


Milí čtenáři,
Je to celkem přesně sto let. Nepřísluší mi 
zacházet do přílišných detailů, od toho je 
tu spousta povolanějších. Jsem si jist, že 
mnoho povolanějších se najde a o zrodu naší 
republiky toho zazní, když ne všechno, tak 
téměř vše. Jako skauti se můžeme pyšnit, 
že naši předchůdci u toho byli a přiložili 
ruku k dílu. Skautské poště byla věnována 
samostatná výstava. Vzhledem k tomu, že 
tehdy nebyla možnost posílat dokumenty 
v PDF a e-mailem, pošta sloužila pro mnohem 
více, než jen doručování pohlednic, můžeme 
si být jisti, že by bez mladých pošťáků byla 
cesta k dnešnímu státu mnohem kostrbatější. 
I mnohokrát později skauti  hráli důležitou 
roli skrz českou historii, například v různých 
odbojích. Nastavili nám tak vysokou laťku, o 
jejíž dosažení se můžeme snažit.
Naštěstí dneska už o tolik nejde. Když dnes 
nesplníme své skautské povinnosti, nezhroutí 
se rodící se stát. Sázky jsou dnes, snad, nižší. 
Nebo možná jen nejsou tak snadno vidět. 
Třeba jsou naopak mnohem vyšší. Vždyť je 
možné, že v banku je celý svět a my svým 
chováním můžeme zajistit, aby nám vydržel o 
něco méně, nebo o něco déle. 

Mluvím o naší stopě, kterou zanecháváme 
na Zemi, a nejen té uhlíkové. Jak moc ji 
svým chováním zatěžujeme. Dříve jsme 
ji chránili zhasínáním světel, činnost při 
dnešním využívání zářivek, LED svítidel 
a celokontinentální energetické sítě 
bezvýznamná. Opět, ani zde nejsem z těch 
povolaných, kdo by vše věděli, udělejte si 
prosím vlastní průzkum internetem - jakožto 
skauti bychom měli být schopní průzkumníci. 
Nicméně prý mezi zásadní faktory likvidující 
prostředí patří výroba masa. Toho chutného, 
křupavého šťavnatého masa. Zachrání  ale 
planetu o jeden guláš týdně (nebo denně) 
méně? Nevím. Asi to dnes neví nikdo.
Dnes,  jako před sto lety, jde o to, co je zrovna 
důležité. Tehdy to byl samostatný stát. Dnes 
ohrožení státu stále někteří vnímají, ale 
řekněme, že není tak bezprostřední. Sami si 
tak můžeme vybrat, co je pro nás ta důležitá 
bitva, které se chceme účastnit a také jakým 
způsobem. Na nás je vybrat si, co je důležité. 
Ale... steaky nebo poštovní služby, hlavně aby 
to bylo něco.
Schválně jestli z následujících článků poznáte, 
co pro nás bylo v posledních měsících důležité. 
Pro mne to třeba byly boty (viz. Expedice, 
str. 10).
Spanilé čtení vám za redakci přeje

Tecklis

Plánovník
2. 12. 2018                 Mikulášské putování
31. 1. – 3. 2. 2019           Střediskové hory

Příští lokali má uzávěrku

11. 11.
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tábory

Z kroniky Tábora 305.
úterý 17. 7.
Každý by asi čekal, že svůj zápis začnu obvyklým „Byl budíček a poté rozcvička…“ Není tomu 
ale tak! Když mě Chlup budil na hlídku, zjistila jsem, že již za Chupovy hlídky nás přepadli skauti 
z Litoměřic. V jídelně už seděli čtyři kluci, které Chlup s Hláskou chytili, další dva ale chyběli. 
Následně celá moje hlídka byla jen o tom, že jsem hlídala špalek a kluci chytali znovu a znovu ty 
skauty, jelikož stále utíkali. Po dlouhých hodinách nakonec přepad skončil a my mohli jít spát. A 
konečně nastal budíček a po něm – nečekaně – rozcvička a mydlení obličejů a zubů. Bouchání 
o pokličku nás všechny svolalo do jídelny a my si každý vzal chlupatý chléb. Po nástupu, 
morseovce a mozkovně se s námi vlčata rozloučila, jelikož šla na výlet. My jsme tedy vytáhli pálky 
a míčky, abychom si zahráli softball. Ten nám zabral celé dopoledne. Hned poté jsme měli oběd, 
ke kterému jsme dostali od služby polévku a čočku s párkem. Polední klid proběhl překvapivě 
v klidu a na konci přišla vlčata z výletu a my jsme s Vlnkou, Hermionou a Viky měla každá 
batikovat svoje triko. Tedy, nejdříve jsme pouze navazovaly trička, aby nám je holky nabatikovaly. 
My se poté převlékly do plavek, ale nešly jsme plavat. Slavík nám řekl, že musíme běžet podél 
břehu až k maringotce a vzít pozlacené klacky. V tom nám ale bránily „kameny,“ které na nás 
stříkaly vodu. Hra byla na náš vkus lehce vražedná, nejeden člověk přišel za vedoucími, že má 
zraněnou nohu. Pak jsme již většina měla hotové tričko a ta se pouze sušila. Večer jsme ještě 
hráli hry, tedy softball, a nakonec jsme šli spát.
zapsala: Veverka

neděle 29. 7.
Ráno jsme si místo rozcvičky uklízeli. K snídani byl obložený chléb. Po snídaní následoval 
program Veverky a Prskavky. Ti v lese rozmístili ručníky a hlídali je. Naším úkolem bylo jich 
sebrat co nejvíce, aniž by nás obránci viděli. Po tomto programu jsme se přesunuli do vody, kde 
jsme hráli vodní frizbee. Následovalo koupání a potom oběd. K obědu byla moc dobrá svíčková. 
Potom byl dlouhý polední klid, dokud nás nakonec všechny nesvolali. Při tomto programu jsme se 
rozdělili do tří skupin. V táboře byli tři vedoucí a Veverka, kteří měli nějaké zranění, např. na Alču 
spadla větev, Veverka se řízla atd. Ještě jsem zapomněl na program předtím. To jsme měli v okolí 
tábora rozmístěné šifry, které nás dovedly až na místo, kdy byla naše svačina. Po těchto dvou 
hrách odjel Napo s Karamelou. Pak následovala večeře, což byl zbytek svíčkové. Večer jsme se 
odebrali do hajan.
zapsal: Rádio

