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Moje hrdost se tím samozřejmě zvýšila.
Teď

z

toho

však

mám

soukromý

problém, shodou okolností kolegyně z
redakce má také stejné iniciály. Co s
tím? „Zde“ je na mě moc fádní, „Puš“
moc osobní a nehravé, a zkratky s
využitím

mé

Punková

ruka

současné
se

mi

„přezdívky“
zdály

lehce

nepublikovatelné. Když už jsem začínal
propadat deziluzím, vzpomněl jsem si,
že skupinka amerických výměnných
studentů měla problém vyslovit mé
jméno a začala mi říkat „Zek“ namísto
Zdeněk.

Tímto bych rád poděkoval

Tak i já jsem pocítil ambice psát články.

oněm studentům z Texasu. Díky kluci!

Začal nový rok a já potřeboval novou a

Zároveň bych čtenářům popřál příjemné

smysluplnou motivaci, jak se vyhnout

čtení

školním povinnostem.

současných sněhových dnech. A dobrá

příchodu

do

A co bylo po

skautFLEXU

nejtěžší?

při

čekání

na

cokoliv

v

zpráva nakonec, od punku přecházím

Vybrat si autorskou zkratku. Maličkost?

na

Nikoliv! Vždy jsem byl hrdý na své

zábavu!

nějaký

čas

k

blues.

Příjemnou

jméno a iniciály. Po příchodu do skautu
jsem s radostí zjistil, že v elitním klubu
ZPáků nás je na Hradecku mnohem
více.
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26. 2.

Na Sedáka

6. 3.

TOP 2010

13. - 14. 3.

Efekt

22. - 24. 5.

Intercamp

Zdenda „Punková ruka“ Puš (zek)

Již tento víkend si zatančíme na Sójové

Roverská porada 2010 se koná poslední

náhražce skautského plesu. Všichni jste

březnový víkend. Účastníci se budou

srdečně zváni 13. února od 19 hodin do

věnovat především novému roverskému

velkého

sálu

kuklenské

programu, který pomalu ale jistě vzniká.

Vstupné

činí

pouhých

klubovny.
70

korun,

Pokud

vás

tvorba

nového

programu

občerstvení a pivo zajištěno. A že to bude

neláká, ale přesto byste rádi byli při tom,

velká pařba!

připojte se do service teamu, který je
zatím tvořen RK Cumulus. Ano, letošní

26. února se opět sejdeme v kuklenské

porada se koná u nás v Hradci Králové! A

klubovně u další besedy NaSedáka. Od

protože

pěti hodin nám Ink promítne fotky ze

chceme ukázat to nejlepší. Podrobnosti v

svých

příštím čísle.

cest.

Podrobnější

informace

přijedou

„hlavouni

z

Prahe“,

nemáme, ale troufám si tvrdit, že se skrze
jeho

povídání

dostaneme

daleko

na

východ.

Na brzký jarní termín se chystá úžasná
roverská bojovka. S jarními paprsky se
vypravíme i na další ze série roverských

TOPu je věnován celý článek, ale radši

recesí.

Nezapomněli

upozorním na změnu termínu. Filmový

sportovní odpoledne. Začátek léta – konec

festival se přesouvá na 6. březen!

skautského roku strávíme na společném
silvestru.

Roverské

jsme

ani

společenství

na

žije!

Rozhodně se máme na co těšit.
(sk, zek, sw)

Hradecký rovere, říkáš si, že jsi už dlouho

Tajné úkoly okořeněné tím, že v rámci

nezažil pořádnou bojovku? Je ti smutno z

jejich

toho, že velkých her na Velkém náměstí

protihráčům. Ano, klasické téma známé z

se účastníš pouze jako doprovod, nebo

počítačových

hůře, sedíš doma? Roverské společenství

nezahrát i naživo!

plnění

budeš
her.

zároveň

Proč

si

ho

škodit
však

má pro tebe ráznou odpověď. Skupinka
nadšených mladých mozků pod záštitou

Proto

doporučuji

sledovat

emailovou

společenství připravuje na březen bojovou

schránku, a jakmile ti přijde dopis s

hru!

klíčovým slovem „bojovka“, neváhej a
přihlas se do největší a nejrozsáhlejší

Váháš? Neváhej a v březnu si přijď

hradecké

zahrát.

dekády dvacátého prvního století.

Účastníci

se

rozdělí

na

dva

bojovky

od

poloviny

první

znepřátelené týmy a budou mezi s sebou
bojovat skrze tajné úkoly.
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(zek)

Co dělají vaše peníze, když se zrovna
nedíváte?
A jak je to vlastně s tím státním dluhem,
o kterém pořád mluví ti pánové v televizi?
Je globální oteplování opravdu tak
hrozně nebezpečné? Můžeme s tím
vůbec něco dělat?
Stojíme na pokraji zničení naší planety,
anebo nás někdo vodí za nos?

6. března, Sokolovská

Pokud byste se chtěli dozvědět, jak to
tedy opravdu je, anebo se jen rádi díváte
na

filmy,

přijďte

na

čtvrtý

ročník

skautského filmového festivalu - TOP
2010. Stejně jako vloni nabídneme sérii
dokumentárních

snímků,

tentokrát

s

tématikou EKO - ekologie a ekonomie,
Už jste viděli opravdický skautský film?

přičemž

Jaký level potřebujete, aby
spolužáci přestali šikanovat?

pohledy z obou stran, očima odpůrců i

vás

Kolik etnických skupin se může
střetnout během jediné noci v L. A.?

se

pokusíme

nabídnout

dva

příznivců. Pro oddechnutí od závážných
témat zde bude také dostatek kvalitních
filmů z různých dob i koutů světa.

Co by bylo, kdyby onehdá nevyhrál
volby George Bush?

Kdyže, kdeže? V sobotu 6. března v

Zůstanete klidní, i když vám Číňan
pochčije tepich?

Sokolovské

klubovně

střediska
ulici.

Karla

Další

Šimka

v

informace

a

podrobnější program najdeš již brzy na
stránkách top.hranostaj.cz

A kolik let vydrží Korejec zamčený v
cizím bytě?
Lze zařídit legálně korektní rande i v
právním státě?

