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 Milí čtenáři,

po dvou letech opět proběhla středisková akademie. Vy, kdo jste tam byli určitě víte, jak se 
změnila. Ovšem v každém případě vám doporučuji přečíst článek od hlavního koordiná-
tora a navazující exkluzivní rozhovor, ve kterém Napo mimo jiné vysvětlí, co to znamená 
být hlavním koordinátorem.
 Další důležitou akcí za účasti velké části střediska byl každoroční úklid Botiče a 
navazující Závod vlčat a světlušek (totiž jeho střediskové kolo). O těchto událostech refe-
ruje Bobo a Rajka. A Kocour, prostřednictvím několika nevšedních fotek.
Před nějakou dobou jsme do oddílů poslali anketu, abychom získali nějakou zpětnou vaz-
bu k Lokali, abychom věděli, kterým směrem bychom měli vést podobu časopisu. Zajisté 
potěší všechny pisatele zápisů z výprav, že tato rubrika se umístila jako jednoznačně 
nejčtenější. 
 Co se týče zájmu o nové rubriky… potěšilo nás, že jsme se trefi li se zavedením 
rozhovorů a pokud budete pečlivě hledat, najdete uvnitř i pár moudrých citátů dle Rudova 
výběru.
 Několik lidí se mne ptalo na rubriku na poslední stránce. Původní nápad byl ne-
chat prostor pro tvorbu jednotlivých čtenářů. Už se sešlo několik návrhů, kdo by se tam 
měl objevit příště. Pokud byste rádi viděli někoho na zadní stránce, posílejte návrhy na náš 
redakční email.
za roverskou redakci 
Tecklis

 Ahoj všichni,
už jste slyšeli kdo vyhrál naše 
střediskové kolo závodu vlčat 
a světlušek? Víte že se vůbec 
konalo? Aha, vy jste tam vlast-
ně asi nebyli co? Tak ja Vám 
zkusím popsat jak to všechno 
vlastně bylo.
  V sobotu 5.4. jsme 
se sešli u rybářské bašty 
poblíž meandrů Botiče a 
trochu pomohli jarní přírodě 
v rozkvětu. Tak jako každý rok jsme celé naše středisko přiložili ruku k dílu a vyčistili od věcí co 
do přírody nepatří část Botiče od přehrady až po rybářskou baštu. Letos žádná pneumatika, ale 
buben z pračky dal skautům taky řádně zabrat. Viď, Paviáne? Snad jediná bota nezůstala suchá, 
ale vůbec nás to nerozházelo.
 Ještě před polednem bylo vše poklizeno a pomalu jsme se přesouvali do lesoparku, 
kde jsme si chtěli nanečisto vyzkoušet Závod vlčat a světlušek. Nevím jak ostatní, ale my (305. 
smečka vlčat) jsme si cestou stačili zahrát na slepého indiána. Okolo jedné hodiny jsme se sešli 
všichni dohromady a závod pomalu začínal. Než se roveři přesunuli na jednotlivá stanoviště, 
rozdělili jsme družiny. Jednu tvořil roj světlušek, jednu 309. smečka a tři družiny jsme poskládali 
z 305. smečky. Boj mohl začít.
 Družinky vybíhali cca po dvou minutách a bylo pro ně připraveno celkem šest stanovišť. 
První vyrazili světlušky a zamířili rovnou na stanoviště zdravovědy. Myslím, že si vylosovali opa-
ření horkým čajem a štípnutí včelou. Druhá vyrážela družinka 309. smečky a běžela k poznáváni 
vlasti a skautingu. Správě zakreslili největší města do slepé mapy a pak se potili při záludných 
otázkách které následovaly. Pak už vybíhali jedna po druhé družinky 305. smečky. Ti si rozebrali 
zbývající stanoviště poznávání přírody, dopravní značky, orientace a logické myšlení. Družinky 
postupně oběhly všechna stanoviště a asi po dvou hodinách se začaly jedna po druhé vracet. 
Nejvíc jim dalo zabrat asi logické myšlení. Hlavolamy, šifry a skládání puzzle dalo mozkovým 
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v rozkvětu. Tak jako každý rok jsme celé naše středisko přiložili ruku k dílu a vyčistili od věcí co 

Závod vlčat a světlušek

Čištění Botiče   vlčata 309
5.duben 2008

Vše začíná domácím balením na výpravu, pak se nasnídáme a vyrazíme do podchodu 
metra Skalka.
Smečka se sešla. Vyšli jsme z metra a nastoupili do autobusu a jeli.
Přijeli jsme na zastávku.

Pak jsme šli kousek pěšky. Došli jsme k 
autu Irona a tam jsme si nechali batohy. 
Akce začala.
Vzali jsme si rukavice, kyblíky a kolečko 
a šli jsme čistit okolo Botiče. Vysbírali 
jsme všechny odpadky a dovezli a do-
nesli jsme je na určené místo a bylo po 
akci. 

Jsme rádi,že jsme vykonali dobrou prá-
ci.
   -Martin-

Naše úlovky

Bobo  5.duben 2008

Po závodě

Nejvíc jim dalo zabrat asi logické myšlení. Hlavolamy, šifry a skládání puzzle dalo mozkovým 



3

závitům docela zabrat. Nakonec nejlépe 
z celého závodu dopadly světlušky. A to i 
když Puma skoro celou druhou polovinu 
závodu pajdala na jednu nohu. Holt bylo 
znát, že mají natrénováno, nebo to zkrátka 
holkám víc pálí...:-) 
 Všem hlídkám přeji ještě úspěšnější závod 
na obvodním setkání, kde půjde opravdu o 
hodně. Snad jim k tomu pomůžou diplomky, 
které všichni dostali a tento den jim budou 
připomínat. Díky roverům a roverkám za 
pomoc a doufám, že si to všichni užívali tak 
jako já.
    -Bobo-

 Na Botič se každým rokem moc těšíme, protože je tam vždycky legrace. Hlavně Roni 
si užívá koupání v Botiči, plašení kachen a honění se s vlčaty. Letos se na úklidu podílela Čírka, 
Hedvika s Puštíkem, Soník, Puma, Gringi, Veverka, Rajka a přišla i Marina s Ivanou a Rozinkou. 

