Kam vyrazit: Dvůr králové
Tipy na hry
Rukodělka: Matování skla

Pseudoples
Gameweekend
Na Sedáka

Rozhovor: Líba Kotková - Světluška
Na cestě: Kyjev - Krym
Kulturní koutek: Hrdinové naší doby
Století českého junáka: Úvod

Ivančena
Roverská porada
Bojovka
Concordia

V první řadě spoustu nadšení – v
osmnáctce se zrodilo několik plánů, na
kterých mám tu čest se spolupodílet.
Především, a to mi došlo při akci
NaSedáka s Inkem (více v tomto čísle),
zde není velký zájem o roverské akce,
spočívající v cestování a outdoorových
akcích, jako je tomu jinde v zemi.
Protože rádi vyrážíme na podobné akce,
napadlo nás, že bychom mohli oslovit
hradecké

rovery

a

postupně

tu

cestovatelskou a trekařskou roverskou
tradici rozjet. V hlavě Fugase se zrodil
nápad navštívit v období 16-18. 4. 2010
Osvětim. Bude to taková malá testovací
expedice. Mám tu čest se s ním na
organizaci podílet. Rádi bychom tím
pootevřeli

Pandořinu

skříňku

roverského cestování a výletů. Připojte
se na jeden víkend, který bude směsí
Kamarádství s rovery z osmnáctky,

dobrodružství,

zejména

cizích kultur i vlastní historie. Mohla by

s

Fugasem,

Světluškou

a

cestování,

Pidžim, vyústilo v to, že jsem se v

to

pětadvaceti stal taky roverem. A co mi

cestovatelských

ten měsíc skautingu zatím přinesl?

tak buďte u toho!

být

první

z

řady

poznávání
roverských

a outdoorových akcí,

Petr Náhlovský - Náhl
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26. - 28. 3.

Roverská porada

9. - 11. 4.

Bojovka

10. 4.

Uzávěrka přihlašování na Concordii

24. - 25. 4.

Ivančena

Letos již počtvrté vystoupí hradečtí roveři
k mohyle Ivančena, která se nachází na
dohled od Lysé hory. Zde uctí padlé
skauty, kteří přišli o život za minulých
režimů.

Ivančena

je

nehynoucí

připomínkou nezdolnosti skautingu.

24. a 25. dubna
To ale není vše, co se bude dít. Tohle je
akce jen pro opravdové borce nebo borky.

Čeká

Borci mají za úkol zúčastnit se soutěže,

rozbřesku slunce, pivečko a polévka na

ve které musí kolektivně vynést nahoru

vrcholu,

co nejtěžší kámen. Zato borky soutěží v

přespání v zatím blíže neurčeném místě a

tom, která přinese nejhezčí umělecky

druhý den pokračování v maličkém treku.

zpracovaný

kámen

k

mohyle.

nás výstup
následná

na Lysou
cesta

horu v

Beskydy

a

Letos

To vše okořeněno nefalšovanou dávkou

poprvé bude akce dvoudenní, začneme

zábavy a pozor letos přijde snad ještě

24. dubna srazem čtyřicet minut po

jedna

půlnoci v Hradci na nádraží a vrátíme se

předbíhal. Pokud máš zájem vydat se s

tamtéž 25. dubna po devatenácté hodině.

námi do skautské Mekky, pošli SMS ve

Spaní v rychlíku a potkávání netradičních

tvaru: „Nemuzu se dockat vyzvy! JMENO“

individuí po cestě je vítaným koloritem.

na číslo 607 917 576 a nebo Fugasovi na

specialita,

ale

to

bych

moc

mail Fugasus@seznam.cz.
(Fugas)

Je to tu, velká jarní roverská bojovka

Jako hlavní zápletka příběhové linie bude

začíná

konflikt

dostávat

konkrétní

obrysy!

mezi

agenty

CIA

a

KGB.

Termín, který byste si měli zarezervovat je

Sledováním akčních filmů jsem zjistil, že

9. až 11. dubna. Zabití celého víkendu se

tyto souboje rozhodně nebyli žádným

však nebojte. Překvapivě se akce bude

pošťuchování

odehrávat v Hradci Králové, nepřekvapivě

Účastníci

budou

souboje sice budou krkolomné, se šrámy

akce

probíhat

i

v

obcích.

přilehlých

hry

roztomilých
se

však

koťátek.

bát

nemusí,

a modřinami přesto příliš nepočítejte.
Další informace na sebe nenechají určitě

9. až 11. dubna
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dlouho čekat a včas se je dozvíte!
(Fugas, zek)

Jak

vás

skautFLEX

informoval,

„Účastníci mají letos možnost nahlédnout

hradečtí skauti mají velkou čest hostit

do kuchyně týmu nového roverského

další

programu a podílet se na jeho dalších

roverskou

již

poradu,

která

se

uskuteční 26. až 28. března v kuklenské

krocích

klubovně. Tato důležitá akce se konala už

konkrétní výstupy. Dalším tématem je

několikrát,

regionální

výstupem

byla

například

v

čase,

kdy

rovering

vznikají

jako

další

první
forma

Úmluva o českém roveringu. Tématem

roverské činnosti. Řešit se bude i podoba

letošního

Obroku

setkání

je

vzníkající

nový

2011,

protože

už

budou

k

roverský program. „Smyslem porady je

dispozici hotové projekty,“ uvádějí dále

hledání

organizátoři. Porada bude samozřejmě

odpovědí

na

aktuální

otázky

českého roveringu. Nabízí prostor pro

také

každého,

zkušeností a inspiraci s aktivními R+R ze

kdo

má

chuť

se

k

jejím

tématům vyjádřit,“ uvedl Roverský odbor

prostorem

pro

setkání,

sdílení

všech koutů naší země.