Pokud ti tedy nestačí to, co nám servírují
televize, pojď si rozšířit kulturní obzory.
Zavítej do skautského multikina!
(ok)

A je to tu! Můžete se přihlásit na

Pokud se rozhodnete přihlásit, ozvěte se

Intercamp 2010, který se letos koná 22.

okresnímu

zahraničnímu

až 24. května v německém Viersen-

Kubovi

(jakub.broukal@seznam.cz),

Dülkenu. Poplatek by měl být 15 euro na

který vám pošle přihlášku. Snažte se je

osobu bez nákladů na cestu, jídla a

odevzdat nejdéle do 14. února!

zpravodajovi

pojistky. Pro více informací se podívejte
na

Na Intercamp se každoročně sjíždí 3000

http://www.intercamp.info/cs/interca

skautů nejen z Evropy, ale i z dalších

mp/aktuell/

kontinentů (USA, Kanada). Děti z oddílu
budou mít jedinečnou možnost poznat
zvyklosti zahraničních skautů a sblížit se

22. až 24. května

s nimi. Budou aktivně používat angličtinu
a seznámí se s pořadatelskou zemí.
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(sk)

Jako

největší

problém

dotaznících

Seznámíte se ze základem tvoření

mapujících „kvalitu“ oddílů jste označili

jednoduchého plánu oddílové činnosti

dlouhodobé

na dobu jednoho roku

udržení

v

nových

stezek

a

nového programu v oddílové činnosti. Je

Vyzkoušíte si připravit podrobný plán

to tak i v jiných městech. Vedoucí nejsou

s cíli i s náplní schůzek pro váš oddíl

zvyklí po celý rok pracovat s novou

na dobu jednoho měsíce, vycházející z

stezkou. Proto vám nabízíme praktický

dlouhodobějšího plánu v souladu s

víkend

novou stezkou.

pod

dohledem

tvůrců

nového

programu v Hradci, který vám ukáže

Vyzkoušíte si práci se stezkou v roli

některé z cest, jak na to.

dětí
Dozvíte se o nových časopisech a

Pro koho?

jejich zapojení do programu oddílu

Pro lidi, podílející se aktivně na chodu

Dozvíte se o projektové výchově a

oddílu po programové stránce. Na věku

jejím využití v oddíle

nezáleží.

pokud

Vyzkoušíte si tvoření výchovných cílů

přijdete v týmu, ve kterém se na chodu

tak, aby byly provázané s náplní

oddílu podílíte. Pracovat budete právě

stezky

pohromadě

Inspirujete se navzájem

Velkou

na

výhodou

je,

konkrétním

případu

vašeho oddílu.
Co budu potřebovat?

Co je cílem

Podmínkou je přinést si s sebou plán

Rádi bychom vám ukázali cesty, jak

oddílové činnosti na jaro 2010. Je jedno,

efektivně využít novou stezku a naučit se

jestli je tvarohový či makový, důležité je,

s ní pracovat dlouhodobě. Stezka by měla

aby odpovídal skutečně tomu, podle čeho

být váš kamarád a především pak dětský

s oddílem jedete.

průvodce na cestě skautským životem.

O čem to bude?

Kdy

Efekt je především workshop, vždyť vám

13. 3. – 14. 3. 2010

ukážeme, jak by to mohlo vypadat, a
následně si to na svém oddíle vyzkoušíte.

Efekt bereme jako investici pro vaše
oddíly. Nikdo vám konkrétně neřekne,
která cesta je správná, ale naučíme vás,
jak ji lépe poznat. Budeme rádi, když v

13. - 14. března 2010

Hradci přibudou spokojenější vedoucí i
kvalitnější program pro děti.

www.skaut-hradec.cz/efekt

Za ORJ HK se na vás těší Tomáš,
Světluška, Zipi.
(sve)
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Tradiční závod Praha plná strašidel se

Říkal jsem si, že od dob, co jsem sám

konal 9. ledna na Starém městě, ostatně

závodil,

jako

nezměnilo, ale poměrně jsem se spletl,

pokaždé,

vyjma

minulého

roku.

se

umístění

protože

orientaci po Praze a běhu, nebo chůzi po

strašidýlka. A jak tedy nakonec dopadly

stanovištích

Z

naše dětské hlídky? Inu některé byly

Hradce má závod tradičně hojnou účast

rády, že došly, některé poztrácely šifry a

hned několika hlídek, letos konkrétně ze

některá dítka sice došla, ale bodově nic

středisek Karla Šimka a Rybáren. Nikdy

moc.

se však žádné Hradecké hlídce nepovedlo

zúčastnit se! To vše ale neplatí o hlídce 4.

vyhrát,

hlídek

roje ve složení Žanda, Ivča a Márinka,

prvenstvím může pochlubit, ale to bych

která získala dvacet osm bodů ze třiceti

předbíhal.

možných, tudíž se dal předpokládat dobrý

až

letos

se

strašidel.

jedna

z

Není

našli

však

jen

moc

Závod je především o šifrování, dobré
jednotlivých

jsme

strašidel

důležité

pouhá

vyhrát,

dvě

ale

výsledek. Závod však končil pozdě a my
Když jsem ráno vyhlédl z okna, poměrně

nemohli čekat na vyhlášení výsledků,

mě

protože jsme se chtěli domů dostat v

vyděsilo,

dostaneme.

jak

se

do

té

Pokud

si

někdo

Prahy
z

vás

rozumných hodinách.

vzpomíná, byl to druhý den sněhové
kalamity, která nás v polovině ledna
potrápila. Do Prahy jsme jeli dva oddíly
najednou, kromě naší 18. smečky vlčat
také 4. roj světlušek. Celkově se nás sešlo
asi dvacet, což za daných sněhových
okolností nebylo špatné.
Jeli jsme sice něco před polednem, ale
tím, že vlaky měli hodně velká zpoždění
(ten náš měl 170 minut) jsme jeli vlakem,
který za normálních okolností má odjezd
okolo deváté ráno. Takhle dlouho jsme do
Prahy ještě nejeli, ale což, hlavně že tu
vůbec jsme, že? V Praze alespoň na rozdíl

Rozhodli jsme se tedy přečíst si výsledky

od Hradce fungovaly technické služby,

druhý den na internetu. A jak už jsem

takže přesun po Praze byl poměrně v

prozradil,

pohodě. Po zaregistrování hlídek jsme

opravdu na prvním místě v kategorii B,

měli dokonce čas, čehož naše děti využili

tudíž gratulace vítězům, čest poraženým.

pro hraní soutěže o to, kdo bude více

Prahy plné strašidel jsem se účastnil již

mokrý (rozuměj koulovačka), tudíž zima

po sedmé a musím říct, že závod má pro

jim byla ještě ve chvíli, kdy ani nevyběhly

děti opravdu kouzlo. Jsou to sice nervy

do závodu.

pro vedoucího, který může jen doufat, že
se

mu

hlídka

děti

4.

vrátí

roje

celé

se

umístila

z

onoho

V čase, kdy děti závodily, jsme se s Míšou

dvouhodinového pohybu po Praze, ale pro

a

děti to je zážitek. Nezbývá mi než doufat,

Terkou

strašidla.

rozhodli

navštívit

některá

že příště nás pojede zase o něco víc než
letos.
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(sve)

22. 1. 2010, 16.35:04, náměstí TGM,

23.

Dvůr Králové n. L.

klubovna Zvičina, Dvůr Králové n. L.

Z malého mikrobusu nacpaného až po

Ze

střechu

skupinka

pozoruji druhé patro skautské klubovny.

rádců s několika dospělými. Je jich asi

Děti ve svém volném čase hrají hazardní

tak něco přes dvacet. Mají namířeno do

hry. Ve vedlejší místnosti se skupina

místní klubovny. Velká většina z nich se

dospělých

usmívá a vtipkuje, skoro to vypadá, jako

převlečenou jako upír. Upír se pokouší

by byli z jednoho oddílu. Pohodovou

vysát instruktorku poklidně ležící na

náladu nekazí ani fakt, že je zatraceně

gauči.

krutá zima.

pochybného kurzu se snaží své počínání

vystupuje

početná

1.