Gringi hned na začátku zahučela levou nohou do 
vody, tak se chvíli sušila v Berdyho autě.
 To bylo zase úlovků! Našly jsme kovovou 
židli, koženou tašku, triko, kraťasy, čokoládové 
pralinky, žárovku, zapalovač, kus nárazníku, kabel, 
odrazku ke kolu. Marek a Opo našli u břehu straš-
ně špinavý batoh a v něm spoustu bláta a kamení 
na zatížení. V batohu byla peněženka s několika 
vizitkami a tramvajenkou. Zjistili jsme, že patřila 
Petrovi Šímovi, nar. 11.11. 1984 a byl v ní kupón 
z roku 2003. Batoh tedy ležel pod vodou pět dlou-
hých let. Však to na něm bylo vidět!
 
 Odpoledne jsme šli i s vlčaty na louku 
v Hostivařském lesoparku a tam proběhlo stře-
diskové kolo závodů vlčat a světlušek. Závodů 
se zúčastnilo pět hlídek a soutěžilo se v těchto 
disciplínách: první pomoc (Rajka a Marina), 
dopravní značky (Smíšek a Myšák), příroda 
(Sovička), vlast a skauting (Beruška a Alka), 

orientace (Řízek, Opo a Marek), logické myšlení (Kocour). Na startu/ v cíli byli Bobo s Ježkem. 
Hlídky byly šikovné, některá víc, některá míň. Nezapomenutelná je hláška jednoho vlčete na 
stanovišti zdravovědy: „Kde je ta dezinfi kace? Tady není ta dezinfi kace!“ Závody se moc povedly 
a hádejte, kdo vyhrál? No jasně, naše šikovné světlušky!

 O víkendu 11.– 13. 4. 2008 se v Havířově konal Valný sněm Junáka. Na Valný sněm 
jsem odjel poprvé, takže to byla pro mne sněmovní premiéra. 
Sněmovní maratón začal už v pátek ve 21 hod., což většina delegátů (cca 500 zástupců skautů 
z celé České republiky), vzhledem ke zpoždění vlaku, nestihla a pokračoval celou sobotu od 8,30 
do 23,30 hod. a v neděli od 9 hod. do 13 hod.
 Hlavním úkolem celého sněmu bylo rozhodnout o dalším směřování celého hnutí v ná-
vaznosti na Chartu 21. století skautingu, která byla přijata na minulém sněmu, zvolit nové vedení 
organizace na následující tři roky a v neposlední řadě vybrat priority hnutí, na které je třeba se 
v letech 2008 – 2011 soustředit.
 Na sněmu byly představeny první hmatatelné důkazy Nového programu pro skauty a 
skautky, a  to nové skautské stezky. Jsou to čtyři celobarevné knížečky, které ničím ne-
připomínají „Žákovské knížky“. Jsou postaveny na znalostech a dovednostech, které by skauti a 
skautky po projití naším hnutím měli mít. Navazovat bude fantasy karetní hra a další zajímavosti, 
nášivky, samolepky apod.
 Na Valném sněmu bylo zvoleno nové vedení Junáka pro následující tři roky. V jeho čele 
stojí Zdeněk Prančl a Michala Kateřina Rocmanová, kteří byli znovu zvoleni do funkce náčelníka 
a náčelní. Jako místonáčelní byla zvolena Markéta Řezáčová – Marka a místonáčelník Jaroslav 
Pulkrábek – Ran. 
 Do Náčelnictva byli zvoleni za chlapecký kmen Pavel Konečný – Flek, Petr Kachlík – 
Nick, Michal Tarant – Majkl, Bedřich Horný – Nab a Marek Baláš – Čiča. Za dívčí kmen Markéta 
Voříšková-Havlová – Ornela, Jana Jirásková – Wiki, Adéla Hanáková – Safari a Karla Švehlová – 
Ťapka.
 Do Rozhodčí a smírčí rady Junáka byli zvoleni Petr Mikeš – Kocourek, Tomáš Řehák – 
Špalek, Jan Stejskal – Johan, Petr Pavlok – Vrána a Adam Borgula
 Za členy Ústřední revizní komise byli zvoleni Zuzana Ronková – Rony, Jiří Vocásek –  
Papouch, Kristýna Lišková – Titi, Pavel Frýdecký – Paf a Jaroslav Polách – Finanz
 
 Mnoho času na celém sněmu jsme věnovali návrhům ze sněmů nižších organizačních 
jednotek (středisek, okresních rad) a jasně co do délky projednávání zvítězila problematika skaut-
ských časopisů. Rozhodnutí sněmu pozná každý registrovaný člen Junáka. Byla přijata varianta 
řešení označovaná jako „spolkový časopis“, tzn., že každý člen bude od září 2009 dostávat 
domů, do své poštovní schránky jeden „obecný“ časopis společný pro všechny věkové kategorie 
a „přílohu“, která bude právě pro jeho věkovou kategorii (vlčata, světlušky, skauti, skautky, R&R, 
činovníci). Mají-li totiž časopisy plnit svoji úlohu a nemají-li stát naše hnutí stále více peněz, je 
toto řešení jediné rozumné. Za tři roky se pozná zda to bylo správné či nikoliv. Budeme sice platit 
o trochu větší registraci (cca o 60,- Kč ročně), ale i tak dnes každý z nás, ať časopisy odebírá 
nebo ne, platí za ně cca 35,- Kč a lze předpokládat, že náklady budou růst. Vydávat časopisy 
v nákladu cca 4.000 ks je fi nančně velmi náročné a pro sponzory nezajímavé. Ale 40.000 ks to je 
jiná. Samozřejmě bude třeba vyřešit několik problému, které jsou s tím spojeny (otázku souro-
zenců, kdy v některých rodinách by mohli považovat za zbytečné, aby dostávali několik výtisků 
stejného časopisu, otázku navýšení členského příspěvku v případě sociálně slabých rodin, 

Botič        Rajka   
             305.světlušky,  5.Duben 2008

  
 

    -Bobo-    -Bobo-

Kulturní vsuvka

...Jak ubozí jsou ti lidé, kteří nikdy ne-
zpívají, a zemřou se vší svou hudbou 
v sobě...

