


Milí čtenáři,
tak tu máme takový divný listopad. Byl tu někde 
Mikuláš, leckdo už oslavil Vánoce a i tři králové 
se už vrátili do teplejších krajin. Reptali něco o 
závějích na horách a že se vrátí v příštím roce. 
Taky došlo na výměnu kalendáře a naposledy 
i k prezidentským volbám. A když už padly i 
poslední zbytky cukroví, nastal čas se trochu 
zorientovat v… no čase. A tak se dostalo i toto 
číslo do tisku. Zahrnuje události od prázdnin 
až po některé vánoční výpravy. Říká se, že nic 
není starší než včerejší noviny, takže uvidíme, 
jestli je to pravda i o novinkách loňských.

Pokud jste příznivci geocachingu, můžete se 
díky nové kešce vydat po stopách kluboven 
309. oddílu. Více o ní říká její autor Márty v 
článku na str XXX. I pokud nemáte v úmyslu 
projít všechny její body, stojí za to si najít na 
internetu její listing, protože obsahuje fotky a 
hromadu informací z historie oddílu. Z jiných 
článků bych vypíchl ten z největší dálky a to 
Slavíkův zápis Expedice na Ukrajinu.
No a když jsme se tady konečně všichni 
společně sešli, tak vám přeji za celou redakci 
úspěšný start a hodně úspěchů v roce 2009.

Tecklis

Plánovník

7. 4.                                         prospěšná akce 
21. 4.                           obvodní sportovní den 
27. – 29. 4.                              brigáda v Sedle
22. – 24. 6.                                 stavba v Sedle
18. - 19. 8.     bourání u rybníka (předběžně)
1. - 2. 9.                         bourání hlavní louky

Příští lokali má uzávěrku
4. března

Uzávěrky v roce 2018:

4.3.
27.5. 
16.9. 
11.11.

výpravy

Vánoční Výlet do Přelouče
8. - 10. prosince

David a Petr Havlíčkovi / Lišáci
David
V pátek odpoledne jsme vyrazili na Hlavní nádraží, tam na nás čekali skauti. Pak jsme vyrazili na 
vlak a jeli do Přelouče. Tam jsme vystoupili a šli jsme do chatky. Tam jsme našli pokoj, kde jsme 

se ubytovali. Sova nás 
obešla s taškou a my 
do ní dali dárky. Kocour 
nám řekl, že všechny 
cukroví máme dát k 
němu. Po dlouhé chvíli 
jsme šli spát. 
Druhý den jsme šli na 
snídani, byla krupicová 
kaše. Po snídani jsme 
po chvilce šli na výlet, 
kde jsme hráli hru 
lachtan Kotik. V té hře 
jsme vyhráli, když jsme 
lachtany přivedli na 
ukrytý ostrov. Byl tam 
jeden papírek, kde bylo 
napsáno: Víš, kde leží 
opuštěný ostrov? U 
NE bylo, že musíme jít 
na N a u ANO, že jsme 

přesvědčili lachtany, že nejsme cvok, a oni jdou za námi. A lézt do vody jsme se naučili, když jsme se 
pětkrát sklouzli. Nebo tam byl Tichý oceán, a to bylo T1 , a tam bylo: umíš chytat ryby? Po odpovědi 
NE bylo, že bysme 
v tomhle oceánu 
nepřežili a musíme 
jít zpět na N, a pod 
odpovědí ANO bylo, 
že máme jít na T2. Pak 
jsme šli na oběd, po 
kterém byl odpolední 
klid. Po něm jsme 
museli si vzít šátky 
na hru a hráli jsme 
O C Á S K O VA N O U . 
Potom jsme hráli Král 
vysílá své vojsko, 
potom jsme hráli 
Mrazíka a potom jsme 
šli zpátky. Dali jsme 
si mrkvoananasovej 
salát. 
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Potom byly takové jakoby dílničky. 
U jednoho stolu se dělaly čepice, 
u druhého andílci a nahoře se 
ještě dělalo přáníčko a zdobení 
perníčků. Po chvilce jsme měli 
večeři, ke které byly rybí prsty s 
bramborovým salátem. Potom 
jsme si rozdali dárky a po 
hóóóóódně dlouhé době jsme šli 
spát.
Druhý den jsme ráno vstali a 
nasnídali jsme se. Pak jsme hráli 
Městečko Palermo, dvě kola. 
Nejdřív jsem byl občan, a potom 
mafián č. 3. Potom jsme si sbalili 
věci. Pak jsme šli ven, a protože 
některé děti rozbili šaška hned 
první den, tak musely přišívat 
rolničky. Byl tam s nimi Beňa a 
s námi byl venku Sysel. Dlouho 

jsme hráli Král vysílá své vojsko a uprostřed přišel Bob a dal nám okurky. Pak jsme hráli Mrazíka a 
Rybičky, rybičky, rybáři jedou. Potom jsme šli zpátky, dali jsme si oběd – hráškovou polívku. Potom 
jsme odešli na vlak a jeli jsme na Hlavní nádraží, kde na nás čekali rodiče. Bylo to bééééézva!!!

Petr
V pátek 8.12. jsme se sešli na Hlavním nádraží 
a jeli jsme do Přelouče. Tam jsme hodně dlouho 
šli do chaty, a když jsme tam došli, tak jsme si 
tam uklidili věci a později večer jsme hráli na 
Slidermana. A pak jsme šli spát. Beňa nám vyprávěl 
pohádku o záchodu s kyselinou, do kterého když 
se něco spláchne, tak to už nikdy nikdo nenajde. 
Ráno jsme měli k snídani krupicovou kaši. Umyli 
jsme nádobí a šli jsme ven hrát hru Král vysílá své 
vojsko. Zabalili jsme si 
svačinu a šli jsme na 
výlet. Tam bylo hřiště 

a hráli jsme hru na lachtana Kotika. To znamená, že se rozdělíme do 
dvojic a měli jsme papír, kde na začátku bylo jen „N“, a to bylo jako 
start, a tam byly informace, co máme dělat. Poznávali jsme ochechule, 
učili se lézt do vody, a tak. Když jsme skončili, dali jsme si volnou 
zábavu a v prostředku volné zábavy odešla Střelka. Když jsem si šel 
s Filípkem a Davídkem pro svačinu, to bylo jablko, tak jsme potkali 
Kocoura, a ten řekl, ať si tipneme, kolik sekund nám bude trvat, než 
oběhneme hřiště. Tipoval jsem sedmdesát a dal jsem to za padesát. 
Pak jsme šli do chaty na oběd, tam bylo dobré jídlo. Při odpoledním 
klidu jsem vyráběl kartičky na Městečko Palermo, ale Beňa řekl, že si 
ho zahrajeme až druhý den. 