2010,

střešního

13.31:20,

okna

lidí

protilehlé

baví

Patrně

skautská
budovy

nad

osobou

instruktoři

tohoto

natočit na kameru.
22.

1.

2010,

19.15:33,

skautská

klubovna Zvičina, Dvůr Králové n. L.
Sleduji

podezřelou

Podezřelí

za

svitu

činnost
svíček

oknem.

poslouchají

tichou hudbu a přemýšlí, následně se
přesouvají ke stěnám, na které kreslí
roztodivné kresby. Starší osoba, viditelně
vůdce

aktivity,

mluví

o

něčem

jako

osobnost rádce.
23. 1. 2010, 08.05:00, před skautskou
klubovnou Zvičina, Dvůr Králové n. L.
Ačkoli je skoro dvacet pod nulou, šílení

23.

1.

2010,

16.51:45,

skautská

skauti vybíhají ven a cvičí. Šílenost, vždyť

klubovna Zvičina, Dvůr Králové n. L.

široko daleko nikdo nevystrčí ze dveří ani

Rádci rozdělení do několika skupinek

nos! Mezi skupinkou cvičících pobíhají

kreslí různé typy situací. Na flipchartu je

dva týpci s kamerou a mikrofonem a

velké heslo bezpečnost. Snaží se plánovat

snaží se z rádců dostat odpovědi na to, co

nějaký dobře cílený útok? Čemu je to

šíleného to zde vyvádějí.

tady vlastně učí? Občasný smích ozývající
se z místnosti mě naplňuje vědomím, že

23.

1.

2010,

10.12:56,

skautská

skauti jsou šílenci.

klubovna Zvičina, Dvůr Králové n. L.
Mému dalšímu pohledu skrz okno lze

23.

těžko věřit. Některé děti mají na sobě

klubovna Zvičina, Dvůr Králové n. L.

ošklivá zranění a ostatní je ošetřují.

Opět zapálené svíčky v dolní místnosti.

Zranění jsou vážná, nicméně účastníci se

Zevnitř jsou slyšet slova jako rituály a

spíše smějí. Začínám se bát o psychický

tradice.

Začínám

stav

činnost

prováděná

účastníků.

Kdosi

po

mě

hodil

obvazem a proto se od okna plížím pryč.

1.

2010,

20:00:00,

mít
ve

podezření,
zdech

že

místní

klubovny je nebezpečná okolním slušným
občanům.

Celé

uskupení

připomínat jakousi sektu.
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skautská

mi

začíná

23.

1.

2010,

22.44:19,

skautská

24.

1.

2010,

11.53:49,

skautská

klubovna Zvičina, Dvůr Králové n. L.

klubovna Zvičina, Dvůr Králové n. L.

Děti běhají od stolečku ke stolečku, kde

Zevnitř slyším tato slova: „Světluško, dej

narážejí na arogantní „úředníky“. Patrně

nám vlasy, chceme na tobě vyzkoušet

se snaží získat státní občanství České

voodoo.“ Takzvaní rádci se snaží vyrobit

republiky.

hrnek

panenky z vlny. Voodoo praktiky zřejmě

přiložený u stěny se dozvídám, že většina

chtějí použít na své protivníky z jiných

přítomných není ani občanem naší země.

organizací. Jakási dáma, malá vzrůstem,

Nevím, co je na tom všem tak k smíchu.

ale

Jsem na vážkách, zda zavolat policii.

přesvědčit, že tato aktivita je vhodná jako

Odposlechem

přes

se

silným

hlasem,

se

je

snaží

program pro malé děti. Nevídané!
24.

1.

2010,

14.02:00,

skautská

klubovna Zvičina, Dvůr Králové n. L.
Na poslední chvíli vbíhá do klubovny
velkou rychlostí další dospělá osoba s
šátkem kolem krku. Ihned se jal vyprávět
před skupinou již dosti znavených rádců.
Jeho energická řeč je však rozpumpovala
k závěrečnému snažení. Po slabé hodince
tato osoba opouští budovu v doprovodu
24.

1.

2010,

09.13:00,

skautská

další osoby, kterou jsem nejčastěji vídal

klubovna Zvičina, Dvůr Králové n. L.

ve spojení s buňkou této organizace,

Fousatý postarší pán se snaží dětem

takzvanou Brk TV.

vysvětlit základy jakéhosi družinového
systému. Zřejmě systém, ve kterém se

24. 1. 2010, 16.36:51, hlavní vlakové

tato

nádraží, Hradec Králové

podezřelá

skupina

organizuje.

Vrcholem jakéhosi grafu je vůdce oddílu,

Skupina

měl bych ho vystopovat, abych zjistil co je

rozděluje

se

to za osobu.

občany mířící

a

naprosto
vmísí
z

se

nenápadně

mezi

víkendu

normální

domů. Zde

ztrácím jejich stopu. Jedna z posledních
poznámek několika jedinců byla, že se
tam sejdou opět 5. března. Budu tu i já,
musím tomuto spolku přijít na kloub.
Článek prosím berte s rezervou.
(sve)
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Začátkem ledna se konala zvláštní akce s
názvem Startér afterparty. Jak už název
napovídá,

toto

netradičně

strávené

odpoledne mělo co dočinění se Startérem,
který

se

uskutečnil

dýchánku

se

sešla

účastníků

a

plánování

akcí

s

na

podzim.

více

chutí
pro

než

se

Na

desítka

pustila

do

královéhradecké

roverstvo.
Někteří jen oprášili již vzniklou koncepci,
jiní

se

směle

pompézních

pustili

plánů,

do

které

nových
později

prezentovali před ostatními účastníky.
Myslím, že do dalšího roku se máme
všichni

na

prezentacích

co

těšit.
vznikl

Po

brilantních

prostor

pro

občerstvení a také pár her, při kterých
byla místy až dekadentní zábava. Po cestě
z kuklenské klubovny do města se strhla
veliká koulovačka, a až na pár výjimek
byli téměř všichni zapojeni do nelítostivé
a urputné bitvy (včetně kolemjdoucích).
(Čepec)
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Moje dobrodružství začalo v Rumunsku.
Právě jsme s přáteli zdolali jeho nejvyšší
pohoří Fagaraš. Ve velkém městě Brašov
jsem čekala, až si mě vyzvedne můj přítel
Petr a společně se vlakem vydáme do
ukrajinské metropole.
V té chvíli mě trápila spousta věcí. Sama
samotinká jsem zde měla strávit noc a
den.

