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Ohlédnutí za nábory		

		

Kor

světlušky 305 +6
vlčata 305 +6
vlčata 309 +1
Asi se divíte, co je to za čísla. Je to úspěch letošního náboru našeho střediska. O tom, že cesta ke kladným číslům přírůstku dětí do oddílů není jednoduchá a jak je
nebezpečné usnout na vavřínech píši těchto pár řádků…
Jedním z ožehavých témat našeho střediska v poslední době byl úbytek dětí
v oddílech. Myslím, že je zbytečné říkat, že sedět v klubovně a čekat příval nováčků není
nejlepší přístup. Proto jsem velmi ráda, že se letos podařilo středisku s tímto problémem
pohnout. Možná, že vhledem k počtu získaných dětí to vypadá, že práce s tím spojené bylo víc než získaného užitku. Řekla bych ale, že je to spíš tím, že začátky nejsou nikdy lehké :o).
Oddíl Sýkor se již loňské září
pokoušel získat děti. Všichni, se kterými jsem se setkala a měli již nějaké
zkušenosti s nábory, tvrdili, že nábory ve školních družinách považují za
nejúspěšnější způsob. Proto jsme se
vydali touto cestou. Začátek to nebyl
opravdu lehký. Zato jsme letos, kdy
se nám podařilo do náborování zapojit
celé středisko, mohly tvrdit, že už alespoň trochu víme jak na to.
Celé to připravování, vymýšlení, zabralo poměrně dost času a úvah nad tím,
jak, proč a co bude nejlepší. Všechno by se to do kratšího článku v Lokali nevešlo, proto
bych vás ráda seznámila s tím nejdůležitějším, protože bez nováčků se nám bude středisko zmenšovat a zmenšovat a zmenšovat …. a proto si myslím, že tato činnost je velmi podstatná pro nás všechny.
A jak na to?
+
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Letáčky

-dobrý způsob, jak sdělit větší
množství informací

- málo efektivní
-nákladná výroba

Program pro děti
po družinách

-možnost nadchnout děti,
seznámit se s nimi
-možný přímý kontakt s rodiči
-zaručené velké obecenstvo

-časově a personálně náročné
-pokud neoslovíme rodiče, děti nejsou
schopny doma předat informace o nás

Herní odpoledne
pro veřejnost

-možnost jak nadchnout děti,
seznámit se s nimi
-možný přímý kontakt s rodiči

-extrémně časově a personálně náročné
-pokud neoslovíme rodiče, děti nejsou
schopny doma předat informace o nás
-nemusí nikdo přijít

Tábor pro veřejnost

-strávíme-li s dětmi 14 dní v létě,
slibuje to další spolupráci

-program pro cizí děti musí být přizpůsoben,
abychom je spíš neodlákali než nadchli
-nevíme, co od cizích dětí očekávat

+

-

Akademie pro
veřejnost

-možnost zajímavé prezentace

-těžké nalákat někoho do sálu, přeci jenom
působí uzavřeným dojmem

Články v novinách

-osloví velké množství lidí
-buduje to povědomí o skautech

-těžké napsat přesvědčivý článek a
publikovat ho, často se píše jen o uplynulých
akcích

Hledat mezi
známýni

-osobní doporučení je nejlepší
doporučení

-většinou jsou tyto zdroje již vyčerpané

Myslím si, že možností je hodně, některé jsou méně pracné, jiné více, některé
������������������������������������������������������������������������������
dokonce slibují větší úspěch. Já považuji za nejúspěšnější využít co nejvíce možností.
Prostě být vidět. (něco jako otravné reklamy…jsou všude a většina z nás je zná).  Po
několika společných přípravných schůzkách vznikl harmonogram, který se nám více či
méně podařilo vyplnit:
Před letními prázdninami:
• výroba náborového letáku, informační brožurky pro rodiče, výroba letáku jako
pozvánky na zábavné odpoledne
• vznik webových stránek střediska  (www.skauti-strasnice.unas.cz)
Konec srpna:
• roznos letáků (náborových) do škol, školek, zdravotnických zařízení…
• kontaktování školních družin
1.-2. září:
• akce obvodu před obchodními domy v Edenu a v Hostivaři – tam jsme za naše středisko vyslaly letáky s kontakty
3.- 14. září:
• návštěva družin – ve školách Gutovka, Hostýnská, Brigádníků,  Nad Vodovodem
• roznos letáků (pozvánky na odpoledne před OD Tesco)
15. září:
• odpoledne pro veřejnost před OD Tesco na Skalce
Jak nesmíme usnout na vavřínech…
Řekla bych, pochvalme se :o). I když troška té perfekcionality nade mnou převládá a hryže svědomí.
Ani ne tak kvůli tomu, že bychom něco udělali špatně nebo nedostatečně, spíš abychom nad tím naším
úspěchem, který ani tak nevidím v získání dětí, jako
v konečné odhodlání zatočit s jedním problémem,
neusnuli. Tedy neprošvihnout další možnosti. Dál přikrmovat naše oddíly novými dětmi, dál se zviditelňovat v našem okolí. Konkurence je totiž v Praze mocná a hlavně velká. Získat si novou dušičku do oddílu
není lehké. Co se týče dětí, nebojím se, že by se jim
naše náborové akce nelíbily, většinou byly nadšené.
Na náborovém odpoledni některé děti obešly všechny disciplíny i několikrát (přeci kdo by se nenechal zlákat bungee lanem nebo
zeleným slizem). Horší je to s přesvědčováním rodičů a úplně nejhorší s předává2

ním informací o tom, že tady jsme a že naše činnost má smysl :o(  
Proto, pokud sdílíte alespoň trochu můj názor, zapojte se do našeho dalšího
počínání.  Na květen středisko plánuje znovu návštěvy školních družin. Doufáme, že
nabídka činnosti pro děti spojená s možností letních táborů bude tak trochu lákadlem
pro rodiče. Myslíme si, že obejít znovu družiny, ve kterých už jsme byli, bude posílením povědomí o nás. Určitě bude opět zapotřebí hodně barev do tiskárny, hodně

letákonosičů, ale hlavně hodně odvážlivců, kteří předstoupí před děti v družinách.
A všem kteří toto již absolvovali v září moc děkuju a snad vás taky těší, jako mě, chodit
na schůzky plné dětí :o)
(údaje o přírůstku dětí byly poskytnuty od oddílů na výjezdu střediska)

Střediskový sraz Mentaurov		
12. - 14.10. 2007

Myšák

Střediskový sraz se konal na skautské základně Litoměřických skautů. Odjezd
byl v pátek vlakem a pák nasledoval  zhruba  5 kilometrový pochod na základnu. Kde
jsme se všichni ubytovali a najedli.Potom byl svolán slavnostní nástup, kde byl Benymu
předán obrovský dort  s logem skautské lilie. Po nástupu následovala hra a po ní se šlo
spát.
V sobotu ráno jsme jsem posnídali rohlíky s máslem.A po snídani se už rozjel program který byl rozdělen do kategorii
podle věku na skautky a skauty a na vlčata a
světlušky. V poledne jsme poobědvali čínu a byl
krátký polední klid. Pak se opět rozjel program.
K večeři, kterou vařili vedoucí, byl buřtguláš a
polévka.Večer byla společná hra v které bylo za
úkol předvést ve skupině některý domácí přistroj.
Provedení některých skupin bylo velice svérázné.
Po této hře se šlo spát.
V neděli ráno jsme vstali a posnídali
vánočky a kakao.A po hře a závěrečném nástupu
se začalo uklízet.Okolo poledne se vydala většina
lidí na vlak a zbytek, co jeli autem, tak douklidili
základnu, předali ji správci a vyrazili směr Praha.
Celý střediskový sraz panovalo pěkné počasí a dobrá nálada.
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... 								

Hedvika

1.den - pátek
Přijeli jsme vlakem na nádraží Litoměřice. Ze
světlušek jela Puštík, Gringi, Puma, Drobek, Křupka,
Hedvika a Sasanka s Rajkou. Byla tma jako v pytli,
foukalo a pršelo. Do chaty jsme přišli utahaní a zničení.
Když jsme si vybalili, šli jsme na večeři. Po ní byla
oslava Benyho narozenin, která se moc povedla. Pak
jsme hráli „odlehčovací hru“. Ve dvojicích jsme měli
jeden zavázané oči, druhý ruce a sbírali jsme papírky
u svíček. Měly určitou hodnotu. Kdo měl nejvíc bodů,
vyhrál. Potom jsme šli spát.
2.den – sobota
Ráno byla rozcvička a snídaně. Potom se hrály různé hry venku. Potom jsme
šly na louku, kde jsme hráli hru na chování zvířat. Všichni naši vedoucí mezitím podnikli
dobrodružnou cestu za „piknikem“. Po obědě jsme měli chvíli volno a po svačině jsme
šly my světlušky na procházku. Cestou jsme sbíraly listí stromů a ty stromy jsme potom
určovaly. Po večeři jsme si ve skupinách vylosovali různé stroje, které jsme pak pantomimou předváděli.
Kolem desáté hodiny večer jsme se my světlušky oblékly do krojů a  venku při
svíčkách slavnostně přijmuly naše nováčky (Křupku, Gringi, Puštíka a mě) do roje.
3.den – neděle
Ráno byla rovnou snídaně, protože v neděli rozcvička není. Poté jsme si sbalili,
uklidili a šli jsme na chvíli ven. Dostali jsme balíčky na cestu a vyrazili na litoměřické
nádraží. Vlak nás pak odvezl do Prahy. Byla to moc hezká výprava.