Potom jsme šli ven a hráli 
jsme ocáskovanou. Mně to 
moc nešlo, buď jsem měl 
aspoň dva ocásky a někdo 
mi vytáhl ten můj a nebo 
jsem vydržel až do konce 
hry, ale nezískal jsem 
žádný ocásek. Potom jsme 
tvořili: vyráběli vánoční 
strom, anděly, zdobili 
cukroví a dělali jsme 
přáníčka. Bohužel mi to, 
čím jsme zdobili perníčky, 
hodně chutnalo, takže 
na zdobení moc nezbylo. 
Hodně jsem toho snědl. 
Potom Kocour rozbalil 
nějaké pytlíčky na zdobení 
a dal dávky pro ujídače, ale ujídačů bylo moc, takže si moc nepomohl.  Pak jsme se hráli venku se 
Syslem různé hry, a mezitím se připravilo překvapení. Pak nás Beňa zavolal, rozbalili jsme si dárky, 
všem se to moc líbilo, a šli jsme spát. Beňa nám vyprávěl pohádku, kterou nestihl dokončit. Když 
jsme se ráno vzbudili, šli jsme na snídani, pak jsme začali balit, Beňa si všechny Lišáky zavolal dolů 
a hráli jsme Městečko Palermo. Potom se už dobalovalo. Když jsme dobalili, šli jsme na nádraží, 
tam jsme nasedli do vlaku a odjeli jsme na nádraží, kde na nás čekali rodiče. Chtěl bych tam ještě 
někdy jet!    
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výpravy

Podzimní VýPraVa
3. – 5. listopadu
Ryba / Střelka

Naše výprava začala setkáním v 5 hodin 
na Hlavním nádraží u obchodu Tigee. Bylo 
nás celkem málo. Pouze 7 dětí a 3 vedoucí. 
Poté, co jsme hodinu jeli vlakem, jsme museli 
přestoupit na jíný, kterým jsme jeli zhruba 
půl hodiny. Cesta, kterou nás Tecklis vedl, 
byla pěkná. Jenže poté nás vedl něčím, 
co se  cesta nedalo nazvat ani omylem. 
Do chaloupky, kde jsme měli přespat, jsme 
nakonec  šťastně dorazili. Některé z nás sice 
zklamalo, že tam nebyla elektřina, ale i tak 
to tam bylo super. Poté jsme se navečeřeli a 
vybalili. Poté jsme koukali na část filmu Zlatý 
kompas na Vlnky tabletu. Ten film byl totiž 
tématem výpravy. Spát jsme šli ani nevím v kolik.
Ráno jsme dali jídlo na společnou snídani. Poté, co jsme si zabalili a uklidili, vyrazili jsme na setkání 
s Lišáky. Na cestě jsme se všichni vystřídali u mapy. Také jsme museli překonávat věci jako plnění 
úkolů, padající stromy či sehnání pitné vody. Do Ledečka, kde jsme se měli setkat, jsme však šťastně 
došli. Poté jsme se s malýma naobědvali a šli do sousední vesnice, Ratají nad Sázavou, kde jsme 
my starší měli nocleh. S Lišáky jsme si složili baťohy v budově, kde jsme měli spát. Pak nastala 
hra. V té šlo o to, že jsme se měli rozdělit na dva týmy, sesbírat suroviny a rozmrazit hrad ledový. 

Hru vyhrál tým s číslem 1. Poté nastala prohlídka hradu 
Pirkštejnu, v kterém jsme měli přespat. Ano, přespávali 
jsme na hradě! Konkrétně jsme přespávali v kuchyni. 
Tam jsme začali vařit večeři a vybalovat si. 
Poté se ukázalo, proč jsme měli mít plyšáky. Stali se 
z nich naši daemoni. S nimi jsme za tmy chodili do 
horního patra hradu a hledali papíry, na kterých byly 
šifry. Když jsme přinesli všechny, bylo za úkol je vyluštit. 
Některé byly lehké, na jiné jsme však potřebovali 
nápovědu. Pak jsme se mohli navečeřet. Když jsme 
se navečeřeli, dokoukali jsme Zlatý kompas. Když film 
skončil, šli jsme spát.
Druhý den začal pěkně. K snídani jsme měli müsli 
a zbytky z včerejší snídaně. Poté jsme hráli hru na 
skládání písmen, kterou vymyslely Opice s Keškou. 
Poté jsme díky náhodě hráli hru Svaž Boba. Když jsme 
s hrou skončili, byl čas vařit oběd, na to Tecklis určil 
mne jako velitele. Měli jsme vařit polévku. Ta se nám 
povedla. Poté, co jsme se najedli a zabalili, jsme vyrazili 
směr vlaková zastávka Rataje nad Sázavou. Když 
jsme tam došli, tak jsme na vlak čekali asi tři minuty.  
Na Hlavní nádraží jsme dorazili s jedním přestupem ve 
2 hodiny odpoledne. A to byl konec výpravy.
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výpravy

mikulášské PutoVání za lesním čertem 
BarnaBášem

2. prosince
Standa / OS

Opět nastal čas adventní a přišel čas na Mikulášské putování za lesním čertem Barnabášem. Letos 
to bylo již po 34. nepřerušovaně. První putování bylo uspořádáno v prosinci roku 1984 tehdejším 
turistickým oddílem Střelka TOM 5O447 (nynější 309. oddíl) v trase Všenory, Černolice, Čertova skála 
u Černolic – kde jsme se také s čertem Barnabášem setkali – a zpět do Všenor. 
Letošní proběhlo v neděli 3. prosince 2017. Trasa dlouhá něco přes tři kilometry vedla od zastávky 
autobusů Řepčická lesoparkem k velkému altánu, kde byla první kontrola. Zde také čekal čert 
Barnabáš, který, pokud to bylo nutné, káral zlobivé děti i dospělé. Děti i ostatní zájemci si zde dělali 
upomínku na putování – lepení čerta na ruličku od toaletního papíru. Druhá kontrola byla na hradišti 
u jeho modelu. Zde zachraňovali mouku z hořícího Barnabášova mlýna.
Na konci cesty (piknikové místo u hostivařské přehrady) čekal na účastníky Mikuláš, čerti a andělé, 
kteří za básničku či písničku obdarovali sladkostmi. Byl zde také test ze skautských a turistických 
znalostí a nástěnky z činnosti oddílů. Pekelný oheň přilákal všechny účastníky k opékání buřtů či 
topinek. Buřty bylo možno za menší poplatek zakoupit na místě. 
Na závěr ještě něco čísel. Zúčastnilo se 272 zaregistrovaných osob (i když u cíle bylo lidí podstatně 
více). 115 dětí, 121 dospělých, 13 kočárků a 23 pořadatelů. Také 6 pejsků vyrazilo se svými malými 
i velkými páníčky od startu. Počasí nám přálo, bylo dost zima, mírně pod nulou, ale jasno a ideálně 
pro výšlap. Všem pořadatelům patří velký dík za práci, kterou vykonali při přípravě i organizaci vlastní 
akce, kdy docela vymrzli. Za účastníky všem  d ě k u j e m e ! !