Rumunsko

zrovna

nepatří

mezi

nejbezpečnější státy. Také průjem, který
mě sklátil po nepříliš zdravé horské
stravě, mě dosti omezoval. V těchto

8. 8. 2009, sobota odpoledne, Brašov

nelehkých chvílích jsem si začala psát

Ráno

deník. Pojďte se mnou znovu prožít cestu

překvapivého, tak jsem se vyplížila na

po Ukrajině.

záchod. Na každém volném prostoru na

mě

chytli

střevní

potíže,

nic

zemi někdo spal. Až budete mít někdy v
7. 8. 2009, pátek večer, Brašov

Brašově

Je skoro půlnoc a já ležím v patrové

hostelu, určitě vás neodmítnou. K ránu

posteli

v

se vrátila hospodská skupinka. Pode

hostelu Rolling Stones a nemohu usnout.

mnou na postel padla odporná tlustá

Kamarádi jsou na cestě domů a já jsem

ženská,

sama v Brašově. Po počáteční nervozitě

Sbalila jsem si věci a vypadla z hostelu na

zjišťuji, že je to tu fajn, spousty mladých

hlavní nádraží. Celý den se odehrál ve

a veselých lidí hlavně ze západní Evropy.

znamení nudy. V Brašově jsem nebyla

Ve

jsem

poprvé, takže prohlídka města by byla

navštívila dnes celkem třikrát, protože

zbytečná a peněz jsem už neměla nazbyt.

mytí a praní po čtrnácti dnech v horách

Navíc

vyžaduje mnoho času, jsem se začala

záchodky. Celý den jsem pendlovala mezi

bavit se Španělkou. Prozradila mi, že

záchodem,

cestuje s mezinárodní skupinkou, ve

nádraží v obchodním centru My place v

které je i několik Čechů! Když jsme po

obchodě

deseti

to

kavárnou a těšila se, až večer přijede můj

blokuje ten záchod, vylezl z něj kluk a

přítel. Jediné pozdvižení dne byl nákup

česky si postěžoval, že má střevní potíže.

lístků do Kyjeva v přepočtu za krásných

Hned se z nás stali „nejlepší kamarádi“,

1800 korun.

na

frontě

desetilůžkovém

na

sprchu,

minutách

pokoji

kterou

lamentovaly,

kdo

protože mě už několik dní sužovali stejné
problémy. Ten večer jsem poznala ještě
spoustu

lidí.

Na

chodbě

to

žilo

po

evropsku, naštěstí se hlučná skupinka
brzy

odebrala

nočního života.
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do

víru

brašovského

nouzi,

která

jsem

s

zastavte

se

neuvěřitelně

byla

vázána

internetem
mobily

v

chrápala.

na
(u

Nokia),

tomto

veřejné
hlavního

parkem

a

9. 8. 2009, neděle ráno, vlak do Kyjeva

Po záhadné přesedací peripetii (o té zase

Až se mě jednou zeptáte na můj nejhorší

jindy), konečně sedíme ve starém až

zážitek v životě, popíšu vám tento příběh.

pohádkovém ruském lůžkovém vlaku (v

Petr

21.48

opravdickém se samovary) a uháníme

východoevropského času, aspoň jsem od

ukrajinskou krajinou na sever země.

něj dostala tuto informaci. Od té doby

Kupé jsou odděleny na mužské a ženské!

měl vypnutý mobil, což bylo nadmíru

Já vyfasovala moc příjemnou kyjevskou

podezřelé. Vlak přijíždějící v tento čas

rodinku

skutečně

měl

přijet

existoval,

vlakem

anglicky.

Jak

se

později ukáže, jednalo se o ojedinělý
úkaz. Petr vedlejší kupé obýval například

pod hor. Nevadí, Petr se určitě spletl a

s

přijede o hodinu později. Ale ani o hodinu

Ukrajinu

později jsem se ho nedočkala. Abych

Nejzajímavější část cesty byla výměna

upřesnila svoji situaci, tak brašovské

podvozků,

která

je

nádraží je sice plné lidí v každou noční

Ukrajinské

koleje

jsou

hodinu, ale většinu z nich tvoří čichači

západní. Cesta utekla také díky tomu, že

toluenu, bezdomovci a zloději. Alespoň já

jsem

jsem

podezřelé

ukrajinské a ruské (na Krymu se mluví

začala

Rusky) fráze. Bez toho se na Ukrajině

individuum.

Pomalu

jsem

i

na

každém

jak

hovořící

peróně zjistila, byl to jen nějaký osobák z

v

ale

ve

viděla
jsem

panikařit. Psala jsem přátelům, co mám

kanadským

Židem,

který

hledat

šprtala

jel

své
nutná,

protože

širší

azbuku

na

kořeny.

než

a

ty

základní

neobejdete.

dělat a který vlak jede z Čech. Dokonce
jsem se už trochu ubrečená ptala na
mezinárodní kase, kde bohužel nikdo
moc neuměl anglicky. Nakonec mi jeden

10. 8. 2009, pondělí, Kyjev
V pondělí ráno jsme dorazili na hlavní
kyjevské nádraží, které vypadá trochu
pán řekl, že z Čech přijede tím vlakem se
stominutovým

zpožděním.

Tak

jsem

čekala dál. Z nástupišť proudily nové
davy lidí a můj milý stále nikde. Uplynula
doba zpoždění a tím zmizela i moje
poslední naděje. Po krátkém zhroucení
jsem se jala situaci řešit, ale v tom se
objevil. Úlevu přebil pocit ohromného
vzteku. Jak mě mohl nechat dostat se do
takové situace?! Dodnes asi neví, proč

11

jsem ho po dlouhém odloučení
láskyplně neobjímala.

jako letiště a trochu jako katedrála.
Snadno jsme se zorientovali a koupili dva
lístky na následující den do Simferopole
(přestupní stanice na krymské pobřeží),
kam

pojedeme

přes

noc.

Po

dlouhé

pátrací akci jsme se ubytovali v levném
hostelu, který se nachází v jednom patře
devítipatrového
Bohužel

si

jmenoval,
ambasády,
veřejné WC.

činžovního

již
ale

nevzpomenu,
stojí

která

poblíž

vypadá

domu.
jak

se

americké
spíše

jako

11. 8. 2009, úterý, Kyjev
Druhý den jsme pokračovali v prohlídce
města. Navštívili

jsme malé

Černobylu,

jsme

kde

se

muzeum

vůbec

nic

nedozvěděli, veškeré informace napsány
jen ukrajinsky a rusky. Akorát jsme
zbytečně nasáli ponurou atmosféru. K
večeru

jsme

se

dostali

do

Kyjevskopečerské lávry, což je dvacet osm
hektarů velký klášterní komplex. Hlavní
lákadlo, mrtvé mnichy, jsme bohužel už
Kyjev

je

svojí

nestihli a vydali se zpět metrem do

měst

hostelu pro batohy. Kyjevské metro leží

západních. Jiné je to v pravoslavném

hluboko pod zemí. Mezi stanicemi jsou

kostele, jiné, když stojíte u socialistického

dlouhé

monumentu. Zvolili jsme si prohlídkovou

rychleji, než jsme zvyklí. Stanice jsou

trasu podle Lonely planet, která nás

zdobeny obrovskými lustry a bustami.

protáhla památkami, ale i nádhernými

Noc jsme strávili ve vlaku do Simferopole.

výhledy a zákoutími. Kyjevem se táhne

Příběh z pobřeží Černého moře vám

řada

povím zase příště.

atmosférou

nádherné
tak

obrovských

tvořeny

město,

odlišné

bulvárů,

čtyřproudovými

Procházeli

jsme

krásnými

od

které

jsou

je

obrovské

parky

s

malířské

plátno

pokryté ikonami. Vrcholem byl určitě
chrám svaté Sofie. Večer jsme zašli na
večeři do luxusní restaurace Soho. Mohli
jsme si to dovolit, ceny jsou na Ukrajině
výrazně nižší než u nás. Na každém
kroku se točí české pivo. Nejoblíbenějšími
značkami jsou Kozel a Staropramen.
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i

když

metro

jezdí

silnicemi.

výhledem na Dněpr. A ty kostely! Každý
kostel

prodlevy,

(sk)

Jak ses dostal ke skautování a jak

Kuklenská část prochází členskou krizí.

dlouho vlastně skautuješ?

