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Milí čtenáři,

 držíte právě v rukou poslední předprázdninové číslo časopisu Lokali. Za necelý měsíc při-
jdou prázdniny, které s sebou přinesou hlavně naše tábory. Tento rok pojede celé středisko na 
tábořiště v Sedle. Redakce tam bude nasávat tolik slunečního záření, aby ho potom mohla šířit i ze 
stránek tohoto časopisu.
 Co se na vás může šířit z tohoto čísla? V zápisech najdete zprávu o dvou velkých spo-
lečných akcích. Jednou z nich byla brigáda v Sedle a jí předcházející puťák. Tou další bylo obvodní 
setkání skautů z Prah 3 a 10, které je vylíčeno hned z několika pohledů. Zaujala mě reportáž z pocitů 
světlušek po závodě. Svůj úspěch prožívaly opravdu intenzivně. Čtěte Rajčin článek.
 O jiném druhu intenzivních prožitků se dočtete v Kikině článku popisujícím vznik a součas-
nou podobu roverského kmene našeho střediska.
 Protože to vypadá, že náš roverský tým, který pro vás připravuje po Sivákovi část Lokali, se 
stabilizoval, přinášíme v tomto čísle naše kratičké Kdo je kdo. Svým nezanedbatelným dílem práce 
nám stále pomáhá ATRI. V posledních číslech zejména obsáhlou historií 35 střediska, jejíž poslední 
díl obsahuje toto číslo.

          Tecklis  Tábor Sedlo 2008
 Iron

Letošní tábor byl poznamenán několika důležitými okolnostmi. Předně po velmi dlouhé době 
tábořily všechny tři oddíly mladších členů nedaleko od sebe, takže měly část programu spo-
lečný. Rozhodně to velkou měrou přispělo ke vzájemnému poznání jak mezi dětmi v oddílech, 

k utužení vztahů v roverském kmeni, tak i k prohloubení osobních vztahů mezi dospělými. V čele 
našeho tábora působil Šmudla a kromě speciálního programu pro vlčata a speciálního pro skauty 
probíhal zvláštní roverský program. Bylo hodně náročné skloubit vedení tábora a současně koordi-
novat roverský program, ale nějak se to přeci jen dařilo.
Počasí letošního tábora bylo nejhorší, co pamatuji. V podstatě 14 dní nám propršelo a naštěstí 
poslední týden vysvitlo sluníčko a bylo krásně, dokonce i na balení tábora, což rozhodně není 
samozřejmé.
 Tábor trval standardně tři týdny a pro družinu Rysů to byl poslední tábor v dresu skautů. 
Na konci tábora přecházejí všichni k roverům. Na tábor jelo kromě dvou vlčat a dvou skautů celé 
osazenstvo oddílu.
 Na tábor jsme odjížděli v sobotu 12. července část vlakem, část auty a mimořádně velká 
část pronajatým autobusem společně s 305. smečkou. Stavění nám šlo velmi rychle od ruky, vzhle-
dem k důkladné přípravě, která táboru předcházela. V květnu, na brigádě, jsme si vykopali latríny 
a postavili jejich konstrukce, a při stavění tábora na začátku července jsme převozili podsady a 
většinu dalšího materiálu přímo na naše tábořiště.
 Na letošním táboře probíhaly dvě velké táborové hry. Skauti hráli Dunu, vlčata Putování 
tam a zpět po stopách Hobitů. Duna začala jako obvykle v prosinci na Vánoční výpravě a trvala 
celou zimu a jaro. 
 Kromě klasických tábo-
rových aktivit (rozcvičky, táborové 
ohně a podobné aktivity) se konaly i 
společné hry celého střediska, které 
se velmi podařily. Můžeme jmeno-
vat Olympijské hry letní i zimní na-
jednou, turnaj v kopané, společný 
táborový oheň, hry Safari, Vláčky, 
Vlajková a další. 
V průběhu tábora jsme využívali i 
jízdní kola, i když vzhledem k po-

Trocha adrenalinu
  Bobo - 7.9.2008

Chcete zažít něco fakt hustýho? 
Něco opravdu vzrušujícího?
Něco co Vám těžko doporučí 

rodiče? Něco co ve Vás posune žaludek 
o několik centimetrů výše? Něco u čeho 
se Vám bude tajit dech?

 Skočte si z mostu! Nemyslím 
nuselského v Praze, ale třeba Loketského 
u Sokolova.  Skočte si 
Bungee-jumping!
 Měl jsem tu možnost si skočit 
a zážitek mám perfektní. Vzhledem 
k tomu, že jsem seskok dostal jako 
dárek, nemusel jsem řešit finanční stránku. (Jinak jeden skok vyjde cca na 900.-) Prostě jsem 
přišel, navlékl si sedák a vše šlo jako na drátkách. Jediný zásek jsem měl ve chvíli, kdy už jsem byl 
za zábradlím, nikdo mě nedržel a zbývaly tři vteřiny do skoku. V tu chvíli mi blesklo hlavou, co že 
jsem to za hlupáka, takhle se dobrovolně vrhat do hlubin, vždyť já ještě nechci umřít... Sice jsem 
skok viděl již dříve, ale naživo si „vychutnávat“ Tři, dva, jedna, JUMP! to  je o něčem jiném. Prostě 
jsem se odrazil a letěl, a letěl, a letěl... Po výšce 55m loketskéaho mostu jsem se zastavil 10m nad 
terénem. Tedy asi tak 20-30m volného pádu. A potom zase nahoru a dolů a asi ještě desetkrát než 
se lano přestalo houpat. Pocity? Paráááda, skvělé, já chci ještě!
 Takže pokud se Vám podaří uspořit zmíněnou částku nebo přemluvit rodiče a získat 
neobyčejný dárek jako já, vřele doporučuji. 
             www.bungyjump.cz 



Letní tábory

Citát pod čarou:

„Kdybyste měli brzy zemřít a mohli si jen jednou  jedinkrát zatelefonovat, komu byste zavolali a 
co  byste řekli? A na co čekáte?“
        Stephen Levine 

časí pouze sporadicky. Uskutečnili jsme i několik 
výprav do okolí, z nichž byla i jedna družinová.
 Při slibovém ohni, který se uskutečnil ve 
2/3 tábora, složil svůj skautský slib Kulda a vlčácký 
slib pět vlčat (Vydra, Vlk, Panda, Potkan a Bob).
 O stravování se starala hlavně Klára a 
pomáhali David, Blanka a Renča. Nákupy jsem 
měl na starosti já, Klára a David.
 Pochopitelně na táboře probíhalo jako 
vždy bodování a služby. Služby byly opět smíše-
né, složené z vlčat a skautů, zvláštní službu měli i 
roveři. Pro letošní tábor se rádci služeb stali Špa-
getka (roverské), Bobr, Kouzlo, Opo a Šváb. 
 Zdravotní stav účastníků byl dobrý. Když 
pominu běžné oděrky a odřeniny a mojí snahu si 
useknout nohu, tak se nikomu nic nestalo a ani 
žádná nemoc nikoho nepostihla. O zdravotní stav 
se průběžně staral Marek a Mudrc. 
 Na úplný závěr bych chtěl poděkovat 
Šmudlovi a celému jeho týmu za přípravu a rea-
lizaci celého tábora a za pomoc při koordinaci ro-
verského programu.
      