Vycházka do zoo Praha
11. listopadu 
Standa / OS

Po delší době jsme vyrazili do ZOO Praha v Troji. Sešlo se nás 16, zaplatili jsme vstup (dle příslušné 
kategorie, Connie co by zvířecí doprovod za 100,- i když nesměla do pavilonů) a vydali se na cestu. 
Nejdříve k pandám červeným, pak do Indonéské džungle a pak dál k ledním medvědům. Ti si užívali 
vody a že foukal studený vítr je oproti nám očividně těšilo. Čekali jsme, až se celá výprava zase sejde 
a vyrazili kolem vyder přes africké údolí do pavilonu malých savců. U horního vchodu do ZOO jsme se 
občerstvili a pokračovali k žirafám a ke slonům. Zde nás zaujala dvě hravá malá slůňata.
Zamířili jsme k hrochům (které sponzoruje Berdy), ale neuspěli – z technických důvodů – zavřeno. 
Potom jsme chodili okolo venkovních výběhů a u vlků udělali společnou fotku. Došli jsme k rozhledně 
Obora, ale z povětrnostních důvodů a zimního období zavřeno. Tak jsme se za větru najedli u 
venkovních dost prázdných stolů. 
Pokračovali jsme do dolní části zahrady, navštívili štolu vybudovanou jako kryt proti leteckým útokům 
za II. světové války a pavilony želv, goril (zde k našemu zklamání již nebyli lenochodi), Sečuánu a 
divokých šelem. Ten byl částečně uzavřen z důvodu porodu tygra sibiřského. Lvy, tygry, divoké kočky 
a další jsme viděli ve venkovních výbězích. Ještě jsme prošli opičí ostrovy a zhlédli lachtany a krmení 
tučňáků rybami.
Potom už jsme opustili v pozdní odpolední hodině ZOO. Nutno dodat, že jsme sem od založení oddílu 
chodili nejméně jednou každý rok. Tradičně na prvního máje, kdy jak říkal Rob Šumavský – dopoledne 
se jdeme podívat na ta nejvyšší politická zvířata a odpoledne na ta čtyřnohá a ostatní. Tak ZOO, zase 
někdy přijdeme.
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výpravy

střediskoVý sraz
13. – 15. října
Šmoula / 305.

Pátek: Sraz byl v 16:10 na Strašnické. Na Knížecí jsme 
se připojili k 309. Autobusem jsme dojeli do Strakonic, kde 
jsme šli do klubovny. Před základnou jsme čekali a četli 
si nástěnku, kde měli citát „Lepší moudrý blbec než blbý 
mudrc.“ Pak jsme se navečeřeli a vybalili si. V místnosti, 
kde jsme spali, byl plyšák jménem Břéťa. Potom začal 
program. Řekli nám, že jsme ve vesnici, která má být 
vypálena Mordredem. Pokud pomůžeme najít rytíře 
kulatého stolu, kteří před ním unikají, tak ji nevypálí. 
Potom bylo rozdělování se do skupin, které spočívalo v 
běhání kolem hřiště. Pak každý dostal lísteček se znakem, 
podle kterého jsme se našli. Každá skupina našla svého 
rytíře, ale místo toho, abychom ho odvedli za Mordredem, 
tak jsme měli splnit úkol a přidat se k jeho družině. Pak 
šla vlčata a světlušky spát a my jsme měli ještě noční 
hru. Během noční hry jsme šli přes řeku kolem cirkusu 
ke Stonehenge. Tam jsme pomohli Merlinovi odehnat zlé 
duchy. Poté jsme šli spát.

Sobota: Po krátké rozcvičce byla 
snídaně. K snídani byl švédský stůl, 
jehož částí byly rozpečené croisany 
a bagetky, které od 5 hodin rozpékal 
Slavík. Potom jsme se shromáždili 
ve skupinkách se svými rytíři. 
Každý z rytířů se pokusil vytáhnout 
z kamene Excalibur. Žádnému z rytířů 
se to nepovedlo. Merlin nám řekl, že 
se máme vydat na cestu za dobrými 
skutky, abychom svému rytíři dali 
moc. Na cestě nás nejprve oslepila 

čarodějnice zlým kouzlem. Z každé skupiny viděl jen jeden a dovedl nás do kapličky. Tam byla 
vybrána jedna oběť, díky které jsme zase viděli, ale oběť nemohla chodit a tak ji musel někdo vést. 
Po návratu do základny byl oběd. 
Po obědě byl první blok aktivit. Pak byla svačina, ke které byl jablečný koláč. Následoval druhý blok 
aktivit. Pak skauti a skautky šli zásobovat hrad McMelot, což vlastně byla hra Plíseň. K večeři byly 
polévky a palačinky, které smažil s láskou Slavík. Potom šla vlčata a světlušky spát a ostatní měli 
program s kytarou. Pak byla noční hra ve dvou týmech a přenášeli jsme duše, což znamenalo, že 
na dvou stranách zahrady byly svíčky, které jsme přenášeli a sfoukávali. Komu došly svíčky jako 
první, vyhrál. Pak jsme šli spát.
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Neděle: K snídani byl opět švédský stůl se Slavíkovým oblíbeným pečivem. Poté šli naši 
rytíři zkoušet vytáhnout Excalibur, což se povedlo Hermionině týmu. Potom byla bitva o svržení 
Mordreda, kterého jsme svrhli. Poté byl oběd, balení a odjezd. Ještě před odjezdem Prskavka 
obětovával nejspíš žabáka -  Břéťu. Pak jsme jeli autobusem do Prahy.

pozn. red.: na straně 23 jsou další fotky ze srazu

dVoudenní Výlet na Pirkštejn
3. - 4. listopadu

David Havlíček / Lišáci

V pátek v šest hodin večer jsme se sešli v předsálí. Tam jsme si odložili baťohy, baťůžky, bundy a 
boty. Pak jsme šli do sálu a tam nám Kocour promítal části nějakých věcí a my jsme měli uhodnout, 
co to je. Byly to věci, pohádky, zvířata a příroda. Pak jsme šli na večeři, to byly palačinky. Moc se 
povedly a každý musel sníst nejmíň dvě. Pak jsme si šli rozdělit spaní – ti, co byli na táboře, spali 
na chodbě, a ti, co ještě nebyli, spali vevnitř. Pak jsme si šli vyčistit zuby a převlíct se do pyžama 
a zahráli jsme si Městečko Palermo. Byl jsem policajt. Pak jsme šli spát. Usnul jsem v prostředku 
pohádky, kterou nám vyprávěl Beňa. 
Ráno byl budíček, a když jsme si vyčistili zuby, převlíkli se a sbalili karimatky a spacáky, tak jsme šli 
na snídani. Byla to ovesná kaše a k tomu byla horká čokoláda a mohli jsme si k tomu dát ananas 
nebo oříšky. Potom jsme jeli na Hlavní nádraží, kde jsme nastoupili do vlaku a jeli jsme do cíle. Tam 
jsme šli na hrad Pirkštejn. Tam bylo napsáno „Hrad uzavřen“. My jsme tam šli a byla tam zvířata. 
Pes Daníkovi ukradl flašku :-). Pak jsme šli do lesa, naobědvali se a zahráli si schovku. Pak dorazila 
Střelka a zase jsme obědvali. Po obědě jsme hráli takovou hru, že jsme se snažili rozpustit ledový 
hrad těmahle věcma: svit, žebřík, olej, ale horký, kámen, ten byl u potoka, a štít. To všechno bylo 
nakreslené na papírkách, které jsme museli najít. Byli tam ledoví zbrojnoši, a ti,  když nás chytili, my 
museli ten papírek pustit a udělat pět dřepů s výskokem. Mě chytili hodněkrát, protože jsem chodil 
většinou pro kámen. V družstvu jsme si radili, kde máme co hledat. Pak vyhrála skupinka jedna 
a já byl ve skupince dvě. Ale to nevadí. Skupinka jedna si mohla vybrat kořist a my jsme dostali 
druhé bonbony, které byly podle mne ještě lepší. Na tuhle hru jsme se spojili se Střelkou. Pak jsme 
šli zpátky na hrad a tam jsme si to prohlídli. Pak jsme šli kolem jiného hradu až na vlak. Vlakem 
jsme jeli do Kolína, odkud jsme jeli na Hlavní nádraží, kam si nás přišli vyzvednout rodiče. Bylo to 
bezvadný!!!!!!!!!!!!!!!!
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výpravy

