JUBILEJNÍ ROČENKA K 60.VÝROČÍ

PRAHA 1913 - 1973

ODDÍLU VODNÍCH SKAUTŮ
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Když…

R. Kippling

Když bezhlavost svým okein klidně měříš,
ač tupen sám, že nejsi bezhlavý;
když podezříván pevně v sebe věříš
a neviníš svých soků z bezpráví;

když čekat znáš, ba čekat beze mdloby,
jsa obelháván neupadáš v lež,
když nenáviděn sám jsi beze zloby,
slov ctnosti nadarmo však nebereš;

když umíš snít a nepodlehneš snění,
když hloubat znáš a dovedeš přec žít,
když proti triumfu i ponížení
jak proti svůdcům spiknutým jsi kryt,
když nezoufáš, že pravdivá Tvá slova
lstí bídáků jsou zašlapána v kal,
když zhroutí se Tvé stavení a znova
jak dělník v potu lopotíš se dál,

když spočítat znáš hromady svých zisků
a na jediný hod vše riskovat
a po prohře se vracet k východisku
a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát,

když přinutit znáš srdce své i čivy,
by s Tebou vytrvaly nejvěrněj,
když tep a pohyb uniká Ti živý
a jen Tvá vůle káže vytrvej,
když něhu sneseš přílišnou i tvrdost,
když svůj jsi, všem nechť druhem jsi se síai,
když sbratřen s davem zachováš si hrdost
a nezpyšníš, byť s Tebou mluvil král,

když řekneš; svými vteřinami všemi
mně čase, jak bych závodník byl, služ,
pak pán — pak vítěz na širé jsi zemi
a co víc jsi; — pak synu můj, jsi muž.
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VELRYBA

SVĚTOVÝ SKAUTING BYL ZALOZEN ROBERTEM BALEN-POWELLEM V ANGLII
1909.
V ČECHÁCH BYL ZPLOZEN V
ROCE 1911 SVOJŠIKEM.
5.ODLIL BYL ZALOŽEN V £0
CE 1913 JAROSLAVEM NOVÁ
KEM ~ BRATKOH.
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TÁBORY

1915
1914
19 L 3
191b
191/
lýlo
1919
±920
1921
1922

1>. března zalomen >. oddíl CHLAPECKÝ ODDÍL
Libčice /běnem tábora vypumla I.sv. válka/
Všenoxy /s j. 0udílem/
Plusivec u Berouna

1923
1924
1925
1920
1927
1928
1929
1930
1931
1932

Makarská - Jugoslávie
Stříbrné jezero /Počúvadlo/ u Banské Štiavnice
Stankov - Vlčice

1933
1934
1935

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
194tí
1949

1930
1951
1952
1953
1954
1935
1936
1957
1938
1939

!!
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"
"
a putovní po Šumavě
Planá nad mužnící
Janské pleso v íatracn
Ilo lna
Paart /uioaceú pro deště/ a puuovní po Slovensku
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H
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"
/větrná smršÝ/
- Bobří potok
’’
"
/vedl Karlík/ a putovní Podkarp.Rus
"
"
"
a putovní rowerů Něm.,Rak.,Jugosl.,
Mad. /5 kanoí/
Staňkov - Bobří potok
v
/
Jugoslávie na plachetnici a Stankov - Bobří potok /vedl
, Wi/
Jugoslávie a Řecko a Stankov - Bobří potok /vedl Sourek
a Robin/
Spolí a putovní Jedné pramice po Lužnici do Prahy

”
"

Hrabušice - Slovenský Ráj
Seč
n

Koníčkování do Červenskych proudů a zpět
/11.sv. válka/
/11.sv. válka/
/ "
" /
Seč /150 členů/
" a putovní z Chlumu ao Prahy
" /natáčeni filmu "Na dobré stopě", rekordní účast/
Polsko - plavba po Visle /kutr "Pětka"/
Liptovské Hole - Tomanova dolina /odříznutí od světa, med
vědi/
Putovní z Chlumu do Županovic
Stráž nad Nežárkou /"Mušekuše"/
Putovní Lenora - Županovice
Putovní Suchdol - Vltava
"
"
- Veselí nad Lužnicí
Slapy, potok Mastník /"Větrný mys", prvně napuštěná přeh./
Holná /"Borový mys", osm ústeckých v mužstvech/
Souš - Jizerské hory /podtáborky lodivodů Ludvy - "Modří"
a Pacíka - "Šediví"; vytopeni přehradou/
Oprava Skočky a potom putovní Lužnice; Slapy - Hrazany
/Ústečtí s Bratkou/
Lipno u Prymburka /plachetnice, kanci, prvně napuštěná
přehrada; pražsky a ústecký tábor nedaleko sebe/

1960
1961
1962

Putovní Vltava /vede Batul/; Lipno /Ústečtí s Bratkou/
Dolní Lipovsko /velká voda/;
"
"
"
Skočka a potom putovní Jizera /Batul/; putovní Vráž u
Písku - Ústí n./Labem /Ústečtí s Bratkou/

1963

Staňkov - "Kapry" /hraniční pásmo, střídání prístavných
Boba, Fripiho, Plavečka, Selima/; putovní Ohře /Ústečtí/
Polsko - "Mrowkowe vydmy" na Baltiku /pěší, putovní/;
Hejtman /Ústečtí s Bratkou/
Putovní Suchaol - Praha /prvně napuštěná Orlická přehr./
Orlické jezero - fíobědraž
Runina vých. Slovensko /březové podsady, rajtování na ko
ních, "vany"/
Svatojanská dolina Nízké Tatry /dřevorubecká základna/
Putovní Sušice - Praha /předtím Čtyři dny pěší Šumava/
Lipno - pravý břeh
Orlické jezero - Sobědraž "Okluse"
Bečov nad Teplou

1964

1965
1966
1§67
1968
i§69
1970
1971
1972

1973

..........

1927 Staíkcov /Vlasta Nováková/ - 5 • SMEČKA VLČAT
třicátá léta vesměs^Stankov
1945 Sudoměřice - Černice /Standa a Libuše Langovi/
1946 Jemčina
1947 Polubný - Kořenov
1970
1971
1972

Sepekov /Medvěd/
"
"
a putovní Suchdol - Orlická přehrada

1973

..........

- DÍVČÍ ODDÍL

1947
1948

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

Bobří rybník /Čámina/
Lipno - Olšina
Putovní Lužnice
Vrátná dolina
Novohradské hory - Kaplice
Jenštejn - Vydra /částečné putovní/
Roháče - Oravice
Orlické jezero - Sobědraž

1973

..........

1970
1971
1972

Sepekov /Želva/
Sepekov
Sepekov

- ŽABIČKY

HOLNÁ

1956
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JIŘÍ WOLKER

LEDNOVÉ NADEJE.
Třem přátelům.

To byly prázdniny osmahlé jako mužova hruď
a nebem očima ženy,, s oblaky bílými dětmi,
kdy na rtech nám hrála krvavá, vášnivá chuť,
kdy v nocích, v nichž hory se na obry setmí,
jsem slýchal blízko, ach blizoučko úst
srdce své zbrojit a volat a růst.

Pak jsme se rozešli s horami, s lesem i s chýši.
Pršelo tenkrát. I v očích mlhy nám vstaly.
Cestičky údolní, po nichž jsme kráčeli tiši,
šoumavé za námi zaplakaly.
I pasáčci, druhové, zůstali tenkráte doma,
v rozvlhlé jitro nehnali nósnó ni stád,
a každý z nás tolik by býval rád
zaslechl alespoň zvonečky na hrudích býků
do mlhy, do dálek zacinkat.

To bylo včera, kdy vzpoměl jsem hor
v pokoji prochladlém, uprostřed nevlídných vecó;
- a přišiv mé hory, má chýšemi nasáčci osmahlí.
Ruce se dn krve za nimi protáhly
a na stole večer mi rozžehl zlatistá luka.
Díky, můj Bože,- že mladá má ruka
dosáhla k Tobě,
že srdce mé znovu se zpýřilo rosou Tvé vláhy
a řeklo, Že zima je cesta a že vede k létu,
že zas půjdu rozkvetlý po mezích kvetu,
prostý jak dítě, růžový, silný a nahý I

Tato báseň je vzpomínka na jeden z tá
borů. Byl to čas prvních vyznavačů
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VÝZNAMNÁ DATA 5. PŘÍSTAVU
Bratka - Jaroslav Novák se narodil 31. ledna 1894. Spolupracov
ník Svojsíkův, skautský vůdce, redaktor časopisů Skaut, Junák:,
tajemník Ústředí Junáka. Spisovatel. Zemřel 14. března 1965?.

1911
1912
1913
1915
1918

1919
1922
1923
1924
1926

1927

1930
1931
1933
1934
1933
1937
1938
1939
1§43

1946
1§47
1§48

1949
1950
1931
1933
1936

1937
1961
1963

Braíka četl o Svojsíkově hnuti
2.2. se přihlásil do Svojsíkova oddílu
Svojsík jej jmenoval rádcem a Bratka se poprvé účastnil
po tři dny Svojsikova táboru na Sázavě.
první klubovna oddílu
služba oddílu o převratu; první putovní tábor Budějovice
- Klet - Želnava - Vimperk
první Lesní škola; Bratka píše "Listy pro jun. vůdce a
rádce"
klubovna na petrském nábřeží
desetiletí oddílu, oslavě přítomen Svojsík
oddíl poprvé vyhrál lehkoatletické závody na Spartě, klu
ci byli druzí v lyžařských závodech ve Stránčičích
založena 5. smečka vlčat, vedla Vlasta Nováková, později
Libuše Langová a Standa Lang
v
vznikl oddílový pokřik; první tábor Vlčat na Staňkově ve
dle tábora chlapců; zvláštní tábor rowerů
v Týně nad Vltavou zakoupen houseboat a převezen na Smí
chov jako lodní klubovna
Jamboree ve Stromovce; budování reservace v Nížboru
Parlament oddílu schválil přechod na vodáctví a nový kroj.
Roweři staví první pramičku a vyhrávají na ní závod přes
dva jezy.
První námořní plavba na "Gospě Poišaně" v Jugoslávii; stav
ba družinových pramiček.
první velká velikonoční tůra na plaikách Hluboká - Praha
cesta na světové Jamboree v Holandsku
úmrtí Svojsíkovo; oddíl vyhrál závod přes tři jezy
zánik vodní klubovny; Bratka zatčen a vyšetřován Gestapem
Obnova Junáka. Odbojová Zpravodajská brigáda - Dušan, Jan,
Bob, Louskák, Béba,Vara, Dívčina, Sláva, Ada ^.vyzname
nána státními a junáckými řády. Vznik 3« přístavu s oddí
ly 5.,6.,7. a 9 * a 3. smečkou vlčat.
získány Tetřeví boudy
natáčení filmu "Na dobré stopě".
dostavěna klubovna v "Lomu" v Bráníku; na podzim rozpuště
ní Junáka
Bratka se čtrnácti 14 - 17-letými muži začíná plachtit v
Českém Yacht - Klubu; stavba srubu pro expedici Čtrnácti
v Tomanově dolině /tábor 1949/
přijata "mladá krev" z byv. 5• smečky vlčat; začátek éry
nenápadných putovních táborů z donucení
vznik nové generace padesátých let - ČYK - pod vedením
"vybraných"
v
,
nucen- odchod Bratky do Ustí n./Lab.
založením mužstva Jespáků vznik éry 4 tradičních mužstev;
Žraloků, Wikingů, Racků a Jespáků; znovuvynoření rowerů old-skautů na táboráku na Holné
získána "Skočka"
spojení s "Petráškáři" - oddílem turistiky Slavoje Praha
článek v "Literárkách", pásmo v rozhlase, reportáž v televisi "Divný tábor, divní kluci, divní vedoucí" ze Stan
kova. Obrození.
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1964

1965
1967
1968
1969

1970
1975

na jaře přebíráme primátorský domeček^- Havírnu; na podzim
ustaven dívčí oddíl /vedly Čámina, Dáda, Dorka, Pišta/j
fotografická výstava "Klukovská kamera I."
"Klukovská kamera II."
tsdiční táboráky v Nižboru
obnovení Junáka a 5. přístavu se čtyřmi oddíly: chlapec
kým, dívčím, 5. starších a 9 - starších
ustavení dalších dvou "malých" oddílů /vedou Medvěd a Žel
va/; přístav dosahuje asi dvšstš členů
první společný tábor malých oddílů; zahajovací, tradiční
Symposium u Akely v lomu; zánik Junáka - integrace do SSM

60 x 5 v Semaforu; redakce Hočenky 60 x 5 na Mattš

ODDÍLOVÉ ČASDPISÍ'

VESLO /vycházelo před II. světovou válkou/
KORMIDLO /vycházelo v letech 1945 - 47/
PLAVÁČEK /od roku 1955 dodnes/
Bulletin ISBA /od roku 1957 do roku 1969 ?/
Boulletin sekce "E" /od roku 1970 dodnes/
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Mužstvo Lišek s Bratkou - v nových krojích 1936
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Jaroslav Novák:

MOŘSKÁ HVĚZDA
Díl 1.: Ostrovním mořeni. __ Díl 2.: Ve stopách

Odyseových.

Malá dvoustěžiiová plachetnice se plaví ně
kolik neděl jižním mořem. Posádku tvoří dva
náct chlapců ve věku od třinácti do Šestnácti
lei a dva jejich dospělí vedoucí.
Slunce, moře a vítr jsou jejich stálými druhy,
svědky radostných i napínavých chvil volného
žívala v dalekých zemích. Poznávají odlišný
život cizích pobřeží i tajemného moře, učí se
námořnickým dovednostem a po práci jim kapiián vypráví napínavá dobrodružství odvážných
mořepíavcu.
Je to jedinečné líceni, jež plně uchvátí naší
mládež a 1o lim více, že tato cesta byla sku
tečně podniknula (r. 1935) a že aulor télo knihy
ji vedl a vypľáví ledy z vlastní zkušenosll.

Jaroslav Novák je jedním ze zakladatelů čes
koslovenského skaulingu, jehož byl tajemníkem
od počátku až do r. 194D, kdy byl »Junák« Něm
ci rozpuštěn a on uvězněn. Po třicet let byl
také redaktorem časopisu »Junák«, kam napsal
řadu povídek namnoze i rozsáhlých. Nyní se
věnuje pouze literární člnnosli a kromě řady
odborných knih vychovatelských napsal pro mlá
dež zejména »Statečná srdce« (4. vydáni),
»Bílou ruku«, »Zelené jezero« (4. vydání), »Pod
bílými plachtami« (2. vydáni), »Vláďa Nebojsa«
2. vyd.j. Všechny tylo knihy byly záhy po vy
jití rozebrány. Jsme přesvědčeni, že i toto
rozsáhlejší dílo čeká podobný úspěch.

Jak jsme už napsali, hrdinové télo knihy skulečně žijí. Jsou to členové známého 5. oddílu
vodních skaiilu v Praze a jejich kapitán Novák
podnikl s nimi kromě cesl po Dalmácii, Albánii
a Řecku ještě cesty do Holandska, Anglie a
Francie. Pak přišla světová válka a někteří
z chlapců unikli do ciziny, kde sloužili v za
hraniční armádě, několik jiných pak bylo vy
znamenáno za činnost v domácím odboji.
Dnes na jejich míslo nastoupila generace
mladších, která pod jejich ochranou pokračuje
v dobié práci. Vybudovali si vlastními silami
pěkný přístav v Bráníku (u Lomu), staví si vlast
ní lodě, jimiž splouvaji naše řeky, v zimě pilně
lyžují, neboť máji na Krkonoších vlastní chatu.
Až uvidíte na Vltavě velkou dvaustěžňovou pla
chetnici, nesoucí na přídi nápis »Pelka«, bude
mii na palubě tyto naše podnikavce a možná,
že mezi nimi bude i některý z hrdinů této knihy.
Však ä tato plachetnice smočila už svůj kýl
ve slaném moři, neboť r. 1943 plaviíi se na ní
členové 5. oddílu pod vedením kapitána No
váka po Visle do Baltického moře. Na 1 £ŮQ km
prokřižovali proti silným větrům a pak po tři
neděle věnovali se námořnímu výcviku, tento
kráte na severském moři. Ale o tom se dočtete
v jiné knize.
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BRAŤKA PŘED SVOU CHATOU V NIŽBORU 1951

MEZINÁRODNÍ JAMBOREE PRAHA-STROMOVKA 1951.
Skautský Babylon. Louky Stromovky,přikryly stany národu celého
světa. Skauti se sešli, aby se vzájemně poznali a utvrdili své
bratrství. A bylo to nějaké bratrství, když jsme se^neustále s
vlekali a oblékali znova do cizího ,párali a zase přišívali,od
spendlovali a zase přišpendlovali, byl t§ VEĽKÝ CHAN&E. Rekord
se zdařil Petrbokovi, že "vyčenŽoval" svůj kroj
s polskou
skautkou(harcerkou) - a chodil v tom. Vypili se^hektolitry mlé
ka s Angličany a léta jsem měl na rameni kentský odznak-aŽ ny
ní jsem o něj přišel.Lilie všech možných tvarů štíhlych a ba
chratých, klasické anglické, elegantní francouzské,ješte krá
lovské jugoslávské a také ras černých, žlutých a snědých.
A závodilo se na všech frontách, ve všech skautských i športov
nich disciplinách, na loukách^! stadionu, na Vltavě ,i v krutý
ch halách. Byl to radostný, až neuvěřitelně bohatý život.Všude
jsme byli vítáni a samozřejmě si velmi zvědavě prohlíželi zarí
zení stanů a jejich kvalitu .No Angláni už tehdy měli stany z
velejemného hedvábí, pevného a nepromokavého a lehkého. To my
^sme stále ještě nosili rakouské celty. Oddíl se velmi pilně ú
castnil téměř všech závodů a také lukostřelby. Vyslán Akela ja
ko střelec, který vždy najde terČ. Když Akela napjal svůj luk
a Šín se zabodl do Černého středu, přiskočil ihned fotorepor tér a "sejmul" snímek, který byl v novinách^skutečně reprodu
kován. Ale při druhém napjetí tětivy a svalů a při zadržování
dechu luk Praskl - a nebyl to více luk, ale dva kousky dřeva.
To už ale renortér neviděl. A zase Svaůka hodil oštep s tak
mohutným Švihem, že přeletěl celý stadion a zabodl se do hle
diště .Samozřejmě bylo to překvapení, ale nikdo^nevedel zda-li
je to nová hra na zabodávání a uskakování.Potíž byla jen výtah
nout oštěp z trámUoMusili přijít řemeslníci.
Pri slavnostní, symbolické hře "OROGIG-ANTUS" o démonu zla
byl
dotyčný démon představován velkým mužem, téměř tílnatým, který
během scény^neustále naříkal, že má chut* na pivo.Byl oblečen v
trikot nahnědlé barvy s fleky jako na bunkrech, který byl po
žit hustě štětinami. Svaťka, Fousek, Akela a A'ňa měli za úkol
tohoto svalnatce nést a při tom řvát "Radames zabil Orogiganta",
z čehož měl mít lid radost. Lid snad radost mel, ale my dva vzadu u ramenou Fousek a Akela jsme žádnou radost nepociťovali,
protože jakmile jsme otevřeli ústa k mohutnému -Ra....-vnikly
nám štětiny do dutiny ústní a to jsme proste nesnášeli. Tedy
jsme moc neřvali. Presto jsme Orogiganta někam odnesli a rádi
odhodili.
Táborák na stadionu byl ta£^obrovský, Že se sjeli téměř všech
ny pražské požární sbory. Zar byl tak mocný, že se málem k ohni
pridal dřevěný amfiteátr i s nublikem. No byly to heroické do
by. Svo^síkjnusel mít^ohromnou radost, ale nevím to jistě.
Pak noční hlídky. To už všechno spalo, ale my pražští skauti
jsme měli povinnost ochraňovat zahraniční hosty. Toho času by
ly noci velmi teplé a byl to požitek procházet tím obrovským
parkem posetým stany. Nikdy jsem neviděl Stromovku tak exotic
kou jako jaři Jamboree.Samozřejmě, Že jsme se setkávali s hlíd
kami druhých národů, ale nikdy nedošlo k nepříjemnému překva
peni, takže jsme vlastně nemuseli ani moc ochraňovat. Při těch'
to službáchřjsme spali ve vlcáckých chatách, které báječně vo
něly čerstvým dřevem.Jam také stála valašská vesnická, která
byla převezena do Nizboru.
Jamboree byla opravdu velká slavnost sbratření celého svítá.
Skauti ukazali, ze lidé dobré vůle existují a že jsou odhodlá
ni bojovat proti zlu.
A za několik let nato to také dokázali.
AKELA
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SVĚTOVÉ JAMBOR SE V PRAZE 19jl
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JUG03LAV1E - třicátá léta

Kotvící "C-opa Poišana".
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PŘED ODJEZDEM NA MOŘE
Den

ve

Split u.

Ačkoliv je tomu jen něco nřes čtyři roky, co jsme vykonali veli
kou cestu do Jugoslávie, Albánie a Řecka, přece nám to připadá ja
ko neskutečná pohádka. Vy, kdož
te neměli to štěstí se účastnit,
sledujte se mnou prvý den této cesty,, trochu literárně upravený,
ale přece jen na skutečnosti se zakládající, abyste věděli,nač se
máte těšiti. Neboť, Že cestu podnikneme znovu, jak se jen první
příležitost k tomu naskvtne, je nesporno. B.
Nesporné ne jpodivuhodněj ši věc ve Splitu ráno 29.července 1935
byli byste nalezli na molu u veslařského klubu"G-usar". To uznali
i potulní kluci, kterým jsou zdejší nábřeží domovem a '-Visem sbí
hali se z rázných kontá živého přístavu sem, pod svahy Marjanu.
"Hodíte za mnoml Blíže 1 Pozuritě se !"
Nakupili se před nevelikou dvojstěžňovou plachetnicí, trabakulem,
na jehož přídi ve stříbrném rámci bvlo modrými, vypouklými písme
nami napsáno jméno GOSPA POIŠANA.
l|do černá opálení a ve špíně spoceni dělníci, lopotící se při sta
vbě nábřežní zdi, ustali rádi na chvíli od práce a pokřikovali na
lodni-ky, povalující
se na odřených, bachratých trabakulech.
"Hej, vy, Sujete?"
"Sto je?"
"Jest-li vidjeli?Tamo na obale kod Gusara?"
"Kakvo je to momcad?"
"Óudete-li tomu se? Tu su Česi,,imaji svoji državnu zástavu na gru
di."
"Lieni momci! Što tu rádi?"
"Oni óe biti putovati sa ladjou do Grcka. Ante Bozič mi kazal. On
je poprav!jitelj njihovo broda."
"To je finoi Da bi bili kod kuče, neebi vidjeli ništa."
"Kakvo more imají Češi?"
"Nemajú nište.”
"Imajů němacko more?"
"Ne, imajů sjeverno more! "
Zatím,oo se mezi dělníky a plavci rozvinula debata o české moře,
vedena s pravým jižním temperamentem, zástun zvědavců rostl. Pone
chával však ukázněně před lodí místo, aby mladí cizinci mohli pra
covat! , I velmi ctihodní občané, činovníci v bílém oděvu, s nakřídovanymi střevíci, šviháckými slamákv a hůlkami, vmísili se mezi
prostý dav a sledovali se zájmem výjev.
Co sedalo?
Před, lodí i na palubě, ^kryté před slunečním žárem nahnědlými, plá
těnými střechami, pilně pracují mladí hoši.Právě snesli ze dvou vn
ziku horu zavazadel a ukládají je na palubě. Kolik jich je? NapoČl
táli jsme jich asi 28 a jednoho muže v kapitánské uniformě. Pak
jsou tu dva domorodci v plátěných šatech a rozmlouvají s kapitánem.
Jako obyčejně na začátku, kdy dobré vůle je mnoho a zkušeností má
lo ? panuje mezi hochy trochu zmatek.
"Kde je můj kufr a torna s jídlem?Že jste na ni dali balík s nádo
bími A já v ni mam bábovku z domova!"
"Kam si uložíme své věci? Máme nosit do podlodí?"
"Já bych se rád převlékl. V tomhle horku přece nebudeme celý den v
uniformách."
Bylo skutečně vedro, třebaže bvlo sotva devět hodin ráno. Ale iižnl
5_unce s plnou silou pralo na Přistav, obklopený hradbou domů“a s
modrého moře dnes neval osvěžující vánek. Hochům, kteří teprve ráno
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přijeli rychlíkem ze středu evropské pevniny, z Prahv, bylo ov
šem horko i v jejich vzdušném kroji, který především budil zájem
přihlížejících zvědavců.
Všichni jsou oděni stejně s vybranou pečlivostí a liší se pouze
odznaky na rukávech, oznaČujlclh hosnosti a zkoušky. Ty také bu
dl největší zájem přihlízející mládeže,
"Što je? Što to značí?" ptá se jeden z nejsmělejších, asi dvanác
tiletý, snědý hoch Černých oči a vlasů, dotýkaje se rukávu malé
ho Šušlíka, nejmladšího z cizinců. Šušlík sedl na břehu na hroma
dě zavazadel jako stráž. Rozpaky se červená, jeho tmavé oči blou
dí od tazatele na loď a zpět. Nakonec ze sebe vypraví:"Copak já
vlm co povídášJ"
Domorodý kluk je zklamán, že se mu nepodařilo navázati rozhovor
a vrací,se proto ke svým druhům. Je pozoruhodno, Že ani jediná
zlehčující poznámka, natož nadávka neletí z tohoto divokého hlou
čku vyvržené mládeže k pracujícím junákům. Je vidět, že dovedou
oceniti odvahu těch, kteří se chystají odrazíti na dalekou námoř
ni pout.
Jak nám nápis na Čapce hochů prozradil, hoši jsou vodními skauty,
Junácký život má svou dobrodružnostl pro všechnv zdravé chlapce
zvláštní kouzlo.Přidáme-li k tomu romantiku vody, řek, jezer a
moře, pochopíme, proč lnou g takovým zápalem ke své práci.
*
Když se Delfíni vraceli po rozpáleném nábřeží k lodi, setkali se
s Liškami, které odcházely nakoupit chleba. U lodi bylo již jen
málo diváků - zahnalo je vedro a pak hlavně to, Že po boku lodi
přiléhajícím k molu, byly spuštěny plátěné stěny, čímž pohled na
palubu byl uzavřen. Na stinné palubě je nyní docela příjemně.
Zvláště, když se hoši svlékli jen do trenýrek. Bosí a polonazí po
bíhají nyní po lodi ,uklízejíce zásoby, jež nakoupili i rozbalují
ce zavazadla z Prahy. Nebylo toho málo.Veliké balíky s těstovina
mi, nudlemi, flíčky, strouháním, uaklík strouhané housky,polévko
vé konservy a koření, hrachová moučka, cukr ,kávové konservy, kde
rozemletá káva je už slisována s cukrem a cikorkou. Dále zavařeni
ny ,med, konečně množství důležitých mléčných konserv. V těchto
krajinách jen náhodou koupí se mléko a jeho nedostatek způsobuje
české kuchyni značné potíže. Hoši jsou si vědomi vzácnosti těch
to věcí a proto je pečlivě vyrovnávají do jednoho kouta podlodí,
kde z beden zrobili si poličky.
Rackové zatím dokončuji prostý oběd: kakao, chléb s máslem a ovo
cem. Když se po chvíli vrátily Lišky s pytly bílého chleba-kruha
Rackové dali signál k rozdávání. Chvatně vynáší si mužstvo po
mužstvu své nádobí na palubu, staví "frontu" a Jirka důležitě
rozdává kakao do misek. Zatím Jonta s mnohými poznámkami a jako
by milostivě rozdává porce chleba. Lišky jsou rozjařeny, podaři
lo.se. jim, kromě chleba koupit^ i dvacet ryb -skousi/skomber.
Hoši je uz znali od lohska a tešili se proto na dobrou večeři.
Rackové je musí hned po obědě vykuchat a nasolit, aby do večera
vydržely. Ve zdejším horku se rychle kazí a jsou životu nebezpeč
né.
*
Vedro vládne na-d přístavem. Nábřeží jsou téměř vyprázdnčna.Jen
nedaleko y plném slunečním úpalu stoji mezek a občas hrozným hý
káním dává na jevo své utrpení. Dělníci na lodích spí ve stínu
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beden a plachet. Ani parníky už nekřízi přístavní basén. Mrtvé
leží na protější straně zálivu u celnice. Také na Gospe Poisane
je klid. Jen kuchári myjí nádobí. Ostatní hošitrozložili se v
pokrývkách po palubě a klímají pod záštitou plátěné střechy.
Loula masti velký míč. Až skončí poledni odpočinek,,vyjede po
sádka v člunu na moře a bude hrát míčem ve vodě. Hlídka u zad
ního stěžně sedí nad knihou a ospale zapisuje co se děje - Či
spíše neděje. Podívejme se na zápis, líše to Taví:
"Ve dvanáct hodin bylo vystřeleno z děla. Zdá se, že Braťka za
hajuje přípravv k holení. Teplota stoupla na 54 stupňu ve stínu
Ve 12.55 vjíždí do přístavu bárka. Proti nám kotví,dvoustšžňová,
jachta amerického milionáře-Jugoslávce, Rackové stále ještě myji
nádobí o Baby opisuje sesiam mužstva pro přístavní úřad. Kol naší
lodi jede člun se psem na špičce, který na nás dělá posunky."
*
Když skončil odpočinek , nasedají Lišky do čamce, malého, bílé
ho Člunu a vesluji k ústí přístavního basénu, kde je čistší vo
da. Tu, poblíže obrovské rezavé boje, naskáčí všichni do modré,
svítící vody a zanechají opuštěný člun houpati se na mírných vl
nách. Nastává jásavý rej v rozkošné vodě, jež znamenitě osvěžuje
krásně nese a kde se oodle výroku jednoho z chlapců každý vznáší
"jako vodní víla."Hoši přihazují si míč v kole, potom se vzáje
mné trefují, snažíce se potopením ujiti ráneo Šušlík chce vylez
li na boji, je však zahnán zkušeným Pampeliškou. Rezavá boje je
totiž plná Železných třísek a ty jsou velmi nepříjemné, zadrou
li se do tela. Radosti koupání a veslování užívají postupná vše
chna mužstva po celé odpoledne-. Hoši by už nejraději odrazili
na širé moře, ale jednání s přístavními a celními úřady je vel
mi složité a zdlouhavé, protože se jedná o výpravu do ciziny.
Nejvíce tím zkusí Braťka, který musí vyjednávati, zatím co se
oosádka koupá.
Kdvž se koupali kuchaři Rackové, Lišky a Vlci zápasili s dlou
hým, tlustým lanem. Je nové, reservní, a proto musí být důklad
ně vytáhnuto, abv bezpečné rracovalo. Za Živého zájmu, ba řevu
přístavních kluků přetahovalo se osm hochů. Na štěstí je už men
ší vedro. Nakonec přichází lodníkům posila: námořnici ze soused
ních trabakolů a tu je terrve lano důkladné protáhnuto. Pak tepr
ve^nastává trochu špinavá oráče: impregnovat! je dehtem, aby bez
poškození snášelo vlhkost. Konečně je lano rozloženo po nábřeží
k rychlému osušení a hoši mohou usrokojene pohlédnout! na svou
práci.
Slunce se už sklání nad Marjanem.......................................................................
*
Pozn.red. To byly ty slavné námořní cesty yiaší !'5" v letech 1954
a 1955 s lodi-trabakolem zvanou G03PA POISANA po Středomoří.
Nikdo,z chlapců, kteří je prožili,na nš nezapomene;
s vděkem
vzpomínají na Bratku, který je uskutečnil.
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I
M ŕ PLUJEM DAL....

