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Milí čtenáři,
dnes je druhá neděle adventní, takže se nebudu ani pokoušet tvrdit, že máme hezký podzim. Na-
opak, když se kouknu z okna, vidím ohavnou prosincovou plískanici, kterou může zachránit jedině 
a právě toto číslo Lokali. Proto, pokud nemusíte, nevycházejte vůbec na ulici, uvařte si místo toho 
horký čaj a otevřete balíček sušenek. Ten, co si necháváte v šuplíku na lepší příležitosti.
Místo studených kapek za krk se vám dostane pravidelné várky dobrodružství, poučení a exotiky, 
tak, jak je namíchali naši přispěvatelé všech věkových kategorií.
Jak se již stává, sešly se i příspěvky z různých oddílů popisující stejnou výpravu. Ty jsou výjimečně 
cenné, protože vám umožní pohled z více stran. Dokonce se stává, že se tyto články neliší jen v 
tom, co se autorům líbí a co nelíbí a jiných drobnostech, ale i ve skutečnostech naprosto objektiv-
ních, například kdo vyhrál jakou soutěž.
Naštěstí v tom nejdůležitějším se neliší - ať už se jelo kamkoliv, bylo to tam fakt dobrý.

Tecklis

... z minulého čísla:

 Odpoledne plné her
     13. 9. 2008,  Střelka, Mikki

Byla sobota, krásný den, a skauti se 
scházeli už v deset hodin ráno. Na 
Skalce před Teskem připravili vše, 

co bylo třeba. Např. houpačku udělali 
tak,že vyrobili dvě trojnožky a dali k nim 
lano a trojnožky přivázali k kmenům 
stromů. Pak tam byl slizolep, prostě sliz. 
Bungee-running byla velká guma a pro-
vozoval ji Bobo. Úkolem bylo doběhnout 
pro včelku Máju a vzít ji. Twister se hrál 
taky buď na co nejlepší čas nebo proti 
soupeři. Pavoučí síť tam byla zapeklitá, 
ale nakonec jsem ji zvládl i já. Sluníčko 
a Gingo malovaly účastníkům obrázky 
na ruce a na čelo atd. Krmení Balůa měl 
na starosti Standa s Renatou. Chůdy 
měl Napo a chodilo se kolem stromů. S 
vodní pistolí byl úkol nalít vodu do flašky. 
Skákání v pytlích měl Kocour a bylo to 
celkem těžké. Kulda a Opo měli puzzle 
a hlavolamy. Nakonec bylo prásknutí 
balónku, tedy draka. Potom na účastníka 
čekala sladká odměna. Celá akce pro ve-
řejnost začala ve 14 hod. a končila v cca 
16 hod. Pak jsem se pustili do úklidu a šli 
jsme domů. 



        Ke střediskovému srazu Zlatá Koruna 17. - 19. 10.

Rajka, Sýkorky

Letos jsme se střediskem vyrazili do základny  Junáka ve Zlaté Koruně u Českého Krumlova. 
Jeli jsme vlastním autobusem, což bylo moc fajn. Pan řidič sice jevil nemalé známky nervozity, 
ale nakonec nikoho nevysadil a všechny nás dovezl až na místo. Každá světluška měla svého 

osobního strážce, protože jely čtyři světlušky (Čírka, Soník, Terka a Hermiona) a čtyři vedoucí (Kika, 
Marina, Sasanka a Rajka).
 Celým střediskovým srazem nás provázeli král Přemysl Otakar II. (Bobo), který založil 
místní cisterciácký klášter, a jeho věrný šašek (Kiki). Družiny bojovaly o královu korunu a za umís-
tění získávaly  „krávy“ jako symbol moci. Již v pátek při cestě autobusem proběhla první bitva, při 
které se zjistilo, jak dobře se navzájem známe.
 V sobotu ráno nás čekala společná rozcvička – druhá bitva. Jako motýlci jsme brčky sbírali 
barevné papírky poházené po louce. Byla to velká legrace. Po nástupu jsme se po šipkách vydaly 
na nedalekou rozhlednu Granátník, kde na nás čekal poklad ve formě Zlatých oplatek. Ve vesnici 
se k nám přidalo štěně jezevčíka, které jsme pojmenovaly Blecha. Nebojte, Marina s Rajkou ji po 
výletě odvedly domů. Na této cestě získala Terka přezdívku Sirka. Slovo sirka vzniklo přesmyčkou  
a vynecháním některých písmen ze slova turistka. Odpoledne nás v lese čekala třetí bitva: velká hra 
„Zbojníci“. Ta byla vážně skvělá. Běhaly, vystřihovaly a lepily jsme ostošest. Po návratu k základně 
jsme si vybojovali diamanty – svačinu. Pak jsme se rozdělili do skupinek podle bot (dva kapitáni 
je náhodně vytahovali z velké kupy) a hráli jsme revoluci a pak ještě ve skupinách stavěli věže 
dle návodů typu: země se smí dotýkat čtyři ruce a dvě nohy. Po večeři (o naše spokojená bříška 
se starala Kamzice s Berdym a Opičkou) začal společný program v jídelně. Čekala nás spousta 
dalších bitev: vyndávání ježka z klece, stavění  „čapího hnízda“ ze sirek na hrdle lahve, posuno-
vání papírové koule pomocí lžíce upevněné na provaze kolem pasu, pití brčkem z lahve, kreslení 
obrázku podle nápovědy skupiny, psaní textu na záda. Ruda zahrál pár písniček a také jsme zhlédli 
film z akademie a báječný večerníček Jen počkej zajíci. Po lítém boji královskou korunu nakonec 
vyhrála Střelka.
 My světlušky jsme pak ještě se světýlky vyrazily do temné noci a u rybníka slavnostně 
přijaly naši Sirku do roje.



Zlatá Koruna

 V neděli dopoledne jsme si všichni prohlédli nádherný klášter. 
Klášter cisterciáků ve Zlaté Koruně si díky své poloze v hlubokém 
vltavském údolí udržel mnoho z původní atmosféry i po odchodu 
řádu. Je dnes pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotic-
ké architektury ve střední Evropě. 
Nutno ještě dodat, že letošní sraz se opět povedl :o)

     Střelka, Mikki 

Sešli jsme se na Strašnické v pátek 16:45 hod. Jeli jsme tam 
zájezdovým autobusem ve kterém bylo celkem dobře. Hráli 

jsme jednu poznávací hru, a pak jsme jeli dál a dál. Celá výpra-
va byla o korunu Přemysla Otakara II. Když jsme dojeli, byla už 
tma. Ubytovali nás na skautské základně.Večer jsme hráli hru se 
svíčkami a plícemi. Ráno byla hra s brčkama a vyhráli roveři. Další 
hra byla s bandity, a potom jsme hráli hru na krále a poddané. 
Pak celý večer byla spousty her a skauti 309. vyhráli královskou 
korunu. V neděli se šlo do kláštera Zlatá trnová koruna, a pak se 
jelo domů. Jídlo bylo dobré a chutnalo mi.

