


Milí čtenáři,
první sluneční paprsky dopadly na zkypřenou 
půdu, pod kterou tiše spalo semeno vypadlé 
ze smrkové šišky. Hlína zmáčená jarním 
deštěm zavoněla a zahřála se natolik, aby se 
objevil klíček a vzhůru vyrazil jehličnatý vršek. 
Fotony dále bombardovaly povrch semenáčku 
a jednoduché sloučeniny se měnily na složité 
celulózové provazce. Stromek rostl, sílil. Deset 
centimetrů, půl metru, pak byl už vyšší než 
člověk a dral se dále a výše. A pak nastal jeho 
den. Přišel vousatý dřevorubec se sekerou a 
porazil ho. Člověk ho rozsekal na kousíčky, 
rozdrtil, vybělil a nakonec vylisoval do papíru. 
Ten teď držíte v ruce. A někde byla chobotnice, 
nebo z čeho se vyrábí inkoust, který čtete. 
Jinde a jindy zase vytáhli první kámen, který 
obsahoval kovy z procesoru počítače, na 
kterém píšu tahle slova. 

Až tenhle papír přestane být nový a už nebude 
časopisem, může se znova stát třeba ještě 
jednou sešitem a pak obalem na vajíčka 
nebo kartonovou krabicí. A nakonec oxidem 
uhličitým, který znovu kytky polapí jako součást 
svých buněk. Inkoust se nijak snadno znovu 
potřebou k psaní nestane, alepočítací kovy 
půjdou jednou přetavit do stroje nového a 
rychlejšího. 
Pokud se díváte na věci a vidíte, čím byly, 
můžete vidět i to, čím mohou v budoucnu být. 
Mohou se stát třeba nadějí, ve kterou se díky 
Standovi změnila od roku 2014 mnohá víčka 
od PET lahví. Sbírka víček pro Kristýnku, do 
které se díky němu zapojilo i naše středisko, 
skončila a od koordinátora sbírky dorazilo 
poděkování. Ale neotiskneme ho. Místo něj je 
tu tenhle příběh.
Šetřete inkoust. Recyklujte papír. Važte slova a 
koukejte se na věci.

Tecklis

Plánovník
22. – 24. 6.                                 stavba v Sedle
18. - 19. 8.     bourání u rybníka (předběžně)
1. - 2. 9.                         bourání hlavní louky

Příští lokali má uzávěrku
27. května

Uzávěrky v roce 2018:
16. 9. 
11. 11.

Fotka na zadní titulce je opuštěný klášter v Portugalsku, foceno Tecklisem při putování.

výpravy

Prahou Plnou sTrašidel 2018
13. ledna 2018, Petr Havlíček /  Lišáci

V sobotu 13. ledna jsme se sešli na zastávce Chodovská Tvrz, odkud jsme jeli autobusem na 
Lihovar, tramvají na Hellichovu, tam jsme vystoupili a šli na začátek strašidel. Tam bylo hodně 
muziky a dostali jsme šifry, které jsme museli vyřešit, abychom mohli najít strašidla. Těm se potom 
předával lístek s heslem, a když to bylo správně, tak jsme dostali kartičku s obrázkem strašidla. 
U každého z nich byla cedule, kde byla napsaná legenda o něm, co je to za strašidlo, a tak. Já 
jsem byl ve skupině červených s Kotětem, Kryštofem, Liškou, Borůvkou a Kiki. Nenašli jsme 
skoro žádná strašidla, protože se nám moc nedařilo luštit šifry. Některá jsme ale našli, například 
Železného muže, Bludného varhaníka, skřítky a domácí duchy, kuplířku s probitým jazykem, atd. 
Skřítci mi pomalovali obličej zelenou barvou, abych vypadal jako oni. Šli jsme několikrát přes 
Karlův most, a ten je dlouhý, takže to bylo docela těžké. Já jsem držel mapu a Kotě navigovala 
a ostatní šli za námi s lístky s hesly. Právě tu kuplířku jsme vůbec neměli v plánu potkat. Bylo to 
vlastně takhle: pomalu už docházel čas, tak jsme šli zpět, jenže jsme omylem šli jinou cestou a 
potkali jsme ji tam. Neuměla vůbec mluvit, což vzhledem k tomu probitému jazyku dává smysl. 
Pak jsme se už vraceli, znovu po Karlově mostě, což bylo docela dlouhé, jak už jsem se zmínil. 
V cíli jsme odevzdali kartičky se strašidly, oni nám je na rohu cvakli, takže s nimi nemůžeme jít 
dvakrát a žebrat o cenu, a mohli jsme si vybrat sušenky. Bonbony už nebyly, protože jsme přišli 
pozdě. Mohli jsme si koupit horkou čokoládu, ale já šel na langoš, ale tam byla fronta, tak jsem si 
dal párek v rohlíku. Byl moc dobrý. Mezitím se četly legendy o strašidlech a vyhlašovala se soutěž 
o nejlepšího luštitele šifer. Nikdo od nás se neumístil, ale pamatuji se, že na posledním místě se 
umístili Borci. Pak přišla strašidla, my si za ně stoupali, a tím jsme pro ně hlasovali. Sečetlo se to 
a vítězem byla Bojácná Anežka. Já jsem si myslel, že to vyhraje Chlupáč, pro kterého hlasovalo 
hodně lidí, ale jak je vidět, mýlil jsem se. Pak už jsme jeli tramvají a z Lihovaru na Chodovskou 
Tvrz, jenže jsme přijeli dřív, takže jsme museli čekat na rodiče. Chtěl bych tam ještě někdy jít!

