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Čištění přírodní památky meandry BotiČe
7. dubna, Standa / Střelka

Opět přišel jarní čas a tím také tradiční čištění přírodní památky Meandry Botiče. Letos to bylo 
(nepřerušovaně) již 45. jubilejní rok (poprvé v roce 1974).
Protože tradiční termín – první dubnovou sobotu – „obsadily“ Velikonoce, byla brigáda přesunuta 
na sobotu 7. dubna 2018. Tím jsme se také zařadili do celostátní akce Ukliďme Česko, v tomto 
termínu pořádané. Čistilo se v úseku mezi výpustí přehrady Hostivař a klubovnou rybářů v ulici 
U Břehu, koryto Botiče a ochranné pásmo PP. Počasí nám přálo, bylo jasno a slunečno, voda 
v Botiči byla na dobu naší práce omezena na minimální možný průtok, tak se pracovalo velmi 
dobře. Vlastní tok Botiče nebyl nijak moc zaneřáděný (45 let práce a zlepšující se odpovědnost 
obyvatel jsou znát), ale v ochranném pásmu u ústí Košíkovského potoka jsme objevili  tři černé 
skládky. Tak jsme opět nasbírali hromadu hodnou dob již minulých  -  tři vánoční stromky, dvě 
pneumatiky osobních aut, několik kanystrů z umělé hmoty, dva staré kýble se svinstvem, několik 
desek, stavební materiál, čtrnáct plných velkých pytlů nasbíraného svinstva, velkou igelitovou 
plachtu a další „drobnosti“.
Akci prováděl KČT Praha Karlov – Střelka společně s 35. skautským střediskem J. Rady Praha a 
2. ZO ČSOP Botič – Rokytka. Zúčastnilo se jí rekordních 75 lidí (z toho 49 dětí), kteří odpracovali 
celkem 112,5 brigádnických hodin. Bylo to (v závorce počet dětí a dospělých) - Střelka 13 (7 a 6), 
309. Lišáci 22 (16 a 6), 305. Skauti 15 (12 a 5), 305. Vlčata 17 (13 a 4), Klub OS 2 (0 a 2), ČSOP 
4 (1 a 3), ostatní cizí brigádníci 2 (0 a 2).
Poděkování patří všem, kteří se brigády zúčastnili. Vedoucí úseku Lesů hl. m. Prahy pan 
Storoženko, pod který hostivařská část Botiče patří, se na nás přišel podívat a poděkoval nám za 
dlouholetou práci pro přírodu, kterou zde odvádíme a ocenil to, že vedeme děti k péči o přírodu 
jejich zapojením do práce.
Výslednou nasbíranou hromadu ukazuje fotografie.

Milí čtenáři,
žijeme ve městech. Přírodě, jednomu z pilířů 
skautství, jsme se dost vzdálili. Nebo možná 
ne. Před sto lety koukali na kluky (a později 
i holky) skrz prsty za to, že berou ruksaky 
na záda, aby o víkendech trhali kalhoty na 
skalách a spali pod plachtami. Že je to prý 
chování, které se hodí pro tuláky, ale ne pro 
zodpovědné syny a dcery slušných rodin. 
Tomuto pohledu je naštěstí konec. My, 
obyvatelé 21. století, se můžeme těšit 
podpoře turistiky všeho druhu. Suchozemská, 
horská, cyklistická či vodní tůra vyvolá spíše 
zvědavost nebo rovnou závist. Těžko budete 
hledat někoho, kdo by nesouhlasil s tím, že 
být v přírodě je pro nás dobře. Zvláště to pak 
platí pro skauty. Vždyť to máme i v zákonu: 
„být ochráncem přírody“! 

Je zapotřebí ji umět vnímat, vědět, jak se k ní 
chovat. Jak se vyvarovat jejím nebezpečím. 
Jedno z nich mi právě vlétlo oknem a bzučí jak 
naštvaný vrtulník. Je to sršeň a nedá mi pokoj. 
No jen počkej potvoro, to ti nedaruju! Tady jde 
o kejhák!
Tak jo, už jsem zpět. Po krátké ale intenzivní 
bitvě jsem nálet ukončil. Sršně jsem odlovil do 
zavařovačky a vypustil zpět do volné přírody. A 
pak zavřel okno, aby nemohl zpátky. Aby příroda 
nemohla zpátky. Však taky patří za dostatečně 
pevné zdi a neměla by se nám vůbec plést do 
života. Krom ochočených zvířátek. A krátkých 
výletů. Příroda je prostě nekontrolovatelná a 
jsou s ní beztak jenom potíže. 
Příjemné čtení a také přiměřené množství 
přírody i dobrodružství ve vašich životech vám 
za redakci přeje

tecklis

Plánovník
12. - 14. 10.     Střediskový sraz v Mostě
2. 12.                        Mikulášské putování
31. 1. - 3. 2. 2019           Střediskové hory

Příští lokali má uzávěrku

16. 9. 

Uzávěrky v roce 2018:
11. 11.

Obrázek na poslední straně je ze stránek DeviantArt od uživatele ReneAigner. 3



zápisy

skautské závody a Čištění BotiČe
7. dubna, Máťa a Míval/Lišáci

Ráno v sobotu 7. dubna jsme měli sraz na zastávce Donovalská. Pak jsme nasedli do 
autobusu a vyjeli k Botiči. Šli jsme k dodávce, ve které nám přivezli rukavice a pytle a řekli nám, 
že za každý pytel plný odpadků dostaneme sladkou odměnu.
Pak jsme šli sbírat odpadky k hrázi, našli jsme tam spoustu kapesníků, lahví, hraček a jiných 
zahozených věcí. My dva jsme přinesli dva plné pytle. Potom jsme se šli nasvačit na hráz. Když 
jsme dosvačili, šli jsme na skautské závody.
Tam nás přivítal pan král (Mudrc). Ten nám vysvětlil pravidla závodu. Pak jsme měli asi čtvrt 
hodiny volno na svačinu. Po svačině nás opět zavolal pan král a poručil šestníkům, aby si vytáhli 
papírek na bodování. Když to udělali, začal závod.
Na stanovištích byli Pat a Mat, kuchaři, alchymista, Krakonoš, víla, čarodějnice a knihovna. Když 
jsme všechna stanoviště obešli, následovalo vyhodnocení. Potom jsme ještě hráli šátkovanou a šli 
domů.
Moc se nám to líbilo.