        
 
    Vlčáci, Napo

Na jedné listopadové 
schůzce jsme si zavz-

pomínali na střediskový sraz a vytvořili formou navazování 
vět různé hady, z nichž jsem vybral ty nejpovedenější : 

	 Na	 střediskovém	 srazu	 jsme	 hráli	 zábavné	 noční	
hry,	všichni		 se	při	tom	notně	nasmáli	a	bylo	to	príma.	
Byly	to	na	upíra	a	svíčkovej	fotbal.	A	jeden	tým	prohrál.	Ráno	
jsme	se	probudili.	Šli	jsme	na	rozcvičku.	Rozcvička	byla	vel-
mi	probouzející.	Lepší	než	leckterá	ranní	káva.	I	když	ranní	
káva	s	citronem	je	taky	velmi	probouzející.	

	 Do	ubytovny	jsme	přijeli	večer	a	šli	se	najíst.	Večeři	
jsme	 měli	 vlastní.	 Někteří	 měli	 nejen	 vlastní,	 ale	 i	 ochut-
návku	 cizí	 večeře,	 neboť	maminky	 našich	 členů	 jsou	moc	
štědré.	Další	 jídla	už	byla	společná	–	vařili	Berdy	s	Kamz-
icí,	Opičkou	a	Bociankou.	Při	vaření	se	jistě	notně	nasmáli.	
Jídlo	bylo	chutné.	Bylo	to	super.

 Podzimní	střediskový	sraz	byl	kromě	hojného	počtu	
účastníků	obdařen	i		bezchybným	počasím.	I	za	špatného	
počasí	se	dá	sraz	přežít,	ale	není	 to	taková	pohoda.	Ale	 i	
mezi	námi	skauty	se	najdou	tací,	kteří	preferují	program,	při	

Šašek...       ... a jeho král  



kterém	se	nemusí	pohybovat,	ale	za	to	se	při	
něm	notně	nasmějí.	Zato	jsou	i	tací,	kteří	rádi	
posilují.	A	dál?		Nic.

 P.S: Pokud by někomu přišlo, že 
jsme se na srazu notně nasmáli, můžu k tomu 
jen říct, že pán je suterén ... 
     
 
  Sýkory, Cvrček

Měli jsme sraz na Strašnický, odtud jsme 
jeli autobusem se strašně moc milým 

řidičem… Když jsme přijeli, byla už celkem 
tma. Po ubytování všech jsme měli večerní 
hru, jenže díky mojí chromé ruce mě to máma 
zakázala hrát. Měla jsem teda dělat rozhodčího, ale to jsem taky nedělala, protože to ani nešlo – 
nechápu proč někdo, když sfoukne svíčku potřebuje k tomu rozhodčího…
 Ráno jsme měli neobvyklou rozcvičku s brčkama. No a to už jsem v tý kose hrát mohla… 
Skautky byly první díky Cvrčkovi. Cvrček byla nejaktivnější a nejstrategičtěji myslela.  Pak jsme hráli 
zábavné hry a vždycky vyhrálo Cvrčkovo družstvo…Po hrách jsme šli na prohlídku do kláštera – 
tam to bylo pěkný. 
 Večer bylo vyhlášení celovýpravové hry, sice skautky nevyhrály, ale Cvrčkova snaha byla 
nevyrovnatelná…. Druhý den už jsme jeli domů.

krásný podzimní víkend na Červeném Hrádku
Libuše Vodičková 

Ráda bych i prostřednictvím Lokali poděkovala Benešovic rodince za velice příjemný víkend, 
který jsme mohli strávit na skautské základně Červený Hrádek. Bývalý vůdce střediska – 

většině z Vás velmi dobře známý bratr Beny – oslavil letos  (i když je to k nevíře) 50. narozeniny. 
Rodina pro něj připravila velké překvapení – pozvala spoustu jeho kamarádů a před Benym utajila 
místo i počet pozvaných. Nebyl by to Beny, kdyby jejich plány kapánek nenarušil, ale i tak bylo 
překvapení pro něj velké. Nebyli bychom skauti, kdybychom si z každé akce neudělali „bojovku“ 
a tak se místo setkání třikrát měnilo. Na místo ale nakonec dorazili všichni. Počasí bylo super – 
základna pro naše účely víc než vyhovující. 
V pátek jako předvoj přijeli Benešovi a naše rodinka.  Děti jsme uložili do spacáků a my jsme se vy-
dali na noční sběr dřeva. Kamna začala hřát vzápětí a tak jsme vynosili věci z aut a vyndali některé 
z her, které jsme s sebou dovezli. 
V sobotu začali přijíždět další. Sešlo se nás skoro třicet. Dopoledne jsme podnikli výpravu do blíz-
kého lesíka na pořádné dříví – za dvě hodinky bylo dříví tolik, že ještě několik víkendů po nás se 
bude moci topit o sto šest. V poledne začali Jimi s Mikem  grilovat jehněčí, kuřecí i klobásky – 
každý mlsný jazýček si mohl vybrat. My ostatní jsme střídali deskové hry uvnitř s pohybovými hrami 
venku. 
Kolem páté hodiny nastal zlatý hřeb víkendu. Popřáli jsme oslavenci. Dárků bylo spousty a každý 
byl originální. Myslím, že Beny byl příjemně překvapen. Večer jsme pokračovali – postupně se 
tvořily různé hráčské nebo debatující skupinky – shlédli jsme i fotky z Ironovy svatby. Někteří šli spát 
tradičně až k ránu, ale nikomu to nebránilo v tom, abychom si i neděli příjemně užili.
Takže DÍKY DÍKY DÍKY a hodně zdaru do další padesátky!

	 	 	 Redakce	Lokali	se	připojuje	do	dlouhé	řady	gratulantů.