VýPraVa za duchama
David Havlíček

V sobotu po obědě jsme vyrazili na Chodovskou Tvrz, kde jsme se srazili s dalšími skauty, a 
pak jsme jeli autobusem č. 125 na Lihovar, přestoupili jsme na tramvaj a jeli jsme na strašidla. 
Tam jsme se srovnali do týmu, ale protože z modré skupinky jsme byli jenom dva, já a Jahoda, 
spojili jsme se se zelenou skupinkou do jednoho týmu. Nejdřív jsme asi dvě hodiny luštili šifry, 
a pak jsme zjistili, že luštíme moc dlouho a musíme vyrazit. Tak jsme šli na strašidla. Nejdřív 
jsme potkali Železného muže, pak jsme přešli Karlův Most a potkali Čerta a pár dalších strašidel. 
Některé šifry jsme měli vyluštěné správně, takže jsme podle nich našli strašidla, protože tam byl 
název místa, kde je máme hledat, ale některé jsme nevyluštili, takže tam jsme strašidla nenašli. 
Potom nám Standa prozradil, že už máme málo času a budeme se muset vrátit zpátky. Přitom 
jsme ale zjistili, že druhá skupinka pořád ještě hledá. Takže my jsme za účast dostali sušenky a 
bonbony, ty už ale na druhou skupinku nezbyly. Před vyhlášením výsledků jsem si chtěl koupit 
langoš, ale nakonec jsem si dal párek v rohlíku a pokecal jsem si s Kryštofem. Pak už bylo 
vyhlášení skupinek, které nejlépe luštily šifry, potom se vyhlašovalo nejlepší strašidlo. Tím, že 
jsme si stoupli za strašidlo, jsme mu dali hlas. Já jsem si stoupnul za skřítky a domácí duchy, ale 
vyhrála to Bojácná Anežka. Pak jsme si stoupli na nějakou betonovou zídku, vzali jsme si batůžky 
a šli jsme na tramvaj, která jela na Lihovar. Odtud jsme jeli na Chodovskou Tvrz, kde na nás nikdo 
nečekal, protože jsme přijeli o autobus dřív. Ale rodiče přišli za chviličku a šli jsme domů. Bylo 
to bezvadný! 3