Victor Hugo

Hedvika s Puštíkem, Soník, Puma, Gringi, Veverka, Rajka a přišla i Marina s Ivanou a Rozinkou. 
Gringi hned na začátku zahučela levou nohou do 
vody, tak se chvíli sušila v Berdyho autě.
 To bylo zase úlovků! Našly jsme kovovou 
židli, koženou tašku, triko, kraťasy, čokoládové 
pralinky, žárovku, zapalovač, kus nárazníku, kabel, pralinky, žárovku, zapalovač, kus nárazníku, kabel, 
odrazku ke kolu. Marek a Opo našli u břehu straš-
ně špinavý batoh a v něm spoustu bláta a kamení 
na zatížení. V batohu byla peněženka s několika 
vizitkami a tramvajenkou. Zjistili jsme, že patřila 
Petrovi Šímovi, nar. 11.11. 1984 a byl v ní kupón 
z roku 2003. Batoh tedy ležel pod vodou pět dlou-

 Odpoledne jsme šli i s vlčaty na louku 
v Hostivařském lesoparku a tam proběhlo stře-
diskové kolo závodů vlčat a světlušek. Závodů 
se zúčastnilo pět hlídek a soutěžilo se v těchto 
disciplínách: první pomoc (Rajka a Marina), 
dopravní značky (Smíšek a Myšák), příroda 

Vítězky

Těžká mechanizace

Valný sněm Junáka v Havířově    Iron  
               11. - 13. 4. 2008 
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Květinkové odpoledne pohledem Zevnitř  Napo  
                6.Duben 2008

 
  

otázku možnosti změnit odebíraný časopis za jiný atd.), ale to je již zadání pro nová Náčelnictva 
a Výkonnou radu Junáka.
 Jako priority Junáka na roky 2008 – 2011 byly na sněmu vybrány následující oblasti, na 
které by se mělo celé hnutí zaměřit:

posilování sounáležitosti k hnutí• 
zlepšení kvality oddílové činnosti• 

získávání a udržování lidí.• 

 Závěrem je třeba ocenit členy havířovského střediska, které sněm organizovalo a podě-
kovat těm cca 40 skautům a skautkám, kteří vše zvládli bez problémů, od hlídání našich věcí ve 
školách, kde jsme byli ubytováni, přes registraci delegátů, sčítání hlasů, občerstvení atd. Vždyť i 
ti cca dvanáctiletí skauti a skautky tam s námi vydrželi do pozdních nočních hodin a nesměli se 
ve své práci splést. Všichni delegáti jim na závěr poděkovali bouřlivým potleskem.
         -Iron-

 
Než se pustíte do čtení zbytku článku, zkuste trochu zapátrat v paměti - kde jste byli v neděli 6. 
dubna? 
 Pokud váháte a nemůžete si nic vybavit, pak jste určitě nebyli na našem Květinkovém 
odpoledni - nebudu snad moc samolibý, když budu tvrdit - že na něj byste tak rychle nezapomně-
li. Společenská událost roku našeho střediska, přestože nedorazil žádný z pozvaných prominent-
ních hostů ani televizní kamery (P.R oddělení má stále co zlepšovat), proběhla za velkého 
zájmu jak skautské veřejnosti, tak pozvaných rodičů a kamarádů v strašnické sokolovně.  
Říká se, že v každém našem činu se zrcadlí i něco z nás samých. Přípravný tým se snažil 

promítnout sám sebe, své nápady a náměty - aby 
představil nás skauty takové, jací opravdu jsme 
- jako živoucí organismus - moderní a otevřený 
novým myšlenkám, ale i technologiím.
To, co ze začátku vypadalo jako z nouze ctnost 
- tedy změna prostředí z divadelního sálu na 
pouhou sokolovnu, se ukázalo jako výborný tah, 
jak rozvinout i jiné aktivity než jenom scénky na 
pódiu a podpořit neformální stránku akce. Ať jste 
si domů odnesli balónek, omalovaný kámen, plné 
bříško nebo i jen vzpomínku na setkání s někým, 
koho jste už sakra dlouho neviděli - můžeme být 
spokojeni. 
Moment setkání je, pro mě osobně, hlavním dů-
vodem, proč akademii pořádat. Rodiče vidí v akci 
nejen své, ale i ostatní děti z oddílů, se kterými 
jejich ratolest tráví svůj volný čas; vidí nás všech-
ny, kteří se o jejich děti staráme. My, aktivní skauti, 
se potkáme se spoustou bývalých skautů nebo 
těch, kteří mezi nás zavítají málokdy.  Hlavně je to 

ale setkání nás všech ve středisku v jiném prostředí než na střediskovém srazu nebo na táboře – 
zejména v současnosti, kdy máme hodně nových malých členů po loňských náborech, se všichni 
úplně neznáme.
Ne všechno se povedlo, ne za všechno si zasloužíme pochvalu. Po shlédnutí některých záseků - 
mých i cizích - se můžu lehce ptát, jestli si to neumíme pořádně vyzkoušet, aby bylo v sále slyšet 
i v poslední řadě - aby to nebyla nechtěná pantomima ; nebo jestli jsem ještě neměl prověřit to 
či ono, jestli jsem všechno řekl včas a srozumitelně správné osobě, která to měla zařídit. Občas 
mi přišlo, že námi vržený kámen se neodrazil v širokých kruzích mezi nás jako kámen hozený do 
vody, ale dopadl spíš jako kámen hozený vzhůru, pěkně podle gravitačních zákonů, nám zpátky 
na hlavu.  
Příprava takovéhle akce je běh na dlouhou trať s ne úplně jistým koncem, jakékoli vystoupení 
ze zajetých kolejí provází slabá nervozita - vyjde to nebo ne? Někdy jsme přecenili svoje síly, 
nedodrželi nastavené termíny, někdy selhala 
technika, jindy se to prostě jenom nepoved-
lo, publikum na nás ale bylo shovívavé a 
nevypískalo nás, dokonce v drtivé většině 
vydrželo i po přestávce, kdy už bylo sněde-
no veškeré jídlo a sud kofoly dávno vypitý.
Takže - vyšlo to nebo ne ? Můj zaujatý 
pohled je, že rozhodně ano. Co zlepšovat 
do příště máme, jak  v provedení, tak ve fázi 
přípravy a určitě se zase zapotíme v hledání 
nové neotřelé tváře, která nebude pouze 
kopírovat tu letošní, byť úspěšnou. 
Chtěl bych na závěr poděkovat všem rukám 
a hlavám, které pekly, stříhaly, kreslily, lepily, 
hrály, myslely a nosily, že se nám  to velké 
sousto, které jsme si naplánovali podařilo 
uskutečnit. Speciální díky pak Bobovi a 
Korunce, nejenom za nápady, ale hlavně za 

jejich realizaci, což zrovna mně osob-
ně někdy dělá problémy.