Lento

My pluli dál, v zelené lesy,
kde vlnka s vlnkou slaví své plesy
my pluli dál, v zelený háj,
my pluli dál, v zelený háj.

My pluli dál, v rákosí tmavé,
kde rybka s rybkou spolu si hraje
my pluli dál, v zelený háj,
my pluli dál, v zelený háj.

Loďka je mala, vesla jsou krátký»
poplujem, chlapci, poplujem zpátky
máme plout dal, v zelený haj,
mame plout dal, v zelený háj.

Jedna z nej starších písní 5* Oblíbená píseň Bračkova

2S

5.ODDÍL VODNÍCH SKAUTU PRAHA v plné parádě na Václavském náměstí
1935. Tato generace zůstala oddílu,věrna až dodnes a přes přiro
zenou eliminaci, která prochází každou generací, všichni ti.kte
ré vidíte na foto v prvních radách, jsou stále Činnými cleny 5-ky
neho ve skautingu vůbec. Ti ostatní jsou skryti oku kamery
pro
svou skromnost a ostýchavost, nebo možná proto, že dodržují zá
kryt. Od leva:BRATKA VOŠATKA-GRIZZLY ROBIN FOUSEK ZDENEK (HAITI)
SIDI AKELA a šedesát dalších. zT^to generace je přímým.mpstem me
zi generací.STANDA LÁĎA OTA DÍVČINA a pak už,AUTOGEŇ ŠVIGO. Řada
jde nepretržite dál až do současnosti REfP SÝSA.
*
Tento kroj byl prvním vydáním našeho oddílu a dodnes jej s neoby
'čejnou pečlivostí udržel v původní podobě BOB KLIKA, je to dnes
už musealní kug.LodiČkv nikdv^nevypadalv docela jako lodiškv,ale
jako rendlikv.Jen nejzkušenéjšim modemannům se z nich podařilollo
dicku udělat. Pak přišly pokusy další, ale s pokrývkou hlavy by
la vždycky náramná potíž.
*

Po všech těch eliminacích, jimiž procházíme , zůstávají ti nejvérnejái. Mnohem lepší je
vytváření legend o starých Členev
Tak je
i nejmladsí generace zná osobně.Tak tomu bylo vždv v předváleč
ném oddíle. To znamena, že od dobv založení oddílu až do-dnes •
1913 - 1973 JE TO JEDEN ODDÍL.
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NÁŠ NEZAPOMENUTELNÝ HOUSEBOAT, zakotvený u staré smíchovské voda
renské věže, byl ideální klubovnou, a dal také základ k přetvoře
ní" 5"ze suchozemského na vodní oddíl. 1950 byl v Týne nad Vlta
vou zakoupen tento houseboat a převezen do Prahy. Byla to inici
ativa generace třicátých let, přesněji řečeno před rokem třicet.
Bratka, Svaťka, Karlík, Ziner, Wupi, Kulinda, Uncas, Sidi,Lou~
la měli na tom hlavní zásluhu.
Klubovna byla rozdělena na předsíň, v níž byla odcerpávací pumpa,
takže každý si mohl hned při vstupu zapracovat odčerpáváním vody
vniknuvší do prámu, ^o levé straně byla opravdová kancelář, kde
většinou trůnil Karlík, který zapisoval velmi pilné a přesně do
pokladní knihy příspěvky a střežil jak Cerberus oddílové finance.
Vzadu, za kanceláří bylo skladiště celt, kolíku, plachet, juty,
asfaltu, karbolu(jehož zásluhou měla klubqvna svůj specifická
parfum) prken, hřebíků, koudele, sportovního nářadí:kroketové
hole a koule, softball, pálky a míče, basketball, míče, woleyballmíče, pádla atd. Pak přišla hlavní místnost,v níž mela každá dru
žina, pozdějizmuzstva,svůj stůl, dlouhé lavice a malou knihovnič
ku (kterou ma Vlasta jeŠte dodnes ve svém bytě) a všemu dominová
la velká vitrína s trofejemi oddílu; poháry, vlajky, sosky z vod
nich, skautských a sportovních soutěží. V té době byl oddíl vel
mi sportovn^ a usnčšny ve vČech závodech. Brařkova dresura byla
velmi^přísná a nástupy na lode a rytmus záberu jsme museli opa^o
vat až do vyČerpání-ale pak to byla radost, když„metr1 před nábre
Žim v plné rychlosti zahřměl poveľ'kontra" div se pádla nezlomi
la. Nahoře na střeše byla nastavena loděnice se čtyřmi kanoemi a
dvěma kajaky a na vodě bylo zakotveno pět pramic.
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Žili jsme v klubovně stále. Tak jsme si na ni zvykli, že jsme
si bez ní nedovedli Život ani představit. Byli jsme jak ryby.
Voda se stala naším živlem.Trénovali jsme tam, plnili skautský
program,studovali, nebo jen odpočívali.Bylo nám tam ohromná do
bré. Vodní život byl tak bezprostřední a čilý, že se dá říci,
Že jsme byli stále v pohotovosti. Z oken klubovny a s přísta
viště jsme měli dokonalý přehled přes celou řeku i Šlajsnu.Hlí
dali jsme lodě projíždějící šlajsnou a hodné jsme jich vytáhli
a mnohdy při velké vodě jim zachránili i život. A zde také vzni
kly první pramice(1933)• V zimě, když Vltava zamrzla,jsme oseká
vali led kolem prámu, aby „ji" ledy nerozmaékalv a na jaře „ji" hlí
dali z téchže důvodů. Byla nám matkou a zároveň naším dítětem.
Skautská klubovna není vůbec nic tak jednoduchého, neboť je plna^lásky a oddanosti mladých srdcí, plna plánů do života a plna
snů o dalekých cesýách.
Od té doby, coyklubárna'1 zanikla, byly další; v Bráníku,Libeňském
ostrově a nyní Havírna. I tyto nové ožívalv a ožívají vždy zno
vu duchem a tradicí 5, kterou nám dal Braůka.A proto klubovno,
Havírno, nes radostně a věrně tuto tradici dál, jak je to vjpísni
".....My plujem dál, kupředu nikdy zpět...."
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DEN KANOISTIKY v Praze 1936

Poprvé v nových krojích.
(Člověk se diví, kde se v Praze
nabralo tolik kanoí...)
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STANKOV .

Kanoe leží připravena na břehu jezera. Je časné ráno. Mlhy serva
li tesne nŕi samé hladině, je trochu chladno, ale,nádherné.Sveze.
Cítíš,jak život proudí žilami mohutnými rytmy. Vnímaš každý.deta
il, každý záblesk na jemne se Čeřící vode. První ranní ptáci od
zpívali své signály. Divoká kachna se mihne nízko nad hladinou ,a
mizí. Racek, jak stín, tíáe prolétne nad hlavou. Kapři, válející
se téměř na samém břehu, líně plavou do hlubiny. V táboře je jeste
klid, jen my dva, Kybal a,já,musíme do vesnice. Nehlučně suneme ka
noe do vodv a lehce usedáme. Pádla se ponořila a kýl rozhrnul prv
ním náporem hladinu. Kanoe klouže měkce a s rozkoší se nechá objí
mat. To vidíš, jak tvar té lodi vznikl - byla zrozena samou vodou.
Tábor na Bobřím ■potoce zůstal za námi a jezero se rozšiřuje. Raj
ská zátoka. Borovice při samém písečném břehu sklání své větve až
k samé vodě a šišky leží v mokrém
písku. Vodní ptactvo poletu
je kolem a noří se v rákosí. To kouzelné jezero, skryté v hlubo
kých pohraničních lesích,nás uchopilo svou krásou a objalo až k
zalknutí. Nechali jsme pádlování a naslouchali tomu tichu- pravě
kému, věčnému až bolestnému. Byli jsme jím zaplaveni.
Kybal byl háčkem, viděl jsem jen jeho záda, ale tak, jak seděl hlu
boce ponořen v rozjímání,byl jistě pravé tak jako já zajatcem to
hoto kouzla.
Pak slunce vystřelilo zlatý šíp a ten se zabodl do jezera. To Ži
votodárné nás probudilo k činnosti. Po dlouhé době jsem řekl prv
ní slovo a Kybal přikývl. Pak jsme zase nemluvili, ale rytmickými
záběry jsme popohnali kanoe kupředu. Bylo slyšet jen šplíchání vo
dy,^ak ji kýl čeřil a jak pádla ji krájela.
Úzké pruhy mlhy se pomalu rozplynuly a slunce plné zaplavilo hla
dinu. Nastal skutečný den, kouzlo pominulo a celá krajina se roz
jásala životem.
*

Dobře,To jsme byli dva. Ale kolik nás bylo takových za ta léta ,
kteří prožili tyto okamžiky. V tom Čase se formovala naše duše a
naše charaktery. Kdo z nás^nebyl zajatcem tohoto neuvěřitelné krá
sného koutu světa, který nám objevil Braťka. Kolik vzpomínek zaléta do tohoto kraje, který, je neodlucitelný od našeho mládí. Wupimu se stal osudem a ochráncem při chvílích životního rozhodnutí.
'^elka Voda - Vlčice. - Bobří potok. Táboráky s písněmi, hrami
a
věcným Doktorem Mortonem, kterého předváděli s úspěchem Robin
a
Suran, a taškařice neposedného Jonty a zkoušky odvahy v noci selpla
vit k tragickému pašerákovi a sportovní testy. A to všechno upros
třed nenarušené přírody, daleko vzdáleni lidí.
Samotni s jezerem, šuměním lesa, vůní borovic a harmonií.
*

Pak došlo k rozloučení na dlouhá léta. Staňkov se stal legendou.
Bylo to doslova vyhnání z Raje, ale musel to být omyl Archanděla
Gabriela. Po valce byla navštěvována jiná místa a zdálo se, Že no
vé generace Staňkov nepoznají^a neporozumí tedy nadšení pamětníků.
Ale nebyl zapomenut. Je příliš hluboce zakořeněn v našem životě a
v oddílové tradici.
1965 Stankov "Kapry" pohraniční pásmo se střídáním přístavných ;
Boba , Fripiho , Plavečka , Selima.
Ale to už je zase deset letí
ylo by na Čase zažehnout tam novy oheň. Kdo je osudově předtu jen,
aby zapálil první příští táborový oheň na Staňkové? To bude Šťast
ny člověk a ten také přinese oddílu nové, šťastné časy.
AKELA
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Fiala a kolektiv 5- vod. odd.
1. Stavba pramičky
řuater..ál, potřebný pro stavbu pramičky:
Dřevěný materiál:

Smrková prkna, pokud možno bez suků /obzvláště u krajů/ zdravá. 2,2 cm x 28 cm, délka 620 cm. Počet: 3 pro dno,
2 pro boky, mohou-li býti z jednoho k isu 2,2 cm x 46 cm x
620 cm.
Prahy: 5 smrkových prken hoblovaných - měkké /2,2 cm x
12 cm x 80 cm/
tvrdé / 2 cm x 10 cm x
80 cm/
Sedačky: 3 prkna /borovice, smrk - hoblovaná /2,2 cm x 20 cm x
130 cm/
Cela: buk, dub, nejlépe 14 x 7 cm /též 10 cm x 6 cm apod./
přední asi 75 cm dlouhé, zadní 55 cm dlo hé.
Hranol na špalky pod sedačky: 1,5 m 6 cm x 4 cm, měkký.
Podlážky: borovice, smrk asi 100 m latí 2x1,5 cm.
Kov:

10 žeber, z toho 6 velkých, 4 malá, L 30 x 30 x 5, viz náčrt.
80-90 šroubů s plochou hlavo 1 a čtverhranným osazením
k zapuštění do dřeva, s podložkou a matkou IZ. 8, délka 40 mm.
120 šroubů do dřeva se zapuštěnou hlavou 5 mm, délka 40 mm.
40 šroubů do dřeva se zapuštěnou hlavou 0 5 mm, délka 50 mm.
30 kovářských hřebů, délka 80 mm
1/2 kg hřebíčků 25 mm na podlážka
1 havlínka /viz náčrt/
2 očka do čela pro zachycení koníčkovacího lana 0 otvore
asi 12 mm.

Těsnění:
Koudel máčená asi 2 kg.
Asřalt, nejlépe od pokrývače, nelámavý a nelepící - asi 5 kg
nebo smůla /při tavení se musí přidat 1/3 loje, aby neodprýskala. /
3 litry karbolky /na natírání plotů/.
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II. Nářadí
Pila /truhlářská/ sekera, dobrý šroubovák, hoblík, kladivo,
2 vrtáky do dřeva /0 3 mm a 0 6 mm/, dláto, poříz, nádobí, na
rozpouštění asfaltu /nebo smoly/, naběračku, štětka, úhelník.

III. Postup stavby

1. dno, 2. boky, 3. montáž dna a boků, 4. stažení přídě
a zad. /montáž Čel/ , 5. úprava spodku, 5. ucpání koudelí,
7. zalití asfaltem, smolou, 3. montáž podlážek a upevnění
havlínky, 3- napuštění karbolkou /vždy po zalití/, Sk a/ pone
chání lodi asi 5 dní ve vodě a montáž sedaček, 1C. něco
o volbě rozměrů a tvaru.

i. Dno
a/ Volíme vhodná prkna, tj. aby nepotřebovala mnoho úprav
/hoblování styčných stran/ a neměla vady /suk na okrají/
pro dno obzvláště citlivá. Tedy nejlepší, jež jsou k dispozi
ci.
b/ Lpravíme je hoblíkem tak, aby mezery mezi jednotlivými
prkny nepřesahovaly 2 mm. Tužkou označíme jek k sobe
patří /obr. 1. /
c/ Narýs ujeme podélnou osu.
d/ Jeden konec zvolíme za východ sko, prkna zde vyrovnáme
a odtud naneseme na podélnou osu požadované hodnoty pro
rozteč prahů. V našem případě 1CC cm /c a d Viz obr. 2./
Osy prahů narýsujeme pomocí úhelníku kolmo na podélnou
os u.

e/ Zvolíme přid a. zad a naneseme výchozí rozměry. Viz lO.odst.
Jsou jimi pro nás: /obr. 2/ 1 příd, 4 střed, 7 zád - rozměry
dané. 3 cca rovno středu a 5 as o 3 cm kratší - rozměry
volené i 3ch. 2 ,
Pískáme 5 bodů křivky pro okrajovo.:, čáru, pravého a levého
prkna dna. Nyní použijeme latky, kterou přiložíme k bodu
1 a 4 /těmi musí bezpodmínečně procházet./ a prohneme ji
tak, aby zhruba procházela bodem 3 a 2 - nenásilně přechá
zela o ' Spičny ka střed i. Podobně vytvoříme zadní část
4-7. Požadovaný tvar je asi následující: schéma x. Vychá
zíme od rozměrů přídě a střed .. Ctřed má být alespor. v mano,
metr 'Jílly přibližně rovný a zároveň příd i z ód m přílíž

33

V/3

kulaté. Přechodový oblouk nenáhlý. Rovná část středu
bude většinou své délky asi 60% mezi 1 a 4. Není radno
dělati dle Jednoho druhé krajní prkno, jelikož jeho hra
ny a hrany středního nejsou vždy rovnoběžné. Viz obr,3.
Pak odřežeme a ohoblujeme krajní prkna na příslušný
tvar. Upravíme styčné hrany dle náčrtu. Obr.4.
f/ Potom vyrovnáme prkna do polohy dle narýsovaných os
a stáhneme na obou koncích lanem. Prahy odříznuté na
příslušné délky přišroubujeme na příslušná místa. Rozmístění šroubů a umístění prahů viz obr, 5.
2. Boky

Bok se skládá ze dvou prken /případně je-li k dostání
dosti široké, z jednoho/. Z jednoho 2,2 cm x 28 cm a druhého 18 cm x 2,2 cm, které je užší a tvoří hořejší část boku.
Prkna položíme vedle sebe a narýsujeme na nich příčné osy.
Potom vycházejíce od špičky, zádě a středí zjistíme průběh
dna na boka. Hodnoty k tomu jsou následující: /viz schéma 3/ .
3 střední žebra zakreslíme tak, aby jejich paty se dotýkaly
přesně obrysové čáry dna na boku a byla na ní kolmá. Žebra
ovšem nepři šroubujeme do os x,2,3,4,5, 6, nýbrž o polovina
šířky prahu. Vu schéma 3 > Cinime tak velmi pečlivě, aby
vůle mezi žebrem a prahem byla co neimenší, Zebra připev
níme na boky šrouby s plochou hlavo... a to tak, aby byly
matkou dovnitř. Před zatažením šroubů se hlavička omotá
trocho~ koudele. Obr. 5. Po se šroubování boků je připevní
me ke dnu.
3. i. ontáž boků ke un i

nepůsobí žádné obtíže, nesmíme ovšem zapomenout upra
vit krajní hranu, dna. Obr. 4. Zebra 2 a 6 připevníme ke dnu
ovšem až po stažení špice a zádě. Důležité: žebra mají pro
šro ib x upevnění ke dnu oválné díry, A díry pro šroub vrtá
me do prkna v části otvoru nejvzdálenější od podélné osy lodi.
Obr. 7.
(
4. Stažení přídě a zádě

ťříd 1 zad stahujeme postupné lanem: spodní prkno přichyč ijeme Šro-by a ■lovářskými hřeby ke dnu. Po 'časně ohý
báme dno. Po správném tužení /dno bylo ohnuto s odchylko

- 2 mm. na obrysovou. čáru na bortech/, přišroubujeme čelo
šrouby 80 mm a rovněž tak i zád. Pozor na to, aby obě strany
probíhaly ve stejné výši. Stažení je velmi pracné a vyžaduje
alespoň tři zdatné chlapce. Dno i boky jsou do čela zapuštěny,
Viz obr . 8.
5. úprava spodku
Po upevnění dna uřežeme přesahující boky. Ponecháme
asi 25 mm, aby chránily dno. Cbr.
Je záhodno přišrouboveti na přesahy 1 x 20 mm páskového železa, aby je chránilo
před brzkým roztříštěním.
6. Špalky pro sedačky
Musí být masívní. Připevněny jsou minimálně třemi šrouby
a sedačky k nim také třemi. Cbr. 10. Vzdálenost sedaček mi
nimálně SG cm. Viz schéma č. 3. Pozor, aby nebylo před se
dačkou žebro, o které by si pádlař rozdíral koleno. Sedačky
přiděláme až po zatažení ve vodě /asi 5 dní/ až nabobtná dno.
přiděláme je na roven bort i, aby mohl pádlař pro vodu. Pod
lážky uděláme pro celé dno, tedy 6 kusů. Zhotovíme přímo do
lodx, Cbr. 11. Havlínku upevníme na zád 8 šrouby na pravou
ruka. Asi v 1/4 od středu. Nesmí naspod přesahovat!. Cbr. 12.

7 . Ucpáni ko udělí
Pečlivě starým šroubovákem /dlátem/ nebo dřevem ucpeme
všechny spáry dna a boků. Pokud není koudel kroucená, to
číme z ní praménky, silné dle potřeby asi 5 mm a ty vmačkáme
do spárů. Nezarostlé suky vyrazíme a spolu s jinými skulinami
zacpeme zátkou. Cbr. 13.
8. Asfaltování

Rozehřejeme asfalt /případně smolu s přidáním 1/3 loje/.
Nejprve zalejeme spáry dna ■?. veškeré skuliny a saky, Pomá
háme si při tom zvláště při zalévání bortů nakloněním lod..
Cbr. 14. Pak lod obrátíme a zalejeme ji stejně pečlivě zevnitř.
Aby nevznikaly chuchvalce, zahladí se spáry staro žehlieuo ..
/zažehlí se/ . Potom zevnitř i zvenčí napustíme celou prám; ;
dokonale karbolko . před sp :čtením na vod-, povolíme porěmud
fiatky u přitažených Žeber tak, aby nabobtnalé dno s i mohlo
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roztáhnout bez ohýbání boků. Žebra po něm proklouznou.
Obr. 7. Oválnost děr -a žeber /v čásť. pro dno/ je asi 4 mm,
tedy průměr otvoru plus 4 mm. Žebra jsou dvojí velikosti
a sklonu. 4 pro příď a záď, 6 pro střed. Viz obr. 15. Havlínka viz obr. 17, 18.
9. Speciality

Užitečnou věcí je přední kryt - vlnolam. Nejlépe celta,
upevněná stejným způsobem jako auto-střecha, uprostřed
podepřená látkou. Upevnění sedaček pomocí U železa, přichy
ceného minimálně pěti šrouby. Pro plachtění: díra v přední
sedačce cca 0 50 mm s podložením a upevněním pro patu. Viz
skizzyobr. 20.

10. Volba rozměrů
Rozměry není možno přesně určití, zvláště nyní, kdy se
musíme přizpůsobiti dodanému materiálu. Příď volíme asi ko
lem 68 cm, zád 55 až 60 cm, střed 82 cm. Příď je širší, aby
se nazapichovala do vln. Přechod od ní ke středu je asi v jedné
třetmě od středu ke špic_. Záď je Štíhlá, aby nesála voda. Jest
také o něco delší a zužování začíná těsně za středem. Zužuje
se rovně, není zakulacena jako příď. Není na škoda, aby část
blízko střední příčné osy byla rovná, respektive zhruba rovno
běžná s podélnou osou lodi. Je třeba varovati před děláním
kachniček neb štíhlých tvarů. Pro turistiku se nehodí. Řiďte
se citem /viz schéma/, tak lze postaviti různé typy pramek.
Manipulujeme přitom šířkou zádě, přídě, středu, délkou lodi,
sklonem žeber, tvarem dna a bokorysu. Cvšera podmínky, kte
rým naše pramička má vyhověti, jsou: 1. Rychlost - jíž odpo
vídá štíhlý nízký tvar a stejná příď i záď /viz závodní pramice / .
2, Nosnost - ta opět požaduje vyšší boky a vůbec mohutnější
rozměry. 3. Dobré projíždění prop astí a peřejemi - Široká
příď, vyšší boky a stabilita. Tedy chcete-li postaviti pramk.i
pro běžný provoz, můžete postupovat podle schametu, respektive
snažiti se najít optimální kompromis pro tyto tři podmínky.
Pro závodní pramice viz rozměry a instrukce Svaz ■ kano
istů. Stavební postup zůstává.
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Přehledný seznam materiálu pro pramičku
/viz též text/
detail:
prkno-dno-bor ty
práh
sedačka
čelo-přední-zadní
hranol /sedač./.
lat /podlážky/
žebro střední
žebro krajní
vratový šroub s mat
kou a podlož.

rozměry:

2,2x28x620 cm
2,2x10-12x80 cm
2,2x20x130 cm
7x14x75-65 cm
4x6x150 cm
1,5x2x250 cm
5x30x520 mm
5x30x30x730
5/ 16x40 mm

počet kusů
7
5
O
1+1
1
40
5
4

materiál

smrkové dřevo
smrkové dřevo
smrkové dřevo
tvrdé dřevo
smrk
borovice, smrk
L železo
L železo

70

šroub.ocel

šroub do dřeva
se zápust.hlavou

0 5x35 mm

±20

šroub.ocel

šroub do dřeva
se zápust.hlavou

0 5x50 mm

40

šroub.ocel

kovářský hřeb
hřebík /podláž. /
havlínka

80 mm
25 mm
viz skizza

očko pro koníčko
va cí lano

0 otvoru 12 mm

2

koudel
asfalt /smola/

máčená
-

2 kg
5 kg pokrývačský,
elastický

karbolka

20
železo
1/2 kg železo
1
železo
železo

3 1

Pomocný materiál: páskové železo 1 x 20 mm, délka 13 m,
1 oko na řetěz, asi 2 m řetízku.
Poznámka: rozměry dřeva jsou udávány v cm, kovu v mm.
Všechna prkna si necháme přímo u firmy po obou stranách
ohoblovat!. Jejich tloustka je potom asi 22 mm. Ušetří se tím
mnoho práce při stavbě.
Bližší podrobnosti a technické detaily viz obrázky a schémata.
Používáme coulová prkna /tj. asi 25 mm/. Síla 2,2 cm, jak je
uvedeno, rozumí se po ohoblování. Ohoblování vždy po obou
stranách.

37

V/7
v>

Doplnky:

Schéma 3. Hodnoty ve schématu uvedené nanášíme od přímky
vedené ve vzdálenosti 410 mm rovnoběžně s pečlivě vyrovnaným
okrajem horního prkna /obr. 21/.
Cbr, 7. Zebra připevníme pouze v oválných otvorech. V kula
tých otvorech až po nabobtnám dna - dříve nevrtáme.
Před stahováním přídě a zádě přišroubujeme obě čela ke dnu.
Jsou vhodně opracovaná na požadovaný tvar. Zapuštěné pro
dno a boky, sražené podélně podle
v obrysu dna a svislé ke
sklonu žebra, u nás asi 10 stupňů.
Žebra před zamontováním natřeme miniem, aby nerezavěla
/asi 1/4 kg/ .
Zalévání pramiček
v

LoD je nejprve nutno dokonale utěsnit. Velké spáry neb
otvory utěsníme dřevěnými špalíčky nebo tenkými latkami,
které přibíjíme malými hřebíčky. Potom všechny i ty ne jmen ší skulinky pečlivě ucpeme koudelí. Nikde nesmí koudel přečnívat pres úroveň dna.