výpravy

šnorchloVací VýPraVa
2. - 4. března 2018, Tecklis / Střelka

Výpravu jsme pojmenovali hodně nečekaně. Jestli to mělo znamenat, že se půjdeme potápět a 
proč nám to v březnu přišlo jako dobrý nápad, si už vůbec nepamatuji.
Naším revírem byla Roudnice, naše tempo zběsilé, naším cílem představit starším skautům, 
zejména budoucím rádcům, jak vlastně vznikají výpravy. Několikrát jsme si s nimi sedli po 
schůzce a dali dohromady program, informace pro rodiče i jídelníček. 
Na výpravu nás nakonec vyrazilo jedenáct. Pět starších skautů organizátorů, pět mladších 
skautů… no a já. Cesta vlakem ubíhala rychle. Zvláště pro Rybu s Kaktusem, kteří potřebovali 
zašifrovat několik zpráv do jejich večerní hry. Klubovnu jsme našli a přebrali od místních ve 
spěchu, ale nebylo moc co vysvětlovat. Krom toho, že uvnitř není mnoho zvláštností (všechny 
jsou venku), jezdíme tam celkem často, takže vlastně Kotva tomu skautovi vysvětlovala, jak to u 
nich chodí a ne naopak.
Po večeři dorazila dvojice agentů, kteří nahradili Kaktuse a Rybu, aby vysvětlili mladším, co se 
po nich čeká. Musí vyluštit zašifrované zprávy a kontaktovat místní překupníky! Keška s Opicí 
a Netopýrem se zase vytratily do Kauflandu pro zásoby. Plynule mne pak zásobovaly telefonáty 
k upřesnění nákupního seznamu. Mezitím šifry padly. Nezanedbatelnou roli v tom hrála Hraboš. 
Výsledkem byl seznam ulic, které je zapotřebí projít. Horší nežli šifry, ukázala se venkovní tma. 
Společnému odhodlání však neodolala ani ona, i když někteří možná budou srovnávat můj přístup 
s tím, jak anděl vyháněl plamenným mečem Adam a Evu z ráje. Bloudili kupodivu dlouho. Zprávy 
se liší. Buď někdo čekal na špatném konci ulice, nebo drželi mapu vzhůru nohama. Nedá se 
vyloučit ani možnost, že se stalo obojí současně. Zásobovací četa se vrátila. Při kontrole jsem 
nenašel žádné závadné položky.
Budíček neproběhl zcela podle pravidel společenské etikety. Došlo při něm k násilné relokaci 
spáčů do jedné místnosti. Ta byla herně zamknuta a jediná šance, jak se dostat ven, bylo zjistit 
čtyřciferný kód. Jak k tomu přesně došlo vám nepovím, místo toho jsem šel nakoupit chleba a 
ty drobnosti, co v pátek už prostě nebyly. Stihl jsem až důkladně zajatého Netopýra, která se 
v kuchyni těšila na výslech. Naštěstí tak, že to nebránilo vaření čaje.
Po těchto a jiných ranních výtržnostech nás Keška vzala na výlet. Počasí nám přálo a sluneční 
světlo vyloženě svádělo k fotografování. Také nás svedly houpačky nad klubovnou. Za první 
půlhodinu jsme proto ušli asi padesát metrů. Já naopak nějaké ty metry nabral navíc, neboť 
jsem na okraji města, těsně před první keškou, zjistil, že nám chybí bezlepkový chleba. Co není 
v hlavě, nebo v tomto případě v batohu, musí prostě být v nohách. 
Našli jsme kešku na stromě. Na obzoru se rýsoval Říp, ale ten nikam neuteče. První zamrzlou 
nádrž jsme důkladně prozkoumali a proklouzali od hráze k přítoku, pak zpátky a ještě křížem a 
krážem. Na zamrzlém jezírku s ostrůvkem jsem vyhlásil oběd. Menažerii jsem pokynul rozdělat 
oheň, zatímco sám jsem si pomohl plynovými bombami. Chyběly nám k fazolím párky, ale návrat 
už nebyl reálný. Po jídle jsme našli, kde nechal rybář díru a vypláchli rybniční vodou kotlíky. 
Šťastnou náhodou jsme přitom zjistili, že politý led klouže mnohem lépe než suchý. A tak jsme se 
klouzali.
Říp byl blíže a blíže, až se prostě už nedal dále tajit. „Kdo bude první nahoře?“, vyhlašuju soutěž 
a vrhám se vpřed. Nahoru jsme proto dorazili postupně, ale svorně zadýchaní. Nastal čas na 
drobnější svačinku a vyluštit několik otázek z geologie naší první historicky doložené hory. Zpátky 
jsme šli jinou cestou. Kilometry začaly být delší a delší. Že nebylo úplně teplo jste asi pochopili 
z líčení zamrzlých vodních ploch. Nízké teploty však činily problém i Terezce, jejíž glukometr se 
s námi odmítal bavit. Nakonec nás Roudnice přivítala otevřenou náručí. Mezitím děti modifikovaly 
evidentně oblíbenou hru „vidím žluté auto, proto tě praštím“, tak, aby se dala hrát i bez aut.  
Naštěstí v klubovně nic žlutého nenašly. K večeři bylo rizoto s bonusovými párky.

Večerní hru připravila Netopýr a vyžadovala tiché plížení a prolézání skrz místní labyrint. 
Roudničtí si totiž postavili za klubovnou na plácku třípatrový labyrint, který se dá prolézt po všech 
čtyřech. Všichni jsme se na něj těšili už od Náchoda. Nebo možná Kralup. Dokonce se do něj 
skauti vydali dobrovolně po rozcvičce. Tak v téhle hře ho museli všichni prolézt.
V neděli nás čekala hlavně bitva o základnu. Oni nás totiž ti agenti varovali, že se na nás něco 
čeká. Naštěstí obě strany byly už od pátku vyzbrojeny NERFovými pistolemi s pěnovými náboji 
a tak se kolem labyrintu rozpoutala dlouhá a opakovaná přestřelka. Obránci byli ze začátku 
v nevýhodě, ale pak se týmy trochu změnily a situace se obrátila. V posledním kole však museli 
obránci zlikvidovat bombu, která byla skrytá, kde jinde než v labyrintu. Nakonec dobro zvítězilo, 
zlo bylo poraženo a všichni hromadně museli posbírat hromady vystřílené munice. Nemalá část jí 
skončila za plotem, naštěstí sousedi spolupracovali a Kaktus s Rybou si tak vyzkoušeli i interakci 
s cizími lidmi. Kol a kolem výprava se podařila, což jsme hlavně uznali ve vlaku nad sklenicí 
marmelády s pusou plnou piškotů.

Pozn. red.: fotky z výpravy jsou na střediskovém rajčeti: http://skauti-strasnice.rajce.idnes.cz/

