou takto: Budíček v 
úžasných sedm nula nula, 
dvě minuty poté 
následovaný rozcvičkou 
pouze v plavkách. Po ranní 
prohlídce stanů (letecké dny 
se nekonaly takže na většině 
míst bujel vesele nepořádek) 
se konal vždy nástup, obřad 
vztyčení vlajky a přivítání 
nového dne. Zpočátku se 
většině z nás celkem přísný 
styl nástupů trošku hnusil, 
ale poté, co jsme nastupovali 

po páté, už to nikomu tak nepřišlo. Tedy skoro nikomu. Po vydatné snídani (bájná 
oschlá vánočka či chleba s marmeládou, který na tácech v jídelně často přežíval až do 
odpoledních hodin) se spouštěl pravidelně program v podobě zaměstnání či 
přednášek. Musím poznamenat, že alespoň z mého pohledu bylo úžasné, že každý 
blok programu byl oddělen svačinou nebo prostě nějakým podobným jídlem. Každý 
den naplněný širokým spektrem aktivit a zážitků byl oficiálně uzavírán večerkou ve 
dvacet tři hodin. Toť ke každodennímu běhu života. 
Právě ve chvíli, kdy jsem si protáhl své levé stehno a noha s hlasitým čvachtnutím 
dopadla zpět na zem jsem si uvědomil, že dnešek bude přecejen v něčem trošku jiný. 
Odpoledne nás přece čeká „Samostatné putování družin“! „Ach jo. Nikam se mi 
nechce. Dyť je hnusně už teď, ráno.“ Odsoudil jsem budoucí výlet hned v počátku a 
následně na něj zapomněl, díky kamarádovi, který projevil náhlou potřebu mi začít 
po ránu vysvětlovat princip termonukleárního reaktoru. Nicméně myšlenka výletu mě 
vzadu v mysli strašila až do druhé hodiny odpolední, kdy jsme se dozvěděli podrobné 
informace. Ono takové samostatné putování není jen tak. Schválně si zkuste spočítat, 
kolik toho na sobě teď máte. Včetně oblečení, pásků, spodků, tkaniček, náramků a 
náhrdelníků, ponožek, batohů, zalisovaných pásků z festivalů, hodinek, gumiček do 
vlasů, zbraní, kancelářských potřeb, hraček, peněz a obsahu kapes. Myslím že by jste 
došli k číslu kolem padesáti. Každý člen družiny jich ovšem u sebe směl mít pouze 
dvanáct. Začalo se mi to líbit. Na naší osmmičlenou skupinku, která měla být 
připravena k přespání v přírodě, byl dosti zábavný pohled. Zima byla, skoro všichni 
bosí v sandálech, jeden měl na sobě celtu a nechci vědět kdo všechno neměl ty 
spodky. Ale aspoň jsme měli s sebou kytaru (ne, struny se do toho nepočítají). 
Družin bylo pět a po návštěvě místního leteckého muzea každá z nich fasuje obálku s 
úkoly. Při prohlédnutí shledáváme, že nás čeká milý výlet na přibližně patnáct 
kilometrů tam a zase zpátky. Dovolený návrat do tábora je až v jedenáct hodin druhý 
den. Dřív ani náhodou. Z důvodu společenské soudržnosti a vize, že si uděláme 
příjemný večer, určili jsme si místo, kde se po splnění všech úkolů sejdeme. Je pět 
hodin, skupiny se rozcházejí vstříc svým osudům, všichni mají výbornou náladu.  
Je devět hodin večer, setmělo se, před chvílí přestalo pršet. Nálada většiny 