Dětí je málo obecně a v Kuklenách je to

Ke skautování jsem se dostal v lednu

navíc dáno konkurencí dvou středisek.

roku 1969. Kamarád mě dovedl do dnešní

Naproti tomu v Malšovicích dlouho žádné

Jubilejní Svojsíkovy klubovny, tehdy byla

středisko nebylo. Náš dlouholetý člen

kuklenská

postavená.

Vláďa Plášil se tam odstěhoval a založil

Tam jsem tedy začal skautovat v 1. oddíle

přes deset let dobře fungující oddíl. V

s vedoucím Staroušem. Pak jsem se

Malšovicích zažívá skauting velký boom.

zúčastnil prvního tábora na Želivce a

Je spíš problém sehnat vedoucí, kteří by

další činnosti.

se dětem věnovali. Město nám na základě

klubovna

nově

každoročně podaného grantu hradí nájem
Co tě ve skautu udrželo dodnes?

klubovny. Je to autonomní část střediska.

To je dost jednoduchá a zároveň složitá

Dětí je tam skutečně hodně, počtem členů

otázka.

by se oddíl dal rozdělit i na tři.

Byl

bych

rád,

kdyby

naše

společnost byla tvořena rovnými lidmi a
skauting tomu, dle mého přesvědčení,

Dělá vám problém komunikace mezi

napomáhá.

říká

oddíly?

nás

Takhle bych to neřekl. Spíš tam jsou

občanská

Vznešeně
společnost,

se

tomu

která

u

zásadně nefunguje, bohužel.

rozdíly

ve

formách

Malšovicích

oddíl

skautingu.

funguje

spíše

V
na

Jak ses dostal ke své nynější funkci

tradičních

metodách

střediskového vůdce?

Kuklenské

oddíly

To je taky na dlouho. Byla to taková

výměnných francouzsko-českých akcí a

přirozená geneze, vývoj. Postupně jsem

táborů

získal ve svém okolí přirozenou autoritu a

například v krojových předpisech. Z toho

stal se „prvním mezi rovnými“. Dnes už si

vznikají názorové střety mezi vedoucími

ale připadám jako převozník, od kterého

na společných táborech. Vedou se o tom

nikdo nechce veslo. Vesluji pořád dál a

diskuze, nehádáme se jako koně.

před

práce

jsou,

deseti

s

pod

lety,

dětmi.
dojmem

rozvolněny

vždycky po třech letech je střediskový
sněm a veslo mi stále zůstává. Za ty roky

Na tábor jezdíte všichni společně na

jsem se stal spojovacím článkem různých

Želivku?

proudů ve středisku. Netroufám si odejít,

Právě,

nechci, aby se středisko rozpadlo.

Malšovický

že

od

loňského

oddíl

chce

roku
dělat

nikoliv.
oddílový

tábor, takže se loni poprvé střediskového
To mě přivádí na další otázku. Jak bys

tábora neúčastnil. Našli si tábořiště u

charakterizoval vaše středisko? Někdo

Lanškrouna, letos chtějí jet do Jizerských

se

hor. Na střediskové radě jsme diskutovali,

schází

v

Kuklenách,

někdo

v

Malšovicích.

jak udržet základnu na Želivce. Více než

Ano, naše středisko má po dlouhodobém

deset let je to naše nemovitost a máme

vývoji

a

potíže, jak ji udržet v provozuschopném

malšovické. Většina členské základny je

stavu. Doufáme, že příští rok využije

dnes v Malšovicích.

malšovický oddíl základnu na Želivce, byť

dvě

centra,

kuklenské

v jiný termín. Letos tam chce jet Zipi se
svým oddílem a v tom nevidím žádný
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problém.

Zbývá ti ještě čas na jiné skautské

Protože

aktivity?

prosince 1989 jsem vystartoval do Prahy

Máme oldskautský kmen. Naše činnost

na obnovování skautingu. Stáli jsme na

byla poměrně rozsáhlá, ale teď to upadlo.

nádvoří, protože jsme se nevešli do sálu,

Je to dáno naším vývojem a stárnutím.

ale měli jsme radost, že se skauting

My už jsme prarodiče, máme vnoučata a

obnovuje. Pak se i v Hradci uskutečnil

společné

časté.

obnovovací kongres. A my jsme přišli

Doufám, že si jednou vyzkoušíme rodinný

zpátky do Kuklen jako pionýři a tudíž

skauting, až kojenci a batolata odrostou

ideologicky podezřelí.

akce

už

nejsou

tak

mu

nic

jiného

nezbylo.

2.

do mladšího školního věku. Nemáme ve
středisku

žádné

superoldskauty,

jako

Co dělali ostatní činovníci z Kuklen,

máte vy v Kuklenách, ale časem se tam

kteří nepřešli pod pionýra?

stejně dostaneme.

Co vím, tak přerušili činnost a vrátili se s
čistým štítem v roce devadesát. V pionýru

Když

jsi

zmínil

kuklenské

nás byly dva až tři oddíly. Naše činnost

středisko, se kterým tě poutá společná

měla junácké kořeny, jak jsme se to

historie,

naučili v mládí. Ideologické záležitosti

jak

jsi

moje
vnímal

rozdělení

střediska?

nám byly vedlejší. Vrátili jsme se do

To bylo pro mě velké zklamání. A musím

kuklenského střediska a já zažil velké

říct,

nesu

zklamání. Carda se nestal střediskovým

značnou část odpovědnosti. Podstatná

že

na

tom

vůdcem, což byla, dle mého názoru, jeho

část iniciativy přišla ode mě. Je to velmi

velká chyba v junáckém životě. Vůdcem

stará historie, musím začít v šedesátých

střediska byl zvolen Petr Rybář, člověk

letech, kdy jsem začal skautovat. V roce

morálně bezúhonný, ale bez skautských

sedmdesát byla skautská činnost z moci

zkušeností a autority. Neuřídil nálady ve

úřední zakázána a tehdy velmi člensky

středisku, které vznikaly po obnovení.

mocné kuklenské středisko řešilo, co s

Nemohli jsme už ve středisku rovnocenně

tím. Nebyla to moje věc, byl jsem tehdy

fungovat a rozhodli se založit vlastní

ještě

Tehdejší

středisko. Na úrovni města jsme tvrdě

střediskoví funkcionáři převedli středisko

narazili. Bylo to v roce devadesát jedna

do pionýra, vznikla pionýrská skupina

nebo dva. Bylo nám městskou radou

Táborník.

této

řečeno, že rozhodně nové středisko v

organizaci zůstala a i já jsem se ocitl v

Hradci zřízeno nebude. Dokonce jsme si

pionýru. Jezdilo se na Želivku až asi do

napsali stanovy a chtěli založit vlastní

roku 1973 a pak byli vedoucí odejiti. My

skautskou organizaci, což nebylo a není

mladí jsme do toho moc neviděli. Časem

nic těžkého. Dopadlo to ale tak, že jsme

jsme ale převzali štafetu a začali na

se zaregistrovali ve druhém středisku v

Želivku jezdit jako vedoucí. Já se stal

Rotundě. My sídlili v Kuklenách, kde

vedoucím celého tábora, tady bych asi

jsme časem od dráhy pronajali strážní

viděl kořeny mého nynějšího šéfování.

domek jako klubovnu. Po třech letech

Všichni věděli, jak to vzniklo, za drtivou

nám

většinu svého působení v pionýru se

samostatné sedmé středisko a letos 7.

stydět nemusím, ke komunistům jsem

ledna jsme oslavili patnáct let existence.