Po provedení této práce připravíme si hmotu na zalévání.
Nejlepší jsou dehty preparované - polomškké. Jsou pružné
a mají-li potřebnou hustotu, tak nelepí. Přibližně stejné jsou
lodní smola a poloměkké asfalty a smoly dehtové. IZáme-li
po ruce jenom asialty nebo smoly tvrdé, které od lodi, když
tato pracuje oprýskávají, musíme si je nejprve upravlti. Děje
se to tím způsobem, že k dehtu přidáme tolik oleje, kolik je
právě třeba, aby byl za normální teploty vláčný a přitom, nele
pil. li měkčení můžeme použít skoro všechny oleje. Nejlepší
jsou antracenový, degras, lněný, pryskyřičné a jiné. l/ůžeme
měkč..t i parafinem.
Takto připravený asfalt musíme dokonale rozehřát, aby
mohl dobře vniknout do koudele. Zaléváme naběračkou a to
nejprve přes spáry. Abychom docílili hladký povrch, vyžehlí
me celou plocha. K tomu používáme starou žehličku, kterou
musíme rozehřát na vysokou teplotu. Potom volně přejíždíme
po zalitých spárách, až docílíme hladkou plochu. Po zalití
spárů dna přibijeme přes prostřední dva spáry lišty, které
jsou dokonalým
zajištěním, že koudel nemůže vypadnout. Záv
roven chrání dno spolu s přesahujícími borty před odřením
a vytržením ucpávek při přetahování pramice.' po suchu.
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Nesmíme zapomínat, že při transportu pramic /at*vla
kem či auty na tábor nebo horní tok řeky/ se ucpávky pře
kládáním a kroucením lodi při transportu uvolňují a leží-li
loď delší dobu na slunci mimo vodu, spáry se zvětšují. Pak
se nám stane, že při spuštění lodi teče voda dovnitř celými
proudy. Proto vozíme již upravený asfalt a koudel vždy
sebou. Na řece se tyto věci těžko shání. /Někdy jsme si
byli nucení vypomoci lesní smůlou, která hrozně lepí a vět
šinou tam, kde nemá/ . Stačí jen větší spáry trochu zaliti
a menší se po kratší době samy zatáhnou.

Tyto potřeby vozíme vždy s pramicí a to pod sedačkou
kormidelníka, kterou opatříme uzávěrem /panty/, aby při
převrácení lodi nemohly vypadnout. / sem dáváme i koníčkovací lano, naběračku a lodní náčiní/.
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TAJEMSTVÍ UJPECHU 5-

VESLO
Informační oběžník
pro členy 5.

oddílu

vodních skautů v Praze
ČÍSLO

5

NAš

C f L :

Dáti svým hochům radostné mládí uprostřed
ušlechtilých druhů a pod pevným, cílevědomým
vedením. Poskytujeme jim pestrý život, plný
vzruchu, zábavy a závodu. Tyto radosti vyvažu
jeme, jak je to jedině výchovně správné, po
vinnostmi a to především mravními. Splňujeme

romantické touhy hochů, ale při tom vedeme své
mladé námořníky k soběstačnosti, odvaze, prak
tičnosti a pohotovosti, aby dovedli pevně uchopit!

kormidlo svého života.
Tak doplňujeme výchovu rodinnou a školní.
Dorůstající hochy vedeme k sebevýchově. Pře
hled na vedlejší stránce vám ukáže, jak brzo
stavíme hocha do čela jeho mladších druhů.

Někteří se osvědčí, jiní zklamou. Tak je náš život
přirozeným výběrem a výchovou vůdčích duchů, <
kterých tolik potřebuje

náš národ ve všech

oborech činnosti. — Proto je Pětka ŠKOLOU
KAPITÁNŮ.
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5.PŘÍSTAV - PRAHA

KORMIDLO
2

46
Z Kormidla říjen 1945

Lodní kniha.

V každém našem oddíle má bytí řádně vedena lodní kniha. A to po ce
lý rok, jak v Praze tak na táboře. Lodní kniha má v našem oddíle již
dlouhou minulost a Je zajímavé přečisti si nyní o tom, co se dělo v
našem oddíle před válkou. Lodní zápisy se musí prcváděti krátce výs
tižně a popřípadě vtipně. Nevěcné zápisy na několika stránkách nema
jí žádný význam. Lodní kniha je zrcadleni oddílu a dle toho se s ní
má zacházeti. Ušmudlaná, potrhaná, povalující se kdesi pod lavicí
nedělá žádnou dobrou reklamu vašemu oddílu. 0 ní se musí starati vždy
službu mající kormidelník a zápis provede ten, který má o věc zájem
a případně i schopnosti. Chybou bylo, když kormidelník prohlásil, že
se pojede na vodu a Batul zatím, zapíše do lodní knihy. Beztak by na
lodi jenom překážel. Lodní kniha je přítelem oddílu, 'ořítelem, který
pamatuje více než všichQÍ dohromady. Je si přčtěte zápisy ze Staňko
va, Hrabušíc, Seče. Bratka nebo ten u něhož Jsou v úschově vám je
rádi zapřjcí. Jistě, že se vám to bude líbit a postarejte se také o
to, aby i jiní si mohli po létech se stejným zájmem přečisti vaše
zápisy.
DJ.

Z Kormidla březon 1946
É_J ® 2

22vl ?I?2 ®

-řomi do 1 n í k .

Kormi dělnické zebry noopr.uvnují dotyčného k životu bezstarostnému. Kornídclniství
není obrodím, jož skýtá různé výhody a propůjčuje nárok na povinnou uctu,alo jest
funkcí, ktorá zavazuje k mnoha povinnostem vůči svěřeným hochům, Proto jsou kor
midelníci již hoši starší 16 lot, kteří mají notnou zásobu zkušeností získaných
praxí ůa vodo a táboroch. Předně je zavázán kormidolník jiti příkladem družino
v docházco na schůzky a oddílové výlety, Družina, jejíž kormidolník přichází
důstojné o 10 minut později a jez sporadicky navštěvuje oddílové podniky, so brzo
rozpadá nozajmom hochů na společné práci, «Ao i prosná, docházka není všo. Bohom
celé schůzky musí družinový program probíhat! nerušeně a no aby kormidolník improvisoval, To si můžu dovolit! jon velice zkušený junák, Program má míti již
přadom připraven a podníconím soutěživosti v družině má kormidelník udržovat!
zájem o oddíl. Jedině ta družinu, ktorú má takového vedoucího dodá oddílu nojvíco kormidelníků, a u nás bylo zvykom, že kormidelník měl za sobou i šostilotou
Činnost v oddíle a měl takorku před maturitou. Každá družina si totiž doplňovala
kormidolníky samu zo svého stavu. Jen při rozšíření oddílu byl jmenován kormi
delníkom hoch z jiné družiny. Mohl so jím stát! jun ton, ktorý byl v družině
nojl.opší. To byly také nojuspušňější doby Patky, Kormidolník musí umět i- něco
pro družinu obětovat, At to třeba něco stojí, námaha so mu vždy vyplatí a odmě
nou mu budo symputlb mužstvu a první místo v oddílové soutěžil
■ D>
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Budulín.
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tábora.

Poznámky drzá, alo pravdivé.
Tábor zaSíná buloním. Je to věc sico nopří jemnú, ulo nanejvýš radostná. Kdo
nóoo podobného nozužil, neví, co takový kartáč, pastu,* trenýrky ň podobné malič
kosti gaborcu místa, A když so svými dvoma kufry dostahote do elektriky, zjistíte,
žo jste si iapomol ston, /Vlastní zkušenost/,
Na 'TilsonovS nádraží jsme moli vlastní ráz a moc řečí, Maminky a otcové měli
vážné dohady so svými syny a nabádali jo, aby so nonaohladili, aby nepili stude
nou vodu budou-li uhřátí n podobně. Judna maminka také Slnko mně a říkala mii
Prosím Vás, pano kormidelníku, jezdíte s tou lodí jen při brehu, ona so mému
chlapci točivá hlava.
Djstat so z břehu na ostrov byle již těžší. Pros jozera sice stálo křižovaly
kocábky pátého prístavu, ulo byly t-- samé ponorky, ktoré mohly jen vozit dříví a
snad kufry. Íle přesto jsmo již prvý don spali BpokojonS na ostrove, Strašne so
divil jeden muž, když se rána probudil. Jak som mohli ty brobenoi přeplavat, když
jo břeh tata daleko!
Program na táboře jo určován jídlem, hrami a prucl, Na jídlo chodil každý,na
hry také a před praoí so rozšiřovala po táboroch opidemie bolení břicha, hlavy a
kulhavky. Ale na ten oběd so pacienti přece jom dakulhali.
Obědy byly většinou vysoké úrovně. Nejvíce se najedla Svorčíkevia Rozinka.
Táborové ohně byly vždy zdařilé. Za najlepší hru můžeme počítat výstup v blá
zinci, jehož úspěch byl zvýšen horáckým výkonom Vavíka a J,Stránského, z nichž mlu
vila dlouholotí praxe a znalost prostřodí.
Debatní večery byly jen asi čtyři, ale rovněž vždy zdařilé. Zúčastnili so jich
i najmenší, z jejichž řad vyšol návrh, žo nusmí-li se říkat vodní skaut, tok aby bo
říkalo vodní soudruh.
Tábor byl vo znamení koňské sazeny. Na její zakonooní přišel jakýsi děda »
profesor, který chodil od vesnice k vesnici a dělal veliké dobro pře lidstvo - jak
sám říkal, protože ho učil, jak má správně žít. Nám předavšími vyčinil, že neumíme
dýchat, potem oznámil dvěma přihlížejícím marinkám, žo by jejich jídla vůbec neje
dl, protože jo vaří moc dobrá a hlavně protože vaří maso. .. mása jak pravil, kazí
člověku, protože i jeho dcefea, dokud nojodla maso, byla hodné., alo jak so vdála,
začala jíst i maso a tod prý mu i nadává.
Zo starých vodáku, ktorí na Soo přijížděli v hojném počtu, měl největší smůlu
br. Lnula, který musel vést za nepřítomnosti Bratky tábor.
Hlídky měli usnadněnou ulohu, nebot na ontrc-v žádný wehrwolf plavat ncohtčl.
Přesto však byly kontrolovány a nehůře na tom dopadl br.Skyt, který převážel v no
ci odjíždějící návštěvníky a vypůjčil si na costu Loulovy hodinky. Strašně so di
vil, proč so Loula rozčílil, žo so hodinky na vodu nenosí, a namítali Bratře já jo
na vodě nemel, já jo měl na promcu!
No ostrove byly čtyři táborlry. Borovlna byl tábor elitní, Březina tábor ori
ginální, Nová Zem tábor dětský a Corná Zem tábor kakopaný.
Černá Zem dělala totomy, Borovinu jo kradla, Březina nejpilnější trénovala na
pramky a nikdy nevyhrála a Nová Zem připalovala obědy,
Každý táborák mol také kapitány. Vojvara věcně spal, Svorda s Holdem chodili
tanoovat a Palluuš na tábor později vůbec nejezdil, protože byl kapitánem Černé
Zorně.
Dobře sjoždčná pramka Černé Zorně so udělala jenom jednou a to při závodě,
Z okolí tábora byla asi nojzajímavější Soč, protože tam chodily všechny dru
žiny při vycházkách do přírody.
Zkoušky tří orlích por sg dělaly na táboře čolkem málo a nejlépe so vyplatily
Budulínovi. Na poohůzkáoh zabil zmiji a když ji vykuchal měli dvanáct mladých.
Budul využil této příležitosti a prodával jedno za dvě buchty. A prodal jo všechny.
Poslední don tábora se strhl prudký liják. Nejhůře na tom dep din zase C.Zom,
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4 ktorá mola, provisorní túborok na TOloyballovám hříšti. Vyplavané stany nozabránily Budulovi, aby nezačal válkou Ipltvu hroudami bláta a protože nalezl nochoponí
u všoch ostatních, mol sensační úspěch. Za chvíli však přišel Bratka a Budulín májo
zaskočonou cestu ko stanu.začal duahapřltcmně vytahovat hřebík z prkna. Bratka když
viděl stany zablácené od ucha k uchu se na něj obrátil s výčitkou t Ty jsi tu jodiný
rozumný kluk, to jsi jo nemohl napomonout?
Podlodní don byl zpostřon rozdáváním housok» Každý si jioh mohl vzít kolik
chtěl, průměr byl asi třicet na jednoho. Později se stalo slovo houska vyhrůskou.
Ale tyto nenáviděné, housky dopomohly k poslednímu dobrému skutku. Vavíkovo kupé
nakrmilo dosyta jednu husu, ktorou nějaká paní vezla do Prahy. Ale potom už i ta
husa syčela.
Ve vlaku na sobo upoutával stálou pozornost junák Jiří Kafka, kterému se po
dařilo porazit v uličce Bratku.
Noktoří, členové když vyšli přod Donisovo nádraží zůstali stát bezradně na
chodníku n pískali na oloktriku o přovoz.
Uvítání doma bylo triumfální. Maminka říkala. Ty UŽ jsi doma, No ty jsi se
u těch sodláku nějak vyjedl, tak si vozmi tamhle kafe a ukroj sl chleba.
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Na cestách po Vltavě jsme často potkali staré vodáky.
Dívali jsme se na ně
- 12- -

učtou, okukovali jsme jejich lodě, stany a tábořiště. A hlavně určutal naši pozornost malý usmolený -pytlík houpající se na snědých
krcích. Jsou v nich uschovány peníze, potravinové lístky, doklady
7 někdy i aparáty. Na vedlejším obrázku uvádím přibližně rozměry taOválné
lcového sáčku, Jenž Je ušit
i..
* .>■»
z dokonale nepromokavé lat
ky a ušetří vám zdlouhavé
sušení legitimací a peněz.
Nejlepším uzávěrem bude sil
ná tkanice, kterou po utaže-"ní několikráte omotáte ko*
lem aby uzavření bylo pevné potřeb a potravin do lodního pytle : / víz spodní obrázek /

Takhle z domova sbalený pytel na
neseme. Každý nemá, možnost si jej
. ' svačinám
opatřit!. A tak majetník této vzá
---------------------cnosti / zatím / přibere ^několik
tepláky, .svetr)
věcí svých spolueo-otujících do své
nepromokavý ‘
ho lodního pytle. A to v prvé řadě
kabát
věci, které se nesmějí namočit.
Spací .pytle, svetry, tepláky a pot
raviny. Na stany jsou ^vyráběny men
ší pytle z nepromokavé látky. Proto
potřebujeme li více místa v pytli
nebojte se dopravovat!' stan jen v
lodi,- Dbejte však na to, aby se .neu
mazal od dehte a neroztrhl. Defini
tivní•zabalení konáme až u řeky» Na
. vodě nejezdíme v plném -kroji. Koši
li si ovšem necháme, ale místo-kal
hot natáhneme plavky čí trenýrky.
Na nohy do lodě obouváme staré te
potraviny
nisky. Zabalíme li tak, jek je na
obrázku, předpokládáme, že v poledv ,
,
,
|
ne se nebude vařit, místo toho je
spechovany'Spací
vydatná přesnídávka. Hlavním jídlem
^pytel, polštářek
j ....
je teplá vařená večeře. Přistaneme
Ý
J
proto dříve před večerem. A nyní na.-—
táhneme tepláky, Obujeme suché boty
'‘-sSľ?----------------------------------- a jeden z posádky Jde pro vodu-. Dru
hý staví stWa třetí připravuje na ohništi jíaio. Lodní pytel vyn
dáme naposledy, kdy.stan Je postaven. 0 balení t&my v dalším člán
ku. / použití'a balení torny na vodě /
Lá.
' '7/
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Když toulal jsem sejnabre žím
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Ta dívka byla spanilá
a hudedej a hudedej
a velmi se mi líbila
a hude hudedej
/před, kluci, vpřed
do Kalifornie,
kde plno zlata ceká nás
na břehu Sakramenta.

Zda dovézti ji snad tam smím
a hudedej a hudedej
a zda ji opět uvidím
a hude hudedej
Vpřed, kluci, vpřed
do Kalifornie,
kde plno zlata ceká nás
na břehu Sakramenta.

Já tázal se jí zda byla
a hudedej a hudedej
již tam, kde loď má kotvila
a hude hudedej
Vpřed ,kluci, vpřed
do Kalifornie,
kde plno zlata čeká nás
na břehu Sakramenta.

A ona na to hiheho
a .hudedej a hudedej
já mám už svého milého
a hude hudedej
Vpřed, kluci, vpřed
do Kalifornie,
kde plno zlata ceká nás
na břehu Sakramenta.
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Je s podivem, že tak mohutná orgunUaue. jako je
československý ..Junák“, která má čtvrt milionu členů
a oslavila nedávno třieetpřt Jet svého trvání. neměla
dosud film, který by čerpal z její bohaté činnosti. A přece
nelze popřít, že junácky život přináší množství drama
tických i veselých námětů a že -kant-ké táborv a

Když L.Kaválek slyšel od ludvy, že děláme Ročenku., zaslzel doje
tím a ihned se začal štrachat ve své dokumentaci jako proslulý
Doktor Morton. Hle zde vidíte slavné filmové dobv našeho oddílu
v plném lesku. Bylo to na Seči 1947 a dle našeho kronikáře byla
tehdy účast 100%. Bratka spolupracoval s Kaválkem na nametu _ a|(
byl odborným poradcem tohoto filmu.„Byl a je to nádherný ocdíl.

F2
FILM ZE ŽIVOTA SKAUTŮ

(Dokončeni íe sir. 783.)

bav, her a hlavně junácké práce pro veřejnost. Kromě toho jsme při
psaní scénáře (Jar. Mach a Lub. Kaválek) myslili i na kameramana,
aby si ve zdejším kouzelném prostředí mohl opravdu zabásnit. Hlav
ním důvodem, aby film vůbec vznikl, byl náznak, jakým způso
bem nejvhodněji vést mládež, ukázat jí cestu k lepšímu zítřku a
vytvořit tak svěží film ze života naši mládeže“.

Jedna z mnoha výstižných scén, která nám dává nahlédnout do života, zvyklostí, zábav a her skautské mládeže v krásné romantické přírodě

ô FILM ZE ŽIVOTA SKAUTŮ
u
B
A

L. H. STRUNA, který hraje jednu í ..dospělých” úloh.

788

1J louho neznámá a řídce navštěvovaná romantická krajina u Seče, kde se řeka Chrudimka
prodírá mezi skalami, stala se rázem turistickým střediskem, sotvaže pod zříceninami lir—dů Ohebu a Vildštejna vyrostla po devítileté
usilovné práci údolní přehrada, za niž vzniklo
jezero 7 km dlouhé. Uprostřed tohoto umě
lého jezera objevil se rozlehlý ostrov, určený
původně za ptačí reservaci, ale na kterém pak
vznikl letni tábor 5. oddílu vodních skautů
z Prahy. A do tohoto tábora umístili autoři
námětu nového českého filmu ze skautského
prostředí, Lub. Kaválek a J. Novák, děj svého
příběhu, nazvaného výstižně Na dobré stopé.
Poslechněte si, co říkají sami o svém námětu:
„Již za okupace jsme se zabývali myšlenkou I
napsat filmový námět o skautech. Ale když]
se po znovuvzkřišení skautingu po revolúcii
vyrojila spousta jiných filmových okupačních]
námětů, rozhodli jsme se posunout děj našeho]
příběhu do doby porevoluční a jako místo děje j
jsme si vybrali tábor vodních skautů na ja-1
kémsi pomyslném ostrově, položeném těsně |
na českoněmecké hranici, kde nebylo v té době j
ještě klidno a bezpečno.-

Rádi bychom totiž ukázali širším vrstvám
obecenstva, že jejich názor na skauting a tábcření je často mylný a že život junáků není jen
samý sport a zábava. Proto jsme si také vzali
za úkol ukázat těžkou službu našich pohranič
ních bezpečnostních orgánů a naznačit nutnost
spolupráce všeho obyvatelstva s našimi junáky.
Ústřední postavou filmu je chlapec, jehož ro
diče byli umučeni v koncentračním táboře
a on sám prožil hrozná léta v Německu, aby byl
podle nacistických metod „převychován“. Po
porážce Německa se vrátil domů a své prvé
svobodné prázdniny prožívá ve skautském tá
boře. Jeho postaveni je znesnadněno jeho

KINO
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MALÉ ÚVAHY.

/ Psáno pro Plaváčka někdy v padesátých letech./
Motto: Qhen uhasíná...

Oheň uhasíná; zář žhavých uhlíku slábne. Chvíle poesie a zadu
mání, chvíle kouzelného ticha. Oas Muže, který porozuměl.

Sedím a vnímám, sedím a přemýšlím. - Vzpomínáte?
ooo
Chtěl bych vás přizvat ke chvílím zamyšlení. Chtěl bych, abychom
našli čas pro uvažování v rytmu všedního života, abychom se ob
čas zahleděli do žhavých uhlíků a snažili se přijít na Smysl,
Účel, Krásu.
Hledat tam, kde mnoho lidí hledat neumí.
Najít si třeba jen malou chvilku, ve které si položím několik
otázek. Nad něčím se zamyslím, na něco se pocívúm. S jiné stra
ny, než je obvyklé. Anebo než jsem se vždy díval. Pak najednou
zjistím, že poznávám mnoho nového. Jsem-li poctivý ve svých ú
vahách a nazírání, objevím často smysl a pravdu tam, kde jsem
ji dříve neviděl. Nebo - kde bylo pohodlnější a snazší ji nevi
dět. Naopak, zase se mi podaří objevit něco ušlechtilého a krás
ného i v maličkosti. A tyto okamžiky mne obohatí. Pomohou mi v
mé cestě za lepším já.
Na závěr možná delšího úvodu vás chci poprosit, abyste četli to,
co není ani mezi řádky. Ctěte v sobě. A kolem sebe.

ooo ooo
A znovu sedím a přemýšlím. Jsou léta sedmdesátá.
Mezi Bratkovými dopisy byla založena kopie,- tato úvah^. Náhoda.
Vzpomínám. Čtu. Měním interpunkci. Ale na úvaze ani ted a ani
v budoucnu nemohu asi moc změnit. Zvláštní.
ooo
Tea nedávno jsem dopsal Velkou Úvahu. Najdete ji v této Ročence
pod nadpisem TÁBORY.
Zasedněme do Kruhu kolem této "Velké Úvahy". Mlčky se zahleďme
do jejích jasnýcn, sálajících plamenů - tak, jaKo to děláme na
počátku táborového ohně od nepamäti.
Zadívejme se, co nám vykreslí plameny našich táborů, našeho ča
su v oddílu.
Zní vám v uších "My plujem dál a dál a dál.."? "Proč s tím se
máme rozejít,..", držíme se pevně za levou a pravou*?
ooo
úvaha nadčasová, zdánlivě nesouvisející, přesto ročenková. Ne
dávno jsem četl článek, končící tímto odstavcem;
v
"Poloha Čech ve středu Evropy bude patrně vždycky pociťována
národem a domácími politiky jako trauma, handicap, neúprosná
mez všech nadějí - anebo, v šťastnějších chvílích, jimiž je čes
ká historie proložena, jako Prozřetelností vyvolené místo k u
skutečnění nejspasitelnějších představ. Obé svazuje
ruce praktické, realistické politice, trpělivé denodenní
činnosti, která, 50 letech, přináší výsledky, jichž smíření s
jakýmsi vnuceným údělem ani blouznění o přikázaném poslání ne
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Jsou naprosto schopny. Výsledky, které stěží změní chod evrop
ských či světových dějin, ale které nemohou být důležitější
pro středoevropskou zemi vsazenou mezi mocné národy: z a c h o—
vání země, Jazyka,vlastní bytosti
národní. Politické systémy, vlády a velmoci přicházejí a
odcházejí. Země a národ trvá."
A "Detektivka" Je vždycky na podzim...
ooo
Myslím na Reypa, Jak bude psát do dědičné Knihy Kapitánů;
Tábor- 1973 ..........
hra Weíýgli/.

/"Mys Jistot", větrná smršt, poprvé hrána

A těší mne vědomí,zže ti z nás, co budou sestavovat Ročenku
5 x 120, budou mít údaje pohromadě.
Svígo
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I. Malše, muži, jarní voda 1950
Fotografie historická, zlomová. Začala jí padesátá léta
oddílová. Mužstvo Medvědů bylo páteři.
Zprava: Standa - rádce páteře, spojka mezi rovery a novou
generací
Petr - to je skála pevně působící v páteři
Svígo - Atlas páteře a pravá ruka Brabky
Hrabátko - sportovní článek pátere
Krejčík - nenahraditelný článek pátere
Autogen fotografuje - ideolog páteře, strážce ohně
Tonda - nebyl na jarní vodě, proto není na snímku;
starší bratr pátere, strážce pokladu
Chingo - nebyl na jarní vodě, neb "Já, jachtař...";
presto pevný článek páteře
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Praha, prosinec 1953

Před Bratkovým odchodem do Ústí Jsme se rozhodli pro "historic
ké” fotografování u fotografa. A ejhle, splnilo se!
Shora, zleva doprava:

KušniČka, Struhadlo, Ondřej, Čuchně, Strašidlo, Michal, Boja,
Pulec
Boža, Pacík, Anton, Cancítko, Kotě, Batul, Zub, Pavel,^Bobánek,
K
v
Čuchons
ovígo, Autogen, Chingo, Tonda, Bratka, Zdenek, Ulda, Jirka, Ludva
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ÚRYVKY Z NAŠÍ KORESPONDENCE S BRAÍKOU PO JEHO ODCHODU DO ÚSTÍ

Str. 5. dopisu z 22. ledna 195>:

Milí hoši....

Předešlé věci byly především pro kapitánskou radu. Nyní něco pro
chlapce a o chlapcích.
Děkuji Pulcovi, že mi napsal jménem ostatních z hor. Měl jsem z
toho radost.
Ještě větší radost bych však měl, kdyby mi některý z chlapců napsal
soukromý srnecný d<5pis,óéyci. Vaši činnost monl posoudit i z perspektivy
chlapců a ne jen "uřeuně" z ve ení.
Také lidsky by to člověka potěšilo, když by se přesvědčil, že někdo
byl tak statečný, ze přemohl přirozenou lenost chlapce ku psaní a
přirozenou ostýchavost svěřovat se a důvěřivě by mi napsal.

Protože to nemohu čekat, žádám, aby mi kormidelníci napsali o svých
mužstvech, ale zas nejen : jáá nám to dobře,nebo mám mizerné kluky,
lajdáky, jsou to tupohlavci apod. Tu je osnova odpisu:
1. Stav mužstva Číselný, jmenovitý.
2. Charakteristika jednotlivých chlapců, odůvodněná Činy, t.j. co
provedli dobrého Či nešikovného, jak se osvědčují nebo neosvědčuií a
jak se k nim kormidelník chová, aby je povzbudil nebo napravil.
Duch mužstva, jeho ppůsob^práce, nedostatky a cíle.
Osobní kormidelník: jak majjÉ k práci chut»-zda je uspokojuje, kolik
.uojí času a jak se vůbec ji: daří/ ve škole i vex společnosti/
Poměr mužstva k ostatnímu oudílUo
.by se mohli kormidelníci svobouně rozepsat ujišiuji předem, že
sdělení zůstanou důvěrná a že dokonce o nich ani s pisatelem mluvit
nebudu , pokud sám nezačněl

3. ^de se scházíte?
4. Nerr.áte-li místnost na schůzky, bylo by lépe dát smxmiaHmM přestávku
na tři, čtyři neděle, při čemž by se scházela jen mužstva a kapitanát
v soukromém bytě . Jen-ríeiíělní podniky byly by společné.
"Dovolená*' v činnosti je lepší, než nepoved.=né , neklidné schůdky. Ty jen
otravují, kdežto
kratší přestávky v činnosti zostří chut po
nové práci.
5. Usát mi nemusíte na stroji, jsem býv. redaktor a tak doveuu
číst mazanice/ s výjimkou AutogXena, když si zmrzačí ruku. Jho dopis
z hor jsem rozluštil jen na 93.37 % /
Všechny Vás srdečně xamsk. zdraví a na Vaše úsměvy se těší
Váš

6. června 1955

£9

i.ilý Svíčko a mí 1 í hoši,

f

Vs& jako nepíčeme vc psaáí počasí, které je
práv! u nás, když aesvfViiý.:íe dopis, tak i ve Vašich dopisech chybí
vždy ty ne jzákladnější věcí, Celou zimmu jaerú nevěděl, kde se vlastně
scházíte a jaký je program. Eyní zas z dopisu, který . d dnes přišel od
’aoíka .uán dojem, že jste irustili tradiční středy a že se scházíte ve
č-k-ri-k. To by mohlo vést k velmi nemilé věci, kdybychyoh btčtižhsô'r.ozhodl
překvapit Vás na schůzi, přijel .'o Prahy ve středu a ~ schůze nebyla! _
l.? štěstí se to do prázdhin nestane, ale nczap-..íne jte na tyto základní
vlci, ■ áí-li být aspoň trochu, informován.
.
Já sám ověrm mán veliký dluh vůči Vám - slíbil jsem Vám p ..oo
při některých organisačnÍLi pracích tábora. Doufám, že jste si už^O“
okli ca i jotud, že jste správné informovali výbor o. položili svt
„
" rvhp. Do. .nivám sc však, že buá vel«ň užitečné, když Vábí vytýčím
všechny hlavní body příprav, protože stálý tábor jste dosud, nikdo neorganis ovaja'příprav- še^žnačně lisí od přípravy tábora putovního, jak
jsme je při našich cvičných plavbách puváděli.
iředevší.svěc je mnohem zodpovědnějši a proto i. .| rovisaoo . u
1 O..UŮ ;ožno vyDoučena. Víte sa?.i, jak důkladně js.-ic připravili ku~r.
Vabor v i'átrlcn. ŽŠTíu šlo věs.ěs o zkušehé chlapce, kterým by potíže
iuprovisace nevadily tak, jako mladé posádce Vaší.
Sádné přípravy mají tento sled:
1. Zajištění míst a. So není i.e.li čkoii, p:sto že nutno poči tpt^ev.
s P ohybem; terenu/ plsnýrování r'stá na jídelnu a kuchyň!/, kácením
dřeva/ na společné stavby/, získáváním dřeva na topení/ a toho^se za
čtyři neděle spotřebuje hodně a les poblíž není příliš rozsáhlý!/.
ttókaxjxntnxBxnž
S tín souvisí i otázka pitné vody, nákupu, dopravy a pod.
To. jste většinou1 už vyřešili, ovšem svolení jistě ještě nemáte.