Junáka.
Kromě
podobě

26. až 28. března

závažných
roveringu

jednání
jsou

o

budoucí

samozřejmě

připraveny i programy na odlehčení. Po
celou

dobu

porady

bude

otevřena

Porada je určena všem aktivním roverům

kavárna a čajovna On the road, nabízející

a roverkám, tedy členům, vůdcům a

výběrovou kávu a různé druhy čaje.

vůdkyním kmenů, hybatelům roveringu

Pokud se porady nechceš zúčastnit přímo

na

organizátorům

jako delegát, nabízí se ti skvělá možnost

všemožných akcí pro R+R, instruktorkám

pomoci s její organizací. V servistýmu

a instruktorům kurzů a dalším lidem,

jsou zatím především Cumulusáci, ale

kteří mají k roveringu co říci. Minimální

vítáni jsou všichni. Doufám, že roverům

věk účastníka je patnáct let.

ukážeme, že Hradec je super!

regionální

úrovni,

(sw)

Středoevropské Jambroree, které se letos
koná v Budapešti, prodlužuje dobu, do

přihlašování do 10. dubna

které se lze přihlásit. Oním termínem,
tentokrát už konečným, je 10. duben.

Termín konání je 2. až 11. srpna v

Způsoby jak se zúčastnit jsou tři. Jet

Budapešti a účastnický poplatek je 3600

můžete

vedoucí

korun do 10. března a 3900 korun po 10.

družiny, nebo jako člen mezinárodního

březnu. Z roverských kruhů vím, že i z

servis týmu.

Hradce se do Maďarska několik roverů

jako

člen

družiny,

chystá. Pro bližší informace zabrouzdej
na concordia.skaut.cz.
(zek)
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Když jsem se na přelomu roku dověděl, že

O pár střípků z mého punkového okna

skautský ples letos nebude, zmocnil se

bych

mě

reproduktorů

malý

smutek.

vystřídán

vnitřním

originální

snahu

Ten

byl

posléze

potleskem

rád

mikrofonu

podělil.

byla
velmi

plesová,

Hudba

z

Želva

u

pařičsko-motivující,

plesovou

povaleči na baru zevlující, jen ti barmani

náhražku. Nečekal jsem, že by se do

byli až moc skvělí. Zlom nastal ve chvíli,

Svojsíkovy

kdy byl bar z tanečních důvodů na čas

klubovny

vytvořit

za

se

rozhodlo

dorazit

tolik lidí, jako na tradiční skautský ples

uzavřen.

do Adalu, přesto jsem byl výslednou

občasnými disco vložkami a tradičními,

účastí zklamán. Jednu výhodu to však

roztomile klišovitými tanečními hrami až

mělo,

do konce.

celý

Pseudoples

tak

získal

Od

té

chvíle

se

plesalo

s

atmosféru rodinné tancovačky.

Předtím jsem to netušil, teď však vím, že
každý ples má svoji pseudo stránku a
jsem velmi rád, že jsem mohl tuto pseudo
stránku poznat ve Svojsíkově klubovně
raději než v nóbl kulturáku. Tak za rok
snad

už

na

pravé

straně

plesu

nashledanou!
(zek)
Moje úloha byla už tradiční, staral jsem
se spolu se Želvou o to, aby se účastníci
cítili jako na opravdovém plese, alespoň
co se hudební produkce týče. Naneštěstí
jsem porušil svoji zásadu „více alkoholu,
než je společensky nezbytné, za DJský
pultík nepatří“ a stal se v pozdějších
hodinách opravdovým punkáčem.
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Letos nebyl skautský ples takový jako

Náš

dříve.

Nešlo

největší

měl

velké

ambice.

společenskou

Nakoupili jsme spoustu jídla a pití, ale

událost hradecké skautské smetánky.

strávníků přišlo málo. Účastníků vlastně

Kvalitu jeho sójové náhražky bych však

přišlo tak akorát, ale vůbec nebyli hladoví

nesnižovala.

roli

a žízniví! Zábava naštěstí nevázla. Po

barmanky, a tak vám mohu věrohodně

počátečních rozpacích se parket zaplnil a

odvyprávět celý nezapomenutelný příběh,

v

některých

okamžicích

který

společenských

radovánek

Vyzkoušela

začal

komorním

o

pseudobar

jsem

kultivovaným,

společenským

si

spíše

večerem

a

skončil megalomanskou chlastačkou po

se

do

zapojili

skutečně všichni účastníci. Programu a
DJ dávám palec nahoru.

roversku.
Po chvíli nabral bar na oblibě, hlavně při
různých

slevách

a

„happy

minutes“.

Peníze za nakoupené suroviny se začaly
pomalu vracet, a tak jsme si dovolili
nechat

ceny

klesnout

až

na

úplné

minimum. Kolem půlnoci i ti, kteří se celý
večer hlídali, neodolali lahodným rezavým
či dvojitým zeleným mokům. Ti, co se celý
večer

nehlídali,

pak

dopadli

špatně.

Někteří i obličejem do sněhu. Jiným se
trochu vymklo chování, židle a sprostá
slova létaly vzduchem.
Kolem třetí hodiny ranní se nám podařilo
vyklidit

prostor

kuklenské

klubovny.

Někdo totiž vyklidil svůj žaludek. Trochu
doufám, že příští rok se sejdeme opět v
Adalu a na úrovni, i když svou roli
barmanky

bych

si

klidně

vyzkoušela

znovu. Na vše hledíte s odstupem a máte
pocit, že se před vámi promítá povedený
remake

Formanova

filmu

Hoří,

má

panenko!
(sk)
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Pravidelní čtenáři skautFLEXu jistě čtou

Rivalita dvou utvořivších se týmů sálala

přílohu Despekt, ve které jste se v

až před klubovnu. Během nekonečných

minulém čísle mohli dočíst o propojení

hodin paření napříč dnem i nocí jsme

tradiční lanpárty se znalostmi dějepisu.

například

Nevím, jak pan Jantar Kosodlinev shání

současnou politickou scénu. Byli chvíle,

své informace, ale realita byla poněkud

kdy se po mapě proháněl pan Paroubek s

jiná.

težkým

Vlastně

organizátoři

je
před

to

tak,

že

každým

i

když

ročníkem

nezapomněli

kulometem,

zreflektovat

pan

Rath

s

plamenometem a nechyběla ani strana

vypustí do světa nějakou tu novinku (pro

druhá

letošek to byl přesný rozpis kdy a co se

jedoucím na americkém tanku. Inu o

v

čele

bude hrát), kterou hodlají aplikovat, vždy

zábavu

to dopadne úplně stejně. Gameweekend

nevadilo, že jsme akci zkrátili a končilo se

má zkrátka osvědčený model, který není

již v sobotu večer. Zkrátka to, co jsme

lehké změnit.

zvládali jako mladí kluci, se stává po

tu

s

panem

nebyla

Topolánkem

nouze.