řadovým

Řada

rozdělení

členem.

činovníků

asi

v

nikdy nevstoupil. V pionýru tehdy byla
řada

kovaných

nevyjímaje.
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skautů,

Foglara

městská

rada

povolila

zřídit

Přemýšlel jsi někdy o znovu sjednocení

Byla

našich středisek?

podnikli jsme ji soukromě a stálo to za to.

Z vnějšího pohledu na skauting jsou dvě

Příští týden letím na deset dní do Izraele

střediska v Kuklenách nepochopitelná. Z

seznamovat se se základy naší kultury.

to

moje

největší

životní

cesta,

hlediska vnitřního a historického jsem to
už objasnil. Kdybychom spojili kuklenská

Myslíš si, že má smysl zachovávat

střediska,

Okresní

jaký

by

to

mělo

význam?

radu?

Co

říkáš

na

mladé

Možná administrativně provozní, ale krizi

zpravodaje, kteří působí kolem Tomáše

v členské základně oddílů nikoliv. Určitě

Merty?

by bylo dobré budovat kontakty mezi

Je naprosto nutné, aby v rámci města

oddíly, mezi rovery a na takto vzniklých

existoval skautský orgán - rada, která se

základech se organizačně sjednocovat.

jednou za čas sejde a zkoordinuje činnost

Dovolím si předpovědět, že v budoucnu se

středisek. Hradec byl vždycky specifický

městská

svou okresní radou na úrovni města.

rada

Hradce

stane

jedním

městským střediskem Junáka.

Tomáš Merta byl
člověk,

všechna

zvolen
čest,

jako mladý

řídí

hradecké

Trochu odbočíme od skautu. Jaké máš

skauty velmi dobře. Jeho předchůdce se

zaměstnání?

přes příslib pomoci na něj úplně vykašlal,

V současné době jsem vysokoškolský

když to řeknu asi dost tvrdě. Má můj

učitel. Pracuji jako asistent na katedře

obdiv

informatiky

podporovat. Pozice zpravodajů je dnes

dopravní

fakulty

Jana

a

vždycky

jsem

se

ho

snažil

Pernera Univerzity Pardubice. Předtím

oslabena

jsem

nemají řádný mandát, protože nebyli

osm

průmyslové

let

působil

škole

(dříve

na

střední

strojnické)

v

Hradci Králové.

díky

organizačnímu

řádu,

zvoleni městským sněmem a jsou tak
trochu „samozvanci“. Kdyby byli řádně
zvoleni městským sněmem, měli by větší

Jaké máš koníčky? Jestli ti na ně

vážnost u středisek a skautské veřejnosti.

zbývá čas.

Pokládám

Většinou uvádím jako koníček skauting.

Junáka.

to

za

organizační

chybu

Ale zabývám se různými činnostmi. Mám
domek

v

jezdím

hodně

zahradou,

Malých

Svatoňovicích.

často.

takže

Je

to

musím

do

Tam

dům

Musím se zeptat, čteš skautFLEX?

se

Dostávám ho a čtu ho málo. Ale po

koníčků

rozhovoru s tebou si dávám předsevzetí,

zahrnout i sadaření, péči o zahradu a

že ho budu číst podstatně hlouběji.

dům. Mám rodinu a vnuky, takže se
věnuji i jim. V poslední době jsem se
začal

věnovat

hodně

i

cestování.

Mnohokrát jsem byl ve Francii, máme
tam řadu skautských přátel. Loni jsem
uskutečnil cestu do USA, s manželkou a
švagrem jsme navštívili národní parky na
Západě. Viděli jsme Yellowstone, Grant
Canyon a Yosemite.
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(sk)

V době empétrojek, ipodů a dalších

V naší zemi, pokud vím, existuje jen

technologií,

vypadá

jedna alternativní stanice pro mladé,

poslech rádia jako čirý anachronismus. A

která vysílá v éteru. Je jí Rádio 1 a

navíc, jaké rádio by měl mladý člověk

bohužel

poslouchat? Nechtěl bych se dotknout

Ironický

hudebních dramaturgů komerčních rádií,

alternativa“

ale když přijdu do kavárny, kde mají

Doporučuji naladit alespoň na internetu

naladěnou například Evropu 2, chce se

(www.radio1.cz) a poslechnout si, jak

mi zase odejít. Což samozřejmě nemusí

může vysílání rádia vypadat. Hudba na

být nutně

pomezí

které

vina

je

nahradí,

Evropy 2 a

„hudby

patnáctých let“, kterou tam stále dokola
pouští,

ale

to

je

zase

jiná

vysílá

jen

v

Praze

reklamní

slogan

je

žánrů,

a

„jediná

smutně

tématické

okolí.

pravdivý.

hudební

a

kulturní pořady a zajímaví hosté.

otázka.

Každopádně, když se podívám na český

Další takovou stanicí mohlo být Radio

éter, až na výjimky tam není nic, co bych

Wave, jehož vysílání před několika lety

si rád a s chutí poslechl. Obecně řečeno,

spustil

chybí tam alternativní stanice pro mladé

nepříjemnostech (viz sdružení Pro Wave a

lidi.

Výjimkou

jsou

některé

Český

rozhlas.

Po

jistých

pořady

občanská iniciativa Chci wave zpět) byla

Českého rozhlasu, především Čajovna. A

tato nadějná stanice z éteru vytlačena a

také Rádio Beat, které ovšem pro mladé

dnes vysílá jen po internetu a po kabelové

určeno není, ale přesto ho poslouchám

a

rád.

poslech na internetu. Alespoň než si

digitální

televizi.

Opět

doporučuji

Wave budeme moci naladit na klasickém
Jasně, hudbu, která se mi líbí, si můžu

rádiu (což bude, jak doufám, co nejdříve).

hodit do empétrojky a je to. Ale tak
jednoduché to není. Vysílání rádia není

Často

jen o písničkách, jakkoliv jsou důležité.

stanice pro mladé lidi je britské BBC

Potřeba jsou zajímaví moderátoři, kteří

Radio 1. Vzniklo jako odpověď BBC na

sdělují své názory a zvou si do studia

pirátská rádia, která zažila svůj zlatý věk

hosty.

ve

Neméně
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A

tím

nám

důležitá

obzory.

polovině

alternativní

šedesátých

let

minulého století (viz idealizovaný pohled

záplavě hudby, která se na nás díky

ve filmu Piráti na vlnách). Od té doby si

internetu valí, je paradoxně čím dál těžší

drží

objevit zajímavé kousky, i když existují

určuje hudební trendy, které se k nám

služby,

většinou

to

dramaturgie.

druhé

vzorem

V

které

je

rozšiřují

uváděným

hodně

zjednodušují

vysokou laťku
dostanou

a

bez
se

přehánění
značným

(last.fm a další). Dramaturg má za úkol

zpožděním, jako třeba hype kolem new

hledat novou hudbu a nehledá ji pro

rave scény. Co teď letí v Anglii (a u nás

nikoho jiného, než pro posluchače. A tím

poletí za dva roky)? Především dubstep,

jim opět rozšiřuje obzory.

osmdesátkové elektro a freak folk.