středa 1. 8.
Ráno jsem byl probuzen Péťou, legendou mezi muži. V 7:30 jsem se dostal ze spacáku a vyrazil 
do služby. Snídaně byla a byla dobrá. Jakmile byla hotová snídaně, Slavík probudil naše spící 
soudruhy svým zpěvem. Na rozcvičku ostatní vyrazili s Rádiem. Dále jsme začali vyrábět bambule 
a kytičky. Oběd byl. Ano, opravdu byl, a byl to KašPárek. V kuchyni byl rekord, co se týče stupňů 
(45,9). Není divu, že mi bylo dost blbě. Po poledňáku neboli velkém +- dvouhodinovém odpočinku 
po obědě, jsme dostali nabídku. Buď budeme kopat díru a bude Seatonův hrnec, anebo se 
pojedeme koupat do Lípy a kuře bude potom. Odpověď byla jasná. Úžasná jízda v Land Roveru 
nám nepřinesla nic jiného než úžasný skok a následně Rádiův naraženej zadek. Kuře bylo dobré, 
ale občas chroupalo, jako kdyby v něm byl písek. Jinak ok. Po vyčerpávajícím dnu jsme se odvalili 
do týpek. Dobrou noc.
zapsal Dominik
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tábory

Můj pohled na tábor
Tygr / Střelka

Každý skautský tábor má něco do sebe. Něco skvělého a něco, co nás má zaujmout. Na 
každém táboře máme získat super kamarády a dobré vzpomínky. A já jsem si letos stoprocentně 
jistá, že jsem úžasné kamarády a skvělé vzpomínky získala. 
Každý nástup jsme si všichni užili. Někdy byl legrační a někdy jenom zábavný. Třeba, když 
někomu nalili vodu do rukávu (ten někdo jsem byla já! Haha!). Všichni se smáli a já měla chuť 
začít se smát taky. Ale no, snažila jsem se tvářit vážně. Tábor byl jednoduše úžasný. Nalezla jsem 
spoustu lidí, kteří mi sedli. A taky jsem jim pomáhala s jejich problémy. A oni mi zase pomáhali s 
mými. 
Všem lidem z tábora jsem se mohla svěřit a říct jim o tom, co mě trápí. A všichni to pochopili.  Za 
to jim chci hrozně poděkovat. Jsou super! 
Celý tábor se děla spousta her, které nás všechny bavily (Lišáky, Střelku, ale doufám, že i 
vedoucí, kteří si dávali práci hry vymyslet.).
Každá hra nás něčemu přiučila (ať spolupráci, přátelství nebo informacím, které se nám budou 
hodit). 
Bylo tam plno věcí, ze kterých jsme si všichni mohli dělat srandu. A většinou se všichni jenom 
smáli. Někomu se stýskalo, ale přeci jenom rodiče nejsou jediní, kteří si chtějí odpočinout (i děti 
od rodičů chtějí na chvíli pryč). 
Některé dny nebyly jednoduché. Třeba spaní na puťáku, když začalo pršet (PS: Keška do mě 
nemusela kopat, aby mě vzbudila. Někoho prostě déšť nevzbudí, no). Nebo třeba to naše blbnutí 
v kuchyni. Celé dva týdny byly zábava! Snad nejlepší chvíle v celém roce. Bohužel už zbyly jenom 
vzpomínky. Kéž by tu byl další tábor! 

„Tohle mi udělal Bob Vražedník...” Opice ukáže na svojï nohu. 
„Kdo?” Nechápavě nakloním hlavu na stranu.
„Kolík před našim týpím.” vysvětlí mi Keška. 
Tohle bylo vtipné a doteď si z toho děláme srandu. 

Každá vzpomínka něco znamená a každá je pro mě důležitá. Každý táborový den začal krásným 
počasím - ať pršelo nebo svítilo sluníčko - bylo krásně. Vždy jste první spatřili náš tábor, louku a 
les. Je skvělé trávit čas v přírodě, pomáhat ostatním a na chvíli se odtrhnout od telefonu, seriálu, 
učení, nudy, města a spoustu dalšího. Každý tábor má své kouzlo. I padání z postelí může být 
svým způsobem taky kouzlo (jak pro koho).
Slibování při závěrečném ohni má ohromnou moc při všech vzpomínkách na toto léto. Letos 
slibovaly jenom Lucky (se to hezky sešlo), já, Keška a Lachťa. Oheň, který mě hřál do zad, když 
jsem opakovala věty slibu po Tecklisovi, jakoby říkal, že jsem v bezpečí, že se není čeho bát, že 
to zvládnu, a že trému mám vypustit. Bylo to tak klidné. 
Spaní pod širákem nebude nikdy nudné, protože máte možnost před spaním pozorovat 
nekonečné množství hvězd, nekonečný vesmír. Planety, meteority a mnoho dalšího. Co kdyby byl 
příští tábor na Měsíci? Mně by to nevadilo - hahaha. 
Další věc je, že noc skrývá spoustu věcí. Pomalu nevidíte ani na krok, ale stejně jste ochotni jít 
dál. Nevíte, co se kolem vás děje a je to kouzelné. 

Noční plutí na lodi s Teklisem po noční vycházce bylo super! Vyprávěl nám o souhvězdích a také 
nám je ukazoval. Slyšeli jsme pádla nabírající vodu, šum rákosí a tancování větru v korunách 
stromů. Bylo to hrozně moc krásných zvuků. Osobně se mi pozorování hvězd líbilo, někdy jsem 
jen tak ležela na zemi a koukala na vycházející miliony hvězd, které v sobě ukrývají tajemství. 
Sledovala souhvězdí, meteority a celý širý svět. A v tu chvíli mi to došlo.  To tady ve skautské 
rodině jsem doma. To skaut mě naučil, že bez vytrvalosti člověk nikdy nevyhraje, že i prohra 
je výhra, že někdy je lepší mít kolem sebe partu přátel a všechno jde líp, že nikdy nic nebude 
jednoduché a kdyby bylo, žádná zkušenost nám nepřibude, že snaha se vyplácí, že když něco 
chcete dokázat, musíte si za tím jít v každé době a nesmíte se vzdávat. A taky to, že skaut je to 
nejlepší, co mě v životě mohlo potkat! 
Doufám, že se příští rok zase setkáme, všichni budeme v dobré náladě a všechno si užijeme jako 
letošní rok! 

