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Milí čtenáři, sestry a bratři,
nejprve bych jménem všech členů roverské části redakce Lokali chtěl poděkovat za
důvěru, kterou v nás vkládáte, když nám po odchodu Siváka do zaslouženého redakčního
důchodu vkládáte do rukou péči o chod velké části tohoto časopisu. Nemalý dík si zaslouží i
ATRI a Iron, kteří nás v naší snaze podporují. Bude-li se vám zdát, že naše práce někde pokulhává, sdělte nám to tónem laskavým, abychom zjednali patřičnou nápravu.
Abych nezapomněl, ačkoli jeho podpis kdekoli v čísle chybí, grafickou úpravu digitálně
podaných článků tohoto čísla má na starosti Ruda z roverské větvičky 305. oddílu. Není to nic
snadného a sami uznejte, jak to zvládl.
V tomto čísle bych doporučil pokračování ATRIho vyprávění k 90 letům střediska,
Mudrcův rozhovor s Benym a Sivákovo rozloučení. A taky všechny ostatní články. Já sám se
už těším, až vyzkouším poznávání přírody, jak o něm napsala Bocianka
							
Marek Soukup - Tecklis

Rozloučení...						

Sivák

Vážení čtenáři Lokali, milé sestřičky a bráškové,
Každá lidská práce má svůj začátek i konec. Dílo bývá předáváno z rukou do rukou, a
vždy existuje místo, kdy jedny ruce skončí, aby jiné začali. To místo, ta chvíle, ten čas je právě
zde. Tímto číslem bych se s Vámi chtěla rozloučit. Poděkovat Vám za přízeň, pochvaly i kritiku.
Chci poděkovat časopisu, který mi po několik let dovolil dělat to, co mě vždy bavilo. V oddíle
byla jednou z mých nejoblíbenějších činností práce na kronice a oddílovém časopise. Lokali
bylo místečkem, kde se uživily mé neumělé kresbičky a drobné „pisatelské“ nápady.
Když jsem před lety převzala časopis od Líby a zasedla ke stolu, abych na list bílého
papíru napsala poprvé ono známé a důvěrné oslovení:“ Vážení čtenáři Lokali, milé sestřičky a
bráškové,“ netušila jsem, že těch let, co mě čeká, bude celých sedm.
První roky jsem se opravdu moc snažila přinášet do Lokali nové a neokoukané věci. Hned
na začátku jsem otevřela velkou soutěž pro oddílové družiny a tenkrát mě velmi mrzela malá
účast. Nové rubriky se plnily jen málo, často oddíly zapomínaly na příspěvky a mě pak bylo
smutno, že časopis neotvírají nejmladší členové oddílů, kterým podle mého měl patřit. Naopak
radostí byla spolupráce s 305.rojem světlušek, kde na Lokali nikdy nezapomněli. Tak jako
kluby OS.
Přesto úvodní nadšení vystřídala léta stagnace, zvláště ta poslední. Dnes už nedávám
časopisu tolik, kolik by potřeboval ….tak to vidíte, náš nejmenší, sedmiměsíční Jiřík, se právě
probudil a pláče. Takhle je to se vším, když k něčemu sednu, většinou jsem hned odvolána
zásahem zvenčí.:-)..už je ukonejšen a mohu pokračovat. Za těch dlouhých sedm let se mnohé
změnilo i v mém životě. Především se počet mých dětí zastavil na čísle tři. Čtyřikrát jsme se
stěhovali, počtvrté a naposled (jak doufám:-)) mimo Prahu. Náš 306.oddíl, který jsem vedla či
spoluvedla 10 let, jsem předala. Za další rok byla jeho činnost byla ukončena.
Moc mě to mrzelo.
Děti jsou největším pokladem našich životů. Těm třem, které mi byly svěřeny od svého zrození se snažím dát skutečně vše, a především svůj veškerý čas. Snad i proto na Lokali
zbývá toho času méně a méně. Čas ovšem není tím hlavním důvodem, proč jsem se rozhodla
vzdát práce koordinátora Lokali a předat jej novému redaktorovi. Věci nemají stagnovat, mají

se vyvíjet a žít dál. Myslím, že je načase, aby proběhla změna v životě našeho střediskového
časopisu. Tou změnou je nové vedení, které přinese nové myšlenky.
Za těch sedm let jsem pochopila, že Atri a Kendy jsou pro Lokali železnou jistotou, a spolupráce s nimi je důležitá. I když se představy občas mohou rozcházet a tu a tam se i rozcházejí.
Přes to všechno pro mě spolupráce s nimi znamenala moc. Za vše jim děkuji, za povzbuzování
v práci na časopise, za pochvaly, ochotu, vstřícnost.
Také děkuji Ironovi, který zvláště v posledních letech udělal pro Lokali moc. Popoháněl
oddílové přispěvovatele, a to není práce snadná. Možná se na mě Iron bude zlobit, že utíkám,
ač o nástupci není ještě 100% rozhodnuto. Ale moje rozhodnutí už bylo nakousnuto a nakonec
po dlouhé úvaze jsem se rozhodla skončit. Věřím, že společně s rovery, se najde ta správná
cesta dál.
Všem čtenářům přeji, aby mohli každé tři měsíce, dál očekávat nová čísla Lokali. A všem těm,
kteří se na těch nových číslech budou podílet, aby měli jen samé výborné nápady.
To víte, že se mi bude stýskat.								
Sivák