Ani

nám

dvacítce a víc již skoro nemyslitelné.
Letos

proti

jakékoli

změně

byla

i

skutečnost, že ze šestnácti účastníků byli

Letos jsem se hodně rozmýšlel, zda akci

jen dva lidé z jiného než pořádajícího

navštívím. Při svém naplněném diáři je

oddílu

pro

(18.

smečka

vlčat).

Při

této

mě

každý

volný

den

opravdu

konstelaci bylo všem hned jasné, že

vzácností, ale nakonec jsem neodolal.

víkend se ponese ve znamení hry zvané

Bylo to silnější než já. Kdy jindy se můžu

ETčko. Vlastně ani nevím, kolik hodin

tak krásně odreagovat, postřílet pár lidí z

jsme nad touto hrou strávili, bylo jich

oddílové rady, kteří mě po celý rok

opravdu hodně!

neposlouchají a ulevit svým skrytým
střeleckým touhám a chuti po vítězství.
Kdo tam byl, ví, o čem mluvím.
(sve)
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Poslední únorový pátek jsem se vydal do

Ink

kuklenské

Cestovatelského a

klubovny.

Očekával

jsem

nejdřív

vzdělávacího klubu

East

končin, kam průměrný český turista

organizování cest do Ruska a na Ukrajinu

nezavítá. Představoval jsem si, že mě již

a

od

vítat

Jejich stránky www.cesty-east.cz určitě

hučení akcechtivého skautstva, které už

stojí za návštěvu. Ale potom už začal Ink

se nemůže dočkat, až oschnou cesty, aby

zajímavě vyprávět o svých cestách a

si

expedicích

mohlo

přejezdu

sbalit

batoh

bude

a

vyrazit

do

s.,

aktivity

zajímavé povídání týkající se cestování do

železničního

o.

představil

kterého

který

je

Ink

do

se

zaměřuje

na

spoluzakladatelem.

Ruska

dalších

postsovětských

ešusem pod hlavou už nějaký ten měsíc

blízkém východě, ale i o svém delším

na abstinenční příznaky z nedostatku

pracovním pobytu v Turecku, které si

letního

se

zamiloval. Mezi jednu z nejzajímavějších

nadopovat na setkání s Inkem, skautem,

cest, které Ink uskutečnil, byla loňská

cestovatelem

návštěva Gruzie, která před rokem a půl

trekování

nezabírá,

a velkým

vyrazí

znalcem zemí

bývalého Sovětského svazu.

prodělala
Ruskou

států,

a

divočiny. A protože spaní v trekovkách s

krátký
federací.

cestování

válečný
Nakonec

po

konflikt
nám

s
Ink

Avšak s hrobovým tichem (přerušeným

ukázal fotky z výstupu na horu Kazbeg

jen tichým zašuměním kolem projíždějící

(5033 m.n.m.). Fotky horské přírody a

mašinky) a s řetězem na brance jsem

majestátních masivů byly fantastické.

nepočítal. Sešlo se nás pět i s Inkem, ale
když Ink začal svůj program slovy „No, je

Ink projel spoustu míst a o všech vám

nás tu pět a půl...“, rázem opadly ledy a

umí zavyprávět takové zážitky a životní

setkání

pohodový

zkušenosti, které se z Objektivu ani z

charakter. Bylo možno se dosyta ptát a

mělo

rodinný

a

průvodce nedozvíte. Víte, že na Ukrajině

přednáška získala spíše charakter pokecu

stojí hrad, na který památkové úřady

s promítáním.

zapomněly a lidé si ho přestavěli a
přetvořili do pitoreskních obydlí? Nebo že
na Kamčatce medvědi v období tahu
lososů nejedí ani turisty, ani salámy,
protože jim lososi skákají přímo do huby?
My už to víme, a ještě mnohem víc. Vy, co
jste nedorazili, se na to Inka musíte
zeptat někdy jindy!
(nhl)
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"Chtěla bych být vůdce oddílu."

Jsi účastnicí letošního rádcovského
kurzu BRK. Co na něj říkáš a jak se ti

Na schůzku se Světluškou jsem se těšil.

tam líbí? Zkus odhlédnout od toho, že

Aby taky ne. Světluška dělá rozhovor se

rozhovor dělám právě já (pozn. redakce

Světluškou. Protentokrát jsme se rozhodli

– Světluška vede BRK).

odhlédnout od problémů střediskových

Mě se tam hrozně líbí, taky jsem tam

vůdců a roverů a nahlédli jsme do

poznala hodně nových lidí, je tam dobrý

skautského

program a je to tam super.

světa

teprve

dvanáctileté

rádkyně 1. oddílu ze střediska Želivka.
To

rád.

No

kromě

oddílových

oddílem i střediskových, či okresních

nám do školy přišel lísteček jako nábor

akcí?

do skautu. I můj bratranec tam vlastně

Většinou se účastníme závodů vlčat a

chodil, tak jsem si v páté třídě řekla, že to

světlušek a Svojsíkových závodů. A byli

taky zkusím a hrozně se mi tam zalíbilo.

jsme taky na Betlémském světle.

Co v oddíle přesně děláš a co máš na
starost?
Pomáhám vést družinu a pomáhám při
přípravě programu.
Takže rádce?
No něco takového...
No a jak tedy taková vaše normální
schůzka vypadá?
Tak začínáme pokřikem, většinou pak
jdeme ven si zahrát nějaké ty hry, tak dvě
až tři. Jinak hodně zkoušíme takový ty
praktický

věci,

hodně

mezidružinově

soutěžíme a nebo se věnujeme celoroční
hře. Celé to hodně prokládáme hrami.