zápisy

Závěrečná výprava
Chlup / Vlčáci

Měli jsme se sejít na Strašnické, ale já přišel pozdě (asi jako Žvejk) a tam čekal už jen Kuba. 
A tak jsme jeli jen my dva a ostatní o metro před námi. Ale autobus jsme stihli. Výjimečně tu byla 
i Ema. Po dlouhé jízdě autobusem jsme dojeli do nějakého zapadákova (Turnov) u Českého ráje, 
kde jsme si rozdělili jídlo a vyrazili jsme na cestu. Vedoucí dali mapu Šmoulovi, aby nás vedl 
k nějaké přírodní rozhledně. Několikrát jsme zabloudili, ale nakonec jsme došli na určené místo. 
Tam jsme si dali večeři a vedoucí nás dovedli na místo, kde jsme postavili stany. Ještě jsme si 
zahráli městečko Palermo a šli spát.
Ráno nás probudil Špageta a vyběhli jsme na rozcvičku. Po rozcvičce jsme namazali chleba, 
zabalili stany a vyšli na cestu. Po chvilce cesty jsme došli na hrad Valdštejn. Tam si Slavík koupil 
turistickou známku a my šli dál. Zastavili jsme až na oběd. A po obědě zase šli. Když už se začalo 
stmívat, postavili jsme stany a šli spát.
Ráno jsme se probudili a šli rovnou vařit snídani. Po snídani následovala cesta do Sobotky. Po 
cestě jsme došli na nějaký hrad (Kost) a u něj jsme měli přestávku. Kuba mi potom řekl, ať se 
jdu podívat do restaurace, kolik stojí kofola. Já mu řekl, že tam jít nemůžu, protože to pokazím, 
a pokazil jsem to, protože jsem šel úplně jinam, než měl Kuba na mysli. Ale ostatním to vůbec 
nevadilo, protože si tam koupili hranolky, krokety a palačinky. Po této přestávce jsme šli rovnou 
do Sobotky. Ale Slavíkovi se udělalo blbě (alergie) a tak šel za námi. V Sobotce jsme si došli na 
zmrzku a Slavík na energiťák. Slyšeli jsme tam sirény a viděli výjezd hasičů. Když přijel autobus, 
tak jsme nastoupili a jeli zpět do Prahy.
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zápisy

Zahajovací výprava 309.
14. – 16. září, Tygr / Střelka 

Pátek. 
Sraz byl pro změnu na Roztylech. Ale zřejmě to nikomu nevadilo, protože si nikdo nestěžoval 
(aspoň myslím). Autobus nám jel až za 15 minut, ale to čekání jsme si zkrátili tím, že jsme si 
povídali. Když přijel autobus, batohy jsme si dali do malého prostoru a sedli si na sedadla. Já, 
Lachťa, Hraboš, Keška a Opice jsme seděli na posledních pěti místech. Před námi seděly na 
jedné straně Jahoda a Kotě a na té druhé Houba, která usnula. 
Když jsme vystoupili čekala nás pětikilová  cesta. Nevěděli jsme, jak to tam bude vypadat, ale 
nakonec se nám tam moc líbilo! Sice jsme museli prolézat různým roštím, ale stálo to za to!!! 

Batohy jsme si položili na zem a Tecklis nám řekl ať postavíme stany. Lachťa s Hrabošem mě 
začaly hrozně přemlouvat, abych byla s nimi... Chvíli jsem váhala, ale nakonec jsem se rozhodla 
pro Hraboše a Lachťu, šla jsem říct  Kešce a Opici, že budu spát s holkami a šla jsem s nimi 
stavět stan. 

Chtěly jsme ho postavit někde na trávě, mimo duby, ale nakonec jsme ho stejně postavily 
nebezpečně blízko pod dubem. Stan jsme měly mezi stanem Houby, Kotvy a Niki a mezi stanem 
Kešky, Opice, Jahody a Kotěte. Při stavění byla legrace a taky mi na hlavu spadlo pár žaludů, 
ale to nevadí. Po dostavění jsme se jako poslední dostaly k ohni (i s večeří) a začaly jíst. Během 
toho tam Achil, Šmudla a Tecklis mlátili dřevěnými poleny do tlusčích polen (omlouvám se za 
svoje vysvětlování, ale fakt mi to nejde...). Dělali při tom šamanské zvuky, takže jsem se cítila jako 
bychom byli na nějakém obřadu. Chvíli jsme tam seděly a povídaly si, ale i na nás dopadla únava, 
tak jsme si šly do stanu pro kartáček a zubní pastu a vyrazily k pumpě, která nebyla daleko, 
musely jsme projít kolem záchodů (latrýn) a pak jenom pár kroků a byly jsme tam. 

Po vyčištění zubů jsme vlezly do stanu, zabalily se do spacáků a chvíli jsme si povídaly. Nakonec 
jsme usoudily, že bude nejlepší jít spát, ale moc to nešlo, kvůli těm žaludům, které nám padaly na 
stan. 

Sobota 
Ráno jsem se vzbudila poměrně brzy, což mě pěkně štvalo. Holky si povídaly už od 6:30, takže 
moje snaha se převalit na stranu s botahy moc nevyšla. Pak jsme si povídaly už všechny. Ráno 
byla rozcvička, aspoň jsme se protáhli na další aktivitu (to jsme ani nevěděli, co nás čeká). 
Někteří si šli vyčistit zuby a pak jsme šli všichni na snídani, ke které byly lupínky s mlékem. Pak 
začala hra...Lovci noci. Už z tábora jsem něco málo věděla o téhle hře, takže to pro mě nebyla 
novinka. Tecklis vysvětloval pravidla, a které papírky jsou kde a tak. Každý chodil za náš stan, 
kde mu Tecklis předal náhrdelník, na kterém byla buď kůže (znak vlkodlaků), zub (upírů) a nebo 
železný kroužek (znak lidí). My jsme si to dali pod tričko, aby nikdo nevěděl, co jsme zač. Začalo 
plnění úkolů. Mohli jste si vybrat jestli zvolíte červené karty (ty měl u sebe Achyl), modré (ty byly 
u Šmudly) a nebo bílé (které měl u sebe Tecklis). U každého z nich jste museli plnit nějaký úkol, 
který jste si vybrali. Bylo tam třeba válení sudů po celém tábořišti nebo udělat šest kotoulů za 
sebou, ale musíte se druhého držet za kotníky. Když jsme s Hrabošem dostaly za úkol ty kotouly 
vůbec jsme nevěděly, jak se dělají, tak nám je Achyl s Tecklisem předvedli. Udělaly jsme jich pět 
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a pak jsme to zkazila (jako vždycky). Vždy bylo patnáct minut na plnění úkolů a každý směl plnit 
pouze jeden úkol. Pak začala noc a my jsme šli bojovat. Vlkodlaci drželi při sobě a my Upířy ne... 
První, druhé, třetí a čtvrté kolo vyhráli Vlkodlaci. Nastalo páté kolo, když vyhrají Vlkodlaci, tak hra 
skončí a když vyhrajeme my hra bude pokračovat. Snažili jsme se vymyslet taktiku a dostat, co 
nejlepší karty, ale boužel jsme zase prohráli... (To snad všechno kazím jen já?!). Měli jsme hrozný 
hlad a tak se všechny tři družinky dali do vaření čočky. Družinka Opice jí měla nejlepší, Kaktusova 
nebyla poradně nedovařená a naše byla rozvařená (byla to kaše). Po obědě jsme začali uklízet 
věci, které jsme zašpinili a když jsme to dodělali rozdali jsme si Lokali a měli “polední klid”. Někdo 
si plnil stezky a někdo odpočíval ve stanu. My s Keškou a Rybou jsme si šli sednout za stany a 
pročítat si Lokali. 