přizmrzlých členů naší červené družiny klesá na bod mrazu. Po cestě se projevila 
silná zkouška vůle našeho osmičleného kolektivu v podobě ponorkové nemoci. 
Nacházíme se na konci naší cesty, ovšem šest kilometrů od místa setkání. Jak se 
ukazuje, na toto místo skoro nikdo nechce a ukazují se silné nedostatky dosavadního 
plnění úkolů. Ve vzduchu je cítit silné napětí. 
Devět hodin dvacet minut. Kytarista se pokusil uvolnit náladu nějakými depresivními 
písničkami. Marně. Skupina se po chvíli zvedá a chystá se začít řešit napjatou situaci. 
Devět hodin čtyřicet pět minut. Stojíme uprostřed tiché silnice mezi dvěmi 
zakopanými vesnicemi a probíhá velmi ostrá, hlasitá a impulzivní výměna názorů, 
jestli se vrátit těch čtyřista metrů a přespat v autobusové zastávce nebo se pustit 
zbylých šest kilometrů za ostatními na sraz. 
Je deset hodin. Ticho po bouři. Konečně se podařilo obě strany přinutit ke 
kompromisu a začíná se vyjasňovat. Už za deset minut je nálada viditelně 
dýchatelnější a všem se nám evidentně ulevilo, že se pročistil vzduch. Jeden kamarád 
mi začíná vysvětlovat princip Teslova transformátoru, takže je evidentně vše v 
normálu. 
Po necelé hodině a půl putování jsme dorazili na kýžené a vydřené místo společného 
srazu. Oproti všemu očekávání jako druzí. Na stanovené křižovatce odhalujeme na 
jediné celtě naskládanou skupinku usínajících pokroucených postav – účastníků lesní 
školy a.k.a. bleděmodré skupiny. A tak začala jedna z nejlepších částí kurzu. 
Dostavuje se zelená družina, začínající déšť nás všechny zahání do lesa a nutí k 
postavení provizorního přístřešku ze 4 celt pro přibližně 24 lidí. Noc byla velmi 
veselá. Tři spojené družiny si dávají záležet na vytvoření co největšího hluku pomoci 
několika písniček a jedné kytary. Protestsong zněl nejméně třikrát. Jediné co chybělo 
byl dostatek tekutin, kterých zbylo už žalostně málo. Po všeobecném unavení 
následuje usínání, spaní, odpočívání nebo různé podobné aktivity asi tak do pěti do 
rána, kdy začíná znovu pršet. Intenzivně. Ranní probuzení (to definitivní, tedy asi v 8 
ráno), následuje nalezení autobusové zastávky pár metrů od našeho noclehu spojené s 
dobrou zprávou, že za půl hodiny přijíždí náš ideální autobus. 
Do tábora v jedenáct hodin dopoledne přichází banda špinavých a nevyspalých 
mladých lidí. 
Já jsem jeden z nich a je mi výborně. 
  
Dřepí na zastávce Zruč-Senec a tupě zírá do země na párek mravenců, kteří se tahají 
o drobek neurčité potraviny. Je vedro. Unaven po probělé noci přemýšlí o uplynulých 
dnech.  Právě končí jeden z nejlepších zážitků v jeho životě a špatně se mu s tím 
smiřuje. Kolem něj sedí různě naskládaní další lidé, které před nedávnem ještě neznal 
a nacházejí se v podobném rozpoložení jako on. Desítky kilogramů všudypřítomné 
bagáže se povalují na mastném flekatém chodníku. Za zády se mu v odpadkovém 
koši rozkládá mršina. Už je konec. 
Jak na to teď vzpomíná, zjišťuje, že rozhodnutí odjet na čekatelský kurz MOA byla 
právě  ta nejlepší volba, kterou mohl kdy udělat. Poznal spoustu úžasných lidí, na 
které jen tak nezapomene. Byl po deset dní spoučástí nerozlučné společnosti a dýchal 
její nezapomenutelnou návykovou atmosféru. Naučil se řadu nových věcí po všech 
směrech a byly mu konečně otevřeny oči. Teď přijede zpět do všední civilizace, 
ovšem plný motivace, optimismu a zážitků. (A bude to všem zdlouhavě vyprávět.) 
Takže tomu, kdo se dostal až sem, může doporučit: nebát se a přihlašovat se na lesní 
kurzy. Stojí to za to =o) 