Volební sněm střediska				

Iron

Dne 8.10.2007 proběhl v klubovně střediska Za Poštou 3 volební sněm 35. střediska.
Beny po cca 10 letech už nekandidoval znovu na funkci vedoucího střediska.
Zástupce vedoucího jsme už od rezignace Berdyho několik let neměli. Bylo tedy třeba nalézt celé nové vedení střediska. Této činnosti se Beny věnoval poměrně intenzivně a jeho
rozhovory s činovníky střediska trvaly několik měsíců. Vzhledem k úkolům, které budou členy
nového vedení střediska čekat, bylo cílem nalézt co nejsilnější vedení. Tzn., aby ve vedení
střediska byly zastoupeny všechny velké skupiny, které působí na středisku (tři velké dětské
oddíly, oldskauti a roveři. Ti jsou sice registrovaní v dětských oddílech, ale pracují společně
jako jeden roverský kmen střediska). Z tohoto jednoduchého výpočtu plyne, že nové vedení
by mělo být tedy pětičlenné. Kromě Irona a Boba všichni další členové kandidovali pouze jako
členové vedení střediska, ne na jednotlivé funkce. Jako zástupce 309. oddílu kandidoval Iron
na funkci vedoucího střediska, jako jeho zástupce kandidoval Bobo, za 305. chlapecký oddíl.
Dalšími kandidáty byla Korunka, za 305. dívčí oddíl, Berdy zastupuje oldskauty, roverský kmen
Šmudla.
Po skončení sněmu došlo k rozdělení funkcí tak, že do konce roku bude Berdy
vykonávat funkci hospodáře, kterou od 1. ledna, s ohledem na přechod na podvojné účetnictví,
převezme Korunka, a Berdy se nadále bude starat o majetek střediska, klubovny, základny ve
Vestci a v Sedle. Šmudla převezme funkci výchovného zpravodaje a bude se tak starat o akce
střediska, komunikaci s výchovným odborem obvodu a nabídky akcí mimo středisko, nabídku
lesních kurzů a škol.
Ke změnám došlo i v revizní komisi střediska. Jako předsedkyně kandidovala Kamzice, jako další členové Beny a Cipísek.
Všechny kandidáty, jak do vedení střediska, tak i do revizní komise sněm zvolil.
V průběhu sněmu byly předneseny zprávy o činnosti za minulé období (vedoucího střediska,
výchovného zpravodaje, hospodáře a revizní komise) a Beny požádal o obnovu svého
skautského slibu, což mu sněm umožnil.
Na sněm bylo pozváno 27 delegátů, z toho se zúčastnilo 19 delegátů tj. 70%.

Sýkorky a Sýkory
společně vyrazily za vánočními světýlky		

Pušťa

        Dřevomorka 14. – 16. 12. 2007

Sešly
jsme
se
v 16:45 na nádraží Vršovice
a jely do Lužických hor na
zastávku Jedlová. Výpravy se
zúčastnily Kiki, Alka, Korunka,
Rajka, Luciáš, Žabka, Bocianka, Brepta, Puštík, Hedvika, Čírka, Puma, Sluníčko,
Cvrček a Gingo. Hrozně
dlouho jsme šly do kopce
a bloudily lesem, takže jsme (i
první skupinka, která se část
cesty vezla autem) do chaty
dorazily až po půlnoci.
V sobotu jsme šly na rozcvičku, pak jsme hrály hry a potom nastal děsný chaos, jelikož
jsme vydávaly na výlet do Německa. Došly jsme až na Falkenstein, kde byly nádherné krápníky.
Navrátivše jsme ještě venku tvořily stavbičky ze sněhu. Po krátkém odpočinku jsme šly na
dalších pár her a pak na rukodělky. Dělaly jsme nádherné jakoby zamlžené lucerničky. Pak nastal čas zdobit vánoční stromeček a to tak, že vedoucí řekly, ať každá přinese nějakou skautskou
věc (šátek, uzlovačku, píšťalku,...).
Se stromečkem již ozdobeným, jsme šly vařit dlouho očekávanou SLAVNOSTNÍ
VEČEŘI!
My světlušky jsme vařily tohle: vydlabaly jsme chleba, vydláždily jsme ho sýrem a nalily jsme do
něj výtečnou bramboračku (ještě zbylo, tak jsme ji daly do hrnce). Všechny, co chtěly, si nalily
a chleba koloval.. Nejdřív jsme jedly bramboračku, pak sýr a nakonec chleba. Skautky dělaly
ovocný salát s kuřecím masem, roverky palačinky se špenátem a Luciáš výborný kuskus.
Samozřejmě jsme pak měly sladké cukroví, perníčky, vánočku.
Když jsme se dost najedly, měly jsme za úkol proměnit se v kapelu. My jsme zazpívaly
koledy. Pak jsme se na čas
proměnily v sochaře a beztvarou hmotu a když jsme se
dost nasmály, konečně jsme
se pustily do rozdávání a rozbalování dárků. Ještě před
spaním jsme vyrazily na krátkou procházku se zapálenými
lucerničkami. V neděli jsme se
snažily zahrát hru Pohádka,
ale všem byla zima, tak jsme
hru ukončily. Tak jsme vzaly
batohy a hurá domů!

Putování za lesním čertem Barnabášem		
		

Hedvika

            Sýkorky, Černolické skály 1. 12. 2007

Sraz jsme měly v 8:45 na Hlavním nádraží.
Ráno poprchávalo, ale přestalo. Když přišla i vlčata,
jeli jsme směr Černolické skály. Jely jsme: já, Pušťa,
Puma, Kiki a Sasanka. Jeli jsme třípatrovým vlakem (my
samozřejmě nahoře =o)). Ve vlaku jsme procvičovali
rostliny.
Když jsme vystoupili, šli jsme po žluté. První
zastávka byla u zamrzlého jezera. Všichni na něj házeli kameny a klacky. Dvě vlčata se dokonce probořila.,
ale jenom po kotníky (naštěstí)., ale stejně všichni házeli. Poté jsme hráli hru. Puštík – drak byla přivázaná
u stromu na dlouhém laně a musela nás chytat a my
jsme museli sbírat šišky – drahokamy. Pak všichni
za odměnu dostali čoko a bonbon a šli jsme dál. Po
sváče jsme šli strašně dlouho a nikdo už nemohl a
všichni už mysleli, že už tam Mikuláš musí být. Byla
docela zima, ale díky kopci nám bylo teplo. Jen toho
Mikuláše ne a ne potkat. Ale nakonec jsme
ho našli a všichni kromě vedoucích dostali
perník. (Protože vedoucí nezarecitovali nebo
nezazpívali!)
Poté jsme si všichni opékali buřty a chleby.
Když nám trochu slehlo, hráli jsme takovou
zajímavou hru. Na louce jsme měli hledat
kartičky s obrázky, poznávat, co na nich je
a psát to na papír. Přitom nás nesměli chytit
vedoucí. Domeček byl jenom u kartiček.
Nakonec jsme šli. Vlčata napřed, my pak,
protože si Puma převlékala kalhoty.
Domů jsme jeli tím samým vlakem, my zase nahoře. Metrem jsme dojeli na Strašnickou
k rodičům
Výlet se mi moc líbil.