Tecklis nás pak svolal, že si půjdeme zahrát další “hru”. Řekl, že si určíme skupinky ve kterých 
budeme chodit a kreslit a popisovat zvířata, které najdeme. Měli jsme na to hodinu. Byli tři 
skupiny a dvě měli 19 zvířat a naše skupina jenom 17. Pak jsme šli  do lesa na další hru a byly to 
číslovánky. Tecklis si sedl ke stromu u posedu a čekal tam až někdo přiběhne a řekne mu číslo 
druhé skupinky. Před koncem jsme šly s Hrabošem na Kotvu, protože přišla od našeho čísla a 
musela ho vědět. Přesně v tu chvíli, kdy jsme se pomalu začaly přibližovat, vyběhla z lesa Niki a 
běžela k Tecklisovi. Nestihly jsme říct její číslo, takže vyhráli oni. Všichni kromě Kaktuse nechtěli 
hrát další hru, tak jsme se vrátili do tábořiště a chvíli na to, jsme začali hrát další hru, trojnožku. 
Jedna skupina měla Šmudlu a my jsme měli Tecklise. První kolo nám shodili trojnožku oni, ale 
pak jsme začali sbírat body my. Nakonec to skončilo 4 : 1 pro nás. Už jsme měli docela hlad a 
tak jsme začali dělat večeři, ke které byly špekáčky. Potom, co jsme dojedli jsem si šla s Lachťou 
a Hrabošem vyčistit zuby a holky pak šly spát. Já jsem šla ještě s Houbou a Keškou pozorovat 
hvězdy na louku za potokem. Taky jsme si říkaly zážitky z táborů a osobně z našich životů. 
Dozvěděly jsme se spousty nových věcí. 

Vrátily jsme se do tábořiště a ještě si povídaly. Byla jsem po celém dni hrozně unavená, 
takže jsme si šla v 21:30 lehnout. Jakmile jsme přišla do stanu, převlékla jsem se a pak jsem 
přemýšlela, co mi zase chybí?! Lachťa s Hrabošem se začaly hrozně spát a já jsem pořád 
nevěděla, co mi chybí. V hlavě mi to svaklo a došlo mi, že nemám SPACÁK!!! Na plno jsme se 
rozesmála, což holky zaskočilo, protože čekaly, že budu nadávat. Nakonec jsem spacák našla a 
zase si s nimi povídala. 

Neděle
Holky se zase vzbudily hrozně brzy, a pak kdo to má trpět. Byla mi hrozná zima a ráno jsem 
jenom viděla svojí mikinu, která k mému velkému štěstí byla pořád položená na stanu, aby 
proschla. Rychle jsem vylezla ze stanu a sundala jí a dala dovnitř. Sice byla hrozně vlhká, ale co 
se dalo dělat. Rozcvička dneska nebyla. K snídani byly buchty a potom jsme si šli zabalit. Batohy 
jsme dali k jídelně a šli balit stany. U našeho pytle na stan vylétl zip, naštěstí měl dva, ale ten 
druhý pak boužel vypadl taky. 
Šli jsme si napustit vodu do láhví a pak jsme vyrazili na autobus. Šli jsme asi 3,5 km, celá cesta 
uběhla hrozně rychle. 

Na autobus jsme nemuseli dlouho čekat, ale byl plný, takže někteří museli stát (nebo sedět na 
zemi). Jeli jsme necelou hodinu a hrozně jsme se tam mačkali. Na Roztyly jsme dorazili asi v 
15:35. 

Výprava se mi líbila, bylo tam spoustu zábavných aktivit (ať her nebo jenom mlácení se “meči”). 
Už se hrozně těším na další výpravu! Ať je co nejdříve!! 
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zápisy

expedice 2018
27. – 30. září, Tygr / Střelka

Čtvrtek 
Sraz byl jako vždycky na Hlaváku. Jelo nás šest, já, Keška, Opice, Ryba, Šmudla a Tecklis. 
Jeli jsme vlakem do Děčína, ale nejsem si jistá. Prostě kousek od Děčína :D. Cílem bylo Českosaské 
Švýčarsko. Šli jsme trochu do kopce a pak jsme si před zoo dali večeři. A byla tam roztomilá kočička! 
Po pořádné večeři jsme obešli zoo a pak jsme se “utábořili”. Ryba, Šmudla a Tecklis spali pár metrů 
od stolu a lavic a my s Opičí a Keškou pod nimi (pod lavicemi a stolem). 

Pátek 
V pátek jsem vstávali docela brzo, 
abychom nemuseli čekat na lezení 
na fatru. Ryba hlídal batohy, pak 
jsme je hlídaly my s Keškou. Ostatní 
si to vylezli po druhé a pak jsme 
šli na vlak. Chvíli jsme tam čekali 
a pak jsme se vydali (vlakem) 
do Německa! Jeli jsme do Bau 
Schandau, a kousek jsme tímto 
městem i šli a u pramínku vody jsem 
se najedli a napustili si flašky vodou. 
Poté nastal ten satanovský vynález - 
kopec. Bylo tam hrozně moc schodů 
ať už mezi stromy nebo skalami. 
Vydrábali jsme se nahoru a všichni 
kromě Tecklise jsme se šli podívat i 
na vyhlídku. Výhled, ale nebyl úplně dobrý, ale no co. 