ď. Zajištění účastníků. K tomu je nezbytně třeba přesné proposice
a. informační schůzka rodinu. Datum ló. června / t.j. od tohoto čtvrtka
za týden/ je poslední datum, které je vhodné. Protože rodiče budou
uit řadu konkrétních dotazů, získáte Ví. více důvěry a tím^více přihlášek,
čím Vaše odpovědi budou určitější. S tím ovšem souvisí také seznam
Vašich požadavků, V.j.výše platu, výzbroj chlapců, zařízení do kuchyně
a pod.
3. Vedení. Uvádějte všude jako vedoucího Svíčka, kne jen jako
pedagogického 'pomocníka, nebo, chcete-li méně učeně a víc srdečně, jako
individuel^^ vychovatele, který doplňuje vedení kolektivní.
iylo by ovšem dobře, kdybyste nohli také oznámit osoby lodpovědné za
stravování. Zdravotní dozor iUO Vepřek.
4. Datum j sme už dohodli o Trvání Vaké. Já mám dovolenou od 2.VII.
do 29.VII. , Vakže pln© Okryjé “V ám VOuor~a ješdlfe mi den zbývá. Přijedu
do Prahy l.VlI.večer a ráno bych1s Vámi z Prahy odjížděl.

5. Doprava osob a zavazadel, lodí. líeodkládejte, pak Vo stojí moc
peněz, protože se musí vzít, co zrovna je!
O. Lodě, stany, nářadí a pod. V Vom jste už zběhlí, Vo není
novinka.
"
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2.
materiál .na stavbu kuchyně a JA^elny». Beany/ao^t v >lxre,
ale i naii» Kazda ée nóčTíň bude pT5 nich ŠtliáhKa!/
- rma na
jídelní suůl.
lián jídelny připojuji, z něho vypočítáte množství potřebného
dřeva. Je to jídelna riininální fit maxi. ,ální. Maximální vzhledem k
počtu osob, která má pojmout, minimální pokud st týče rozměrů stolů
a lavic.
Dehtový,papír,na krytí střechy, k tomu příslušející měkký
drát, clehxákové h.-ebíka a balící papír pod deliíák, aby nám nepadaly
písek do jídla. I potřeba dehtového papíru pro jídelnu a pro kuchyň je
na plánku uvedena.
7.

To by byly hlavní zásady příprav.
Jsou tu ovsem ještě o t ázky for.. ální » schválení tábora výborem,
písemné svolení výboru, abychom se jí* mohli vykázat na KNV a u bez
pečnostního referenta a pod.

* te& v čem především můžete.počítat se mnou na táboře:
Kromě všeobecných raď a zkus enosďT~cTTčT"ši vší. ;at každého chlr.po
pCQbpě a vynasnažím se, aby na své přišli nejen mladší, ale i starší,
kterých je mezi Vámi již hodně a kteří se nevybíjejí jen Ve hrách a
soutěžích, ale chtějí se pobavit a podebaxovat si o věcech ze sféry
kulturní ev. kulturně politické.
Nevím. zda je mezi Vámi někdo klasicky vzdělán na-tolik, aby
věděl, co ío byl' Symposion. To řečtí myslitelé scházeli se ke společ
ným schůzka: , kde probírali otázky a myšlénky, které daly základ ap«fo
duševní kultuře Dvropy. Při tom pili hojně dobré řecké víno, tiwirn*' ^aýLjsfa
výsledek jejich debat byla optimistická filosofie. Ti, kdo se napifli
víc a bylo ji; zle, založili Éiikiasmžiiř skepticismus, .y při symposiu
budeme pít nejvíš fialový hnus, ale přes to myslíuj že občasné takové
rozhovory mohou být pro Vás velmi zajímavé, protože Vám mohu říci
velmi mnoho, čeho se tak snadno nedopátrate a protože ve svých dopisech
sami nadhazujete podobná thema^k rozhovorům.
1'

dále ~ jak už jsem slíbil - chci pečovat o výchovu našich herců,
ale nad to i dramatiků. Doufám, že dáme společně dohromady nejednu
hru net cTďTi vadeTnT vystup!
Za čtvrté slibuji Vám vést bodování a vydávat de_nng__ žurnál i stí oky
zaměřený^bulletin, 7anfcatuji se , že hoši někdy čekali áz”pfes'‘jedenáctou
večer na nove číslo zpravodaje, které pak čtli s baterkami» aby se
před spaním dozvěděli, jak při večerní hře dopadli.

k tomu ovšem potřebuji, abyste ni pomohl.’ u stanu postavit stolek
a lavicím, protože nejsem u věku, kdy člověk nejpohodlněji píše v
leže na břiše. Stan mám dost prostorný, takže může sloužit za táboro
vou kancelář.
Za páté pak pomohu při organisování celého programu, zejména při
plánování cvičení a her s náplní dramatickou tak, aby si na své přišla
nejen tělesna připravenost a mravní zdatnost, ale i fantasie, na což
se v dnešní výchově ke škodě věci velmi zapomíná.
Za.
šesté chtěl bych pomáhat udržovat haaor v celen táboře. K
tomu je však třeba, aby si drobné disciplinární věci vyřídily. mužstva
mezi sebovi/ a bez kopání, ale morálním. nátlakem všech.— to je sice
jľô alejší a pracnější, ale teší Sáscji to potom Xl^í^a i jeho soudruhy
dvojnásob!./.Dále, aby Svíčko sUržel pevnou zazen tax, abychu.
průměrnou j-.orálku měli co. možno na vysoké ■úrovni.
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5.

A konečně je třeba, abyste avé hochy neli rádi a důvěřovali jim,
třebaže Vo někdy připadá i''Vám' neuvěřitelné/ Zdenku Vo je"na Torna!/
Zapomínali jste, že je to nalý hoch* a mařili jste nu jako starým,
zapomínali jste, že je umělec a soudili jste ho podle dravého kluka
z ulice, zapomínali jste na zlozvyky z domova a místo, abyste nu
pomohli zbavit ae jich, odsuzovali jste ho a Vak jste ho zahnali do
postoje arochu VYdohlavého. Zpytujte svědomí, zda byste se i Vy tam.
nedoíitLi, když máte trochu klukovské hrdosti v těle!/. To je jen
příklad pro tvrzení, že bez lásky a obětavosti avé chlapce ai nezískáte
a také . jim nic zvláštního nedáte.

A k tomu se úzce pojí zpráva Strašítka a xacíka o nováčivtoai.
jejich dopisů jsem poznal, že jste při jali tri nováčky, jednoho gro
víkingy, dva pro mužstvo Nováčků/dejte jim uš poradné jméno!/ St#raŠitřo
toho nováčka necharakterisuje vůbec, Pacík ai je nadějně chválí. Ale Vo
pro mne nemá žádnou cenu, když nemohu si sám udělat usudek, o kolik
bude posílena mužstvo Dikingů nebo Větriptachů/či jak budete Pacíkovcům
řikat/.PtvěřVe, kormidelníci. své mldší inteligentní členy, aby mi
neprodleně .popsali..tyto_nováčky ^Te"'tHÓ>t4syTábu^~n.. ~
1 "Stáři, skolá, š kýk je v’"ooďflě 'zháií,'kdb ho přivedl.
2 Vzezření, telesná zdatnost/ nejlépe přirovnat ho k někomu v
oddíle a vyznačit, čím se liší./ Umí plavat?
3 Duševní pohotovost, jak se Vám dosud osvědčil/ příklady!/
4 Mravní stránka. Kamarádství, obětavost, horlivost, sobeckos.,
bystrost, společenské způsoby. Vyjadřování.
'
5 S kým v mužaVvu kamarádí.
6 Co jste' získali híatně/ starý, locL, í.oVel a pod/

Z

Taková zpráloOná pro~’We' cenu, když plánuji podniky mužstev.
stejně ovšem očekávám hned po schůzi.rodičů zprávu,.. kdo tpravd.U.äee,Li.
/nad budeme íiusiv učinit v mužstvech přesuny, aby byla stejně.silná
/ mys ím jen, kdyby z .jednoho mužstva jelo všech sedm a z jiného jen
čtyři, pět/.

Tím bych končil dnešní epištolu, kterou píši v pěkný červnový
podvečer v r.é pracovně v prvém poschodí s vyhlídkou na hory, které
jsou po rozplizlé bouřce trochu zamlženy.
Jsem ještě dlužen odpověd Strašítkovi a Pacíkovi. Doufám, že na ně
dojde zítra. Nechci tvrdit, že nám práce nad hlavu, ale vstáván v pět,
boj o život vyžaduje, abych se v zaměstnání všestranně činil a hospodářství
žádá taky svoje/ už jsem dvakrát zvyšoval plot u dvorka pro drůbež,
aby nám nežrala zeleninu v naší i sousedních zahradách!/, v neděli budu
sekat louku, protože sena dozrávají Pes se dobývá na malé králíky,
kočky od sousedů -líží se za našimi kuřaty a tak pořád dokola.
A k tomu klid, knihy a Vzpomínky, takže se člověku nechce ani do xmk-nrp
rukopisů . z nichž jeden se konečně chýlí k deoinitivníľ'ľu konci a druhé
dva jen .cekají, až pan autor přepracuje několik kapitol podle dnešní
situace/ která má jiné požadavky než měla loni, nalož předloni!/.

Těším se na Vás všechny upřímně a prosím Vás, abyste vše připravili
tak, abychom odjeli do tábora po všebhstránkách zabezpečeného. Vím, co
času}^nepří .jemností _ a_ _peněz . .stályjiMprovisacej kdy se zapomělo na některou
důležitou věc. "Doufán/ze se tohof' vystřiháme.
Váš
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Slapy 1955 byl po dlouhé době zase stálý tábor s táborovými
stavbami - jídelnou a kuchyní.
Byl to nejhezčí rok Slapského jezera. Přehrada byla poprvé
napuštěna a nikde ani živáčka,. Panenská přívoca.

Malá historka z pokladu "Odkaz tří mužketvrů";

Tísnivě opuštěný, smutný horní konec, zátoky potoka Mastníku.
Zřícenina mlýna, zčásti vytopená přehradou. Podvečer. Všechno
na vás padá.
_
Ticho je přerušeno rytmickými údery pádel. Pramice Wikingů
pod kormidelníkem Zdeňkem. Blíží se po hlubině k mlýnu, kde
byla uložena zprava. Vše je pochmurné.
"Cub, čub, Sub«..!"
v
Náhle je mocnou silou vyzvednuta příď pramice vzhůru. Příď
stále stoupá a stoupáo Přes kotrčníka se přelévá voda a ce
lá pramice i s posádkou mizí po zádi v hlubině.

Z hlubin pod pramicí se vynořuje....
Pokrac. příště...

F3
Ke snímku na předcházející stránce

Slapy 1'955:

Na snímku - zleva zadem do prava, pokud paměť na jména
stačí:
Vorlíček; Strašidlo, Kušnička, Kotě, Pavel, Zub,-,-; Čuchne
Jarda
„
n
Ivo
Braťka
lt p „
Struhadlo
Švígo
Loulín
Ruda
Anton

" P "
" Z "

Jakub
Plavec
TomRosta

Ludva, Boja, Pulec, Batul, Cancítko, Bobánek

Cesta po Lužnici v roce 19pb.

64

4

5. listopadu l’-'55.

ill hoši,

-’ostal j re .át dopisy od "'acíka, ŽVrašítka i Zoubka, které
íne obšíomě infonovaly o Vaší práci, i ouLilaisně vyslovují názor, že
se Ván daří, že svíčko Je mým výltrlým nástupcem a že noví kormidelní
ci sr činn. do všechno , i způsobilo velikou radost, neboí potvrzuje,
že jsem S Váni nepracoval nadarmo. A Vo je konečně nejlepší lék na
pomyšlení, že musím být vzdálen všeho Vašeho ruchu.
• • •

Tak mí událost, zdánlivá nEjacam nepatrná ukázala, že
nemám a3líltisi pravdu. 'nad ještě nevíte, že dvakrát .Ísíčií prodávám
na trhu knihy . "'řihlásí, isern re k Vornu dobrovolně, neboí nne to
baví rebleclě k Vorni, He si vydělám za dva dny 100 - 15 0 Kčs. mino
své služné. T'rodej je blízko škol a mám proto mnoho zákazníků mezi
školáky,
V září při šel ke otáiku ,oed on ási OňináiOiSit. ’uch a
dozvěděl jse- re od něj, že by chtěl býí cestovatelem i Africe }s
nebtt chtěl na mne literaturu o íomío díle světa. /yrrávěl jsem mu
o svých cestách s oddílem i soukromých a půjčil jsem mu UVeraturu
a i apy.
3 o. čtrnáct dno vr ác jiný litvooc ihtěl ap .. oc na trhu
literaturu o ncři. Když jrtr .u v, , r;
íl o námořních cestách,
které jame dělali s chlapci, vzdychl os/ i kamarád, který s ním přišel/
a dozvěděl jse.. se, jak touží :o íom, aby dělil' něco lepšího než
Vo, co jim š inavé Ostí nabízí.
Pak jsem o íom přemýšlel a řekl jsem sil kdo Ti dal
právo, abys zdejší iiádež o sužoval, když jsi pro ní nic neudělal?
Jak mají býí niVo chlapci dobří, bystří a s olečenskyLhlazeni, kdyf
cihlo jif. ne. odá oítcltu rubu a hlavně! příklad!

14. února 1960

kilý Svígo, ví , že Ti ns-klád i. novou práci. Ale tentokráte
pracuješ přiílt osobně pro sebe, Nerůžeíie si totiž tajit, že Torjinovský
ptilik byla naše oslední velká výprava. Já už se na něco tikového
re zmůžu pro sváří a Věieanou nedtstiíečltsV/ nehledě na to, že je fřeb
■■■■ro vo vychovat lid i/a Vás zase odvolal život s sotv, kdy neujdete
tolik času a rtzhodlts^t'l, abyste něco podobného uskutečnili, Ke chci
se :roVo v zdít urin? fantasií a vymýšlet si
nibct bych Votic
knížkou rád
malý pa'^^- naši úspěšné práci. Pomožte mi proto,
jak re.jlé-e. umíVe. 14 íií “ tři neděle - je Vo dost času na dobrou
odpověď?

V dopise Autogenovi jsem vypsal jaké nálady : ne v posledních dnech
posedly a jek jsem cítil, že jedině Vaše přátelství ujta drží hlavru
vzh úru. Se-zlobíe se proVo na mne, kd/ž snad někdy naléhán v nevčas ? Je
v Vo vždy hodnš •dobré vůle.
Jinak íiúžeVe prsmcovaV klidně cestou, kterou jsme smluvili.
i okdo Wrn ořekkžet mbuud , £111^81 oošee'. onn, ,aai o bblhotůll tí.. oětíi
čío více opravdovosti do svých činů vložíte. Keni toadedukce, je Vo,
konkreVlí vMoíii.
Vse^ny Váo, staré c ala^ z^avú ao
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Holná 1956.
Pohled na tábor od hráze rybníka.

C6

Nástup na Holné 1956. / Standa, Švígo, Bratka, Autogen, Riki
a Chingo /
Holná byla zase klasickým táborem. Stálým. Na nádherném, jiho
českém rybníku.
Měla jednu zvláštnost. Po válce, pokud pamatuji, poprvé - podsádky z tyčoviny. Protože tradiční materiál na podsady - krajin
ky - nebyl k dostání, vzpomněl Bradka, že kdysi před I. světo
vou válkou s kluky stavěli podsady....
Na Holné byly vynikající táboráky. Hlavní s výpravnou revue.
A vysoce zálesácký táborový krun s totemy.
A nezapomenutelný výstup těch, kteří se nám, co jsme vedli od
díl, charakterisovali heslem "Služ!" Rovery.
Výstup se jmenoval "Nelsonova koupel" a byl vzorně proveden.
Loula hrál admirála Nelsona.

Velká táboráková revue se jmenovala "Válka světů" - děj ovliv
něn prvními cestami do vesmíru. / Anebo se revue také jjm. j,< . v_,l o
j ’ t ;<í:. Ale písní tábora byl "Noodle fox".../
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Hledal jsem ve svém náhodou uchovaném zápisníku, ve
kterém jsem si dělal poznámky k programu.
Toto byla schůzka v ČYK ve středu 28.11.1956
V poznámkách k ní mám tato hesla:

Zahájení: účast + body
hory
"Plaváčci"
Promluva; "Ochrana a
pomoc slabšímu.
Hry; 1. Namalovat plánek
cesty zdola od la
novky na fíkočku.

2. Signali sačka.

J. "Marathon" /dávat
nohu za nohu/
Zpěv.

A na snímku je zachycena ta signál isačka. S půlkou
lva, Švígem, Postou, Kačkou, Tomíkem, -, Přemíkem,
Zubem, Kájou, Plaveckém, Fripim aj.
Dřevěná budova stařičkého ČYK byla naším novým, ne
zapomenutelným domovem, když jsme ten v Lomu opusti
li.
Z původn í cli 14 " stařešinů ", kteří s Bratkou při
šli, vznikl zase oddíl 28.

A právě jedna jeho generační vrstva padesátých let
přijímá mávanou morseovku.
Švígo
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Sázava!, bŕezen 1957

Pramice a jarní voda - to už se dá Často plavat ...
Tohle bylo pravděpodobně po jednom plavání. Zaujali jsme foto
grafickou pozu, Chingo nařídil samospoušt a : ” Do čela, nepovol,
bij se vpřed..."
Pokřikující Zleva: Švígo, Autogen, Pacík, Pulec, Chingo, Tonda,
Jarda, Vorlíček.

Souš 1957.
Ranní kapitanát. Ludva, Ivo, Zub, Bobánek, Pacík, Batul, Švígo,
Bratka. Kluci s bambulkami Jsou kormidelníci dvou ústeckých
mužstev.

Na Souši Jsme zažili opak "souše". V prvé polovině tábora^bylo sucho a^ vedro. Druhá prolila. Pravý, Jizerskohorský déšt.
SoiEtavné šňůrky s nebe. A stále.
Kolem kuchyně byl močál,do kterého služba "topila" břevna, aby
se ke kuchyni dalo chodit.
Den se skládal z ranního nástupu, čištění zubů a stanaření. A
vody a plísně ve stanu.
Voda v soušské přehradě stále stoupala, takže kapitánský můstek
byl postupně můstkem na potápějící se lodi.
Dlouho Jsme odolávali. Ale pak Jsme tábor skončili asi o čtyři
dny dříve. Uf, to byl tábor!
/ Poučení - neskákejte do vody po hlavě, když nevíte kam - viz
Bobánek na snímku!
Nestavte latríny na kopci nad táborem! Byt i daleko od tábora.
Lijavce dokáží nečekané... /
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Skočka 1958.

Ještě teď mi běhá mráz po zádech, když vidím tuto fotografii.

Představte si, Jak neustále krkonošsky prší. A na Skočce Je
celý oddíl. A není tam vůbec žádná střecha.
A v kuchyni všude rečou po stěnách a se stropů hnědé pramínky.
Ještě ted najdete ve stropě nad stolem v kuchyni díry navrtané
nebozezem, aby voda nestála na„palubě^ ale vtékala do podpalu
bí. Mimochodem: tím navrtáním mne Batul tenkrát pěkně rosLobil!
Když Jsme Skočku po dlouhém bojování konečně získali, rak Jsme
Ji nejdříve museli celou rozbourat, abychom Ji zase mohli po
stavit. ..

Dodnes mám neskonalou úctu k těm Rikiům, Jardům, Bojům, Plavečkům - prostě MUŽŮM, kteří ten ČIN dokázali.
Švígo
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Lipno 1999
Lipenská přehrada byla nově napuštěna. a toho jsme hned využili
k táboru. A plachtění.

Každé mužstvo mělo mimo pramičku též Jednu ploutvovou plachetni
ci třídy ’’Pirát" - posádka kosatník a kormidelník.
Do dějin vstoupila - krowě lipenských kanců - tato^příhoda:
Plaveček/?/ se svým kosatníkem vyjel na nákup do Černé/?/. Sí
la větru podle Beaufortovy stupnice síly větru nepatrná. Na zpá
teční cestě - před přicházející bouřkou - vítr zmohutněl. Na je
zeře to začlo!

Ve vysokých vlnách a při pěkné rychlosti najednou náraz. ’’Ploš
ná" /ploutev/ vyletěla nahoru a zase zapadla.
Co se stalo? Vlny byly tak vysoké, že v nich posádka přehlédla
plující kládu. A s pirátem ji přeskočila...
Na lodi ani škrábnutí.
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4.

září I960

Milý Švígo,....
A teä jen něco pro pobavení i
c. ^stal jsem dopis od Uú-m ^.u hiře/ to je ten slavný Siva^
z-e,uk.nui:4ony cxav-č^ycn sruci/. Byl u mne v ohlíle někdy v létech
-91b - 1920. i*’rs je v-\5ó ±et. Starý vodák, co?
a v.dopise se zmiňuje také o lotu. Chtěl mi gratulovat k svátku,
neuv-íhi, jak si na to vzpomně/i začal shánět ,uoji aflieau. Ji a sjezdu
Iružs te vnikům ..e setkal < h'L'vnikem Ing.Janem Kry špín»!;/01: sá..
je iru?.sre vnik l‘í-.. způsobem, že z bankovního ĹLeJní,1\_ a. byl y re školen
LI ‘ ” '9
pi-ivn družstvá/, len ho ouKá^al na svého bratrance
Karla Kryšpína/ snad víš, že baletí/. Slepička - vlastpě K.Ke ho
odkázal na Svaíku Starého, ten na Dra Votavu/Kuličku/ a Votava na
ing Poláka/Loulu/ a ten na "pana Švece v Tesle", ktexj mu konečn
adresu dal. A Ty možná že si to ani nepamatuješ!
V každém případě mne tato přihláška po 40 létech potěšila a
také mi vysvětlila, proč se mnou
AuiioKa
Styk
/Poslal mi v červnu pohlednici z Fenjanu v Korei/,

1J, ledna 196ý

(“Jeti jsem chlapcům fv^u zprávu o činnosti v Praze. Pikulík už
měl nějaké zprávy od jednoho chlapce s nímž si dopisuje. Že jména
obdivovali Vaši hrxu i Vaši podnikavost ohledně domku u Vltavy. Pro
mne samotného tylo to přenesení se o třicet let zpátky: nejenom, že
jsme kdysi o tento domek usilovali /byla tam d^ílna pro zhotovováni odznaků
fy. ^ichl./, ale i způsob, jak na to jdete, je zcela totožný, jak jsme
to i my dřív dělali. Fám z toho velkou radost.
Zpráva o schůzi v Jaob.tklubu je velmi zajímavá, ale pro mne má
trpkou příchuť. Kolik let bylo ztraceno pro nechápavost, nepružnost
lidí, kteří mají moc, co ponížení a duševní zatrpklosti nám. přinesla
léta, která se nyní nazývají /léta kultu". Zaplat Bůh./jsem nevěřící!/
za to, že jsem se dočkal aspoň nynější doby a věřím, že se dočkám i ještě
většího rozjasnění pokud se týče lidské důstojnosti a svobody projevu.
Ten Maximovi č, o kterém se zmiňuješ, byl skautem - ale myslím, že to
byl jeho otec, protože by mu dnes muselo být přes šedesát let. Myslím,
že byl v oddíle u Fvojsíka. Velmi by mne zajímalo jméno omoho otce,
který se prohlásil jako jeden ze zakládajících členů Junáka na Kižkovg.
Abys věděl, jeden čas jsem vedl dvojitý oddíl : pražský a žižkovský to bylo ovšem někdy 1Q16 či 1Q17. Nevím, zda je to ten případ.
Jdeš správnou cestou, potvrzuje to i zpráva o onom kandidátu
psychologie - jen "hedej se zevšednět!” Lidé rádi berou, ale jsou
neomgJLené nevděční, zvláště dnes. Střež si svou důstojnost, nenech se
využitkovat. To nemám na mysli naše chlapce, ale ty "lovce nápadů”,
kteří pak Tvoji pracně vytvoreniu zkušenost prohlašuji za svůj přínos
a ještě ji navíc zvulgarisují.
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11, února 196J

Milý Švígo,....

Znovu a znovu bych chtěl zdůraznit, že třeba jasně
odlišit činnost "mladého oddílu'1 od činnosti starých. Myslím, že
Kladete přílišný důraz na organisované styky starých pánů, t.j.
Vás chlapci) vyšlých z oddílu a jste pc oto neštastni, že se vám to
nedaří, bostávám takěvé dopisy. Ale svět je přece veliký a cest
mnoho, jak byste se mohli natrvole udržet na jedné stezce? A ostatně
vzpomínky, vzájemná příležitostná strkání a pomoc jsou také krásné.

Naproti tomu činnost oddílu, který ve změněných podmínkách
a k nevým cílům uplatní všechnu tu zásobu tradice a zkušeností
dřívějších pokolení, to je věc jiná a tu musí držet Ti, kterým
osud a nadání to přispudili. Af staří jim^Vfahovolně pomáhají, ale
není ro ani jejich právo, ani jejich povinnost, pouze dobrá vůle.
V důsledku toho ovšem nemají ani práva do vedení oddílu se mísit.
Anfc formálně, ani posudky nebo odsudky.
A tu vystupuje na jeviště další činistel: kanoistický
oddíl a jeho výbor. Můžete si ho obsadit svými pracovníky, nebo
\ i o své dobré práci a úmyslech přesvědčit cizí pracovníky: ale nemůžete
» i ho přecházet, ohcete-li v něm najít podporu a v čase potřeby / a nikdo
l neví, kdy může nastat/ i kompetentní zastání.

Setřásli jste už "pseudojachting". Setřeste ze své činnosti
i názors a rozhodování "pseudovýborů" starších pánů, kteří už
oddíl sledují jen desetinou levého okaljÄ a pracují pro něj jen
posledním^článkem malíčku levé ruky. Měl^bych plakat pro staré časy,
ale nedělám'to a nenechávám se tím ovlivňovat. Co jsme spolu krásného
užili, zůstávám nám a je lhostejno novým pokolením. Oni musí hledat
své radosti a boje a my jim k tomu musíme pomáhat bez ohledu na to,
že to nedělají tak jako my. Myslím, že mi rozumíš.
Dohodnete-li se, přeju Ti hodně úspěchů na obnovené stezce
Ze gři tom kriticky přihlédneš k námitkám svých kamarádů, pevně
věřÍ«A-Já ovšem dodnes jsem se ne\dozvěděl, co vlastně Ti vytýkají.
řs.. Lb'fl-tK

si

U. osůbw. ««voóttvc ybtiiw*.

Vos
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7. března 196J

Milý Švígo,....