Vánoční VíkendoVka Přelouč
8. - 10. prosince 2017, Standa / Střelka

Letošní vánoční víkendovka Střelky a Lišáků se konala ve dnech 8. až 10. prosince 2017 
v Přelouči. Byli jsme na skautské základně v hojném počtu. Sešlo se nás tady 48, s nejmladším 
účastníkem třičtvrtěroční Anežkou, která přijela spolu se svou maminkou Klárou, v miminkovském 
vaku na její hrudi (na zádech měla Klára ruksak).  Vlakem se jelo v pátek navečer do Přelouče. 
Došli jsme na základnu, ubytovali se a pak si zahráli několik her. Starší a roveři pak šli hledat 
nějaké kešky. Ostatní se uložili ke spánku.
V sobotu ráno po snídani vyrazili Lišáci do okolí, hrát hru na Bílého lachtana Kotíka, který pomáhá 
dalším lachtanům. Zatím Střelka šla po městě hrát svojí hru. Mezitím na základnu dorazili další 
roveři či někteří (i bývalí) členové oddílu. Po „postním“ obědě (brambory s tvarohem) se chvíli 
hrálo na zahradě a pak se všichni přesunuli dovnitř a začaly vánoční aktivity. Dělala se přáníčka, 
vyráběly z papíru a vlny vánoční stromečky, vyšívalo, zdobily perníčky. Starší si připomínali 
vánoční zvyky našich předků – děvčata házela střevícem za hlavu, další pak pouštěli lodičky ze 
skořápek od ořechů se svíčičkou, odlévali do vody olovo, krájeli jablka. Potom nadešel čas na 
přípravu oddílových Vánoc. Vyzdobila se místnost, postavil stromeček, oddílový betlém (který 
vybarvovala vlčata a skauti s Ironem a Benym kolem roku 1996-97).
To již nadešel čas Štědrého večera. Vánoční atmosféru navodilo i jemné sněžení za okny. Večer 
zahájil Mudrc několika slovy a tradičním zapálením svíce na lahvi, pocházející z první klubovny 
oddílu Nad Primaskou 43. Pak se začala podávat večeře. Standův vánoční bramborový salát 
a rybí prsty. Po jídle se předávala naše předsevzetí z minulého roku a psala se nová, na příští 
rok (oddílová vánoční tradice). Následovalo oficiální předání funkce vedoucího skautské Střelky 
Tecklisovi – Markovi Soukupovi. Následovalo přinesení vánočního pečiva a to, na co se všichni 
těšili – rozdávání dárků.
Někdo jich dostal hodně, jiný méně, ale na každého se dostalo. Pak už se umylo nádobí, někteří 
z návštěvníků v nočních hodinách odjeli a ostatní šli spát. Nedělní ráno se balilo, udělal se oběd, 
zahrálo několik her na zahradě základny a po obědě se odešlo přes město na nádraží. Pak již nás 
rychlík odvezl do Prahy.
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výpravy

 noVoroční 
VýšlaP 
VíTkoV
1. ledna 2018, Logan / 
35. OS

35. OS klub se 1. ledna vydal se 
svými přáteli na slavný vrch Vítkov. 
Sešli jsme se na rohu Karlínských 
kasáren v 10 hodin a odtud jsme se 
vydali kolem Vojenského muzea, které 
je až do roku 2020 v rekonstrukci, 
po místních cestách na plošinu  pod 

pomníkem Jana Žižky. Byl zde krásný rozhled na Prahu, protože byly dálky větrem vyčištěné.  
Zde jsme mohli udělat společnou fotku účastníků a vydat se okolo památníku  na centrální cestu 
přes Vítkovský park  směrem k Pražačce.
Cestou, tak jako tradičně, probíhala ochutnávka domácího vánočního cukroví.  Celkově naše 
trasa činila 3,5 km a vzhledem k teplému počasí  (+ 9oC) se nám všem šlo dobře. Naše kroky 
vedly přes most u Ohrady směrem na Pražačku a dále podél zahrádkářské osady. 
U opuštěného fotbalového hřiště na Kněžské louce jsme dostali depeši od Mariny, která nám 
vyjela v ústrety na kobylce Amálce, že je již nedaleko v třešňovce. Za chvíli již hlásila předzvědná 
hlídka: „Kůň na obzoru, ale Horymír to není.“ Po přiblížení jsme již mohli Marině zamávat a po 
další chvíli vylézt na návrší třešňovky a pozdravit se s Marinou i jejími kobylkami - Amálkou a 
Máňou (poník).    
Sluníčko se dovolilo, aby 
mohla vylézt na hřbet Amálce 
a absolvovat  menší projížďku 
mezi  pahýly obřezaných 
kmenů třešní.  
Výšlap jsme zakončili u 
„točny“ na  nejvyšším vrcholu, 
kde je v zemi kompasová 
růžice s azimutem zajímavých 
vrcholů našich hor a též 
vzdáleností  – Sněžka, 
Smrk, Klínovec, Pancíř atd.  
Cukroví už došlo, tak jsme 
se rozloučili, popřáli jsme si 
zdraví a chuť zase brzy vyrazit 
do přírody za poznáním i 
přáteli a odporoučeli jsme se 
na Spojovací k autobusovým 
zastávkám.

Účast  byla : OS Akéla, Berdy s Jitkou, Logan s Connií, Slunéčko a přátelé – Rajče s manželem, 
Karešovi s čtyřmi vnuky, v závěru i Marina.
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VýPraVa na dědek
3. - 5. listopadu 2017, Tichošlápek / Vlčáci

Jako snad na každou výpravu jsme se sešli na Strašnické v sestavě já, Hláska, Chlup, 
Šmoula, Prsk a Čiperka. Ze Strašnické jsme jeli metrem Na Knížecí, kde se k nám připojila 
Veverka s Emou. Nastoupili jsme do autobusu mířícího do Rožmitálu pod Třemšínem, kde jsme 
po hodinové jízdě vystoupili.        
 