Sešli jsme dolů a 
my s Opičí jsme se 
nezapomněly ztratit...
ale k tomu na konci. 
Nakonec jsme našli 
jeden převis. Keška, 
Šmudla a Tecklis se šli 
ještě podívat na další 
převisi a my s ostatními 
si povídali. Seděli jsme 
tam asi 35 minut a pak 
přišli ostatní, aby nám 
řekli, že se nakonec 
utáboříme jinde. Ale bylo 
to kousek. K večeři byla 
čočka s hrachem, olivami 
a pár kusy klobásy. Opici 
nebylo dobře a tak si šla 
hned po večeři lehnout. 
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Tecklis četl mojí knížku a se 
Šmudlou jí komentovali. Tecklis 
přečetl asi 4 kapitoly, ale nejsou 
moc dlouhé takže to šlo. A pak 
jsme si se Šmudlou povídali a 
roverským kmenu. V jednu chvíli 
se na kameni něco pohnulo a 
tak jsme to s napětím sledovali. 
Vypadalo to jako liška, ale kdo 
ví. Možná tam byla se svým 
mládětem. 

Sobota 
Ráno jsne se vzbudili v osm hodin. 
Tecklis se ještě válel ve spacáku a 

tak mu Šmudla řekl, ať vstává. 
Všichni jsme si balili spacáky a 
obecně batohy a věci. Tecklis 
tedy vylezl a první věc, které 
si všiml byla, že nemá druhou 
botu. „Šmudlo! Vrať mi tu botu.” 
Tuhle větu opakoval stále 
dokola. Pak si nás všechny 
projel pohledem, kdo z nás mu 
tu botu vzal. 
„V tý botě jsme měl ponožky.” 
Rozhlédl se. „A ty PONOŽKY 
JSOU TÁMHLE!” Ukázal pod 
ještě menším previsem než pod 
kterým jsme spali. Šmudla s 

Tecklisem tedy šli hledat tu botu a každý šel na jinou stranu. 
Šmudla šel směrem, ze kterého jsme přišli a Tecklis šel tam 
na výklenek. Šmudla přiběhl s botou a podal jí Tecklisovi. 
„Vždyť mi jí někdo okousal!” Řekl a ukázal nám jazyk boty 
a tkaničky. „Fuj jsou ještě oslintaný.” Ohledně zavazování 
to nebylo jednoduché, protože mu zřejmě liška, kterou jsme 
videli včera, rozkousala dobrou polovinu tkaničky a trochu 
ten jazyk. Nakonec mu Šmudla půjčil provázek, takže bylo 
postaráno. 
Pak jsme se šli vyfotit na místo, které jsme s Opičí našly při 
čištění zubů. Byl od tamtud hezký výhled. 
Po fotkách jsme se tedy vydali na cestu, která byla náročná, 
ale i tak jsme jí přežili. Po cestě jsme objevili spoustu skal, 
na kterých byli krásné výhledy, takže jsme se nemohli 
vynadívat. Po cestě jsme si s Opicí povídaly a šly celou 
cestu na konci.  Opice se na mě otočila „Ten kluk po tobě 
je-.” Ani nestihla doříct větu a otočila se zpátky, udělala krok 
a spadla. Pak jsme obě umíraly smíchy.  No jo, vlastně 
jsme celou cestu umíraly smíchy. 11



Šli jsme na spoustu vyhlídek a výhled byl super! Nakonec jsme se utábořili. 

Opice : Když se ve třídě nudíme a není co šňupat tak po sobě házíme mokrou houbu. 
To byly zase hlášky...
V noci jsme spali na té vyhlídce. My s Opicí jsme si lehly pod strom a ostatní leželi na druhé straně.

Neděle ráno 
Vstavali jsme něco málo před sedmou, kvůli východu slunce. Já jsem ležela metr od karimatky. A 
pak kdo spí z kopce. Haha. No...protože jsme se utábořili na kopci s vyhlídkou, tak byla ráno šílená 
zima a hodně foukalo. Ale výhled byl úžasný! Pak jsme se nasnídali perníkem, který Tecklis upekl. 
Té spadlé čokolády mi bylo upřímně líto :(

Sešli jsme z vyhlídky a 
já jsem se zasekla na 
schodech. Skály tam byly 
hrozně blízko sebe a já 
jsem nemohla ani nahoru 
ani dolů, prostě zaseknutý 
Tygr. Keška mě navigovala, 
jak a kam se mám pohnout. 
Nakonec jsem sešla dolů 
i já a mohli jsme se vydat 
směrem do města. Celou 
cestu jsme si povídali a 
smáli se. Pak jsme šli na 
nádraží a vyrazili domů!!! 

7 rad, jak se ztratit s Tygrem a Opicí. 

•	 Když si někde dáváte pauzu, zůstaňte tam déle, ikdyž ostatní už dávno odešli. 
•	 Nikam nepospíchejte. Času máte přece dost.
•	 Ignorujte čas a místa, kterými procházíte. 
•	 Radši si povídejte a dělejte si srandu z toho, že jste se vlastně ztratili v úplně cizí zemi. 
•	 Uklidněte se s tím, že když by vás někdo unesl, kvůli vaší otravnosti by vás zase vrátil. 
•	 Přemýšlejte po jaké značce jste vůbec měli jít, aby jste se v tom ztratili a měli z toho pěkný 

guláš. 
•	 Jděte prostě cestou, která se vám líbí. 