   

 Tábor 305. oddílu SEDLO 2008 -
 Putování za vraním okem 
 Lovec

 Jednoho dne jsme na táboře dostali za úkol obejít trasu skládající se ze dvou záchytných 
bodů. Naše družstvo, tvořené mnou, Sluníčkem, Fšetečkou, Pumou, Brankym, Štěpánem a Fili-
pem, mělo jako první cíl zvolenou křižovatku na silnici ze Sedla do Nové Vsi. Cesta tam proběhla 
celkem hladce, neboť se zde podél silnice nevyskytoval náš největší nepřítel. Na křižovatce jsme 
pod stromem číslo 50 našli zprávu, která nám řekla první část našeho úkolu, měli jsme do tábora 
přijít s metrovým klackem a dvoukilovým kamenem.
Druhým záchytným bodem pro naši skupinu byl kříž mezi Kovářem a Otonským kopcem. Zde na 
nás náš nepřítel zaútočil plnou silou. Naším největším nepřítelem byly borůvky, které všichni sbírali 
a hned pojídali. I přes toto zdržení jsme se ke křížku dostali poměrně rychle. Druhým úkolem bylo 
vytvořit realistický model vraního oka čtyrlistého, ten jsme vytvořili po cestě zpět do tábora za pou-
žití klacíku, velké borůvky a čtyř borůvkových listů.
 Cesta zpět vedla přes Sedlo a potom směr silnice na Bílou u které ležel náš tábor. Po 
cestě jsem dík pravítku, které jsem našel ve svém batohu odměřil metrový klacek a nedaleko od 
tábora vzal podle naší skupiny dvoukilový kámen. Chvíli po tom co jsme dorazili od tábora se ko-
nalo vyhlášení výsledků úkolů, které jsme měli během cesty splnit. Naše vraní oko bylo schváleno, 
náš kámen se ukázal být jen kilovým, ale zato klacek měřil 99 centimetrů a tím pádem byl nejblíže 
danému rozměru. Tak jsme díky mé nepořádnosti získali dva body navíc, protože bez toho pravítka 
bychom takhle přesní rozhodně nebyli.
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 Dobrého není nikdy dost
 aneb Sýkorky na letních táborech

Nač troškařit, vždyť dobrého není nikdy dost, a tak se Sýkorky letos zúčastnily rovnou dvou letních 
táborů.

 První tábor se konal 12. - 26. 7. v Sedle

Byl to společný tábor celé 305 ky a dokonce na vedlejším tábořišti byla ve stejnou dobu i 309 
ka. Takže bylo celé středisko pohromadě. Bylo to úžasné, moc se nám to líbilo. Vedoucím 
našeho tábora byl Napo. Hráli jsme báječnou celotáborovou hru Putování Čarosvětem. Pro-

měnili jsme se v elfy, čarodějky, trolly, mágy, trpaslíky a šotky a společnými silami jsme se snažili 
zachránit Čarosvět. Naším cílem bylo získat všechny ingredience na uvaření kouzelného lektvaru 
a polít jím zmírající kouzelný kámen Čarosvěta. Za světlušky bojovaly Vicky, Puštík a Puma za 
vydatné psychické podpory Kiky a Rajky. Všichni byli moc šikovní, a tak se to povedlo Orgrimaru, 
Thunder Bluffu, Raarolu, Amon Sûlu i Silver Moon City.
Na táboře nás také čekala skvě-
lá olympiáda. Pro světlušky a vl-
čata letní a pro skauty a skautky 
zimní. Byla to náramná legrace, 
hlavně rychlobruslení, curling, 
závody psích spřežení, biatlon, 
běh na běžkách, boby a  snow-
boarding.
     Další táborovou lahůdkou byl 
fotbalový turnaj proti třistadevít-
ce. Moc pěkně jsme si zafandili, 
hlavně Roni a Charlie :o) 



Na táboře Puma s Vicky splnily všechny podmínky pro získání Tří kapkek rosy. A ke konci tábora 
naše milá Vicky přestoupila ke skautkám.
I když nám valnou část tábora propršelo,  vydařil se skvěle :o)

 
Druhý tábor byl 15. – 23. 8. na základně Drnovka u Merklína

 Jmenoval se Tábor třinácti bobříků a byl společný se SLŠ Vlčáckou a Janinkou. S lesoško-
láky je vždycky velká legrace a stejně tomu bylo i letos. Odjížděly jsme v 15:00 ze Zličína autobu-
sem Student Agency ve složení: Borůvka, Budulínek, Čírka, Drobek, Křupka, Myška, Puma, Puštík, 
Pomněnka, Soník, Vicky a Rajka. Veverka s Ronim a Gringi jeli v dodávce se zavazadly. Ve středu 
za námi přijela také Kika.
 Na táboře jsme samozřejmě lovily bobříky, ale také jsme se účastnily mnoha společných 
akcí s lesoškoláky. Konaly se závody ZVaS naruby, učily jsme se pohybové písničky, užily jsme 
si spousty rukodělek, chodily na výlety, hrály divadlo, učily se country tance, koupaly se v lesním 
rašelinovém koupališti, ... Skvělé byly i noční hlídky, které většina z nás zažila poprvé v životě. A 
bojovka, při které jsme se opravdu bály. Měly jsme jít po svíčkách a uhodnout hádanky, které byly u 
jednotlivých svíček.
  Na tom-
to táboře dokončily Budulí-
nek, Borůvka, Myška, Čír-
ka, Křupka, Gringi a Soník 
nováčkovskou zkoušku a 
za svitu lampiónků složily 
svůj světluškovský slib. 
Slibový oheň byl nádher-
ný a zůstaly jsme u něj 
dlouho do noci.
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Ranní násup

Štěkanátky ->

 Jak se Sýkorky promenily v princezny
 Výprava do Zahrádek 13. – 15. 6. 2008
 Rajka

V pátek jsme jely vlakem až do Zahrádek u České Lípy. Jela Čírka, Bětka, Anička, Soník, 
Myška, Gringi, Veverka, Sluníčko, Gingo, Sasanka, Kika a Rajka. Z Prahy s námi vyrazila i 
Mája s malou Kačkou, ale protože Kačce nebylo dobře, už v sobotu brzy ráno se vydaly na 

zpáteční vlak do Prahy. Spaly jsme v krásné velké místnosti a skautky v malém pokoji pro hosty 
s postelemi. Pan Vinopal nám dokonce poskytl matrace jako princeznám. Ještě v pátek večer se 
Kika proměnila v princeznu, které se roztrhly korále. A my jsme pak o víkendu za různé splněné 
úkoly získávaly jednotlivé korálky.