výprava s Čištěním BotiČe
6. - 8. dubna, Ryba/Střelka

V pátek jsme se sešli na stanici metra Strašnická. Poté, co jsme byli všichni, jsme šli do 
klubovny 305. oddílu. Tam jsme si složili bagáž, ale poněvadž se tam ještě vytíralo, šli jsme na 
chvíli na blízké dopravní hřiště a tam jsme hráli vybíjenou (ano, vybíjenou). Pak už jsme se šli 
ubytovat. Chvíli poté jsme se mohli navečeřet. Poté nastalo pouštění filmu X-Men: První třída. Po 
konci filmu už byla večerka a konec pátku.
Sobota začala budíčkem, který organizoval Meloun. Pak jsme zabalili věci potřebné pro program 
menších, který byl naplánován po uklízení Botiče. Když se uklízelo, našli jsme toho tolik, že ani 
nestačily pytle. Po konci uklízení nastal malý závod pro menší. Jedno stanoviště bylo například 
dělání návnady pro zvířata (ve skutečnosti mrkvové pomazánky). Jako odměna pro všechny 
skupinky byla čokoláda.  Pak se muselo jet do klubovny vařit večeři, jejíž příprava se hodně 
zdržela kvůli technickým potížím. Nakonec se servírovala až kolem desáté hodiny. Pak se šlo 
spát.
Neděle nastala už poklidným buzením a po něm jsme si balili již nepotřebné věci. Oběd jsme 
si vařili po družinkách a proto se muselo jít nakupovat do blízkéhoTesca (pozn. redakce: Billy). 
Jedna družinka měla kaši s párkem a druhá chleba s vejci. Během střídání v kuchyni se pouštěl 
film Zombieland.
Po konci filmu se dobalovalo a vyhazovaly se odpadky. Pak už se bohužel muselo jít zpátky na 
Strašnickou, kde byl konec výpravy.
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víkendovka nymBurk
11. - 13. května, Petr Havlíček/Lišáci

V pátek 11. 5. jsme se sešli na Hlavním nádraží 
a jeli jsme vlakem do Nymburka. Když jsme 
vystoupili, šli jsme do parku a Beňa šel do chaty. 
V parku jsme hráli ocáskovanou a pak jsme šli 
do chaty, kde jsme potkali pana Docenta Hvězdu 
(Beňu) a řekl nám, že na zem má spadnout obří 
asteroid a že může zničit naší planetu. Potom jsme 
šli hrát mrazíka a pak jsme šli spát. Beňa vyprávěl 
pohádku o ztraceném princi. Ráno jsme vstali a šli 
na snídani, k snídani byly cereálie.
Po snídani k nám přišel Docent Hvězda a řekl nám, 
že musíme vyrobit modul padáku s astronautem 
(vejcem). Tak jsme šli do parku vytvářet moduly, 
když jsme je vytvořili, dali jsme si svačinu a šli 
oklikou do chaty a cestou jsme se zastavili u Labe. 
V chatě jsme si dali oběd, po obědě jsme měli 

polední klid a potom jsme šli testovat 
moduly. Všem skupinám vejce přežilo, 
až na jednu skupinu, ta vejce obalila do 
izolepy a když vedoucí tu izolepu sundali, 
tak vejce prasklo. Pak jsme se šli projít. 
Když jsme se vrátili, tak jsme si dali večeři 
a šli jsme spát a Beňa vyprávěl pohádku 
o starověkém Egyptě. Ráno jsme si sbalili 
spacáky a šli jsme snídat, pak jsme si 
hráli a potom jsme měli svačinu a potom 
byly dvě rukodělky. První byla přáníčka na 
Den matek a druhé byly asteroidy, které 
se vyráběly z balónků. Pak jsme si dali 
oběd a šli jsme balit, pak jsme šli na vlak, 
ale zdrželi jsme se v parku, tam jsme si 
vzali svačinu a jeli jsme vlakem na Hlavní 
nádraží, kde na nás čekali rodiče.
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šou v liBerci
16. - 18. března, Kryštof Drapák/Lišáci

V pátek jsme jeli autobusem Regiojet 
do Liberce. Jeli jsme ještě tramvají a 
pěšky šli asi 10 minut. Když jsme se 
ubytovali, šli jsme ještě ven, hráli jsme 
hry a přijímali nové členy do smečky. Po 
večeři jsme šli spát kolem desáté hodiny.
V sobotu dopoledne jsme jeli tramvají do 
IQ parku. Rozdělili jsme se do skupinek 
po třech. Nejdřív jsme viděli elektrickou 
šou (ukázku blesků) a pak jsme si šli 
hrát s exponáty do čtyř pater. 

Nejvíc mě zaujal model Titaniku, 
který byl nakloněný a mohli jsme na 
něj lézt; speciální televize nám měřila 
rychlost našeho běhu; v kabince 
jakoby zmizelo tělo a byla vidět 
jen naše hlava…. Bylo tam hodně 
zajímavých triků a věcí. Strávili jsme 
tam celkem asi čtyři hodiny.
Na chatě jsme si dali rizoto a šli ještě 
ven řádit a koulovat se do sněhu. 
Večer jsme hráli městečko Palermo.

V neděli ráno jsme 
si sbalili a po obědě 
(párku s kaší) jsme 
jeli zase na autobus 
do Prahy. V autobuse 
nás bavilo pouštět 
si televizku, kterou 
měl každý u svého 
sedadla. Celý víkend 
byl velký mráz, ale 
mně to nevadilo.
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výpravy

60. léta ve štěnkově
11. - 13. května 2018, Tygr/Střelka

pátek 

Jako každou výpravu byl sraz na Hlavním nádraží, protentokrát i s 305. S Netopýrem jsme šli 
koupit 5 lístků pro pět dospělých. Během nekonečného čekání na řadu jsme viděli Sysla, který 

nadával, protože nestíhal. Asi po 10 minutách jsme se 
konečně dostali na řadu a koupili ty lístky. Na cestě 
tam jsme byli v kupé s Keškou, Niky, Léňou, Viky a 
Hráškem. Keška a já jsme si natáčely krajinu a západ 
slunce. Když jsme dojeli, tak jsme šli tři kilometry, 
abychom došli na místo. Byli jsme ubytovaní v malém 
domku na plácku. Shodili jsme ze sebe batohy a 
navečeřeli jsme se. Pak jsme se přemístili dovnitř a 
posadili se ke stolům s čajem. Během toho nám tam 
hrály písničky. Celý tenhle “obřad” trval do jedenácti. 
Vedoucí potom uklidili stoly, aby vznikl prostor na 
spaní. Dvanáct lidí mohlo spát na postelích. 