Na autobusovém nádraží jsme se rozdělili do dvou skupin a započali tak celoroční hru. Byli jsme 
vězni ve městě Richmond. Dostali jsme prostý úkol, dostat se na základnu. Při cestě jsme si 
mohli rozsvítit pouze škrtnutím sirky, a protože nikdo z nás sirky neměl (nebo je byl líný je vyndat 
z batohu), jediné naše světlo byl svit měsíčku a pouličních lamp.  
Ze začátku to šlo celkem lehce, protože jsme byli ve městě a nebyla taková tma. S příchodem 
„divočiny“ přišly i potíže, a to určit správnou cestu. Naštěstí byly jen dvě, a tak jsme to 
vyzkoušením špatné varianty mohli jít hned správnou cestou.    
Další potíže nastaly ve vesnici, kde jsme měli křížit silnici a poté jít po žluté. Silnici jsme úspěšně 
překročili, žlutou jsme však nenašli. Místo toho jsme si udělali dvou a půl hodinový výlet po 
Brdech, až to už Slavík se Vzpomínkou, kteří nás doprovázeli, nevydrželi a řekli nám, že jdeme 
úplně špatně a že jsme na místech, které nebudu zmiňovat. Nakonec nás i dovedli na základnu. 
Tak pro nás skončil první úkol neúspěšně. Na základně jsme povečeřeli a šli spát.   
        
Budíček byl ráno. Potom byla rozcvička, hygiena a snídaně. Po snídani jsme šli nařezat dříví, 
abychom neumrzli a ve zdraví přežili zbytek pobytu. Když už jsme měli dostatek dříví na zbylé 
dva dny, šli jsme si smaltovat nádobí a válet placky na oběd. K obědu byly tortily s masovou 
náplní. 
Po obědě jsme se vydali na další dobrodružnou výpravu s mapou. Z naší skupinky nechtěl 
nikdo po večerní příhodě vést a tak se mapy chopil Prsk a hned začal výlet špatnou cestou. 
Naštěstí nás v tom teď máchat nenechali a ukázali nám správnou cestu. Během cesty bylo 
několik stanovišť. Na prvním jsme měli postavit tunel, kterým jsme se měli dostat pryč z vězení 
v Richmondu. To znamenalo vykopat díru, do které se vejde Čípa tak, aby ji nebylo vidět. Tunel 
se nám povedl a my mohli pokračovat dál. U třetího úkolu jsme se měli maskovat  před hlídači a 
odejít jim z dohledu. Tuto aktivitu bych shrnul, že náš výkon byl dobrý, takže za 3. Třetí a poslední 
úkol byl trefit vojáka šiškou. I když jsme měli házet levou, všem se to povedlo. Po dodělání třetí 
aktivity se setmělo a my jsme uháněli na večeři.
Po večeři byl slavnostní oheň, při kterém předal Kuba Špagetovi vedení oddílu. Prsk, Veverka 
a Hláska dostali odborky. Protože byla venku strašná zima, přesunuli jsme oheň dovnitř. Zbytek 
večera jsme si užívali poslední chvíle bez vlčat, která k nám co nevidět přijdou.   
       
Snídaně, hygiena, balení a tak dále jsme měli hotové poměrně brzo a tak jsme se vydali přes 
Třemšín na autobus. Na Třemšíně jsme měli poslední hru, a to přinést co nejvíc dřeva, abychom 
mohli utéct horkovzdušným balónem. Balónem jsme sice neodletěli, ale zato jsme dříví využili na 
nedělní oběd. Po obědě už jsme šli přímo na autobus zpátky do Prahy.
P.S: Byla strašná kosa a já neměl rukavice.

Slovo čísla

 menažerie 
(z francouzského ménagerie) je označení pro zvěřinec, například součást cirkusu
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výpravy

49. skautský zimní Přechod Brd
27. 1. 2018, Logan / 35. OS

Této tradiční zimní akce jsme se i letos rádi zúčastnili! Jelo se Berdybusem v 9 hodin ze Skalky 
a přijeli jsme do Stříbrné Lhoty kolem 10 hodiny, když ještě před tím jsme velice rádi navštívili 
místní pekařství na náměstí za účelem nákupu koláčů, preclíků a jiných místních laskomin.  Od 
Stříbrné Lhoty, kde jsme prověřili místní lesní studánku, jsme dorazili na mlhou zahalenou louku Na 
rovinách. Tam již dýmala polní kuchyně střediska Athabaska a bodrý, šálou zahalený Windy nám 
od svého pultu prodejny pro skauty nezbytně nutných potřeb, kynul v ústrety. 