Prahou plnou strašidel a sýkorek
       

		

Rajka

Sýkorky, 12.1. 2008

		
Na tento závod jsme se připravovaly dlouho dopředu. Na schůzkách jsme luštily šifry a
učily se pracovat s mapou. Den před závodem nám
onemocněla Puma, proto ji nahradila Anička, sestra
naší malé Čírky. Závod se běžel na Kampě a Starém
Městě, kde byla rozmístěna rozličná strašidla. Startovalo se z areálu Tyršova domu a přechod přes Vltavu byl povolen pouze po Karlově mostě. Tříčlenné
hlídky dostaly bloček se zašifrovanými názvy ulic
a mapku. Cílem bylo najít co nejvíc strašidel a
nepřekročit přitom časový limit 2 hodiny.
Naše Sýkorky byly skvělé. Hlídka Křupka,
Myška a Soník skončila na 11.místě, hlídka Drobek,
Anička a Gringi na 26.místě. Třetí hlídce ve složení
Hedvika, Puštík, Čírka se bohužel nepodařilo
dodržet předepsaný limit a byla diskvalifikovavá. U
mě ale vyhrály všechny, protože se nikdo neztratil!
My se Sasankou jsme se také vydaly
na „lov strašidel“, ale moc úspěšné jsme nebyly.
Po dlouhém pátrání jsme nakonec objevily jen
lidožravého medvěda a dvojici trpaslíků. V cíli nás
všechny čekal stánek s klobásami, párky v rohlíku a
s výbornými hranolkami, pak podívaná na žonglování s diabolem, kruhy a kuželkami, divadelní
vystoupení šermířské skupiny, světelná show a nakonec volba Miss Huhula. Tu bezkonkurenčně
vyhrál řezník s plamennou sekerou. Bylo to skvělé a tak jen doufáme, že se Strašidla nekonala
naposled.

Vánoční výprava do Měsíčního údolí			
			

       

Klokan

309.vlčata, 14.-16.12.2007

Čtvrtek - Celá výprava začíná samozřejmě doma při balení. Já jsem při balení byl
trochu ospalý, takže balila hlavně mamka. Ale pár (více) věcí mi stejně chybělo.
Pátek - Odjížděli jsme z hlavního nádraží v 5:10 a přes Benešov u Prahy jsme dorazili do Vlašimi kolem 7.hodiny. Ušli jsme pár kroků od nádraží a čekali na IRONa. Potom
jsme došli na kraj Vlašimi a opět čekali na IRONa. Tentokrát úspěšně. Bohužel vzal jenom
SOVU,RENČU,VLKA A HONZÍKA. MICHAL a já, ještě se STANDOU a KOCOUREM jsme šli
pěšky. Nic zábavného to nebylo, protože MICHAL pořád skuhral a hlavně nám svítil do očí.
V chatě bylo hodně přetopeno, a hlavně mě překvapilo, že v našem pokoji budou spát ROVEŘI.
Něco jsme si vybalili, hráli UNO a pak hurá na večeři a spát.
Sobota - Vzbudil jsem se první, pak VLK,HONZA A MICHAL. Šli jsme se umýt, pak
na snídani: rohlík namazaný máslem a marmeládou, čaj. Vyčistit si zuby a pak na výlet. Tam
jsme hráli různé hry, třeba na schovku. A pak zpátky, tam jsme znovu hráli schovku. Nakonec

jsme hráli společnou hru se skauty na
Medvědy. Měli jsme co dělat abychom
sešli ten příšerný kopec a někteří s tím
měli dost hodně práce. Někteří se i klouzali, třeba já.
Následoval oběd: Hrachová kaše,
knedlíky s vajíčkem a ledová čokoláda. Po
něm jsme měli polední (ne)klid. Kluci se
prali a já se Syslem jsme se přidali. Když
skončil, šli jsme dělat věnce a pak jsme
měli volno. Já a MICHAL jsme postavili
bunkr a sehnali jsme dobré zbraně. S nimi
jsme bombardovali SOVIČKU a KOCOURA. Ještě jsme lili olovo a pak zdobili stromeček, dělali
přání, svíčky a řetězy.
To už byl večer. Tak jsme šli do pokoje a oblékli jsme se do kroje. Potom jsme šli večeřet
toto: bramborový salát, rybí prsty, čaj a cukroví. Přijeli BENY, BLANKA a DAVID. Zapálili jsme
svíčky, a bylo i povídání od IRONA a čtení od MUDRCE. Došlo na speciál způsob dárků a to
ANONIM(ní). Následovaly normální. Dále jsme hráli Bang, vyčistit si zuby a hurá do postele.
Neděle - Jako v sobotu i v neděli jsem vstal první. Tentokrát kvůli RENČE, protože si
chtěla zabalit, tak jsem ji pozdravil a šel jsem spát. Najednou přišel IRON, protože šel vzbudit
KOCOURA. Toho jsem také pozdravil a tím vzbudil VLKA. Ten ho také pozdravil. Po chvilce
přišel IRON vzbudit SOVU. A VLK se zeptal IRONA kolik je. IRON řekl že je půl osmé. Potom
jsme si hráli s baterkou, pak na záchod. Po půl hodině byl budíček, ale vzbudil nás až KOCOUR, jinak by jsme byli pořád v posteli.
Hned jsme se šli umýt, a pak na snídani kde bylo: vánočky, kakao, cukroví a čaj. Přišlo
balení a tím i zmatek
ve věcech. Byl jsem první, ale některé věci jsem si zapomněl takže
jsem byl DISKVALIKVIKOVÁN.Potom jsme si vzali svačinu a šli.
Ve Vlašimi jsme na náměstí obdivovali malé vrby. Na nádraží jsme čekali na motorák.
A já tam našel MF DNES. V druhém vlaku jsme dostali LOKALI. A nakonec jsme dorazili do
Prahy. Mamka přišla o 5min. později. Mezitím jsme šli na hřiště.