Hlavním heslem Radio 1 je „in new music

Další legrační moderátor je Rob de Bank,

we trust“ a dramaturgové se ho celkem

který si na vánoce do studia pozval sbor

drží.

specializující se na zpívání koled héliovým

Přes

den

samozřejmě

dostává

prostor především mainstream a denní

hlasem. A konečně Mary Anne

vysílání tak, jak ho známe z komerčních

Hobbs,

rádií u nás. V noci se ale vysílají autorské

budoucnosti

pořady

moderátorů.

alternativa!

Gilles

A

to

která

pátrá

ve

vodách

elektronické

hudby.

je

teprve

Zajímavých pořadů mají na BBC opravdu

Peterson

hraje

hodně a dají se poslouchat týden po

především moderní jazz říznutý world

odvysílání,

což

opět

music, elektronikou a hip hopem, zve si

(www.bbc.co.uk/radio1).

doporučuji

do studia hudebníky na pokec i na
sessions.

Huw

Stevens

hraje

divnou

Pokud tedy zrovna nemáte co poslouchat,

hudbu a má hrozně rád koně. Takže

pusťte si některé z výše uvedených rádií a

často pouští písničky o koních.

rozšiřte si nejen hudební obzory.
(sw)
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Na ČLK MOA jsme z Hradce jely tři, a to

Mě osobně nejvíce v paměti utkvělo

Meruňka, Ilča a já. Cesta z Hradce byla

putování, což byla cesta s přespáním

dlouhá, jak by také ne, kurz se konal na

mimo

místě zvaném Šukačka – základna Bílý

samozřejmě to mělo háček, každý si mohl

orel, asi půl hodiny od Klatov. Tam jsme

sebou vzít jen a pouze deset věcí, tedy na

málem zapomněly vystoupit z vlaku, ale

skupinku to bylo sedmdesát věcí. Další

naštěstí

aktivita, která se mi hodně vryla do

tam

byly

hodné

paní

základnu

byl

a

Fox

plněním

Hole,

úkolů

to

a

spolucestující. Autobus nás dovezl, i když

paměti,

znamená

někdy o tom mohl člověk pochybovat, až

Formule 1, mezi další zajímavé akce patří

do Javorné. A to bylo skoro co by

například Gentlemans day.

kamenem dohodil k Šukačce.

Hned po příchodu jsme byli rozděleni do
skupinek podle barev (bílá, červená, žlutá
a zelená) a v těchto skupinkách jsme žili.
Každý den byly na programu přednášky k
čekatelským zkouškám i na jiná témata.
Během dne byly ještě zařazeny různé
motivační, zážitkové či jen oddechové
aktivity. Během celého kurzu probíhaly
soutěže

mezi družstvy,

které

byly

u

závěrečného ohně vyhlášeny a odměněny
dortem. O volném času se velice často

Rozhodně musím říct, že jsme se hned po

spalo

stala

prvním dni poznali mezi sebou velmi

písnička Slavíci z Madridu nebo Prší prší.

dobře. Spoustu lidí znám sice déle, ale

Při rozcvičkách se opravdu ukázalo, že

rozhodně ne tak dobře. Z kurzu jsem si

instruktoři jsou schopní všeho.

odnesla

a

zpívalo,

oblíbenou

se

hodně

zkušeností

a

zážitků.

Všem tento kurz naprosto doporučuji.
(Maruška Chroustová)
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Tentokrát nepojedeme na výlet daleko.
Jenom

se

vyvezeme

dvojkou

nebo

jedničkou na Nový Hradec Králové a
odtud je to jen kilometr Husovou ulicí k
hvězdárně.

Cestou

už

vlastně,

byť

odzadu, procházíme Galaktickou stezku.
Formou poučných tabulek nás seznamuje
s různými jevy Sluneční soustavy jako je
velká

mlhovina

v

Orionu

nebo

hvězdokupy Plejády. Nenechte

si ujít

krásný výhled na Hradec králové!
U hvězdárny pak začíná i Planetární

Výlet

stezka, která je podstatně delší a můžeme

hvězdárny.

si z ní udělat příjemný jednodenní výlet.

středu, pátek a sobotu. V letním období

Celková délka stezky je 6,5 km. Jedná se

(duben až srpen) se od 20 hodin koná

o model naší sluneční soustavy v měřítku

večerní program, o půl desáté pak začíná

1

večerní pozorování. V sobotu je navíc od

ku

1

miliardě.

Tomuto

měřítku

určitě

spojte

Pro

s

návštěvou

veřejnost

otevírá

ve

odpovídají zároveň rozměry těles (modelů

15

Slunce a planet) i vzdálenosti, které mezi

pozorování Slunce a od 16 hodin program

nimi musíte ujít. Původně jsme mohli na

pro

panelech

programy

najít

i

koule

znázorňující

hodin
děti.

program
V

zimním

začínají

o

zaměřený
období

na

všechny

hodinu

dříve!

jednotlivé planety, ale většinu z nich

Vstupné je od 15 do 50 korun podle věku

někdo ukradl. Pluto najdete až u lesního

účastníka a typu programu. Podrobný

hřbitova. Stezka nás provede i kolem

ceník a popis programů najdete na:

rybníků Cikán a Biřička.

www.astrohk.cz.
Proč si s dětmi neužít příjemný den s
naučnou

procházkou

a

pozorováním

nebe? Poučky na panelech jsou vytvořeny
spíše pro starší. Připravte se, že menším
dětem

to

budete

muset

vysvětlit.

Nepřeceňujte své znalosti astronomie!
(sk)
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Možná tuto hru znáte pod jiným názvem,

Vedoucí například zvolá: „Zdenda řekl:

třeba Pepa řekl nebo Honza řekl. Jedná

mávejte pravou rukou,“ a začne mávat

se o desetiminutovku do klubovny i na

pravou rukou. Všechny děti by měly také

ven bez použití pomůcek. Potřebujete jen

začít mávat rukou. Ale pak se snaží děti

jednoho

nachytat a prohlásí: „Přestaňte mávat

vedoucího,

který

bude

předcvičovat a řídit hru.

pravou rukou.“ Děti by měly stále mávat,
protože

Děti si stoupnou do kroužku tak, aby

příkazu

nepředcházelo

prohlášení: „Zdenda řekl“.

viděly na vedoucího. Ten začne něco
předvádět a děti to po něm opakují. Může

Hra vypadá jednoduše, ale malé děti se

to být cokoli, originalita přidá hře na

nechají snadno nachytat. Vedoucí může

zábavnosti. Háček je v tom, že děti mohou

dělat spousty falešných pohybů. Děti

po vedoucím opakovat jen to, co řekl

postupně

Zdenda.

vydrží

vypadávají.

poslední.