Samozřejmě tane mi na mysli stále osud pražského
oddílu a bojím se, abyste mým slovům špatně nerozum-ěli. Jsem
Qtnho názoru, že pro trvalou a dobrou práci hení.- vhodné, aby se
u vesla střídali "nezaopatření" mládenci, o nichž je předem
známo,, že nevydrží déle než dvě sezóny. Domnívám se, že v čele
oddílu má být existenčne usazený muž, který by ovšem neprováděl
vedení tak intensivně a do detailu, jako jsem to mohl činit já,
ale kitrý by právě usměrňoval práoi těch mladých ochotníků.
Nemohu ovšem navrhnout, natož se rozhodnout, jaké personální
složení by bylo v dané chvíli nejvhodnější, ale Tebe ev, Standu
bych považoval za jedině seriosní kandidáty na vedení a někoho
z těch, o nichž uvažoval Cancítko, za_pomocníky- Tím by byla
rozřešena ev. rivalita mezi stejnověkými Jrandidáty na vedení.

4. května 1969

Me abych se vrátil k <1nešku*

Především nám rad-st z toho, že j si už oddíl prevzal. Myslím, že
bule třeba převést jeho způsob živote na. nové podmínky, že zo staré crauic

se nedá pořád žít. r-oto ja třeba, aby u. kormidla stá], človSk, který
je schopen analysy

situace a vyhledání nové cesty. Dále mne potešilo,

ňe letr a Selím jsou tak aktivní a vyjednávali s Tebou Stankov. Vyslov

•Ílm za to mé uznání - tak s e má pracovat! A konečně ovšem to největší,

což mne ohromně překv.anilo, že

se vam skutečna podařilo povoxem na

Stankov získat! 'Fo je něco zcela neočekávaného, povaloval jsem ten
ráj už za ztracený. Kle však tam chcete tábořit] tokusím se vám
-.oradit a přinesu i příslušné mapy, které Ti dám k disposici/ je vo
zr-a 1:25.0^0

ovšem náležitá rnzsalátovaná, protože historická/

Tahle zpráva mne také přiměla k tomu, abych do vraný jel a to

75
26. srpna 1965

Milý Svígo,

J*
četl jsem Článek red. Pacovského v posledních Literárních
nevinách a slyšel jsem pondělní vysílání. Byl jsem však právě ve velmi
špatném tělesném stavu, ne bot ten den jsem od 9.do 18,večer prodával
na ulici knihy za úpalného vedra a o hladu/nebyl čas na jídlo a pití/
a tak jsem sice vydělal za den 155 Kčs, ale vrátil se polozničen.
A ted ty dvě zprávy najednou! ! ! T,’z
,

Usnul jsem teprve někdy kolem jedné po půlnoci, když jsem
si vz .al dvojitou dávku ’uklidňujícího prostředku - to jsem dosud nikdy
neudělal, a. tak jsem včera byl "grogy" a ještě dnes jsem jako by mi dal
palicí ránu do hlavy.
Je £í to snad nepochopitelné - ale byl to boj s náhle se
protltínuvší hrází, kterou jst«t stavěl mezi sebe a minulost, obnovení
boje, zda mám se veřejně přihlásit k jednání o reformu Pionýra, staré
Zkušenosti na vznik trempingu a marný boj proti němu v prvé republicea zas radostná vděčnost k Vám, kteří nesete prapor dál a celkem úspěšně
plníte to, co jsem Vám v zimě doporučoval, když jsem Tě přemlouval,
abys ses znovu ula£ vedení na úrovni, jež by byla uspokojující pro
dospělého pracovníka.

Milý Svígo, je toho příliš, co bych Ti chtěl napsat a co bych
chtěl vzkázat našim chlapcům, ale je to dnes nad mé síly vtěsnat to
do dopisu. Však se za několik týdnů seAjdeme > Praze a důkladně si
věc probereme. Já si zatím opatřím další informace a samozřejmě se s
nimi s Tebou podělím.
Ve vysílání jsem poznal hlas Boba, který mel vedení nástupu/?/
? který věc provedl velmi dobře. Ovčom domnívám se, že ne jprůkazně jší
byly hlasy vhlapců mladších, tak třeba toho •Architekton.okého stavil le"
něco toho "práče trenýreK". i'o muselo působit jako čistá ranní rosa,
vůči “jaternicícm" oficiálních zpráv z pionýrského šram.

jjlu tak zatím, dík o pozdrav. Ostatní v Praze -proti původním:
‘
"ůstaio tam asi dva dny, abych mohl všeciuio obsáhnout, roz
hodně nesmí v tom chybět setkáni s těmi, kio mají o Stankov zásluhu, a
to jak !’g'-r-rslita#
1 mužstvo,
Vel„m .-.

na Vás t6íí

O

/
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POLSKO - šedesátá léta
Při pobytu v Gdaňsku jsme byli kapitánem polského kadetského trojstězniku "Dar Pomorza" pozváni k návštěvě lodi. Důkladně jsme si ji prohlé
dli •
( "Dar Pomorza" slouží jako výcviková loď polského námořnictva.)

Na snímku - Selimově ? - právě přejíždíme z mola k lodi.
Svígo
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Havírna 1966 - setkávání generací při harmoniu.
Nahoře zleva: Sláva, Loula, Tonda, Švígo
Dole zleva: Tonda, Boja, Autogen, Akela, Jarda

Už kdysi dávno - jak mi Bratka Jednou říkal usiloval oddíl o domeček na začátku Rudolfovy
štoly.,A v šedesátých letech se historie opako
vala, Úspěšně.
Jméno "Havírna*' má po havířích, kteří štolu za
císaře Rudolfa II. hloubili.
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SLIBUJI

NA SVOU

ČEST»JAK DOVEDU

NEJLÉPE, ŽE

BUDU

1.
MILOVAT! VLAST SVOU, REPUBLIKU ČESKOSLOVENSKOU,A SLOU
ŽITI JÍ VĚRNĚ V KAŽDÉ DOBĚ,
2.

PLNITI POVINNOSTI VLASTNÍ A ZACHOVÁVATI ZÁKONY JUNAC
KĚ,
3.
DUŠÍ I TĚLEM BÝTI HOTOV POMÁHÁTI BlIŽNÍMu.

NIŽBOR 1967
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Runina 196?.
Byla to velice zvláštní krajina. Tam na východním Slovensku.

Vidíte ty březové podsady? Celý tábor byl vybudován z bříz.
Něco podobného jsem před tím s oddílem nezažil.

A také se mi před tím ještě nestalo, abych byl při svém pří
chodu do tábora obklíčen Indiány na koních. Jen ty tváře mi by
ly velice známé a volaly na mneš" Nazdar, Švígo!" Ale byli to
praví Indiáni, protože přijeli na koních bez sedel. Jen jeden
nebyl Indián. Spíše Don Quichot. Nony mu dosahovaly takřka až
na zem. Žádný kůň mu nebyl dost velký7. Kdo to byl? Kdo Jiný,
než jeden z všemocných vládců tábora - Luděk.

A také jsme měli na onom táboře "vany". Tak kluci přezdili
tůňky v táborovém potoce. Skoro každý měl tu svou.
A tam jsme se také naučili píseň " Oliva, oliva.."
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OLD SKAUTI 5.
v
,
KULINBA (1926) AKELA (1930) SVATKA ( 1924) ŠUTR (l928)
PŘI NÁVŠTĚVĚ WUPIKA V PRAZE 1967.
,
Wupi je ten, na kterého se upírají zraky všech,a přesto
ho nevidíte;. Ač neveliké postavy, trochu zavalit (americ
ká kuchyň), nevešel se do záběru. Obývá střední Část New
Yorku, vlastní boty číslo 36, má zelenohnědé oči a Žád
nou pihu. Přesto vyniká ^značnou inteligencí., což se zra
čí na tvářích posluchačů při jeho vypravení. Je to také
on, jenž se setkal s Hrabátkem v few Yorku.
Foto sesumíroval a spoust zmačkl SURAN.

*

Důkazem stálé aktivity a nadšení těchto shora uvede
ných Veteránů je pozdrav z naáeho zeleného Nižboru ze
dne 18.VI.1972.
UIŽBOR JE yĚČNÝ i SRDEČNĚ ZDRA
VIA V^Z POMINAJÍ
z
z
10ULA SVATKA KULINDA CHINGO JACK PAMPEL KARLÍK HRABATKO
PEJSEK BOB PETR LOUSKÁČEK JIJKA ŠOUREK ROBIN MEDVĚDÍ i i
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1. JUNÁK JE PRAVDOMLUVNÝ.
Skaut- unák povazuje za podlost zvítězit lží nebo ■podvodem v ce
lém životě.
2. JUNÁK JE VĚRNÝ A ODDANÝ.
A
Zůstává věrný Přátelům, i když, je stihne neštěstí a nezaviněné
ponížení.Plní pŕíkazv zákona skautů-junáků.Je oddaný svému od
dílu a věrný syn své vlasti.
j.JUNÁK JE PROSPĚŠNÝ A POMÁHÁ JINÝM.
Starým lidem, dětem, lidem v neštěstí.
:
'
’
Koná dohře skutky
i zcela zdánlivě nepatrné jako je odstranění banánové slunky a
střepu s chqdníku.
, ,
4. JUNÁK JE PŘÍTELEM VŠEGH LIDI DUHREx VŮLE A BRATREM KAŽDÉHO JUNÁKA.
Skaut-junák je humanisty a nerozlišuje sociálně .Miluje dobré li
di
chce, aby celé lidstyValoužiló; dobru.
5. JUNÁK JE ZDVOŘILÝ.
\ .
Nevychovanec je odporný "z jev^Je vulgární.
6. JUNÁK JE OCHRÁNCEM PRÍRODY "A CENÁCH VÝTVORU LIDSKÝCH.
Skaut-junák je hrdý-, že právě on._je ochráhcem přírody, neboť je
to jeho druhá ma^ka-i^kď^ 'Řefclamájíní ./■
*
7. JUNÁK JE POSLUSNY ROD^ŮŮ,PŔEDSÍAVRŇÝeiJ A VŮDCŮ.
Skaut-junák se dobrovolně pádřiiuje rozkazu, protože ví, že je
ho qsobní svobo,da kon&Á taný', kde\zažíná svoboda druhého.
8. JUNÁK JE VESELE MYSLI.
ý
Skaut-^unák neztrácí hlavu V těžkých chvílích; udržuje si rozva
hu a vi, že mnohé„nepřekonatelně ”překážky zdolá dobrou náladou
lépe než škarohlídstvím.
9. JUNÁK JE SPOŘIVÝ.
Skaut-junák není lakomý, ale zná cenu peněz.Nekouří a nepije.Ale
je ochotě^ dhý své peníze opravdu potřebným.
10.JUNÁK JE CISTY V MYŠLENI,SLOVECH I SKUTCÍCH.
Skaut-junák nemluví hrubě a sprostě a varuje se špatné společnos-
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Medvěd se svými vlčaty před Havírnou 1970

Robinův pohled od náspu před dveřmi do štoly na Vltavu.
Havírna měla nejen havířskou minulost. Před válkou v ní sídli
la firma "Píchl" - výroba razítek/?/.
Později sloužila jako místo pro hlídače skladu dynamitu při
stavbě mostu na snímku. Dynamit byl uložen na začátku štoly proto ten ochranný násep. A podlouhlým okénkem směrem k nábře
ží byl vchod do štoly hlídán.
A byla též známa pod jménem Primátorský domeček, protože do ní
chodil jeden, pražský primátor chytat ryby.
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'riZFiČNÉ TÁBOŘIŠTĚ
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Rekneme-li NIŽBOR,okamžitě se dostaví pocit blaha, klidu a štěs
tí. Ta první léta, kdy od roku 1931 vzadu na louce vznikla vala
šská vesnická s domy, zvoničkou a vlcáckými chatkami, byla velmi
aktivní. Reservace byla pilně navštěvována, jak celým oddílem/tak
i jednotlhci, a právě ta skvělá louka, která je dnes zničena;nám
umožňovala všechny hry a lehkou atletiku. Byly doby, kdy šípy svi
stěly všemi směry, oštěpy létaly někdy až příliš směle(Xha, Parík
a Akela),zuřivě se hrál softball, woleyball, házená, běhalo
se.
hrál se poklad, toulali jsme se po lesích a stopovali zvěř a ve
čeř jsme usedali k táboráku, zpívali Jimmy Lackland, My plujem
dal, Jižní kříž. Doktor Morton^a Braíka vypravoval své napínavé
příběhy, v nichž, jsme všichni účinkovali.Somnambulici nerušeně
vycházeli ze svých stanů a procházeli kolem ohně a zpět do svých
stanů. Znali jsme tam vše tak důvěrné, ze jsme se cítili napros
to rbezpecne, i ta souhvězdí a hvězdy,zářící nad údolím.nám byla
přáteli. Srostli jsme s tímto údolím a nikdy na ně nezapomeliji
v letech zákazu jsme je navštěvovali a v tichu samoty jsme se
vraceli do těch šúastných let.
Byla to skutečnost, nebo jen sen?
Za ta dlouhá léta se přehnalo mnoho bouří přes naše údolí. I ta
vesnička zmizela, ale Nižbor z našich srdcí nevymizel nikdy.
A znova se^probudil k JŽivotu. Znovu ožily lesy kolem údolí a stá
vaji se svédkv naší vernosti; a ti nejvěrnejší volají do vesmí
ru:" NIŽBOR JE NESMRTELNÝ."

86
VÝŇATKY Z JEDNOHO DOPISU KONCEM LEDNA 1969.

... Další ber tedy spíš jako sled načrtnutých podnětů k zamyšle
ní. Podnětů k zamyšlení v oblastech, které jsou pro řešení
principu,dle„mého názoru, rovněž nezbytné, ale které Tvá oblast
uvažování bud nepostihuje anebo - dle mne - zaměňuje "prostoro
vé" nazírání nazíráním "rovinným".
Když jsem myslel na Tvůj dopis, měl jsem, stále v mlhách podvědo
mí tuto zdramatisovanou představu odpovědi na něj:

II. Představa.

Otevře se opona.
Na prázdné, černé scéně v pozadí osvětlený nápis:
"... a sloužiti jí věrně v každé době."

Z amplionu se ozývá bojovná melodii- písně;
" Kdo nejde s r.ámi, jde proti nám..." ..........

... To by mělo být asi motto mé odpovědi.
Na bási pro nás 'Nákladní věty" se zamyslet nad jednotlivcem.
Ač žijeme ve velkém dramatu, bránit se dramatisování. Ze všech
sil se pokusit zůstat nad ním. Zachovat si "cool minci". S ním
pozorovat, hodnotit a zvažovat. Pak se zorientovat a pokusit se
zvolit vlastní "roli".
Není to vůbec lehké a není to ani jednoduché.................
,,, Co jsme tyto dny prožili - aniž jsme o tom promluvili - na
nás zřejmě časem oolet.lo.
Racionální beznaděje, absolutní bezmocnost. V hloubi otázky kde je tvoje místo, kde můžeš, umíš, chceš pomoci ?
Vnitřní šok, přerod z naivismu do "cool mind"..................

...Ještě něco une napadá. Dost mimo.
Když jsem byl menší, měl jsem doma dva skautské pásky. Jeden so
lidní, litá^přezka. Barvy bronzové. Měl jsem ho moc rád. Bylo na
něm ulito: Československý Skaut-Junák. Bud připraven.
Druhý byl s přezkou vytlačenou z plechu., černé barvy - přezka.
Bylo na něm vytlačeno: Český Junák. Buď připraven.
Ten druhý byl vyroben někdy v r. 1939* Podvědomě jsem měl od
klukovských let tyto "hodnoty" před sebou.
S tou první přezkou jsem ani nepohnul; ta druhá už tak pevná ne
byla.
w
Pro mne nějak ty pásky ztělesiují dějiny.................

...Proto asi chápání každého z nás bude kosmopolitnější - ač s
vnitřními zábranami - přesto více s cool mind, s hlubokým odpo
rem vůči omezením. To, co jsme slibj]i na svou čest, nebudeme
vidět v "rovině". Náš pojem prospěšnosti a věrnosti bude mít ji
nou kvalitu.
.....
... Pozorovat, zhodnotit, zvážit. Najít vlastní optimální "chýš
ku" a být v ni vytrvalý. Drobný, osobní program.................
... " Bud připraven. "

..........

87

Nástup - léta sedmdesátá»
Kolík těch nástupů už bylo.

A vždy tam najdeme nám známé, blízké tvare. Tvare, které nám ndco říkají a kterým mams co říci.
Síla tradice je úžasná. Síla dobro tradice je více než úžasná.

Nákladním kamenem te' 'radíce je slovíčko "Pojď", ne slovo "Běž !"

Pojď, neboť jsem ti vzorem...

/Tyto dvě asociace vyvolal o me pohled na snímek. První na snímek jako celek; druhou na mi-že s prýmky na

čapkách a na ty v našich nyní již tradičné putovních bílých námořnických bunda’ch.

- ,
,
Svigo /

SYMPOSION

'1170
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Byli jste na švýcarském setkání 5« a íS.záři u Akely??Te? To jste přišli
o veselý weekend.Pro väs jsou tedy určeny následující řádky,které snad i ůéastníkům něco z těch dvou dnu připomenou.
S počasím to tylo zpočátku špatné;pokud mohu podat zprávu z naéeno s:mŠru;v sobotu dopoledne, t. j . od karlsruhe na Basel.Střídal so déšť s lijákem
téměř až na hranice.To jsme ješte jeli dva. Já a Hakim,který díky pomalu pra
cujícím úřadům ještě nemá pas, a tak pěkně oblečen se připravil na eventuální
jednání s celníky,aby vymohl visumjna přechodu.Leč štěstí právě chodilo někde
po horách, a tak jej páni celníci po velice stručném jednání nasměrovali zpět.
o časí se zňačné zlepšilo a i slunce se ukázalo a já jsem dále pokračoval sám,
abych vyhledal místo našeho setkání.
Akelova hacienda sama je celkem snadno k dosažení, jsouc ve starém kame
nolomu, nedaleko pomerné žive silnice z laselu přes einach na zel eaíiont,a to,
že jsem; před jejím nalezením poznal blízké” okolí,Jje záležitost zcela privátní,
íe to známý zákon schválnosti,že z několika možných cest tu pravou použijete
jako po slední.. Před vchodem visel program na. odpoledne a příští den,kde byl
Ludva určen kuchařem,já rozmisťovaném stanu,dále tam stálo něco o ranní roz
cvičce a podobné poplašné zprávy.hrůza pomyslet, že by měl mužik někam běžet,
yla tam však i jiná oznaméní,jako na př.nedělní oběd 2 - J hodiny,což zvláš
tě r,ulec hodnotil velice kladné,i když si myslím, Že pisatel mel určité jiné,
přesnější úmysly.ůéhem odpoledne,kdy se sjížděli ostatní, také” Pripi s Lídou
z Anglie,se začalo s úklidem lomu,přípravou táborového kruhu a prostě všeho,
co bylo potřeba, enší kameny odházet,vČtéí odvalit,z jiných udělat sedačky,
na. které přišly potom kulaté kusy pařezů.kudva a jeho sestra ”anka se zatím
ujali kuchyně, vybírali od příchozích potraviny a pripravovali večeři, ■•řítomné děti objevily zábavu hledat houby právě na okraji lomu,takže skýtaly naději
na pád a spěch do nedalekého špitálu.
I jinak bylo .noc veselo a tak není divu,Že se odpoledne brzy
.ilo ;m večer. 7a soumraku jc o povečeř:!! 'jnoho dobrých jí 1 a .uckari
-A ji. cě pro ■•inou, že neuvádím přesný jídelníček z obavy před záměnou , jídla
sobotního za nedílní a naopak,hlavně však proto,že jsem to zapomněl. Vím. že
bylo qostatek„buřt,guláše,bramborovo-palašové polévky,s „Čerstvej na houby,nebo
chleby s paštikami , sýry, salámy a také” domácí bábovka, sušenky, Čaj,kava atd.
Vlhké*'dřevo bylo přece jen přemoženo třetí Ludvovou zápalkou a oheň se
za pomoci„Červená se line záře'rozhořel,abychom si,jako při všech minulých
takovýchto onníoh,uvědomili sílu přátelství a dobrý pocit při našich setkáni/,
kterých je nám zvláště v poslední době si vážiti.Tpíválo se,povídalo,vzpomně
li jsme našich zámořských kamarádů,když Svlgo informoval z amerických a kanad
ských. dopisů, ale i evropských a Českých •' Standa, oddíl a pod. /.Odpovídalo se
na všetečné otázky,které už dříve rozeslal Akela poštou,a které dávaly příle
žitost k rozvedení v přednášku s body, odstavci,skupinami a podskupinami,některé
byly k opravdovému za nyšlení, jiné zase pro obveselení.Také přišel.-uplatnění
dědeček,ten co právě přijel z Ameriky,přivezl sebou veliký kufr,á v něm mohl
každý vidět mnoho zdánlivě navzájem nesouvisejících věcí,jako pár nových bot,
časopis “'lay-boy, yár starých bot, těžítko tvaru pikoče*křemenný oblázek, kostko
vaný ocľui.dec no. kanára se žlutou husou, cihlu, ’’rowninj ráže ■> a a r..............
vidí , že oo jsem nezap-o c.nŠl, to jsem přeházel a musel bych si skočit okolo ohně
nČjakým národní?s tanečkem. Ťakonec se poměrně zevrubné hovořilo o možnostech
-joleČné dovolené,nebo její Části sjezdem vhodných řek a také' o stavbě pramice,
což by se připadne zdálo být realisovatelné.Fripiho omluvu,Že by se nemohl
zúčastnit její stavby dojížděním z Anglie,jsme po chopili;one by to stéjnČ asi
bylo na těch, co to mají k Akelovi nejblíže.ho uvidíme; chtěl jsem ti«, říci, žežacím nebyly podány přihlášky ani na vánoční lyžování v akousku,protože T’ušna
z Lorimberka so nedostavil a tc je podnik,který by už dojednán býti mel.
Tážený čtohař jistí vidí,jaké problémy vzešly před plenům,a ani jsme se nenauáli a byla jedna hodina po půlnoci./ámořr.ická ukolébavka" zakončila robotní
večer, yla pěkná hvězdnatá noc,upeleŠil jsem se tedy na pár fošen a pěnovou
gumu vy .;ů ičenou od učivy pod balkon chaty, avšak bída,zde bylo noční rejdistí
asi pěti Apelových / myslím, že Apelových / koček,která si usmyslely,*:© budou
chrujat zrovna na rnem snacím ovtli. rľ,rvalo to dost dlouho, než cochopily,Že se
■li to nelíbí - hl avné obávaje se náhlých střevních po tíží ,samozřejmé ko Čiších.
•rocvičil jsem při tom. břišní svalstvo, pro bože jsem je vystřeloval obloukem
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ci trykcyž po zle'zc rákas otrávení odsály, zbývalo .ni ježté několik klidných
■y.nu t o.o [yiciidu 'ionzíka a 'dárky,neboť z jedné strany balkonu visela houf-ačka..,
;-yio tody ráne, sicc ráno jak má být.'ic nás tak nepotěšilo, jako bohatý
stůl,p_oný ' bájící se pod ynnžsSvim jídla;bylo možno volit mezi cajy 71 a kávou,
o ,:u jar pr chuti , jinak pří loby, již dříve popsaně .Posilněni a vyzbrojeni
00 .dti-alrovýři pálku ,i. rukaviccmi a miíi , jzrny vykrojili na po chod , jehož cíle
? e díkj zd = v í a povídání běhám g obty ceitem brzo staly travnaté ■ lochy srory
taviho letiětějtde jsme s překvapivou bojovností tvrdí soupeřili s pálkou
a odpady.: a.ždý b'xbal jako vítr,pravidla. se vysvětlovala hned na rnstí .a i chy
ly byly hrdě přiznávány.Po ad se dobře pamatuji/mohu o klinný, svádo í. říci,
*o je-dnc? . rít v o Vyl O * lo ,zmtin co o un . rao . ak prohráCy, ale niko .m to nevadilo.
i os tak stává,žo se naplínovark mobdy reotihne 3 tak se taká stalo,že na
ýálemŕ
ohlas nezbylo dostatek fen. lape hrníi byli uzávod žni a posiilávali
■ebo anlsnáv: li rd.j.
vlastní co-lao jsme se ale ochudit ■ ■mli s sladký
obža’ Ak
■ -- .
-"kuji i-:.
oc t vř rozdělili kolování: . uy: hú :.:'..o sl’yJcvŕm..
-ston z ■ 't so d pa karrot .& jjuk a 2 vo hodí oe v 6 elou ,.ýerá j .... o bravo vad :.• , :
_ ■£ 1 .-.do
píchl, ale jicte je,že Pípa běžel,mávaje k-ole.'' -jeho sešili jako
laik , na n&ít i’d'-=’y hodní rýchlo a pravé tak hodné daleko.Iy.ti*č.C£ jern
j- e nepyli loniví,jak někteří tvrdí, v souvislosti s ks iiiďizm;:".
yj i j s .'.o u poc eri a unaveni a tak. jsme uvítali návrh ra návšt? vu ■ídn O .■
odióte, yln 'o opra v O u Tjáviděnítadnd' zchcrěerí cdyrirc dne, pro Lcže cclo■■:o
- 0
c.p
voda bažinu , b ot ono vc stupn* ra opalovaní a zelení trávníky rn ’ J ■• 1-^00
ví . _ ů-obijo o 'avdu jako oísto mil íor-ô'ova oc.pc6irku. "anozře j „6 niko' .
,
nuc-áenýcb l'ou’. ra,'ů,nevzol sebou aparát, a tak js?e ;oo .arnili přilezltrmt
■- :.v, J . o .. p-o n.
,
N nás joétě Akr la zasvětil do své tvořivé prace pruhu a .oud u , rdil. ódp.. . oi _ámd qj.lia'ne zsjíirA&á plátna o prima’.^.^?! iJii^^Jo'acot úp iný

o or rozi oudoni byl uso íŕňdán koo.cer t s obsazením : hou. la - ékcla,
„aro - l.ôiw; m so - o a ta tni. aznéla šila slavných ni."lrů,al" tod ’ národní
évkj
v o z vu ■/..•o vd ru íoe : ľ t i; bo S.U to bylo vl'coľ’né.

■■ ‘r

ozlcic o- í , ol Obcrí si dal §ick 501^$'-'/ a sďj ezd "

u ".

kuchýň.

Vedoucí vlčat
vedoucí zablcek

Old skauti

(J•

Soutez v hledáni pokladu. 4-6 hod.
Prohlídka umeleckých pokladu v Akelove atelieru.
1/2 7 večere

1/2 8 nastup k táborovému ohni
Táborák az do konce.
Spánek. V pripade neutuchajícího, zuriciho živlu
se spi v Akelove atelieru.

HEKNI ROZKAZ 6.1X.70.
Budicek 8 hod.

l.Konmidelnik

Ranni cviceni neboli rozcvlcka a trosku Yogy. 9 ho
Pruzkumna cesta na Dittingen. lo hod.

Camea

Hry na hristi Dittingen s lask.prispenim p.Hugli
Po náležitém vyhladověni navrat na taboriste .
Obed 2-3hod.

2*Kormidelnik

Drobn© sportováni- badmington, lasovani atd.

4 hod nastup oddilu a rozkaz pro pristi Symposium,

Oddilovy pokrik a rozchod •
5*oddil vodních skautu
za admiralitu
Akela
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Ač by skalní vodáčtí teoretikové pozorovali jistý nesoulad
v záběru - přesto je pěkný pohled na to, jak i kmen ve vodě
uhýbá...