 V sobotu ráno se Kika se Sasan-
kou vydaly na nákup a my s Rajkou jsme je 
stopovaly. Ale brzy nám zmizely z dohledu 
a už jsme je nenašly. A to jsme chodily od 
čerta k ďáblu. No, aspoň jsme trochu po-
znaly okolí a prohlédly si i zámecký park 
s nádhernými stromy. Během snídaně zís-
kala Bětka přezdívku Budulínek (protože 
byla ostříhaná nakrátko a se moc se tak 
podobala pohádkovému Budulínkovi). Po 
snídani jsme se vydaly na výlet přes osadu 
Karbu do nádherného kaňonu Peklo. Ces-
tou jsme trhaly borůvky, nejvíce se u borů-
vek zdržovala Anička. 
 Soutěžily jsme, kdo jich natrhá 

 během jedné minuty nejvíc a zvítězily Veverka s Aničkou s počtem 27 ks. Anička tak získala pře-
zdívku Borůvka. Prohlédly jsme si také vysoký železniční viadukt z roku 1898. V kaňonu jsme hrály 
na zlatokopy, také jsme kus cesty šly svázané ve dvojicích (Sluníčko, Čírka a Myška dokonce ve 
trojici) a nakonec jsme si daly asi půlhodinového bobříka mlčení. Po návratu a obědě jsme v zá-
meckém parku hrály velkou spoustu skvělých her (šátkovanou, svlékání hada, na bazilišky, kohouty 
a lidi, střihanou apod.) Pak nás Standa Vinopal provedl vyhořelými částmi zámku (zámek vyhořel 
v roce 2003) a vyšplhaly jsme dokonce až na novou plechovou střechu. Večer nás ještě čekal 
menší táborák a za tmy pak bojovka, kdy jsme šly ve dvojicích přes zámecký park. Na konci trasy 
nás čekalo bílé strašidlo - Kika. Na dobrou noc nám Kika vyprávěla horor, ale skoro nikdo neslyšel 
konec, protože jsme usnuly jako špalky.

Sýkorky na drátě



 

V neděli ráno jsme se šly projít ke kostelu sv. Barbory, původně patřícímu k zaniklé vsi Mnichov a 
dál k zajímavé soše svaté Starosty (ukřižovaná vousatá dívka). Také jsme si prohlédly 

most a kanál z doby Karla IV. Tento kanál se nazývá Mnichovská průrva a proudí jím voda z Bobřího 
potoka do Novozámeckého rybníka.
 Po obědě jsme si sbalily věci a vydaly se na vlakovou zastávku. Tam jsme se volky nevolky 
proměnily z princezen zase zpátky v Sýkorky a plné krásných dojmů odfrčely domů.

Zápisy z výprav

  Výprava do Doks
      (20-22.6.2008)

        Ježek, Kulda

V pátek byl sraz u klubovny, ale i 
na nádraží. U klubovny jsme byli, 
protože na výpravu odjížděly dvě 

samostatné skupiny. Naše skupina jela 
Berdyho autem, u klubovny jsme naklá-
dali kola, motokáry a minibiky. Během 
naší cesty se nestala žádná zvláštní 
událost, takže se přesuneme až do klu-
bovny v Doksech. Tam se každý nave-
čeřel z toho co měl a zabydlel se. Ten 

večer se v Doksech konal koncert, takže kdo měl 
zájem, šel se tam podívat.
 V sobotu brzy ráno, asi ve čtyři hodiny, jsme 
chtěli přivítat první letní slunce a naklonit si jeho pří-
zeň, aby nám celé léto krásně svítilo. Vyrazili jsme 
na Bezděz. Pod hradem jsme přivázali Kuldu jako 
oběť bohu slunce Ra na žebřiny, ale záhy jsme zjis-
tili, že se večer nějak mnoho najedl a máme výrazné 
problémy ho vynést k bráně hradu. Nakonec jsme 
ho tam společnými silami všech, včetně jeho, dostali 
a i když jsme ho obětovali, sluníčko se neobjevilo 
a s odstupem času musím říct, že i na táboře nám 
mnoho nesvítilo. Příště si musíme najít jinou oběť. 
Po příchodu zpět na základnu se šlo ještě na pár ho-
din spát. Asi v devět hodin se konala snídaně, kte-
rou si ani nepamatuji. Poté jsme jeli, část na kolech, 
část u Berdyho v autě, do letiště v Hradčanech jezdit 
na minibikách a motokáře. Než jsme začali jezdit, 
zkontrolovali jsme, zda jsou minibiky v pořádku a 
jezdili dokud nám nedošel benzín a dokud nás to 

nepřestalo bavit. Vydrželi jsme tam zhruba 
celý den a když byl čas odjet, tak jsme na-
sedli na kola nebo k Berdymu do auta a jeli 
jsme zpět na základnu. Večer jsme měli leh-
ce pálivou večeři a poté byl čas na jiné akti-
vity, jak je třeba hra Bang! nebo ping pong.
Zájemci se mohli ještě v podvečer, stejně 
jako minulý večer, jít vykoupat do Máchova 
jezera.
 V neděli po nočním odpočinku bylo 
hned ráno na řadě balení a stihli jsme ještě 
jednou vyrazit na letiště si zařádit na minibi-
kách a motokáře, resp. na tom, co z nich po 
našem sobotním ježdění zbylo. V poledne 
odjezd domů, což neprobíhalo nějak zvláštně. Odvezli jsme si krásné zážitky, únavu a Mikki zlome-
nou ruku. Po příjezdu do Prahy se všichni rozešli do svých domovů.

Závod vlčat a svetlušek
7.6.2008 

Iron

V posledních letech se poměrně rychlým tempem mění výchovný program Junáka a jeho jed-
notlivé složky. Jednou ze složek tohoto systému jsou i závody, a to jak pro vlčata a světlušky, 
tak i pro skauty a skautky. 

 V letošním roce se konal Závod vlčat a světlušek, ale o tom víte už z červnového čísla 
našeho časopisu. Dokonce víte, jak jsme dopadli v základním kole, které se konalo na Červeném 
Hrádku. Jen bych chtěl malinko opravit redakci, že je sice pravda , že již potřetí za sebou jsme 
získali totýmek pro nejlepší hlídku z Prahy 10, ale jako středisko, ne hlídka 305. smečky. Dvakrát 
za sebou ho získala 309. smečka Lišáci a letos poprvé se posunul do klubovny Za Poštou ke 305. 
smečce.

 Celý závod se vlastně správně jmenuje „Závod vlčat a světlušek o putovní totem ná-
čelníka a putovní vlajku náčelní“ a vychází z historické zkušenosti. V roce 2006 došlo ke změně 
závodu v návaznosti na připravovanou změnu výchovného programu. Změna spočívala zejména v 
odlišném zaměření závodu a ve větší otevřenosti vůči pořadatelům.



 Cílem závodu vlčat a 
světlušek je zaměřit činnost sme-
ček a rojů na programové prvky, 
které rozvíjejí schopnost vlčat a 
světlušek poradit si v běžném ži-
votě a v problémových situacích, 
porovnat schopnosti, dovednosti 
a znalosti členů různých oddílů 
a přinést dětem zážitek z aktivní 
činnosti a v neposlední řadě pod-
porovat spolupráci mezi účastníky 
závodu. 