Vítězí

Samozřejmě

ten,

kdo

je

lepší

zahrát více kol.
(sk)
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Pomůcky:

nůžky,

bavlny,

gumičky,

sponky nebo pinetky
Možná byste si řekli, že tato rukodělka
zaujme jen holky, ale kdepak. Na táboře
jsme to zvolili jako aktivitu pro dívčí část
a kluci pak chodili jak mlsní kocouři, že
by chtěli taky. A tak jsme se rodičům
vraceli ocopánkovaní všichni.
Děti

rozdělíme

do

dvojic.

Každý

si

rozhodne, jaké (nejméně) tři barvy by
chtěl, aby obsahoval jeho copánek. Podle
délky vlasů naměříme délku bavlnek, ze
kterých budeme copánek motat. Bavlnka
je vždy dvakrát delší než délka vlasů.
Dejme tomu, že jsme si

zvolili barvy

červenou, modrou a bílou. Jeden z dvojice
se stává modelem, druhý tvoří copánek.
Kdekoliv na hlavě si nabereme tenký
pramínek

vlasů

a

oddělíme

jej

od

Rozhodneme-li se změnit barvu, modrou

ostatních vlasů, které dáme do gumičky.

barvou

Místo

bavlnku

okolo

pramene

je

dobré

uděláme
spustíme

jednoduchý
s

uzlík,

pramenem

a

„přesponkovat“, aby žádné okolní vlasy

vezmeme

nelezly do pramene a nedělaly se tak

můžeme dle libosti střídat, různě je sebou

cuchance.

prolínat apod. Po

si

třeba

červenou.

Barvy

získání požadované

délky uděláme na konci dvojitý uzel a
Model si přidrží pramen v natažené poloze

ustřihneme přebývající bavlnky. Můžeme

a

zakončit

tvůrce

pramene

copánku
dvojitý

uváže

uzel

–

u

kořínků

důležité

je,

spletením

do

klasického

copánku ze tří.

pořádně utáhnout a prsty uzlík stáhnout
co nejvíc k hlavě, aby copánek nesjížděl.
vezmeme třeba modrou barvu, ostatní
spustíme

volně

se

zbývajícími

vlasy

pramenu a začneme obmotávat pramen
kolem dokola dle libosti.
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(zp)

Možná jste v našem magazínu četli o akci

„Jakmile

GameWeekend,

každoročně

Normandii na pláži Omaha, paní učitelka

pořádá 18. smečka vlčat. I letos se

nám řekne, jak celá operace proběhla ve

všichni hradečtí skautští pařani sejdou v

skutečnosti, kolik vojáků se vylodilo,

klubovně Karla Vlacha, zavřou se do malé

kolikačlánkové

místnosti,

vzduch,

obojživelný tank a další zajímavé a velice

navzájem si očíhnou železo a pustí se do

užitečné informace. Aby byla atmosféra

nekonečných virtuálních bitev. Rozstřílet,

co nejautentičtější, před vyloděním se

rozsekat,

zmasakrovat

hráči osprchují v oblečení a náš asistent

kamaráda je zábava. Ale něco letos bude

bude točit sirénou a házet po nich hlínu,“

jinak!

doplnil generál.

GameWeekend letos není jen zábava, ale i

Podle prvních reakcí to hráči považují za

poučení. „Již minulý rok jsme si všimli, že

zajímavé zpestření. Ale co na to paní

skauti, kteří se účastní GameWeekendu,

učitelky? „Na spolupráci s hráči už se

mají

velmi těším! Kolegové byli zpočátku dost

kterou

vydýchají

nebo

potom

všechen

jinak

větší

zájem

o

historii.

se

třeba

pásy

které se odehrává naše oblíbená hra

historicky nejpřesnější. Třeba závěrečný

Hitler’s

souboj s Adolfem Hitlerem oblečeným v

Frankenstein.

ve

hry

nejsou

Prospěch z dějepisu se u hřáčů zlepšil o

exoskeletu

třináct procent. Nechali jsme si tedy

monstra je trošku nepřesný, ve hře se

udělat analýzu a letos se chystáme toto

odehrává

číslo zdvojnásobit,“ uvedl nejmenovaný,

hnízda, ale ve skutečnosti se bojovalo ve

ale dobře informovaný pařan s hodností

strojovně výtahu o 200 metrů níž. Ale to

plukovník.

je právě můj úkol. Nepočítám si fragy, ale

v

tvaru

ty

americký

skeptičtí,

Weapon

jen

má

v

Především o druhou světovou válku, ve
Secret

přece

vyloďujeme

ložnici

Frankensteinova
Hitlerova

Orlího

jedničky z dějepisu,“ uvedla paní učitelka
Jak tohoto zlepšení chtějí dosáhnout?
„Jednoduše.

Na

Gameweekend

Simona Hrochová.

jsme

pozvali několik paních učitelek dějepisu,

Na konci GameWeekendu budou hráči

aby nám přímo při hře udělali výklad,“

psát obsáhlý dějepisný test, který ukáže,

uvedl další nejmenovaný zdroj, tentokrát

jak byl nový přístup účinný. Kromě

hodnosti generála ve výslužbě.

nejlepších mediků, killerů, inženýrů a
dalších povolání tak bude vyhlášena i
cena nejlepšího historika. A skauti zase
budou o něco chytřejší. Hurá!
(Jantar Kosodlinev)
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Stále nejsi spokojený s dostupností skautFLEXu? Přečti si o třech zaručených
způsobech, jak časopis získat. Tentokrát si určitě vybereš.

1

V elektronické podobě ti časopis každý měsíc chodí na mail. Můžeš si ho také
stáhnout na www.skaut-hradec.cz . Tento způsob je nejrychlejší, nejlevnější a
nejbarevnější.

2

Pokud ti nevadí dostávat černobílou kopii skautFLEXu, navíc s několikadenním
zpožděním, vyzkoušej druhý způsob získávání. V každém středisku máme
kontaktní osobu, která ti časopis každý měsíc předá do rukou nebo nechá v
klubovně. Záleží na dohodě. Nevýhodou je horší kvalita tisku a pozdní dodání.

3

Předplatné skautFLEXu!
Pokud ti nevadí za jedno číslo časopisu zaplatit 15 Kč (tj. 165 Kč ročně), bude ti
chodit jeho černobílá kopie

domů do schránky. Konečně si skautFLEX

přečteš ve vlaku nebo ve škole pod lavicí. A to vše jen s malým zpožděním, takže
ti neunikne žádná akce. Jako předplatitel můžeš očekávat řadu výhod, například
přílohy!

Rozhodl ses přeplatit skautFLEX? Nechodí ti na mail? Chybí ti v časopise nějaká rubrika
nebo naopak nějakou považuješ za zbytečnou? Uvítáme jakékoliv připomínky, protože
chceme být nejlepší!
Ozvi se na mail: skippy.radka@seznam.cz nebo na tel.: 775 048 483.
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