Akademie 2008

Malování na kameny

Vlčata rozkveta
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P.S. Na střediskových stránkách (www.skauti-strasnice.unas.cz) se v dohledné době objeví neje-
nom fotky, ale snad i video reportáž, natočená v rámci akademie.

Co vlastně obnášela role vrchního koordinátora? 

 Beru to jako velký eufemismus - myslím, že tak mě 
nazvala Korunka v jednom svém zápise – že všechno ví a 
nic nemusí dělat J. Ve skutečnosti jsme byli spíš  tříhlavá 
„vrchně koordinátorská“ saň – já, Bobo a Korunka  - měli 
jsme celkem jasně vymezené oblasti, o které se staráme 
(výzdoba, občerstvení, aktivity o přestávce, kontakt se 
Sokolem, grafi cká podoba atd.)

 
 Letos byl přehodnocen přístup k akademii. Co bylo 
jeho náplní a jak se ho podařilo realizovat?

 Chtěli jsme, aby byla živější a pestřejší, spíš happe-
ning než divadelní představení; aby se na ní všichni cítili 
dobře a oddíly se mohly realizovat, i když třeba nechtějí 

vystupovat na pódiu. Aby sloužila i k neformálnímu setkání a zábavě – proto jsme prodloužili 
přestávku. To si myslím vyšlo.

 Akademie se letos pořádala jinde než obvykle – ve strašnické sokolovně. Jaké byly 
hlavní výhody toho místa? Byly nějaké velké nevýhody?

 Chtěli jsme zvolit místo, kde se budeme cítit doma, kam velká část chodí pravidelně 
cvičit. Taky jsme chtěli prostor, kde budeme se pustit i do jiných aktivit než jenom představení, 
kde nebudeme vázáni časem a penězi na pronájem. 
Na druhou stranu to stálo více sil připravit sál, ozvučení nebylo dokonalé, i když v tomto směru 
Sokol udělal v poslední době velký pokrok.

 Říká se, že když je akce dobře naplánovaná, tak si organizátoři oddechnou už na 
začátku – jsou si jistí, že všechno dobře dopadne. Je to pravda? Oddechl sis už na začát-
ku?

 No, takovou akci bych chtěl vidět … Ale vážně, 
jasně že si na začátku trochu oddechneš, že je všech-
no, jak má být - sál připravený, technika funguje a 
hosté chodí – ale vydrží to jen do té doby, než se něco 
pokazí.

 Dokázal bys spočítat, kolik pracovních dnů jsi 
akademii věnoval?

 Hm, to jsme jak v práci, když počítám dny na 
zakázkách, abych dostal správně prémie. Lepší je  to 

nepočítat - navíc to nejde oddělit 
od jiné práce pro skauty. Ale 
faktem je, že má pracovní výkon-
nost v týdnu před a po akademii 
nebyla taková jako obvykle, což 
doháním ještě teď (ještě, že mí 
šéfové nečtou Lokali :)

 Jak se Ti líbil vlastní 
program, jestli jsi měl šanci ho 
vůbec sledovat?

 Jen tak jedním okem. My 
jsme tradičně nijak do programu, 
který si jednotlivé oddíly připravo-
valy, nezasahovali, myslím, že na 
něm byla vidět různá doba, kterou 
účinkující strávili jeho přípravou. 

Jinak je vidět, že jsou naši členové nápadití a někdy i docela vtipní – pohled ze zákulisí byl asi 
někdy zábavnější než ze sálu..

 Objevila se na vzkazníku nějaká odezva od rodičů nebo od publika? Jak se akade-
mie líbila?

 S jakoukoli zpětnou vazbou je problém, vyzkoušeli jsme v průběhu let různé varianty a 
vždycky se sejde málo reakcí. Navíc férovou kritiku si málokdo zvenku dovolí. Měl jsem snahu 
získat reakci zevnitř střediska, ale i tam je patrný značný ostych, málokdo sedne a napíše … 
(připomínám - pechane@volny.cz).     
 Nicméně z doslechu všichni rodiče novou tvář obecně chválí, na vzkazníku i mailem 
jsme dostali pár moc milých reakcí. 

 Co bylo na akademii nejpovedenější, na co jsi nejvíce hrdý?
 
 Pro mě určitě celková atmosféra, to že byli povětšinou jak návštěvníci tak členové 
spokojení. Že jsme snad zachovali tradici a přitom ji skloubili s novým přístupem, aniž bychom se 
někoho dotkli. 
No a aktivity o přestávce, kde jsme se inspirovali zkušenostmi z náborů.

 Je naopak něco, co bys raději v dalších ročnících neviděl?
 
 Určitě chyby a nedokonalosti, lepší 
přípravu, ale to snad každý.

 Co by bylo dobré změnit do bu-
doucna?

 No přece abychom se dostali do tý 
televize, né :)… takže lepší P.R. rozhodně 
potřebuje P.R. manažera, na to jsme letos 
zapomněli
   Díky za Tvůj čas

Lokali rozhovor Zpovídaný:  Napo
Reportér:  Kuba

ku?

jasně že si na začátku trochu oddechneš, že je všech-
no, jak má být - sál připravený, technika funguje a 
hosté chodí – ale vydrží to jen do té doby, než se něco 
pokazí.

 Dokázal bys spočítat, kolik pracovních dnů jsi  Dokázal bys spočítat, kolik pracovních dnů jsi 
akademii věnoval?

zakázkách, abych dostal správně prémie. Lepší je  to 

jasně že si na začátku trochu oddechneš, že je všech-

pokazí.