Bitva						
			

            

Jakub & Pirát
309. vlčata 20.10. 2007

Bylo chladné sobotní dopoledne.
V devět hodin jsme se setkali na stanici metra Strašnická. Poté ostatní jeli autobusem a
my s Ironem v autě. Na místo jsme dojeli asi
o půl hodiny dříve než ostatní. Vlčata přišli,
tak jsme se nasvačili a šli kousek do lesa, kde
nám vysvětlili pravidla, rozdělili nás do skupin a
ukázali území. Potom nám předvedli pevnosti a
my jsme je opravovali a vylepšovali. Asi za dvě
hodiny jsme si šli vyrábět hamání. Opekli jsme

si buřty, uvařili bramborovou polévku a
najedli se. Po obědě
určili generály a veterány (veterán měl tři
životy a všichni ostatní jen dva). Až jsme
si všechno vysvětlili,
připravili se a šli jsme
do pevnosti. Vyčkávali
jsme a také jsme se dočkali. První útok byl slabý, po obraně jsme šli s Pavoukem do útoku a
narazili jsme na menší odpor (tři vlčata). Prozkoumali jsme terén a našli jsme nepřátelskou pevnost. Moc přátelsky nás nepřivítali, tak jsme se radši stáhli.
Než jsme se vrátili, stačili na nás zaútočit. Generál byl většinou v pevnosti.
Tento útok byl odražen. Po chvilce klidu jsme nechali v pevnosti pár vlčat a šli jsme všichni do
útoku. Bohužel nepřítel kladl tuhý odpor. Po neúspěšném útoku nadešel čas bránit pevnost.
Přišly dva mohutné útoky, ale všechny jsme odrazili. Vedoucí se zmohli také na pár útoků, ale
ty naštěstí nestály za nic. Zas byl chvíli klid, protože obě strany utrpěly velké ztráty. Naneštěstí
nepřítel se bránil zuby nehty a tak díky
naší houževnaté obraně, nevyhrála
ani jedna strana. Naštěstí pro velké
ztráty způsobené protistraně jsme
byli vítězi prohlášeni my. Následoval
krátký odpočinek a odjezd domů. Pirát
jel s ostatními autobusem a já, Kulda,
Miky a Ježek zase s Ironem autem.
Byl to pěkný zábavný den plný napětí
a legrace.

Vánoční výprava 309 Střelka a 309 Lišáci
            

			

Opo

     309.smečka & střelka 14.-16.12 2007

V pátek v pozdních odpoledních
hodinách jsme se sešli na zastávce vlaku, kde jsme vyčkali na
jeho příjezd. Ve vlaku bylo trochu těsno, tak jsme se uchýlili na
chodbu. Cestou se nepřihodilo
nic zvláštního, tak jsme v pořádku
dojeli až do Benešova a odtud do
Vlašimi. Odtud jsme se vydali na
pochod nocí do Měsíčního údolí.
Dorazili jsme za tmy a kupodivu se
nic zvláštního při našem příjezdu
neudalo, tak jsme se všichni začali
zabydlovat, a poté jsme se sešli v jídelně, kde jsme povečeřeli. Po večerní hygieně se vlčata
odebrala do svého pokoje a my do svého. Ještě než jsme šli spát, přečetl nám Marek úvod
do naší etapové hry, v níž jsme se ocitli na planetě Arrakis, zvané též Duna, plné zázračného
koření, které prodlužuje život a používá se téměř ke všemu.
Ráno jsme měli rozcvičku v podobě pašování onoho koření skrz nepřátelské hlídky.
Starší skauti nebyli moc úspěšní, pronesli pouhé dvě zkumavky koření, kdežto mladší skauti jich
pronesli pět. Po snídani se Standa s Renatou zavřeli v kuchyni a začali připravovat slavnostní
večeři, skládající se již tradičně z vynikajícího bramborového salátu a rybích prstů. Skauti se
vydali pro větvičky na věnce a pro vánoční stromek. Ti, co ještě neměli zabalené dárky je začali
balit. Všichni jsme s sebou měli mít jeden anonymní dárek, který se pak bude losovat, a tak
jsme jej postupně dávali do krabice, k tomu určené, a vždy nám bylo řečeno, jaké číslo bylo
našemu dárku přiděleno. Mudrc také donesl olověnou trubku, kterou naštípal na kousky a posléze tavil v ohni, odkud roztavené olovo lil do vody. Každý si tak mohl odlít. Odpoledne jsme si
zahráli společně s vlčaty na medvědy, kterými byli Achil s Myšákem. Všichni jsme se uběhaní,
ale veselí vrátili do chaty, kde jsme se vrhli na výzdobu jídelny a zdobení stromku. Samozřejně
jsme také museli vyrobit vánoční věnce. Letos byly tři. Roveři, mladší a starší skauti si každý
vytvořil vlastní. Bylo také možno vyrobiti si svoji vlastní svíčku ze včelího vosku, který přivezla
Klára. Sovička jako obvykle organizovala výrobu vánočních přáníček. Když už bylo téměř vše
připraveno, přijeli Beny, Šmudla a David s Blankou. Poté jsme se všichni převlékli do krojů a
připravili se na vánoční večeři. Večeře byla výborná, někteří si i několikrát přidali, ale přesto
ještě salát zbyl. Po večeři se přistoupilo k rozdávání dárků a losování dárkové tomboly. Po celé
místnosti se ozývaly nadšené výkřiky pokaždé, když někdo dostal něco zajímavého. Za chvíli již
byl pro některé čas jít spát, a tak se začali vydávat do pokojů, aby si uklidili své dárky a převlékli
se do spacího.
Ráno se začalo s balením. Museli jsme odstrojit a odnést stromek. Muselo se také zamést, shrabat jehličí a větvičky, aby tam bylo čisto. Před odjezdem jsme si ještě zahráli nějaké
hry, pak jsme popadli naše zavazadla, dali sbohem Měsíčnímu údolí a vydali jsme se plní dojmů
na zpáteční cestu do Prahy, kam jsme dorazili kolem čtvrté hodiny odpolední.