12

zápisy

hvoZdnice
diktovali všichni a zapsal Beňa

pátek
Radek
Jel jsem z flétny a Márty nemohl najít práškovou kaši. Pak jsme to (nákup) naložili a jeli jsme na 
základnu Husův dům ve Hvozdnici. Nemohli jsme ji najít, protože Márty měl otočenou navigaci. 
Nakonec jsme vše našli. Večer jsme vybalovali a šli jsme hrát hry. 

ostatní 
Šli jsme lesem, hodně do kopce, asi 1,5 km. Byly tam megamegamega schody. Když jsme našli 
Husův dům, nevěděli jsme, jestli je to ono. 

sobota
V sobotu jsme se probudili a šli jsme na rozcvičku. Zůstali jsme hned venku na snídani. Po 
snídani jsme se koukali na film a dozvěděli jsme se, že máme hledat deník. Potom jsme šli na 
výlet a na tom výletě jsme hráli hry, třeba schovávání poblíž cesty. Dostávali jsme za ně lístečky. 
Když jsme se vrátili, měli jsme večeřooběd. Potom jsme dělali písničky. A pak jsme běhali a bylo 
takový volno. Když benjamínci šli spát, tak jsme hráli ještě nějaké hry. Pak jsme šli spát.

neděle
V neděli ráno jsme 
vstali. Ti, co vstali 
dříve, mohli jít hrát 
hry dolů. A potom 
jsme si začali balit, šli 
jsme na snídani, byly 
buchty. Seděli jsme 
venku na lavičkách. 
Pak přijel Elišky táta, 
Eliška si dala buchtu 
a pak (až po hře) 
jeli. Pak jsme dostali 
papírky, ze kterých 
jsme vyluštili, kde je 
deník a vyměnili jsme 
pravý za falešný. Kluci 
hráli fotbal, někdo 
pomáhal překládat 
časopisy. Pak jsme 
šli na vlak. Zase tam 
byly megamegamega schody.

13
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Kendy párty
S klubem na Hradčany 

Doksy, 11. 8. 2018, Logan / OS

Letní klubová  akce spojená s návštěvou sestry Kendy v Doksech. Cesta tradičně Berdybusem,  
letos pojatá navíc návštěvou  obce Hradčany, 13 km od Doks  a  výstupem na Hradčanskou 
vyhlídku i využitím místního rybníka k vykoupání některých otužilých členů výpravy.  
Účastnili se Berdy, Akéla, Standa, Renča, Sysel, Logan, Sluncátko, Connie, Ruměna a v Doksech 
se k nám připojila Pytha, která tam přijela vlakem. Odpoledne jsme dojeli do zahrádkářské osady 
ke Kendy, kde nás též přivítala sestra Vevera, jakožto hlavní organizátor srazu. 
Mezi tím tam také již dorazil i Žuvár s Jarmilou, kteří nás doplnili v jednotném šiku. Dorazila pak 
také skautka z oddílu Srnek, Ivana Kašparová – Kvák, s krásnou ovocnou kyticí pro Kendy.  
Programem bylo občerstvení a potlach na verandě, prohlídka starých skautských kronik, předání 
darů Kendy. Letos v červnu jí bylo neuvěřitelných 89 let! Pak následoval společný zpěv našich 
táborových písní při kytaře.  Na zahradě se pak odbýval desetiboj ve skautských a tábornických 
znalostech, který řídila Vevera.
Všichni byli podarováni čerstvě ugrilovanými stejky z roštu br. Sysla nebo 
moučníky, které připravila Vevera. Během akce byly předány také táborové 
pamětní listy účastníkům letošního OS kempu v Sedle. 
Počasí bylo hustě letní, žádné ohrožení deštěm se nekonalo a domů jsme se 
vraceli pomalu již při sklonu slunce k západu.

zápisy

Sluneční ZátoKa 
fotoreportáž

16. září 2018, Logan / OS

Na svém každoročním setkání se sešli v sobotu 16. 6. ve 
Sluneční zátoce přátelé bratra Jestřába - Jaroslava Foglara. 
Účast byla  na 200  příznivců,  od nejmladších s rodiči, po starší 
skauty a pokročilé, kteří přijeli z různých koutů naší republiky. 
Samozřejmě se tu již po třetí objevila i legendární postava - 
Zelená příšera.  Letos přiharcovala na dobovém velocipedu.
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zápisy

5. oS jaMboree - Miletín
2. 6. 2018, Logan / OS

Naše oldskautská výprava přiharcovala na miletínské náměstí K. J. Erbena zrovna když se za 
zvuku dechové hudby hradeckých skautů šikovali praporečníci k nástupu. Na uvítanou všechny 
pozdravil Slávek Janov – Nashville, po něm promluvil starosta města a jako třetí, nejvzácnější 

spíkr dostal slovo bratr 
Eda Marek – Hroznýš 
(101 let) z Prahy. My 
jsme se k praporečníkům 
také připojili a br. Akéla 
zaujal místo k dekoraci 
skautských vlajek 
pamětní stuhou jamboree. 
Z dalších účastníků jsme 
našli Billa ze Světlé nad 
Sázavou a na lavičce pod 
lípou nestora Ledečského 
skautingu bratra Sonnyho. 

V nastoupených řadách byli i zástupci polských 
oldharcerů. Pak jsme se odebrali k tábořišti, kde 
jsme shlédli v jídelně kempu výstavku skautských 
fotografií, Windyho sbírku skautských tiskovin 
a na dvou panelech sbírky skautských nášivek 
z celého světa.
Zapsali jsme se do pamětní knihy a vydali jsme 
se na náměstí na oběd. Po obědě se dostavila 
naše mimopražská členka sestra Kendy s dcerou 
Veverou. Odebrali jsme se k táborovému kruhu na 
louku u kempu, kde stálo pěkně vyzdobené týpko 
a náčelnické křeslo, spolu s připravenou pagodou 
na večerní táborák. Poseděli jsme na lavicích 
s br. Plutem a s Kendy a Veverou v družném 
rozhovoru, chválíce při tom prostředí, které zde 
organizátoři jamboree nalezli. Jedinou stinnou 
stránkou setkání byla naprostá absence nějakých 
suvenýrů, snad kromě odznáčku, který již byl ale 
dlouho vyprodán. Na náměstí jsme si dali s Kendy 
zmrzlinu a zakoupili domů nezbytný suvenýr – 
hořické trubičky.