jak to Bylo na latifundii s os
30. září

Logan / OS

Podzimní setkání na Latifundii se letos konalo v sobotu 
30. září pod jménem SKOUTLANDJARD - pro všechny 
bylo doporučeno přijít v kostkovaném oblečení  na skotský 
způsob.  No, nutno říci, že někteří to vzali doslova a někteří, 
což je již stále častější česká vlastnost, výzvu vedoucího 
ignorovali. Sešlo se ale celkem 19 účastníků, včetně dvou 
psů - Dustyho  a Connie.  Počasí univerzálně skautům 
příznivé – skoro jasno, bezvětří, + 18°C.  Program již 
měl tradiční zahájení s nástupem k vlajce a zazpíváním 
skautské hymny. Pak nastalo vybalování  dárků, moučníků, 
klobás, pití a dalších laskomin.   
Během hodiny se začaly opékat různé pochoutky a br. Sysel 
ohřál svůj originál gulášek v 10ti litrovém hrnci  a hodovalo 
se.  K tomu pak zahrál band Duo Déé Dur, prohlížely se: 
klubovní kronika, fotky a vypisovaly pozdravy přátelům. 
Mezi tím byla přichystána první soutěž ve skotském stylu 
– vrh polenem do dáli. I druhá disciplína byla hodová, 
tentokrát rýžovým košťátkem. Třetí soutěž bylo řezání 
polena asi 12cm silného - na čas. Závěrem se házely 
koule do tlamy Balůa.  Po těchto soutěžích jsme se sesedli 

okolo ohniště ke kulturnímu programu a pěly se naše staré 
táborové i lidové písně.  Zakončovali jsme setkání zpěvem večerky a sejmutím vlajky ze stožáru asi 
okolo 18 hodiny. Po úklidu plochy zahrady  a zařízení  jsme naložili vše do Berdybusu a jelo se domů. 
Mnozí byli obtěžkaní 
originálními diplomky, 
kterými se jistě doma 
nebo  kamarádům 
pochlubí. 
Zvláštní poděkování 
si zaslouží bratr  Mc 
Berdy - náš neúnavný 
zásobovač, bratr Sysel 
– velice nadaný a ctěný 
kuchař, Standa Razítko, 
jako výtečný porotce 
a sudí při soutěžích  
a Vacek – kytarista 
muzikant. 
Dopředu nám všem 
popřála dobrou pohodu 
sestra Úžovka z lázní 
Piešťany a telefonicky 

z Doks sestra Kendy.                                              10

jednodenní VýPraVa
16. září

Ema / Vlčáci

Skautský rok 2017 - 2018 jsme zahájili výpravou na Hlásku. Sešli jsme se 16. 9. v sobotu 
dopoledne v sestavě Tichošlápek, Šmoula, Veverka, Hláska, Špageta, Kuba, Napo, vlčata a já 
(Ema). Jeli jsme vlakem a potom šli, až jsme došli k tmavému mostku a ten jsme museli všichni 
přejít. Dál jsme pokračovali na louku, kde jsme hráli hru, při které jsme skládali slova. Když jsme 
poté došli na most, kde jsme se společně vyfotili, tak se Hláska rozhodl, že se ujme vedení a začal 
stoupat do strmého kopce. Jediný, kdo ho poslouchal, byla vlčata, která ale musela následovat 
Napa, aby třeba nespadla. My ostatní jsme šli normální cestou a došli jsme k ohništi, kde jsme se 
naobědvali. Po obědě jsme hráli na Šóguna, což myslím všechny bavilo. Potom, co jsme dohráli, 
jsme pokračovali dál v cestě. Dál jsme hráli hru, při které jste mohli být tank, mina apod. a každá 
věc měla jiné schopnosti. Účelem bylo zneškodnit protivníkovo ústředí. Dál jsme hráli na pašeráky 
a na schovku. Potom jsme došli na vlak a v Praze jsme se na nádraží rozešli každý svou cestou. 

rádcoVský kurz Prahy 10
Opice / Střelka

Sešli jsme se na hlavním nádraží, kde jsme dostali kolíčky jako jmenovky. Pak jsme šli k vlaku 
a nasedli do něj. Ve vlaku jsme se trochu seznámili a byla to zajímavá cesta. Holky, které seděly s 
námi v kupé, byly hrozně moc vysmáté. Prostě zábava. Když jsme dojeli, tak se muselo přesedat na 
jiný spoj. Když jsme konečně dojeli na místo, tak jsme se museli rozdělit do skupinek podle kolíčků 
(jmenovek). Byly na nich barvy a tvary a podle toho jsme se rozdělili. Potom jsme dostali mapu a 
měli jsme dojít do nějakého parku. Tam jsme pak dostali další mapu a šifry a podle těch šifer jsme 
museli dojít na určené místo, kde byl nějaký vozík. A pak jsme museli jít v dešti do klubovny. 
Byli jsme po tom všem hodně unavení. druhý den jsem si připadala jako ve škole, protože jsme měli 
různé přednášky. Některé mě celkem bavily a některé mě zase nudily. Ale dostala jsem spoustu 
inspirace a mnoho nových zkušeností. 
V sobotu večer jsme hráli jednu hru a ta byla o tom, že jsme museli chodit a hledat různé jídlo, 
abychom si mohli udělat večeři. To mě taky celkem bavilo. A v neděli jsme měli taky ještě nějaké 
přednášky a pak jsme si už jen balili a po obědě jsme se vydali na cestu na nádraží. Jak jsme šli a 
bylo světlo, tak se nám všem zdálo, že cesta ubíhá rychleji. Když jsme dorazili na nádraží, tak jsme 
čekali asi čtvrt hodiny, než nám přijede vlak a už jsme se s Keškou docela dost těšily domů.

VzPomínka na četaře a. hrada
4. října

Náš oldskautský klub pravidelně navštěvuje  hrob rodiny Hradovy na  Bohnickém hřbitově, kde 
odpočívá voják Československé armády, četař Arnošt Hrad.  Bohnický rodák, který zde má pamětní 
desku, odmítl před okupací Německem, v r. 1938 opustit pevnost K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách, 
předat ji s výzbrojí  nepříteli a raději si tam vzal život. V den pietní vzpomínky hrob vždy očistíme, 
položíme květiny a zapálíme lampičky. Na letošní pietní vzpomínce přečetl Logan z knihy Oty Pavla 
„A věže mlčí“ dopisy, které napsal četař Hrad svým spolubojovníkům a veliteli pevnosti K-S 14.  
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výpravy

exPedice náchod
8.  - 10. září
Logan / OS

Letos určitě nejmenší expedice, 
co se počtu účastníků týká -  Berdy, 
Akéla, Logan, Sysel, Sluníčko a 
Connie. Nocleh jsme měli tradičně 
v chatkách v kempu Běloves. Náš 
program  byl místně upraven vzhledem 
k tomu, že na Dobrošově se konala 
velká akce  k připomenutí zahájení 
výstavby pevnosti  - 80 let, za účasti 
starosty Náchoda a plk. Eduarda 
Stehlíka z Vojenského muzea v Praze 
+ skupiny vojenské historie.  
V den příjezdu 8. 9. v 19.30 jsme 
se ubytovali v chatkách, opatřili si 
něco proviantu v marketu a poseděli 