V dějinách vodáctví existovalo málo dívčích oddílů, které by
mohly předvést takovouto fotografii z jarní vody, jako naše'
děvčata.
/ Snímek z let sedmdesátých. /
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AKELA
KONFESE 1973
Skautskému zákonu chybí bod 11.S K. AUT JE VZDÉ,LANY.'
Lidé na Mandanao, žijící ještě v době kamenné, neznající a nemají
cí nic z kultury, neznající boha(jen mlhavě"takový nějakv pták"),
nezdobí se, chodí nazí s nejnutnějším zahalením, žijí svorně, ne
hádají se, dojde-li k takové situaci,okamžitě se k sobě obrátí
zády a rozejdou se, nezabijí zvěř, jen z největší nutnosti vepře,
a to ho medicinman prosí za odpuštění, aby pochodil, že oni lidé
musí jíst, jinak se živí bambusem, travinami, hlízami, Červy,žá
bami, odmítají vědomě cokoliv z civilisace a žijí na vysoké mo
rálni úrovni - až záviděníhodné. Tedy v podstatě splňují naše po
žadávky, a nřece to nestačí. Jim ano, ale nám již ne. My vyznává
me morální čistotu, ale zároveň žijeme v civilisaci, která nás
determinuje. Abychom ji plně pochopili, chce od nás vzdělanost.
Tragedie nevzdělanosti tkví v samolibém přesvědčeni, že vlastní
lednická(pokud možno nejlepší značky) skrývající ve svém nitru
lOdkg šunkv(pokud možno nejlepší Kvality) a láhev piva(pokud mo
žno nejlepší značkv)je dovršením světové duchovní revoluce. Tato
prostoduchost se rozvíjí omračujícím způsobem, vylučováním ochra
nné skořápky(pokud možno nejlepší kvality), v níž se to pěkně ži
je až do doby, než ji někdo rozšlápne.
To maximální omezení lidí z Mandanao je v našem světě možné jen^
u svátých. U lidí žijících v civilisacním procesu je(omezení)již
vyloučené. Tento zvyk brati a žiti je železná košile, které se
nedokážeme zbavit.Příliš mnoho přání a příliš mnoho nesplněných.
Rozkol mezi představou a skutečností(důvody revolucí). Musíme se
proto duševně dostat tak vysoko, aby nás tato požehnaná civilisa
ce nezalkla. Abychom porozuměli příčinám a následkům z ní vyplý
vající
a naučili se ji správně a moudře používat, musíme znát
její zbraně. Pak teprve se s ní můžeme utkat,aniž bychom jí ublí
žili. Skutečný skaut musí být na vvši své doby a musí velmi ci
tlivě reagovat na chomout,,k^erý mu ghce někdo pověsit na krk.
VYSOQE MORÁLNI ČLOVEK STOJÍCÍ TUPÉ PRED PICASSOVÝM OBRAZEM A NE
SLYŠÍCÍ MOZARTOVU SYMFONII JE PRAVĚ TAK TRAPNÝ JAKO ČLOVĚK NEMO
RÁLNÍ ZAMOŘUJÍCÍ SVÉ OKOLÍ SVOU PŘÍTOMNOSTI.
Jsem hluboce přesvědčen, že dojde-li jednou k doplnění zákona v
tomto smyslu, má skaut všechny předpoklady státi se harmonickým
člověkem budoucnosti. My přece víme, že skauting nekončí plíže
ním, hrou na poklad, tábořením a softballem, ale že se rozvíjí
stale dá] přes rovery, old skauty až ke splynutí se světovou
kulturou, jak můžepie ochraňoyat krasu,neznáme-li ji.,
,
PROTO JE VŽDY LEPŠI ROZBIT SAM BEZOHLEDNĚ SVOU SKOŘÁPKU DŘIVÉ.
NEŽ TO UDĚLÁ NĚKDO CIZÍ. JSME PŘECE OCHRÁNCI DÚCHA PRAVDY.
V hymně je"..v obraně dobra a krásy" V zákonu"..ochraňuje vzác
né výplody lidské."
*
Za tš'ch 6Ó let našeho oddílu žily generace v různých, mnohdy zce
la výjimečných podmínkách, které přirozené přinesly novou proble
matiku,- zdánlivou nezávislost na gene
racích předcházejících. Je to jistě problém
zasadni, přinášející ssebou ohrození celistvosti, ale není nepře
konatelný. Je nutné stále si uvědomovat, že s ješitností a samo
libostí nelze jít vpřed. Hlavní je"5^a ta má ve své tradici dost
prostředků a zkušeností,jak situace řešit. Každý velký člověk se
zbavuje sých libovolných názorů v ^ájmu celku.
JIŽ MNOHO TRPASLÍKŮ TRPÍCÍCH VELIKAŠTVÍM BYLO ODLITO DO GIPSU.'
*
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Tak jak se nám úměrně ztrácí umění lidu a přetvořuje se stále víc
ve vysoké oblasti umění(Smetana,Bartók,Picasso,Beckett,Chaplin),
tak rovnoměrně se rozšiřuje oblast světa, překračuje své hranice
a lidé přicház na Měsíc. Chci říci, že pohyb stále vpřed přiroze
ne odsunuje vzpomínání, vzpomínku, věci předešlé a objevuje nám
nové horizonty. Pro nás stále ještě horizontv naší Zeme.Ješte stá
le. Vnímati bezprostředně tvto nové objew ve vede a umění zname
ná býti moderním člověkem.
*

Smerujeme stále víc k demokracii humanitní. To jest, ne tedy jen
k vládě lidu.(V tomto termínu není řeč o kvalitěvlády).Ale,k
vládě osvícené vzešlé z osvíceného lidu.Neboť" vlada osvícená po
třebuje vzdelaný a informovaný lid a naopak vláda násilná potře
buje lid nevzdělaný, bez informací, zbavený sebevědomí a ducha.
Je to tedy pohyb tam a zpět, nahoru a dolů. To je smysl výchovy
vlády a lidu. Je naprosto samozřejmé, že lid a vláda jsou totož
né, Je to pohybující a přesýpající se písek. Uvědomujeme si, že
jedině kvalita všech zaručuje pravou humanitní demokracii. Nej
sou to tedv jen otázky sociální, které se řeší již téměř 150 let.
My víme zcela zaručeně, že otázka hladu v civilisovaných zemích
je vyřešena.
Lze konstatovat, ze lidská společnost se ocitá na další etane své
ho vývoje.My víme, že nová problematika se zabývá otázkou^volné
ho Času, zacházení s penězi, cestováním, kulturním bydlením, fi
losofií ^myslícího a filosofií nemyslícího, nudou a bezcílností z
ní vycházející. Oblast ducha je dosud přístupna jen zcela nepatr
nému množství lidí, je nutné nopularisovat tento zájem atd.
Výchova^připravuje lid k této maximálni možnosti. Tolerance živo
ta a,přání druhého je stále více patrna. Překážka tkví jen v indi
viduální nasycenosti uspokojeného. Snadno zapomíná ve své zdánli
vé soběstačnosti, že jeho štěstí a soběstačnost je podmíněna bliž
ním. Tato vzájemná spjatost(odvislost) je také hlavním bodem vý
chovy. Že umělec, vědec, dělník, ministr jsou stejně důležití i
přes rozdílnost práce a míru odpovědnosti. Že umělec musí společ
ně rozhodovat o veřejném blahu (poesie), že dělník musí rozhodo
vat o veřejném blahu (práce), že ministři který je možná dělník ne
bo umělec)musí rozhodovat o veřejném blahu(státnická moudrost),že
vědec musí rozhodovat o veřejném blahu(rozum).Neboť" toto vše je
důležité pro náš život: poesie, práce, státnická moudrost a rozum.
*

Vzniká nový vědní obor New Ecologv zabývající se problematikou
člověka sevřeného a pohlceného civilisačním procesem. Hledá se
cesta k harmonickému vyrovnání. Na všech stranách se ozýva fňu
kání po ztraceném ráji.
*
Jsem-li pln vědomí kultury svého národa, Evropy, světa, pakjvím a
chápu smvsl a význam své příslušnosti k tomu všemu,co přinesl
GREGORIÁNSKY CHORÁL MONTEVERDI BACH MOZART BEETHOVEN CERVANTES
SHAKESPEARE HOMEROS VERGILIUS SKOPAS PRAXITELES SOKRATES PLATON
STERN FAULKNER MASARYK SARTRE CHARDIN JUNGK EINSTEIN ALTAMIRA
IKONA MISTR THEODORIK MISTR TŘEBOŇSKÝ RAFAEL REMBRANDT BOUQUET
MOTTO MASACCIO PICASSO BALÍ CRANACH LIECHTENSTEIN OLDENBURG
M00R TASILI GRUNEWALD KRISTUS BUDHA LAO TSE MOHAMED AUR0BINDR0
pak jsem připraveni

A když jsme tedy plni tohoto velkolepého světa ducha a jsme při
praveni jiti jeho cestou, důsledně dál, pak je nám zcela jasné,že
nelze pravdu opatrnickv v ručičkách obracet, ale pevně ji držet
a ji vyznávat, a že vždy,za každé situace pro nás existuje jem to:
DO ČELA NEPOVOL BIJ S,E VPŘED
5
5
5o
Optimistická cesta - a je to ta jediná» Ty druhé vedou do blúdiš
té, do močálu zanomiění, do maloměšůáctví, do nasycenosti, do na
myslenosti,do samolibosti, do trudnomyslnosti a do blba.
*
VĚTŠINA LIDÍ SVOU STERILITU^NAHRAZUJE PŘESNOSTÍ. SCHÁZÍ-LI JIM I
PŘESNOST, JE TO JIŽ ZTRÁTA VĚDOMÍ.
*

JEDINĚ GENIÁLNÍ EKLEKTIKOVÉ JSOU SCHOPNI SPASIT EGOISTICKÝ SVĚT.

Bůh je citový vztah k vesmíru» Materialista končí poznáváním
hvězdných soustav, jejich vzdáleností, jejich plynných soustav a
ohledáváním hmotv. V tom je právě zásadní rozdíl mezi citovými
vztahy k : ,
p
,
,
ČLOVĚKU ZVÍŘATŮM STROMŮM KVETINÁM SKÁLÁM,
nebo abstraktním konstatováním jejich existence. Je to aktivita
a pasivita postoje člověka ke světu a bohu»
*

Tři Orlí pera. Zkouška mužnosti. Všechny ty podmínky:
soaní v lese sám, toulka a nebýt viděn, nejedení a nemluvení 24
hodiny, jsou právě tak odměřenv, aby je mladý organismus bez ohrožení překonal. Víme, že nemluvení při normálním táborovém ži
vote je velmi obtížné, Že nejedením se dostane pořádný hlad a
při spaní v lese se mnohdv mladá dušička zatřepe. Ale to jsou
všechno jen vnější znaky výchow. Nejde tadv vlastně ani tak o
odvahu. Hlavní smvsl zkoušky spočívá v charakteru skauta.
VŠE SE DĚJE BEZ KONTROLY VĚDCE !
Bylo to na Staňkově 1931. V lese jsem se vyspal báječně. Ráno mě
probudily povykující straky, poletující deset metrů nade mnou.
Pak jsem se toulal. Smrková větvička mě sekla do oka-neviděl js
em dost dobře» Když jsem vycházel na mýtinu, z protější strany
lesa vystoupil Razim.Viděli jsme se vzájemně» To byl konec toul
ky» Šli jsme rovnou k Braťkovi. Braťka řekl:"Hoši, to je v pořád
ku! " Mlčel jsem 48 hodin, protože v hodině 20té jsem v nestřeže
ném okamžiku řekl "no" - a pokračoval dál.
Přesně totéž je celý skautský systém» Braťka napsal, že skauting
není instituer, ale výchovou» Ale my zároveň víme, že i když od
díl není institucí, přesto všichni příslušíme ke světovému bra
trství lidí dobré vůle. Nejsme tedy isolovanou jednotkou, ale
části velkého celku.Nesmíme zapomenout, že od nejmenšího vlčete,
až po náčelníka jsme vyznavači humanitních ideálů.
Náčelník řekl -."VŠICHNI JSME DĚTI ZÁKONA!
*
OBYČEJNĚ KDO STALE SEČÍ TA SVOU KASU, ROVNOMĚRNĚ ODČÍTÁ SVOU DUŠI.
CO DĚLÁŠ, DĚLEJ VŽDY S HLUBOKÝM ZAUJETÍM, VAZNÉ A OPRAVDOVĚ. TAK
NIKDY NEZTRATÍŠ ČAS.
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Čistota formy,DIFERENTIA SPECIFICA, nemísit, nevměšovat cizí , prv
ky, ale vylučovat, eliminovat.Má-li se zachovat nedeformovaná idea«
víme, že módní, destrukční vývoj jsou protichůdné elementy.Zaklad
ní, čistá gnose je ta pravá a vývin roste stále z ní. Ne tedy aplikace, ale organické vyvíjení, citlivě reagující na situaci a na
podmínky moderního života. Ne si tedy zvyknout na mimořádné situa
ce a považovat stav za trvaly a výchozí, ale neustále kontrolovat
současnost s čistotou -Důvodní idee.
Tibetští mniši pomocí SAMADHI kontrolují po letech spánku přesné
dodržování tradicních(vyzkoušených)zákonů, zaručujících pokračová
ní -oravého vyznání. Není to brzda moderního myšlení, ale jen zkou
ška módností a náhodností něčeho, co se právě líbí, co se zdá dobré,
ale není praxí vyzkoušeno jako pravé.
Naše Čistota formv spočívá v neustálém udržování idealistického
nadšení,(které tak jako tak v praxi neustále, prožíváme)(mám na my
sli přesně; Jaroslav Novák, "Skautská srdce", naše skautská"Babička",
v níž nám Braťka zachoval právě tu křehkost prvních vyznavačů a
bezprostředně ji sděluje.Byla to také tato kniha, která mé přive
dla do skautingu a kterou jsem ještě stále nadáen.V ní nalézáme to
pravé, tu poesii čistého mládí a života, a o to nám musí stále jít).
Obávám se, abychom nezploštěli v jednostrannosti sportu, nebo Čis
tě formalistické(vnější»povrchní)okázalosti vnějších znaků(kroj,
znaky,odznakv).Je velmi důležité, jsou-li znaky a vnitrní náplň or
ganicky vyváženy(to znamená je-li forma rlne žita, to znamená, že
předcházel život a praxe, která později byla označena znaky a ne
obráceně),neboť jedině tak dochází k plnosti prožitku a ^edomí pří
slušnosti. Je to tak: NOSI-LI SKAUT|NA SVÉM SRDCI SLIBOVÝ ODZNAK,JE
TO JEN VNĚJŠÍ ZNAK,ALE NOSÍ-LI SVŮJ SLIB JAK V SRDCI TAK I VE ZNA
KU, PAK JE NOSITELEM ČISTÉHO VYZNÁNÍ.
Je to samozřejmě otázka charakteru.Po letechlplných zkoušek našich
charakterů a společenských eliminací jsem přesvědčen, že máme plné
pravo,tento odznak nosit. Nosíme-li jej, jsme mu zároveň odpovědni
a zavázáni. Nenosime-li jej,je na naší libovůli býti mu zavázán.
Zřekneme-li se těchto znaků, Časem zapomeneme této odpovědnosti,
neboť neexistuje nic, co by nám ji připomínalo. Pak jednotlivci, i
když zcela věrní, stále víc prosazují své individuální názory, kte
ré pravě neodpovídají čistotě gnose. Je to tedy živá připomínka a
pro nás lidi chybující velmi důležitá. Nenosíme-li jej, zapomeneme
li jej»nedostaví se ani výčitky svědomí. Proč takéJ? Ze anoí
Odpovědnost ke kroji nebo znaku je prastarého data, právě tak sta
rá jako dejinv lidstva.Račte prostudovat! Nyní cituji Schillera;
CHARAKTERNE TVOŘÍ V PROUDU ČASU A TALENT V KLIDU I i i 1!!I i I’1!1!’
.-'rosím, račte si to rozebrat.Je to moje heslo, ač poněkud nepraktic
ké. Když jsem v těch citacích, cituji ještě Anatola France, tohle:
SVOBODA
NENÍ
1 I B 0 V U L E J J 2 JI J21! J.Uí ! !!,'JJ! J J! J
také moje heslo a také naprosto nepraktické, brání oportunismu. ka
rierismu, podlízavosti a přetvařování, tedy nelidským vlastnostem.
Znak je také zároveň systémem pořádku(nemyslím znaky démonické) v
protikladu k chaosu a libovůli. Víme, Že nej silnější pouta idealis
mu 3 sou vlajkv, hymnv, vlast a láska k rodině. Není to tedy záleží
tost volby, zda znak nebo anarchie vandráctví! Jako živou připo
mínku vidím vždy Boba Kliku jako skauta par excelence,
který svými činy dokazal a dokazuie oprávněnost nosit tento kroj
a znak. Milý Bobe, tady ti za to děkuji. Neboť je c t í nosit skau
tský kroj, protože je to^oděv lidí doljré vůle a lidí cestných.
CIVILISMUS NEMÁ PŘIROZENÉ NIC SPOLEČNÉHO 3 TĚMITO VĚCMI,ALE MNOHDY
TAKÉ NE SE CTÍ.

Ztratíme-li všechen styk se znakem, přátelstvím a ideou, ztratí
me také vztah ke společenství a nakonec zapomeneme vlastní důvod,
proč jsme tam. Máme-li však znakv, přátelství a ideu stále na my
sli a v srdci, nikdy nezapomeneme. Pak oheň nadšení nikdy neuhas
ne. Stovky táborových ohňů nás spojuji.
Proto nelze eliminovat žádný z těchto prvků, neboť je to SYNTHESA,
vše patří nedílně k sobě.
To věděl přesně Bratka0 Všimněte si, Že Lraťka i v těch nej svízel
nějších dobách udržoval asuoň ten nejminimálnější znak:Čapku,trič
ko, vlajkový stožár, kázeň na lodích,program cest(velmi přesný,vy
pracovaný do detailu), vždv řádný tábor - NIKDY ANARCHII, tedy
vždy něco,co bylo všem společné a co zachovávalo řád.
Braťka rřirozeně vždy věděl, že bezdůvodná vnější okázalost je ne
smysl a že vede ke stádnosti. Zde pak jsou hranice zachování in
dividuality a příslušnosti ke společenství. Ono to opravdu není
vůbec nic^jednoduchého, když řekneme: SLIBUJI NA SVOU CEST....................
*

Sidi mě zavedl do klubovnyja umožnil mi tak vstup. Svatka mě naučil
lyžovat a jezdit na lodi.Loula byl mým druhem v debatách o umění.
Kousek a Gryzzli-Vosátka byli mými druhy v toulkách. A Bob mým
skautským srdcem. Zpívali jsme: " My pluli dál........................................... "
Ale proč jen Perfectum? Mám i nadále Šviga, Ôamcu, Hakima,Láďu,Zuba
Edu , Fririho, Autogena, Ludvu, pulce - oddíl - já - my všichni ži
jeme dál a naše písně s námi. My zpíváme;" KdyŽ toulal jsem se ná
břežím.... oheň plápolá, hvězdy se třpytí, kraj tone v tmách, ja
ko vždy, jako vždy, již Šedesát let, rok od roku.......................... Braťkao
*

víme, že ztratíme-li oddíl s očí,trpíme časem nevyléčitelnou lethargií, něčím,co nelze nahradit, co jsme opustili pro studie, ro
dinu nebo kariéru« Později se vracíme, ale víme se smutkem v duši,
že jsme ztratili něco nenahraditelného a že tuto mezeru nelze ni
čím zaplnit. Je to ztrata. Proč? Protože víme, že jsme současně s
ODDÍLEM NAŠLI SVOU DUŠI, ŽE JSME PLNĚ ŽILI A PILI Z ČISTÉHO PRÁME
NE, a pak - život - nebyl vždy docela čistý - TAK TO JE J
*
Když jsme se Švígem pročítali Braťkovu ko-respondenci, nebylo
nam,právě lehko. Když jsme na horách-Mattě zpívali písně našeho
oddílu, při ní sni
"Když toulal jsem se nábřežím...." jen velmi,
těžko Irena zadržovala slzy a mv všichni jsme byli jaksi...o...
PROČ?
*

Milí bratři, vy všichni ,které jsem poznal během té neuvěřitelně
dlouhé doby, vám všem děkuji, že jste mněpomohli naqít pramen
živé,vodv a ničím nenarušili to tiché, hebké rozjímaní, které
mladá duše potřebuje;za to vše vám a Braťkovi mocně,přemocně tis
knu roku- tu od srdce
Váš
Akela

VLČATA JSOU POD OCHRANOU SKAUTU
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První zpráva
o existenci
Sepekovů

nám došla
tato:

Sepekov 1971
" Zorka strávila
letní tábor na Sepekově
v jedněch trenýrkách a tričku. V noci pod pyžamem
a ve dne pod tepláky."

Sepekov 1971

Citace z do

pisu přátel.
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KOČI N K A

PLA VÁ C K A

DRAZÍ PŘÁTELE, čas^utíká a člověk se pozměňuje.
A tak pro ty, kteří kdysi zažili lipenské vlny,
koupel v meftu a jiné radovánky, jakož i pro
ty.
kteří to nezažili, předkládám pro potěšení
oka,
srdce a bránice tento dokument o "malém oddílu"
z doby nedávné, ba téměř současné.
Jd^ofvýcuc ze dvou čísel oddílového časopisu PLAVACEK,
ve kterých se nacházejí Ludlcovy dokumentární fo
tografie z tábora roku 1969 (Otava-Sob&draž-Vltava) a roku 1971 (Sgbédraž), doplněné mým,resp>
Reypovym povídáním. Gamca znovu ofotografoval»
HAKIM
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PLAVÁNÍ S OHNĚM A PLNOU PRAMKOU ZPĚT ( Chrudoš ).
Ten skok se„skály sebevrahů"je vůbec znamenitá zá
ležitost. To pred pěti lety, když se hrály „rogersárny" skočili pěkně všici hbitě dolů a nikomu to
ani nepřišlo. A když jsme tam potom jeli jen tak
si zaskákat, jen pár odvážlivců vylezlo nahoru a
dolů skočilo raději jen po nohou.
A to tenkrát byla hladina jezera dobře o dva me
try vyšší než letos. Možná i o víc, protože letos
ta voda neustále klesala. Přesto byla dost hlubo
ká, aby se jeden bagl v ní ztratil i se sekerou
na veky...
Jak je vidět na snímcích, nejsou ty„rogersárny"žá
dná procházka. Třeba ti Wikinzi vypadají, jakoby
prává přitáhli od §an Prancisu.a nejví^ Mahdí. Ta
kový Pigi naonak září úsměvem. Nebo skákající
a
plavající Racci. Ti také vyvolávají dojem veliké
Lůžky. Však to^také má fuška být.
Výborné je vidět^na horním snímku této stránky,že
ten oheň v tom ešusu opravdu hoří.
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Jakožto redaktoru, nejmladšímu jest mi podati několik poznámek
o poslední šestině téch šedesáti oddílových let,tedy o letech
šedesátých, ergo době', kdy jsem spával o vánocích na morne,
později na „vorlasuo
z
x
✓
Abych se mohl státeplavčíkem, hledal, j’sem jedne zářijové stre
dy v Bráníku soudruha Batula — v Braníku,neb to bylo zrovna v
roce,kdy se oddíl z jachetniho stal vodne turistickýma tak ^e
až dodnes, příští středy se pak konaly na štvanici, kde bylo
sice k disposici hřis"te,ale žádná vlastní klubovna, přišti^rok^
jsme byli k videní ve Štěpánské" ulici,kde už tedy ani to ýiriste
nebylo'. AŽ konečně tomuto putování udělalo gřitrz získáni "Do
mečku" alias Havírny, domku to malém, v nábřeží Vltavském zasa
zeném, ve kterém jsou mimo oddíl ^stavidla Rudolfovy^stoly,kte
rou si nechával starej Rudolf pouštět vodu pro pávy ci labutě,
ktere'sobá choval ve Stromovce;stola je v provozu dosavade,ač
koliv uz ti fťaci ve Stromovce nejsou. V HavírnŠ jsme přesta
věli několik zdí,vymalovali.přivezli tam kamna a harmonium etc.
a tak tam vznikla ne sice příliš' útulná, ale přesto klubovna, ve
která se později mimo malý'
oddíl scházelo taká všechno rowerstvo. Havírna,až na jednoroční přestávku, slouží oddílu dodnes,
i když po celou tu dobu pravidelně vylupována podzemím letenské
ho dorostu,kteří leccos poničili,a nás nutili k časté výměně zám
ku, opancéřování dveří etc.
Tábory - inu ne jvýs tře dne''jsi bylo spravování Skoíky, a nasledovný
sjezd Jizery l.p.1962,neboř na Skočce povětšině pršelo,takže ja
ko plavčík jsem se těsYval na kuchyňskou službu, na Jizeře pak
sice nepríelo, ale bylo v jejím korýtku tak málo vody,Že se občas
musely pramice s bagáží přenášet pár. set metriku do náhonů, aby
se vůbec dalo kus popojet; nebo když pýes noc nějaká elektrárna
zavřela vodu a naše plavidla se trapné ocitla na suchu,bylo tře
ba vyčkat odpoledne,kdy nám ta elektrárna zase kus vody přiděli
la. Nakonec se kvůli těmhle átrapácím nemohl konat ani táborák.
Takový ne j optimálne jsi stálý tábor myslím byl - kde jinde než na
Staňkově. Táboru bylo tehdáŽ přítomno,kromě malých kluků, ne jen rowerstvo, ale par dní taky redaktoři z rádia,kteří z táborového
života natočili ^asi deset minutka taky napsali pár pěkných řádek
do Literárek. Pres vodu proti nam byl taky jeden pionýrník, se
kterýmzjsme se vzájemně navštívili, a prý mu byli příkladem. To
lik slávy najednou. V rybníce se hemžilo a placalo spousta kaprů,
a proto celý tábor nesl název Kapr^.
Runina j57 - zdařilá realisace zdařilého nápadu: táborek z bříz v
hhezovem háji, ježděni na kolem se pasoucích koních, kontakt s ne
obvyklým obyvatelstvem ne jvýchodní js'ího cípu Slovenska, hory list
natých lesů s rezavými zbytky válečných hraček, to vše utvořilo
ojedinelou atmosféru,
-Josudopušténe a dílem i nehostinné" brehy poklidné mohutného Or
lického jezera.pár kilometru nad Zvíkovem posloužily ku všeobec
ná spokojenosti behem posledních let několikrát jako místo pro
stály tábor, . jaky^ se na vodáky sluší a patří.
Poslední Kapitanaty v NiŽbore - kde z konfrontace zkušeností a
predstav všech oddílových generací se rodilo jejich spojení.
Vsak dosti vzpomínaní na tuhle Šestinku oddílová existence. Jen
budiž na konec vzdán těmto letům dík - za me a za všechny,kterčm
těch, několik roků v oddíle strávených dalo dobrý fundament, jak'
kormidlovat dal, vidát co neivíc kolem sebe ... Prostá dík jednoho
z tolika oddílových dlužníku.
Hakim
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Reyp byl nucen rozpustit jedno družstvo, takže ny
ní jsou jen tŕi.Kapitanát však počítá s většin ná
borem po letošním tábore,který by umožnil opětné
rozšíření oddílu.Toho času (1972 léto) Jespáci ne
existují.
ŽRALOCI:Kurt »Hugo »Palec,Badýs »Samson,Bodaj
RACKOVÉ:Tahuka,Va j t»Plkat,S půlka,š túmply,Barby,Porát
VIKINGOVÉ:Chrudos,Jarda,Hekloš,Indyf,Pigi,Bobo,Tu, dor
.i. .ITAN; Standa
PŘÍSTAVNÍ:Reyp a Sýsa.
A1KINKOVE-VÍTĚZNÉ DRUŽSTVO" ZKOUŠKY MAJORA ROGERSE"
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Marcel 1972 - Nedáme se!

Netřeba komentáre.
Jen snad to, že asi v roce 195'1 byl do Lodní knihy PVH 5 / =
Party Veselých Hochů 5 alias Medvědů, kteří se pravidelně schá
zeli ve středu na sporečný zpěv s oddílem a pak měli vlastní
schůzku, zahajovanou přečtením zápisu v Lodní knize z minulého
podniku / zaznamenán " LÉX MASCELIA
A ten se vždy slavnost
ně - hlasem Autogena - přednášívá na zahájení Marcela.

Zeptejte se znalců.
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jľrlpi,

1973
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O NE,

Koním i nám jde pára od huby, je přece jen zima, přestože
slunce na perfektu“ modré obloze vyvádí svý divy, Dole v

kaňonu bylo tepleji, tady jsme o nějakých těch pár set metrů
výše a jako vždycky, je to znát, TT nás je na bráně vypálen
nápis: Dfmícks. Population 5, Elevation 5150, Co* je přibližné
jako výška Sněžky, ale člověku to teň už ani nepřijde, Zato
kdykoliv zajedeme do vedlejšího kaňonu k Gyorgyu Vidaczovi,

ty dva tisíce stop se pokaždé projeví na teplotě. Stejně jako teč.

V úžlabinš jako je tahle jsme alespoň kryti před občasnými

poryvy větru, který zvedá, sněhový poprašek na planinách mezi
svahy, Slapem si to jeden za druhým a mírné stoupen,
«’Telí, after all, iťs hard -’ork fordem,"
Tom Pěnkava, cow-hand ze Sky Corral nás vede k nijakému prameni.

Koně se lesknou potem, lůně taky není zima. Do šumění borovic

se mísí chrupání sněhu pod kopyty a občasné zapra=tění o sebe
se troucích větví.

Stezka se tec? vine po svahu údolu, na jehož dně by bylo možné

si představit zamrzlé potok pod sněhem, ale tady v tom kolorádském
suchu se taková představa, naplní asi jen zřídka, na. několik
týdnů v květnu. Soudě podle na*í Cache la Foudre, dole u domu.