Místní sestra nám poradila, abychom jeli navštívit rozhlednu 
Masarykova věž samostatnosti na pokraji Hořic. Našli jsme 
opravdu krásnou stavbu dokončenou v r. 1934 s úžasnými 
reliéfy legionářů i samotného T. G. Masaryka v jejich 
společenství. Prezident Masaryk zde v roce 1936 sám 
stavbu věže zahajoval. Ve věži je pamětní legionářská síň 
a desky se jmény padlých v obou válkách z obcí hořického 
okolí.
Naše výprava se zde s hořickou krajinou rozloučila a vyjeli 
jsme ku Praze. Náš kontingent tvořili bratři: Berdy, Akéla, 
Logan, Bonzo, Pluto, Sysel a sestry Úžovka a Píďala, a 
samozřejmě psí sestra Connie, která s námi vylezla opět na 
rozhlednu.
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narozeniny

Kulaté naroZeniny Slaví berdy a veverKa 
Karel Skála - Sabu

foto Petr Šmejkal - Žuvár 

Mám rád měsíc listopad. Možná proto, že v něm mám svátek i narozeniny. Nebo proto, že 
jedenáctka patří mezi má oblíbená čísla? Indiáni ho nazývají „Bláznivý měsíc“.  Dnes mě potěšilo, 
když jsem uviděl na nočním stolku mé dcery Natálky knížku Jaroslava Foglara „Kronika ztracené 
stopy“ a tak jsem jí vzal do ruky a nalistoval listopad. Prohlédl si obrázek indiána a kousek přečetl. 
Ale proto dnes o listopadu nepíši. V listopadu a oba ve stejném roce se narodili dva významní 
členové našeho 35. střediska. V minulém Lokali jsem psal o obnovení našeho střediska v roce 
1968 a tam oba tyto významné členy jmenuji. Tehdy jim bylo necelých 10 let. 
Dne 5. listopadu 1958 se narodila Irena Skálová - Veverka (dnes Procházková) a 29. listopadu 
1958 Petr Beran - Tíšek, kterého většina z nás zná pod přezdívkou Berdy.   
Veverka je má sestra a Berdy dlouholetý výborný kamarád. Oba se od začátku aktivně zapojili do 
činnosti našeho střediska. Oba měli na domovence  Praha 305. Veverka chodila do světlušek a 
Berdy do vlčat. Oběma přibývaly odborky na pravém rukávu krojové košile a funkční označení na 
levém. Přes šestníky a rádce se oba vypracovali až na vedoucí oddílů. Od začátku jezdili na naše 
střediskové tábory do Miletína a Lukavce. V Lokali je o nich psáno třeba v mém článku „Jak jsme 
dobývali Brtnici a hrad Rokštejn“. Tehdy při velké bojové hře u Rokštejna předvedli oba, jak pěšáci 
mohou rozhodnout nejen šachovou partii, ale i velkou bojovou hru, když vzorně navedli k vlajce 
protivníků mne a Standu Švece - Ježka a společně s námi pak vlajku soupeře získali. Na této 
výpravě náš vedoucí a táta Atri odhadl, že Berdy bude jednou jeho nástupce. Berdy opravdu 
zanedlouho převzal vedení Vlčáků a má také velikou zásluhu na objevení a vybudování krásné 
táborové základny Sedlo. Od Veverky jsme měli mnoho krásných obrázků nejen v kronice, ale 
dokonce i na stěně klubovny. Když už se jako dospělá odstěhovala do Doks, i tam vedla skautský 
oddíl. Dnes tam s ní bydlí i naše vůdkyně a maminka Irena Skálová - Kendy a Veverka se o ní 
vzorně stará. O Berdym právem říkal Atri, že je pilířem našeho 35. střediska. Tito dva dlouholetí 
členové a vedoucí našeho střediska slaví tedy v listopadu kulaté narozeniny. Počítám kolikáté? 
Od roku 1958 do 2018 mi vychází 60 let. Ale to přece není možné, to jsem se asi v počtech spletl 

! 

A tak přeji za všechny, Veverko a Berdy, hodně radosti, štěstí a zdraví do dalších let!
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osobnosti

antonín benjaMin SvojSíK
Karel Skála - Sabu a Eska Koblihová 

Většina skautů dobře ví, kdo byl Antonín Benjamin Svojsík. Ale Lokali si může přečíst kdokoli, 
a tak začnu úplně od začátku. 
Narodil se 5. září 1876 v Praze a původně se jmenoval Antonín František Svojsík. Byl velmi 

sportovně a hudebně nadaný. Chtěl se stát 
učitelem tělocviku a to se mu také v životě 
splnilo. Stal se členem Českého pěveckého 
kvarteta, byl nejmladší a tak mu říkali Benjamin. 
Roku 1902 se kvarteto vydalo na cestu po světě 
a sklízelo veliké úspěchy. 
V roce 1911 jel profesor Svojsík do Anglie, 
kde navštívil skautský tábor. Vrátil se nadšený 
a sestavil první skautskou družinu ze žáků 
žižkovské reálky, kde byl učitelem. V roce 1912 
vydal knihu „Základy junáctví“ a o prázdninách 
vedl první skautský tábor, který byl v Posázaví, 
nedaleko hradu Lipnice. Tábor měl tehdy 
13 členů, tak mi to tím připomíná Hochy od 
Bobří řeky nebo příběh Tajemství Žlutých skal. 
Na tábořišti u Lipnice tábořil v roce 1916 i Atriho 
oblíbený básník Jiří Wolker. Pomník na tomto 
místě jsme navštívili s Atrim, Berdym a ostatními 
Vlčáky například na letním putování v roce 
1973. 
V roce 1915 začal profesor Svojsík vydávat 
časopis Junák. Mezitím v roce 1917 je už 
Ladislav Rački a další u založení naší pražské 
Pětatřicítky. 
Po 1. světové válce dne 7. června 1919 založil 

A. B. Svojsík Svaz junáků - skautů RČS a stal se jeho náčelníkem. 
O prázdninách roku 1938 odjel do Ruska (tehdy Sovětského svazu), aby se seznámil s výchovou 
ruské mládeže. Cesta to nebyla jednoduchá a domů se vrátil 2. srpna velmi unaven. Za týden pak 
ulehl s horečkami a jeho stav se i přes veškerou lékařskou péči rychle zhoršoval. Dne 17. září 
1938 v 9 hodin dopoledne v Praze zemřel. Na poslední cestě na památný Vyšehradský hřbitov 
doprovodilo svého náčelníka tři tisíce junáků. 
Vzpomínáme na profesora Antonína Benjamina Svojsíka, který zemřel 17. září 1938. Dále 
na bratra Ing. Bohumila Koblihu - Midlocha, který přestal navždy psát pro Lokali 24. června 
2015 a na Dr. Karla Skálu - Atriho, který by se letos 4. ledna dožil 90 let a zemřel před 5 lety, 
dne 12. 3. 2013.
Čest jejich skautské památce!  

zdroj obrázku: http://www.skaut3oddildvur.estranky.cz/clanky/zakladatele-a-osobnosti-skautingu/
antonin-benjamin-svojsik.html
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povídání