sobota 
Ráno nás vzbudil Kuba hrozným řevem. Poté, co se na nás pořádně vyřval, jsme museli jít ven, 
kde jsme se seřadili podle výšky a poslouchali vedoucí. Nečekaně jsme Kubu naštvali a on nám 
musel zopakovat, jak funguje vlevobok a vpravobok. Pak byla snídaně a po ní jsme se rozdělili do 
dvou týmů. Jeden tým, který měl Slavíka, Kubu a Špagetu, hrál hru „Pečeti“ a druhá skupinka si 
musela zapamatovat určitý počet vět a pak je odříkat Tecklisovi nebo Vlnce. 
Pak jsme se rozdělili na další dvě 
skupinky a rázem vznikly čtyři skupiny. 
Každá skupina byla po pěti, v té naší 
byli Chlup, Keška, Rychlík, Hraboš a já. 
Chlup si vzal nůž, protože chtěl něco 
uříznout. K velkému štěstí naší skupinky 
se Rychlík nožem píchl přesně nad 
oko před obočí. Vedoucí mu to zalepili 
roztomilou náplastí s beruškami. Pak 
začala hra, u které bylo zapotřebí dostat 
informaci přes morseovku k ostatním 
členům týmu.

 Byla tři kola a naše skupina první dvě 
byla druhá. Třetí kolo bylo nejtěžší a my 
jsme vyhráli. Poslední dva týmy běhaly tři kolečka. 
Poté jsme si úplně všichni oběhli dvě kolečka a měli jsme do určeného kopce vylézt jako raci. 
Někteří se spálili o kopřivy, ale my s Keškou jsme lezly po schodech. Vylezli jsme a pak jsme 
museli vylézt na stromy alespoň metr nad zemí. 
K obědu byly těstoviny s rajčatovou omáčkou. Ben, Rádio, Keška a já jsme měli službu a pak 
jsme se rozdělili zase do dvou týmů. Jeden šel hrát hru s Kubou a druhý šel začít stavět most z 
provazů přes řeku. Asi po čtvrt hodině začalo pršet, takže jsme se šli schovat pod střechu. 8

Po chvíli přišla i druhá skupinka od 
řeky. Byli úplně promočení a hráli 
jsme hru se jmény. Když přestalo 
pršet, obě skupiny šly k řece a obě 
začaly stavět mosty. Naše skupinka 
byla první, protože jsme měli Prska, 
Emu, Kešku, Netopýra a Chlupa. 
Rychlík málem spadl do vody. 
Nakonec jsme všichni přešli, akorát 
mě tam musel chytit Prskavka, 
jinak bych spadla. Za to mu chci 
srdečně poděkovat. Dík. Ostatní 
nás poprosili (spíš nám to teda 
nakázali, ale v pohodě), abychom 
opláchli provazy. Náš tým šel už 
do “klubovny”, tam jsme ty provazy 
pověsili na trámy. Slavík nám 
vyprávěl o starověkém Egyptu, protože se jako pilný student učil na výpravě. 
Když přišli všichni, tak jsme se navečeřeli. Všichni si dali aspoň dvě brambory. S plným břichem 
jsme si šli odpočinout. Klid nám narušil Tecklis s Kubou, kteří nám začali domlouvat, abychom šli 
spát, protože zítra jedeme do války. Vlnka nám prozradila bojový plán, takže jsme vyskočili oknem 
a běželi směrem do lesa. Vedoucí procházeli kolem nás a vždy, když si někoho všimli, musel 
se vracet. Každý z nás zaplul za strom a nehýbal se. Ben si vzal reflexní bundu, takže nebylo 
těžké ho najít. Pomalu jsme se dostávali ke konci, ale přes mokrou trávu a bahno to nebylo úplně 
jednoduché. U prvního domu na nás čekal tajný agent (Kulda), který nás zachránil před vojnou. 
Za chvíli přišli i ostatní a my se konečně vrátili do teplých spacáků. 
V jedenáct šli vedoucí vzbudit Netopýra, Emu, Prskavku a Tichošlápka a my ostatní jsme něco 
začali tušit. Pak jsme se rozhodli, že fakt půjdeme spát. 

výsadek
Vzbudil mě Tecklis, když bylo nějakých tři čtvrtě na jednu. Keška vedle mne už neležela. Oblékla 
jsem se teple, i když venku velká zima nebyla. S Veverkou jsme čekaly, až přijede Špageta se 
Slavíkem. Zavázaly jsme si oči a jakmile přijelo auto, nastoupily jsme do něj. Muselo to vypadat 
vážně komicky. Jen si představte, že se normálně v jednu hodinu ráno procházíte a projede 

kolem vás auto, ve kterém sedí 
dva chlapi a za nimi dvě 
náctileté holky se zavázanýma 
očima. “Vyhodili” nás někde u 
popelnic, někde v Nové Vsi. 
Jakmile projelo auto, s Veve 
jsme seběhly do příkopu a 
zhasly baterky. To taky muselo 
vypadat komicky. Došly jsme 
do nějaké větší vesnice, díky 
které jsme se našly na mapě 
a pokračovaly kolem kočky 
(zřejmě se vzteklinou) dál. 
Došly jsme na žlutou a pak 
jsme šly lesem. 
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S Veverkou jsme si povídaly a smály se. Další komická chvíle. Smích nás přešel, když jsme 
chodily kolem chatek. U jedné stála bílá dodávka. Já osobně miluji FBI případy, takže jedině u již 
zmiňované dodávky se mi zatajil dech. Veve se vždycky lekla stínů. Hrozně jsem jí chtěla vyprávět 
o různých vraždách, ale zřejmě by mě utopila v nejbližší řece, takže jsem radši mlčela. Většinou 
jsem chodila po levé straně vedle Veve. Minuly jsme spoustu louží a bahna. Veve si jedné 
nevšimla, takže do ní šlápla. Byla hluboká cca 15 centimetrů, takže kromě úplně promočených bot 
měla mokré i kalhoty. Většinou jsme šly pár kroků špatně, ale hned jsme se otočily a šly správně. 
Za pár minut jsme došly do Štěnkova, u kterého jsme měli „klubovnu”. Přišly jsme někdy po čtvrté 
hodině ranní. Keška došla o dvě hodiny později, ale to už jsem nečekaně spala. 