Mikulášské putování a věci okolo			
            

Mikki

     			
			 30.11. - 1.12 2007

Bylo to 30. listopadu a všichni se
sešli na Skalce, jenom já jsem byl doma,
protože to celé bylo u nás v kostele (v
klubovně ve sklepě). Nejdříve jsme hráli
asi 2 hodiny ping-pong. Potom jsme měli
večeři, následovala prohlídka kostela, kotelny a věže. Sešli jsme schody a byli jsme
zase v klubovně. Tam jsme si rozložili
spaní, a pustili si film „60 sekund“ a „Policajt z Beverly Hills“ (ten většina nedokou-

kala, protože usnula). Druhý den všichni vyrazili
na metro, jenom Opo musel jet domů. Vystoupili
jsme na stanici Hlavní nádraží a vlakem jsme jeli
do zastávky Všenory. Ze stanice jsme museli po
svých. Ještě k tomu do kopce. Šli jsme bahnitou
cestou, která vedla chvíli lesem a chvíli po kraji
lesa kde byly i domky a chaty. Na cestě bylo rozcestí, a pak už cesta byla asfaltová. A my jsme
šli zase do kopce. Přestávka byla až u autobusové zastávky. Tam jsme si sedli a najedli se,
protože jsme měli dost času. Když jsme dorazili
na Černolické skály, převlékli jsme se do kostýmů, rozdělali oheň a mohli jsme jen čekat na
vlčata a světlušky. Čekali jsme půl hodiny, a pak konečně dorazili. Nechali jsme čerty, ať je chvíli
straší a pak já – Mikki jako anděl a Mudrc jako Mikuláš jsme vyrazili s pytlem perníků za nimi.
Všichni něco zazpívali a dostali perník. Vlčata a světlušky hráli hru a my, skauti, jsme zabalili
stanoviště a šli jsme opět na vlak. Pouze Achil a Klára jeli s Ironem.
Lyžařská výprava					
            

Ježek

     

		
309. Střelka 5.1. 2008
			
Účastníci: Iron, Šmudla, Achil, Klára, Žvejk, Myšák, Smíšek, Opo, Ježek, Kulda, Jakub
Odvoz: Berdy, Iron

Všechno to začalo jednoho sobotního rána, spíše noci. Všichni účastníci byli nuceni vstávat
velmi brzy ráno. Když se všichni konečně sešli, hodiny ukazovaly 6:30 a bylo na čase vyrazit.
Cesta do Rokytnice byla opravdu velmi vyčerpávající. Téměř všichni se uvedli do stavu
nevědomosti, tedy spánku. Míjeli jsme mnoho zajímavých věcí… Škoda jen že jsme je neviděli.
Asi v půli cesty byli všichni hladoví a většina z nás se potřebovala nutně vyvenčit. Berdy byl tak
milý a zastavil nám u benzinové pumpy, kde také bylo občerstvení a toaleta. Než jsem vše stihl,

nevím jestli omylem či naschvál, ale málem mi ujeli.
První věc, kterou v Rokytnici všichni zjistili, že
je na zemi sníh. Tím pádem nemohlo auto vyjet kopec.
Takže si každý vzal své věci a šlapal kopec sám. V chatě
se většina z nás rychle převlékla do lyžařského oděvu.
Převlečení jsme hned běželi zpět k autu, protože Berdy
byl tak ochotný, že měl v plánu nás odvést ke sjezdovce.
Jenže tu byl problém. Pořád se na někoho čekalo - na
mne. Na sjezdovce se všichni přezuli do přeskáčů a vyrazili si koupit permanentku. Trvalo jen chvíli a už jsme jeli
lanovkou (Přibližovákem) do půlky kopce. Poté jsme kus
sjeli a sedli na lanovku na Lysou horu. Nahoře se všichni
domlouvali o kdejakých věcech, načež se to konečně rozjelo. Šmudla se asi rozhodl, že si jízdu na lyžích vylepší
a tak začal bourat do značek. Takhle se jezdilo až do uzavírací doby vleků a lanovek. Brzy nato jsme se srazili na
parkovišti opět pod sjezdovkou. Cesta zpět do chaty se
konala po svých.
Hned, jak jsme dorazili do chaty, se každý nějak
ubytoval a rozdělila se práce. Někteří se měli postarat o
večeři a jiní zas o něco jiného.. Mezitím ten, kdo byl bez
práce, tak ji buď dostal nebo se šel sprchovat. Po dobré
večeři byly tři možnosti - buď hrát Bang, koukat na televizi
nebo spát. Každý si vybral něco. Po krásném spánku jsme
všichni do jednoho museli brzy vstávat abychom byli brzy na sjezdovce, předtím však bylo třeba
si ještě ráno zabalit. Malou chvíli po snídani se znovu opakovala cesta na sjezdovku, tentokrát
ale ski busem. Všichni si poklidně lyžovali, jenom já prostě musel zahučet do lesa... Vlastně
ještě Žvejk spadnul do potoka a pár jiných drobností, které k lyžování nerozlučně patří. Chvíli
před ukončením jízd některých z nás bylo malé občerstvení. Polovina z nás jela do chaty dřív,
protože se chtěli ještě převléknout. Hned pak byl odchod na autobus, kde jsme se znovu všichni
sešli. Za chvíli jsme mohli nastoupit do autobusu a odjet do Prahy. Mimochodem připomínám že
to už je neděle. V autobuse se znovu většina z nás uvedla do spánku. Tak jsme přijeli do Prahy,
načež jsme se všichni rozloučili a jeli domů.