Logan předal čerstvé razítko a ostatní 
se rozptýlili okolo kuchyně – na kafe,čaj 
nebo horkou výtečnou čokoládu a teplé 
palačinky s meruňkovým džemem. 
Obsluha výtečná, ceny mírné.   Již 
jsme potkali i několik stálých účastníků 
– Zvondu, Kenedyho a Billa ze Světlé 
s typickou skautskou vlajkou a kloboukem 
se svým doprovodem. Také Derviš - Šedý 
vlk se znenadání z mlhy vynořil. Berdy 
zatím objevil na pasece místo bez bláta 
a se Syslem rozkřesali oheň přátelství. 
Z ruksaku byly na světlo vytaženy 
přátelské věnce buřtů a za chvíli se již 
škvířily nad plameny první uzenky. Vůně 
jako vždy přilákala další reprezentanty 
kmene oldskautů a také se začaly 
čenžovat neodmyslitelné Brděnky.
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Od Řevnic se přiblížily první voje skautské omladiny a houfovaly se okolo hangáru  Athabasky. 
Konalo se památeční focení a na 13. hodinu se chystal tradičně nástup. Tentokrát i s trubačem. 
Vlastně snad hlavní bod programu setkání.  Po ukončení nástupu se účastníci vydávali na 
další putování.  Trochu málo pro ty, kdož se sem doplahočili v mlze a blátě. Sněhu nevidět 

široko daleko. Jen u nádraží Mníšek 
byla nalezena naší stopařkou Connií 
hromádka ušmouraného sněhu. Ještěže 
tam v restauraci Veranda měli něco pro 
nás vkusného na zub.
Účastníci v naší formaci:  Akéla, Berdy, 
Logan, Sysel, Standa, Renča, Tonny, 
Slunidlo + Connie a soukromě dorazivší 
Bonzo a Píďala.  
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výpravy

38. ročník Pochodu dr. r. ŠumaVského 
okolo Prahy

Standa / Střelka

Již 38. ročník Pochodu Dr. Roberta Šumavského okolo Prahy, proběhl v sobotu 10. března 2018 
v severovýchodní části Prahy. Začal deštivým počasím. Po ukončení startu ale přestalo pršet a 

vysvitlo sluníčko. Den byl pak hezký, 
oblačný a na toto období i poměrně 
teplý. Trasa se lidem líbila (vždyť 
celkové převýšení krátké trasy bylo 
něco kolem 30 metrů na celou trasu), 
pouze cesta přes přírodní památku 
Vinořský park byla poněkud více 
bahnitá a podmáčená. 
Účast byla velmi dobrá, přišlo 
370 lidí (308 na krátkou, 47 na 
dlouhou a 15 pořadatelů). Navíc 
jely čtyři kočárky a šlo 9 pejsků. 
Za absolvování pochodu získal 
každý tradiční vlaječku (zelenou se 
stylizovaným netopýrem), diplomek  
(letos netradičně ve formátu A6, ale 
barevný), čaj a oplatku. U cíle byli 

také členové ČSOP Nyctalus, kteří seznámili zájemce se životem netopýrů a měli také dva živé 
netopýry na ukázku. Pochodníci si je mohli  i pohladit. Zajímavé je, že na trase našeho pochodu 
se nachází ve Vinořském parku 6 druhů a v  Satalické bažantnici 4 druhy netopýrů.
Startovalo se společně ze Starých Letňan od stejnojmenné autobusové zastávky. Trasa šla přes 
nové Letňany do Lesoparku, dále do Kbel a pak do Ctěnic, kde kus od zámku byla první kontrola. 
Za ní se trasa dělila: 
Krátká (10,3 km) šla skrz 
Ctěnický háj do Vinoře a 
přes obec k rybníkům 
Malá a Velká Obůrka 
k další kontrole. 
Dlouhá trasa (27 km ) 
pokračovala do Přezletic, 
Miškovic, kolem rozcestí 
Veleň do Brázdimi. Zde 
byla druhá kontrola a 
pochodníci pokračovali 
na vrchol přírodní 
památky Kuchyňka (242 
m), dále do Cvrčovic, 
Jenštejna a Vinoře ke 
kontrole u Malé a Velké 
Obůrky.
Obě trasy pokračovaly 

přes Podskalí, do 10

Vinořského parku a Satalické bažantnice a dále do Satalic k autobusové zastávce Satalická 
obora, kde byl také u kapličky cíl.
Sluší se ještě podotknout, že na pochod dorazili lidé nejen z Prahy, ale i dalších třiceti míst v  
České republice. Nejvzdálenější účastník, který napsal své bydliště, byl z Olomouce. Bohužel, 
více jak polovina pochodujících bydliště nevyplnila.
Jako vedoucí štábu pochodu bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě i realizaci 
pochodu ať již z KČT Praha – Karlov – Střelka, 309. skautského oddílu Střelka a Lišáci, členům 
35. střediska J. Rady Praha i všem přátelům a příznivcům oddílu. Byli jste skvělí. 
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zápisy