Ekumenická lesní škola 
prázdninové kurzy Iron
Před sedmi lety jsem koketoval s myšlenkou absolvovat lesní školu. 
Přihlásil jsem se na Pražskou lesní školu a jel na dva první víkendy. 
Avšak těsně před letní částí prošla naším táborem v Sedle povodeň a 
byly naprosto jiné starosti než se starat o dokončení lesní školy. 
Uplynulo dlouhých sedm let než jsem opět našel čas, abych se na 
nějakou lesní školu přihlásil. Původně jsem chtěl speciálně na Pražskou 
LŠ, ale nedostal jsem v termínu letního tábora dovolenou a i jiné okolnosti byly proti 
absolvenci této LŠ. Hledal jsem, hledal a nakonec si vybral Ekumenickou lesní školu. 
Hlavním kritériem pro mne bylo, aby to byla „klasická“ lesní škola. Chtěl jsem totiž 
porovnat své názory s těmi opravdu „klasickými“. A nelituji toho. Nemám sice LŠ 
ještě plně hotovou, ale už teď jsem spokojen. Nebyla to taková „vorvávačka“ jak 
jsem čekal, ale tím nechci říci, že bychom se nudili. Program byl nabitý od 6,50 hod., 
kdy byl budíček, až do večerky ve 22 hod. Jedna činnost střídala druhou v rychlém 
sledu, přednášky, drobné hry, služby, přípravy ohňů, zamyšlení a formování názorů 
na určité problémy, šití vlajky, vymýšlení programů, práce s kůží, linoryty, práce 
s lanem a provazy atd. Přesto však pro mne nejdůležitějším bylo vytvoření 
společenství lidí, kteří i přes svou různorodost jsou podobným způsobem zaměření. 
Měl jsem možnost se nejen setkat, ale i hovořit a debatovat s velmi zajímavými lidmi 
se kterými bych se velmi pravděpodobně jinak nesetkal. A to považuji za hlavní 
přínos lesních škol a lesních kurzů. Praxi se lze naučit leckde (z knížek, okoukáním 
od zkušenějšího, je možné pozvat lektory na akci apod.), ale na krátkodobých 
kurzech není většinou dostatek času, aby se podařilo vytvořit partu lidí, která se pak 
chce vidět i nadále a vzájemně spolupracovat. 
 

Ahoj bráchové a sestřičky 
Saudská Arábie Bobo
je tomu už skoro rok co jsem se vrátil ze Saudské Arábie, kde jsem pracovně trávil 10 
měsíců na pobřeží arabského moře ve městě Al Jubail. Pokusím se alespoň dodatečně 
opepřit tyto řádky trochou zajímavostí a postřehů z této kulturně tak odlišné země. 
Postupně budete číst několik mých dopisů které jsem psal do Prahy a doufám že ten 
dnešní psaný hned druhý den po příletu vás potěší. (tehdy bylo 9.února a teplota v 
Praze cca -8°C) Tak jdeme na to: 
“Posílám pozdravy z prohřáté Arábie. Když jsem si včera ráno myslel, že je docela 
teplo (cca 20°C) ješte jsem netušil, že odpoledne, v době kdy je zima tu bude přes 
30°C. Takže opravdu nevím co budu nosit. Ale jedno vím jistě, že těch několik svetrů 
a mikin, které jsem si vzal pro chladné noci z kufru asi nikdy nevytáhnu. Ale mohl 
bych začít malinko popořádku ne? I když to na mě asi nebylo zdát, začal jsem se 
malinko bát, už když v Praze na letišti chtěli vízum do Bahrainu (království sousedící 
se Saudskou Arábií), které jsem samozřejmě neměl. Ale když mi řekli, že mi ho 
“snad” udělají na počkání na místě, zlehka se mi ulevilo. Cesta byla luxusni, ale na 
můj vkus dlouhá. Letěl jsem do Amsterodamu, dalším letadlem s mezipřistáním v 
Abu Dabi (Spojené Arabské Emiráty) do Bahrainu. Tam jsem naštěstí vízum dostal 
bez problémů, ještě že jsem ale měl s sebou americké dolary, jinak bych asi musel 
nějakou dobu na letišti umývat nádobí. Na letišti čekal taxikář a přes celkem 8 
kontrol, kde celníci koukali do tašek a vždycky chtěli vidět to samé jsme přejeli po 