Výlet do hrusic						
            

			

     

Lovec

305 Vlčáci & Vlčata 26.1. 2008

Sešli jsme se na nádraží Strašnice ve složení Kuba, Žvejk, Já, Páka, Napo, Bobo
a hromada vlčat. Jako nejrychlejší a takticky nejvíce vyhovující dopravní prostředek byl našimi
vedoucími zvolen vlak. Vystoupili jsme z něj v Hrusicích, načež jsme se vydali směr muzeum J.
Lady. Cestou jsme míjeli hřiště s houpačkami. Tam jsme udělali pauzu.
Občerstveni jsme pokračovali v cestě k muzeu, kde jsme nechali vlčata, aby si spolu
s Bobem užila nám již notoricky známou výstavu. Můj plán na zevlování byl zavrhnut a my
jsme se jali vyrábět pro vlčátka stopovačku. Vzali jsme to přes les a probrali jsme nejnovější
počítačové hry. Na konci stopovačky jsme zakempovali na mýtince a aspoň chvíli zevlovali a
prohlíželi Pákův archiv fotek z tábora.
Když tu jsme uslyšeli řev vlčat. Nuž, odebrali se schovat před těmi teroristy do lesíka
očekávajíce, že nás budou hledat. Chvíli jim to trvalo ale nakonec nás přeci jenom našli. Za
odměnu si s námi zahráli trojnožku, na Toma a Jerryho a Pane, pojďte ven.
Ovšem Bobo nás ještě před začátkem her opustil, aby připravil vlčatům i nám
stezku moudrosti. Tu jsme absolvovali a pak už hurá na vlak do Prahy, ve kterém se opět
naplno rozhořely diskuze o Zeměploše, o WoWku a o Chucku Norrisovi.
Z vlaku jsme vystoupili na Strašnické zástavce, rozloučili se a pod rouškou tmy jsme se
rozešli (a rozjeli) do svých domovů.

Víkend mikulášský aneb nejsme barbaři		
            

cert skautských kapel nebo shlédnout
díla skautských divadelních souborů.
V sobotu vše pokračuje
Mikulášským seminářem alias
MiXemem, kde odborníci skautští i
neskautští přednášejí řadám roverů
o tématech, která jsou společně
s tématy Polibku můzy vyhlašovány
jejich pořadateli. Pro příklad – ten
poslední se nesl v duchu motta „Mysli
globálně, jednej lokálně“, ročník 2006
proběhl ve znamení skautského
výročí sta let a před dvěma lety se
mluvilo na téma „Možnost volby“, jež
se zabývalo především totalitními režimy. Sobotní den končí již tradičně Tanečním večerem,
kde se mohou potkat známí a přátelé, kteří zatím na sebe neměli během Víkendu čas. V neděli
ráno – tak brzy ráno, že málokdo z tančících předchozího večera je schopen se dostavit – se
koná projekce vítězných filmů Polibku můzy, jakožto i jiných filmů se skautskou tématikou.
Mezi skauty je rovněž řada kapel, výtvarníků a fotografů a akcí zaměřených na jejich činnost.
Mezi nejznámější patří Obscura či Inspirace, ale o tom až příště :-)  

Kika

     

		
Roveři 5.1. 2008
			
Ačkoliv nás většina veřejnosti
stále vnímá spíše jako zelené mužíky
s krumpáčem, popřípadě sekerkou v ruce, co si zpívají s kytarou u
táboráků a o kulturu jako takovou
se díky svému přírodnímu založení
příliš nezajímají, opak je pravdou.
Možná víte, možná ne, ale skauti
žijí i kulturně. A dokonce velmi
intenzivně.
Již deset let je každoročně
nejvýznamnější skautskou kulturní
akcí Mikulášský víkend, zkráceně
též Mikvik. Odehrává se vždy první
víkend v prosinci a je rozdělen na několik částí. První z nich – a nejspíše i ta „nejkulturnější“ – se
jmenuje Polibek můzy. Výtvory tvořivců z řad roverů se zde porovnávají v mnoha disciplínách
– od poezie a prózy přes všemožné výtvarné techniky až po hudbu, divadlo a film. Podmínkou
je, že díla musí být zaměřena vždy směrem, který určí pořadatelé – minulý ročník se odehrál
ve znamení číslovky 10, letos je téma Vztahy. Páteční večer je pak věnován vyhlášení vítězů
všech kategorií.
Souběžně s Polibkem probíhá Komponovaný večer, kde je možno vyslechnout kon-

Kterak Iron Krtečka na plese vyhrál		
            

			

     		

Žabka
		

19.1. 2008

V sobotu 19. 1. se konal 13. ročník známého skautského plesu, který každoročně
pořádá pražské středisko Dvojka. Naše 35. bylo zastoupeno početnou skupinou roverů a
činovníků za doprovodu malého Matesa, který se nenechal zahanbit a provedl jak Marinu, tak
Rajku. Ples tradičně začal předtančením skautských tanečních, ladné pohyby tanečních párů
nám spolu s písničkami ze Shreka učarovaly.
Naše vlastní víření po parketu doprovázela živá hudba, rušily je přestávky, ve kterých bylo
možno něco malého zakousnout (taneční partner se nedoporučuje) či nakoupit lístky do tomboly, jak mnozí z naší skupinky činili. Hodnotné výhry byly losovány hodinu před půlnocí a všichni
byli napjatí, jestli právě jejich pexesový obrázek bude tažen. Vyhrál jediný z nás – Iron si asi
v půli vyhlašování doběhl pro apartní batůžek s Krtečkem a tím bylo štěstí naší enklávy v rámci
tomboly pro tento večer vyčerpáno. Inu, třeba příště.
Protože za rok jdeme znovu!

Pohádková říše					

Kamzice

Vítám malé i velké na druhé návštěvě pohádkové říše. Nejdříve se zase
podíváme za příběhy z Večerníčku a potom za ostatními pohádkami.
Vezměte si tužku, tiše se usaďte…..připravit, pozor a letíme do pohádky…

Večerníček
1. Zaškrtnete-li písmenka u správných odpovědí, získáte název pohádkové postavičky.
Z jaké pohádky je: „Mě nikdo nemá rád, se mnou si nikdo nechce hrát“?
R) z Kluka z plakátu
S) z Rákosníčka		
Š) z Velrybího domova
Jak se označovalo Krakonošovo území?
T) Krakonošovo		
A) U Krakonoše		

P) Tady je Krakonošovo

V jaké pohádce byli dědci Fujaváci?
A) v hajném Robátkovi E) ve víle Amálce

D) v Rumcajsovi

Z čeho vařili Křemílek a Vochomůrka povidla?
O) z ostružin		
F) ze švestek		
J) z borůvek
Který pták dělal Štaflíkovi a Špagetkovi naschvály?
B) vrána			
L) kavka			
V) žluna
Jak se jmenoval spolužák Macha a Šebestové, kterému zabíjeli bacily v krku?
L) Kropáček		
K) Horáček		
A) Poláček
2. Poznáte postavičky z večerníčků?