Sřediskáč

s potížemi dal dohromady
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Pavián

Takže náš střediskáč byl opravdu
náš. Já to povim jak sem to viděl já ze své
pozice,nevim jak to probíhalo jinde (tj.
světlušky, vlčata, vedoucí, organizace).
Překvapivě jsme se sešli v plném počtu tří
členů+vedoucí + několik dalších už né tak
podstatných osob.Potom jsme logicky šli
na vlak, na cestě vlakem nebylo nic zajímavého. Nejdřiv se nás nějakej hypík technař
zeptal jestli taky jedem na tu techno party,
tak mi jakože ne. A pak na nástupišti byla
sranda, když holky nemohly sehnat klíč od
záchodů, což my, jakožto kluci jsme měli
bezproblémů („Há Há“citát Nelson(kdo zná
Simpsnovi pochopí kdo ne má smůlu)). Cesta z nádraží byla celkem klidná, do-

kud jsme nedošli ke slavné Napově zkratce,
za kterou ho pak pár lidí proklínalo (nechci nic
proti nikomu, ale v žádném případě to nebyly
holky, chápeme ;-)), ale mělo to zase výhodu,
cestou zpátky nám na omluvu koupil zákusky.
Pak už jsme celkem v klidu dorazili na místo,
kde nás srdečně přivítal Žvejk a nechutně se
nám vysmál. Potom byl nástup a pak sme
měli eště takovou mírně ztřeštěnou hru ve
dvojicích, při které mě Marek kousl do ruky
a při jejíchž pozdějších modifikacích se nás
pravděpodobně snažila Alka zmrzačit. Pak už
jsme měli takřečený klid s doporučenou večerkou o půlnoci a naordinovaný klid kvůli
spícím vlčatům a světluškám.Samozřejmě my jsme uspořádali malou večerní sváču ze
zásob.
Druhý den ráno nás najivní Kiki vzbudila budíčkem, za který bych zavíral a
pak se nás snažila přimět k tomu, abychom se zapojili s chutí do rozcvičky. Potom byla
snídaně a po ní jakési hry (omluvte, že nebude bližší popis, ale jak to píši na rychlo a už
je to několik málo dní, tak se dá říci, že mám vokno a proto omluvte i další nepřesnosti a
nedostatky jak věcí důležitých tak i méně důležitých). Potom pravděpodobně přišel oběd
a pak jakási hra už v početnějších skupinkách, na jakési pěstování čápů, štik a kun, při
které se projevila mírná nedomluva organizátorů, protože nikdo nevěděl, jak se mají
sčítat body a nebyli komáři (docela důležitá věc k té hře, potrava která byla potřeba pro
uživení zvířete), což bylo poměrně záhy napraveno.
Potom byl asi klid a po klidu měli skauti a skautky hru za organizace Bosorky a
Brepty s pomocí dalších několika roverů .Ta spočívala v tom, že každý byl buď letadlo,nebo
loď a roveři byli pohromy a přístavy a mi jsme mezi nima běhali a převáželi zboží. Po
této hře jsme se vrátili. A pak už byla asi večeře, po večeři bylo vyhodnocení her a po
něm se vytvořily skupiny k další hře. Ta spočívala v tom, že každá skupina dostala určitý
stroj a měla ho předvádět a ostatní překvapivě hádali. A pak už snad bylo volno. Poté,
co šli mladší spát, tak pro starší byla připravena čajovna, kterou vám ale podrobněji
nepopíši, protože mě a několik dalších kolegů to přestalo bavit a tak jsme čaj přenechali
ostatním a odebrali se na pokoj. A tam jsme zase uspořádali noční sváču ze zásob
a pak jsme se průběžně a na
střídačku a v různych kombinacích celou noc budili a kecali. Příští den už proběhlo jen
balení, několik her a hlavně
fotbalový zápas mezi FC
Nemehla Praha a SK Antifotbal
Praha. Pak už čekala jen cesta a pokud si dobře pamatuju při té se už nic zajímavého nestalo, až na již
zmiňované zákusky od Napa a abych nezapomněl cestou jsme eště objevili novou mediální hvězdu Milana Válka řečeného Lovce a to už je snad vše.
Pokud
to
nykdo
nopravý
tak
my
prosým
odpustˇte
ti
chibi
(pokud vás to nepřestalo bavit, nepřišlo vám to moc trapný a dočetli jste to až sem
tak vám děkuji)
5

Poněkud dlouhé odpoledne

		

Napo

Na sobotní dopoledne
byl pro vedení oddílů a střediska
připraven program mimo základnu,
zatímco se roveři starají o naše
dětičky, my vyrážíme na piknik. Hezky pěkně s Benym v čele, akorát
trošku neprakticky uvázaní na lano
za sebou.
Počasí nám přeje, všichni
mají dobrou náladu, podle pořadí na šňůře se tvoří diskutující dvojice, akorát košík trochu
obtěžuje, přeci jen tam bude spousta jídla, to něco váží. A jsme tu, první kontrolní bod
vesnice Lbín, první úkol - Řízek otvírá obálku. Za úkol je postavit se na arch novinového
papíru celá skupinka, dokonce se i můžeme rozvázat, hmm, taky tu máme foťák, aby
nám to věřili, hmm, jenom ten arch novinového papíru chybí, hmm. Co se dá dělat,
voláme vedení, co máme
dělat, pěkně podle instrukcí.
Nejdřív to nikdo nezvedá, ale
pak se napojíme na Rudu,
postupně si ho předáváme,
hra na kočku a myš nás
baví, ale Ruda má výdrž,
po několika minutách víme
nejen to, že máme hledat
místo novin víko kanálu, ale taky, že se můžeme z košíku občerstvit, což hned děláme,
abychom si ulehčili to tahání.  
Když jsme se vyfotili na kanálu, pokračujeme dál, z vesnice po značce,
cestou pozorujeme stádo daňků, až na jakési rozcestí, kde je jasné, že další cesta povede na Varhošť, ale ještě předtím zábavný úkol : sestavit ze sebe sama slova jako já, ty
nebo třeba kyvadlo (nebo tak nějak). Ke konci to už máme promakané, máme specialisty
na určitá písmenka, takže celkem rychle pokračujeme na Varhošť.
Pěkně dolů z kopce a zase do kopce, na vrcholku otvíráme další obálku (ovšem
až po dalším telefonátu na centrálu, nic nedáme zadarmo), rozcházíme se meditovat
a sebrat kamínek do boty, někteří taky stoupají na rozhlednu, nebo likvidují zásoby v
košíku. Při sestupu se objevuje závažný problém, někteří si nezodpovědně vzali lízátko
a hrozí, že si ho při sestupu zarazí do krku a co pak ? Takže další telefonát …
Co se dá dělat v globálně propojeném světe před námi není úniku, zvlášť když to má
Iron zadarmo.
Čas se pomalu nachyluje, podle předpokladu bychom měli být v cíli, ale my jdeme
teprve k čtvrtému bodu, ale což, cesta je sice náročná, u Krkavčí skály ovšem výhledy
stojí za to, navíc krásně svítí sluníčko, všude barevné lesíky, prostě jak z kalendáře o
podzimu.  Po chvilce meditace  vyndáváme kamínek z boty.
Začíná nebezpečný sestup dolů, samé serpentýny, naštěstí to moc neklouže,
potom přes silnici a zase do pozvolného kopce, cesta se zdá nekonečná, nakonec jsme tam, zase nějaký rozcestí, trochu monotónní. Pátý úkol před námi,
6

nemáme nic k jídlu ani k pití,
je něco před druhou a my
máme vyfotit co nejvíce létajících lidí. Ještě že máme
tolik zkušených fotografů,
skok z hromady suti se nemusí opakovat, takže zase “on
the road”. Už od Krkavčí skály
celkem tušíme, kam půjdeme, takže zase stoupáme, až na vrchol Plešivce, takovej kopec. Teď už asi všichni cítí kilometry. Co máme za sebou, takže jdeme mlčky, hezky jako
husy v řadě. A copak, někdo nám volá, že bychom někomu chyběli, hmm, vážně centrála
se vyptává jako kdeže jsme, takže trochu mlžíme, do kopce nám to ale nepomůže.
Zastavujeme na virtuální anebo spíš relativní rovince, abychom si vydechli,
přitom diskutujeme s procházející dvojicí, prvními, kteří chtěli vědět, co to jako děláme.
No a jsme na nějakém vrcholu, malá pauza, pokračujeme dolů a najednou žlutá značka
- malé překvápko, vrchol co jsme přešli byl „ten“ vrchol, rychle rozbalujeme úkol - máme
rozmotat zašmodrchaný provaz, prý to zvládneme hravě jednou rukou, chvíle soustředění
a je to, pokračujeme směrem k nejbližší vesnici Hlinná, kde máme plnit další úkol.Ještě
předtím ale telefonát, centrála je trochu nervózní, kde se jako loudáme, nebo co.
Na kraji vesnice rozbalujeme další úkol, máme si do cíle předávat po deseti
krocích vajíčko na lžíci, naštěstí to nemusíme plnit díky časové tísni, tak jenom zkusmo
každý jednu předávku, možná, že do tmy by se zvládlo. Ve vesnici je military sraz, za
ní pouští děti draky, jeden je strašně vysoko, zatímco stoupáme na kopec Hradiště nad
vesnici, probíhají sázky, jestli dostaneme něco k snědku a k pití, vyhrávají optimisté, na
vrcholku na nás čeká naše vedení a s nimi teplé nápoje a něco k snědku. Našim útrapám
je konec, tedy moc pěkný výlet.
... 								
Řízek
Ahoj všem čtenářům Lokali, posílám vám pár mých postřehů ze střediskového
výjezdu do Mentaurova. Naše 305. smečka se sešla v pátek v 16:00 jako obvykle na
Strašnický, naložili jsme většinu bagáže
k Bobovi do auta a vyrazili na holešovické
nádraží. Z vlčat se účastnili Ferda s bráchou
Tondou, Rychlík, Špagetka, Dan, Vojta,
Otazník, Matěj, Všetečka a Standa. Z vůdců
pak Škára, Řízek a již zmíněný Bobo.
Vlakem jsme přes Lovosice dorazili do Litoměřic, kde jsme sice mírně zakufrovali, nicméně asi po hodince chůze ve
večerním deštíku dorazili do obce Mentaurov, do zdejší skautské základny. Ubytovali
jsme se, najedli a pod vedením roverstva ještě sehráli hru venku před domem. Ačkoli
se vlčata tvářila unaveně, po otočení vypínačem a ponoření se do tmy na pokoji, začala
trochu mela. No všichni to přežili ve zdraví a ráno po rozcvičce jsme se šli nasnídat. Je
nutno poznamenat, že tento sraz byl plně v režii roverů, tudíž měli připravený komplet
program a to i pro nás dospěláky. Po snídani tedy začal pro všechny program, ale
co dělali vlčata, světlušky, skauti či skautky přesně nevím, protože my dospělí jsme 7