V sobotu 8. listopadu jsme se již tradičně 
zúčastnily ekologické akce společně s členy 
Svazu ochránců přírody ČR, a to úklidu chráněné 

krajinné oblasti Rohožníku. O co nás bylo méně, o to 
více jsme měly elánu a chuti do práce. Přišla Sirka, 
Budulínek, Rajka s Ronim a přijela za námi i Sasanka 
a Marina s Rozinkou. Letos nám počasí vůbec nepřálo, 
a tak i Sirka už ví, že nepromokavá bunda prostě neex-
istuje :o) A co je to Rohožník? Na internetu jsem o něm 
našla toto:

 Přírodní památka Rohožník - Lom v Dubči 
se skládá ze dvou samostatných částí - ostrohu 
Rohožníku a malého lůmku na okraji Dubče.
 Rohožník (279 m n.m.) tvoří výraznou krajin-
nou dominantu nad pravým břehem Říčanského po-
toka. Je to hřbet severozápadnšefvího směru tvořený 
převážně ordovickými křemenci. Ostroh byl osídlen již 
od pozdní doby kamenné. Odnepaměti se zde také 
těžil kámen. Velkého rozsahu nabyla těžba zejména 
v první polovině 20. století - tehdy se vytvořily dnešní 
lomy. Při těžbě byla odkryta geologická stavba návrší, která je dnes hlavním důvodem ochra-
ny lokality. V čelním (západním) lomu lze vidět zejména střídající se lavice křemenců, pískovců 
a jílovců, vyvrásněné do mohutné vrásy tvaru “M”. V synklinále (horní “prohlubni”) vrásy se docho-
valy i nadložní břidlice, které jinak byly z okolí za milióny let vodní erozí odstraněny.
 Východněji ležící “Lom v Dubči” sloužil též k těžbě křemenců a pískovců, ovšem v mno-
hem menším rozsahu. Zde je pro změnu odkryta plocha s rýhami, které nesporně dokládají hori-
zontální posuny vrstev v době variského vrásnění na konci prvohor. Jde o unikátní doklad posunů, 
jeden z nemnoha odkryvů tohoto fenoménu ve středních Čechách. Zajímavé je  i bezprostřední 
sousedství zvrásněných prvohorních křemenců a o 370 milionů let mladších nezvrásněných druho-

horních slepenců v tomto lomu. Lokalita je však oplocená 
a veřejnosti nepřístupná.
Temeno Rohožníku zachovává nevelký fragment skalní 
stepi. Větší část návrší však byla ve druhé polovině 20. sto-
letí zalesněna, bohužel druhově nevhodnými dřevinami - 
převážně borovicí a červeným dubem.
 Původní název návrší Rohožník byl Rohozný vrch. 
Je odvozován od toho, že po obou stranách návrší byly 
mokřady, které byly porostlé mimo jiné rákosím, které se 
ve staročeštině nazývalo rohoz. Tento hezký název svědčí 
o dávném osídlení této oblasti. 
 V 19. a 20. století se v této oblasti těžil kámen v 
řadě lomů. Existovala reálná hrozba, že celé návrší bude 
prostě odtěženo. Ve čtyřicátých a padesátých letech 
probíhající archeologický průzkum však ukázal, že právě 
návrší Rohožníku bylo jedním z nejdříve osídlených míst 
v širokém okolí. V pozdní době kamenné (eneolitu, asi 2000 

Zmoklé Sýkorky na Rohožníku 
8.11. , Rajka

Vykopávky z období únětické kultury

Zmoklé, ale spokojené



let př. n. l.) zde vzniklo pravěké výšinné sídliště a s určitými 
přestávkami zde existovalo až do doby hradištní, celkem 
tedy téměř 3000 let. V kulturní vrstvě na vrcholu návrší byly 
nalezeny bohaté zbytky keramiky. Vyráběli je kočovníci. 
S projevy jejich kultury se setkáváme od Pyrenejí až po 
střední Evropu. Celá oblast byla prohlášena za archeolog-
ickou kulturní památku a těžba v lomech byla především 
z těchto důvodů definitivně ukončena.   
 Zdejší krajina byla prakticky celá porostlá lesem 
a v údolí Říčanky byl víceméně souvislý pás mokřin 
a bažin. A právě poblíž Rohožníku existoval brod, který 
umožnil překonat údolí Říčanky. Proto později na protější 
straně údolí byla založena obec Dubeč.

Výprava do Úval
  19.-21. 9., Beňa, Lišáci

Poté, co zásah vyšší moci překazil naše plány na cestu do Kralup nad Vltavou, nás téměř na 
poslední chvíli zachránilo pohostinství vstřícných úvalských skautů. Jejich základnu tvoří 
pěkný areál a dvě útulné klubovny, z nichž v jedné, kterou jsme přes den používali zároveň 

jako jídelnu a společenskou místnost, spali skauti a 
druhou jsme zabrali my s vlčaty.
 V pátek večer jsme kromě večeře z vlastních zásob 
zvládli několik her. Za světla ještě venku, kde zvláště 
někteří ukázali skutečně netušené možnosti základny 
ke schovávání (viď Ježku), potom v klubovně, kde 
jsme hráli obligátní Bang! a také zcela novou hru, při 
které jsme prověřili svou paměť při prohledávání dračí 
jeskyně.
 Sobotní dopoledne jsme strávili výletem do Klánovick-
ého lesa. Navzdory splněnému předsevzetí nevracet 
se stejnou cestou, kterou jsme přišli, se nám povedlo 
nezabloudit a vrátit se včas na oběd.
 Odpoledne jsme s některými vlčaty vystřihovali 
sněhové vločky, zatímco ostatní, kteří se nechtěli 
věnovat této „zábavě pro malý děti“ stavěli „bunkr“, 
který pak zase rozebrali, aby se pneumatiky (ano, mají 
tam uskladněné staré pneumatiky, a je s nimi doce-
la zábava) použité při jeho stavbě mohly proměnit v 
zákeřné skřety při hře, kterou společně se skauty vy-
mysleli.
  Večer jsme zpívali s kytarou a vlčata poté 
usínala při sledování příběhu z Doby ledové.
  V neděli jsme hlavně uklízeli a celkově 
pečlivě zahlazovali stopy po svém pobytu. Kromě toho 
jsme si ještě stihli zahrát Bang a pak jsme se vydali 
domů.



V pátek jsme se sešli na Masarykově nádraží a po asi půlhodinové cestě vlakem jsme vystoupili 
na nádraží v Úvalech. Patnáctiminutovou chůzí jsme dospěli k základně, kde jsme nejdříve hráli 

hry, potom jsme se vybalili a pak hráli Bang, Carcasone, Mrakošlapy a Sabotéry.
Místo pátku jsme šli spát až v sobotu (cca v jednu ráno). Kolem deváté hodiny byl budíček a sní-
daně (rohlíky s nutelou). Po snídani jsme hráli Safari, a potom jsem hráli asi do oběda stolní hry. 
Oběd následovali Pašeráci, na které jsme odešli do lesa. Když jsme se po této vyčerpávající hře 
vraceli, narazili jsme po cestě na automat s výbornou sodovkou. K večeři byla sekaná s brambo-
rovou kaší. Přišla řada i na freesbee (svítící) a znovu další stolní hry, načež jsme šli zase kolem 
dvanácté spát.
 V neděli ráno jsme si zabalili, zahráli fotbal a nakonec odešli na vlak. Cestou na vlak si 
všichni naplnili lahve tou výbornou sodovkou a spokojeni se odebrali na zastávku.