3. Přeházením písmenek
postaviček z pohádek:

naleznete

názvy

Kílkeeřm a ůrkaVomoch
zorokOtš
lucinktaŠ
sípiCek
kýredsyV

Pohádky z filmu i knížek
4. Poznáte, z které pohádky jsou následující
úryvky?
...To všecko se stalo před jarem. Když už
jaro odkvítalo, vzpomněl si starosta Rumpál, že se
vypraví do lesa spočítat nové letošní zajíce. Vzal
notes a tužku, na nohy si dal natáhnout zvlášť pevné lovecké boty. Ve městě se mu klanějí měšťani,
venku v poli se mu kameny samy odvalují z cesty.
Z keřů vykukují mladí zajíci a poslušně hlásí svá
matriková čísla. „Prvňák, druhák, třeťák…“
...Jiřík šel k moři a chodil smutně po
břehu, moře bylo čisté, ale tak hluboké, že nemohl
ani dna dohlédnout, a což teprve na dně vyhledat
prsten!...
5. Zaškrtnete-li písmenka u správných odpovědí,
získáte název postavičky, která se velmi dobře zná
s první postavičkou.
Kolik kadibudek bylo na začátku filmu S tebou
mě baví svět?
B) jedna s dvěma dírama
M) tři
H) dvě
Kdo ve skutečnosti byla v pohádce nesmrtelná
teta?
U) závist				
Á) štěstí			
I) rozum

Sloupek

Kdo si hraje, nezlobí
Bocianka

Už jste někdy zkoušeli vnímat
přírodu okolo všemi smysly? Jen malá
hrstka lidí si uvědomuje, že přírodu
lze vnímat i jinými smysly než pouze
zrakem. Já sama jsem po dlouhou
dobu přírodu okolo sebe brala pouze
za „pastvu pro oči“. Zkušenost s touhle aktivitou mi opravdu pomohla se
na přírodu okolo dívat jinýma očima.
Začala jsem jí vnímat nejen očima ale
i ostatními smysly.
Je to aktivita třeba na tábor nebo
jen tak do přírody. Vyžaduje pouze
teplo, hezké počasí, šátek a nějaké
lidičky…( není toho moc.. :-) )
Poté už stačí vytyčit trasu lesem
s cílem (ne příliš dlouhou, asi tak
250m), nějakou pokud možno bez
ostrých a nebezpečných předmětů,
sundat si boty a bez mluvení vyrazit
po vytyčené trase. Po dosažení cíle si
říct co každý z bosých členů cítil, čeho
neobvyklého si během cesty všiml.
Poté následuje další část poznávacího
kurzu, rozřazení do dvojic. Jeden
z dvojice si zaváže oči a ten druhý
(vidoucí) ho vede k jednomu, předem
vybranému stromu, ale tak aby nevidoucí nevěděl kterému. Tento strom
si nevidoucí osahá, zjistí jeho výšku,
typ kúry… Poté se stejnou cestou
vrátí k výchozímu místu. Tady si nevidoucí sundá šátek a hledá ten strom,
který předtím poslepu osahával. Poté
se role ve dvojici vymění.
Když se zase všichni sejdeme na jednom místě, znovu si
probereme co koho zaujalo a co bylo
překvapením. Následuje návrat stejnou cestou. Zastavujeme se u všeho,
co některého človíčka během cesty
tam zaujalo.

Který skřítek naučil dívku příst zlaté nitě?
B) Cimprcampr			
R) Rumplcimprcampr

N) Rumplperda

Jak se jmenovala princezna se zlatou hvězdou na čele?
I) Milada				
V) Lada			

M) Helena

Co bylo oblíbeným nápojem otce princezny Leontýnky (Ať žijí duchové)?
A) francovka			
O) medovina		
Č) bílé víno
Jak se jmenoval král v Arabele?
J) Hyacint			

P) Narcius		

K) Karafiát

Jak se jmenovala princezna solimánská, kterou si odvedl Lotrando?
N) Zulajda			
A) Pobejda		
S) Zubejda
1. Vyluštění je: SPEJBL; 2. Postavičky: Rákosníček, Bob a Bobek, Pan Krbec, Pučálkovic Amina, víla Amálka, Rumcajs ; 3. Křemílek a Vochomůrka, Oštrozok, Štuclinka, Cipísek, Vydrýsek; 4. Rumcajs, Zlatovláska 5. HURVAJS
Věděl/a jsi všechno nebo skoro všechno: jsi pohádkový maniak
Věděl/a jsi půlku: musíš opět navštívit pohádkovou říši
Nevěděl/a jsi skoro nic: nevěříš na pohádky

Skautská rodina, vedení střediska i nový
skautský program
     Host:
Reportér:

Beny
Mudrc

Je úterní večer a já zvoním na zvonek na adrese Vyžlovská 26. Je to stejná adresa,
jakou používalo středisko pro svou poštu v uplynulých 10 letech, neboť Beny, kterého se chystám vyzpovídat, byl po tuto dobu vůdcem střediska. Pozdravím Ježka a Maika – jeho dva syny,
naléváme si s Benym čaj a rozhovor může začít.
Jako vůdce střediska jsi začínal v roce 1998. Za těch deset let se společnost i
středisko velmi změnily. V čem vidíš největší rozdíly?
V devadesátých letech bylo cítit ještě značné nadšení jak v řadách skautských,
tak i podporu ze strany rodičů i veřejnosti, V současné době vnímám velké napětí a rozpor
mezi společenskými potřebami oproti ochotě věnovat se jakékoliv dobrovolné, společensky
prospěšné činnosti.
Postupně se velmi snížil průměrný věk činovníků jak v našem středisku, tak v celém hnutí. To
vnímám jako velmi pozitivní posun, byť je na úkor zkušenosti. Všichni bez rozdílu věku jsou