byli vysláni na „Piknik“. Ten spočíval v tom, že jsme vyfasovali
košík s nespecifikovaným, ale prý každopádně „potřebným materiálem“ a vyrazili jsme do neznáma, tedy vlastně na „Piknik“!
Naším úkolem bylo vždy na určeném místě otevřít zprávu, podle
které jsme měli splnit tuze náááročný úkol a pokračovat na další
místo, kde se situace opakovala. Cestou jsme se ale všichni
museli přidržovat provázku jako v mateřské školce.
To vše jsme navíc museli dokumentovat fotoaparátem,
jenž byl v našem piknikovém košíku. Například jsme se museli
všichni nacpat na vyhlédnutý kanál a přitom se ještě vyfotit. No
považte, kolik se takových kanálů v okolních vesničkách asi
vyskytovalo?? Ovšem nebyli bychom to my, vůdcové oddílů
35. střediska, abychom se s takovýmito prkotinami nevyrovnali. A tak ve složení Beny, Iron, Rajka, Sasanka, Napo, Škára,
Sovička, Kocour, Korunka, Kamzice a Řízek jsme se na kanál
nacpali a dokonce i vyfotili. Dále jsme třeba skládali slova z písmen, která jsme vytvořili z našich těl, skákali z kopce, ale také
jsme měli prostor pro vlastní meditaci. Cesta vedla krásným
okolím Litoměřicka, přes kopec Varhošť, Krkavčí skálu a kopec
Plešivec. Všechno bylo moc fajn, ale jenom do té chvíle (kecám,
fajn to bylo celou dobu!!!), než jsme zjistili, že se stále vzdalujeme od naší základny, a že pokud máme obejít nějaký logický,
smysluplný okruh, bude z této vycházky poměrně náročná
tůra. K tomuto zjištění došlo asi tak po jedné až dvou hodinách
chůze.
Prohlédli jsme tedy náš „Piknikový“ košík jak jsme
na tom asi s proviantem a zjistili, že k pití máme každý jedno
„pitíčko“ a k jídlu jedno jablko. No nic, s vědomím hesla „Vždy
připraven“ jsme naší svačinku postupně likvidovali, doufaje, že
nás některá z dalších zpráv nasměruje zpět nějakou výraznou zkratkou, mimo námi vytipovaný logický okruh. Když se tak stále nedělo a bylo více než jasné, že předpokládaný
okruh opravdu budeme muset ujít a hlad i žízeň se hlásily stále neúprosněji, začal některé
z nás napadat celkem fantastický scénář:
Někdo: „Hele, na co máme v tom košíku tolik lžic…?
Řízek: „Hmm, to bude asi na nějakej další úkol..“
Iron: :Mňo.., možná na nás chystaj nějaký překvapení…, oni se nezdaj…“
Kocour: „No to je jasný!! Oni někde na cestě na nás čekaj s jídlem.“
Iron: „Jasně, proto nám furt volaj, aby zjistili, kde asi jsme…, oni se nezdaj…“
Kocour: „To bude normální piknik, gulášek, chlebíčky, pečený kolena…, no jo, to se ví.“
Škára: „No pane jo, to si nechám líbit… a ještě pěkně kávička a zákusek..“
(samozřejmě v  podobném duchu diskutovali i všichni ostatní)
V tomto duchu jsme se všichni tak nějak ujišťovali, že každou chvíli se něco
takového stane. A věřte nebo ne, jak se ten náš okruh uzavíral a my se blížil k základně,
kde se vzaly tu se vzaly, před námi byly asi tři kusy roverstva.
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Kocour: „Tak a je to jasný, bude žranice…“

...Pohled na výjezd...				

Ostatní jsme mlčky doufali, že tomu tak bude a ono fakt bylo. Sice to nebylo tak monstrózní jak si někteří v duchu představovali, nicméně svůj účel to splnilo. A tak po cca
17 km, požití 2 dcl nápoje a jednoho jablka, se roveři jali na celtu servírovat množství
pochutin jako např.: brambůrky, chipsy, tyčinky, křupky, které jsme mohli dosyta zapíjet
teplou kávou nebo čajem. Do chalupy už to teď byl jenom kousíček a tam jsme navíc byli
pohoštěni vynikající čínou s rýží. V tu chvíli nikomu nevadilo, že už jsou asi čtyři hodiny
odpoledne. Po krátkém odpočinku, se vydala vlčata se Škárou a Řízkem na blízký kopec
hrát trojnožku, zatímco Bobo, který přes den sekundoval roverům u vlčat, začal s rovery
vařit večeři.
Po večeři jsme byli všichni sice pekelně unavení, nicméně program zdaleka
nekončil. Pro vlčata a světlušky byli připravené hry v klubovně a pro dospělstvo se
připravoval tajemný program ve vedlejší klubovně. Když byla „mláďata“ uložena a my
dospělí opět při smyslech, začal program pro nás. A že to stálo za to! Totiž po krátkém
povídání nám pustili film „Čokoláda“ a starali se o nás s téměř mateřskou péčí, takže po
náročném dni to byl naprosto dokonalý relax.  No řeknu vám, že takový čokolády co jsem
spořádal toho večera, normálně nesním snad za rok.
Nedělní ráno a potažmo celé dopoledne bylo trochu ve shonu, jak už to na
takovýchto akcích bývá zvykem. Zahráli jsme pár her, ale především začali úpěnlivě
balit, což bylo zejména pro některá vlčata dřina. Standa hledal šusťáky, které měl na
sobě, Ferda naopak s překvapením našel celou sadu čistého spodního prádla, Bobo se
Škárou se hádali o ponožky…, no však to jistě znáte. Nakonec když bylo vygruntováno a
všechno sbaleno, vydali jsme se na vlak do Litoměřic a pak už celkem bez problémů se
dokodrcali do Prahy.
A tak zkrátka můžu říct, že tahle akce byla moc povedená. Vlčata a světlušky
hráli mnoho her, vedoucí zase poznávali krásy okolní přírody a všichni dohromady si
odvezli spousty příjemných zážitků. Doufám, že naši R+R pro nás připraví ještě mnoho
takových akcí a akciček a v tom jim přeji mnoho zdaru!
Střípky ze střediskového výjezdu očima skautek

...Hra...							

Cvrček

Na střediskovém sraze jsem hráli hru, ve které jsem byla letadlo. Gingo a
Sluníčko byly taky letadla. Převáželi jsme zboží do různých zemí a tam jsme nakoupili
zase jiné zboží, které jsme dále prodali. Chytali nás Špageta, Brepta, Bos a další.
Při cestě zpět ze hry zpíval Gingouškův bratříček Loveček Evičku Farnou – Měls
mě vůbec rád.
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Poměnka

Náš oddíl měl sraz na Skalce a jely jsme na nádraží. Když jsme dorazili do
Litoměřic, po té jsme šli Napovou zkratkou přes smetiště a křoví. Naštěstí jsme šli potmě,
tak jsme toho tolik neviděli. Potom, co jsme dorazili, jsme hráli hru se zavázanýma očima
a rukama, byla jsem s Eskymákem a byla to sranda. Další den nás vzbudila Kiki. Hráli
jsme různé hry a někteří jedli i spálený pudink, byl prý výborný. Když jsme se nadlábli
tím výborným pudinkem, tak jsme hráli další hry. Druhý den jsme cestovali zpět. Bylo to
BEZVA.

...Kuchyň...						

Sluníčko

Střediskový výjezd byl druhý v tomto roce. Kuchyň je vždy nejdůležitější. Byli
tam: Špageta (Sparťan), Myšák (napůl Slavista) a Sysel (o kterém to nevím). Puding
bohužel spálili, ale piškoty se jim vydařilo bezpečně přesunout do hrnce.

...Jak nás Napo vedl...				

Gingo

No, jak bych vám to řekla. Šli jsme hrozně dlouho po silnici a Napíček si to chtěl
zkrátit. Tak jsme zalezli do toho
největšího pralesa na světě,
kde byly samé trny a Cvrček si
tam roztrhla úžasnou bratrovu
leteckou 100 let starou….(já
nevím, co ještě) bundu. Potom
jsme vylezli někde o dva metry
dál a šli jsme do Mentaurova,
kam jsme nakonec i dorazili.
Napo nám v neděli za odměnu
(kvůli zkratce-prodlužce) koupil linecké rohlíčky a špičky.

Víte,
jak se světluškám a skautkám spalo pod převisy?
						
Báječně :o)

Rajka

světlušky + skautky 22-23.9

A jak to vlastně bylo?
Této superakce se zúčastnila Brepta, Veverka, Sluníčko, Gingo, Pomněnka,
Puma, Myška, Gringi (z Prahy vyrážela ještě jako Pavla), Kamzice, Korunka a Rajka.
V sobotu ráno jsme vyrazily Libně a se dvěma přestupy (vlak, vlak, autobus) dorazily
až do Blíževedel. Odtamtud nás turistická značka vedla přes osadu Hvězda do CHKO
Kokořínsko. Bylo nádherné počasí, čarokrásná krajina kolem nás, vše nezbytné jsme
si nesly na zádech, takže nám vůbec nic nescházelo. Cestou jsme si nasbíraly hrušky,
pohladily koně, pozorovaly krávy a ovce, no prostě paráda ...  Šly jsme Husí stez10 kou kolem Cimrmanova léčivého pramene a kolem místa, kde Cimrman skonal.