Kulturní vsuvka

...„Budeš-li někdy hledat pomocnou 
ruku, najdeš ji na konci svého ramene.“

...„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý 
si poradí sám a hlupák stejně nepo-
slechne.“

Mark Twain

Úvodní slovo

Vystoupení světlušek
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 V sobotu ráno asi v 8:30 hod. jsme měli sraz u stanice metra Strašnická. Tahle akce 
byla jen pro vlčata a mladší skauty. U srubu, nám Stopař přeměřil štíty. Mohli jsme mít větší štít, 
ale ne o moc, a navíc měl ten s tím nadměrečným štítem o život míň. Tentokrát tu nebyly prapory, 
které by nám doplňovaly životy. Těsně potom, co nám přeměřili štíty, jsme šli do lesa, a tam nás 
rozdělili na dva týmy. Armáda černých a armáda bílých. 
 Po rozdělení jsme šli na místa, kde jsme postavili základny. Na stavbu jsme měli dvě ho-
diny, respektive na dostavění, protože základ už tam stál od minulé bitvy. No, a když čas vypršel, 
šlo se ke srubu, kde jsme se najedli a šli zase do lesa. Začalo se hrát. Úkolem bylo získat nepří-
telovu vlajku ze základny nebo eliminovat co nejvíce nepřátel. Hra trvala skoro celé odpoledne a 
na konci se vyhlásil vítěz. A vítězi se stali černí. Všichni si zabalili a odešli na autobus.

 

 Už několik dní 
před dovolenou se spo-
lečností Úlet Airlines nám 
všem účastníkům přišel 
poštou dopis s letenkou, 
kterou jsme později použili 
při odbavení. 
 Při srazu na letišti 
(nádraží) jsme museli projít 
odbavením, při kterém nám 
byly zváženy naše zavaza-
dla a zkontrolovány letenky. 
Letěli (jeli) jsme letadlem 
(vlakem) s místenkami a 
během cesty bylo samo-
zřejmě podáváno občerst-
vení od sličné letušky se 
železným potravinovým 
vozíkem.  
 Po výstupu z letadla jsme se s naším průvodcem vydali na prohlídku města Hostinného. 
Po příchodu do několikahvězdičkového hotelu (tamní skautské základny) byli všichni podrobe-
ni důkladné kontrole, stejně tak jejich zavazadla. Místní policisté (roveři) nalezli několik sáčků 
drog a jednu bombu. Kdo prošel, byl vyfocen na svou strávní kartičku, bez které by mu nebylo 
vydáno jakékoli jídlo. Po umístění do pokojů (jedna místnost pro všechny) jsme šli do konferenč-
ní místnosti, kde nám bylo sděleno několik základních informací a nabídnuto občerstvení. Když 
se každý občerstvil, nastal vhodný čas pro hotelovou orientální tanečnici, která předvedla svojí 
krásnou sestavičku. Pak jsme se koukali na fi lm Účastníci zájezdu.
 V sobotu ráno po probuzení šla většina rekreantů na ranní aerobik a po hygieně ná-
sledovala snídaně ve formě švédských stolů. Každý si mohl vybrat chleba z několika druhů a 
velikostí a dokonce mezi čajem a kakaem. Následně jsme všichni jeli na výlet po místní železnici 

(hráli jsme hru Demokratická doprava). Po návratu, 
v hotelu zrovna vybuchly 4 plynové kotle (simulace zra-
nění pro následné první ošetření od členů čekatelského 
kurzu Scout-Tex, kteří byli ubytováni ve stejné chatě).  
Všichni vyléčení dostali oběd, který byl vyhlášenou 
lahůdkou místního šéfkuchaře (těstoviny se salámem a 
sýrem).
 Po poledním klidu jsme se vydali do terénu, kde 
jsme obcházeli různá stanoviště místních domorodců 
(vedení) a plnili zde různé, většinou pohybové úkoly, 
které byly o týmové spolupráci. Po návratu do hotelu 
byli všichni vyčerpáni, a tak jsme šli do odpočinkového 
salónu, kde jsme relaxovali a dostávali pochutiny přímo 
do úst (hra Ostrovy). Plní sil jsme si šli doplnit síly na 
večeři, kde byl rozmanitý výběr z jednoho jídel. Přepl-
nění sil jsme se vydali společně se zájezdem Scout-Tex 
na náměstí, kde bylo potřeba uplatit si několik politiků 
(vyhrála ta skupina, která měla nejvíc podpisů o přislíbe-
ní náklonnosti). Po návratu do chaty nás již očekávala 

Bitva papírovými koulemi         Kulda 
             305.Skauti+vlčata,  8.březen 2008

 
  

Počítání netopýrů v Americe
16. únor 2008  309. skauti - Kulda

    
 Sraz byl 7,30 hod. na nástupišti metra 
ZliĊín. Pak jsme jeli autobusem asi hodinu 
do vesnice Mořina, a pak pěšky do Ameriky. 
Cestou jsme si vysvětlili, jakým způsobem 
Ċistí zdejší ĊistiĊka. Pak jsme vešli do důlní 
šachty. Netopýři se schovávali, kde to jen šlo – 
například v mezeře velké asi Ċtyři centimetry 
– někdy naopak viseli v hejnech vedle sebe.
 Po asi dvou hodinách cesty jsme došli 
k místu, kde bylo vidět ven, a tak jsme si dali 
pauzu a na denním světle se najedli. Pak se 
šlo dál a než jsme došli na konec, tak jsme 
napoĊítali celkem 208 netopýrů. Nazpět se již 
šlo rychleji. Ze štol jsme vylezli dost špinaví. 
Pak jsme jen došli zpět na autobus. No, a roz-
chod byl v 5 odpoledne na tom samém místě, 
kde byl sraz.
    -Kulda-

Na Botiči a závod
5.4.2008  Bob
 Sešli jsme se na Skalce v pod-
chodu metra a autobusem jsme jeli k Boti-
či. Tam jsme sbírali odpadky všeho druhu. 
Taky jsme házeli klacek dvěma pejskům a ti 
ho aportovali.Našli jsme i peněženku a sta-
ré mince. Pak jsme se naobědvali z vlast-
ních zásob. Odpoledne se naše pětičlenná 
hlídka zúčastnila Závodu vlčat a světlušek. 
Skončili jsme na 2. místě

Schůzka 9.4.2008
 Na schůzce jsme šli nejdřív ven, 
a tam jsme hráli fotbal. Skončilo to 0:0 a já 
jsem dostal míčem do obličeje od Klokánka. 
Potom jsme hráli vybíjenou. Pak jsme se 
vrátili do klubovny, kde jsme procvičovali za-
tloukání hřebíků, skautské značky a přišívání 
knofl íků. Nakonec jsme zakončili schůzku.
    -Bob-

lečností Úlet Airlines nám 

kterou jsme později použili 

 Při srazu na letišti 
(nádraží) jsme museli projít 
odbavením, při kterém nám 
byly zváženy naše zavaza-
dla a zkontrolovány letenky. 
Letěli (jeli) jsme letadlem 

zřejmě podáváno občerst-

 Po výstupu z letadla jsme se s naším průvodcem vydali na prohlídku města Hostinného. 