Po větší část roku je to docela mělká, prudce tekoucí horská,

řeka, plná. pstruhů. Fen na čas se stává zkou kou umem pro
kajakáře.

Trochu níž ve stráni se mezi aspeny objevuje zamrzlý vodopádek

pramene, visící od žlábku do bytelná dřevené kádě. Po ledu ale
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steká voda a čeří naiv rybníček ve sněhové pokrývce napajedla.

eden po druhem odbočujeme ze stezky, naklánějíce se v sedlech

k zadkům odfrkujících zvířat. Hledají si opatrně cestu v po kolena

hlubokém sněhu.

"Hey, Tom, do you kno-v what your name means in Czech?"
"Yep. Some kinds, bird. Hobin or somethin."
Bez slovníku, do něhož se podívám až o půl roku později, ho

nemohu opravit:

Ale kdepak, finch,

"You wana try?"
Podává, mi balíček žvvkacího tabáku. Jsem pro každou '-patnost.

"Takhle mezi dáseň a spodní ret, A. nespolkni to."

Střídaví upliváváme, ale já. mnohem cast-ji a zase mi to nechutná.
I když tenhle druh je o něco lep*í, připomíná, trochu suYený . věštky.

Holt, jiná, země, jiný mrav. Tenhleten Bohemian, jak si hrdě říká,
pivo nemůže ani vystát, I s ohledem na to, že mluví o tom,

čemu tadv říkají pivo, nedá, se nic dělat, Tomáš se svému dědovi

odrodil!

Po chvíli jsme zase zpít na stezce a ta. nás přivádí na náhorní
plodinu, podle níž nazvvají tenhle ranč Nebeská pastvina.

Sněhu je tu málo, protože vítr rychle odežene ten suchý prašan

do okolních dolin,

"That's Stove Prairie, down yonder."
Tam v Virokém údolí musí být někde ta malá, rkola, u n?íž jsme

za.parkovali a. odkud nás Tom přivezl jejich jeepem.

Cváláme po pastvině a Injun pode mnou si to vyložen* užívá,
.Tiskrná běloba okolí bolí do očí, ale nedá se nic d?lat, brýle

držím v bezpečí náprsní kapsy své staré větrovky, jestli o ne
nechci přijít v prudké jízdě. Vítr chladl stehna skrz tkaninu
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jea.ns,

to Liba te<i přijdou vhod co^vboyské kožené chrániče!

"To si myslím! To je, co?"

.patky n n. ranci si psk opékáme pár buřtíků v rozdnychanám ohni
v krbu,
"J.ako tehdy, jak jsme si udělali táborák u Big Sou t h Poudre River,
pamatuje'”? "

"Ale, Libuyko, iř jsem ti přece kolikrát vysvětloval,

že táborák

není, kdy” se pečou buřty!'1

"A já. víra, ale stejně to bylo dobr', ne?"
Ta Si.g South je velice prudká přítok na*í Poudre Uver, řítící

se s mohutným hučením divokou skalnatou krajinou. Cd mostu na
konci asfaltového povrchu kanónové silnice Colorado 14 podle ní
vede stezka., na jejímž ,začátku ukazatel s písmeny, vypálenými

dc dřeva, praví: Peterson Lake 10 milec, ičummy Tiange 15,

V pralese pod morénami a kolem bobřích přehrad se tam slovek
toulá, divočinou, nádhernou a nefalšovanou, vcetne těch starých
záseků ve stromech, dávného znamení zálesáku "tudy vede stezka",
7 n'í okého důvodu jsme si to tam obzvla t - oblíbili, jakoby

nádhery nebylo v”ude kolem dost, asi proto,

*e to je nijakých

40 mil 1’i? river a i o meekendu tam jen zřídka potka,

ulovena.

".Tak ten mísíc pomalu vycházel zpoza lesa a postupné ozařoval
skálu na druhým břehu."

’•někdy tam zase zajedeme udělat sure,

ze jsme to ohnijte v ty

tmí zahladili skutečně beze stopy."
"Ty můj náčelníku .,.!"

"Nebo snad nechce'” zase jednou k Bobří zátoce?"

"Ale to ví”,

že jo,"

Její typicky shovivavv malý usm”v,
"Cherokee,"
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Ton ode el do kuchyní, odnášeje galonovou sklenici hořčice.
"Jak ti, prosím tě, mohli říkat Cherokee ~ kormidelníkovi
Vikingů?"

"To jsem je”tí nebyl kormidelník."
"Ale stejní, jak se přišlo na takovou předzdívku?"

"Co já viru,

asi jsem byl takovej moudřej a inteligentní Injun,

jako byli ty Cherokees1"
"’Vhat, mhat? Jaký Cherokeesové?"
Jediná stálý zimní obyvatel ranče se vrátil do místnosti,
voní01 dřevem a pečeném uzeninami,

"Ale,

to my jen tak konvergujen v jazyce tvých předku., ptáčku,"

"Aha. ta jen,

<e tady jsme v zemi Arapahťi a Gheyenů."

A v televizi John Denver prozpěvuje s doprovodem svý bezvadné

kytary:

"... all mould be ^ell, if, if, if, iiif ..."

"Tak pomalu,

aby sne

li, ne? Než bude ta cesta od Stove Prairie

School úplně ve stínu, aby to moc neklouzalo."
Practical os ever, moje žena

Jedna z mých nejpříjemnějších vzpomínek vůbec je poměru“ čerstvéh
data, leto, počítám 1970,

a s oddílem má. spojitost v osobě Ludvy,

s nímž jsme tehdy, po lenošení u nějakého toho bavorského See,
nasbírali několik kyblíků svrůvek v nedalekém lesíku /kukala

kukačka!/ a pak zasedli pod ko“atvmi lipami k zahradnímu stolku

zájezdní restaurace, jediní tři hosti mohutné paní hostinské,
která nám nalila vynikajícího moselského. Bůhví jaká asociace
způsobuje práv? takováhle úvod k reminiscencím oddílovým, možná,

že protože je to tak daleko a pryč,

a nezbývá než zvednout čísi

a připít minulosti?

±Air!va ov en figuruje v té nej ranější kapitole mého oddílového
života, kdy byl, nemvlím-li 33, kormidelníkem mužstva starších
v jednom z podtábom onoho vlastní gigantického podniku na Son i,
To bude asi ta asociace, protože mi odtamtud navždy utkvěly

v paměti ty velice originální dveře v jeho a Sojově

stanu,

které se otvíraly spouštěním - pomocí kladkostroje - do vykopu

pod prahem. A. v nastalých deytích, kterými se onen tábor s tak

ironickým zeměpisným označením vyznamenal,
pochopitelně naplnilo XalnAmi vodami a

se propadli-te

tlmkArf »MU a

kovovveh íósnctáů eňunů nahrazujících vodní pumpy v je t.
sofistikovanějších strukturách jinvch civilisací, vybavuje se mi

v pam“ti to šplouchání jejich otvíraných vrat, Neplete-li se
mi to ov”em se šploucháním vod jezerních, které se tehdy v posled
ních dnech před evakuací dostaly nakonec až na sama humna tábora.
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•Tá jsem to, pochopitelné, jako jeden z plavčíků nováčkovského

ročníku, vstřebával v-ecko g rozšířenými zraky -as bezpečným
zázemím toho nejsuš”ího stanu v virokem okolí. Velice jsme se

s Kotětem pyšnili tím,

že se nám v "Americe" nráš-ilo, To přece

nasvědčovalo úrovni jeho člunařského umu ve výběru pozice pro

stan, v rámci mužstvového seskupení a podtábora - na správne
vyhlédnuté nepatrné vyvvšeninČ v jinak celkem plochém terénu]

Jisté, zkušenější říkali,

že Holná, rok před tím, byl architekto

nicky mnohem výpravnější tábor, a fotografie jim dávaly za
pravdu,

ale pokud jde o mne, neuvědomuje si,

že by některý ze

stálvch táborů v letech po Souši na mne udělal silnější dojem,

ľy dva podtsbory - Šedí a líodří - s branami, ten kapitánská
můstek pro ranní nástupy pod vlajkami, na která Braíka vystupoval
za. zvuku píčíal přístavných, když zvon pod mořskou pannou pak

doprovázel vlajku k vrcholu stožáru,

jídelna - a především,

pochopitelně, ten výpravnjr táborový kruh! Barvy totemů za

mužstvovými lavicemi a Bráškovo zálesácké křeslo z příhodné
narostlého pařezu s mohutně rozeklanými zbytky kořenů,

Majestátný klid ústraní pod borovicemi, kam človek přicházel
pouze pro slavnostní příležitosti táborových ohnu,

erem a

v zástupu ostatních postav se spacaky pres ramena. A taky - a

to je přece zásadní imprese plavčíkovskvch let - na pravidelné

obchůzce při nočních hlídkách, Od budíku a nástenky, vy lapanými
pěšinami ve vřesu a mechu Jizerských hor. Později, na Lípne,
bvla podezřelá tajemnost v-umici/ ťt.iyr navíc
naVxC o ■ ~ i v s n n
'
unrtUa na zelí do zásobárny vyhloubené
divokých prasat, která nam chodila na
,
>
AYěndál
A člověk se musel vzdálit z blízkosti
na chladnem miste opoda.l. A gi
, '
u v obhlídce přístaviště s vytaženými
klidného oddychovaní spacu 1 < -

pramkami a šploucháním v jezeře!
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Lipno byl teri tábor, kde se našemu mužstvu podařilo zorganisovat

vařeni takovým způsobem, že kormidelník jen seděl na bedně
vánočkami a s zčdnymi problémy nenarušovanou rozvahou pouze

organizoval výkon služby, aniž by se sám byl-nucen vměšovat do
technikalit clunařů Či dokonce - ITeptun nám odpusíl - do ruce
plnících prací ostatních maníkůl Anebo jsme tohle dokázali

až na. některém z pozdějších táborů? Musel bych se podívat do
kronik a. ty jsou pochopitelně za horami, ve městě nad Vltavou.

Mám silnv dojem,

že tím kormidelníkem byl praktický Kotě, a to

by spíš znamenalo o něco mladší historii. V každým případě;

Lipno vidělo výpravnou revui "Orfeus v podpalubí”, na. niz se

významném způsobem podílel i jeden z kouzelníků dnešního ceskeho
jazzu, Kačka. A ten staroslovanský poklad, v němž nějakým způsobem
”lo o honbu na kance a který' jsme vyhráli a do tabora se vrátili

s bujarým vyřváváním popěvku našeho kmene. Velký poklad se pa.<

odehrával v Indii a šlo v n”m o něco zeleného,

kamení či co a trvalo to dva dny,
spacích pytlů různá na trase,

asi drahý

s přenocováním v obalech od

Žraloci, myslím, v kupkách sena

u opuštěná vesnice toho kraje na hranici. Jak jsme dopadli tendy

se nepamatuj”,

ale bylo to pěkný a druhý den bylo veliký horko

a když jsme se konečně dostali zpátky do tábora, bylo to tam

jak u Adamitů,

Švízo a jeho pomocníci nás tak brzo necekali

a vzhledem k tomuhle incidentu to vypadá,

"s jsme tam ^ora^ili

zase jako první - je to možné, že jsme tak často vyhrávali? Hey?

3/ly to nádherný dny^ českého července, provoněný sluncem,
spalovanou travou a hlavně tou typickou vůní borovic a smrků,

která mi pokaždý a v kterýkoliv zemi, s jakýmsi obtížné
popsatelnýn

efektem na vnitřnosti někde v hrudním ko. i,

111
vyvol? vzpomínky na vyšlapaná ní sta mezi stany a pě-iny

v tyckovina. Tehdy tam jedna taková cestička vedla od stanů pod

vysekáni borovicemi na břehu., přes vysokou travou porostlou
pláň, do m.ló.zí kus od tábora,

a tam byla - prominou-li mi dány

ten výraz - latrina. Jednoho takového odpoledne, kdy se vzduch

tetelil horkem a i hzivz znalátn.1 mezi stébly t~ch vysokých
travin, ubíral jsem se poklidně do ústraní, když tu náhle -

aaáh! /pilet, gentlemen, please./ - co to slyžím? Dívčí hlasy!
Nejsouce si vědomy existence nebo alespoň významu oné stezky,

dvě divoženky, vodní vily,

"nahoře bez", učívaly si té smyslné

pohody po! vysokou oblohou - jak se sluví a patří
Nebyl a-li to nádherná léta?

To byla ov em také doba, kterou, bych - z nedostatku lepšího

výrazu - nazval obdobím před-dekadentním. Úpadek nastal, když
generace cna,ra<terizovaná možné, nejlépe srandistickou

svobodomyslnosti filmařů a ostatních umělců mezi námi,
dospela do střetnutí s autoritativní disciplinovaností Švíclca,

tou. dobou už dlouho užívajícího serioznější koncovku -go.
Ty vztahy jakoby byly jakousi projekcí společenské situace

v tehdejším Československu, Co měly obě strany do jisté míry
společné, bylo na”e malé

A pochopitelně, ten sebeuspokojující nadhled elity vuci masám
nečlenského okolí. Kterýžto rys životního názoru,

alespoň

u malého oddílu, jsme se pak s Batulem, za jeho kapitánovaní,

snažili trochu zmodernizovat. To bylo ale skutecne as o několik

let později a do té doby nejedna “lajsna byla sjeta pod vedením
Autogenovvch vrstevníků, kteří prý nikdy nechodili do taneční on,

protože to bvlo zakázané. Vy zase nikdy neviděli skautskou
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lilii, kromě těch ve starvch, potajmu zachovávaných svazcích
junaka, o kterých se ov’em v oddíle mluvit nesmělo z důvodů

bezpečnosti existence.
Staňkov jsem si užil. To už jsem byl jedním z

^-uravirátu, která

tam fungoval na místě kapitánově a dobře jsme si rozuměli a
navzájem doplňovali.

7

hlediska možností vrátit oddílu, co

jsme si až dosud odnášeli, byli jsme asi v nejlep“ích letech.

A zase ty sluncem zalité dny u břehů rybníka na hranici.

Občasná toulky s poutničkou holí v jihočeské krajino, při
přípravě her pro oddíl. Tu pádluje“ sám kánojí do lesů na

druha strana, jindy zas pomůže“ stařence s vědrem vody z hlu

boké studně pod dvířky starobylého pristre ku,

! echno to je

naprosto fantastické a skrývá v sobě hluboký význam, Jako n-.jaký
avantgardně natočený film anebo dobře sepsaná kniha.

Nebyla návštěva v ka.šubském kraji na baltském pobřeží to léto
před Stánkovém? Nemohla být, Polsko byl pro můj soukromý
život tábor velice vvznamnv, Tam, při psaní dopisu své lásce

v daleké Praze, jsem si s lítosti v du i uv-.domil, ze klukovská

léta už patří minulosti a. hry a jejich romantika ustupují

jiným kouzlům a problémům. Seděl jsem na dřevěné rozhledně nad
rozkývanými vrcholky borového lesa za. dunami

a.

slunce se pomalu

blížilo k mořské hladině. Tu písničku, o královně Jad^ize,

kterou jsme se Selimem pár dní nato zahajovali velký poklad,
jsem slyšel kluky zpívat je“tě před pár lety při své zatím
poslední návštěvě v Čechách ... To už bylo zase na jiném táboře,

na Orlíku, kde jsme cestou od silnice tomu načerni miniautu
zničili výfuk a ty ostatní veci na nízko položeným podvozku,
který nebyl konstruován pro úvozy a lesní cesty, kam stejne
hluk motorů nepatří.

113
A i to bylo rozmarné léto, kdy "mnozí odvážlivci, když se octli

na počátku velikolepého měsíce června, usedají do stínu platanů
a jejich urputné vzezření se stává mírným", T bylo mi vzpomínat!,
jak kdysi dávno, na jakémsi malém nádraží naplněném navimi

zelenými košilemi a lodními pytli, zněla mi hlavou neodbytně ■'

slova, i melodie písně a. uváděla mysl v nechlapské rozpoložení.

"Tam na západě, věřte mi,
tam je tak krásně, líbezně ...

Tam du^e má. jen zalátá,

tom dife má jen zalátá. ..."

11i
THREE

"This is Brockenhurst, This is Bro ckenhurst.11
Mumlání nádražního hlasatele v tenhle nevlídný ánglický den na

stanici v Novým Borestu.
«... calling at Southampton, Southampton Aírport, Vinchester,

'Toking,

and Waterloo.”

Jsem na poměrně rychlém spoji s Londýnem a už zase kolem mne

ubíhá krajina, ve které jsem se po několik let snažil nalézt

únik od aut a. ostatních mechanismů - a kolikrát se to tenkrát
i podařilo, I’o vřesem porostlé pláni poskakuje velice mladé ..

hříbě ponyho, pohledná, stavení s doškovými střechami mi

připomínají, co je na Anglii skutečně obdivuhodné, uzoučké
lanes s živými ploty po obou stranách křižují krajinu,

zelené

trávníky se žlutými květy nějakých pryskyřníků a pak už zase

šeredné baráčky, jeden jako druhá, projíždíme Tottonem, kde

Stydá, bydlel levně a mizerně u Ilarryho s kytarou, a teplárni
kocoury,

Southampton 'Vater a přístav se zaoceánskými parníky,

Oriana, S.A, Vaal a kdovíjaká jména mi tam na molu unikají
nezahlédnuta. Vzpomínám, jak jsme jednou s bráchou zajeli v ne-

d-.li do doku a prolézali prázdnům křižníkem, posazeném na
obrovských kozách v suchém doku, nebo jak jindy maminka

neuspěla ve smlouvání s bobbym hlídajícím ty schůdky, co se
po nich lezlo na <4ueen Elizabeth,

a na prohlídku už nás nepustili,

protože odplouvala během několiko hodin.
■ niversita v Southamptonu se za ten rok a. půl, co jsem tu nebyl,

rozrostla o novou Medical School, na. nádraží provoz skoro jak
ve velkoměstě,

ale tečí, už to byl poslední kousek mořské hladiny,

pojedeme dál od pobřeží. Iľontefiore House ve Smaythlingu je
stále na své™ místě, nijakých padesát metru od trate - ja», ten
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hřmot

vlaků kdysi Líbit rušíval ze spaní v jejím kolejním

pokojíku, jet; za, svobodna, než jsme se v devět a* edesáté.m

odjeli do Prahy vz.it, byl nejvy”ví čas na tuhle poslední a
o to dulezit-.j í nav t-vu, pár měsíců nato zase spadla klec,

přestalo se cestovat, vracelo se to do starých kolejí.
Koleje, koleje, British Rail^ays, černobílé kravky v mírni

zvlněné krajin/, jedna vesnice a město za. druhým, lidem tu
neunikne*.

litlv Akelo,

sedám ke stroji, abych Ti odpověděl jevtě dřív než

naklušu na vlak, ..během kteréžto cesty se vynasnažím vyhovět

volání evropská Pětky, Jedu na. interview s nějakou společností

vlastnící doly na mě Ä v Zambii, Afrika, Volání dálek je lákavé
a pak především honba za denním chlebem člověku pozmění jeho

názory o sobě sáném a když se teda nelze dost dobře uživit
provozováním vědy tak zvaně čisté, nezbývá než se uchvlit k té

dlouho mladistvě-nalvně opovrhované vědě aplikované. Vvak je
to teprve pohovor, jeden z mnohých, kterými musím projít, když
se k nim nesčetnými dopisy potenciálním zaměstnavatelům dopra

cujú.

Vánoční přání jsme Ti posílali jertě z Colorada, před cestou
na Východ, jíž jsme zahajovali návrat do Evropy, K tomu muselo
bohužel dojít kvůli mé obhajobě, jejíž odkládání mé už mentálně

příli* vyčerpávalo. Doktorskou práci jsem totiž sepsal a. podal

už v listopadu 1971, když Re vyskytlo lákavé postdoktorální
místo v jakémsi malém hnízdě na. Divokým Západě, V^ak už jsem se
vý*e zmínil o těch voláních /dálek/. Odletěli jsme s tím,

že

se k té víceméně formální záležitosti vrátím během pár měsíců,

což se v PhD-kandidátů dělá dost často, protože je tČžká
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zkoordinovat časové možnosti university a nového
Jente přes

Atlantik jsem si

to dovolil provést

zaměstnavatele,

nsi přece jenom

spoustu valut

a když jsme

dost vyjímecn*,

to

tedy odjížděli,

odjí2dŠli jsme zase na del"í dobu,

na skok,

cestování

jak původní

ale navíc:,

dáme,

?e

”tě stí.

?e tam na“eho

V Ne-"?

lo rku

špína a civil i. sace tohoto

a trvalo mísíc,

xivota

způsobu

Odjeli jsme

a třeskuté běloby pod modrou oblohou.

ta konsolidace záležitostí,

jsme pak

ov.t-of-state llalibu nepro

zaoala. se nám zdát i poněkud nežíastnou,
skal

Stydu za jeho

kde jsme ocenili

v Normanu konečně nalezené
že nejen,

ne jen tak

zamýšleno,

jeli jsme přes Okla.homu,

zjistili,

stojí

do

zpět

Pár měsíců trvala

ale pak v březnu jsme už odletěli

než byla ta zatr...

obhajoba v Southanptonu

zorganizována a ten. už přes mísíc trávím veškery oas sháněním
inzerátu roztroubených po

svobodném tisku, této přelidněné

zemí

a psaním, aplikací. "e zrovna povznášející období v životě
lid skvrn a dokud nepomine,

nehodlal jsem se o

je to nějak nekompatibilní

tom "ířit.

se vznomínkami na mládí,

Taky

na romantické

ideály.

Tak te? 'ř ví",
Jak už

jakej

vítr ni

jsem se váže zmínil,

? Líbě

fouká momentálně do plachet.

vynasnažím se překonat tu nekompati

bilitu a přestože konečná hodnota „kapacity má paměti

způsobuje

zatlačování dávných vzpomínek novými dojmy,

asociacím

založeným asi na pachu koní
kuším se přiznat,

volání
víme.
if you

a šalvěje

že jestliže volání

a

skunka a. "umíních lesů,

dálek je velice lákavé,

divočiny je je"tě mnohem lákavěj"í.

že divočina ještě
see *hat I mean,

skutečně
man.

oddám se

existuje,

A my dva teč uu nejen

ale i ho”ľ it

Dog gone it! .mísím nechat

feels,

nnani

a
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navlect

A.ho j ’

se do obleku

Tvůj

a učesat

gi vous, Vvak je"t* ode mn.í uslyší",

Cherokee,

Co«rboyová v pick-u.pecli s flintama na věšákách ža •'sedadlem jsou
daleko,

tak daleko,

Šlitr 11*. je mrtvá,

nad oním vejcem na měkko. Pánové,

někdo někde truchlí -

pánové,

a. co vy říkáte oKVOiec-

k/rmi i ?

Still going ’Vest, young men.

Bou rr srno u t h, kv-*ten 19^5
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Milý AkeloJ

Canada/London 1J.dubna 1973.

.............nikdy jsem nepatril mezi spisovatelskou, elitu, a nedá se
říci, že bych se zde nadále v tomto směru vyvíjel.
*

Mám-li ovsem začít, musím vzpomenout na přítele Antona, neboť
on to byl, kdo mě dotáhl jednu neděli do Slavoje Vyšehrad a bvla mi určena přezdívka Jirka IV. a byl jsem umístěn mezi 20 uchazečů, z nichž asi jen 7 mělo být poctěno přijetím do "klubu’.1
i tak spolu s Kolumbou, Mariem a Karlem, Kosťou, G-olfíkem a
Fripirn jsme to vybojovali (doslova). Málem jsem zahynul bídnou
smrti utopením v Berounce, ale nedal jsem na sobě ani v nejmensím znát, ač jsem neuměl uplavat víc jak 10m. Zdá se, že ten
fakt tenkrát někdo přehlédnul.
Byl jsem zařazen pod Zuba k Jespákům, odkud jsem také po něko
likerem povýšení a degradování (už ani nevím za co a myslím,Že
to tehda málo kdo věděl) graduoval jako první "man". Byly to
bohatýrské doby.
Přezdívku Smetáními dal Braťka, protože jsem měl velice dlouhé
vlasy,^na tehdejší dobu az neslýchané, a zásluhou toho jsem w—
hrál nějakou hru, jejíž podstatou bylo, dostrkat tenisák odkud
si kamsi.
Co mi z toho všeho zbylo?
Par fotografii a podivný pocit u srdce při pomyšlení na to, že
uz to nikdy nebude,y a taky takový pocit, Že je dobré dělat vě
ci jinak než hlavni proud,
.
f
a že UDĚLAT NĚCO ASPOŇ JEDNOU ROČNĚ, NĚCO,CO OKOLÍ POVAŽUJE
ZA NAPROSTO NESMYSLNĚ A BLÁZNIVÉ, NEDOVOLÍ ČLOVĚKU UPADNOUT DO
ŠEDOSTI OBYČEJNÉHO ŽIVOTA,
*

V tomto směru je Kanada země, kde člověk takové lidi potkává.
Je to mladá země, bez dlouhé historie a věci se tu ještě řeší
dřevorubeckým způsobem. Máš-li na někoho vztek, vezmeš flintu
se zdi a jdeš udělat pořádek. Proto je tu tak vvsoká úmrtnost
ženatých pánů středních let.(Aspoh na východé-Ontario je v
tomto směru dost nudné).
*

Chtěl bych ještě jednou vzpomenout na Antona, Byl to doorej
kluk o Letos tomu bude už 10 let, kdy jeho plány na budoucnost
byly náhle umlčeny, Nechtěl bvch znít príliš pathetickv, ale
Človek by si měl uvědomit, co vše se přihodilo za 10 let.
*

Myslím, že ze mě kronikař nikdy nebude, protože strašné nerad
vzpomínám. Daleko radši sním a plánuji. Tak tedy
DO ČELA NEPOVOL
555
Ahoj z
S m e tak
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CCIMPIJTER-HORCSKOP

NR. 0129730484619
DATUM
17.04.1973
HERRN
DR. KRIZ

GERIJRT

050,1
014,4

SEHR

GEEHRTER

HERR

DR.

15.05.191a

NDERD.BGRAD
OESTL-LGRAD

KRIZ,

UM IHR COMPUTER-HOROSKOP IN DIESER A US FU EH RL IC HK E I T UND IN DI VI DU AL IT AE T ERSTELLEN ZU
KOENNEN, WURDEN (JEBER EINE HALBE MILLION DATEN VERARBEITET« WIR DANKEN IHNEN FUER IHR
VERTRAUEN UND MOECHTEN WUENSCHFM. DA Sc IHRE GESTIRNE GUTES FUER SIE VERHEISSEN. ALS
ERSTES LESEN SIE DEN MATHEMaTI SC HEN TEIL.