 Jak je již uvedeno výše 
závod se svým zaměřením posu-
nul k praktickým potřebám vlčat a 
světlušek. To ovšem neznamená, 
že vše co bylo dříve závod testováno je zavrhnuto. Ano,p   vypadly některé disciplíny, které nejsou 
z pohledu dneška příliš důležité, naopak  se objevily jiné, aktuální. Pokud mám uvést konkrétní pří-
klady tak vypadla kontrola a hodnocení krojů, zmizely problémy kolem platnos- ti skautských 
průkazů, zmizelo krmení Balůa apod. Naproti tomu se objevil nácvik chování v problémových situ-
acích (setkání s opilcem, přivolání pomoci), testování schopnosti vyhledávat informace, chování se 
v přírodě (např. umět třídit odpadky) apod.

  Pro organizátory je příprava závodu jednodušší, neboť se nemusí striktně držet 
všech pravidel a mají určitou volnost. Tím jsou i jednotlivá kola závodu pestřejší pro postupující 
hlídky (a pro vedoucí), každé kolo je trošku jiné.

 V letošním roce jsem dostal na starosti pražské kolo závodu jako hlavní rozhodčí. Nemohu 
si vynachválit pomoc a spolupráci ústředí, které poskytlo metodické návody, jak  jednotlivé disci-
plíny uchopit a jak k nim přistupovat, jakož i konzultace. Jednotliví rozhodčí dostali pouze určité 
zadání a zbytek jsem nechal na jejich umu a kreativitě. A tento postup se mi osvědčil. Disciplíny 

letošního závodu byly následující:

 nákup pro maminku (zapamatovat si 10 věcí od • 
  stejného písmene po celou dobu závodu)

 vztah k přírodě (třídění odpadků)• 
 první pomoc• 

 znalost dopravních značek• 
 vyhledávání informací• 
 vztah k vlasti (poznávání osobností českých dějin,  • 

  praktický nácvik vztyčování státní vlajky)
 fyzická zdatnost (překážková dráha)• 
 znalost běžných rostlin• 
 řešení problémových situací (setkání s opilcem)• 
 cvičení paměti (zapamatování si obsah neznámé • 

  pohádky, kimovka)

 Počasí nám přálo, takže závod proběhl bez větších 
komplikací. Kromě vlastního závodu byl připraven i doplň-
kový program pro čekající hlídky (ať už na start nebo na 
vyhlášení výsledků), který přichystali skauti z Prahy 7. Urči-

tou raritou byl výsledek v chlapecké 
kategorii. První místo obsadily dvě 
hlídky. Měly shodný nejen počet 
bodů, ale i stejný čistý čas. 

 Závěrem by se slušelo na-
psat o tom, jak jsme v závodě jako 
středisko skončili a poděkovat všem 
rozhodčím a dalším pomocníkům 
za pomoc a spolupráci. Takže na 5. 
místě se v kategorii děvčat umístily 
Sýkorky (z 11 hlídek) a 3. místě 305. 
smečka (taktéž z 11 startujících 
hlídek) a opravdu upřímně děkuji 
všem, kteří s přípravou a realizací 
závodu pomohli. Bez nich by nebylo 
možné takovou akci zvládnout.

 

Skončilo léto, začala škola a děti se už 
vrátily do školních lavic.
Když si vzpomenu na dobu, kdy se to 

týkalo i mě, dostávám trochu mrazení v zádech.
Najednou končí všechna zábava, volnost, hry a začínají neúprosné povinnosti.
Aby to letos měli alespoň některé děti o trochu lehčí, zkusili jsme pro ně jako vzpomínku na léto 
připravit stejně jako loni odpoledne plné her. Odpoledne v sobotu 13.9. jsme v Praze u OD Tesco 
na Skalce připravili dvanáct atrakcí, které si mohl vyzkoušet kdokoliv kdo přišel. S přípravami se 
nezačalo ten den ráno, ale už několik týdnů předem se vymýšlelo, plánovalo a zajišťovalo všechno, 
co je k takové akci potřeba. V sobotu ráno jsme ale přímo na místě začali odkrývat to, co do té doby 
bylo jen v hlavách přípravného týmu.
 Jako první vyrostlo na trávě tee-pee. A to už se začínali kolemjdoucí ptát, kdo že tady 
bude stanovat?, Copak se tu bude dít?, Že by přijel cirkus?... Nejdřív jsme vysvětlovali vše každé-
mu zvlášť, teprve za chvilku už byly připraveny i krásné nástěnky, na kterých bylo vše dopodrobna 
popsáno. Pak začaly vyrůstat jako houby po dešti i jednotlivé atrakce. Objevila se pavučina, která 
nebyla jen prolézací, ale také přelézací a to bylo něco! Skákání v pytli, hlavolamy, rukodělka, slizo-
lep, to už všichni znáte, ale co takhle obří houpačka? A ne ledajaká. Na ní se budou děti točit jako 
kosmonauti. Vedle se objevil Bungee-running a vodní pistole, hod na Balůa a chození po dřevěných 
krychlích. A protože nám to stále nestačilo, byl tu také body painting a twister. Tedy celkem opravdu 
dvanáct stanovišť, kde se všichni budou moci vyřádit. Pro žíznivce jsme připravili točenou kofolu, 

Odpoledne plné 
her

13.9.2008
Odpoledne 35. strediska 
Jaroslava Rady 
Praha 10 - Skalka

 
      Bobo



horký čaj a horkou čokoládu. Tak, tak jsme stihli všechno připravit a blížila se jedna hodina po po-
ledni, kdy mělo všechno začít.
 Začali se scházet známí i neznámí, děti předškolní i školáci. Každý dostal na začátek 
průvodku s vyobrazeným brněním rytíře. Úkolem každého bylo projít všech dvanáct atrakcí, splnit 
požadovaný úkol a nechat si vždy vybarvit jednu část brnění. Ten kdo měl brnění kompletní, mohl 
se vydat na poslední stanoviště, zabít draka a osvobodit princeznu. Během celého odpoledne jsem 
mohl vidět spousty dětských úsměvů a radosti u každé z atrakcí. Snad nejvíce jich ale letos bylo u 
obří houpačky. Tam se děti oblékly do celotělového úvazku a přivázány k lanu se ve výšce asi 3m 
houpaly tak dlouho, jak si přály. Děti se houpaly, točily a létaly skoro jako ptáci.
 Jinde zase zatínaly svaly, nebo namáhaly mozkové závity. Už jste někdy zabíjeli draka 
házecí šipkou? Tak u nás jsme to zkoušeli. A myslím, že princeznu nakonec osvobodili všichni a 
dostali za to skvělé samolepky, odznáčky a časopisy. Nešlo jen o získání odměny, ale o to pořádně 

si užít a to se všem určitě podařilo.

Dnešní rozhovor bude s Ironem, vedoucím našeho středis-
ka, a tématem budou změny ve vedení střediska, jak nová 
středisková rada funguje a co naše středisko čeká.

 1) Kdo je v nové střediskové radě?