Rádcovský kurz Ananas 
    1. víkend, 30.10.-2.11,   
           Střelka, Šíp

V pátek se převážná většina lidí sešla na 
Vršovickém nádraží. Poté jsme jeli asi 
hodinu vlakem a dojeli jsme do Doks 

u Máchova jezera. Hned, co jsme všichni vy-
stoupili, měli jsme se dostat na Kamenný sto-
lec (myslím). Poté co jsme tam došli, měli jsme 
slaňovat takovou menší skalku. Když všichni 
doslaňovali, vyrazili jsme na základnu. Proto-
že bylo hodně hodin, šli jsme si skoro hned 
lehnout. 
 Druhý den byl fakt dlouhý. Hráli jsme 
hry, ale také byly přednášky, které podle mně 
byly celkem zajímavé. Pak byl oběd. Byl sice 
trochu ostřejší, ale dalo se to jíst. Po obědě 
byly další hry, které byly dost záživné. Večer 
byla večeře. Po večeři jsme měli vyšplhat na 
strom bez větví a vydržet tam 5 minut. Zvládla 
to pouze jedna jediná skupina. Potom jsme šli 

 Výprava do Úval
   Jakub, Střelka



zase všichni spát. 
Poslední den jsme si ještě před snídaní všichni balili věci. Dopoledne jsme hráli hry a po obědě 
jsme nastopili na vlak. Vlak nás odvezl do Prahy.

 Pomněnka, Sýkory

Přijeli jsme na nádraží a tam nás rozdělili do různých skupin. Dostali jsme úkol dojít na skálu. Na 
ní čekali vedoucí. Lezli jsme po laně od stromu ke stromu - nikomu se to nepovedlo. Nakonec 

jsme slaňovali, dostali opečené buřty a šli do chaty. 
Druhý den jsme měli přednášky a hry. Další den, náš poslední, jsme měli další přednášky. 

Po obědě jsme si zabalili a jeli jsme domů. Bylo to super, už se těším na další víkend. 

    Výprava do Plzně
7.11.-9.11.  

 Medvěd, Lišáci

Do Plzně jsme přijeli 
asi v šest, na základ-

nu Delfínů jsme dorazili 
zhruba v 19 hodin. Chvíli 
jsme hráli hru. Po půl hodi-
ně jsme si připravili spaní 
a rozkoukali jsme film Pán 
prstenů 3 - Návrat krále. 
Po půlce filmu jsme šli 
spát.

  Ráno jsme se probudili v 8,15. Dopoledne jsme šli do plzeňské ZOO. Bylo to 
super, plno zvířat a dokonce jsme se koukli i do Dino parku. Vrátili jsme se do přepychové klubovny 
a dokoukali druhou polovinu Pána prstenů 3 a po filmu šli spát.  
 Poslední den ráno byla rozcvička (schovka), a pak jsme hráli ringo a škatulata hejhejte se. 
Následovalo balení. Ve 14 hodin jsme odjížděli z Plzně. Do Prahy jsme přijeli asi v 16,30.

Výprava do Sedla 14.-17.11.
	 	 	 	 	 	 Vlčáci	305,	 Napo

Pokaždé, když mám jet na výpravu do Sedla, vybavím si jasně, co nás čeká. Cesta vlakem 
v přeplněné uličce, drobná nervozita, jestli vlak nenabere zpoždění a stihneme autobus, pak 
krkolomná cesta dolů od hromady, protože jsme líní vytáhnout baterku, studená a následně 

zakouřená místnost, protože kamna špatně táhnou. 
 Ale letos bylo všechno jak z pohádky – nastoupili jsme do správného vlaku a pro leto-
šek vynechali prohlídku Kolína a přijeli dvoupatrákem do Hradce včas a stihli autobus, čímž jsme 
omezili sportovní výkon pouze na cestu z rozcestí. Navíc dřevo rychle chytlo a za chvíli jsme už se 
zaujetím hráli triplovaného Černého Petra, než jsme se svalili do spacáků a dali si dobrou noc.



 Přivítalo nás chladné, ale jasné sobotní ráno - tak rychle na rozcvičku a posnídat. Po malé 
exkurzi do vodní říše jsme se vrhli na doplňování zásoby dřeva spolu s plněním zapálení ohně do 
stezek. No a taky spousty her na louce. K pozdnímu obědu bylo tradiční oddílové jídlo – fazole 
v tomatě. Po blahodárném poledním klidu, jsme vyrazili na Bídu – nejprve cestou necestou hledat 
cache. Jenže šifra na vysílači u Bídy se ukázala poněkud zapeklitá, i přes veškerou snahu se cache 
nepodařilo odhalit, tak jsme aspoň dobyli vrchol Bídy a cestou zpět si zahráli skoro za tmy číslovku. 
Po návratu do chaty jsme povečeřeli jódovou bombu ukrytou v rybičkové pomazánce a za svitu sví-
ček hráli Bang nebo večerníčkové pexeso. Při něm jsme odhalili zcela zásadní mezery ve vzdělání 
– představa, že někdo nepozná Křemílka od Vochomůrky a Špagetku od Štaflíka, mi vyráží dech, 
ach kam ten svět spěje … S takhle těžkou hlavou jsem přesto lehce usnul.
 Nedělní rána bývají na výpravách oblíbená dík nepřítomnosti rozcvičky. Snídani ovšem vy-
nechávat nikdo nechce, nechápu proč. Dopoledne jsme strávili hrami na louce, řezáním dřeva a va-
řením. K obědu byly báječné těstovinky, ze kterých nic nezbylo. Zasloužený odpočinek po dobrém 
jídle se nám tentokrát poněkud protáhl, překvapivě mě nikdo nevzbudil ze slastného zařezávání. 
Než se setmělo, stihli jsme ještě vyslat zprávy do dalekých krajů a trochu poškádlit létající talíř. Ve 
srubu nám pak Kuba předvedl pár svých tríčků s kostkami, které jsme se pak marně snažili všichni 
napodobit. Prostě takovýto „dá to spoustu práce nacvičit a přitom to vypadá strašně jednoduše“. 
Indiánský poker pak ovládl večer, prostě hazard – opět se osvědčilo, že vítěz vyhraje, aniž by věděl 
jak. 
 V pondělí jsme vstali ještě za šera, museli jsme se sbalit, nasnídat se a uklidit, pokud 
jsme nechtěli šlapat do Hradce po svých. Všechno jsme stihli tak rychle, že jsme si na zastávce ješ-
tě zahráli šlapanou a čing-čong. V Hradci jsme si zahráli poznávací hru po městě a hlavně navštívili 
místní vyhlášené cukrárny. No a nakonec cesta na vlak.