Kolem poledne jsme potkaly Šmudlu s jedním pražským oddílem. Předešli nás a
utábořili se pod tím hezčím převisem. Byl to
Tisícový kámen (pískovcová polojeskyně,
ve středověku úkryt obyvatel). Chvíli jsme
zvažovaly všechna pro a proti a nakonec
jsme se přesunuly k nim. Místa tam bylo
dost, ohniště velké a dostalo se nám i vlídného přijetí, takže no problem. Když jsme
nasbíraly dost dříví na oheň, vydaly jsme
se ještě na podvečerní procházku. Bylo
tam vážně nádherně. Zahrály jsme si na
schovku a střihanou. Večer jsme si upekly
buřty, skautky se rozhodly pro špagety a
pak již hurá do připravených pelíšků. Pro
jistotu jsme se pořádně nabalily, ale vůbec
nebyla zima. Byla to paráda.
Ráno jsme se probudily svěží a odpočaté.
Po snídani a zabalení jsme se vydaly na
zpáteční cestu. Opět jsme se stavily u
koní a na hruškách. V hrušni jsme objevily
sršní hnízdo, takže jsme se tentokrát radši
dlouho nezdržovaly ;-)
Zpátky jsme jely i se skauty vlakem. S jednou nucenou přestávkou, kdy jsme si na nádraží
u vlaku čekajícího na zpožděný protivlak házely s létajícím talířem, jsme příjemně unavené dorazily domů. Bylo to prostě skvělé!

...Sýkory a Sýkorky pod převisem			

Blíževedly (snad si to správně pamatuji), které již podle názvu říkaly, že daleko určitě
nepůjdeme, asi kolem 7 kilometrů. Měly jsme štěstí a celou dobu nám na cestu svítilo sluníčko, nejen naše Sluníčko, ale i to na nebi. Takhle krásný podzim jsem dlouho
neviděly, barevné stromy zalité sluneční září… :o)
Protože svět je malý a o náhody v něm není nouze, tak jsme potkaly Šmudlu
s oddílem. Ale nebyl to jen tak ledajaký oddíl, byl to oddíl Camelotů. V rámci vůdcovských
kurzů měl Šmudla za úkol vyzkoušet si vedení jiného oddílu. A aby to nebylo všechno,
měli namířeno na stejné místo jako my, tedy pod převis „Tisícový kámen“.
Tisícový kámen jsme bez problémů našly, ale už jsme byly druhé, samozřejmě, že
nás náš známý oddíl předběhl. Nic naplat, museli se uskromnit. Původně jsme chtěly
vyzkoušet jeden převis, o kterém básnila Korunka. Bohužel skoro hodinové hledání a
prolézání okolní krajiny Korunkou a Kamzicí nepomohlo, tak jsme zůstaly pod Kamenem. Celé odpoledne jsme hrály plno her a šly i na výlet.
Obávané mrazivé ráno naštěstí nenastalo. I když jsme byly všechny plně nabaleny ve spacáku a připraveny na nejhorší. Za to jsme byly spíše zpocené až na kost. :o)
Po
vydatné
snídani
nás
čekala cesta na
zpět.
Vlakem
do Prahy jsme
jely i s oddílem
Camelotů.   Kupodivu
jsme
dorazily dobře a
bez ztrát. :o)

Kamzice

Po dlouhé době Sýkorstvo opět vyrazilo pod převisy.
Událo se tak letos v září na Kokořínsku. Protože skoro
celý týden byli ráno přízemní mrazíci, tak jsme vyjely jen
na jedinou noc. Za skautky se tam podívaly Sluníčko,
Gingo, Veverka, Pomněnka a jejich vedoucí Kam, Kor a
Brepta. Ze světlušek se zúčastnila Puma a dva nováčci
s vedoucí Rajkou. Jedna z nových světlušek získala
přezdívku gReengo (gRíngo) – zelenáč.
Sraz byl v sobotu ráno na nádraží v Libni. Většina
z nás vyzkoušela ten den hodně dopravních prostředků
– tramvaj či metro, vlak i autobus a naše nožičky
především. Ve vlaku ještě na nádraží v Libni nás čekalo
přebalování batohů nováčků, některé přebytečné věci
jsme stačily nastrkat zpět rodičům, ale když už se vlak
rozjel, tak se další věci zabalily vedoucím do batohů,
kam jinam. :o)
Startovní (a v neděli i cílová) stanice byly 11

Maškarní bál 						

Rajka

světlušky 10.11.
V sobotu 10.11. se v hostivařské Sokolovně uskutečnil již druhý ročník Maškarního
bálu nejen pro světlušky a vlčata, jehož letošní motto bylo „Z pohádky do pohádky“. Loni
jsme na bále nebyly, takže o to víc jsme se těšily na ten letošní. Moc se povedl. Po registraci a krátkém úvodu se děti mohly vyřádit v mnoha středověkých uměleckých dílnách.
Byli tam trubadůr, řezbář, drátenice, kovář, hrnčíř, provazník, tkadlena, ražba, malířka
těla, šperkař a architekt. Také probíhala znalostní soutěž pro světlušky a vlčata, kterou
s přehledem vyhrála naše Hedvika.
Potom se všichni převlékli do masek. Hedvika s Puštíkem a jejich malou
sestřičkou Karolínkou se proměnily v břišní tanečnice, Myška v čarodějnici, Gringi ve
vílu a Křupka ve skřítka. Já šla za lišku.
Po slavnostním představení rojů, smeček a oddílů králi a královně zahájili bál
profesionální tanečníci Lenka s Ondrou svým úžasným předtančením. Ti potom
12 naučili děti i dospělé ptačí tanec a letkis. Tančilo se ostošest. Po tanci nastala

volba Miss a Mr. Maska a pak došlo na Mývalovu hru evoluce. Soutěž masek vyhrála
Japonka za děvčata a Hroznové víno za chlapce.
Na všechny ještě čekala pohádková soutěž (poznat, ze kterých pohádek jsou
úryvky písniček), kterou vyhrála naše vlčata, zpívánky s kytarou a nakonec bohatá tombola. Hlavní výhrou byl opravdový ananas a vyhrála ho holčička snad menší než ten
ananas. Bylo to všechno skvělé a moc se nám tam líbilo :o)

Voda ‘07 							

ŠPG

Roveři 28.30. září
Zatímco
skupinka
dvanácti
odvážlivců
seděla
v teplém kupé, venkovní stěny
vlaku bičovaly přívaly ranního
deště. A tak jsme v jídelním
voze popíjeli Colu, četli noviny, a
snažili se nemyslet na to, co nás
čeká, až nás pan průvodčí v zastávce Vyšší Brod vyžene do té
sloty.
Déšť ustal krátce před příjezdem
do Vyšáku. Ještě že tak, jinak bychom asi dobrovolně přejeli a vystoupili až na nádraží
v Lublani. S věcmi zabalenými do igelitových pytlů a nákupních tašek.
Mé obavy, týkající se objemu zapůjčených barelů, byly potvrzeny o pár chvil
později. V barelu mi přibyly něčí boty a Kofola. Na úkor mých kalhot, bundy, jablka a Mattonky, jak jsem posléze zjistil. Naštěstí mi pomohl Žvejk, jenž si tyto předměty ochotně
zabalil do lodního pytle. Že to byl tah nadmíru strategický se ukázalo na první peřeji. Zde
se totiž naše loď překlopila a veškerá zavazadla spolu se Smíškem odplavala po proudu,
kamsi do neznáma.
O díře ve Smíškově barelu se ještě zmíním, nebojte.
První jez byl supr. Šikmý vodní válec, pod ním vracák, ječící rodinky s dětmi,
stromy spadlé přes mělkou zátočinu. Ačkoliv byla šlajsna sama o sobě jedno- 13

duchá,
mnozí
se rozhodli loď
přenést. Já se
pokusil o efektní
splutí jezu s Kikou a podruhé se
ten den se cvakl.
Do
kempu
jsme
dorazili
velmi zmožení.
Někteří se i na
souši stále kolíbali jako ve vodě, jiní lovili kanoe, které se cvakly při přistávání. Nejlepší
čas zmínit se o díře té díře v barelu. Chudák Smíšek, mokrý na kost (konec cesty jel
s Myšákem), se rozhodl, že se zabalí do něčeho suchého. Při šroubování víka na konvi
si však všiml, že pod jejím okrajem zeje velká prasklina. A z jeho lodního barelu se tak
rázem stal barel vodní. Aspoň už pak večer nemusel jít do vany, stačilo si zalést do
spacáku.
Druhý den nás čekal nejnáročnější úsek cesty. Jinými slovy, volej kam se podíváš
a čas od času táhlé mělčiny. I na nich se ovšem někteří dokázali cvaknout. Zdlouhavé
pádlování bylo střídáno vodními souboji, v nichž s přehledem kralovali Marek s Alkou.
Šťouchali nás totiž dlouhou pirátskou vlajkou, kteroužto měli ležérně přimontovanou na
přídi lodě. Krátce před Českým Krumlovem nastal pomyslný vrchol plavby v podobě
dvou sousledných jezů. Ten první, dlouhou retardéru, se Žvejk s Opičkou pokusili sjet
pozpátku. Zanedbáme-li fakt, že mě
přitom málem přejeli a na konci se
suveréně cvakli, dalo by se hovořit o
velmi elegantním vodáckém obratu.
Večer se konala procházka
po Krumlově. Rozděleni na dvě
průzkumné skupinky jsme se vydali
vstřebávat atmosféru města. Večer
si do kempu každá z těchto skupinek přinesla svůj, velmi nevšední
zážitek. Zatímco my jsme v poklidu odpočívali v čajovně, kterou Kika objevila, ti druzí
se byli projít do podzámčí. Prý tam po nich kdosi házel zapálené svícny s přetékajícím
voskem, což ostatně dokládá i rozměrná díra vypálená do Šmudlovy bundy.
Poslední den, v neděli ráno, se náš hvězdný tým vydal na poslední část trasy, do
tábořiště Zlatá koruna. Nebylo to ani kilometr za Krumlovem, když se Mudrc vítězoslavně
cvaknul, spolu s kytarou i ostatními předměty volně položenými na lodi. Celé dopoledne
pak na mě byl naštvaný, to asi proto, že jsem při tomto incidentu zrovna kormidloval.
Tolik tedy lehce útržkovitý zápis z třídenní vodácké výpravy, při níž se, navzdory některým
nedůvěřivým očekáváním, skutečně nikdo nezranil ani nezemřel. Během víkendu se toho
událo daleko víc, než kolik je tento kratičký text schopný pojmout. Sám za sebe mohu
říct, že budu velmi rád, když se příští rok na Vltavu vypravíme znova. Možná že, poučeni
z minula, budeme zase o něco lepší, zkušenější a snad i sušší.
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Židle ‘07 aneb Kterak duši vypustit 			
						