účastníte

vašich

Chodit do skautu jsem začala potom, co

Třetím rokem.

výprav,

a

Jak ses dostala ke skautu?

Jak dlouho tedy do oddílu chodíš?
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jsem

se

s

Přijde ti důležité vídat skauty z jiného
kouta Hradce?
Určitě, protože od nich můžeme chytit
nějakou novou inspiraci a poznat nové
kamarády.
Na chvíli teď odbočíme od skautu.
Kam vlastně chodíš na školu?
Chodím tady do Malšovic do ZŠ a MŠ
Štefcova.
Kromě skautu máš ale určitě ještě
nějaké koníčky. Jaké?
Chodím hrát volejbal a pátým rokem
hraju na klavír. Učím se sama hrát na
kytaru, akordeon a zkoušela jsem taky
trubku a jinak hrozně ráda čtu.
Takových koníčků, to bych chtěl taky
stíhat. Ale zpět k otázce. Je o tobě
známo že jsi velmi aktivní, máš už
představu co bys chtěla v oddíle dělat
řekněme za deset let?
Já

bych

to

třeba

ráda

dotáhla

na

vedoucího oddílu.
To bude tvůj vedoucí jistě rád za
takovou

odpověď.

Myslíš si,

letošní

rádcovský

kurz

že

je

dobrým

začátkem na cestě budoucí vůdkyně?
Určitě, hodně se tam toho dozvím. Jak se
říká, že čím mladší je člověk, tím lépe se
učí a tím víc si toho zapamatuje. Tak
doufám,

že

si

tam

toho

hodně

zapamatuji.
To že jsi nejmladší osoba, se kterou
jsme kdy dělali rozhovor to víš, chtěla
bys něco vzkázat čtenářům?
No když to čtou jen ti starší, tak radši ani
ne (smích).
(sve)
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Už jste si jich určitě všimli. Jsou to

Není však hrdinů bez padouchů. I já s

chlápci, většinou stojící za notebookem,

písněmi přestřeluji a vyvolám nesouhlas

který je připojen do méně či více výkonné

tanečníků. Jejich reakce jsou mnohdy

a kvalitní reprosoustavy. Nejhonosněji se

různě

jim říká DJ. Patřím k nim i já. Naše práce

odchod

je

nejpokojnějším

zdánlivě

jednoduchá,

naházet

do

nápadité
zpět

a

ke

příjemné.
stolu

výrazem

je

Pokojný
pro

mě

nesouhlasu.

playlistu nějaké písně a pak si užívat

Mezi nejvtipnější osobně považuji hlášky

taneční zábavy. Z tohoto důvodu si občas

typu: „Máš tam něco dobrýho?“ nebo

pokorně říkám pouštěč či měnič hudby,

„Kdy už budeš pouštět hudbu?“ a „Pusť

neboť

tam něco dobrýho!“ To se pak s dotyčným

se

starým

gramofonových

dobrým

desek

to

DJingem
má

málo

rád pustím do přátelské konverzace o

společného. Nabízí se tedy otázka, jestli je

tom, jaká hudba je vlastně dobrá, nebo se

tam ten člověk za notebookem vůbec

mu snažím vysvětlit, že pokud nepřijde s

potřeba. Já neváhám a vždy odpovídám,

konkrétní

že ano.

dosytnosti naplnit jeho hudební žaludek.

písní,

jen

těžko

mohu

„Vyhrožování“, dávání všelijakých ultimát
Nejsem příliš velký příznivec toho, že se

a panáková korupce je také na denním

zaplácá playlist vším možným a jde se od

pořádku. I zde však zůstává zdravá dávka

toho. Já mám raději řízený DJing, chcete-

respektu a o život mi nejde. Pouze jednou

li DJ management. Hudbu mám rád, a

jsem se kvůli špatně vybrané písni dostal

tak se tím snažím bavit. Písně vybírám

do velmi ostrého sporu. I když na to

jednotlivě, svoje rozhodnutí několikrát

oficiálně hrdý nejsem, i já jsem musel

změním a hlavně pozoruji parket. V této

použít

chvíli už si člověk připadá jako laický

DJskou

psycholog

barbarem.

a

podle

aktuální

písně

a

ostřejší

slova

pevnost

a

před

bránit

svou

neurvalým

vřelosti ohlasů na ni vykresluje profil
jednotlivých tanečníků. I pro netrénované

Zmíním-li se nakonec o tom, že si jako DJ

oko

dělám poctivě domácí přípravu, začnu

téměř

podupávání

nepostřehnutelné
nohou

rytmické

týpka

u

přemýšlet, jestli k tomu nepřistupuji až

nejzapadlejšího stolu je pro mě důkazem,

moc intelektuálně. To rozhodně nechci,

že jsem vyloženě nepřestřelil. A donutím-

protože hudba je má radost a beze slov

li toho týpka přesunout se na parket, to

donutit člověka přijít na parket ještě

začíná teprve ten pravý adrenalin. Hlavou

větší.

mi probleskují nápady, čím bych mu
pobyt na parketu prodloužil, až se u toho
kolikrát zapotím. Největší odměnou, krom
plného parketu, už je jen dotaz, co jsem
to vlastně hrál za píseň. To si pak člověk
připadá i jako hrdina.
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(zek)

V minulém čísle jsem se s vámi rozloučila
ve

vlaku

směřujícím

nejjižnější

cíp

z

Ukrajiny

Kyjeva
–

na

poloostrov

Krym. Můj a Petrův pobyt na Ukrajině se
přehoupl do druhé poloviny. Ve dvě
hodiny

odpoledne

jsme

se

ocitli

v

nepěkném a hektickém městě Simferopol.
Neleží u moře a turistům slouží jako
přestupní stanice, ze které se větví cesty
k pobřeží. Dokonce tu mají i letiště. Na
Krymu máte hodně možností, kam se
podívat. Najdete zde malebnou přírodu,