Cestou čtyř živlů - výprava do Šárky 
      27. 9. 2008 - Rajka, Sýkorky

Této výpravy se zúčastni-
ly světlušky Drobek, Bo-
růvka, Budulínek, Čírka, 

Šini, Hermiona, Soník, Křupka, 
Puma, skautky Cvrček, Gingo, 
Veverka, Pomněnka se psem 
Betynkou a vedoucí Brepta, 
Kika, Sasanka, Korunka, Mari-
na s Montym a Rozinkou, Rajka 
s Ronim.
 Nejprve jsme si šly na lou-
ku nad McDonaldem s Opičkou 
a Sasankou zahrát spoustu her 
(šejbanou a hutututú) a pak již 
nám Kika jako Oheň, Korunka 
jako Země, Brepta jako Voda 
a Rajka jako Vzduch zahrály 
scénku o nezbytnosti a prová-
zanosti jednotlivých živlů.

Na	startu



Poté jsme se podle lístečků rozdělily do skupin. Voda byla Veverka, Drobek, Hermiona, Soník, 
Země: Gingo, Cvrček, Křupka, Čírka a Šini, Oheň: Pomněnka, Borůvka, Puma a Budulínek. Dostaly 
jsme šňůrky na korálky a mapu, kde byly zakresleny stanoviště Vzduchu, Vody, Země a Ohně. Ješ-
tě chvíli jsme hrály hry (trojnožku) a pak jsme se po skupinách vydaly na cestu. Úkol na stanovišti 
Vzduchu byl tento: měly jsme celou 1 minutu udržet létajícího draka ve vzduchu. Jelikož vůbec 
nefoukal vítr, byl to úkol nelehký. Ale podařil se všem. Za jeho splnění jsme získaly žlutý korálek. Na 
stanovišti Vody jsme měly pomocí injekčních stříkaček naplnit plastovou mušli vodou z potoka a pak 
proudem vody z mušle odstranit všechny korálky kromě modrých. Za splnění úkolu jsme dostaly 
modrý korálek. U Země nás za zelený korálek čekalo poznávání rostlin a zvířat. A poslední stano-
viště byl Oheň. Naším úkolem bylo zapálit oheň a přenést ho do vzdálenosti 50m. Zde jsme získaly 
poslední – červený korálek. Po splnění všech úkolů nás čekalo občerstvení. Vzduch nám připravil 
cukrovou vatu a máslový popcorn, Země ovoce, Oheň čokoládu a Voda hroznové víno. Moc jsme 
si pochutnaly, hlavně na cukrové vatě :o)
 Potom jsme se převlékly do krojů a došly na jedno moc krásné místo, kde jsme přijaly 
Hermionu do roje a pak přestoupily Drobek, Borůvka a Šini ke skautkám. Skautky na ně čekaly 
v krásně vyzdobeném altánku. Holky dostaly tričko a Nováčka. Nakonec jsme si zahrály na tichou 
poštu a pak již jsme neochotně nabraly směr domů. 

Naše	zvířátka		

V	altánku



 

 Filmová noc
         3.- 4. 10. , Střelka, Ježek

Zdravím všechny čtenáře,
abych byl upřímný, tak tato zajímavá akcička začala na zastávce Donovalská, kde se podle 
instrukcí měli všichni sejít. Hned jak dorazil poslední opozdilec (myslím, že jsem to byl zrov-

na já), mohli jsme vyrazit směrem ke kostelu, kde se měla filmová noc uskutečnit. Po příchodu do 
kostela jsme chtěli co nejdříve postavit na nohy zdejší ping pongový stůl. Sláva, podařilo se. Ale 
ještě před turnajem nás Mudrc provedl po kostele ve kterém hraje na varhany při mši. Pak jsme se 
tedy vrátili do místnosti ve které probíhal náš program. V tu chvíli mohl turnaj v ping pongu začít. Asi 
uprostřed hry dorazil zbytek účastníků. 
 Poté se vybírali dobrovolníci, kteří dojdou do obchodu pro snídani na další den. Hned jak 
se tato věc vyřídila, bylo na čase zahájit filmovou noc, při které jsme shlédli filmy jako například 
Kostka, Kurýr 2, Drž hubu! a jiné... Podle mého názoru byli všichni spokojení. Lidé postupně usína-
li. 
 Druhý den ráno bylo na programu balení. Poté snídaně a po ní odchod na metro. Metro 
nás svezlo až na Muzeum, kde jsme vystupovali. Prošli jsme Václavské náměstí a řada z nás do-
stala hlad. Není divu, protože se blížila doba oběda. Dohodli jsme se tedy, že se půjdeme najíst 
do čínské restaurace. Všem moc chutnalo. A nejen to. Seba a Mikky si dali v restauraci dvacet, 
z toho důvodu, že se jim celou noc nechtělo spát. Po výborném obědě vedla naše trasa po Praze 
kolem Národního divadla a přes most Legií. Uprostřed mostu jsme sešli schody na ostrov, kde se 
rozpoutala kaštanová bitva. Když nás to přestalo bavit, tak jsme znovu vyrazili na cestu. Naše cesta 
vedla dále přes most Legií až na stanici metra Malostranská. Dole v metru byl ohlášen rozchod, ale 
všichni stejně jeli metrem spolu takže to vlastně bylo jedno.



Výprava do Roztok
       3.- 5. 10.,  Bob, Lišáci

Sešlo se nás asi 8 vlčat na Masarykově nádraží. Jeli jsme vlakem, vystoupili jsme, šli do prudké-
ho kopce. Našli jsme klubovnu, tam jsme se nejdřív najedli, a pak jsme si šli vybalit. Po setmění 

jsme si zahráli baterkovou střílenou. Ta se hrála takto: jedna strana bránila a druhá útočila. Když 
někoho zasáhlo světlo z baterky, musel se jít nabít, tzn., že musel jít na určené místo, kde měl 
napočítat do 20. 