GerlachovSKý štít 
16. 6. 2018, Bobo

Rád lezu a nemyslím tím někomu na nervy, ale spíše někam do výšky. V zimě dám přednost 
lezecké stěně někde v teplíčku, ale když je venku trochu hezké počasí, táhne mě to na skály.
Slovo dalo slovo a společně se třemi kamarády jsme 
v červnu vyrazili na náš nejvyšší vrchol - Gerlachovský 
štít 2 655 m.n.m. (náš rozuměj československý). Nešlo 
nám ani tak o to dostat se na vrchol co nejkratší a 
nejpohodlnější cestou, ale užít si trochu lezení a okusit 
nějakou těžší cestu. Rozhodli jsme se pro „Martinovku“, 
což je lezecká cesta, žádný chodník. Vzhledem k tomu, 
že nejsme v Českém horolezeckém svazu, museli jsme 
se domluvit s průvodcem, což jsme nakonec během cesty 
ocenili. Vycházeli jsme v neděli ráno v 5,30 ze Sliezského 
dómu a i když jsme z předešlého dne měli našlapáno 
cca 20 tatranských kilometrů, stoupalo se nám celkem 
fajn. Cestou jsme pozorovali záchranu a transport sedmi 
horolezců, kteří den předtím uvízli při nočním sestupu ve 
stěně a musel pro ně letět vrtulník. 
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My jsme nastoupali Velickou dolinou 
až do Litvorového sedla, odkud jsme již 
navázaní šli po hřebeni postupně přes 
Velický, Litvorový štít, Litvorové veže a 
Zadní Gerlach na vrchol. Byla to krásná 
cesta po hřebeni, která obsahovala i těžší 
pasáže. Vyšlo nám ideální počasí, takže 
nádherné výhledy v kombinaci s vysokým 
hřebenem nám prostě učarovaly. Na 
vrcholu jsme byli kolem jedenácté hodiny. 

Po malé svačince a krátkém odpočinku 
jsme pelášili dolů a do Tatranské Polianky 
jsme dorazili okolo 15h. Pokud máte rádi 
hory, naplánujte si v tuto roční dobu výlet 
do Tater. Den před naším výstupem se 
po zimě otevíraly hřebenové cesty a tak 
pokud vyrazíte ráno, stane se vám, že i 
v tak navštěvovaných horách jako jsou 
Tatry, půjdete po stezkách sami a okolo 
bude jen čistá příroda, kamzíci a třeba i 
modré nebe.
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vtípky

trochu SKautSKého huMoru
Dobrý skutek
Vedoucí ke skautům: „Je potřebné, abyste jako skauti byli vždy ke všem lidem přívětiví a abyste 
nejméně jednou za den učinili nějakého člověka šťastným. Koho jsi třeba ty, bratře Čančouši, 
učinil včera šťastným?“ Čančouš: „Byl jsem na návštěvě u své tety a ta byla hrozně šťastná - když 
jsem už zase odcházel!“

Roverská diskuze
„Bobe, řekni mi, proč je mi na výpravě  jednou děsná zima a po druhý zase strašný vedro?“  „A jak 
často jezdíš Balú na výpravy?“  „No, jednou v zimě a podruhý v létě.“

No teda toto?
Skautík Buchtík nastupuje do autobusu, v jedné ruce klobásu a chleba, 
v druhé kelímek s limonádou.  „Moment chlapče“, zastavuje jej řidič. 
„Tohle není žádný jídelní vůz!“ „To vím“, přitakává Buchtík, „proto si 
taky nesu jídlo s sebou!“

Oldskauti v nesnázích
„Tys mě prodal pěkný hodinky“, povídá Medvěd Supovi na Brdech. „Za 
prvé s nimi musím silně zatřepat, aby vůbec šly a za druhé, jdou za 
hodinu o 10 minut napřed!“ „Hele, Medvěde,  ty s nimi asi moc třepeš!“

Stížnost na nepravém místě
Stěžuje si oldskaut Ježek na zájezdu recepčnímu v hotelu: „Na vašem klosetu máte stovky much. 
Můžete s tím něco udělat?“ „No vašnosti, tam se musí až po desáté hodině, to jsou už všechny 
mouchy v kuchyni.“

calvin a hobbeS
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Anketa: v co věříš?

Meloun: Věřím v nekonečnou nosnost mého batohu.

Bart: V pravdu.

Opka: Asi v sebe, co jiného mi zbývá. Ale doufám v Boží mlýny.

Vicky: Nevim, asi v to, že existují mimozemšťani.

Šíp: Existujou i zlí lidé. Všechno je jedna velká potíž. 

Bobo: V sebe a mé nejbližší, o kterých vím, že se na ně mohu spolehnout.

Šmudla: V přátelství mezi lidmi.

Lovec: Ve vědeckou metodu a že to všechno dobře dopadne.

Kuba: V to, že lidi jsou uvnitř dobří. A že ‚z‘ patří na klávesnici doleva dolu.

Napo: Descartes řekl: «Abych mohl bezpečně postupovat kupředu, nebudu zprvu 
pokládat za jisté nic. Budu pochybovat o všem, abych zjistil, co obstojí před touto radikální 
pochybností.»  Takže v nic moc, ale abych nevypadal jako úplný fatalista tak i v to, že Pravda a 
Láska (nakonec) zvítězí (nad lží a nenávistí), jinak bych nemohl být skaut, aspoň trocha idealismu 
ve mně je.

Žabka: Cokoli dobrého uděláš, má smysl a v nějaké formě se ti to vrátí. A že naši mrtví nás 
navštěvují ve snech.

Achil: Věřím v karmu. 

Veverka: Ve štěstí

Špagetka: V ideály 

Ježek: V lidi a jejich rozum.

Dorotka: V to, že jednou dokážu něco hodně velkýho.

Bob: Při zkoušení ve škole věřím ve všechny bohy.

Beňa: Jsem věřící.

Tecklis: Je důležité hrát dobře i se špatnými kartami.

slovo čísla

republiKa
Z latinského res publica, tedy věc veřejná. Země, ve které si lidé volí své vládce a jejíž hlavou je 
volený prezident.
příklad použití: Naše republika v neděli 28. 10. oslavila sté výročí.

HEJ!

Jaktože 
chodíš do 
práce ty a 
ne máma?

Její práce byla ná-
ročná a plná stresu...

No, tvoje matka chodí-
vala do práce, ale když 
ses narodil někdo musel 

zůstat doma.
Takže 
chtěla 
změnu?

Ne, už si na to zvykla, 
takže jsme si řekli, že 

to bude ona...

HEJ!
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