Ráno

významné historické památky, muzea a

paprsky. Rozhodli jsme se vynechat jistě

Černé (ale čisté) moře. Mísí se zde rusko-

zajímavé jeskyně Čufut – Kale a vyrazit

ukrajinská kultura s tou orientální a

rovnou na Jaltu, kde jsme chtěli strávit

všude vidíte stopy po nedávné nadvládě

tří dny. To jsme ovšem nevěděli, jak to

Sovětského

svazu.

rozhodnout

jen

Museli

probudily

hřejivé

sluneční

se

tam vypadá. Električkou jsme se vrátili

lokality,

zpět do Simferopole, kde jsme ještě chtěli

protože nám nezbývalo mnoho času do

pořešit lístky na vlak domů. V internetové

odjezdu.

kavárně jsme si našli spoj a vyrazili na

pro

jsme

nás

některé

nádraží hledat mezinárodní kasu. A začal
Vyrazili jsme električkou do Bachčisaraje,

kolotoč.

ve které hrálo několik hudebníků a člověk

neumí, takže asi hodinu trvalo, než jsme

tam mohl leccos zakoupit, patří to k

pochopili, že mezinárodní kasa se nachází

místnímu koloritu. Pozor, jízdenky na

asi dva kilometry od hlavního nádraží v

električku se kupují jinde – mimo halu, než

Tolstého ulici, což nás nenapadlo. Proces

na vlaky do celé Ukrajiny. Z nádraží

výroby lístku trval další hodinu. Měli

vypadal Bachčisaraj jako město duchů, ale

jsme pocit, že ta paní v okýnku snad

maršrutkou

vyrábí teprve ten papír, na který to pak

jsme

se

dopravili

k

Ukrajině

slavná bachčisarajská Fontána slz, o níž

nějaké údaje psala rukou. Jak jsme se

píše A. S. Puškin ve stejnojmenném díle.

později přesvědčili, lístek byl funkční a

Palác pochází z doby, kdy byl Krym pod

vlak

nadvládou Tatarů. Ještě jsme se podívali

Pardubic, ale to už předbíhám.

políbit ikonu. Ale už byl čas hledat místo
na spaní. Umanuli jsme si, že přespíme na
jedné z všudypřítomných stolových hor. Po
troše námahy se nám podařilo vyškrábat se
nahoru

a

já

nejromantičtějších

zažila
nocí.

jednu
Teplo,

z

ticho,

nádech exotiky a jasná obloha plná hvězd.

nás

z

přístrojem

Oděsy

dovezl

a

nikdo

tiskla

kde mě nějaká silně věřící žena nutila

obrovským

na

Chanskému paláci, ve kterém se nachází

do monastyru vytesaného přímo do skály,
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Anglicky

ještě

přímo

do

Na Jaltě jsme zůstat nemohli, ale než
jsme změnili lokalitu, vyrazili jsme na
památky. V Livadijském paláci se psaly
dějiny, právě zde se konala slavná Jaltská
konference, kde se na sklonku druhé
světové války sešli Stalin, Roosevelt a
Churchill. A Anton Pavlovič Čechov měl
moc

pěkné

zahradou.
vyvražděné

letní

sídlo

Původně
carské

s

úžasnou

palác

rodině.

patřil

Ještě

to

odpoledne jsme vyrazili do Balaklavy.
Do Jalty jsme jeli trolejbusem. Cesta

Opět následovalo pár hodin bloudění,

trvala dvě a půl hodiny. Na Krymu totiž

tentokrát způsobené chybou v průvodci.

funguje nejdelší trolejbusová trasa na

Balaklava je městečko ležící v malebné

světě a stále zde jezdí staré škodovky,

zátoce. Když se do něj chcete dostat,

které se u nás používaly v padesátých

musíte jet maršrutkou nebo autobusem

letech. Na Jaltu jsme dorazili za tmy a

přes nedaleký velký přístav Sevastopol.

vůbec se nám tam nelíbilo. Všude bohatí

Kdo může pojmenovat zastávku 5 km

Rusové, kteří zde trávili letní dovolenou,

dodnes nechápu, bylo to dost matoucí. K

atrakce, ulice přeplněné lidmi a hlavně

večeru jsme se nějak do Balaklavy dostali

nikde nic vhodného na spaní. Nakonec

a ubytovali se na tři dny v nejlevnějším a

jsme došli až na samotný konec pláže a

jediném

zalezli

pomineme, že to byla hrozná barabizna a

do

hospůdky

velmi
s

orientálně

nervózním,

působící

pouze

rusky

mluvícím číšníkem. Tam jsme seděli do
zavíračky a pak jsme si nenápadně na
pláži rozložili spaní. Noc to byla divoká.
Odháněli jsme několik pobudů, na které
nás naštěstí upozorňoval pes z vedlejšího
oploceného pozemku. Velmi překvapení
jsme byli ráno, když se pláž už v sedm
hodin začala zaplňovat turisty.
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tamním

hostelu.

Když

že stál poměrně daleko od centra, neměli
jsme si na co stěžovat.

Další dny byly ve znamení relaxace.

Jsou to ale naprosto obyčejné, ošklivé

Vyšlápli jsme si ke starému opevnění a

schody. Dali jsme si poslední typické

naskytl se nám ten nejkrásnější pohled

ukrajinské

na otevřené moře. Koupali jsme se na

američanku,

útesech, kolem kterých každou chvíli

spřízněnou „západní“ duši. Rozhodli jsme

projela velká loď a rozhoupala parádní

se dovézt domů nějakou tu ukrajinskou

vlny. Navštívili jsme bývalou továrnu na

vodku a cigarety. Až doma jsme pak

sovětské ponorky, která je vybudována v

zjistili,

komplexu přírodních jeskyní. Jeden večer

povoleného množství! Vlastně jsme to

jsme si v jediném ešusu uvařili ovocné

nevědomky propašovali.

jídlo,

že

potkali

která

jsme

v

zajímavou
nás

převezli

viděla

trojnásobek

knedlíky. Začali jsme asi v osm a večeřeli
před

půlnocí.