v jídelně nad plánem pro příští 
den. Ráno po snídani, hygieně 
a úpravě ubytovacích chatek 
jsme vyjeli na Dobrošov, kde 
se okolo 10 hodiny již scházeli 
účastníci slavnosti. Prohlédli jsme 
si expozici vojenských figurek br. 
Šušlíka - má jich vystaveno 1500! 
A každá je originál. Pozdravili jsme 
se s náchodskými rovery, kteří byli 
právě členové vojenské historické 

skupiny pěší čety. Vyslechli jsme si úvodní projevy a 
sledovali jsme křest knihy o mjr.Purkytovi, který konal ženijní 
dozor na zahájení výstavby. Prohlédli jsme si okolí pevnosti 
srubu Zelený a čtyři naši členové se vypravili s průvodcem 
na prohlídku podzemí. Po jejím skončení jsme se vydali ke 
srubu Jeřáb, jenž bývá otevírán jen 2x v roce. Jsou v něm 
originální kresby od posádky na stěnách místností. 
Večer jsme zajeli pro Pilulku a její kamarádku Lídu a zavítali 
do Pavlišova na tradiční večeři.  No, na Pavlišovský řízek 
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především! Tam jsme se 
sešli též s oldskautem 
Zdenkem z Červeného 
Kostelce.  Druhý den po 
ránu silně pršelo a naše 
výprava na rozhlednu Čáp 
u Teplic n. Metují byla 
ohrožena. Stavěli jsme se 
tedy v Náchodě v Infocentru 
a pak zajeli k Pilulce, kde 
jsme jí u pohoštění předali 
Pamětní list ke 100.výročí 
střediska. 

Po 11. hodině již déšť ustal a 
tak jsme vyjeli směr Teplické 
skály. Ovšem původní 
záměr zdolat rozhlednu Čáp 
se rozplynul, kvůli velké 

mlze. Místo rozhledny jsme vylezli na zříceninu hradu Skály, což byl pro nás silný emoční zážitek.  
Býval to takový skoro loupežnický hrádek. Jsou zde komnaty vydlabané v pískovcových skalách. 
Hodně  napínavý byl i výstup ke hradu po mokrých žebřinách. Odtud jsme pak dojeli do Teplic 
a v motorestu si dali trochu opožděný oběd. Nebyli jsme zde sami, v motorestu obědvali i polští 
„kovbojové“, kteří měli v blízké ohradě své jezdecké koně. Chlapci byli oblečení, jako by vylezli 
z nějakého westernového filmu. Od Teplic to pak vzal Berdy už na Prahu a  během cesty  jsme 
vjeli do dalšího dešťového pásu. Nebylo kam uhnout a pršelo snad celou polovinu cesty do Prahy.
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kurzy

čekatelský lesní kurz trinity
Vlnka

Cesta k osobnímu hrdinství, plavba do známých i neznámých hlubin skautingu. To, že do Lokali 
napíšu tenhle článek, slibuji a zapomínám už několik týdnů. A podobně to bylo i s přihlašováním na 
čekatelky. Tradičně jsem to nechala na poslední chvíli, a tak se stalo, že na profláknutý Rozrazil, 
kam jsem chtěla, mě nevzali, protože bylo plno. Ale doporučili mi nějaké dvoje jiné čekatelky – mezi 
nimi Trinity. Líbilo se mi jméno, tak jsem si našla jejich stránku. Vypadala sympaticky, stejně jako 
stručný popis kurzu a instruktoři.

Vstupním úkolem bylo natočit 
video o sobě. To mě trochu 
vyděsilo, protože deadline 
byl den nato a taky protože 
když natáčíte video o sobě, 
předpokládá se, že v něm 
budete natočeni. Nakonec 
jsem vyprodukovala dosti 
infantilní výtvor ve stylu 
jůtůberského „Draw my 
Life“ a odeslala. Snad víc, 
než že mě přijali, mě udivil 
kilometrový dotazník v příloze 
oznamovacího mailu. Týkal se 
životního stylu a obsahoval 
otázky od množství vody, 
které vypijeme denně, hodin, 
které průměrně naspíme až 
po vegetariánství/veganství/

masožroutství. Z toho jsem vyvodila dva závěry: ten kurz se mi líbí čím dál víc a taky že nežiju 
zrovna zdravě.
Trinity měly tři části včetně letního běhu. Z prvního víkendu jsem odjížděla nadšená. Skvělí 
instruktoři a účastníci, šíleně 
dobré jídlo (ve třech variantách!), 
příjemný koncept kurzu, červená 
linka hrdinství a průměrně tři citáty 
denně. Mimo euforie a inspirace 
jsem si z každé části kurzu 
odvážela také moravský přízvuk 
trvající několik dní. 
Letní běh byl úžasný! Hned na 
úvod jsme si měli zvolit nějakou 
výzvu. Ani nevím jak, ale ušla jsem 
30 km bosa, s krosnou na zádech. 
Taky jsem zjistila, že klepat na 
okna v nějaké vesničce ve Zlatých 
horách s prosbou: „Můžeme u vás 
přespat, prosím?“, 
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si žádá zvláštní druh drzosti nebo 
zoufalství (to v případě, že máte před 
sebou 20 kiláků a bouřku v patách). V 
LARPU1 v mexickém Pueblu ohroženém 
radioaktivitou jsem prožila vlastní svatbu 
a záchranu světa. Definitivně jsem se 
zamilovala do acroyogy2 a zvykla jsem si 
na spaní obmotávat nohy ručníkem, zima 
je zima.
Kromě čekatelských kompetencí jsem se 
naučila, že pláštěnka na batoh není až 
takový přežitek. Příprava čekatelského 
projektu (výpravy pro Střelku) byla 
taky moc fajn, byly jsme na to tři - Ani z 
Olomouce, Sedmikráska z Brna a já z 
Prahy – velice strategické a praktické rozmístění po republice. Většinu výpravy jsme vymyslely už 
v létě a zbytek dotáhly přes internety.
Pak už nás čekal jen závěrečný víkend. Ten začal drobným dozkušováním, druhý den jsme zahráli 
nějaké hry, dostali dekrety na nedalekém hřbitově – zajímalo by mě, jestli i to bylo symbolické. 
Chvíli jsme se vzpamatovávali z výsledků voleb a pak tančili, hráli a zpívali téměř do rána.
V neděli při loučení jsem se marně snažila neplakat, po cestě do Prahy mnou rezonovala slova, 
která zazněla na začátku i na konci kurzu: „Něco končí a něco začíná…“.

1:LARP: Live Action Role Playing, hra v rolích
2:Acroyoga: řekněme... párová akrobacie

pozn. red.: na tričkách je zezadu napsáno: „Hero in training“, čili hrdina v zácviku
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expedice

exPedice na ukrajinu
Slavík

Tak a je to tady. Dlouho očekávaný a pečlivě plánovaný výlet až skoro na kraj světa konečně 
začal. Sešli jsme se na Hlavním nádraží, s obrovským očekáváním a krosnami na zádech. Až do 
této chvíle jsem nevěřil, že bychom něco tak šíleného, o čem jsme se Žvejkem na jaře jen tak bavili, 
opravdu uskutečnili, ale když jsme já, Žvejk, Vzp, Špg, Kamzice a Alča nastupovali do připraveného 
vlaku Leoexpres, došlo mi, že to opravdu podnikneme. 