(hráli jsme hru Demokratická doprava). Po návratu, 
v hotelu zrovna vybuchly 4 plynové kotle (simulace zra-
nění pro následné první ošetření od členů čekatelského 
kurzu Scout-Tex, kteří byli ubytováni ve stejné chatě).  
Všichni vyléčení dostali oběd, který byl vyhlášenou 
lahůdkou místního šéfkuchaře (těstoviny se salámem a 
sýrem).
 Po poledním klidu jsme se vydali do terénu, kde 
jsme obcházeli různá stanoviště místních domorodců 
(vedení) a plnili zde různé, většinou pohybové úkoly, 
které byly o týmové spolupráci. Po návratu do hotelu 
byli všichni vyčerpáni, a tak jsme šli do odpočinkového 
salónu, kde jsme relaxovali a dostávali pochutiny přímo salónu, kde jsme relaxovali a dostávali pochutiny přímo 
do úst (hra Ostrovy). Plní sil jsme si šli doplnit síly na 
večeři, kde byl rozmanitý výběr z jednoho jídel. Přepl-
nění sil jsme se vydali společně se zájezdem Scout-Tex nění sil jsme se vydali společně se zájezdem Scout-Tex 
na náměstí, kde bylo potřeba uplatit si několik politiků 
(vyhrála ta skupina, která měla nejvíc podpisů o přislíbe-
ní náklonnosti). Po návratu do chaty nás již očekávala 

Úlet            Ježek & Kouzelník 
             309.Starší Skauti,  14.-16.březen 2008
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Skautská Kultura           Kika  
            Kam za kulturou?

  
 

v největším sále připravená punková skupina, která hrála 
svou i převzatou muziku. Většina rekreantů (skautů) se 
zapojila do tance, a tak pogo jen rozkvétalo. Ti, kteří po 
koncertě ještě nešli spát, se buď mohli jít koukat na Simpso-
novi ve fi lmu nebo jít do místní čajovny s několika druhy 
čajů. Každý usnul, kde zrovna byl, a tak se všichni pohodlně 
vyspali.
 Hned po spánku se všichni odebrali umýt a poté 
nasnídat. Tuším, že byl oblíbený chléb s marmeládou. Aby-
chom neztráceli čas, tak hned po snídani jsme šli ven, kde 
jsme hráli jednu hru za druhou. Například Ponorky, Hada, 
Mrazíka, Hututu, a jiné pohybové hry. Na tyto hry nebylo 
nejvhodnější počasí, ale zřejmě to nikomu nevadilo, protože 
se všichni bavili. Je to možná tím, že si všichni „účastníci 
zájezdu“ navzájem rozuměli. Jelikož nám později už vypr-
chal všechen herní čas, bylo zapotřebí jít dělat jinou důleži-
tou činnost, tedy oběd. Každý se najedl do sytosti a šlo se 
dobalit posledních pár věcí. Poté šli někteří uklízet a zbytek 
šel hrát hru (tentokrát v klubovně). Po hře a po úklidu si 
všichni chvíli o něčem povídali například, co se jim na kurzu 
líbilo nebo jaké mají odtud zážitky. Hned jak se to ukončilo, 
každý si vzal svůj batoh a všichni společně jsme vyrazili na 
cestu k vlaku. Po příchodu na nádraží bylo i pouhým okem 
vidět že vlak (letadlo) je v nedohlednu, a tak jsme čekali. 
Za pár okamžiků vlak (letadlo) dojel do zastávky. Všichni 
nastoupili. A jelo se domů. Cestu vlakem trávil každý jinak… 
Někdo spal, někdo si četl a někdo dělal třeba něco úplně ji-
ného. A pak už jsme přijeli na Hlavní nádraží v Praze. Každý 
se sice vydá jiným směrem, ale i tak je loučení v nedohled-
nu protože se všichni zase někde sejdou.

v největším sále připravená punková skupina, která hrála 
svou i převzatou muziku. Většina rekreantů (skautů) se 
zapojila do tance, a tak pogo jen rozkvétalo. Ti, kteří po 
koncertě ještě nešli spát, se buď mohli jít koukat na Simpso-
novi ve fi lmu nebo jít do místní čajovny s několika druhy 
čajů. Každý usnul, kde zrovna byl, a tak se všichni pohodlně 
vyspali.
 Hned po spánku se všichni odebrali umýt a poté 
nasnídat. Tuším, že byl oblíbený chléb s marmeládou. Aby-
chom neztráceli čas, tak hned po snídani jsme šli ven, kde 
jsme hráli jednu hru za druhou. Například Ponorky, Hada, 
Mrazíka, Hututu, a jiné pohybové hry. Na tyto hry nebylo 
nejvhodnější počasí, ale zřejmě to nikomu nevadilo, protože 
se všichni bavili. Je to možná tím, že si všichni „účastníci 
zájezdu“ navzájem rozuměli. Jelikož nám později už vypr-
chal všechen herní čas, bylo zapotřebí jít dělat jinou důleži-
tou činnost, tedy oběd. Každý se najedl do sytosti a šlo se 
dobalit posledních pár věcí. Poté šli někteří uklízet a zbytek 
šel hrát hru (tentokrát v klubovně). Po hře a po úklidu si 
všichni chvíli o něčem povídali například, co se jim na kurzu 
líbilo nebo jaké mají odtud zážitky. Hned jak se to ukončilo, 
každý si vzal svůj batoh a všichni společně jsme vyrazili na 
cestu k vlaku. Po příchodu na nádraží bylo i pouhým okem 
vidět že vlak (letadlo) je v nedohlednu, a tak jsme čekali. 
Za pár okamžiků vlak (letadlo) dojel do zastávky. Všichni 
nastoupili. A jelo se domů. Cestu vlakem trávil každý jinak… 
Někdo spal, někdo si četl a někdo dělal třeba něco úplně ji-
ného. A pak už jsme přijeli na Hlavní nádraží v Praze. Každý 
se sice vydá jiným směrem, ale i tak je loučení v nedohled-
nu protože se všichni zase někde sejdou.