neděle
Ráno jsme budíček neměli, ale protože 
byly palačinky, tak většina chtěla 
vstávat brzo. U snídaně jsme vtipkovali 
a my starší jsme mladším říkali, o 
čem je výsadek. Někdo řekl, že by 
to měl za hodinu projité, na což jsem 
jenom zakroutila hlavou a se smíchem 
poslouchala Kešku, která vyprávěla o 
tom, jaký to bylo s dvěma kluky. 
Od jedenácti nám začaly rukodělky. 
Mohli jsme si vybrat, jestli budeme chtít 
vyrábět náramky nebo čelenky. Nikdo 
náramek nestihl dodělat, ale Vlnka nás 
uklidnila, že budeme mocidodělávat ve 
vlaku. Všichni si pak šli sbalit, někomu 
to trvalo déle a někdo to měl hned. Kotva hledala ešus, který naštěstí našla. K obědu byla polévka 
a pak jsme dostali jablka ke svačině. Ostatní vedoucí kromě Kuby a Tecklise, kteří šli s námi, tam 
ještě zůstali. Ve vlaku jsme s Keškou dodělávaly náramky a holky si povídaly. 

Výprava byla skvělá, ale příště bych si měla napsat na čelo, abych si vzala lžičku, kterou jsem si 
zapomněla.  

anketa

Máš nějakou oblíbenou fitku? Jakou? 
(fitka= krátká pohybová hra, většinou na ven)

Meloun: Oblíbenou fitku nemám, ale i za ty roky si rád zahraju schovku nebo frisbee.

Bart: Střihanou
Opka: Šátkovanou - hra mého mládí.
Vicky: Možná trojnožka, ale ta mi vždycky přijde super, dokud ji nehraju.
Šíp: Nemám, ale nejraději dělám na tréninku buhurt: pět proti pěti v plné zbroji s historickými 
zbraněmi. Kdo se dotkne 3mi body země, je vyřazen z boje.

10

fotozápis 

z akce 35.os kluBu na sokolovsku
Rozhledna Krásenský vrch, 777m. n. m u Františových lázní, kam vylezla naše oldskautská 

výprava 20. 5. 18
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výpravy

os v JiČíně
Logan/OS

Odjezd byl tradičně ze Skalky, ovšem vzhledem k malé výpravě (4 + Connie), jel Berdy 
osobákem. Dojezd na místo určení proběhl 
bez závad a po zaparkování u bývalých 
Jičínských kasáren, na dohled od Karla 
Havlíčka Borovského (z pomníku), jsme se 
jali přivítat s také právě dorazivší naší sestrou 
Pythou. Přijela od Staré Paky. Sešikovavše se, 
vydali jsme se k vrchu Čeřovka, což je něco 
jako Jičínský Petřín. Na vrcholu ční k oblakům 
věž rozhledny Milohlídka (+ 337m), která byla 
postavena z milodarů jičínských občanů v roce 
1843. Je vystavěna z kamenů, 9 metrů vysoká 
a uvnitř vedou k vyhlídkové plošině točité 
kamenné schody okolo zamřížovaných oken. 

Na plošině jsme zhotovili 
vrcholové foto s vlaječkou 
ČR. Dole pod věží se nachází 
městská vodárenská nádrž 
vystavěná ve stejném slohu. 
Kousek pod zábradlím pod 
věží jsme se pokoušeli 
se Syslem najít kešku - v 
místech jejího výskytu byly 
však jen pavučiny a mravenci. 
Opodál v jakési zemní kobce 
jsme našli u vchodu hnízdo 
s vajíčky kosa. Jinak kobka 
uvnitř připomínala jakousi 
tajnou laboratoř, kde se prý 
snad mohl vařit i ten „novýčok“ 
- populární to utrejch z 
poslední doby. Kdož ví?  Dolů 
jsme sešli lesem okolo bývalé, 
ale více méně se rozpadající 
junácké klubovny s nápisem „Bobří hráz“, jak hlásala letitá cedulka u zamčeného 
vchodu.Vždy máme na výpravě radost, když narazíme na místní skauty. Ti 
jičínští měli v lese zrovna nějakou střediskovou stopovací hru. Jejich úplně 
novou skautskou klubovnu jsme pak objevili na úpatí vrchu, v novém srubu, 
ke kterému dokonce vede ulice Skautská. Sešli jsme do ulic Jičína, když jsme 
ještě navázali spojení s „kačerem“ od Děčína. An lozil po suchém stromě lovíc 
kešku, která však spadla kamsi do temných dutin. Po odlovení keše u pomníku 
K. H. Borovského se vydáváme na prohlídku města, na Valdštejnské náměstí, 

kde právě vrcholí místní jarmark - kdo co koupí, neprohloupí. V infocentru 
kupujeme něco suvenýrů a razítkujeme. Pak nás čeká zahrádka před 12

hotelem Paříž na Žižkově náměstí 
- jenže mají na jídelníčku jen a jen 
smažené sýry. Nu což, skaut není 
vybíravý. Ještě se někdo doráží 
kornoutem zmrzliny a jdeme si 
prohlédnout skulpturu sluncem 
rozpálené plechové saně a udělat 
selfíčko u dřevěného Rumcajse a 
Manky, která je mimochodem nějak 
dopálená.
Pár fotek a jdeme se rozloučit s 
Pythou, která odjíždí směr Stará 
Paka a náš výsadek jede směr zámek 
Dětenice.
Kolem polí a pasoucích se stád, nutné 
ještě podotknouti, kolem žlutých 
polí - jak by ne -řepkou osetých. V 
Dětenicích si chceme prohlédnout 

okolí zámku, za vstup do parku se zde platí a na 
nádvoří právě skončili rytíři své klání na koních. Od 
staré středověké krčmy se táhne vůně opečeného 
masa a od pivovaru vůně hodně uleželé chmeloviny. 
Nakonec vybíráme jednu sympatickou zahrádku 
s nápisem cukrárna - kavárna a rozkládáme zde 
svůj poslední tábor před odjezdem ku Praze. Je tu 
ještě takový obří obchod se suvenýry všeho druhu 
- trika, boty, pohlednice, bylinné čaje, keramika 
atd. Vše tu rozhýbá vaši peněženku. Tak aspoň 
nějakou tu pohlednici a keramický knoflík pro 
štěstí na památku. Jinak je zde na náměstí před 
zámkem čilý, velice čilý turistický ruch.  Nasedáme 
do vozíku a jedeme již ku Praze zase kolem žlutých 
polí a pasoucích se stád. Dobře vyjeli, dobře dojeli.

anketa - pokračování: Jakou máš nejoblíbenější fitku?