 To vyplývá z organizačního řádu. Tvoří ji vedoucí oddílů a OS 
klubů a jejich zástupci a další činovníci zvolení na sněmu nebo 
jmenovaní do svých funkcí. Ale možná zajímavější otázka je co 
vlastně dělá taková středisková rada. Kolektivně rozhoduje o 
všech otázkách činnosti střediska. Tzn. organizačních, výchov-
ných, finančních, majetkových atd. Takže neplatí to, že vedoucí 
střediska je takový samovládce, který o všem rozhoduje, ale je 
to společná týmová práce hromady lidí a já jsem pouze ta špička 
ledovce, která je vidět, která ční na povrch, které se případně 
nadává a která věci případně podepisuje.
 A pokud se ptáš na jednotlivé osoby, které tvoří střediskovou 
radu, tak, jak jsem již uvedl, jsou to vedoucí oddílu a jejich zástup-
ci – ty vyjmenovávat nebudu, to by byl příliš dlouhý seznam, ale 
další činovníky, kteří nevedou oddíly, ale jsou členi SR si neod-

pustím. Jsou to: Berdy, Kendy, Kiki, Šmudla, Beny, Kamzice a Cipísek.

2) Co před radou stojí jako největší úkoly, co vás a nás čeká?

 Na střediskové radě jsme si pojmenovali, jaké „horké brambory“ nás nejvíce pálí, a z nich 
vyplynulo celkem pět významných oblastí, na které musíme soustředit svoji pozornost. Především: 
zvýšit členskou základnu střediska (v této chvíli máme problémy u všech oddílů skautů a skautek 
s malým počtem členů), najít dostatek dospělých činovníků pro práci ve středisku, vyřešit složitou 
situaci okolo základny ve Vestci, najít dostatečné skladové prostory pro materiál střediska a stabili-
zovat finanční situaci. Tyto oblasti vcelku vystihují situaci, jak jsem ji viděl před svým nástupem do 
funkce, takže je dobře, že situaci vidí většina členů podobně jako já.

 3) Předpokládám, že to máte nějak rozdělené – nejen úkoly, ale i celkově, co kdo z  
rady dělá?

 Samozřejmě musíme mít jednotlivé úkoly nějak rozdělené. Jinak by dělali všichni všechno 
a byl by z toho akorát zmatek. Já se starám o tu organizační stránku věci, tzn. informace od vyšších 
složek, smlouvy, podpisy, jednání s úřady apod. Bobo má na starosti finanční zdroje, hledání mož-
ností grantů, sponzorů, dotací. Berdy se stará o materiál, klubovny a základny střediska, Korunka 
o hospodaření a účetnictví, Šmudla hledá informace o zajímavých akcích, které se konají, pomáhá 
řešit problémy oddílů, hledá náměty co bychom mohli dělat a Kiki se stará o objednávání a doru-
čování časopisů. Pochopitelně další činovníci mají na starosti jednotlivé dílčí činnosti, ale jmenovat 
všechny – to by bylo dlouhé čtení. Pro příklad můžeme uvést Napoleona, který měl na starosti 
přípravu akademie. Rozhovor s ním byl vlastně v jednom z předchozích čísel.

 4) Je pravda, že jsou možnosti získat peníze na zajímavou činnost, na kterou by 
jinak ve střediskové pokladně nebyly peníze?

 Granty a dotace jsou pro nás velmi významnými zdroji peněz. Když to trošku přeženu, 
tak grant lze získat na cokoli. Jen je třeba mít šikovný nápad a jít si za ním a hledat, odkud se na 
něj dají peníze získat. Na druhou stranu je to svým způsobem i trošku nebezpečné, protože pokud 
peníze na nějaký projekt získáme, tak je nutné tu akci uskutečnit a následně peníze včas a správně 
vyúčtovat. Pokud se to totiž udělá pozdě nebo špatně, tak v lepším případě hrozí, že příště žádné 
další peníze nedostaneme, v horším případě nám hrozí vrácení peníze nebo i pokuta. Já to znám 
ze svého oddílu, všichni mají velké oči při plánech, ale když přijde „na lámání chleba“ a ptám se kdo 
na akci pojede, tak jeden musí k babičce, druhý na chalupu a třetímu se nechce. Pak se nelze divit, 
že při psaní grantů musíme být velmi opatrní. A jsme v začarovaném kruhu: lidi na akce nejezdí 
proto granty píšeme opatrně, aby se projekty uskutečnily, tím pádem nejsou peníze na zajímavější 
činnost, a tím pádem není o akce zájem. A tak nastává situace: „babo raď.“

 5) Je nějaká konkrétní věc, kterou Ty považuješ za nejvýznamnější – nějaký jeden 
cíl, kterého bys chtěl dosáhnout

 Těžko vytyčit jeden cíl bez ohledu na ty další. Je to velmi provázané a jedno bez druhého 
nemá smysl. Přesto se domnívám, že lze jeden pojmenovat. Utvořit ze současné střediskové rady 
skvělý tým lidí, kteří budou nejen rádi pro středisko pracovat, ale budou si rozumět i po osobní 
stránce.
        Díky za rozhovor.

Lokali rozhovor
Reportér: Mudrc



Podle plánu nás mělo být 10. Ale naskytly se problé-
my. 21.8. se nás sešlo na Hájích √16 (4, ale 16 je 
hezčí). Přesněji řečeno tři + jedna (Já-Žvejk, Kuba, 

Smíšek a Alka). Po několika počátečních problémech jako: 
„kde vlastně ta Alka vězí?“ a „kdo vezme stan?“; jsme s 
1,5 hodinovým zpožděním vyrazili na cestu směr Hrnčíře. 
Tam nám Markova milá sestra vydala motivační perník na 
cestu. 1. den by se dal shrnout do 1 otázky. Kde se kolem 
Prahy vzaly tak strmé stoupáky? To ale bylo nic proti dal-
ším dnům. Večer jsme si našli krásné místo poblíž Stru-
hařova u Benešova. Flek měl jednu drobnou kosmetickou 
vadu, jak nám prozradil místní kombajnista. Kombajn tam 
jezdil kvůli myslivcům. Ne, že by se ztratili, čemuž bych se 
ani nedivil, ale museli posekat pole kvůli střelbě na prasa-
ta. Tudíž jsme se přestěhovali o kilometr vedle. Ráno, při 
balení našeho Alíka(stan), se nám naskytl úžasný výhled 
na hlavní, po níž uháněl neuvěřitelnou rychlostí Šmudla. 
S ním jsme měli dohodnutý sraz ve Struhařově, protože 