15km dlouhém mostě do Saudské Arábie. Bez ohledu na to, že letadlo přistálo v 
01,00h místního času, potkali jsme cestou do Al Jubail (cca 150km od Bahrainu) 
několik policejních kontrol, kde jsme vždy museli zastavit, ukázat pas, zkontrolovali 
si že nevezeme výbušniny a pak teprve jsme pokračovali. Do hotelu jsme dorazili 
okolo 04,00h a tak mi zbývaly cca 2hodiny spánku. Ani jsem se o nic nesnažil a padl 
jsem do postele. Ráno v 06,00h jsem se probudil do slunečného dne a před hotelem 
už zase čekal odvoz.  
První den v práci byl fajn, jsou tu příjemní 
kolegové a s angličtinou zatím větší problémy 
nemám. To jsou tu jiní experti, kteří se sotva 
domluví a ruce jim opravdu kmitají… Stavba je to 
slušná a areál rafinerie se nedá srovnávat s ničím, 
co znám od nás. Rozloha je obrovská! Trošku 
problémů s vyřizováním vstupu jsem čekal, takže 
v tomhle ohledu mě nic nezaskočilo. Řekl bych, že 
takových 70% dělníků (včetně jejich mistrů) jsou 
Filipínci. Ostatní jsou z Indie či Pakistánu, ale Saudové se tu pohybují opravdu jen 
velice zřídka a vždycky působí moc vznešeně, když se tu prohání v tom jejich závoji 
s “ručníkem” na hlavě. Zjistil jsem, že v tuto chvíli je pro nás připravena k otápění 
pouze jedna nádrž, potrubí neni dokončené a vidina něčeho dalšího je až za cca dva 
týdny. Paradox je, že materiál čekám každou chvíli, ale pro tu jedinou nadrž (na 
kterou přijde namontovat 1900m topného kabelu!!!) dorazí materiál až za měsíc. 
Takže se možná dnes budeme bavit o tom, co tu budu dělat a jestli náhodou nebude 
lepší letět domů a vrátit se později. Uvidime… V práci končím po cca dvanácti 
hodinách, a to už začíná být šero. Úplná tma, ta tady  není ani v noci, protože všude 
hoří fléry (spalovací věže) z rafinérií a pouliční lampy tu mají úplně všude, podél 
každé cestičky. Včera večer jsem se rozhodl, že najdu bankomat a nějaký obchod. 
Nechtěl jsem veřit kolegovi, když řikal, že Al Jubail je vlastně taková větší vesnice a 
že tu “chcípl pes”. Chcíplého psa jsem sice neviděl, ale taky jsem za celou dobu co 
jsem trajdal venku potkal jen jednoho jediného člověka, který šel pěšky. A aut mě 
míjelo asi deset. Chodil jsem napříč naší čtvrtí sem a tam až jsem po asi hodině a půl 
našel jediný obchod kde byl naštěstí i bankomat. Naneštěstí těsně před tím, než jsem 
ho našel, začali z mešit vyvolávat modlitby, takže obchod zavřeli. No nic, dvacet 
minut jsem si počkal a pak vkročil do supermarketu. První na co jsem narazil hned u 
dveri byly DVD přehrávače, rádia, teprve pak trochu potravin. Všude cedulky, že 
neprodávají finské výrobky (karikatury Mohameda), ale jinak sem tam nějaké 
potraviny od nás známé měli. Já jsem však nebral rady kolegů vážně a koupil jsem si 
arabský chleba a jejich kozí sýr. Do teď mi je fajn a slova kolegů, že budu určitě 
prvních pár dní trávit na záchodě zůstala naštěstí zatím prázdná. Platit jsem musel u 
samostatné kasy pro cizince. Dnes je sobota (v Praze byl čtvrtek), tak budeme končit 
dříve. Zítra si možná s kolegy půjdeme zahrát fotbálek a pak uvidíme… Moře je prý 
studené, jenom 18-19°C tak ho asi zítra během volna vyzkouším. Vážně je zítra 
neděle (v Praze pátek), oni to tu mají všechno trochu posunutý. Třeba i datum je tu 
 leden roku 1426. Takže všem posílám moc pozdravů z minulosti a zase někdy...” 
 
Tak co? Slibuju že v dalším dopisu už bude více postřehů o kultuře a místních 
zvycích. Přeci jen druhý den tak daleko od domova nemohu proiknout tak hluboko 
pod Arabskou kůži… 
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