Bobo: Vždycky jsem rád hrál Šátkovanou. Lze ji hrát v mnoha variantách…
Šmudla: Sobí šlacha 
Lovec: Šlapku.
Kuba: Lovení jablek z lavoru plného vody bez použití končetin. 
Napo: Asi „vesnice“ podle Iáčka, taky se tomu dá říkat „běhá celá vesnice“ - skupina lidí běhá 
dokola kolem chaty a vždycky nejrychlejší po každém kole může odpadnout.
Achil: Rád hraji noční frisbee.
Veverka: Bomba a štít
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na vrcholu rozhledny Milohlídka

klubovna jičínských skautů

plechová saň na Žižkově  náměstí 



zápisy

výprava do polaBí s os kluBem
14. dubna, Logain/OS

v sobotu 14. dubna se čenové 
Střelky opět zúčastnili zájezdu OS 
Klubu 35. střediska J. Rady Praha 
do Polabí. Sešli jsme se na Skalce 
a vyrazili Berdybusem ze Skalky. 
Naplněný Berdybus pomalu ztrácel 
účastníky. Nemoc, nutná návštěva v 
rodině, další onemocnění – pomalu se 
uvolňovala místa. I tak jsme vyjeli. 
První zastavení bylo v Přerově nad 
Labem. Zde jsme nejdříve navštívili 
Polabské národopisné muzeum 
se skanzenem lidových staveb 
přenesených sem ze středního 

Polabí a Nymburska. Velice pěkná 
expozice s ukázkami nejen staveb, 
ale i vnitřního zařízení s figurínami 
představujícími různé okamžiky 
v životě venkovského lidu (jako je 
koleda, zabijačka, svatba, různá 
řemesla a další). Vynikající byl i 
pohled do třídy školy před necelými 
sto lety. Ti starší zavzpomínali také 
na dobu mládí, kdy mnohé vystavené 
předměty používali jejich předci či 
oni sami. Byly to pro všechny naše 
účastníky hezké zážitky.
Další přerovská zajímavá expozice 
bylo muzeum Moto-velo pana 
Tomáše Moravce. Sbírka více jak 
70 jízdních kol a 60 motocyklů 
(včetně prvního stroje vyrobeného 

firmou Laurin a Klement) z let 1885 až 1965 včetně ucelené sbírky předválečných typů motocyklů 
značky ČZ, potěšil nejen znalce těchto strojů. Vše bylo doplněno různými cedulemi a doplňky z již 
zmíněného období. 
Další cesta vedla do Lysé nad Labem. Zaparkovali jsme na kopečku u zámku (zde je nyní domov 
seniorů) a prošli si zámeckou zahradu uspořádanou formou anglického parku se zajímavou 
naučnou stezkou zaměřenou na brouky, hmyz, včely. Potom jsme ještě prošli francouzskou zahradu 
s množstvím soch (zámek i zahrady jsou Národní kulturní památkou) a sestoupili do města. Prohlédli 
jsme si město a v restauraci U Bílé Labutě si dali chutný oběd. Cestou zpátky k Berdybusu jsme se 
zastavili na náměstí, kde probíhaly historické trhy s ukázkami různých řemesel a workshopů. 
Pak už jsme ujížděli ku Praze. Cestou jsme se ještě zastavili v Uhříněvsi na zmrzlinu. Berdybus se 
uložil ke spánku ve své garáži a my se rozjeli do svých domovů. 

zápisy

15. mackiáda
8. května, Logan/OS

Úderem 11 hodiny se na Latifundii v Troji shromáždili účastníci letošní májové oldskautské 
akce. Na zahájení byla vztyčena státní vlajka a Logan přivítal přítomné. Tradičně se sesedli pod 
hruškou zájemci o zpěv a naše písničky, které notovala skupina Dédur. Mezitím se již připravovalo 
ohniště k opékání uzenek tak zvaně k obědu. Byly rozloženy stoly, židle a lahůdky dovezené 
klubovním šikovatelem Mc Berdym i donesené účastníky srazu. A zlatým hřebem byl chutný guláš 
uvařený a dovezený br. Syslem, který provoněl celé okolí. Sláva mu, vždyť on je pašák. Také jsme 
vzpomněli těch, kteří tu s námi už být nemohou a napsali pár pozdravů skautským přátelům. Tento 
tradiční sraz oldskautů 35ky byl založen na památku našeho dlouholetého člena Maxmiliána 
Johna-Macka, který byl celý život skautem tělem i srdcem. 
Obvyklá soutěž klubu, pétangue, se brzy rozjela na plné pecky. A nejmenší účastník Henry 
nám soutěž zpestřil tím, že jednu modrou kouli vhodil dovnitř keře pichlavé túje, aby to bylo 
dobrodružnější.
Po této hodnotně obsazené soutěži se rozjela soutěž v šipkách. V ní bývá obvykle dosaženo 
mnohdy zajímavých výsledků. A obvykle vyhrávají ti, kteří třeba celý rok nevzali šipku do ruky. 
Opět jsme si zazpívali při kytaře v kruhu okolo ohniště a pozvali jsme sestry a bratry na další 
naše klubové akce – výlet do západních Čech a na 5. oldskautské jamboree v Miletíně. Vítězům 
soutěží byly předány tradiční kreslené diplomky.                                   
Sejmutím vlajky a generálním úklidem prostoru latifundie pak bylo naše setkání za velmi 
příjemného počasí ukončeno.
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slavnost u pomníku
vzpomínky

oBnovení ‘68
Vzpomínka na obnovení 35. střediska dne 19. dubna 1968 při příležitosti uplynutí 50 let od této 

události.