nemohl jet už 1. den. 
 Cesta byla tento den dosti náročná, jelikož nás čekal výstup na předhůří Vysočiny a navíc 
jsme jeli v šatech, obleku a kravatách. Když jsme dojeli do obce zvané Načeradec schylovalo se již 
k obědu a tak jsme tedy navštívili místní samoobsluhu. Kdyby nás bylo víc, tak je celé okolí o hladu 
celý týden. Neměli skoro nic a to co měli jsme koupili. Odpolední jízda za tónů Totálních nasazení, 
Iron Maiden a The Offspring uběhla poměrně rychle. Z Pacova, kde byla zakoupena večeře, násle-
doval stoupák hodný přezdívky Smrťák. 12% stoupání do vesnice Pošná, v níž nám sympatický pár 
s mnoha štěňaty na krku načepoval vodu. Stan byl ukotven u vsi Zahrádka (asi 5 km od Pacova) 
kdesi v lese. 
 Po lehké snídani a nastartování kol by naší první výzvou Pelhřimov. Tam jsme místním vy-
běračům kašen názorně ukázali jak zvýšit výdělky. Následný úsek byl opravdu hrozný. Skoro trvalé 
stoupání s dvěma výjimkami v podobě Horní Cerekve a Třešti, které byly v údolí. To znamenalo sice 
jízdu dolů, ovšem i následné šlapání opět nahoru. Hlavu jsme tentokrát složili poblíž Opatovického 
rybníka. Zalezlé do spacáků nám došla jedna drobnost, která nám přes den unikla. Nekoupili jsme 
si snídani. Ta nás tedy potěšila po 15 km v Třebíči (nejrychlejších 15 km za expedici - hnáni svažu-
jícím se terénem a hladem jsme jeli něco 
přes 30km/h) na parkovišti u Plusu. V cen-
tru, na nádraží, se Alka odpojila a vydala 
se na sólovou cestu vlakem zpět do Prahy. 
Z Třebíče po Bratislavu už jsme tedy byli 
jen čistě pánská expedice. 
 45 km vzdálené Dukovany se na 
obzoru objevily velmi brzy a u nich samot-
ných jsme zastavili nezvykle brzy. Pod 8 
chladícími věžemi nás uvítalo místní infor-
mační středisko. Večerní cíl byl Moravský 
Krumlov, ve kterém by určitě byl nějaký 
obchod nebýt to MORAVSKÝ Krumlov. 
Přechodem přes hranici Vysočiny a Jiho-

moravského kraje náš slovník 
velmi zhrubl a objevily se výrazy 
jako díra, Mongolsko a zmizela 
slova typu civilizace. Totálně 
hladoví jsme se vydali do blíz-
ké vesnice jmenující se Bohu-
tice. To se ukázalo jako velmi 
hrdinský čin, který v nás zane-
chal trvalé následky. Ve zdejší 
hospodě na otázku jestli vaří 
nedokázali odpovědět (tázaná 
vypadala jako že v životě slovo 
vařit neslyšela) a poté nám do-
poručila místní specialitu- velmi 
studený a malý hamburger. Na 
jednoho vyšly 2 a tím jsme dojedli všechny místní zásoby. 
 V noci se tedy vydali Šmudla se Smíškem na trestní výpravu za vínem z místní vinice. 
To ovšem bylo kyselé jak naše obličeje. Zde jsme také přespali ve starém sadu. Další den byl ve 
znamení velkého a očekávaného koupání v Nových Mlýnech. To byla ovšem jedna obrovská bota-
nická nádrž. Pro samou zelenou nebylo vidět ani na 20 cm. Lehce mě zklamal i zámek v Lednici, 
ze kterého se vyklubala obří barabizna schovaná pod lešením. V Lednicko-Valtickém areálu jsme 
také přespali. Byla to nejhorší noc za celou expedici. Ne proto, že by tam byla zima, špatný povrch 
či nějaké jiné nepříjemnosti, ale proto, že se tam nikdo necítil moc dobře. Prostě jsme měli strach.
 Ráno následoval průjezd Břeclaví, zakoupení jídla, jízdenek na cestu z Bratislavy do Prahy a přejezd 
přes hranice. Do večera jsme najeli nějakých 45 km po totální rovině a skrze stojatý těžký vzduch. 
Večer nám nemile znepříjemňovali komáři, takže ve stanu jsme byli již v 19 hodin. Následující den 
jsme dorazili do cíle naší cesty. Konečně Bratislava. Po shledání s Kiki, naší příjemnou společnicí 
pro 2 poslední dny a prohlédnutí hradu Děvín, jsme se vydali do centra, kde čekal slovenský brat 
(slovensky bratr) Rozum. 1. večeře v cíli byla naprosto luxusní. Kuřecí s broskví, šunkou, sýrem a 
hranolky vše usmaženo v pískovišti uprostřed 
sídliště mezi zvědavými pohledy domorodců. 
 2. bratislavský den jsme strávili pro-
hlídkou města a koupáním v jednom z několi-
ka místních jezer. Poslední den jsme zasvětili 
spánku. Vstávali jsme až v 17 a jen jsme ukli-
dili klubovnu ve které jsme spali a jeli jsme na 
nádraží a domů. Expedicí jsem naprosto nad-
šen. Zklamala v jedné drobnosti, tou byl počet 
účastníků. Jinak bych řekl, že to byla velmi po-
vedená akce.

Další fotky v galeriích na http://rkexit.ic.cz

Citáty pod čarou:

„Bůh stvořil muže a ženu, ale zapomněl si to dát  patentovat, pročež každý lepší hlupák může 
dělat  totéž.“      
         Shaw 

„Buď moudřejší než ostatní, ale neříkej jim to.“
         Chesterfield

Expedice Praha - Blava
(21.-30.8.2008)  Roverstvo     Žvejk

C y k l o



Dar es Salaam je bývalé hlavní město Tanzanie a leží na pobřeží Indického oceánu. První 
ráno když jsem se v tomto městě probudil, jsem šel hledat trochu slušnější hotel. Měl jsem 
štěstí, téměř hned naproti tomu mému byl jiný, o poznání čistší a přitom za stejnou cenu, 