Cesta tam nebyla moc pohodlná, ale 
vyvažoval to pocit dobrodružství a 
zdravého napětí. No, co si budeme 
povídat, většina z vás už něco 
takového někdy podnikla, ale já 
jsem byl docela zelenáč, a tak jsem 
opravdu netušil, co mě čeká. Do Košic 
jsme dorazili kolem 4 ráno, načež 
jsme přestoupili na bus do Rachova, 
ukrajinského podkarpatského města. 
Cesta byla velmi pokojná a až na asi 
hodinové zdržení na hranicích se nic 
zajímavého nestalo. Těsně před cílem 
se nám otevřel první pohled na hory, 
které jsme se jali zdolat. A abych byl 
upřímný, málem něco přistálo v mých 
gatích. Hory byly vysoké a co bylo 
nejděsivější, my jsme byli příšerně 
nízko.

Po dlouhých hodinách cesty jsme dojeli do Rachova. Rychle jsme vyskočili a zjistili, že nám navazuje 
místní autobus do Luhů, vesničky o něco blíže začátku naší cesty. Jízda místní maršutkou byla 
poklidná a rychle jsme dorazili až na náves v Luhách a – k hospodě (nebo spíš obchodu s pípou). 
Teda, po cestě se možná stal takový malý incident, při kterém jsem možná trochu pozapomněl pas 
v Leo buse a musel se vracet stopem, ale to rozhodně není důležité!
Po posílení a mé dvouhodinové projížďky starou Ladou, místním „teréňákem“ a na korbě jsme se 
znovu vydali dál - a hlavně výš. A začalo pršet. Nejdřív jen tak nepatrně poprchávalo, ale pak se 
spustil ctihodný liják a brzy se hliněná cesta, po které jsme šli, změnila v docela pořádnou řeku. 
Naštěstí se nás ujal velmi milý ukrajinec, který nás pozval do nedaleké chaloupky. Dokonce nám 
nabízel i jakousi domácí samohonku, ale to jsme s obavami o náš zrak zdvořile odmítli. Noc byla 
velice příjemná a posilňující.
Ráno začalo mé devítidenní utrpení. A to konkrétně ovesnou kaší, kterou do mě poté cpali i na 
oběd. Cesta jako by odrážela mojí náladu ze snídaně. Stoupání, stoupání a ještě jednou stoupání, 
které snad nemělo konce. Občas to vypadalo, že jdeme pomalu kolmým srázem, a když už se 
zdálo, že jsme konečně nahoře, za zatáčkou se objevil další, ještě vyšší kopec.
Dál už si toho moc nepamatuji. Vím jen, že jsem hodně trpěl a hodně truhlil, a že mi Vzpomínka 
musel těsně pod vrcholem Pop–Ivan pomoct s batohem. Na vrcholu se nacházela stará 

observatoř, ještě z dob, kdy tudy procházela československo–polská hranice. Naštěstí se zrovna 
rekonstruovala, a tak nás pustili na noc dovnitř. Myslel jsem, že pojdu. A to byl teprve první den.
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Ráno se nám po deštivém včerejšku otevřel nádherný výhled do okolních údolí, a hlavně na hřeben, 
který jsme měli v plánu projít. Rychle jsme všechno nafotili a vyrazili. Cesta to pro mě byla – pro 
změnu – poněkud náročná, jelikož celý můj kotník pokrýval obrovský puchýř. Tento den byl pro 
mě asi nejnáročnější. Neustálé stoupání a klesání, náročný terén a zvyšující tempo zapříčinili, že 
jediné, co si z toho dne pamatuji je, že jsem doslova upadl do stanu v sedle pod nejvyšší horou 
Ukrajiny – Hoverlou – a okamžitě usnul.
Ráno to nevypadalo, že by se blýskalo na lepší časy. Právě naopak. Venku skučel vítr, mlha byla 
hustá jako mléko a rosa na stěnách stanu zmrzla. I tak jsme se obalili veškerým oblečením, co 
jsme měli, a vyrazili. Po cestě nahoru jsme se navzájem přidržovali, aby nás vítr nesfoukl dolů, a 
nakonec jsme se konečně dotkli kříže na nejvyšším bodě Ukrajiny. Kvůli zimě jsme se tam dlouho 
nezdržovali a rychle jsme pádili do druhého sedla. Zde jsme si dali oběd a chvilku odpočívali. 
Mohlo by se zdát, že když člověk odjede do hor, je větší šance, že tam někoho ztratí, než že někoho 

přibere, ovšem my jsme opravdu nabrali 7. člena naší skupiny. Byl jím pes, po nedlouhé chvíli 
pojmenovaný Ivan, která se nás nepustil do chvíle, než jsme odjeli vlakem domů. Nejdřív jsme se 
od něj drželi zpátky, pak nám ale přirostl k srdci a navíc hojně konzumoval trvanlivý chléb, který 
nám začal přebývat. 
Cíl byla toho dne malá chatka za vrcholkem Petros. Někteří z nás, kterým už docházely síly (no 
dobře, byl jsem to já) vrcholek obešli, zbylí pokračovali nahoru. K večeru jsme se u chatky všichni 
sešli, najedli se, popovídali si s Bělorusy a ulehli zas po nějaké době pod střechou na kutě. Jo, 
Žvejk se šel vykoupat do blízkého jezírka, 
blázen jeden. A stejně smrděl, asi jako my 
všichni ostatní.
Další den jsme sešli do městysu Kvasy, kde 
jsme si dali první pořádnou večeři v místním 
podniku. A co je hlavní, usedli jsme na 
porcelánovou mísu. Ani nevíte, jaká to byla 
úleva!!
Následujícího rána se od nás odpojili 
Vzpomínka s Alčou, kteří spěchali zpátky 
domů do Prahy. No a my ostatní se vydali 
pokořit další horu. A jak je to u nás zvykem, 
hned tu největší v okolí, která čněla na 
druhém konci údolí jako kopí. No byl jsem 
přímo štěstím bez sebe.