Berou, berou?

Kulturní vsuvka

...„Tady je to mé tajemství, úplně 
prostinké: správně vidíme jen 
srdcem. Co je důležité, je očím 
neviditelné.“

Antoine de Saint-Exupéry

...„Člověk je jako měsíc – má 
svou temnou stranu, kterou 
nikomu neukáže.“
  
„Snažme se žít tak, aby až ne-
budeme, plakal na našem hrobě 
i hrobník.“
  Mark Twain

 V minulém čísle jsem se odvážila tvrdit, že skauti jsou bytosti kulturní. Toto své tvrzení 
(velká část neskautské veřejnosti, odkojená představou skauta se sekerkou v ruce, by jej možná 
označila za „odvážné“), jsem podkládala existencí Mikulášského víkendu, zvláště jedné jeho částí, 
Polibku můzy - přehlídky všemožných uměleckých děl, jejichž autory jsou roveři. Nyní na to navá-
žu zprávou o skautských kurzech, zaměřených na tvořivost.
 První z nich je kurz organizovaný sdružením skautů-fotografů – Obscura. Jak jste si asi 
domysleli, je to kurz zaměřený na fotografování. Cílem je podporovat zájem o fotografi i u roverů, 
rádců družin i ostatních zájemců. Obscura pořádá pravidelné semináře, umožňuje setkání a vý-
měnu zkušeností, seznamuje s klasickou i digitální technikou. Semináře se konají dvakrát ročně, 
na jaře a na podzim. Každý kurz je zaměřen na jinou oblast fotografi e. Kapacita na jarní běh 
kurzu, ale pokud byste měli zájem přihlásit se na podzimní, neváhejte a udělejte tak na 
 

 • www.obscura.skauting.cz !

 Druhý kurz se jmenuje Insp!race a inspirovat se na něm můžete v několika odvětvích 
tvořivosti – výtvarno, literatura, hudba a divadlo. Kulturním zážitkem je už jen sama návštěva 
webových stránek

 • www.inspirace.skauting.cz

 A že je Inspirace kurzem vskutku kreativním svědčí i propagační text:

...“Náplní inspirace je rozvíjet tvořivost… pomocí mazlivého, čiperného programu. Spíše než o 
rozvoj rukou, hlasu a dalších údů je cílem rozvinout koncepční podstatu tvorby…. .  .. … po dva 
víkendy senzitivního probouzení, naladění v harmonii zaostřené na smysly....“

 Existuje ještě jeden kurz, jehož součástí je rozvoj tvořivosti – jsou jím Svatoplukovy 
pruty, kurz sám o sobě zaměřený na rozvoj a podporu roverských kmenů. Je určen skupinám, 
chystajícím se fungovat (či již fungujícím) jakožto roverský kmen. Členové jsou rozděleni do 
tří Prutů – Outdoor, Příroda a Tvořivost. To proto, že ve 
skautovi má být rovnoměrně rozvíjen nejen vztah k přírodě, 
druhým, sportu a pohybu, ale i ke kreativitě. A kultuře :)

  

...„Tady je to mé tajemství, úplně 

srdcem. Co je důležité, je očím 

Antoine de Saint-ExupéryAntoine de Saint-Exupéry

„Snažme se žít tak, aby až ne-
budeme, plakal na našem hrobě 

  Mark Twain
Netopýření v Americe

chystajícím se fungovat (či již fungujícím) jakožto roverský kmen. Členové jsou rozděleni do 

skautovi má být rovnoměrně rozvíjen nejen vztah k přírodě, ...

...„Nejdále dojde a nejúspěšnější 
bude, kdo nejvíc zápasil sám ze 
sebou.“

Antoine de Saint-Exupéry

...„„Zbabělci umírají často ještě 
před smrtí, hrdinové okusí smrt 
jen jednou.“ 
 William Shakespeare 
 
„Citát je lepší než argument. 
Lze jím vyhrát spor, aniž byste 
odpůrce přesvědčili.“
  Gabriel Laub



Pochod dr. šumavského          Standa  
             8.Březen 2008

  
  

 
 V sobotu 8. března 2008 (tradiční termín druhé soboty v březnu) proběhl již 28. ročník 
Pochodu Dr. Roberta Šumavského okolo Prahy, za účasti paní Věry Šumavské (88 let) – manžel-
ky Dr. R. Šumavského – na trase 10,5 km. Nutno říci, že letošní ročník patřil k těm velmi úspěš-
ným s účastí 403 lidí na třech trasách (10,5 km, 16 km a 26 km).
Počasí nám přálo: mráz, déšť ani silný vítr účastníkům nestěžoval cestu, takže vládla spokoje-
nost.
 Start byl u zastávky tramvají „Poliklinika Modřany“ a trasa vedla Modřanskou roklí, na 
Cholupický vrch a k letišti Točná, kde byla první kontrola. Kontrolu zajišťovali oldskauti našeho 
střediska a Atrimu i Kendy patří za to velký dík pořadatelů i účastníků. 
 Trasa pak pokračovala přes Čihadlo do Točné a Keltskou naučnou stezkou přes hradiště  
Šance a chatovou osadu Závist ke zbraslavskému nádraží (cíl zkrácené trasy 10,5 km).
 Delší trasy pokračovaly do Břežanského údolí, okolo lesní minizoo a Hálkova pomníku 
vzhůru na rozcestí „U hradiště“. Zde byla kontrola zajišťována členy 309. oddílu Střelka (díky 
Syslovi a Opovi). Pak se trasy dělily. Dlouhá 26 km pokračovala přes Lhotu, Károv, Ohrobec a 
Jarovským údolím k zastávce Jarov (zajišťoval KČT 101300-3 Praha Karlov – Vránovi) a údolím 
Vltavy k nádraží Zbraslav do cíle.
 Krátká – 16 km – vedla od kontroly po žluté turistické značce pod hradištěm na Závisti a 
Károvským údolím sbíhala k Vltavě a u chat osady Jarov se spojila s dlouhou trasou a společně 
směřovaly do cíle u zbraslavského nádraží.
 Cíl (stejně jako start) zajišťovali členové turistické i skautské Střelky s příznivci oddílu. 
Poděkování patří Blance, Ivanovi, Renče, Dítrovi…
 Stejně tak vlaječky, diplomky a některá razítka by nebyla nebýt umění a ochoty Logana – 
i jemu velký dík. Nakonec bych chtěl poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárné přípravě a průběhu 
pochodu, konkrétně ještě synovi Dr. Šumavského Mirkovi, který pomohl se zajištěním větší části 
tisku materiálů pro pochod.
      -Standa - vedoucí štábu pochodu-