 Příští den byl věnován drakům. Někdo měl draka už hotového. Ve skupinkách jsme stavěli 
3 draky vlastní. Po obědě jsme je šli pouštět. Všechny létaly dobře, ale ten koupený nejlépe. V ne-
děli jsme se po snídani už jen zabalili a jeli domů. Bylo to fajn.

Bobová dráha
       8.11.,  Klára, Sýkory

Vyjely jsme ze Strašnický až na Palmovku a odtamtud ještě pár zastávek autobusem. Jely jsme 
na bobovou dráhu na Proseku. Od rána ale pršelo. Paní sedící v pokladně bobové dráhy nám 

řekla, že si není jistá, jestli je dobrý nápad jezdit na bobové dráze v dešti, protože budeme všechny 
strašně mokré. Nakonec se na dráhu odvážilo jen pár bláznů (jmenovat nebudu). Jízda byla úžas-
ná, ale nakonec byl člověk poněkud namočený…
 Já jsem jela třikrát a ostatní většinou také. Všem se dráha moc líbila a mám pocit, že na 
boby je lepší jít v dešti – je to větší zábava než na sucho…
 Brepta s Opičkou pro nás sice měly ještě nějaký další program, ale pro nepřízeň počasí byl 
program zrušen a jely jsme domů



 

Antipsychiatrická	schuzka
      29.9.	RK	Exit,	Ruda&Kika

Stalo se tak v pondělí a naše nyní už ne moc pravidelná schůzka se konala na Vyšehradě, s 
očekáváním výjimečného zážitku. A výjimečný zážitek to určitě byl.

 Na sraz přišlo 
docela dost lidí (asi 8, 
později rozšířeno o něko-
lik opozdilců), což nebylo 
málo, na to, že informace 
visely poprvé pouze na 
Exitovských stránkách. 
Po krátkém organizačním 
úvodu, při kterém, nevím 
jak vás, mě na studené 
žule dost studilo pozadí, 
jsme se přesunuli na vý-
stavu "Psychiatrie - prů-
mysl se smrtí" či tak ně-
jak, která vypadala už z 
dálky více než luxusně.
 Na místě nás přivítaly dvě mladé slovenské hostesky, které nám vysvětlily průběh expozi-
ce - probíhala pomocí asi šesti televizí a spousty židliček pro diváky.

 

 Zasedli jsme na místa, na 
obrazovce začaly blikat děsivé 
hollywoodské efekty a vymý-
vání mozků začalo. Jeden film 
stíhal druhý, všude záblesky 
středověkých mučení, probles-
kávajících lidských trosek, fetu-
jících dětí, mrzáků a psychicky 
postižených spoluobčanů, vše 
vyvedeno v hororových bar-
vách. Dostali jsme se na prvot-
řídní antipropagandu psychiat-
rie, která tento "lékařský" obor 
vybarvila ještě v horším světle, 
než si normální slušně myslící 
člověk vůbec dovede představit. 
Věděli jste například, že veške-
ré rasistické, antisemitské pro-
blémy zapříčinila psychiatrie? 
Vzpomínáte si v neblahé paměti 
na slavného Adolfa a nacismus 
vůbec? Co stálo u zrodu nacis-
mu a podobného příbuzného 

interiér	výstavy	-	televize	a	židličky



Citát pod čarou:

„Věřím,	že	fantazie	je	silnější	než	vědění.
Že	mýty	mají	větší	moc	než	historie.
Že	sny	jsou	mocnější	než	skutečnost.
Že	naděje	vždy	zvítězí	nad	zkušeností.
Že	smích	je	jediným	lékem	na	zármutek.
A	věřím,	že	láska	je	silnější	než	smrt.“	 	 	 	 Robert	Fulghum

svinstva? Samozřejmě psychiatrie. A to ani nemluvím a pouličních nepokojích, sektách a otrokář-
ství. A co třeba, že dodnes při vyšetřování a experimentování používají prakticky stejné metody, 
jako ve středověku?
 Nejčastější slova expozice byla: Mučení, smrt, bolest, problémy, peníze, zneužívání, moc. 
To vše se točilo onoho oboru, který oni definovali jako "Průmysl se smrtí", který "nikdy neprokázal 
jediného vyléčeného", zato "způsobil smrt několika stovek miliónů lidí" a přesto za léta vytahal ze 
všech možných vlád světa už "několik biliónů dolarů".
 Protože tohle bylo jedno z nejsilnějších vymývání mozků, co jsem za dlouho dobu viděl, 
když vynechám televizi Nova, tak se mi o tom těžko mluví v pozitivním světle, ale taky je třeba se 
zamyslet, co z toho je pravda. Že v ranném novověku stále využívali metod typu "potopíme ho na 
pět minut a uvidíme", a že se doteď najde kdejaký úchyl, který je v rámci experimentů ochotný za-
vřít pár lidí a pouštět do nich proud, dokud nezmění chování, tomu bych věřil. Ale že psychiatrie je 
naprosto falešný a vykonstruovaný obor, který vydělává miliardy dolarů prodejem psychofarmak, 
která jsou úplně k ničemu a pouze "vyvolávají závislost jako drogy a ničí lidem život", to už mi přijde 
trochu moc.
 Taky mě trošku překvapilo, že se to celé koná pod Občanským sdružením pro lidská prá-
va.

	 Po	několika	dnech	jsme	se	ale	v	Lidovkách	dočetli,	že	tato	výstava	byla	zaštiťována	scien-
tologistickou	církví.	Whatever.

Čertovský příběh s poučením
       Vojtěch Vodička (7 let)

Byl jednou jeden čert Pekloušánek. Každý rok se scházel se svým kamarádem andělem Hon-
zou a putovali po světě a navštěvovali děti. Hodným dával anděl Honza sladkosti a zlobivé 
děti strkal čert Pekloušánek do pytle. Odnesl je na určené místo, tam je vysypal na skluzavku 

a děti sjely do pekla. Tam je chytly stráže a děti musely celý rok přikládat do kotle. Kdo pilně praco-
val, vrátili ho čerti po roce na svět. Kdo byl líný, musel zůstat v pekle ještě další rok. 
 Jednou, když Pekloušánek s Honzou, šli navštívit další děti, potkali cestou čerta Vzteklíka 
s andělem Aničkou. Vzteklík se začal Pekloušánkovi posmívat, že má malé rohy. Nebylo to poprvé. 
Vzteklík se často Pekloušánkovi v pekle posmíval a ubližoval mu. Tentokráte to už  Pekloušánek 
nevydržel, rozzlobil se a místo nezbedných dětí, strčil do pytle čerta Vzteklíka. Oba andělé pomohli 
Pekloušánkovi odnést Vzteklíka na pekelnou skluzavku a vysypali ho z pytle. Vzteklík sjel do pekla 
a celý rok musel pilně pracovat a přemýšlet o svém chování.