Žabka

zážitkový kurz 9.-11. listopad

Jak se dočtete na několika blozích vyjma mého, když jsme téměř před rokem
začali připravovat setkání podobné RÁKOSu, jehož hlavním cílem by bylo se znovu
vidět, nevěděli jsme, do čeho jdeme.
Z počáteční fáze „něco bude“ jsme se během společného Silvestru díky několika
vysilujícím radám dohodli na směřování našeho Pákosu (dle vzoru Fons – Pons) do hlubin sebepoznání a dokonce jsme se shodli i na názvu celé akce. Tak se zrodila Židle.
Do přípravného týmu, který tvořili odkojenci Safíru 2006, se přidaly Beruška a Kiki a
náš projekt se rozjel na plné obrátky. Týmové role, rozdělené na Silvestru, se lehce
pozměnily -  některé části týmu, původně ukotvené ve vděčných pozicích zázemí, byly
jako magnetem přitaženy do programového týmu, a tak vznikla vražedná trojice Kiki,
Julča z Tábora a já.
Tým se skládal z proměnlivého počtu lidí, oscilovali jsme někde kolem čísla
dvanáct. Dramatické změny proběhly v období měsíce před samotnou akcí, kdy nám
z týmu vypadl hlavní zázemák, jedna členka pětičlenného programtýmu a servisačka.
Naštěstí kolem nás neustále poletovali akční kamarádi, takže jsme na cílové rovince
přibírali ještě dva lidi. Krom týmu jsme ovšem měli na akci i psycholožku z Loun a jejího
přítele. Vzhledem k víkendovému rozsahu akce by se personální obsazení mohlo zdát
lehce předimenzované.  Leč nebylo.
Původní záměr byl hlavně se znovu sejít při nějaké přípravě. Po zvolení
směřování akce, lehkých změnách týmu a několika krizích (nejvýznamnější byla finanční,
která se ukázala býti totální) jsme mohly rozjet kolotoč porad. Ukázalo se, že šéfkou
programtýmu a potažmo šéfkou celé akce
jsme si ustanovili jednu perfekcionistku
s jasnými vizemi výsledku, které jsme já a
Kiki sdílely. Nejnáročnějším bodem příprav
byla červnová víkendová rada, na které
jsme byly jen my tři a kdybychom neměly
povědomí, že je občas potřeba spát, asi
bychom vůbec nešly. Nepřetržitý proud
myšlenek a zlepšováků se hrnul a tři klávesnice měly co dělat, aby mu stačily.
Následující rada byla opět víkendová, v září, kdy se sjel celý tým. Zúčastnila
jsem se jen druhé části, ale údajně si téměř nezadala s naší červnovou. E-maily se točily
v počtech přes dvacet denně, slovíčka létala a Židle dostávala velmi konkrétní tvar.
Šílenství v pravém slova smyslu nastalo s nástupem října, kdy bylo potřeba sehnat čtyři
auta a přívěsný vozík na odvoz všech věcí potřebných na vrcholovou hru – těch věcí byly
plné seznamy na internetu, někteří si ze Židle odnesli trauma vůči slovu „bloček“.
Židle samotná se konala 9. – 11. 11. 2007 na základně Orlovy, která je proslulá
tím, že se nedá vytopit, a že se z ní nedá dostat, věděli jste to? My už to taky víme.
Uplynulo příliš málo sněhu od okamžiku, kdy jsem se vylodila na kejžlické zastávce, takže o nějaké objektivitě nebo shrnutí nemůže být řeč.
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Důležité body jsou:
N a p a d l
nečekaně sníh, což
přispělo k atmosféře
jiného světa, kterou
jsme se snažili navodit
dodržováním
pravidel typu „Do místnosti
nevstoupíš sám“ nebo
„Zuby
si
opačnou
rukou čistiti budeš“.
Původním
záměrem
bylo,
abychom
je
dodržovali všichni, faktem je, že zatímco účastníci se jich drželi vzorně, tým, když už si
k čištění zubů našel minutu, zapomněl řešit ruce. Pátek, sobota i neděle byly ve znamení
věčného shonu a zkoušení nových, nepoznaných úloh.
Náš perfektně a  do nejmenších detailů promyšlený program dostával nejrůznější
nezamýšlené kopance, které jsme bleskurychle látali. Nevím, jak to vypadalo z pohledu
účastníků, ale podle mého byla většina týmu v zákulisí, kde připravovali to nebo ono,
sháněli tu nebo onu bedničku věcí a s účastníky se občas minuli ve dveřích. Stěžejní programy nicméně vyšly tak, jak jsme si mohli přát a náš původní cíl, vidět se při přípravě, se
též naplnil, i když ve velmi jiných dimenzích, než jsme čekali původně. Za tři noci jsme
spali v průměru deset hodin (někdo víc, někdo míň), v průběhu dne bylo obtížné najít
chvilku na jít se napít nebo najíst a zjistili jsme, kdo je na co dobrý. Šmudla například
vystresoval účastníky na běhací půlhodince vhodně zvolenými „kecy“, což bylo přesným
účelem. Beruška si zvládla zachovat klidnou hlavu i přes nepříjemné pocity. Kiki zorganizovala materiálně velmi náročný program. No a já jsem zvládla všechno přehledně
zapisovat a skládat do tabulek. A spousty dalších lidí zvládly spousty dalších věcí.
Došli jsme tak daleko, že bylo nutné připravovat review dlouho do noci a spát jen
kousek pod dvě hodiny. Na odvoz domů jsme museli volat o auto víc, než jsme čekali,
abychom vůbec zvládli odvézt všechny ty věci. A povězte mi: je normální tahat na víkendovku mlžnou lampu a koberec?
Nicméně.. Židle 2008 se začíná rýsovat.

Kontaky-Poznání-Zážitky

Brepta+Opka

						
roveři 2.-4. listopad
KPZka je víkendová akce pro rovery pořádaná některými vedoucími z Prahy 10.
Byl první pátek – v měsíci, brzký večer – 17:00 a my se sešli na Hlaváku… Samozřejmě
počet účastníků (35 lidí) byl úplný až po uplynutí půl hodiny. Z devíti zúčastněných
středisek jsme byli druhá nejpočetnější skupina. Poté, co jsme absolvovali relativně klidnou cestu vlakem až do Berouna, nám ji zkrátka vedení muselo učinit akční. Po několika
dalších Poznávacích hrách jsme byli rozčleněni do šesti skupinek, které se měly dostat
do základny vzdálené 7 km. K dispozici jsme měli „správně“ nastavené GPS, díky nimž
jsme šli dvakrát tak dlouhou cestu. Některé mentálně pokročilé skupinky (2 sku16 pinky) dorazily včas. Ostatní dorazily s drobným zpožděním – 2 hodiny. Názory

na cestu se lišily. Někteří to považovali za nejlepší Zážitek celého víkendu, méně zdatní
za hotovou katastrofu, ale to ještě netušili, že nás čekají Formule…
Následující den jsme vyslechli několik přednášek – zábavných a nudných. Sobotu
netvořily jen přednášky, ale i hry, jejichž fyzická náročnost se zvyšovala. Tím jsme se opět
dostaly k našim oblíbeným Formulím. Co dodat… běhačka, pro všechny nekonečná, se
zákeřnou zatáčkou – šikanou, kde hned v prvním kole vyjela z dráhy jedna formule (jak
jinak než z našeho střediska). Další kuriozitou byl Hušák se zavázanýma očima rozpláclý na stromě. Všichni si oddechli, když jsme konečně dojeli i pátý závod. Tato hra měla
dopad na poslední sobotní program – Prales, kde většina osazenstva usínala. A to jsme
se ještě nezmínily o tom, že mezi námi bylo jen málo jedinců, kteří chápali pravidla.
Případné zájemce o tuto hru odkazujeme na Žvejka, který ji již znal. S vidinou poslední
noci jsme posbírali veškerou energii a užili jsme si ji.
Neděle byla zahájena klidným budíčkem a snídaní až do postele. Nadešla nejočekávanější
přednáška celého víkendu od Tomáše Baránka autora knihy „Jak sbalit ženu“. Účastnice
pobavil a bezradným chlapcům poradil. Přednáška se natolik líbila, že pánové i na záchodech začali cvičit své dialogy…
Díky Kontaktům, které se nám podařilo navázat, jsme se někteří opět ve čtvrtek setkali.

K.P.Z.