kráTce o Jasanu 
Tecklis 

Kosti indiánských náčelníků roznesl čas do všech světových stran a nové aby člověk 
pohledal. A protože koření musí proudit a oddíl musí v lednu mít svého vůdce, přistál ten přetěžký 
lístek s dvěma véčky na mém rukávu.  
Jmenování víceméně pouze formální, neboť obě části formálního oddílu, spojujícího smečku a 
skautský oddíl, fungují víceméně samostatně a dospělí jsou tuším rádi, když jim ti druzí nekecají 
do ničeho.  
Ke zpečetění volby a také protože to pravidla té naší organizace vyžadují, přihlásil jsem se na 
vůdcovský kurz. Ten má za úkol zejména vydat absolventům oficiální dekret, nahrnout do hlav 
nové nápady a vytvořit půdu pro setkávání podobně postižených lidí.  
První víkend, bahnivý. Setkávání. A bahno. Napjaté očekávání. Stres z nových lidí se postupně 
rozpouští v rozhovorech, které začínají „my jsme divní, tohle máme tak, že...“ a končí „Taky? My 
taky tak!“ Nebo „Vážně? To taky zavedeme.“ Jen si zapamatovat všechna ta jména. Některá se 
do paměti vštípí snadno, nositel či nositelka přezdívky je hodně výstřední. Jiná jména proplouvají 
skrz uši už podesáté a to beze stop.  
Mírně prší a cestou na tábořiště 
na sebe nanášíme půdní vrstvy a 
hovorem zjišťujeme, co jsou ti druzí 
zač. Tábořiště. Tma a vlhko. Kurz 
začíná kruhem světla a svěřených 
očekávání. Zažíná se oheň. Večeře 
a čaj. Někdo rozdává palačinky, 
muzikanti vytahují nástroje. Zpěv 
a žertujeme. Obojí zatím spíše 
opatrně. Usínáme pod temnou 
oblohou. Budíme se ve stejné tmě. 
Snídaně a odchod. Kraj je to krásný, 
ale zastavují nás lovci. Bude se 
střílet. Než odejdou, procházíme 
židovský hřbitov. Jeden z mála 
dochovaných. Na náhrobky bez 
křížů dopadá slunce a je tak nějak 
jarně. Malá Amerika, Mexiko, Velká 
Amerika. Vyhýbáme se místům 
s lovci, části tápeme poslepu. 
Jeskyně s netopýrem a večer chata. 
Všude bahno. Bahno nás spojuje. 
Bahno chodí všude s námi. Vznikají 
skupinky. Jsme Polární záře. 
Vymýšlíme pokřiky, pravidla a jsme 
v tom fakt dobří. Noční procházka 
za svíčkami, citáty a dalším 
bahnem. Zpíváme u ohně a dělíme 
se všichni o jednu lentilku. Kruh sílí.  
Proplouvám nedělí. Vím, sejdeme 
se za týden, ale už aby to bylo. 
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Celou cestu domů nás mohou vystopovat podle nánosů bahna.  
Víkend druhý, sněžný. Účastníci všech ročníků, asi osmi?, v jedné chatě. Dvaadvacet postelí, 
přes 40 lidí. V čem je problém? V tom, že venku je málo sněhu! Chtěli jsme vyrobit záhrab, místo 
toho máme masový hrob od Stalingradu. Ještě že jsem si vzal stan! Rozkládám stan. Stan bez 
tyček. Tak tedy, stan je mrtev, ať žije hrob! Dokopali jsme se na trávu, ze sněhu vztyčili stěny. 
Nižší proti větru, prostřední z hravosti a nejvyšší proti holkám! Můžeme jít spát. Večeře, nové 
tváře, známé tváře a tučňák Pingu. Ráno rozmrznout a po snídani na běžky. Řadím se na konec 
a sbírám padlé. Oběd na polské straně. Kilometry přibývají a objevuje se první defekt. MacGyver 
v některých z nás se nezapře a celou záležitost s vázáním spraví nůž, dvě sirky a historka o 
jiném vázání spraveném tkaničkou kdysi před spoustou let. Aspoň pár kilometrů. Zbytek dojde 
Koumák pěšky. Stejně je rychlejší než někteří z nás. Je večer. Akční skupinka vyráží na sněžnice. 
Zabloudí na kopec, zkouší kotrmelce a tučňáčí sjezd po břiše. A hledá dostatečně odvážnou cestu 
přes řeku. Úspěšně. Do noci vytváření slov s Ještěrkou. Ne všichni se v noci vejdeme do hrobu. 
Podle posledních zpráv teplota v noci klesá na -15 stupňů. Ráno namrzlé spacáky, karimatky 
a boty. Rychle na snídani. Fousáč si stěžuje, že lidi nechodí na srazy včas, tak je nás na běžky 
pět, co přišli akorát. Pět připravených, tempo dobré. Počasí perfektní, lidí mnoho, předjíždí nás 
olympijským tryskem. Balit, uklízet, obědvat a přes místní muzeum domů.  
Sbohem sněhu, ale za tři týdny naviděnou!