nesmírně časově vytíženi a současná společnost na každého klade velmi vysoké nároky
jak v profesním, tak i zájmovém – neprofesním životě. Ne každý je schopen držet krok a plnit
všechny náročné úkoly a povinnosti s tím spojené a to včetně mne. To byl také jeden z podstatných důvodů mého odstoupení.
Dalším důvodem je skutečnost, že jsem vyčerpal svoje možnosti a nejspíš i způsobilost
být pro středisko po té době ještě oporou a motorem. Je nepochybně dobře, že došlo k výrazné
změně ve složení střediskové rady směrem k aktivně činným vedoucím. Ti nejvíc znají potřeby
oddílů a mají tak i prostředky k jejich naplnění – tedy rozhodovací pravomoc. Svým způsobem
to s sebou nese i vyšší míru odpovědnosti za výsledek jejich činnosti.
Nejvýraznější posun je ale nepochybně ve stylu vedení a řízení střediska – od zcela
autokrativního směrem k týmové práci.
Když jsi byl poprvé zvolen, měl jsi nějaká očekávání nebo i cíle? Dařilo se Ti je
naplňovat?
Po pravdě řečeno, při své první volbě jsem zdaleka netušil, co mne všechno čeká. Moje
představy se ubíraly zejména tím směrem, jak by měla vypadat týmová práce uvnitř střediskové
rady a střediska jako celku. Přál jsem si vytvořit plynulou návaznost věkových kategorií a cílenou provázanost výchovných jednotek, což se příliš nedařilo.
Hledal jsem nové činovníky, kteří by pomohli ve vedení. To se částečně podařilo(Rajka,
Brum, Líba, Puňťa, Sovička, Kocour, Bobo, Korunka, Kamzice a mnozí další), i když někteří
vydrželi jen kratší dobu. Od mnohých jsem si sliboval víc, ale nenaplněním mého očekávání
nejsem roztrpčen. Každý má právo volby a to musí být respektováno zejména mezi skauty.
Naše práce je dobrovolná, a ne vždy je to tak chápáno. Nesmírně si vážím každého, kdo se ve
vedení alespoň trochu angažuje.
Jedním z mých prioritních předsevzetí bylo vyřešit majetkové a právní závazky střediska,
ale v tomto ohledu se během mého funkčního období nepodařilo nic zásadního změnit.
Jak obtížné bylo skloubit vedení střediska a vlastní rodinný život?

Prakticky jsme se stali skautskou rodinou. Všechno dění se točilo kolem smečky, střediska a
dalších skautských aktivit. Bylo období, kdy jsem měl pro svoji rodinu tak jeden víkend za kvartál. Někdy mi to bylo líto, ale s odstupem času jsem přesvědčen, že po morální stránce jsem pro
svoje kluky nemohl udělat nic lepšího. Skutečně jsme žili plnohodnotný rodinný život a vlastně
jsme byli spolu víc, než je ve většině dnešních „moderních“ domácností obvyklé. Záměrně jsem
nepoužil pojem rodina, protože ten se z našeho současného světa pomalu vytrácí – a já jsem
přesvědčen, že je to špatně.

Co je podle Tebe nejdůležitější pro nové vedení střediska?
Bezesporu jasné stanovení cílů a prostředků
k jejich naplnění. Jedním z nich je dělba práce a
odpovědnosti v rámci týmu vedení střediska i jednotlivých oddílů. Takhle to vypadá velmi strojeně a
formálně, ale všechny moje dosavadní zkušenosti
tento prvotní krok jenom potvrzují.
Další důležitou věcí je věkově sourodá parta. Ve stávajícím vedení střediska nejsou zdaleka tak
velké věkové rozdíly jako před 10 lety. To usnadňuje
komunikaci i překonávání nějakých problémů.
Důležité je také udržování a rozvíjení
vnějších vazeb jak mezi oddíly navzájem, tak vně
střediska. Tady se daří hodně dobrých věcí a to mne
opravdu těší.
Mění se výchovný program Junáka -- jaký je Tvůj pohled na novou koncepci?
Pro celé hnutí je to dosud nedoceněná výzva, která spočívá ve zdánlivě jednoduchém
principu. To je pěstování individuální odpovědnosti za vlastní rozvoj. V tomto ohledu se nový
program velmi přiblížil tomu, co bylo odedávna cílem skautské výchovy. Je pouze důležité, aby
si to všichni uvědomili, vstřebali, pochopili a v denním životě praktikovali. V opačném případě to
bude zase jenom „jako skauting“.
Jaké bylo pro Tebe největší zadostiučinění za práci spojenou s vedením
střediska?
Skutečnost, že se našel nástupce, který plynule převzal fungující systém, aniž by cítil
potřebu něco bořit a znovu tvořit od začátku. Pochopitelně každý má svůj styl. Všichni si musí
zvyknout na své pozice a naučit se spolupracovat v novém týmu. Držím palce a mám velkou
radost z každého úspěchu.
Díky za rozhovor.

Krátce o webových stránkách střediska		
			

Mudrc

Webové stránky střediska, které naleznete na adrese http://skauti-strasnice.unas.
cz/, vznikly počátkem školního roku a hlavní motivaci pro jejich založení byla podle helsa „Kdo
není na internetu, jako by nebyl“ série náborů, které probíhaly právě v první polovině září. Jejich prvním cílem bylo především poskytnou bohatší informace těm, kteří by o středisko měli
zájem. Po drobných počátečních komplikacích se stránky rozjeli a za téměř půl roku existování
přibyly i další sekce. Kromě základních informací o středisku naleznete i kalendář chystaných
střediskových akci – stejně tak fotografie z akcí, které již proběhly. Vedle toho je zde sekce ubytování, kterou ocení především hosté klubovny U Hranic, jež je poskytována ostatním skautům
jako možnost přespání. Lokali zde má také své místo – část připravovaná elektronicky je zde
ke stažění, takže zatímco někteří tento článek čtou v „papírovém“ Lokali, jiní se k němu dostali
právě přes střediskový web.