Karel Skála - Sabu 

V roce 2017 jsme oslavili 100. výročí založení našeho střediska. A hned na letošní rok 2018 
připadá další velké výročí. Je tomu již 50 let, kdy Karel Skála - Atri obnovil naše 35. středisko. O 
této události si napíšeme třeba někdy více. Teď jen malá stručná vzpomínka na jaro 1968 a na náš 
první střediskový tábor v Miletíně na řece Želivce.
Atri byl od roku 1937 členem pětatřicítky v Praze - Libni, ale od roku 1960 bydlela rodina Skálova ( 
Atri, Kendy, Veverka a Sabu ) ve Strašnicích, v Oravské ulici 1893/15.
V dubnu 1968 Atri vlastnoručně napsal a namaloval velikou ceduli, kterou vylepil za výlohu 
samoobsluhy v Rybníčkách. Tam zval zájemce o Skauting na 19.4.1968 k naší budoucí klubovně 
na Skalce v Jevanské ulici číslo 12. Tam ještě nebylo ani sídliště, zdaleka ne metro a dokonce ulice 
Na Padesátém nebyla spojena s Úvalskou. Zajímavostí je, že proti klubovně  (v Jevanské ulici 17) 
bydlel malý chlapec Petr Beran - Tíšek, kterého většina z nás zná jako Berdyho a který je po dlouhá 
léta významným členem a pilířem našeho střediska.  
Začátek schůzky byl v 15 hodin. Atri měl svůj starý skautský kroj a klobouk a za pomoci Kendy i mě 
oblékli do vlčáckého kroje, který narychlo doma vyrobili. 
Včas jsme vyšli z Oravské do Jevanské a cestou přemýšleli nahlas, zda tam někdo přijde. Ale ke 
klubovně jsme se už skoro nemohli dostat, jak tam bylo plno lidí.  
Později jsme sečetli, že přišlo 93 chlapců a 29 děvčat. Dále několik vedoucích a mnoho rodičů. 
Tato první schůzka se musela konat venku před klubovnou. Pamatuji si jen málo, bylo mi sedm a 
půl roku. Atri vynesl stůl z klubovny, na který mě postavil, abych byl dobře vidět a předváděl dětem a 
hlavně přítomným maminkám, jak má vypadat skautský kroj. Naše maminky to zvládly na jedničku. 
Barvily šátky,  někdy i košile, vyšívaly domovenky a později pak odborky. Muselo se spěchat, blížily 
se prázdniny a tábor. Kendy šila doma bílo-modro-žlutou skautskou vlajku, protože ty další se 
sehnaly a našly až později.
Nemohu vypsat všechny, ale napíši jen několik členů našeho střediska, kteří se zapojili do činnosti 
už od prvních dnů. 
Byli to Atri, Kendy, Logan, Derviš, Sup, Pirát, Eva - Gill, Tom, Veverka, Sabu, Berdy, Ježek, Tiki, 
Stopař, Ruměna, Ivana - Pytha, Jana - Peggy, Robin, Drobeček - Grizzly a mnoho dalších. 
Oddíly začaly pracovat, jezdily i na oddílové výpravy.  První slib třinácti nováčků se konal již 
18. května v klubovně v Jevanské, za účasti paní Marie Radové. Ta dala souhlas, aby naše 
35. středisko neslo jméno Jaroslava Rady, jejího syna, který byl  členem předválečné pětatřicítky a 
padl za vlast v květnu 1945. 
První středisková výprava se konala 19.května 1968. Jelo se vlakem do Lán k hrobu TGM a hrála 
se pěkná hra v Lánské oboře. 
A vrcholem našich začátků byl tábor v Miletíně u Humpolce na řece Želivce, který nám zapůjčil 
Josef Odehnal - Akela, předválečný skautský vedoucí Atriho. 
Tábor se konal  od 26.července do 17. srpna 1968. Kromě nás členů pětatřicítky se tábora zúčastnili 
také členové 10. střediska TRIGLAV z Bílé Hory, které vedli Josef Souček - Ďábel a Jelenka 
Součková - Kari. Vzpomínám, že tehdy bylo mnoho vos, ale jejich žihadla ještě nebyla tak alergická. 
Tak to byly naše začátky v roce 1968, od kterých uplynulo již 50 let! 

16 17



narozeniny + 1

Hergé, JestřáB, kendy 
Karel Skála mladší - Sabu 

Tiskařského šotka asi znáte všichni. Někdy schová písmenko, jindy prohodí fotky. Nebo jako 
v tomto případě, nenasyta jeden, zašantročí celý článek. Tenhle měl vyjít v červnovém čísle 2017. 
Čtenáře prosíme o drobnou matematiku: k výročím přičtěte +1 a Sabua o pochopení. 
Šotek byl pověšen za ušiska do průvanu. Vaše redakce

narozeniny slaví : Jaroslav Foglar - Jestřáb,  Georges Remi - Hergé, Irena Skálová - Kendy 
Na letošní rok připadá výročí narození dvou spisovatelů, kteří se proslavili 
také komiksem. Oba se narodili roku 1907 a uplynulo tedy 110 let od 
jejich narození. Jeden z nich má stejný den a měsíc narození jako naše 
legendární vůdkyně Irena Skálová - Kendy, která je ale o 22 let mladší a 
slaví 88. narozeniny. 
Jaroslav Foglar - Jestřáb se narodil 6.července 1907 a žil do 23.ledna 1999. 
Napsal mnoho krásných knih pro mládež. Nejznámější jsou asi Rychlé šípy, 

které známe z knížek a hlavně z kreslených 
příběhů - komiksů. Jaroslav Foglar znal 
i zakladatele našeho střediska, který se 
jmenoval Ladislav Rački a zapůjčil tehdy 
osmnáctiletému Jestřábovi své tábořiště na 
Sázavě nedaleko známé Sluneční zátoky. 
V Belgii i jinde na světě znají příběhy o 
reportéru Tintinovi a jeho věrném bílém 
pejsku Filutovi. Tintinovi se také přezdívá 
belgický Mirek Dušín, podle vedoucího Rychlých šípů. 
Tyto krásné příběhy napsal i nakreslil Georges Remi - Hergé, který 
se narodil 22.května 1907 a žil do 3.března 1983. 

I jeho krásné a zajímavé příběhy 
můžeme znát z filmů a komiksů, 
které se vydávají v různých 
zemích světa. 