povídání

Významní členoVé naŠeho oddílu
V každém oddíle nebo uskupení se najde někdo, kdo je významnou osobou, přesahující jeho 
rámec. Nejinak je to i v našem oddíle - 3. turistickém oddíle Střelka KČT Praha - Karlov - 309. 
oddíle skautů Střelka a Lišáci 35. střediska J. 
Rady Praha. Mnozí vedoucí či členové byli za 
dobu trvání oddílu od r. 1962, za svojí práci 
nejen pro oddíl, ale i veřejnost a výchovu mladé 
generace, odměněni různými diplomy, čestnými 
uznáními či medailemi. 
Některé z těch, kteří byli významnými osobnostmi, 
žijí dosud v podvědomí členů oddílu (hlavně těch 
starších). Další si občas při různých příležitostech 
připomeneme. Na ty nejvýznamnější se snažíme 
nezapomenout.
První významnou osobností, která se dostala 
do povědomí veřejnosti, byl Roba - JUDr. 
Robert Šumavský (nar.1921, zemřel 1979), 
jehož pochodem okolo Prahy si letos již po 38. 
připomínáme jeho památku.
Druhým je pak Otec zakladatel, Vladimír Zmrhal 
- Vláďa - Kafáč (nar. 1933, zemřel 2005). Za 
svoji činnost byl letos 2. března 2018 uveden 
do Síně slávy pražské turistiky mezi několik 
nejvýznamnějších turistických osobností Prahy. 
Jsme hrdi na to, že se právě on, kterému se 
podařilo v tom nejlepším slova smyslu ovlivnit 
životy a jednání mnoha mladých lidí, zařadil mezi 
ty nejlepší. Děkujeme. Čest jeho památce!
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anketa

Jaký Je/Byl tVůJ neJnenáViděněJŠí Školní 
Předmět?

Ptaly se Vlnka s Hermionou
Meloun: Já jsem nikdy neměl averzi k žádnému předmětu. Vždy jsem byl schopný si na nich 
něco najít. Ale učitelé mi je většinou dost znechutili.
Bart: Chemie
Opka: Ekonomika, společenské vědy :(
Vicky: Byla to fyzika a chemie, kvůli učitelům.
Šíp: Elektrické měření.
Bobo:  Na základce hudební výchova, později asi angličtina.
Šmudla: Cizí jazyk.
Lovec: Když se ohlídnu, tak je to spíš o těch lidech, který ty předměty učili. A takhle zpětně to 
není tak moc nenávist, jako lítost nad nima. 
Kuba: Základy společenských věd. Ale možná spíš než ten předmět za to mohla vyučující.
Napo: No, já byl dost zapálený student, takže jsem neměl rád spíš hloupé kantory, na gymplu 
asi soušku učitelku na ZSV a na vysoký by se našly i ty předměty, třeba Technologie staveb III. o 
cyklogramech.
Žabka: Chemie. Fyzika. Matika. Biologie. A tělák! 
Achil: Nevím, co mě štvalo více teologie či matematika.
Veverka: Čeština literatura
Číča: Fyzika ... Na 100% je to fyzika protože mě straaašně nebaví
Ben: Biologie, nebo dějepis
Špagetka: To se každý rok mění dle vyučujícího, letos je to mezi německým jazykem a 
tělesnou výchovou. 
Ježek: Heh... To je složitý. Ale je to asi tak, že všechno, kde jsem se musel učit složitý 
vzorečky, který mi byly jenom k tomu, abych je vysvětlil někomu, kdo je životě nikdy nevyužije.
Dorotka:Chemie, fyzika, přírodopis a zeměpis :))
Bob:volitelný seminář FCE
Beňa: Nenáviděný je asi silné slovo, ale nemusel jsem tělocvik.

otázky

Zeptali jsme se kešky
1. Kdybys mohla mít libovolnou superschopnost, co by sis vybrala?
Chtěla bych umět mluvit se zvířaty, abych věděla co mi moji hlodavci říkají. 

2. Kdybys mohla být jakýmkoli zvířetem, jakým bys byla?
Kočka, protože je zároveň šelma i mazel.
 
3. Která písnička tě vždycky potěší?
One Flight Away od Marcuse a Martinuse. 

4. Kdyby ses vůbec nemusela starat o peníze, co bys v životě dělala?
Cestovala, abych poznala nová místa. 

5. Kam by ses podívala, kdybys nemusela řešit peníze, přepravu ani čas?
Do Francie do Paříže. 

6. Jaká je tvoje oblíbená vzpomínka se skautem?
Když jsem minulý rok byla poprvé ohnivcem. 

7. Jaký máš nejsilnější zážitek z výpravy 
nebo tábora?
Když jsem poprvé spala v Tee-Pee. Byla 
jsem nadšená, že se už nemusím mačkat v 
tom malém podsadovém stanu. 

8. U čeho si nejlépe odpočineš?
U cvičení jógy, chodím na ní už třetím rokem. 

9. Čemu na světě bys chtěla porozumět?
Vesmíru, je to velké a neprozkoumané 
území. 

10. Kdybys mohla dostat pravdivou 
odpověď na jednu otázku, na co by ses 
zeptala?
Je jich moc, nejde vybrat jednu. 

11. Co bys zkusila, kdyby ses nebála?
Bungee jumping. Mám ráda lezení po umělé 
stěně, ale tohle už by bylo moc. 

12. Co Ti v poslední době udělalo radost?
Že konečně začalo jaro a s ním i teplo. 

13 Jaký Večerníček máš nejradši na 
světě?
Krtečka, protože je to klasika.

14 15

Vědci umí říct, jak je 
něco starý jen podle 
vrstev hlíny, ve které 
to najdou.

Hej!
Řekl bych, že 
ti je tak šest.

Skvělý.

Četl jsem o 
paleontologii. 
Je to úžasný.
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