tedy přibližně za čtyři americké dolary. Ubytoval jsem se, a protože sluníčko už slušně pálilo, vyrazil 
jsem hledat "Sun Rise Beach", "pláž vycházejícího slunce", kterou mi kdosi poradil. V kapse jsem 
měl jenom pár drobných, v přepočtu asi tak sto korun a ofocený pas. Ono je to tak totiž lepší, pro-
tože v končinách se zvýšenou kriminalitou a s ne moc dobře fungujícími úřady, se pak cítíte přece 
jen bezstarostněji. Nejdřív jsem se tedy poflakoval po centru a sledoval všední život. Oproti Nairobi 
mi Dar es Salaam přišel čistší a takový veselejší kousek světa. A jak jsem tak na jednom náměstí 
okouněl, přitočil se ke mně mladík a prý kam jako že mám namířeno. Řekl jsem mu, že na pláž a 
on na to "ok, já tě tam doprovodím". Chvilku jsem váhal, protože jsem ho přeci jen viděl poprvé a 
ve městě jsem byl sotva pár hodin. No, ale protože jsem hravej a věděl jsem, že mi vlastně nemá 
co vzít, souhlasil jsem. "Kdo nic nezkusí, nic taky nezažije", ostatně tohohle hesla jsem se držel už 
hezkých pár dní.
 Když jsme tedy došli nakonec náměstí, ukázal na luxusní auto a řekl, že mě tam sveze. To 
už jsem  znejistěl poněkud více. No ale co, "kdo nic nezkusí nic nezažije", říkal jsem si opět v duchu 
a nastoupil do auta. Jaké ale bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že v autě už jeden týpek sedí. 
Moje nervozita stoupla ještě o kus výš, ale jelikož jsem se prostě držel svého hesla "kdo nic nezku-
sí…", nic jsem nenamítal a už jsme jeli. Týpek se mi představil jako bratr toho prvního mladíka, a že 
nejdřív zajdeme do restaurace na jídlo. To moje obavy trochu rozptýlilo, protože jsem měl hlad. Dali 
jsme si jídlo a šup do auta, že jedem na pláž. 
 Když jsme nasedli mladík se mě zeptal, jestli nechci "malawi cigarets". Nechápal jsem o 
co mu jde a s díky jsem odmítnul. On je ale vyndal z kapsy a začal mi je nutit, že je můžu třeba dát 
nějakým přátelům. Abych předešel nevítanému konfliktu nebo nedorozumění, přijal jsem od něj tři 
"malawi cigarets" a při tom netušil, že jsem se právě pěkně chytil do pasti. Mladík si klidně jednu 
zapálil a já ucítil závan marihuany. "No co", říkal jsem si, je to jeho věc, hlavně už ať jsme na tý 
pláži. Jenže řidič náhle zajel do takový vedlejší ulice, kde byli jenom nějaký rozestavěný domy a 
zastavil s odůvodněním, že kouřit marihuanu na veřejnosti je trestné, a že teda počkáme, až jeho 
bratr dokouří. To se mi zdálo celkem jako rozumný a byl jsem zase o fous klidnější. No a jak tak 
sedíme v autě, najednou šli okolo tři policajti. Nejdřív auto přešli jako by nic, ale najednou se otočili 
a vtrhli k nám do auta. Jeden dopředu k řidiči a dva k nám dozadu, z každý strany jeden. V tu chvíli 
mi ještě nebylo úplně jasný, co na mě ti vykukové ušili. Polil mě pot a s vědomím, že mám v kapse 
tři "malawi cigarets", tedy marihuanu, v zemi, kde je to trestný, jsem čekal co se bude dít. Policajti, 
hlavně teda ten vepředu začal na nás řvát, jako bychom právě někoho zabili, policajti vzadu do nás 
žďuchali a moji vykukové se div že nedali do pláče, jako že už to nikdy neudělaj. Po chvíli policajti 
nechali vykuky být, jako že si to pak s nimi vyřídí a pustili se do mě. Říkal jsem, že za nic nemůžu, 
že jsem turista a že oni mi nabídli akorát svezení. To jim pochopitelně nestačilo a spustili svoje za-
strašovací manévry. "Cos to udělal… odkud jsi…, vyndej všechny drogy, jsi dealer a my tě zavřeme 
na deset let…" a podobnými výkřiky mě začali častovat. Orosil jsem se ještě víc, protože vypadali, 
že to myslí vážně a navíc já tu marihuanu skutečně v kapse měl. "Co teď, kruciš…" říkal jsem si 
a upadal do stále větších rozpaků. Policajti mě ujišťovali, že když jim dám peníze, "hodně peněz", 
tak mě pustí v opačném případě mě obžalují z prodeje drog. "No výborně…" říkal jsem si, tak o 
peníze nepřijdu, protože žádný nemám, ale být obžalován se mi taky nechtělo. Po chvíli mi to ale 
začalo všechno docházet. Policajti byli prostě s vykukama domluvení, že mi podstrčej marihuanu a 
oni nás pak jako chytnou a budou mě vydírat. Dodal jsem si odvahy a začal jsem být trochu odboj-

nější. Vysvětloval jsem jim pořád dokola, že peníze nemám, platební kartu taky ne a že marihuanu 
mi podstrčili vykukové. Policajti řekli "dobře jedeme na stanici a uděláme osobní prohlídku..", a že 
prý jestli něco najdou, budu mít BIG PROBLEM. To už mě trochu uklidnilo, protože jsem věděl, že 
prostě fakt u sebe nic nemám a navíc řešit konflikt na policii je přeci jenom příjemnější, než někde 
v zapadlé uličce v autě. 

 No policajti celou cestu bláhově čekali, že snad opravdu odněkud vytáhnu vysněné a 
požadované tisícidolarovky, ale to se prostě nestalo. Takže když jsme projížděli náměstím, kde mě 
moji vykukové naložili, policajti nařídili zastavit a s důrazným poučením "už to nikdy vícekrát nedě-
lej", mě zklamaně pustili. Ještě týž den pozdě odpoledne jsem šel tak na zkoušku přes toto náměstí. 
Luxusní fáro tam opět stálo, vykukové se živě bavili s těmi policajty co nás sbalili a mě bylo jasný, že 
čekají na další důvěřivý turisty, kterým marihuanu nabídnou a pak je na oko sbalej policajti, kteří je 
pak za úplatu zase pustěj. Uff, plyne z toho nějaké ponaučení? Všude na světě, ať už jste v Česku, 
Tanzanii nebo třeba v Grónsku, jsou lidé dobří a lidé zlí. Stejně tak jsou lidé dobří a zlí bez ohledu 
na to, zda-li jsou černí, bílí nebo třeba žlutí. Proto nikdy nesuďme celé skupiny lidí, ale pouze a jen 
jednotlivce a to až tehdy, kdy ho aspoň trochu poznáme.
 No tak to byla jedna historka hned na uvítanou s Dar es Salaamem. Ale jelikož se to 
všechno odehrálo vlastně dopoledne, měl jsem ještě spoustu času najít svoji pláž. To se záhy stalo 
a já už se nikým nerušen nořil do vln oceánu, povaloval v písku, popíjel osvěžující přírodní džusíky, 
pozoroval okolní cvrkot a sám pro sebe si filozofoval, jaký že ten svět je krásný.
 Na vás, kteří jste dočetli až sem se těším příště s další historkou z "Daru", ale i s povídá-
ním, kterak jsem se vydal opět trochu na sever do blízkosti hory Kilimandžáro.

Řízkovy africké zápisky: 
Vykukové v Dar es Salaamu

 Záříme v září
      Alka – 15.9.2008

Při naší první schůzce v novém složení jsme se roz ZÁŘÍ li sváteční vánoční náladou. Prostě 
jsme si překlopili roční období a udělali Vánoce na blátě. Náš výroční sraz, srázek, srázeček 
začal už typicky v parčíku na „půli cesty“, kde jsme všichni krásně mokli a pokoušeli se po-

chopit smysl úvodní hříčky..:) (Byl to betlém.) Následně nás Mikuláš (kdo jiný uprostřed září, že?) 
pozval ke krásně nazdobenému stromečku a úplně pohádkově nasvícené klubovně. 
 Pak nás samozřejmě čekala štědrovečerní hostina, rozdávání dárků a tradiční Vánoční 
disciplíny jako házení pantoflí a tetování nejbližších osob lihovkou, prozměnu typicky roverský pro-

gram. 
 Pod stromečkem nás čekalo mno-
ho překvapení…například Šmudla, který 
si tam udělal svůj info-spot anebo úžasný 
dárek v podobě šestirohového puzzle… 
To jsme následně s velkým nadšením 
skládali a snad v dohledné době jej i do-
končíme a všichni, kteří někdy zabloudí 
do klubovny U Hranic, budou následně 
moci obdivovat naše „ksichtíky“.
 Pak nás čekalo překlenutí méně 
akční části – tzv. organizační… Abychom 
na závěr mohli pomocí fazolí vyjádřit jak 
moc jsme úžasní, kreativní a hlavně rádi, 
že jsme se zas po tak dlouhé době se-
šli..