Až budeme vzpomínat o prázdninách na 
narozeniny Jestřába, vzpomeneme si i na 
naši skautskou vedoucí Irenu Skálovou - 
Kendy. Narodila se 6.července 1929 a již 
v dětství se zapojila do skautského hnutí, 
spolu se svou věrnou kamarádkou, Jelenkou 
Součkovou - Kari. Po druhé světové válce se 

seznámily se skauty z 10. střediska z Bílé Hory a 
staly se členkami jejich střediska. Tam tehdy byl 
členem i Josef Souček - nám skautům známý jako 
Ďábel, který se stal později manželem Jelenky.  
Irena Skálová - Kendy se pak seznámila se svým 
budoucím manželem, Karlem Skálou - Atrim, který 
byl členem 35. střediska v Praze - Libni a vedoucím 
305. oddílu. 
Později - 19.dubna 1968 - byli spolu u obnovení 
Junáka. Kendy byla dlouhá léta zástupkyní 
vedoucího 35. střediska pro dívčí kmen a nyní je 
čestnou vůdkyní 35. OS klubu.
( Letos 8. května u Logana na zahradě představovala 
babičku Boženy Němcové. )

Calvin a Hobbes

au!
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výpravy

o Břidlici a lidecH
Tecklis

Když jdete do podzemí, v podstatě nemůžete být přespříliš opatrní. A my, 
protože jsme chlapci zkušení, jsme nenechali nic náhodě a pořádně se připravili.  
Mezi první věci, které musíte rozmyslet je, s kým se tam vydáte. Nás například bylo pět. Nebo, jak to podal 
náhodný kolemjdoucí: čtyři z tanku a hlídací pes. Když kolem nás projela Kontrola důlních děl viděla:  
- Šmudlu, zkušeného dololezce, který je u zrodu takovýchto nápadů. V současnosti uvázaného na 
francouzské hole. Nikterak pevně, jak se ukazovalo. Zvláštní znamení: skaut. 
- Jeho spolubydlícího Achila, který se přidá ke kdejaké ptákovině a nevynechá příležitost k rejpnutí 
do Šmudly. Zvláštní znamení: skaut. 
- Já, jehož zvláštní znamení, milý čtenáři nepochybně znáš, mj. skaut. 
- Rob, otec dvou dětí, zodpovědný organizátor, hlas rozumu a na této štaci jediný řidič. Zvláštní 
znamení skaut 
- a v roli zmíněného psa Robova dcera Tereza. Pod kapotou pět let a překvapivá výdrž a odvaha 
tváří tvář temnotě. Zvláštní znamení: NENÍ skaut. 
Pro malou Terezku jsme byli strejda Šmudla, strejda Achil a strejda Marek.  
Kontrola důlních děl při pohledu na náš prapodivný cirkus pokrčila rameny a odjela kontrolovat důlní 
díla, potažmo jejich vchody. 
To je další věc, kterou je zapotřebí zvážit. Kam lézt a jak se tam dostat. Oblast břidlic vybral Šmudla 

a s Robem v ní našli řadu kandidátů na vstup. 
Horizontální vlezy jsou většinou chráněné mřížemi, 
které jsou z velké části odemčené, odříznuté nebo 
ohnuté. V případě vstupů vertikálních je díra v zemi 
obehnaná plotkem. 
Z geologického hlediska musím o výletu říct, že 
naše břidlice je sedimentační hornina vzniklá z 
jílu. Vyznačuje se tím, že se rozpadá na desky, 
někdy i dost tenké. Snadno se do ní rýpe. Díky 
těmto a dalším vlastnostem se používala jako 
krytina střech, školní destičky na psaní, brousky, 
nebo po rozemletí do gumy na pneumatiky či do 
gramofonových desek. Střechu z břidlice má prý 
Národní divadlo. Doly jsou pak plné nevytěženého 
a neužitečného materiálu, který je například příliš 
křehký. Buď popadaného ze stěn a stropu, nebo 
úhledně srovnaného. V tom prvním případě jde 
většinou o kusy ve velikosti od lidské dlaně po 
menší kamion, které jsou nepříjemné jen když je 
jimi pokrytý šikmý svah. Naopak vyrovnané desky 
působí mlčenlivým dojmem opuštěného hřbitova. 
Uklidní, když vidíte první vyskládané zídky a mohyly. 
Fascinují, když narazíte na první klenbu. Omráčí, 
když se klenba nad hlavou otevře a vy koukáte do 
30 metrů vysokého komínu a všechny ty kameny 
nad vámi jsou lidskou rukou položené desky, které 
zaplnily dóm o rozloze hokejového stadionu. Potkali 20 21

jsme potůčky, šli jsme průvanem, našli jsme 
pozůstatky těžby i dílnu na výrobu pervitinu 
a funkční vodovodní trubku i s kohoutkem 
trčící ze zdi a nádrže i důlní vozíky s naprosto 
průhlednou vodou, prošli jsme dómy o velikosti 
haly a také jednu úzkou chodbu plazivku, 
vyhnuli se bělostným plísním jak bambule od 
čepice, ale nic na mne neudělalo takový dojem 
jako lidská práce v těch skládaných zdech. 
Zvláštním místem pak byla křižovatka, kde se 
klenba rozdvojovala na rozcestí. Oba druzí 
strejdové si všechno pečlivě fotili a strávili 
dlouhé chvíle vymýšlením ideálního nasvícení. 
A pózováním. Že jsme kvůli tomu tahali 
přenosný reflektor značky Noc-na-den, zní asi 
pochopitelně.
Krom zdrojů světla a zmíněných foťáků jsme 
s sebou tahali bordelhadry, oblečení nejhorší 
úrovně určené k roztrhání při plazení a 
opakovanému zabahnění od vlastně všeho. 
Musí ho být dostatek vrstev, protože v podzemí 
je zima. Dokonce taková, že jsme v jednom 
místě narazili na zbytky ledu. K oblečení patří 
holínky, které se prostě hodí jak do bahna, tak 
podzemních potůčků. Za zapůjčení děkujeme 
Šmudlovi. Nutné byly jen na jednom místě, kde 
jsme si ale pro změnu do bot nabírali vrchem. 