Povečeřel

s

námi

i

Cesta vlakem trvala třicet šest hodin. Tak

francouzský pár. Zdáli se být z Ukrajiny

dlouhou

docela vyděšení, přeci jen, my se ještě

nestrávila musím říct, že to byla velmi

docela domluvíme. Ale museli jsme jim

zajímavá zkušennost. Vlak to byl polský,

dát za pravdu, že na západní turisty tu

který má špatně řešená kupé (tři postele

nejsou připraveni. Ten večer jsme také

nad sebou) a několik hodin jsme stáli v

zjistili, že náš internacional youth hostel

Krakově, ale jinak cesta probíhala v

obývají

ukrajinské

pohodě. Stihli jsme se seznámit s mladým

rodiny s dětmi. Když jsme se začali

otcem a jeho tříletým synem, kteří se

trochu hlasitěji bavit, už na nás houkali z

vraceli z pohřbu maminky. Maxe jsme

okna, ať se utišíme.

skoro pojali za svého. Do Pardubic jsme

převážně

chudší

dobu

jsem

ve

vlaku

ještě

dorazili brzy ráno. Po měsíci zase doma.
Náš pobyt se pomalu krátil a potřebovali

Ukrajina

jsme se dostat do Oděsy na vlak domů.

kontrastů a překvapení. Země vhodná pro

Zastavili jsme se ještě v Sevastopoli,

dobrodruhy,

prošli se po pobřeží, prohlídli si ruskou a

malebnou přírodu, tak zajímavá města a

ukrajinskou vojenskou flotilu a přesunuli

rádi řeší prekérní situace. Po návratu

se zase do Simferopole. Tam nás čekalo

jsem si uvědomila, že ráda cestuji nejen

nemilé překvapení. Poslední (a ten den

kvůli poznání, ale mám pro to ještě jeden

jediný) vlak nám už ujel. Cesta do Oděsy

ne nevýznamný důvod. Mám ráda ten

trvá

teď

pocit, když stojíte na nádraží (letišti) v

dostaneme, když nám druhý den jede

rodné zemi a na pár vteřin si uvědomíte,

vlak domů? Po krátké panice, že nestihnu

jak si svého domova vážíte.

celou

noc.

Jak

se

tam

je

neobvyklá
kteří

mají

země,
v

oblibě

země
jak

OAMF Trutnov, jsme nalezli řešení a
koupili si lístky na autobus. Tak to bylo o
fous. Ráno jsme dorazili do Oděsy a měli
skoro celý den na prohlídku města.
Vyšlápli jsme si po krásném bulváru
stíněném

obrovskými

platany

k

Potěmkinovým schodům. Možná je znáte
ze slavného filmu Křižník Potěmkin, kde
po nich sjíždí kočárek.
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(sk)

Není mnoho těch, které ve škole baví
dějepis. Historie se zdá být nudnou vědou
vyžívající se v zástupech nudných a
nicneříkajících dat a popisů prachem
zapadaných událostí. Vzpomínáte si ale na
učitele Igora Hnízda z legendární Obecné
školy? Příběh o upálení mistra Jana Husa
uměl pedagogicky i hudebně podat tak, že i
ti největší třídní sígři a vyvrhelové dojetím
slzeli. Důležitost historie totiž nespočívá v
datech a přesném popisu událostí. Je to
zejména příběh, který umí poskytnout
ponaučení, příběh o životech lidí, žijících
dlouho před námi.
Tihle lidé často řešili stejné problémy, jako
my dnes, jen v jiné době a za jiných
podmínek. Především však měli podobné
touhy, sny a prožívali stejné každodenní i
životní stesky i radosti – byli prostě stejní.
Ne každá doba však byla tak milosrdná a
blahobytná, jako je ta naše. Dávné příběhy
nám tedy vždy vnucují otázku: jak bychom
se zachovali tehdy my? Zradili bychom,
jako zradil spolubojovník atentátníky na
Heydricha, aby zachránil rodinu? Nebo
bychom se zachovali jako hrdinní husité,
kteří šli s písní na rtech proti
několikanásobné přesile?
Historie má však ještě další funkci,
především spojuje. Tak, jako nás prožité
historky a dobrodružství spojují s našimi
přáteli, s naším oddílem či spolužáky,
společná historie tmelí také každý národ.
Historie, kultura a společný jazyk můžou
za to, že se cítíme být součástí národa i s
lidmi, které neznáme. Veškeré lidské
zájmové skupiny mají vlastní historii, její
členové se na základě společného zájmu a
minulosti identifikují od ostatních. Stejně je
tomu i s Junákem či celosvětově se
skautem. Je jasné, že málokterý skaut
dnes vysype z rukávu data o historii
našeho hnutí a skauti se vždy zaměřovali
spíše na prohlubování morálních základů
skautingu.
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Nechceme v žádném případě tento trend
kritizovat, je jasné, že skauting je zejména
o kamarádství, společném zdokonalování
sebe sama, skupiny i společnosti.
Dobrovolnická práce tisíců lidí, která je
předpokladem pro fungování tohoto hnutí,
směřuje spíše k práci pro oddíl, plánování
budoucnosti
skautu
a
zajišťování
přítomnosti. Velkým a důležitým prvkem je
také důraz na morální rozvoj členů. Někde
v koutě a ne v úplně poslední řadě na nás
však mrká důležitá otázka: budeme nadále
tou stejnou skupinou, když zapomeneme
svoje dějiny? Není v historii skautingu
spousta příběhů a lidí, kteří by nám mohli i
dnes být velkou inspirací?
Příští rok to bude právě sto let, kdy Antonín
Benjamín Svojsík zorganizoval první oddíl
českých skautů a vyrazil s nimi na první
skautský tábor v dějinách naší země. Tito
skauti, stejně jako jejich vedoucí, byli
obyvatelé Rakousko-uherského císařství,
neznali ještě vymoženosti moderní doby ani
současnou míru svobody. Přesto jistě
zažívali stejná dobrodružství, radosti a
kamarádství táborového života, jako je
zažívají skauti dnes. Je klidně možné, že by
tito první skauti mezi dnešní skauty na
táboře klidně zapadli, lidé se totiž nemění.
Na těchto stránkách se budeme každý
měsíc, až do začátku jubilejního roku 2011
setkávat s povídáním o jednotlivých
kapitolách historie skautingu u nás. Tento
seriál má jeden jediný úkol. Upozornit nás,
současné skauty, na to, že ne vždy byly pro
skauting stejně příhodné podmínky, jako
dnes a že skauti byli často nuceni se
skrývat, bojovat, bránit se. Mnoho osudů
nás dojme, ale zároveň inspiruje. Pokud si
na ně někdo z vás čtenářů příští rok při
oslavách
stoletého
výročí
Junáka
vzpomene, splní tento seriál svůj účel.
(nhl)