Cesta nahoru již nebolela mé ztrmácené nožky. Již to byla jen jakási neutuchající poslední agónie. I 
přesto jsem se nakonec na onu horu Bliznicu dokázal vyškrábat. A byl to asi nejpohodovější výstup 
za celou tu dobu, i když je pravda, že na jedné přestávce u studánky jsem vypadal jako mršina. I 
mouchy si na mě sedaly. Tento den jsme zakončili v blízkém skiareálu, kousek od kterého jsme i 
přenocovali.
Následující den jsme sešli do bývalého nejvýchodnějšího města 1. republiky, Jasné. Bylo okouzlující 
a také jsme zde viděli první odpadkový koš snad za celou tu dobu našeho putování. Nakonec jsme 
přenocovali v místní nádražní budově čekajíc na zítřejší ranní vlak.
Vlak přijel na mé poměry opravdu velmi brzy, a tak jsem si málem nestihl zabalit. Zavezl nás 
zpět do Rachovu, kde se část vydala prozkoumat okolní kopečky, a část se vydala do blízkého 
supermarketu se pořádně nažrat a pak si někam lehnout a spát (ano, zase já). Odpoledne jsme se 
šťastně shledali v místní restauraci očekávajíc nové gurmánské zážitky. A nakonec z toho vznikla 
i docela zajímavá loterie, jelikož jednotka schopná číst azbuku – Alča – dávno odjela do Čech. A 
ukrajinská servírka, která uměla pouze a jen ukrajinsky nám také moc nepomohla. Do teď nevíme, 
co si kdo doopravdy objednal, ale nějak jsme se rozdělili a byla i docela sranda. Přenocovali jsme 
poblíž města.
Další den ráno jsme vyrazili místní maršutkou do Mukačeva. Řeknu vám, jestli byly výstupy na 
nejvyšší hory Ukrajiny utrpení, tahle cesta byla úplná noční můra. 200 kilometrů jsme jeli 5 hodin 
a celou tu dobu tam nahlas vyhrával ukrajinský folklór. Přísahám, že na písničku „Největší kaštany 
z Kyjeva“ nikdy nezapomenu. 
V Mukačevu jsme si prohlédli místní úchvatný hrad, nakoupili poslední chybějící suvenýry, pivo 
a hlavně máslo. Hodně másla. Vždyť tam stálo v přepočtu 15 korun za kostku! Pak už jsme jen 
pádili na autobusové nádraží a nastoupili do připraveného autobusu směr Praha. A hurá domů! 
Cesta zpět byla stejně nepříjemná jako cesta tam, jen na hranicích jsme strávili místo 1 hodiny 4. 
Holt, důkladná kontrola našich slovenských bratrů. Nakonec jsme se konečně dokodrcali do Prahy. 
I mé následné čekání na odvoz bylo celkem zajímavé, jelikož, když jsem si tak sednu na Libni na 
lavičku, uvědomil jsem si, že vedle mě sedí bezdomovec. Jestli smrděl víc já nebo on netuším, 
každopádně bych se nedivil, kdyby si odsedl.
No, konečně jsem doma. Když jsem si dával opravdu velmi důkladnou sprchu, přemýšlel jsem, jestli 
to za to stálo. A uvědomil jsem si, že ano. I když jsem si často říkal, že je to můj konec, že jsem si 
sáhl na dno sil a že už to nezvládnu, i když jsem trpěl a bolelo mě celé tělo, byl to jeden z mých 
největších a nejlepších zážitků. Při vzpomínání jsem si řekl, ano! To je ta pravá turistika, to je to 
pravé užívaní si života! A o čem jiném život je, ne?

PS: Děkuji tímto všem ostatním účastníkům za to, že se o mě tak hezky starali a že mě nikdy 
nenechali na holičkách, i když jsem se ploužil jak vyhaslý červ. A vždy mě zvládli podpořit. 
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geocaching

dVě noVé skautské keše
Márty

20. 11. 2017

Ahoj všem, rád bych vás touto formou informoval o vzniku nových keší týkajících se našeho 
střediska a 309. oddílu.  Již letos v dubnu při oslavě 100. let našeho střediska mě a partu od nás 
z vedení Lišáků napadla myšlenka vytvořit keš k našemu středisku. Bohužel samotný nápad ke 
vzniku keše v den oslavy trošku pobavil. Jen škoda, že nás to nenapadlo dříve, mohli jsme jí založit. 
K této myšlence opravdu keš založit jsem se vrátil až na táboře, kde jsem se dozvěděl o existenci 
nových roverských odborek. Součástí odborky Geocacher byl i úkol založit keš se skautskou 
tématikou. Okamžitě se mi vybavil nápad na vznik střediskové keše. V dalších měsících nás se 
Syslem napadl nápad na další keš věnovanou 309. oddílu. Protože oddíl také letos oslavil 55. let 
od vzniku, řekli jsme si, že bychom mohli vyrobit keš i k této oslavě. Postupem měsíců jsem tedy 
společně s týmem z vedení Lišáků začal s realizací obou keší.
Nejprve se budeme tedy věnovat druhé ze jmenovaných keší. Keš ke klubovnám 309. oddílu 
Střelka mi pomohl zpracovat Sysel se Standou. Jednu volnou neděli jsme se společně sešli a prošli 
celou trasu keše, kde jsem nasbíral indicie k jednotlivým zastávkám keše. Všechny stanoviště jsem 
zaměřil a nafotil. Příprava této části v terénu trvala skoro celý den. V průběhu dalšího týdne mi 
poslal Standa nějaké historické materiály a fotografie do listingu na web.  Veškeré informace jsem 
zpracoval a přichystal do listingu. Další mé kroky vedli ke kontaktování reviewera (administrátora na 
serveru geocaching.com) ohledně volného místa k uložení finální krabičky. K mému velkému štěstí 
v místě kde jsem potřeboval, bylo volno a tak jsem se vydal najít vhodný úkryt. Takže i finální úkryt 
je zaměřen. Těžší úkol mě ale teprve čekal. Sehnat atypickou krabičku velikosti regulár do daného 
místa. Po cca týdnu shánění jsem i tohle měl. Vyrobil jsem na ní polep s informacemi a vložil do ní 
povinné věci jako je logbook s tužkou, ale také nějaké věci na výměnu a CWG. 
Keš byla na místo umístěna v úterý 21. 11. 2017. 
Pokud vás tato informace o naší nové keši zaujala a budete mezi prvními, co ji naleznou, neváhejte 
se mi ozvat případně zaslat své foto s nálezem na email marty.stastny@seznam.cz. 
A teď informace ke střediskové keši. Středisková keš je nyní ve fázi přípravy. Část listingu mám již 
zpracovanou. Finální místo prozatím zajištěné. Na úkrytu keše a finální krabičky v současné době 
pracuji. Plánovanou dobu ukončení příprav si nedovoluji odhadnout, ale ohledně dalších informací 
před schválením keše vás budu dále informovat předem. 
Závěrem bych rád řekl, že pokud budou tyto dvě keše úspěšné a zaujmou dostatek z vás, rozhodně 
se nebráním myšlence udělat další, jako sérii skautských keší. 
Mějte se fajn a mějte hezký geoden ;)

Slovo čísla

keška 
Z anglického cache, čili úkryt nebo také mezipaměť. Kešky jsou obvykle nějakým způsobem 
maskované schránky. Zakladatel cache po jejím umístění zveřejní její souřadnice na server 
zabývající se geocachingem – www.geocaching.com. Uvnitř kešky je přinejmenším deník, do něhož 
se každý nálezce zapíše a zase kešku schová na původní místo.
Na kešky, o nichž je řeč výše, se můžete podívat zde: https://www.geocaching.com/geocache/
GC7EM36_klubovny-309-oddilu-strelka
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otázky

zeptali jsme se kuBy
1. Kdybys mohl mít libovolnou superschopnost, co by sis vybral?
Rozhodně teleport. Dojíždění je jenom hromada ztraceného času.

2. Kdybys mohl být jakýmkoli zvířetem, jakým bys byl?
Psem.

3. Která písnička tě vždycky potěší?
Radar Love od Golden Earring, Locomotive Breath od Jethro Tull, Seven Nation Army od White 
Stripes... určitě je jich víc.