Kulturní vsuvka Marka Twaina

„A classic – something that everybody wants to have read and nobody wants to read.
 – Klasická literatura je něco, co by chtěl mít každý přečtené, ale co nikdo nechce číst.“

„Man will do many things to get himself loved, he will do all things to get himself envied.
 - Člověk udělá hodně, aby ho milovali, a všechno, aby mu záviděli.“  
  
„Never let your schooling interfere with your education. – Nedopusťte, aby školní docházka 
nějak ovlivnila vaše vzdělání.“      Mark Twain

Kulturní vsuvka Marka Twaina

 Nedávno pronikla do tisku zpráva, že v podzemí pod Staroměstskou radnicí se dějí 
prapodivné věci. Proslýchá se, že to mohou být ztracení roveři z 35. střediska Jaroslava Rady. 
Zdrcení pozůstalí nám vyprávějí žalostný příběh, jak se jejich milovaní onoho osudového večera 
3.února, vydali na schůzku do těchto prostor. I když se naše mladé naděje zdánlivě v pořádku 
vrátily do svých domovů, jejich okolí si povšimlo, že něco není v pořádku. Něco se změnilo. Zdroj, 
který nechce být jmenován, vyslovil domněnku, že si nejsou jisti, zda se jim domů vrátily opravdu 
jejich děti. 

A co se tedy vážně stalo?

Toho osudového dne pronikli nic netušící dob-
rodružství chtiví roveři do podzemí pod Staro-
městskou radnicí. V tajemných prostorech se 
měla odehrát jejich schůzka. Všechno vypadalo 
velice nevinně. Do podzemí mimo otevírací 
dobu se dostali díky známostem na magistrátu. 
Co se pak opravdu odehrálo v podzemních 
katakombách není stále jasné. Ofi ciální verze 
tvrdí, že prý jako obyčejně hráli skautské hry 
a užívali si neobyčejného prostoru. V rámci 
schůzky se pak ještě vydali do blízké čajovny, 
kde nejspíš došlo k dovršení přeměny . 

 Nedávno pronikla do tisku zpráva, že v podzemí pod Staroměstskou radnicí se dějí 

Horké novinky - V podzemí řádí pochybná individua

Jak rozpoznáte poznamenané jedince?

-pondělní podvečery a večery vcelku • 
pravidelně míří do jakýchsi sklepení ve 
Strašnicích
-nadšení při představě týdne stráveného • 
na vodě (tedy převážně ve vodě)
-víkendové odjezdy na nespecifi kovatelná • 
místa (pravděpodobně se scházejí k něja-
kým obětním obřadům)
-tajná hesla typu..nešahej mi na značku!!• 

(Pozn. roverské redakce: Jde o neopodstatně-
né myšlenky. My jsme ti praví. Opravdu)
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 - zpravodaj 35. střediska Jaroslava Rady, Praha 10

Ahoj, říkají mi Bobo!
Mnozí z vás už jistě ví, proč a ti, co ještě neví, mají o důvod víc si to zjistit.
Narodil jsem se před moooc a moc dlouhou dobou, kdy ještě nezvonily po kapsách mobilní 
telefony a platilo se jinými penězi. (ale pravdou je, že Rakousko-Uhersko si už nepamatuji) 
...

 Stejně jako vy jsem chodil do školy, neměl rád domácí úkoly a nejradši jsem běhal s kama-
rády venku na hřišti. A ještě jednu věc jsem měl moc rád. To když jsme s oddílem, do kterého jsem od 
první třídy chodil, jezdili na výpravy! Tam jsem poznal spousty kamarádů a zažil tolik dobrodružství, 
na které pořád rád vzpomínám. Náš vůdce byl Berdy a tím už napovídám, že oddíl, který mě tolik 
učaroval, byl 305. vlčáci. Pravdou je, že Berdy nás naučil mnoho věcí, které nám do té doby byly 
utajovány, jsem za to moc rád. Jak míjely roky, začaly se hromadit povinnosti a já už si tolik nechodil 
hrát ven s kamarády, dokonce jsem občas trochu zazdil i oddíl, ale naštěstí mě asi něco praštilo do 
hlavy a já zakotvil ve vedení smečky vlčat, kde společně s Řízkem 
připravujeme program pro stejné kluky, jakými jsme byli i my, když 
jsme chodili na první stupeň základní školy. Poslední dobou se mou 
nesmělou rukou podílím i na chodu střediska. Skauting je pro mě 
takový zvláštní koníček, setkávám se s ním, nebo s tím co mě naučil 
na každém kroku. Když jdu do kanceláře a připravuji práci pro os-
tatní, je to jako když na schůzce rádcové vymýšlejí koho jak zapojit 
během programu. Když jsem mimo Prahu na stavbě, nemusím se 
bát, že nedokážu přiložit ruku k dílu, protože stavění tábora taky 
není jen tak. Někdy taky v práci pořádám školení a to pak přijdou 
vhod zkušenosti z vysvětlování pravidel různých her, či přednášek 
pro skautské oddíly. Skauting se vlastně proplétá celým mým 
dosavadním životem. Představte si tu náhodu, když jsem 
před dvěmi lety zavítal do Saudské Arábie. První pohled 
v hotelu ustanul na plakátu s nápisem: „Mezinárodní 
skautské setkání v tomto městě“! To jsem opravdu 
nečekal. Abych nezůstal jen u Skauta, přiznám 
se, že se rád vozím krásnými auty. Tím nemys-
lím ani rychlé a nablýskané supervytuněné 
závoďáky, ale staré dobré VW. Rosničku a 
Slaměnku asi znáte, i když asi pod jiný-
mi názvy. Uhodnete co tím myslím? 
Rád se i rýpu v hlíně a chodím 
do lesa.