Hledáte zahraniční akci pro oddíl či kmen

Odkaz na kalendář naleznete v sekci

na

nabídky

Mezinárodní na křižovatce, nebo přímo

rozcestníku

na adrese: www.tinyurl.com/mezinarodni

toto

léto?

průběžně

Vyberte

si

z

aktualizovaného

spravovaného

Zahraničním

odborem
(sve)

Junáka!

Dřevárna. Larp. Máš blízko k tématům

Proběhne 28. – 30. května v Kozárově.

jako jsou western a indiáni? Akce pro

Další podrobnější informace na webu:

vlčata, světlušky, skauty, skautky, rovery

indiani-osadnici.webno¬de.cz

a rangers.
(sve)

RK Vlci 3. oddílu Blansko zve brášky a
sestřičky z okolí i neokolí na tradiční
lesní víkendovou hru.

Seminář se tentokrát uskuteční v největší

Seminář je určen pro všechny vůdce a

a nejvýznamnější krasové oblasti naší

vedoucí, rádce a rovery, kteří mají zájem

republiky, na skautské základně Mlýn u

o přírodu a chuť ji společně pozorovat a

Ochozu

poznávat. Ze semináře si odvezete i řadu

u

Brna.

Tohoto

jedinečného

prostředí využijeme a kromě výletu po

nápadů pro vaši oddílovou činnost.

povrchu se vypravíme i do podzemí a
navštívíme

veřejnosti

Ochozskou

jeskyni

nepřístupnou
s

krápníkovou

výzdobou. Na programu bude i blok
věnovaný
klubovny.
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ekologickému

Svou účast hlaste do 31. března Pírku na
adresu: anna.slechtova@gmail.com
Těší se na vás ekologický odbor Junáka.

provozu
(sve)

Ve Dvoře funguje jediné středisko Zvíčina
a většina jeho oddílů sídlí ve velké staré
vile

s

pěknou

zelenou

zahradou.

Klubovna je členěna na mnoho spíše
menších místností. Jen jediná je trochu
větší, ale vejde se do ní maximálně dvacet
lidí. Proto klubovnu doporučuji využít
spíše pro družinové či oddílové akce.
Nechybí

dobře

vybavená

kuchyňka.

Toalety potvrzují, že se zde příliš neuklízí.
K dispozici jsou i matrace na spaní.
Plynové topení nedokáže příliš dobře

Pokud máte o klubovnu zájem, obraťte se

vyhřát místnosti, ale hlavně se u něj

mailem na vedoucího střediska Galéna

špatně

boty.

(vladimir.husek@gym-dk.cz). Ne příliš

Ocenila jsem tradiční skautskou výzdobu

hodnotné informace najdete na webu

– krásné malby na zdech a totemy děti

střediska

zaujmou.

Klubovna je to parádní, tak ji neváhejte

suší

mokré

oblečení

a

(www.skaut-dvur.wz.cz).

navštívit!
Do Dvora Králové nad Labem dojedete za
půl hodiny vlakem. Rychlík na Liberec
jezdí každé dvě hodiny. Pokud pojedete s
malými

dětmi,

přesedněte

ještě

na

autobus

(často

mikrobus),

který

vás

doveze na náměstí. Odtud je klubovna
nedaleko, jinak se z nádraží projdete více
než tři kilometry. Není však jisté, že se do
mikrobusu naskládáte. Zoo není jediná
zajímavost, kterou v okolí města najdeme.
Určitě

vyrazte

na

celodenní

výlet

pohádkové vodní nádrži Les království.
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k

(sk)

Tuto hru jsem si vybrala hlavně proto, že

Když je tedy věta vyslovena, každý, kdo

si ji tvoří sami hráči. Je vhodná pro malé

splňuje dané kritérium, se postaví a musí

děti stejně jako pro rovery. V druhém

zaujmout jiné uvolněné místo (podobně

případě se pravděpodobně hrozně zvrhne

jako při škatulata, hejbejte se). Hráč,

a dá se libovolně obměňovat (Ať se napije

který

ten, kdo...). Jedná se o seznamovačku,

posadit. Hra má dvě podmínky. Ten, kdo

ale stejně tak ji můžeme využít pro

se postaví, se už nemůže vrátit na své

upevnění kolektivu a bližší poznání se

místo. Dále je zakázáno přesunout se jen

navzájem.

o jedno místo vedle. A samozřejmě na

stál

uprostřed,

se

také

snaží

někoho nevystačí židle, ten pak vyzývá
Hráči sedí na židlích v kruhu, jeden je

další větou. Hru hrajeme do omrzení.

uprostřed a říká: „Ať se postaví ten,
kdo...“ a dle své fantazie doplní větu

(sk)

nějakým kritériem. Když jsme hru hráli
se světluškami a vlčaty, padaly nejčastěji
kritéria typu: kdo má rád koně, kdo má
na sobě zelenou, kdo má rád houby, kdo
chodí do školy a podobně. Předpokládám,
že s rovery by se hra ubírala jiným
směrem. Můžete se dozvědět opravdu
hodně

zajímavých

informací

o

svých

kamarádech, pokud hrají fér.