Napsal, drzostmi doplnil a pozdě odevzdal

Žvejk

			
Korigoval a dalšíni drzostmi doplnil: Tecklis
Nastal rovery dlouho očekávaný víkend. Nikdo do poslední chvíle ani netušil, co
se tam bude dít. Dle prvních informací jsme měli jet k Plzni. Měli jsme být také něco jako
posádka lodi. Jak je ovšem zvykem na takovýchto skautských a zejména roverských akcích, bylo nakonec vše jinak. Z počátku to vypadalo, jako že bychom skutečně mohli být
námořníky, jelikož na nádraží a ve vlaku jsme hráli jen hru k seznámení dle našich zájmů.
Ovšem na nádraží v Berouně, kam jsme nakonec dojeli, už mnozí tušili, že asi bude
něco jinak. Po další sérii seznamovacích her, při kterých se jakousi záhadnou náhodou
potkávali většinou lidé ze stejných oddílů, jsme byly rozřazeni do skupinek organizátory.
Důvodem byl velmi vtipný pochod s GPS navigací po okolí Berouna. Snaha dodržovat
pravidla definitivně padla v momentě, kdy se tři skupinky sešli kousek za městem u
zbytku nějakého stavení. Naše GPSky měli zřejmě zlost, že je držíme v zimě, protože
když nosič tohoto přístroje stál na místě, ručička ukazující směr se točila dokola
a vzdálenost se měnila zřejmě podle rychlosti větru. Po těchto počátečních pro17

blémech se nakonec všichni před půlnocí dostavili do chaty (někteří svezeni na korbě
náklaďáku, někteří čekající v místním sociálním zařízení na zbytek roverstva...). Někteří
nebo spíše některé (prakticky všichni) si stěžovali na bolest nohou. V pokoji jsme zjistili
jaké to máme adrenalinové postele. Ruda a já (Žvejk) jsme leželi nahoře na palandě.
Problém byl však v tom že prkna držící matraci jí spíše opouštěly a tak se stalo že Ruda
přistál o patro níže a já soustavně děsil holky dole.
Druhý den byl celý naplněn mnoha různými programy. Osazenstvo se rozdělilo na
poloviny kvůli tomu, aby nebylo na jednom programu moc lidí. První akcí byla velmi záživná
přednáška o emocích. Nešlo to vydržet v klidu. Hlavně když jste si měli představovat
lásku a v sousedově břiše
začalo strašně škrundat. Nebo
když jste si měli představit lítost a najednou jste si začali
vzpomínat na Červeného
trpaslíka (satirický seriál), takže
jste se začali pochechtávat.
Naštěstí jsme o hodinu později
šli ven hrál Bareball, jakousi
obměnu baseballu. Následovala přednáška o argumentaci,
jenž už měla alespoň nějakou
pointu. Vrcholem první části
dne byl ale oběd=).
Po jídle byla nejlepší
hra celého výjezdu. Formule. Rozdělili jsme se do stájí (Ferrari, McLarren Mercedes,
atd..), a ve stájích do dvojic, které se držely za ruce (formule), no a pak jsme běhali.
Všelijak možně se upravoval způsob běhu až došlo na poslední závod. Ten všichni brali
naprosto vážně, až na stáj s osazenstvem: já(Žvejk), Myšák, Opice, Kobliha, Monča, Gandy. Náš (zejména Myšákův, kterému se nechtělo běhat) suprózní nápad se neočekávaně
podařil. Celá tato geniální opičárna spočívala v tom, že jsme se roztáhli přes co největší
šířku a brzdili jsme koho jsme mohli=). Některé protivníky jsme dokonce já a Myšák vysunuli z trati (dvojici Smíšek Medvěd), ale většinu jsme zdržovali tak, že za námi běžel
hrozen všech závodníků momentálně se pohybujících na trati.
Dále nás čekalo posezení se skautským veteránem (pro rušivý element si já ani
Smíšek nepamatujeme jeho přezdívku a vlastně prakticky nic z přednášky (tuším, že
to byl Gigant – Václav Břicháček pozn. red.)) a poslední oficiální činnost tohoto dne. To
byla hra prales. Hra velmi náročná na přemýšlení, při které šlo o peníze, úplatky, smlouvání, stromy, domorodce, vosk na kalhotách, pokec s děvčaty u vedlejšího stolu a u
některých jen o tupé zírání do stěny=). Prostě hra na přemýšlení byla trochu pozdě, což
byla škoda, jelikož to byla velmi zajímavá hra. Naší následující činností mělo být spaní.
To ale nešlo za podmínek, které panovaly u nás v pokoji. Prostě to vypadalo tak, že jsme
se pošťuchovali s holkami až do druhé hodiny ranní. Poté po pokoji pobíhala jedna nejmenovaná opice a brala krojové součástky. Ráno bylo nemilé vzbuzení oslazeno snídaní
do pokoje. Následovala beseda s autorem knihy „Jak sbalit ženu“ (mimochodem dobrý
večer slečno, nevíte kolik je hodin?). To byla asi nejlepší část nedělního programu
18 u které se každý zasmál. Hlavně slečny. No a pak následovaly další věci, ze

kterých si ani za milion nemůžu vzpomenout na nic jiného než na oběd, balení (slečen?) a
odchod do Berouna na vlak. Jen tak pro info, z našeho střediska tam byli podle abecedy:
Brepta, Bocianka, Bosorka, Myšák, Opička, Ruda, Smíšek, Šmudla a nesmíme zapomenout hlavně na mě, takže nakonec Žvejk. Dle mého názoru byla výprava naprosto bombasticky hustá.

Pro připomenutí						

měsíc.

Roverské akce
Stručný přehled toho co během příštích měsíců bude a kam bychom se možná i my měli
podívat..
7. - 9. 12. 2007 Anapurna – roverská zimní akce v Jilemnici, která mimo jiné
nabízí možnost „šáhnout si na dno“ a spoustu silných zážitků.

Alka

7. - 9. 12. 2007 Mikulášský víkend – semináře, plesy, vždyť to už každý
znáte… prostě další možnost, jak se sejít s přáteli, které člověk nabral třeba
přes mnohé letní kurzy, ale kteří normálně, z nějakého nepochopitelného
důvodu, nebydlí v Praze, ale samozřejmě ani na ty pražské se nemusí zapo
menout. A potom je tu samotný obsah seminářů, který určitě bude jako vždy ve
lice poučný.:)

Na začátek bych ráda připomněla dva významné svátky, které jsme slavili minulý

28. října –
Den, kdy slavíme založení samostatného Československa.
17. listopadu –
Den boje za svobodu a demokracii - připomněli jsme si pád komunistické totality
A ještě bych k tomu ráda přidala další významné datum a to 10. listopadu, den
po proběhnutí velkého pogromu ve třetí Říši, který byl následně nazván Křišťálovou
nocí. Nejspíš většina z Vás četla o chystaném pochodu neonacistů skrz Josefov, v čemž
jim nakonec bylo bohudíky zabráněno, ale stejně mi tato událost utkvěla v hlavě jako
velký vykřičník. Nechápu, jak se může stát, že jediným prostředkem naší demokracie,
k zakročení proti takovému pošlapání a zneuctění něčího utrpení dojde až díky nalezení
chyby v proceduře. Zdá se mi to malinko ubohé, ale což.

14. 12. – Jednodenní akce – Bermundský trojúhelník – Hra, kterou pořádá
Banánová republika pro tři roverské kmeny, nás, je samotné a Roverský kmen
Error. V případě zájmu kontaktujte Alku
15. 12. 2007 Florbalový turnaj – turnaj, který každoročně pořádá 75. oddíl,
pro 2 věkové kategorie – do 15 let a nad 15 let. Týmy se mají přihlásit na webu.
15. - 16. 12. 2007 Skautský florbalový turnaj – dost podobné jako to předtím,
ale v Malých Svatoňovicích, takže jestli si někdo chcete udělat pěkný výlet, tak
se jim ozvěte.:)

Jelikož jsme se jako každý rok zúčastnili celonárodní sbírky Postavme školu v Africe,
připadá mi příhodné připomenout otevření další naší „skautské“ školy. 7. října byla
slavnostně otevřena škola, ve které až 200 dětí dostane šanci na vzdělání.

21. 12. 2007 Telefonní budka – Akční hra na motivy filmu Matrix v romantickém
městě Hradci Králové. Bude se běhat, luštit atd. Prostě dobrá rozcvička na rozbalování dárků a trošku zábavy před Vánoci strávenými s rodinou:).

Skautské akce

26. - 31. 12. 2007 Maškaráda 2007 – trošku atypicky pětidenní noční roverská
hra po ulicích města Plzeň…Nejspíš se Vám nestane, že byste se během těchto
pěti dnů měli čas nudit. Akční a napínavá…  

Betlémské světlo – 22.12. v Praze
13.00 předání světla kardinálovi – katedrála Sv. Víta
13.45 odjezd historické tramvaje z Pohořelce
14.45 – 15.15 Nám. bratří Synků
16.00 – 16.20 Těšnov
16.50 Staroměstská
17.00 předání světla Pavlu Bémovi – Staroměstské nám.
17.05 – 17.35 Výstaviště - Dílničky pro děti i dospělé

23. - 24. 2. 2008 VZZ - Večer zvrhlé zábavy- Organizátoři z Kralup nad Vltavou slibují ples, o jakém by se Vám snad ani nesnilo, plný nečekaných zvratů
a zákeřných obratů. Jestli nevěříte, tak nejlepší cestou, jak si ověřit věrohodnost
tohoto tvrzení, je jít se tam podívat.

Akce na které byste neměli chybět. Jde o připomenutí tradičního významu Vánoc.
Betlémské světlo symbolizuje ten pravý duch Vánoc, zkusme aspoň na chvíli zapomenout
na Vánoce bez komerce, nákupních horeček a zpívajících Santa Clausů.
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8. - 9. 3. 2008 Banánový ples – Jako již tradičně pořádá RK Banánová republika z Prahy svůj Banánový ples, který tentokrát bude na téma Černá a Bílá.
Pro více informací navštivte:
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http://krizovatka.skaut.cz/
http://www.skaut.cz/rovernet/udalosti.php

Hádanky						

Bocianka

1

Sedlák má tři syny. Když poté umírá, zavolá si právníka a nadiktuje mu závěť,
ta zní: Mám 19 koní, můj první syn dostne ½ druhý ¼ a třetí 1/5 koní. Žádný
však nesmí zůstat či někomu darovat.
Jak to právník vyřeší s pozůstalostí?