Nikdy	se	nikomu	neposmívej	a	nikomu	neubližuj	nebo	dopadneš	jako	Vzteklík.



 Kultura...

DĚti 
SÍdlištní 

Recese

Kika

Pod zkratkou Děsír se 
skrývá volné sdru-
žení Děti sídlištní 

recese. Jak už vyplývá 
z názvu tohoto hnutí, nud-
ní nebudou. Naopak. Děsír 
pořádá ty nejoriginálnější a 

nejbláznivější akce, kterých se můžete v Praze zúčastnit (samozřejmě až po našich kmenových, 
že). Jejich cílem je využít městských prvků, vtisknout jim novou tvář, pohrát si s nimi, zasadit je do 
nového kontextu. Chce spojovat lidi se stejným smýšlením, lidi kreativní, lidi co vnímají ulici jinak 
než jen jako prostor, kterým cestujeme do školy/práce.
 “Město je narozdíl od strnulé přírody žijící organismus, který se neustále vyvíjí a mění. 
Davy lidí, fronty, zácpy, MHD a cestující v něm, zkrátka nenapodobitelná atmosféra města - to je 
prostor jako stvořený pro hry a zábavu.“

 Možná už se vám to někdy stalo. 
 Nastoupili jste pokojně do metra na Zličíně a rozložili si noviny. Spolu s vámi ale nastoupila 
sympaticky vypadající slečna a rozložila si na podlaze kobereček. Změřili jste ji nechápavým pohle-
dem a vrátili se zpět ke svojí literární rubrice. Jenže - na Stodůlkách nastoupili dva chlapci, v rukou 
křeslo. Jakoby nic ho položili na slečnin kobereček. To už zbystříte a sledujete trojici v očekávání 
věcí budoucích. Na Lukách vtrhne do metra výrostek s věšákem a postaví ho vedle koberečku. Aby 
toho nebylo málo, na Lužinách se přidá stoleček a na Hůrce nastoupí dívka se starobylým telefo-
nem. Jistě již hledáte fotoaparát (nebo jste se přestěhovali do bezpečnější části vlaku). Na dalších 
zastávkách se přidávají lidé v papučích, nesoucí obraz, vázičku, časopisy. A pak – a to už vás 
nemůže nic překvapit – na Radlické nastupuje perfektně upravená služebná a všem zúčastněným 
nalévá kávu. 



 Zajisté, netradiční začátek dne. Děti sídlištní recese pořádají svou akci Pokojíček v metru. 
Dobrý nápad, že? Mezi jejich tradiční akce patří mimo jiné Polštářové bitvy uprostřed města, hra 
Válka břehů (několikadenní souboj mafiánů z pravého a levého břehu vltavského), Vlajková v metru 
či na Staromáku, vánoční hra Rybičky rybičky rybáři jedou! (malý report z děsířích stránek níže).

 Dva rybáři se chopili transparentu s nápisem Rybičky rybičky rybáři jedou! a vybrali si dva 
pomocníky jako "křídla". Zbytek hráčů byly rybičky. Vlajkonoši pozvedli transparent a hra začala. 
Rybičky se snažili proběhnout a nenechat se chytit rybáři. Ta, která byla chycena, se stala rybářem 
a přidala se chycením za ruku k jednomu z křídel nebo k trensparentonošům. A tak pořád dokola... 
Transparent nebyl jen pro srandu, sloužil i jako velice důležitý prostředek k výlovu! Navíc pod ním 
procházeli kolemjdoucí lidé (někdy ne zcela dobrovolně), jež se smáli a veselili s námi a pokoušeli 
se pochopit co to vlastně znamená. Nejlépe to chápaly malé děti, nejhůře dospělí.

 Poslední věta by se dala vztáhnout na naprostou většinu děsících her a akcí. Jde totiž 
především o jedno – pořádně se zasmát. 
 V zimě 2006 uspořádali Demonstraci proti zimě, o dva roky dříve Demonstraci za nic. Roz-
cvičky v metru, o kterých psal Tecklis v jednom z předchozích čísel, lze také připsat na vrub jim. 
Proč o tom ale píšu? Jak se můžeme inspirovat? Je to jednoduché. Oni totiž mají sakra dobré 
nápady. A co víc – pravidla jejich vypečených her si můžeme všichni jasně a přehledně přečíst 
na jejich webu. Dozvíme se tam také o všech městských hrách a recesistických akcích, které se 
v Praze konají – a pokud máme čas a chuť, můžeme se do nich zapojit. Takže až budete mít chuť 
zahrát si s někým schovku v metru, koukněte nejdřív sem: http://www.desir-cz.org/. Třeba zrovna 
nějaká probíhá.

 Kuchařka tipů a nápadů
             Kika

 Potrénujte si kreativitu!

K čemu vám je obarvit si vlasy namodro nebo házet vlaštovky z kostelní věže? Proč vás kotrmelce 
a jiné blázniviny mohou udělat svobodnějšími? A jak můžete díky schůdkům zvládnout jakékoliv 

předsevzetí? Eric Maisel vám to ve své knize Trénink kreativity objasní - kreativita a svoboda s ní 
spojená vám pomůže v jakékoliv činnosti, kterou vykonáváte (ať už jste manažer, metař nebo chudý 
český rover). Tipy na rozvoj tvůrčích dovedností vám mohou pomoci nejen v osobním růstu, ale i 
v přípravě roverského programu.   

 Reality show

„Byli jste po náročných konkurzech vybráni do televizní reality show..“ Psychologicko-kreativní 
desková hra Reality show (vydala společnost Jirasgames v roce 2007) vás postaví do 

situace, kdy při plnění originálních úkolů za a) budete donuceni přemýšlet o sobě i druhých b) dáte 
průchod své kreativitě a intelektu c) zažijete spoustu legrace. Nebojte se, hra je na rozdíl od svých 
televizních jmenovkyň vkusná a neztrapňuje. 