Tuto krátkou hru využijeme hlavně na

Vedoucí napíše na papírky různé části

vyplnění

zbylého

částečně

je

času

vhodná

i

na

schůzce,

těla.

pro

upevnění

předmětu

Rozdá

je

dětem

(lahev,

a

z

kniha...)

nějakého
udělá

kolektivu. Trvá maximálně deset minut,

přenašedlo, které má stejnou funkci jako

při opakování ztrácí na zajímavosti. Hra

v příbězích o Harrym Potterovi. Děti se ho

je celkem primitivní, proto ji doporučuji

musí dotknout danou částí těla a když se

spíše pro malé děti.

to podaří všem, přenesou se na jiné
místo. Kam, to už je na vaší fantazii. Hra
se dá tedy zakomponovat jako úvod do
nějaké větší hry s příběhem. Čím více
hráčů, tím větší obtížnost i zábavnost hra
získává.
(sk)
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Matováním

se

dají

vytvořit

zajímavé

Poznámky:

svícny na čajovou svíčku, technika je

Tzv. frost efekt můžeme použít i na

velmi jednoduchá a výroba netrvá dlouho.

předměty

pomalované

barvami

na

sklo.
Potřeby: skleničky, nebo kořenky, do
kterých se vejde čajová svíčka, samolepicí

Můžeme malovat štětcem, ale podle

tapeta, matovací médium např. frost

mé zkušenosti je snadnější a taky

design (někdy se uvádí jako saténovací

hezčí tupování houbičkou.

barva), houbičky, tužka, nůžky.
U barevných matovek je obtížnější
Postup:

nanést barvu rovnoměrně.

Z tapety si vystříháme tvary, které
potom

zůstanou

průhledné,

lepší

jednoduché

tvary

na
jsou
–

skleničce
menší
mohou

a
být

abstraktní.
Nalepíme

na

sklenici

a

dobře

přitiskneme.
Trochu barvy si naneseme na paletu,
namočíme do ní houbičku a nanášíme
tupováním na celou plochu sklenice.
Necháme chvíli zaschnout (ne dlouho,
mohlo

by

se

stát,

že

s

tapetou

strhneme i část barvy), pak opatrně
sloupneme tapetu, dokonale barva
zaschne po 24 hodinách.
Některé barvy se dají vypalovat v
elektrické troubě (řiďte se návodem na
barvě), jsou pak odolnější, ale není to
nutné.
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Z tajných zdrojů se k nám dostala
existenciálně velmi závažná informace. Na
hradecké půdě se připravuje konkurenční
časopis pro rovery a vedoucí. Takovou
troufalost jsem jako věrná redaktorka
skautFLEXu nemohla nechat být a
čmuchala jsme dál. Zjistila jsem, že tento
nápad se zrodil v liberálních roverských
kruzích, kterým přijde skautFLEX příliš
upjatý, zaměřený jedním směrem a pod
palcem okresní rady Junáka.
Projekt je zatím ve fázi zrodu a jeho autoři
nechtěli prozrazovat moc ze svých představ.
Proto jsem se inspirovala kauzami v MF
Dnes a v převleku za striptérku pronikla do
liberálního hnutí. Nebylo těžké získat si
důvěru
u
těchto
mladých
mužů.
„SkautFLEX je hrozná nuda! Sice z něj
čerpám informace o akcích, ale není v něm
nic, čemu bych se vyloženě zasmál,“
postěžoval si David Prdelka zvaný Fočus,
známý srandista a pošuk. Jeho nejlepší
kamarád a další čelní představitel hnutí,
Pepin, ještě dodal: „Taky se nám nelíbí, že
skautFLEX je zaměřený hlavně na vedoucí.
Roverům je věnován jen zlomek. A co děti?
Mají si co číst?“
Součástí projektu je tedy i pravidelná
příloha pro naše nejmladší členy – Méďa
Kadík, která je plná vybarvovaček a
luštěnek vhodných pro děti. Prvních deset
předplatitelů obdrží hnědou pastelku
zdarma! Roverům je pak věnována
obrázková příloha s názvem Plnej kondom,
kterou je však nutné hned po otevření
časopisu oddělit a uložit za postel, pod
spodní tričko v komínku ve skříni na
prádlo, nebo, pokud bydlíte na kolejích či
privátu s vrstevníky, založit mezi časopisy
podobného ražení, které se válejí na toaletě.
„Roveři, kteří nevedou oddíly, najdou v
našem časopise spoustu zajímavých
informací, které je motivují do další
činnosti. Například se dočtete, kdo se s
kým vyspal. Kdo se s kým vyspal, aniž by
spolu chodili. Kdo se s kým vyspal, aniž by
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spolu chodili a teď čekají dítě. Kdo se s
kým vyspal, aniž by spolu chodili, teď
čekají dítě a budou se brát,“ dozvídám se
od tichého mladíka s přezdívkou Sprostý
Mirek, který zatím stál opodál. Poslední z
liberálů, který se dostavil do klubovny na
setkání, byl Martin Vrabčáček – Klobouk,
který má na starosti rubriku o žhavých
módních trendech. „Upřednostňuji retro
styl a nedbalou eleganci, ale jsem otevřený
i novým módním trendům. Tím, jak se
obléknete na skautskou akci, říkáte o sobě
svému okolí vše, co potřebuje vědět.
Nazývám to psychologie oblékání,“ objasnil
svou funkci Klobouk.
Po setkání jsem byla trochu vyděšená.
Seriózní skautFLEX by byl takovým
bulvárem nadobro pohřben! Rozhodla jsem
se bojovat úřední cestou a zašla jsem za
okresním zpravodajem pro morálku. Bratr
Michael Jonáš – Penguin mě ochotně přijal
a dlouho jsme spolu filozofovali nad
důležitostí vznešených morálních hodnot ve
skautingu. Rozhodl se situaci řešit a slíbil
téma ilegálního časopisu nadhodit na
příštím zasedání okresní rady Junáka.
Dotáhnou kluci projekt do konce?
Potřebuje Hradec takový časopis? Je
skautFLEX ovládán okresní radou? A co na
to Jaroslav Foglar?
(speciální redaktorka Emílie Připšouklá)

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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