Rob tam dcerku nesl na zádech, což ztěžovalo to, 
že krom vody po kolena byl strop v úrovni ramen. A 
pak batůžek s nejnutnějším vybavením, například 
pilkou na železo. Naopak zespod jsme si toho moc 
neodnesli. Terezka kameny na kreslení, já hladké 
šutry na broušení. Že fungují jsem hned vyzkoušel 
a říznul se při olizování čepele do rtu. To Terezka 
nejprve způsobně kreslila kamenem po kameni 
na zemi, pak tátovi na ramenou s deskou opřenou 
o jeho hlavu a nakonec vynechala kamennou 
destičku úplně a ryla přímo do hlavy. Ne dlouho. 
Povrchové části naší výpravy budou znít opravdu 
povrchně. Spali jsme pod širákem, ve stanu či v 
autě. V noc, kdy pršelo, jsme si ustlali na stole 
a pod lavičkami turistického přístřešku. Pili jsme 
z pramenů, vodu z obchodu a z plechovek. 
Jedli jsme společně ze Šmudlova superešáku. 
Speciálně se vyjímá jen sjezd letní bobové dráhy 
v Hrubé vodě. 
Takže víkend vzala voda. Naštěstí vzala i všechnu 
špínu, se kterou jsme se vrátili po D1. A to je asi i 
to nejdůležitější - že jsme se vrátili.
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otázky

Zeptali jsme se opice
1. Kdybys mohla mít libovolnou superschopnost, co by sis vybrala?
Je to těžké, ale nejspíš bych chtěla umět vrátit čas, protože dělám chyby, které nejdou napravit a 
pak jich lituji celý život. A někdy je těžké se s tím naučit žít.

2. Kdybys mohla být jakýmkoli zvířetem, jakým bys byla?
Každé zvíře má něco do sebe. Je to potom těžké si vybrat. Asi bych chtěla být psem, protože 
nemá až tolik náročný život.

3. Která písnička tě vždycky potěší?
Těch písniček je hodně. Ale jestli si mám vybrat jen jednu, tak to asi bude There‘s Nothing Holding 
Me Back od Shawna Mendese, protože je taková chytlavá a pokaždé mi zlepší náladu.

4. Kdyby ses vůbec nemusela starat o peníze, co bys v životě dělala?
Hodně bych chtěla cestovat po světě a živit se třeba jako fotografka přírody.

5. Kam by ses podívala, kdybys nemusela řešit peníze, přepravu ani čas?
Ráda bych jela na Nový Zéland nebo do Amazonského pralesa opět kvůli přírodě. Hodně mně 
baví objevovat.

6. Jaká je tvoje oblíbená vzpomínka se skautem?
Nejradši vzpomínám na den, kdy jsme se s Keškou začaly bavit. No a bavily jsme se víc a víc a 
víc až jsme se staly nejlepšími kamarádkami. Nikdy jsem si nemyslela, že díky „kroužku“ si najdu 
nejlepší kamarádku.

7. Jaký máš nejsilnější zážitek z výpravy nebo tábora?
Můj nejsilnější zážitek je ten, když jsem splnila svou první bojovku, díky, které jsem se jako malá 
přestal bát.  

8. U čeho si nejlépe odpočineš?
Nejradši odpočívám u filmu nebo písniček. Třeba si sednu ke stolu a koukám sena nějaký film, ale 
na odpočívání nemám moc času, protože se snažím trávit svůj volný čas s kamarády a nebo na 
skautech.

9. Čemu na světě bys chtěla porozumět?
Ráda bych rozuměla lidem, kteří se na něco zeptají a chtějí slyšet pravdivou odpověď, alekKdyž 
jim řeknu svůj názor, tak se naštvou.

10. Kdybys mohla dostat pravdivou odpověď na jednu otázku, na co by ses zeptala?
Mám kolem sebe lidi kteří mi nelžou a navzájem si věříme, takže opravdu nevím.

11. Co bys zkusila, kdyby ses nebála?
Já jsem taková, že si chci vyzkoušet všechno, ale asi čeho se bojím a chci to zkusit tak je plavat 
se žraloky. Jsou to zajímavá stvoření a taky nebezpeční, a proto mě i docela zajímají.

12. Co Ti v poslední době udělalo radost?
Asi největší radost mi udělalo to, když jsem se stala rádcem jedné družinky. Za což jsem hodně 
ráda a hodně si toho vážím, že mi takhle vedoucí věří.

13. Jaký Večerníček máš nejradši na světě?
Jako malá jsem milovala Pata a Mata a aj teď je mám ráda. jsou to takové chytré postavičky, které 
si se vším poradí.  Jejich nápady vykouzlí úsměv na tváři.  

  

rozhlédnutí

skauti a práce
Tecklis

V časopise Respekt vyšel velký článek o skautech a o tom, jak se skautské zkušenosti hodí  
při shánění práce. Ze zvědavosti jsem položil obdobnou otázku zaměstnaným lidem v našem 
středisku. Tak se dělím o odpovědi.
Většina odpovědí se nesla ve velmi kladném duchu, Bobo zmiňuje uvědomění si zodpovědnosti 
za sebe, ale i za druhé, systematický přístup k povinnostem a také dovednost rozdávat úkoly, tedy 
kompetence nezbytné k vedení jakéhokoli týmu. Na druhou stranu poznamenává, že „skautské 
středisko nelze vést jako firmu“. Nevím, jestli je to narážka na reklamní heslo jednoho premiéra, 
ale věřím, že je to pravda.
Napo nedávno jednoho skauta přijal jako posilu ve svém zaměstnání. Kromě řízení týmu 
vypíchnul, že se naučil více respektovat názory ostatních.  Například skautský vzdělávací kurz by 
považoval za přínos pro mnoho lidí na různých řídících pozicích. 
Benyho zkušenosti naopak nejsou tak pozitivní. Jeho skautská kariéra i dvacetiletá zkušenost 
instruktora skautských vzdělávacích kurzů mu bohužel při hledání práce nepomohla, ačkoli ji 
zmiňoval v životopise i na pohovorech. 
A já mohu vlastně taky přihodit vlastní zážitky. Nedávno jsem na pohovoru potkal skauta, který 
měl v životopise vůdcovky a aktivní členství v nejmenovaném (největším) pražském středisku. 
Udělal na mne takový dojem, že dnes sedí v práci vedle mne a nedávno jsme měli i vlastní 
šátkový den. A když k nám přijel kolega z Velké Británie, bývalý scout, měli jsme o společné téma 
více. 
Abych to shrnul. Můj pocit je, že když člověk zůstane u oddílu dost dlouho, naučí se, že vlastně 
umí cokoli. Protože musí. Také skauting dává příležitost a někdy vysloveně nutí zlepšovat se 
v činnostech, ke kterým by se jinak nedostal. A může to být třeba psaní článků do časopisu, 
stavba latríny, nebo účetnictví. Některé z nich se v zaměstnání mohou i hodit. Příkladem může být 
tiskový mluvčí Křeček, který se ze skautského mluvčího vypracoval na mluvčího politického.
A vám, co si ještě své zaměstnání rozmýšlíte, třeba skautování pomůže s výběrem. Protože 
skauting není jen kroužek.
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