 S knihou v uchu

Vem Boženu do metra! – tak zní jeden ze sloganů kampaně nového projektu Českého rozhlasu. 
Jedná se o webovou stránku www.rozhlas.cz/ctenarskydenik, kde si od počátku nového školního 



roku můžete stáhnout  vybrané položky povinné četby ve formátu mp3. V podání známých hereckých 
osobností si můžete poslechnout díla Boženy Němcové, Jana Nerudy, Elišky Krásnohorské, Josefa 
Škvoreckého a mnoha dalších.Tak až se večer půjdete projet na kole, vezměte s sebou Aloise. A až 
vám zítra ráno bude zima cestou do školy, Karel Hynek vás z října vezme rovnou do Máje… 

	 Časopis	Gymnasion

Zajímavé počtení a nápady rozhodně nabízí všem tvůrcům nejen roverského programu 
Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku. Stejně jako edice Zlatý fond her I-III je vydáván 

Prázdninovou školou Lipnice, a ve vaší schránce může přistát dvakrát ročně – na jaře a na podzim. 
Každé číslo je tématicky zaměřeno a je plodem zkušeností s prací s mládeží i s ročníky našich 
maminek, zdrojem neotřelých nápadů a receptů na zážitky. 

	 Pro	zatoulané	myšlenky

Pokud vaše myšlenky často bezcílně bloumají a nemáte ponětí, jak jste se od parního válce 
dostali k hladomoru v Africe, anebo máte-li problém utřídit si myšlenky či nápady a nevíte, kde 

se bere vaše inspirace, možná se vám bude hodit FreeMind. Program, díky kterému můžete vše, 
co vám přijde na mysl, přehledně zaznamenat do myšlenkových map. Utvořit si Mind Map se může 
být velice užitečné jak ve chvílích, kdy přemýšlíte nad tím, co všechno ještě dnes musíte stihnout, 
tak i při všemožných poradách. Stáhnout si ho můžete například zde: http://freemind.sourceforge.
net. Hodně štěstí!

Podzimní	prázdniny	v	Jeseníkách	 	 	 tecklis

Minulé roky jsme vyráželi touhle dobou na mno-
hadenní putovní expedice. Naštěstí roverský 

kmen nabobtnal do rozměrů, kdy podobné akce 
jsou nemyslitelné. Proto jsme se vzdali tradičních 
kilometrů a místo nich přijali s vděkem chatu ve 
Zlatých horách, na kterou nás pozvala Kika.
Program byl proto rovněž jiný než předcházející 
roky. Místo tradičního chození střídaného jen vaře-
ním a spaním se otevřel prostor pro psychologické 
hry, výzvy podporující vzájemnou spolupráci, taktic-
ké bitvy a hrabání listí, ale ani nepoučitelní chodilo-
vé nepřišli zkrátka. Cesta k poutnímu místu Maria 
Hilfe obohacená Kikiným výkladem a nakouknutím 
do zbytků starých štol byla dostatečnou náhradou. 
A ještě jsme našli zbytky sněhu.
 Měli jsme štěstí. Do hor s námi přijel nový 
člen kmene Exit, Tonda. Tonda byl padesátilitrový 
sud kofoly a stal se na čas naším nejlepším ka-
marádem. Asi nemusím prozrazovat, že po akci zel 
prázdnotou.
 Naopak my jsme naplněni zážitky až po 
okraj našich roverských hrdel.



Představuje se...

Chodím	 do	 skauta.	 Skaut	 je	 společenství	 lidí,	
kde	jsem	za	exota,	když	se	čas	od	času	ume-

ju.	Nevyčerpatelný	zdroj	osob,	se	kterými	se	dá	vydr-
žet	tři	týdny	na	jedné	louce,	zajít	do	hospody,	natočit	
film,	 přežít	 týden	 v	 Amsterdamu,	 naučit	 se	 škotův	
uzel.	Místo,	kde	jsem	pochytil	mnoho	dobrých	věcí,	
za	což	jsem	velmi	rád.	V	současné	době	se	považuji	
za	rovera	na	poloviční	úvazek.	Tedy	že	se	roveringu	
rád	účastním,	ale	nenechám	ho	zasahovat	do	mých	
ostatních,	osobních	činností.

	 A	jak	jsem	se	ke	skautování	vlastně	dostal?	
Začal	jsem	v	Uhříněvsi,	ve	141.	oddíle	Mungové,	který	
už	bohužel	dávno	neexistuje.	Mohu	se	tak	považovat	
za	 jednoho	 z	 posledních	 přeživších	 uhříněveského	
skautů.	 Mimochodem,	 svou	 úplně	 první	 vlčáckou	
schůzku	jsem	zatáh	a	šel	jsem	místo	ní	na	kurz	kres-
lení.

	 Pak	také	chodím	do	školy	a	učím	se	tu	všeljakým	moudrům	z	oblasti	ekonomie.

	 Mám	rád	Dylana,	Maideny,	Garage,	Jethro	Tull	a	spoustu	dalších	kapel,	na	které	si	
teď	nemůžu	vzpomenout.	Nemusím	folklór,	dechovku	a	většinu	českých	punkových	skupin.	
Nejčastějc	asi	poslouchám	Mudrce	a	Rudu,	když	hrajou	na	kytaru.	Takovej	Karel	Kryl	napří-
klad,	ten	se	nedá	poslouchat,	zato	se	dá	dobře	zpívat.

	 Ptal	jsem	se	lidí,	co	se	jim	jako	první	vybaví,	když	uslyší	moje	jméno.	To	abych	mohl	
nabídnout	ucelený	pohled.	Zajímavé	je,	že	ti,	kterým	jsem	volal,	byli	mnohem	milosrdnější	
než	ostatní,	jimž	jsem	akorát	napsal	po	ICQ.	Velmi	mě	jejich	myšlenky	obohatily,	ale	po	dů-
kladné	úvaze	jsem	se	rozhodl,	že	je	zveřejňovat	nebudu.	Mimojiné	proto,	že	se	většina	z	nich	
vcelku	trefila.

	 Když	se	 tak	nad	 tím	zamyslím,	nevím	vlastně	co	dělám,	ale	 zatím	mi	 to	vychází.	
Což	mimochodem	není	moje	myšlenka,	někde	jsem	si	to	přečetl.	Čtu	celkem	rád,	z	napo-
sled	přečtených	jmen	mohu	doporučit	například	Lagerkvista,	Cortázara	anebo	Kunderu.	Dřív	
jsem	byl	velmi	svědomitý	a	vedl	jsem	si	čtenářský	deník.	Nechci	říkat,	že	už	teď	svědomitý	
nejsem,	deník	si	ovšem	od	maturity	nepíšu.	Tvořím	však	blog,	jehož	návštěvu	mohu	vřele	
doporučit.	

	 Tím	mohu	bez	obav	tenhle	sloupek	zakončit,	pokud	jste	se	dostali	až	sem,	nejste	už	
příliš	daleko	od	toho	sednout	k	počítači	a	na	klávesnici	vyťukat	www.prales.707.cz/spg.
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