Kdo jsem?

No, to je mi otázka. Přece Rajka – vedoucí na-
šich Sýkorek, vlastním jménem Miluše Pavel-

cová.
 Ke skautování mě přivedla již v roce 1968 
moje maminka, která byla vedoucí roje náchod-
ských světlušek. V šestce Veverek jsem tenkrát 
našla spoustu skvělých kamarádek. A byla to zase 
moje maminka, která mě v roce 2000 přivedla do 
35. střediska. Právě ona mi pro mé syny (pozdě-
ji Smíška a Hejkala) doporučila skvělou smečku 
vlčat, kterou tenkrát vedli dva báječní vedoucí 
– Beny a Agla. Párkrát jsem vyrazila s vlčaty na 
výpravu, slovo dalo slovo a už jsem se zachytila 
drápkem a začala pomáhat Kendy při vedení svět-
lušek. Kendy byla moc milá a zasvětila mě do tajů práce v roji. Brávala jsem s sebou i moji pětiletou 
dcerku Verunku - Veverku. V prosinci 2000 jsem složila skautský slib, pak následovaly čekatelský 
a vůdcovský kurz a v roce 2002 jsem absolvovala lesní školu. Byla to vynikající SLŠ - Vlčácká a 
Janinka. Odjakživa jsem měla ráda práci s dětmi a tak jsem se v září 2002 stala učitelkou na SOU 
uměleckořemeslném. To asi proto, abych trochu vystřízlivěla :o)
Mám moc ráda psy a nejvíc našeho Roniho, miluji koně a pravidelně trénuji jízdu na jejich hřbetě.  
 Nejraději relaxuji ve skalách a líbí se mi je zdolávat v horolezecké výstroji. Vůbec je mi 
dobře ve výškách. Absolvovala jsem parašutistický výcvik a mám zdárně za sebou šest seskoků 
padákem. Dalo by se říci, že sport je mojí doménou. Stále ještě aktivně hraji tenis. Dlouhá léta 
jsem byla cvičitelkou v dejvickém Sokole. Ještě tři roky po přestěhování se na Chodov jsem do 
Dejvic dojížděla. Škoda, že je to tak daleko. Aspoň se světluškami chodím pravidelně do Sokola 
ve Strašnicích. Povím vám jedno malé tajemství. Vůbec mi nejdou rukodělky a zpěv, ale nikomu 
to neříkejte. Baví mě sport a matematika, ale když mám vymodelovat zvířátko, skončí to vždy jako 
průnik hranolu komolým kuželem. A moje pokusy naučit se hrát na flétnu a na kytaru pokaždé 
skončily neúspěchem. No, aspoň jsem to zkusila a slibuji, že už vás svým hudebním uměním trýznit 
nebudu :o) To si radši budu číst nebo zajdu do kina či do divadla.
 Chtěla bych poděkovat mé milé mamince za to, že mě vedla ke skautování, tatínkovi za 
psychickou podporu, svým dětem za to, že mě následovaly a že jsou tak skvělé a v neposlední řadě 
svému muži za veškerý čas, který musí trávit sám.  A že ho není málo :o)

Kultura....

 ...Australské Didgeridoo

Australská příroda má mnoho tváří – od rudé pouště ve vnitrozemí až k přátelskému  pobřeží 
oceánu a nekonečnými lpážemi. Představa tamní krajiny by ale nebyla úplná bez skřehotání ptáků 
nebo štěkotu psů dingo. A právě těmito zvuky, stejně jako představou poskakujících kokanů, se 
inspirují Aboriginci, když hrají na svá didgeridoo.
Jméno didgeridoo dali dlouhému dutému dřegvěnému nástroji až novodobí objevitelé australské-
ho kontinentu. V desítkách domorodých jazyků Aboriginců v různých oblastech Austrálie pro něj 
existovala rozličná jména, například jidiki nebo bobong, mezi domorodci se mu didgeridoo nikdy 
neříkalo. Sean, jeden z hráčů na tento nástroj, tvrdí, že původcem jména je Charles Darwin. Ať 
už aktérem Seanovy historky byl skutečně Darwin nebo někdo jiný, název bzučící či hučící trubky 
používané při obřadech Aboriginců odvodil od jeho zvuku, který napodobil slovem „didgeridoo“.
Jak daleko do minulosti sahá historie didgeridoo se můžeme jen dohadovat. Hovoří se o dvou až 
deseti tisíci let. Didgeridoo je zpravidla dlouhé něco přes jeden metr a vyrábí se z kmene euka-
lyptu. Sloveso „vyrábět“ ale není zrovna přesné, dalo by se říci, že lidé didgeridoo spíš sklízejí 
než vyrábějí. Vnitřní dutou část nástroje totiž nevytvářejí lidské ruce, ale statisíce termitů, kteří si 
uvnitř kmene eukalyptu stavějí termitiště. „Když termiti zkonzumují vše, co jim mohl eukalyptus 
dát, přesunou se k dalšímu kmeni,“ říka Sean. „Aboriginci v australské buši vyhledávají právě 
tyhle opuštěné stromy, které jsou na první pohled zdravé, ale na vrcholku jim začínají žloutnout 
listy. Podle půdy okolo stromu se pozná, jestli byl 
eukalyptus skutečně příbytkem termitů.“
Didgeridoo by se dalo přirovnat k dřevěné rouře, 
jejíž užší konec hráč přikládá ke rtům. Akustický 
dojem surového zemitého zvuku vyvolává pocit, 
že hráč musí do nástroje foukat vší silou co nej-
větší množství vzduchu. Podle Seana je ale vtip 
právě v opačném postupu: „Hráč musí se vzdu-
chem pracovat velmi jemně a pomalu. Vzduch 
vyfukuje přes dotýkající se rty. A když totéž udělát 
se rty vtisknutými do užšího otvoru didgeridoo, 
vzduch začne v dutém nástroji rezonovat.“
Když člověk zvládne tuhle základní techniku 
tvorby zvuku, musí se ještě naučit pracovat s de-
chem. Hráči vypadají, jako by v celých dlouhých 
intervalech ani nedýchali. Naučili se totiž nade-
chovat současně s vypouštěním vzduchu do ústí 
nástroje, zpravidla ošetřeného včelím voskem. 
Pro australskou přírodu tak typické a pro ucho Ev-
ropana tak exotické zvuky se z didgeridoo ozvou, 
když hráč vysloví určitá slova, která vibrace vzdu-
chu přemění v hopkání klokanů, vytí dinga nebo 
smích ptáka kukabura...

Pavla Hůlová, Týdeník rozhlas 2/2008 (21).

Představuje se...

Citáty pod čarou:

„Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům.“   Erasmus Rotterdamský  
       
„Nic nepřekvapí lidi více než zdravý rozum a jasné  jednání.“ 
       Emerson Ralph Waldo
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