2

Mám pokoj a v tomto pokoji je skříň a v této skříni je
zásuvka.V ní jsou modrožluté ponožky a černo-bílé, modro-žlutých
i bílo-černých je tam 12. Avšak jsem rozený šetřílek a tak se mi
nechce rozsvítit v pokoji. Kolik nejméně ponožek musím vyndat,
abych určitě měl jeden pár stejných ponožek?

3

Na stole je deset měšců. Devět jich je plných pravých zlatých mincí. Tyto pravé
mince váží 10 g. A ten desátý je plný mincí falešných, které váží 11 g. Avšak
my nevíme který z měšců je plný falešných mincí.
Máme k dispozici váhy měřící s přesností tisíciny gramu, kolikrát nejméně
musíme vážit, abychom zjistili, ve kterém měšci jsou ty falešné mince?
)1: Jednoho kone si pujci od souseda. A 20:2=10 to dostane prvy syn 20:4=5 to dostane druhy a 20:5= 4
dostane treti. Toho pujceneho kone zase vrati.
2: 3, zkuste si to!
3: Jednou vazit. Z prveho mesce dame na vahu jednu minci, z druheho dve, ze tretiho tri, ctvrteho ctyri,…
z desateho deset. Zvazime a o kolik gramu je to tezsi nez 100g , protoze 10x10=100, tak v tolikatem mesci
jsou ty falesne mince. Napr. pokud by to vazilo 105g, vedeli bychom ze falesne mince jsou v patem mesci.(

V Ráji!				
						

Řízek
řízkovy africké zápisky

Posledně jsem psal, jak jsem se ubytoval u Rose, kousek od Mombasy a jak
mi to nepřišlo úplně výhodné. Po jedné noci jsem se tedy rozloučil a pokračoval pár
kilometrů na jih, kde byl již zmiňovaný malý hotýlek a kde jsem se za 400 /-Ksh (asi
140 Kč) opět ubytoval. Šel jsem prozkoumat místní okolí a sháněl jsem mapu Tanzanie,
protože jsem tam pomalu směřoval. Měl jsem ovšem smůlu, a tak jsem se šel ponořit do
oceánu. Krásná bílá pláž, oceán azurově modrý a průhledný, palmy mírně ševelily. Ale
jinak to bylo jako všude jinde. Sem tam hotel a za nimi domky chudých. Děti byly stejně
zvědavé, ale už tak moc netoužily na mě šáhnout, přece jenom občas nějakého bělouše
na hotelové terase zahlédly. Jak jsem se tak poflakoval po pláži nalepili se na mě dvě
úžasný čokoládový krásky. A že prej mě viděly v obchodě, jak sháním mapu Tanzanie
a že prej, když budu chtít, mám přijít večer na pláž, že mi jí tam ta hezčí z nich donese.
Ufff, nevěděl jsem jestli to je něco jako rande, což by mě enormě zajímalo, ale nakonec
jsem řekl, že se dohodneme zítra. To většinou každý pochopí, jako že asi nikdy.
Následující den jsem se vydal opět na průzkum směrem na jih podél
pobřeží, až jsem se dokodrcal do takový osady nedaleko od oceánu, kde nebyl
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žádnej hotel a já jsem konečně pochopil, že jsem ve svém ráji. Byla to muslimská vesnice, ale měli tam dokonce něco jako hospodu, tak jsem se zeptal, jestli se tam taky dá
ubytovat. A ta nejkrásnější barmanka na světě, která obsluhovala právě v této hospodě,
mi řekla že jo, že na konci vesnice je něco jako hotel a nocleh stojí pouhých 200/=Ksh
(necelých 70,- Kč). Jmenoval se „Traveller hotel“, ale byl to takovej přízemní domek, kde
měli asi dva pokojíky na pronájem. Záchod byl na dvoře (jenom díra v zemi) a koupelna
taky (sud s vodou, o které nevím, jak se tam dostala). Jel jsem tedy zpátky přečkal noc
ve svém dosavadním hotýlku a další den jsem se vydal pěkně do mého ráje. Barmanka
(bydlela totiž hned vedle) mi pomohla vzbudit domácího. (Ne, že by bylo nějak brzo, ale
v rovníkové Africe není nic neobvyklého, že obyvatelé, pokud teda nejsou v nějaké práci,
přes den spí. Co taky dělat, když venku je akorát vedro) Ubytoval jsem se a hasil jsem si
to k oceánu.
Vzdušnou čarou to byl kousínek, ale abych došel na nějakou pláž musel jsem jít
po cestě asi jeden kilometr. Prošel jsem ještě přes jednu vesnici a došel k oceánu. Na
konci této osady byla dokonce taková malá nemocnice a dokonce i funkční, ale to nijak
moje plány nenarušovalo. Hlavně, že za vesnicí byla přírodní pláž, žádné hotely a žádní
turisti. Pár místních dětí se tam cachtalo a několik kluků lovilo ryby. Opět jsem vzbudil
pozdvižení, nicméně konečně jsem si užíval pohody. Jenomže já vlastně na to ležení
moc nejsem, tak jsem podnikal výlety po okolí, které jsem vždycky spojil s koupačkou
tady v tom okolním ráji. Procházel jsem vesničkami s hliněnými domky a střechou z trávy,
zdravil se s místními, občas pozoroval nějaký přidrzlý opice a prostě si užíval. A ještě musím poznamenat jednu zajímavost: přítelem té barmanky byl Hans – 45letý Němec, který
tam s ní bydlel hned v domku vedle mě. Vyprávěl mi, že se asi před osmi lety pohádal
se ženou, vzal batoh s trochou oblečení, pas, kreditní kartu a jel do Frankfurtu na letiště.
První letadlo, které někam letělo bylo do Nairobi. Koupil letenku, v Nairobi vystoupil a
chvíli se potloukal po východní Africe, dokud mu nedošly peníze. Teď se pokoušel uživit
jako programátor webových stránek, aby vydělal na letenku zpátky. Ale podle jeho slov se
mu to takovýmhle tempem zřejmě nikdy nepodaří. Nicméně věčně jsem tam být nemohl
a tak nastal den odjezdu. Rozhodl jsem se, že to vezmu do Tanzanie, směrem na Dar es
Salam, což je největší město na pobřeží a z něj se dá jet třeba na Zanzibar, což je ostrov
asi hodinu jízdy od pobřeží.
Rozloučil jsem se s domácím, s Barmankou a Hansem a šel chytit matatu, které
mě odvezlo na hranici. Tam jsem musel počkat až pojede nějaký autobus směrem na
Dar es Salam. To bylo kupodivu za chvilku, i když to byla taková ta typická čtyřicet let
stará rachotina, naložená až po střechu i na střeše, třeba i slepicemi a tak podobně. No
nic hlavně, že se do ní vejdu a že mě ve zdraví doveze na místo. Trochu jsem usmlouval
cenu a už jsem mohl jenom mávat z okýnka. Z Keni jsme vyjeli bez problémů, ale dostat
se do Tanzanie se jako problém trochu jevilo. Od naší ambasadorky z Nairobi jsem měl
informaci, že vízum do Tanzanie stojí 25 amerických dolarů. Připravil jsem tedy obnos a
vešel do budky, která byla jako jediná stavba široko daleko v pusté savaně. Položil jsem
na stůl peníze a pas a dožadoval se razítka. Ale chlapík v uniformě mě vyvedl z omylu,
že prý ne 25 dolarů, ale rovnou 50. No a tak začala mela, protože za prvé jsem měl
informaci od ambasadorky, takže jsem byl přesvědčen, že si chlapík chce tak akorát
přivydělat a za druhé i kdyby měl pravdu, já dalších 25 dolarů neměl a to by znamenalo
jet zpátky do banky v Mombase, což už bylo docela daleko. Měl jsem za sebou už více
než měsíc zkušeností z touhle částí světa, takže jsem se   nebojácně pustil do
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Když jsem celníkovi neohroženě řekl, že je lhář a zloděj (to byla celkem troufalost), protože já mám informace od mojí ambasadorky a přece mi o ní nechce tvrdit, že
lhářka je ona, začala se pomalu sbíhat celá posádka a křičeli jsme jeden na druhého.
Nakonec mě chlapíci přesvědčili, že prostě od 1. října se cena změnila, kdežto ambasadorka mě informovala v září. Dokonce měli něco jako oficiální vyhlášku, takže jsem
musel sklopit uši a naopak si přiznat, že tak trochu nána je právě ambasadorka. Jak
jsem totiž psal, nešlo už tak ani o ty peníze, jako spíš o to, že nebylo kde je získat.
Šel jsem tedy říci autobusákovi, že s nim dál nemůžu a ať mi vrátí peníze. Když jsem
se loudal kolem celnice zpátky chytit něco směrem do Mombasy, viděl mě celník a
říká, že můžu koupit chybějící dolárky od veksláků. Nechápal jsem, kde by se tady v té
pustině vzal vekslák a s kým tam co měnil, ale najednou kde se vzal tu se vzal chlápek,
kterej měl dolárků plný kapsy. Chvilku jsem smlouval cenu, protože kurz měl příšernej,
jenomže moc dobře věděl, že já ty peníze prostě potřebuju a tak se ukecat nenechal.
Směnil jsem a letěl jsem tedy rychle zpátky za autobusákem, že ať na mě počká, že
budu za chvíli pokračovat. Řekl ok a já šel do boudy pro vízum. Zpocenej jsem vysypal
50 dolarů a v tu chvíli mě čekalo druhý překvápko. Celník chvíli něco hledal na stole a
v šuplíkách, aby mi pak s nevinným úsměvem sdělil, že se omlouvá, ale že mu právě
došly vízové formuláře (byl jsem jediný kdo v tu dobu potřeboval vízum) a že mi může
dát jenom zadarmo razítko na tři dny a vízum si pak koupím až v Dar es Salamu na
imigračním úřadě. Naštvanej jsem byl hned dvakrát. Zaprvé jsem zbytečně měnil dolary
v hodně nevýhodném kurzu a za druhé jsem musel upustit od plánu jet do Dar es Salamu postupně po kratších úsecích, abych si mohl prohlédnout pobřeží. Zaklel jsem jako
námořník, ale to samozřejmě nebylo k ničemu. Přijal jsem tedy „třídenní“ razítko nasedl
do autobusu a už jsme jeli. No chvílemi spíš šinuli, nicméně po nějakých osmi hodinách,
jsme za tmy dojeli do Dar es Salamu. Přesně tahle jsem to ale nechtěl. Přijet do cizího
velkoměsta za tmy v deset večer, bez mapy a být jedinej bělouš široko daleko, není nic
moc. Hned se o mě začali tahat taxikáři a já čelil prvním otázkám, jako filmová hvězda.
Pořád mě chtěli vést do nějakýho pěti hvězdičkovýho hotelu, než jsem jim vysvětlil,
že hotel za čtyři doláče fakt stačí. Naložili mě do auta objeli dokola dva bloky a byli
jsme tam. Od autobusového nádraží asi 1km, pěšky bych tam byl dřív, jenomže jsem
prostě neznal cenu. Ač bylo pozdě, v hotelu byl docela hluk, a dokonce fungovalo něco
jako hotelová vývařovna. Pokoj, nebo spíš pokojíček se mi ale vůbec nelíbil. Nebyl tam
záchod, všechno bylo takový dost jetý a švábů taky víc než jsem byl dosud zvyklej. No
nic, druhý den si najdu něco lepšího, teď honem dolů na jídlo ať mi nezavřou. Báječně
jsem si pochutnal, kapánek se prošel kolem hotelu a šel spát. Další den jsem měl totiž
zažít celkem vzrušující a svým způsobem nebezpečnou příhodu, jenomže o tom jsem
zatím nevěděl, takže jsem si nechával zdát o místní pláži zvané Sun Rise Beach, o které
mi někdo vyprávěl. Než jsem se na ní druhý den dostal, zažil jsem onu již naznačenou
historku, ovšem o ní vám napíšu až příště.
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Saúdská Arábie			
						