4. Kdyby ses vůbec nemusel starat o peníze, co bys v životě dělal?
Asi by se to moc nelišilo od toho, čím se živím – snažil bych se ulehčit lidem práci (v mém případě 
v IT) 

5. Kam by ses podíval, kdybys nemusel řešit peníze, přepravu ani čas?
Do Patagonie a na Mars :-)

6. Jaká je tvoje oblíbená vzpomínka se skautem?
Vaření luxusní večeře v deset večer na pískovišti na Bratislavském sídlišti Petržalka

7. Jaký máš nejsilnější zážitek z výpravy nebo tábora?
Je těžké vybrat jenom jeden. Ale mám rád atmosféru ohně v tee-pee nebo táboráku, zkrátka 
takového, který není užitkový. Je to něco, co jinde nepotkám.

8. U čeho si nejlépe odpočineš?
Psychicky si odpočinu u fyzické, repetitivní práce; fyzicky u strategických počítačových her. 

9. Čemu na světě bys chtěl porozumět?
Kde se bere nenávist mezi lidmi, kteří se třeba nikdy ani nepotkali.

10. Kdybys mohl dostat pravdivou odpověď na jednu otázku, na co by ses zeptal?
Jakou největší chybu v životě ještě udělám.

11. Co bys zkusil, kdyby ses nebál?
Skočit s padákem a pilotovat letadlo.

12. Co Ti v poslední době udělalo 
radost?
Že mi v práci zvýšili úvazek, a že 
jsme bez problémů naplnili obvodní 
rádcovský kurz (docela) nadšenými 
účastníky

13. Jaký Večerníček máš nejradši 
na světě?
Maxipes Fík (viz. otázka 2)

otázky

anketa: jak tráVíš silVestra?
ptaly se Vlnka a Hermiona

Meloun: Na Silvestra plán nemám, ale něco se plánuje :)
Bart: Na horách
Opka: Jak kdy, ale o půlnoci volám domu.
Vicky: S kamarády u někoho doma.
Šíp: Silvestra trávim v práci ale mnohem radši na chatě s přáteli.
Bobo: Zhruba od 16ti let jsem většinu Silvestrů strávil v Sedle s kamarády (Teď jsem spočítal, 
že jsem v Sedle oslavil cca 12 Nových roků). Někdy v tee-pee, ale většinou ve srubu. Od narození 
Bohouška jsme tam ale nebyli. Tedy teď buď jedeme ke kamarádům na chalupu, nebo oni jedou k 
nám.  
Šmudla: S přáteli na chatě.
Lovec: S kamarády, většinou někde na chatě.
Kuba: Různě, ale většinou s deskovými hrami nebo filmem. 
Napo: Různě, ale většinou s partou kamarádů z gymplu (a teď už i s jejich dětma) někde ...
Žabka: Pokaždé jinak a ještě jsem neobjevila ten správný recept na fajn poslední večer v roce.
Achil: Koukáním na ohňostroj ze střechy.
Veverka: S rodinou na chatě
Číča: Silvestra trávím doma ... Nic zábavného ale musím to přežít  
Ben: Na chalupě s kamarády a rodiči
Špagetka: Každý rok jezdíme s rodinou a přáteli do Rokytnice nad Jizerou a v posledních 
letech se tam potkávám i se spolužáky. 
Ježek: Nevim, jestli je vhodný to psát do skautskýho časopisu. Ale ne, dělám si humor. 
Samozřejmě i alkohol se objeví, ale bejvá zvykem využít ten čas i hraním her a hlavně hudbou.
Dorotka: Prostě ho prospím. Ale prvního ledna chodím na novoroční ohňostroj do Prahy.
Bob: Se skauty a na večer se někdy vytratím ke spolužákům
Beňa: Většinou v kruhu užší či širší rodiny.

Calvin a Hobbes
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Já v tomhle domě 
mrznu! Můžete někdo 
pustit topení? Nebo 

zapálit oheň?

Když si nemůžeme dovolit 
zatopit, tak by si táta měl 
sehnat lepší práci! Nepře-
stěhujeme se na Floridu?

Calvine, vem si 
svetr, jestli je 

ti zima.
Cože? Taková 

námaha!



fotky

střediskoVý sraz 
pozvánka
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Odbor turistiky KČT 101300.3 STŘELKA, PRAHA KARLOV a 35. SKAUTSKÉ STŘEDISKO  
Vás zvou na 38. ročník 

 
POCHODU Dr. ROBERTA ŠUMAVSKÉHO  

OKOLO PRAHY  
 

 
Doba konání:  SOBOTA  10. března 2018      
   
 
Start tras:       pěší (možno i cyklo): 27 km - 8:00 až 9:00 h 
      10 km - 8:00 až 10:00 h 

 ZASTÁVKA BUS STARÉ LETŇANY (směr Avie) 

Spojení na start: Bus č.158 od metra Letňany a Třeboradic 
 Bus č.195 ze Zahradního Města, Vysočan, metra Letňany 
 Bus č.201 od Nádraží Holešovice, metra Letňany, Kbel, Stalic a 

Černého Mostu. 
  
Trasy: 27 km - STARÉ LETŇANY – KBELY – CTĚNICE – MIŠKOVICE – BRÁZDIM – NOVÝ BRÁZDIM – 

CVRČOVICE – JENŠTEJN – VINOŘ – SATALICE 
 10 km - STARÉ LETŇANY – KBELY – CTĚNICE – VINOŘ - SATALICE  
 
Náplň pochodu:  Za jakéhokoliv počasí je trasa vedena podle podrobného popisu cesty, s použitím 

turistických značených cest, na některých místech doplněna zvláštním značením. 
 V cíli obdrží každý účastník upomínku a malé občerstvení.  

Kdo u cíle prokáže účast na 5, 10, 15, 20 nebo 25 ročnících, Pochodu Dr. R. Šumavského, 
obdrží zvláštní pamětní vlaječku. 

  
Startovné:  Děti do 15 let = 5,- Kč. Členové KČT, OZP, Junáka, důchodci, osoby se sníženou 

pohyblivostí (průkaz) = 15,- Kč; ostatní = 30,- Kč. 
 
Upozornění: Doporučujeme si vzít s sebou dobré obutí, neboť cesta je vedena též po lesních a polních 

cestách. Možno si vzít mapu Okolí Prahy. 
 Pořadatel bohužel nemá možnost zajistit ubytování. 
 Žádáme pochodníky, aby cestou dodržovali pravidla silničního provozu, neničili značení 

cesty, aby všichni zdrávi došli. 
 Pochod je zařazen do seriálu odznaku „Dvoustovka turistických akcí“ a Prahou turistickou. 

Účast je na vlastní nebezpečí. Pochod není komerčního ani výdělečného charakteru. 
 

Cíl pochodu: 11:00 – 16:30 h – SATALICE – zast.bus SATALICKÁ OBORA.  
Organizační zajištění: TOM Střelka -  KČT 101300.3 PRAHA KARLOV  
 35. středisko Junáka J. Rady Praha, 309. oddíl skautů. 
 Ved. štábu a příp. informace: Stanislav ZEMEN, 199 00 Praha 9, 

Ostravská 625, tel. 286 922 892. 
 

POJĎTE S NÁMI PROJÍT JARNÍ KILOMETRY NA TRASE POCHODU Dr. R. ŠUMAVSKÉHO 
OKOLO PRAHY 

 
- JDEME ZA KAŽDÉHO POČASÍ - 
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