Bobo
Dopis Druhý

Ahoj bráchové a sestřičky,
mám tu pro Vás k přečtení druhý dopis ze Saudské Arábie tak, jak jsem to tenkrát viděl.
Pohodlně se usaďte a vžijte se do atmosféry arabského světa (tehdy bylo 10.února a
teplota v Praze cca -8°C):
“Minule jsem skončil u toho, jak jsem byl nakupovat, a cestou nikoho nepotkal.
Až u obchodu. V této části kde bydlím, jsou na cizince zvyklí, protože je to velice blízko
rafinérie a jezdí sem mnoho pracovníků z ciziny. Já navíc bydlím v Intercontinental Hotelu a nejsem tu zdaleka jediný evropan. Ale k tomu obchodu, venku sedělo mnoho
žen zahalených v černých burkách “prostěradlech” a z nich jim svítila jenom očíčka,
čekaly až si manžílci nakoupí. Všechny místní ženy od cca 10 let musí neustále chodit
zahaleny, nesmí mít vidět ani kotníky, ani vlasy. Pokud je zde žena odjinud, odhalené
vlasy se tolerují, ale všechno ostatní musí být pečlivě schováno pod černou burkou. Zjistil jsem ale, že pod burkou mají klidně třeba džíny a tričko. Třeba včera, když jsem byl v
nemocnici, aby mi zjistili krevní skupinu, setkal jsem se zde s místními zcela zahalenými
ženami i se sestrami ze zahraničí. Nemocnice je asi jediné místo kde je možné promluvit
s arabskou ženou. Sice jen pár ohraných frází, ale i to bylo příjemné. (na ulici by bylo oslovit cizí ženu velmi netaktní) Všichni ke mně byli doposud příjemní a žádnou nenávist,
nebo cokoli jiného jsem necítil.
Připadá mi, že tu neustále fouká vítr, možná je to tím, že jsem přímo u moře,
možná mám prostě smůlu. Včera odpoledne foukalo tolik, že vzduchem létal písek a vypadalo to jako mlha. Viditelnost tak asi na 50m. Začínám chápat, že i v tom horku všichni
dělníci nosí něco na hlavě a kolem hlavy, aby jim to krylo uši a pusu. Písek je jinak úplně
všude, ale fakt úplně... Dnes je zataženo, teplota kolem dvaceti a dokonce spadlo i pár
kapek. (tedy nejchladnější místní období) Ale asi naposledy, protože déšť se očekává
až příští zimu… (tedy cca za 8 měsíců) Saudové nosí i péřové bundy a pletené čepice!
Odpočívám, dopoledne jsme si byli v osmi lidech zahrát fotbálek na hotelovém hřišti a
pak jsem zkoušel moře. Zatím jen po kolena, protože kolem procházela místní rodinka a ja se bál jít do plavek. Musím
nejprve zjistit, zda se to vůbec smí,
protože kolega mi tvrdí, že koupat
se může jedině v plavkách od krku
po kotníky, uvidíme.
A jak se vlastně stravuji?
Snídaně v hotelu, je tu výběr spousty evropských i místních specialitek. Dokonce jsem dnes objevil
i párky, ale nebylo to nic moc…
(takové
krevetky,
chobotnice,
nebo velbloud jsou tu o mnoho
lepší) Takže dnes jsem měl trochu
smažených brambor, nějaký
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sýr, šunku (hovězí), a spoustu
ovoce. (pokud by u vás třeba
na hranicích našli konzervu
vepřového, jdete do basy.)
Pečivo je tu snad všeho druhu.
Na oběd chodíme na vedlejší
stavbu do jídelny. Je tu vždy
výběr z cca pěti jídel, a zatím
jsem nenarazil na něco, co by mi
nechutnalo. Zvláště moučníčky
jsou pro mě lahůdkou, protože
jako já, mají moc rádi cukr.
Banány jsou na stavbě k dispozici zdarma, stejně jako
pitná voda, která je v termo nádobách. (venku je několik míst
s barely jako oáza a dvakrát za den doplňují led) K večeři zatím dojídám to, co jsem si
nakoupil v obchodě, ale jinak mohu jít na večeři do hotelové restaurace- dnes asi půjdu.
Cenově oběd v jídelně vychází tak cca na 15 Ryálů (90Kč), takže jako u nás. V hotelu je
vše samozřejmně podstatně dražší... V obchodech jsou ceny jídel srovnatelné s našimi,
ale zato sortiment je úplně jiný.
Prozatím bydlím v části města New Al Jubail, kde bydlí pouze Saudové. Vedle hotelu je
dokonce letní sídlo jejich krále (takový menší, pozlacený karlštejn) . A zde není kromě
výše zmiňovaného obchodu nic. Do budoucna bych se měl stěhovat do bungalovu v
části Old Al Jubail, kde je spoustu cizinců, přistěhovalců, a pracovníků z jiných zemí.
Tam je spoustu obchodů, ale vypadají spíš jako vietnamské tržnice a všude moc a moc
špíny. Filipínci, Indové, Pakistánci, pracovníci z cizích zemí jsou tu opravdu jediná pracovní síla, ale rozdíl od “našich” ukrajinců je v tom, že zastávají i vyšší, zodpovědná místa. Místní Saudové opravdu jen občas projdou, kouknou
a jdou se zase modlit. Turisté tu nejsou, turistická víza
Saudská arábie neuděluje. Jedině v Bahrainu, což je
samostatné království, s trochu umírněnějšími pravidly. V Bahrainu smí dokonce ženy i řídit auto, což tady
nesmí. Omezení pohybu nemám, ale některé obchody
jsou třeba v sobotu a v neděli otevřeny pouze pro místní
rodiny, samotní muži nebo cizinci mají v tyto dny vstup
zakázán. Stejně tak na hotelové pláži. Jakýkoliv alkohol
je v celém království absolutně zakázán a tak i pivo je
možné koupit pouze jahodové, citrónové, či jablečné. Po
jednom vzorku mě pokušení přešlo. Ale docela se těším,
až ochutnám nějaký jejich pořádný čajíček, uvidíme…
Hotelové hřiště s pláží je fakt dobrý. Všude je jemňoučký
písek a neustále tu kropí zelené plochy kde roste něco
jako náš řebříček. Takové mají celé fotbalové hřišťátko.
Ale je to fajn, vidět něco zeleného, protože palmy a ostatní stormy jsou celé od písku a jsou víc hnědé než zelené.”
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Pro tentokráte tedy vše a příště už vyrazím i mimo město. Tak se dozvíte něco o místní
přírodě, krásných autech a teploty stoupnou až nad 40°C.
Rariorem tam pri, o noves? Patis eorid coentio et; hors nox noripicaet inproptil vehem
tum nem pra, moenihilica dius? Ocum condi, viris.
Bistori ssilis con Itam nulint? Ceracesidis forum atqueris bonsupimum des cris, cae acta
oculi contili patiescre nitam temedo, quis.
Ut Cata, furavol udactum niu vivis, nenam videlab effreissimus verevives, que cotiam
ocre idinte, opticae fac re nos senihi, pubit, quit L. Sereni senique aucia? Buncerc estincu lticerv idieret vivicas hemquast convo, moverfi caeliquod cul tatia vidientius hostis
viveri pri is incupio escri inatisumunum eo nos et; nonsulegil tabus, quem tuam moeniu en teretiam fue cienirt ilibuli sulinte stimihi linatum, se conferibus duciis spio, ora
publicula interei publica ecerem octam que clessilium sulibus hortum anum nocchuit,
que confeculic reserur optere poponsus nercernirmil tandeps enterrive, quone ad factui
terfenam inatuus.
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