DER

STAND

SONNE
MOND
MERKUR
VENUS
MARS
JUPITER
SATURN
URANUS
NEPTUN
PLUTO

IHRER

28,668
7, 30 1
2, 43?
7, 656
1 5, 527
17,317
2/ 628
7, 237
23/285
28, 40 1

GESTIRNE

GRAD
GRAD
GRAD
GRAD
GRAD
GR AO
GR AD
GRAD
GRAD
GRAD

I M WIDDER
IN DER WAAGE
IM WI ODER
IM STIER
IN DEN riECHEN
IM STEINBOCK
I N DEN ZWILLINGEN
I M WASSFRMANN
IM KREBS
IN DEN ZWILLINGEN

DIE

FELDER

I
I I
II I
IV
V
VI
VI I
VIII
I X
X
X I
XII

IHRES HOROSKOPS

(ASZENDENT)

10,823
26,920
15,343
(NADIR)
9,760
14,700
1,230
(DESZENDENT)10,823
26,920
15,343
("CI
9 > 7 60
14,700
1,230

GRAD
GRAD
GRAD
GRAD
GRAD
GRAD
GRAD
GPA 0
GRAD
G»AD
GRAD
GRAD

IM KREBS
IM KREBS
IM LOEWEN
IN DER JUNGFRAU
IN DER WAAGE
IM SCHUFTZEN
IM STE INBOCK
IM STE INBOCK
IN WASSERMANN
IN DEN FISCHEN
IM WIDDER
IN DEN ZWILLINGEN
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íýti součástí historie
je nesmírně těžké:
Jsme-li tázáni,musíme
vypovídat! /L.Kříž/

LUBVA:

KCRoSKlP

"Ke! Nemám to lehké! Jsa zaměstnáním a snad i po
voláním lékař,jest mi zabývati se osudy cizích lidí.
-mi oni, ani já nejevíme pro to žádné nadšení. Líůj mizerný
osuč při tom teprve nikoho nezajímá! Zatracená to práce!"
Tímto pochmurným se zabývaje,povstal jsem jednouo dne hlu
boce zakaboněn a nevrl do jednoho rýžového jarního rána.
/Narozdíl od románů bývá obvykle v životě nálada za třasných
jiter mizernéj/.Zběžným nahlédnutím do denního tis&u jsem
zjistil, že kromě několika zanedoatelných světových válek,
atentátů,loupežných přepaden.í,závodů jedlíků a jiných kata
strof mi můj horoskop na straně secme vyhrožuješ:
Fassen Sie eínen mutipen Sntschluss! hetrriben sie die Línge
mít mebr íachhruck! Beruf, Fínanzen: hilftstellumg. niebe:
Kontaktsuche! Schalten bie mor. en etwas auf die oparsarakeit!..
répe tedy zalézt zpátky co postele a nepokouětt hu. uoUJĽ.
osud? Jsme totiž oo-iuj’!^ materialisty ..níženými s
í i-íu or ním inssřitivním. neandr Válcem.! ouzíváme
totiž převážně
ii.02.ku
a vedle toho s rozkoši pěstujeme rudimentární mystiku,
věříme nr výhry v loterii a v Casínu, věříme ve štěstí dojet
bez boule ne čumáku v polospánku a v ranním provozu vča s
do práce a poť. Listujeme si v planetářích za břicho se smí
chy popadajíce , abychom si půlhodinku později vyložili to
vynadání od šéfa polsvénr"Von buče hoch taky ’Ryba e uá proto
dneska stejné mizernej horo^kop,jcto já!"
Z podobného uvažování jsem vy?el.eyí jsem náhle zatížen
zocpovědností.Stal jsem se takřka přes noc hUsroríktm.
iátému oddílu bylo tyto velikonoce sthesár.usa součástí
tohoto společenského kolosu,cítií jsem přirozenou povinnost
něco k tomu ncpsat.Kottroval jsem nejdříve s ^1118^: Uíoha
elity ve společností. /le vlivem tamtoho osuhtmmaplntného
rána jsem raději předaltoval r. irracionálno a vyrazil velkou
rychlostí opatřit pátému oddílu horoskop ! Kení to
tak jednoduché,jct by se na první pohled. zdáío.Jedmak je po
tíž s párkováním, n pak ta paní vedoucí nevenela z hlavy, co
to bylo tenkrát o velikonocích léta cevatemáhtistéhotřínáhtého za den^čkol^ byla bez černé kočky na ramení a bez
křirtálové koule /naopck:Stděla za moderním plastikovým
pultem obklopena temně vrčícími kompoty/, vypadula přesně
ošuntěle,ja.ko jedna známá vy kladečka Karet ze Žizkova. Ten
kontrast vzbudil moji plnou důvěru a proto jsme se dohodli:
Já vysázel na stůl pětatřicet mařenek a ona mi slíbila najít
to datum a nechat, svůj v"?tecky kompjůtr nejdřív sežrat a pak
zase vyplivnout tu věcičku.1* eké jsme se museli domluvit na tom,
že to zrození bylo na ' ílou Sobotu, že to jako nebu;e na tu
podivnou společnost^ale na mou osobu /nemá riý,což je podivné,
pří půl milionu nakodovaných informací ani jednu o jednom
slavném skautském oddíle v Československu!/ a pak,!^ to bylo
v uraze - to kvůli zeměpisné Šířce a délce a postavení hvězd!
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A jek jsem koupil, tak dávám dál,Je toho všehovšudy jedna
dvacet hustě psaných stránek, a proto na mně nemůžete chtít,
abych to přeložil a vyložil všechno.odtud tedy ten malý
komentář, a jako přídavek: Životopis našeho svátého, Který
jsem objevil v prostonárodním Kalendáři:

15•Březen

1. _>vatý ''rsmarus: Má čestný název " Apoštol Flancer"
a je vydatným pomocníkem, i omahá proti
posedlosti, boleni zubů, horečce a myším.
Když v roce 71’ zemřel, ukážalo se, že
z polí dokáže vyhnat myči i procesí, jež
neslo jeho ostatky..yle proto po jeho
kostech velká shánka.
2.

1913

0 Velikonocích: Narození "Fotry"

CdtPUTER - HcRcSKuP
5.cDDÍL VbLNÍCH SKAUTE PRALA
LARcZENÍ : 15.3.Í913

cýc,! oEVERNÍ ŠÍŘKY
c-14,4 V Y C H c LLI DĚcK 1

JSTE NAROZEN 15.3.1913 A VAŠE oUJNCE STÁnC
VE ZNAMENÍ SKcPCE.lÍL SALicTNYM LENÍ VŠAK JEŠTĚ VAŠE
uScBRCST URČENA. oLUNCE JE SICE MEZI VŠEMI DESETI ZnAi.ENÍMI NEJDULEŽITĚJŠÍ,aLE rŘIrCJUJÍ SE K NĚMU:
ASCEND1NT:STOJÍCÍ U VÁS VE ZnA^ENÍ RAKA
MĚSÍC:STcJÍCÍ U VÁS VE ZNAMENÍ VAH
MEDIUM CuE^I:SicJÍCÍ U V AS VE ZuALEhl RYB
VAŠE SLUNCE VE ZKALENÍ SKLÍCE:
SLUNCE,jYMBlL ŽIVuTNÍ SÍLY,. cDSTATA BY'icSTI,: MULE
DcL.Ii-jAl.Tr.fpo PcSTAVEhí.
mSuBNcST:

o dominantním působením slunce to,jak je mi dobře
známo, krásně klape, rřevážně při pádlování, slunéčko
praží a praží.za lebeční ploténku.Jía obě ramínka.
L.ěkdy jen na to levé, o to více, marně schováváme
do ruda spálená lýtka pod přední lavičku pramky.
Á propos: žraloci měli svého mužstvového bůžka.
Žil ve stínulpod košatými stromy,kam mu nosili slabší
členovo posádky zbytky makarónů z ešusu.Věděli proč i

SKclEC,VAŠE KARDINÁLNÍ ZKAMENÍ A ZNAMENÍ cLbĚ.
.HEN,ELEMENT.KTEŘÍ SE ŠÍŘÍ A PlDMAŘUJE S1 c£cLÍ
ZKAMENÍ,KTERE SE řRuSAZUJE.VY SE DERETE VZHURU.
VY UDÁVÁTE TcN.VY SE NEPcDŘIZUJETE!

S oř něm to v našem horoskopu také krásně .klape.nikdo
z nás jistě nezapomene na Bratkovu školu a kult tá
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borového ohně. . eden z nejkrásnějších rituálů,jaké
jsem kdy poznal.«istěže zděděný po předcích.Jistěže
začarovaný zpěvem,výstupy,vyprávěním,mlcením, i raskot
a vůně dřeva,mléčné dráhy jisker.Symbol života.Vy švihli
jsme se stejně všichni jen po stoupajícím kouři nad
plameny.
My šlím,že jsem nikdy nešlápl do ohniště v kruhu,i
vychladlého.
A také si myslím,že jediný stan,který kdy shořel,
byl na Holné!
V SEBEVĚDsMáM SKuPCI VLÁDNE MARS,TA ŽHAVÁ PLAKETA.
VÁŠ TEMPERAMENT JE ...ARSUVNÍ. nKTIVNÍ . IMPULSIVNÍ AŽ
FŘEKUTNÍ,CHOLERICKÝ'. SKgPEC CHCE VIDĚT ČINY A TG
RYCHLE.NEMŮŽE ČEKAT!
Znáte to: Nástup!!!!..První,druhá,třetí.i rvní kopanec,
druhý kopanec,třetí.......... Švígo tvrdí,že to nemá/němě17/
rád.Bylo to však zatraceně účinné!

NEJNoBLEJŠÍ VLASTNOST SKuPCE - ČEST. NENÍ PRu NĚHu
JEN PRÁZDNÍM SLOVEM. MÁ JI!

V zimě to bývalo ve zmrzlém ľachtklubu s tou ctí snad
nejmizernější. Mlčky podaná sekera! Vysekej si díru
v ledu a opláchni svůj hřích v ledové vodě!
'.Uf odivu nikdo neprotestoval.Byli jsme holt tenkrát
všichni ještě bez revina v kolenech.
ARS-MUŽ PLATÍ JAKu DRZÍ NÁSILNÍK. 1\EJSTE-Ll JÍL, PALE,
JEST VÁŠ MARS uTUPEL BUĎ TÍm,ŽL SToJÍ V TICiiÁM ZNAMEI\Í,NEBg TÍM, ŽE TuTu ZNAMENÍ JEN UTIŠUJE OSTATNÍ VLIVY.

Řekl bych,že v oddíle platilo Odjakživa jako princip:
S umírněnou drzostí nejdál dojdeš. ?.yla to jer. jakási
varianta principu:Všechno jde!
Mnohokráte jsem si to mezi zuby opakoval,kcyz jsem jedno
ho r”na stopoval sám samotinký s dvěma pram<ami u Třech
svatejch směrem na „alši. A dojel jsem. Tenkrát 1
7ÁS aSCENDENT JE VE^ZNAMENÍ RAKA.-i.SCEi.'. LEill JE Ui\
STUPEN,KTEŘÍ PŘI VAŠEM ZRuZEní VYCHÁZÍ ..A liuKIZuNTE.
RAK - VhímAVÁ,HLAVNÍ ZNAMENÍ VuDX. VuDX- o VĚT A Cl To
A FANTASIE.
*
novu to klaplo.
tou vodou. V o d .. í skauti.
o d n í
sporty.ročej vody kormidelníkovi k svlažení hrdla,
plavčíku!Vylej vod y z lodě,háčku,ale nbitěJVylej
vody z hodinek, .udvo/Sszeva/! Napi j se vody-t..v.iasan!
Krásnej živel!

LOKTY NEDuSTAL RAK Du VÍi.KU ŽÁLLÉ. v.,USÍ RRoTu VŠE
DuSÁHNOUT PROSTŘEDKY BEZBRANNOSTI! A FILnCSTÍ NAHRA
DIT, ČEHOŽ SE LU i.A ROBUSTNOSTI NEDOSTÁVÁ!
To je ta lstivost.Proto znamenalo na př.u Žraloků
zvolání; "Do práce,do práce!'' pokyn zůstati ležet
na břiše v trávě, A po zařvání:"K Ludvovi,k Ludvovi!"
pos^-chovávali se muži Hoja,Pulec,Cancítko a Bobánek
v uctivé vzdálenosti do houští!

KONSTITUCÍ BY BYL RAK P YKNIK. i.-ĚKKÉ TĚnO.^ĚKKÉ TAHY
OBLIČEJE.ČASTu ZAuNŽLÍ iOHLED /LULJIG II-BAVuRSKÍ/ .
Tak tohle je moje osobní potvrzení v ocid íle. 0 sem rád,
že se konečně az v planetáři našlo dávné o;odstátnění
pro mne a. ostatní luchtiky .i-ry č s přespolním během!
Pryč se stoji na hlavě iSemp čokoládovým pudingem!
VÁŠ MĚSÍC VE VAHÁCH.
MĚSÍC JE ZA To oDPv VEL-N Y . Co oE lín KRÁSNÍM, ES Z nu^Y
VYŠLÍ!,. SLOVEK "DUŠE" kaZYVÁ. TO íuDVĚLzMÉ.
ŠÁHY, 'O ZNAi.-EM . '.’ZIKÁLul VpjÍ lviAVOuII . A K TomU KBoÍC,
RAMENÍ SENSIBILIIY.IDEÁLNÍ JEoKUPENÍ !

Nemusíme to s tou muži sálnost i r re^.ánět. Zpívali jsme
vždycky hojně a hlasitě., ěli jsme k tomu i prvotřídní
muzikanty .1^ nejstarší známý oddílový pianista byl Tonda
Plánička. yl prvotřídní, áhnout tu hordu mutujících hla
sů nebylo nej Jednodušší.Bratkovy oblíbené Žádnej neví co
je láska,KostliveČka ubohého jsme jaksi razili.
Nejvíce se mi líbila,ze jak Jsem se toulal nábřežím.
uzirálnost souvisí všar preuevším s obecným češstvím,
než jen s oddílem.. lkal mi zde v němcích ječen sas~ký
Kolega;"Říká se,že Češi Jsou buč muzikanti, nebo í^auneři!
1 oslyčte,k ;lego,hraJete vy vůbec na něco?"

VÁŠ MC JE VE ZNAMENÍ RYB.
MC t E litrLiTi.A iEL nľnDlUíu CuzLI. U POLEDNI šilCKU.
Í.YBY-: ĚKKÉ, ^EnSIIIVní ZNaí. ĚNÍ. KTERÉ EJDE Do RINGU.
NEBOJUJE,NEDERE SE.NENÍ PRO ŽIVoTNÍ BoJ DuSTI SILNÉ.
RYBA SE PODŘÍDÍ,OBĚTUJE SE,SLuUŽÍ.IDEÁLNÍM ÚČELEM,
NEBO ŽIVOTNÍMU PARTNERU,KTERÉMU CHCE PokoCI.ČASTO
BÝVÁ VYUŽÍVÁNO.NEBo SI FRuSTĚ ZCELA FoHoLLi.Ě LEHNE
NA GAUČ.
Jednak si nemyslím,že zce byla myšlena polední špicra
dopravní,nebo polední špička zednická po 3 pivech,
lak si nemyslím,že přes na“e ideálno Je sporu.Je uz udáno
nacrosto jednoznačně skautským zákonem!
Myslím si,že se to MG týká Bojdy! A to nejspíše jeho
duchovnímu transu,do kterého se dostával denně vždy
vzápětí po budíčku.Seděl.Koukal.Ale nežil a nedýchal.
Nevnímal.Jak to bylo vždydilý!) nevím,musei Jsem na roz
cvičku, lyl tam pak také.To uz zil.Spal jsem s ním léta
v Jednom stanu a snad jsem podvědomě Kvůli tomu i medi
cínu studoval.Doposud Jsem to neprokouk!
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UDĚLEJME SI NYNÍ BILANCI VŠECH ZNAMENÍ A SEČTĚME
CELÍ gBRAZ uSuBhpSTI DuHRuIlADY :
BOUŘLIVÍ SKLPEC
LASKAVĚ VÁHY
PLACHÍ RAK
ZASNĚNÉ RYBY
G VAŠÍ OScBßiüSTI MuŽNL ŘÍCI, ŽE JSTE PuDNIKAVY,
MÁTE PEVNÉ RuZHODuVÁNÍ.VAŠE VYTRVALOST A ŽIVuTNÍ
SÍLA VÁM PuMoHoU DuSÁHNuUT VYTČENÍCH CÍLU.MÁTE
OVŠEM SKLON K TOMU BÍT NETRPĚLIVÍ A NEKLIDNÍ,MÍVÁTE
DOKONCE ZÁCHVATY ZLoSTI,KTERÉ VŠAK PŘECE RYCHLE Fuklnou.ale dovedete bít také velkorysí odpouštějící a
lehce se smiřující.rozpoltění charakter? v žádném
PŘÍPADĚ!RuZřuRY?ŘEKNĚME SPÍŠE D^rLNKY’MlMu Tu:
KAŽDÍ ČLOVĚK JE RgZPoRUFLNÍ!...aSTRúLoGIE To VYKbÁDÁ!
Tak a
A jak
temná
mluvy

máme tu pohromadě celou oddílovou osobnost!
to vypáč: s osudovými vlivy,které nám pripravila
a neznámá budoucnost?rřeložme si je tu do globální
planetária:

Se znamením slunečním tu souvisí především schopnost
navazovat kontakty,převážně s vysoce postavenými osob
nostmi . 77 e společenské rubrice buče oddílové jméno často
citov'no.Vánoční besídky a budoucí táborákové výstupy
budou mít dále širokou odezvu u v~ecn přátel,známýcn a
ctitelů,kterých bude také požehnaně.Pod vlivem Uranovým
jest pak iníti se na pozoru před blížící se menší krisí,
nikoliv však to v příštím půl roce IAkela se bude jisté
radovati ze spojení s Venuší,Která ovlivňuje smysl pro
krásno,vkus a cit.Vhodná to doba ke stavbě pramekiud
Neptuna hrozí lehký sklon k alkoholu,týka jící se však
neštěstí jen několika vyprahlých muziku.Více starostí
nám musí způsobí tijvíra v zázraky , ovlivněná snad poli
tickou situací ve střední Evropě.Je treba se zde opírati
o spojení děsíce se oaturnem,vyvar ovát se opetrnictví
a vlažnosti a spoléhat se spíše jen na pevní přátelství!
S Uranem pojící se originalita a intuice objeví se spíše
ve vynalézavosti a výzbroji mužstev,než v astroLogii a
metafysice.Také dlouho očekávaná oposice s i..erkurem při
nese konečně dokonalé svalové a duševní uvolnění vší po
sudky,bez únavného studování Yogy.iozor však při Jupiteru
ne jétraíProto se vystřihejme zvi.při Marcelu husího
sádla s játry.Znamení Merkure ohlazuje několik výjimečných
vědeckých úspěchů,nevěřme však,že by již Autogen dostal
Nobelovu cenu.c;isté však je, že s Merkurem někteří logi
kou, jiní intuicí jsou schopni jiti cestou pionýrů./Myš
leni jsou dobyvatelé,nikoliv malované děti!/Avxak snoubení
se Merkure, s tlutem hrozí nebezpečím z přecenění se sebe
sama - viz také fivígovo upozornění na stoupání k horské
chatě Matle letos o velikonoc ich! Venuše s Marsem znamenají
především harmonii citu a vášně,na což je nutno upozorr.it
Zuba již při druhém dítkuíhebot také hned nato Uran při
náší rozloučení a hádky.V této uměnímilovné době nutno
dokončiti zpěvník,nejlépe v Karlsruhe.Mars s Jupiterem
potvrzují dobré zdraví,význam to především pro nadchá
zející soudní pře,které tak mají zejména mezi 27.5. až
3.Ě.73 největší naději na úspěch.Nováčkům doporučeno v

této době studovati práva.bále bude si třeba všimnouti,
že Jupiter podporuje fantasii,pro umělce jistě dobrou,
ale i starým praktikům neškodícíISaturn bohužel připo
míná, že nikdo z nás přece jen nezůstane nepřátel a utr
pení ušetřen.Keštěstí přináší však sebou i organisační
talent.crganisujme tedy:Kdo chce kam,pomozme mu tam!
Uranus,heptun a tluto působí nepřímo a dlouhodobě na
naší kariéru,jejich vliv není však individuální a protáh
ne se na generace.Hleděl bych si tedy,býti plavčíkem,
tyto planetky ochočiti,nejlépe být s nimi Jedna ruka,
dvě ruky.7 Ascendentu budem na tom nejlépe s Venuší,což
je vždy dobré pro kumštýře,a pak i láska ureje první nousle. ohužel vnáší do toho f..ars zmatek a vše se vybíjí
s velkou energií , nárazově , se sklonem k a resivité. Ješ tě,že
nám Jupiter v ^scendentu trochu tolerance conecriává.
poJecnách /viz mC/je nejlépe se odčávati rozjímání
o krásnu a o kariéře.Všem úředníkům proto doporučeno
místo poledního šlofíčka sníti vsedě o vyš'1 platové
kategorii.1 otěž i pánům kormidelníkům.t.ebot oaturn stojí
v nebíchém ai emtu,kteiý n's múze sťt životní místo
a společenské postavení.Vhodná to doba pro mužstvové
vzpoury!
Co se týče zdravotní předpovědi,je třeba se téměř všech
chorob vy stříhali,vodu převařovati,nechodili po dobrém
obědě pod jez,neházeli sekerou nebo nožem při škrabání
brambor.řeskákati co vody se špičatými balvany ned pod
hladinou a z cramky vyčnívající hřebíky nutno v budoucnu
vždy zaliti asfalteip. opravdu zvlístě pozor na nohy /Ryby/
a oddálení zvolna hlodající arteiiosiLerosy /Saturn/
bude snad možno jen zavedením dobře fungující/ho
s e kr e tz řky /diáře.
finance a dědické možnosti............... Lalender ium.................
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Vždycky jsem si myslel,„e jsou hvězdy příliš vznáše
né , studené, třpytivé a příliš povznesené se nimi zabývati.
Vždycky jsem si myslel a budu si myslet,ůe víc než hvězdy
ovlivnil náš život skauting,ne*e "Pětka".A viděl tu jedi
nečnou dějinnou úlohu gratkovu.. echtěl bych, po tejr.le
malej legraci s tím horoskopem,pře jít kodrcavě k heroismu
a sentimentalitě.1* opakování dávno zn.’mcho a d'vno
oceněného.Chtěl jsem jen to napsat a to zdůraznit, v čem
hluboko vězí tradice námi společně probitého,prožívané
ho a doufejme i v budoucnu žitého.Jsem pro to,tyto tradice
a prožitky díle zalévat a pěstovat!Jsem pr- to při Slunci,
Jupiteru,í_arsu a Venuxi , prostě pri všech deseti Znameních!

V Mnichově,v květnu 1173 pro Ročenku

60X5
SEM AFOR

60X5
12 ľ

9X09
Když začnete s prvním snímkem shora zprava, tak tam
je: Bobánek, Cancítko, Želva, Reyp, Pista, Medvěd,
Pacík; druhý snímek na 1. straně: Bobánek, Cancít
ko, Jack, Pejsek, Pacík; dále Bobánek, Cancítko,Pa
cík, Hrabátko děd, Hrabátko vnuk, Hrabátko syn.,
Na této stránce: Cancítko, Bobánek, Standa, Pacík,
Čámina, Chingo; Bobánek, Cancítko, Loula, Bob, Pacík
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SLAVOJ - PRAHA
SLOVAN -ORBI S
turistické oddíly

zvou
na

SEMAFOR 7. 4. 1973 9.30 HOD.
PLATÍ PRO 2 OSOBY

JUBILEUM V SEMAFORU A RUŽE PRO ČÁMINU.

Jubileum je pěkné slovo zvláště ve spojení s jeho oodminkou-tra
dicí. A tu máme. 601 i 1 eoddílu Bylo vzpomenuto spole
čné se SlovytfWm~3rb»^^r’*pr ažském JÍXůle ľ E7 .VOR, co* se pokusím
tuto pop«sX.
7 o dubna 1673 v 9.3O^2md—-a^J^TT^Ťri^diště^TTvaďla rb^ičové, prátelé^a—ygfeá-zriSné--ehíse Členů. zmlxénýcir^Qddílú. po projitrvšpalírem
pl/véíkú (nenapadájná—JrOjTŠí. českj\ výraz\pro tento útvar ^y tvoře
ni' u vchodu do d j/rad la—JOrBT^plUfrVmnvóhVi jý wkn znél zpěy^ od dílo
jjych písní, jakdnPaixik.- 7"fr%an^e,rC^werlev
připravenýmelimem
Hodobné jakp^scenka^v.
mľ*’ a \.VS1UPV u páborovVch ohnu /5ylo vzpo
nZ—------------ -^menutcx íivota alpŕíbéhú oddZTu^na př.
přdsluaník 31TBJ Pacík
hlVic? zatourhného.de
^R^Rj^k
decVafCancítko/, který
vousatý se
^syrení
na hVavé,\uksaftcem a rá
alem se ubírá ±Nj^á
RT^
dražl-rekrtéme/ branické
mu.Je^ předveden
K"-----’
výslachu, |c/úředníkovi
(Bobánek) ,kde deda
W
vypralvuie J/ak se dříve
jezdil\p na vodu
a
do lasu. Y dalším prosramnnAechybél samo
zřejmé zyi sedlák Jouía-hist^rie témeŕjle
^k
genďärníx^Sd o ji náhodo'ti neznaCtomu ale
ne/éřiiíf;ať/si ji nechá
hnětl. vy prako vat Od
I
zXu>éné ho/Lodníka. Pak
byl\6ten dopvs od Vlasty, vzpomenuté zacj^ártT oddílu/a
nepřítomnýcX^clenu. oSgenší tradicí, ale j/em^úini elánem elcistuje také
divo í ksi^il ^ŽabiíSoko^o j ehož zalg/íerZ a zá-^tcích^yprávěla Čámi
na, ktera^uxej Ľ-xsťiľ. ~U-edala v^ení do rukou nas^upk^HTÚřím mi
lejší byáíTuv ÍT^i: " y*4 •. NI vcho/u j s§ja*^yla oj>ríjována/né j akými
divé íffi^ mrňousv kWicí yužrvvt nrfíné _Xýážvanvnří
l^arii/na knihu
s vévodicX ICitát ¥\dppisu/./v dfelsfi
d/poledneipak
připravili členov^á^uheho Adciílu, Sl./Vaj/Onb|u^rvlaXf;ni část o1 r Z -1 Uiunjn Jy IlJjffeil í _ Tiitfn IT i" ifdÍL I jLflrtL/ýUU C toto došlo
jednou ke koTrrT^/ÚJseij vahk ^é^ědáíí&^é^s^vtfKonec se sem ne
hodí .Rozloučeny neznameni\pjrepyB JpoNPdC/kia^te^Nr.adě ji na
další
setkáni a další jubiZea aXWřeX^zase v yEMA^T^kTak AHOJ CAMCA.
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3. Bedala,..ch.aiB3, tanzá und schwitzá, d'Tscheppá abziáh
und
t^p^
- Hita tazát diá Jung und dr Alt und d'Sü und
dr Bock und dr Stár und ds Chalb » Und jüipidibüi......................................
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dr Pfarľäľ
nit
will lydä, so ganťm á Kaffemihli
% Umd
. nit tanza und Bedálá cha. dem trüret wenns-a
kai Tyful durna i Und jüppidibüi

Tuto P<ř-Seň fám.na Mattě zníval švýcarský alpinista
- Bergzwerg.LTzn^al^i jsme ji vhodnou pro oddíl iako šw’/ZP^š^ktkr , y němž" je také
sxrueny obsah teto písně. Tez nazpivano na pasku.
Ailte
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JO SOŇO CACCIATORE

Lovecká píseň z kantonu Ticino

Vesele

Jo

i-------so no caccia-to - re, e -wi - va, e-wi - va, jo

so-no caccia-to - re,

e-

wvi-^'ala solela mutsch.

E -wi-va,e -vvi - va,

e-vvi-va-lasole la sole la mutsch,

e --wii-va,e -vvi - va,

e-vvi-va lasole la mutschl

Pozn.red.Tato píseň pochází z kanionu Ticino, kde se mluví
'italsky.Na horské chatě Matta v GrruUílndenu ji predzpíval syn
švýcarského horolezce Christian-to bylo o velikonocích 1973.
Titul: Jo sono cacciatore, eiriiva, evviva znamená v překladu:
Ja ^sem mysliveček, ejchuchu, ejchuchu.
Vidíte, ze něco tak ppostého může Číovšku způsobit nehoráznou ra
dost o Ote se to kaSatore a to druhé muS*

Stručný obsah písně naleznete ve "Zpěvníku Pětky".Přesný rytmus
pak Je na pásku.Nazpíval malý Honza a Klárka.
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MATTA

VELIKONOCE 1973

-

AKELA.

Videi vlajku 5* oddílu vlát v horském vetru 182o nad mořem spo
lečně s vlajkou švýcarskou je zkrátka událost.Ona sice ta naše
vlaječka je docela skromná, snaží se, ale nam stati, je to taky
putovní a poslal ji Standa.
y
z
£le než se ona dostala až na ten stožár,její nositelé museli...
Svígo tyto velikonoce dal organisačne dohromady a v dohodě se
švýcarskými alpinisty pronajal pro nas chatu - "Mattu. Je to do
cela na konci světa, žádný turismus.
Prostřce řečeno na Kattelu se oojevilo rowerstvo Čamca a Hakim. Přespali za vydatného poslechu
Bacha a Mozarta a ráno nikoliv časně, ale přece,jsme vyjeli již
tři s CamČovým autem, jehož pravé přední sedadlo není právě pri
lis vhodné pro sezení.Nic nevadí.Auto je modrozelené a to doce
la stačí.Rozloučili jsme se s Ančou a Zuzkou. Tak tedy Hakim ,
Camca a Akela se vypravili. No neuvěřitelné. Představy o cesto
vání jsou rozličné a naše nebyly ani takové. Vyjet v 11.oo a do
stát se do Valsu v 1/2 8,to je rekord. Provoz pred svátky byl
tak velký, že jsme jeli 20km 3 a půl hodiny. Sněžilo a šeřilo
se. Nebyla to dobrá cesta, ale dělali jsme všechno, abychom ne
propadli zoufalství. Všelijaké to povídání o zapadaných autech
a vyhladovělých, a zmrzlých cestujících atd. No ve Valsu, městec
ku ve velmi romantickém údolí,jsme se cítili již lépe, protože
bylo nasnadě, že tam někde nahořevje ta chata.Přirozeně jsme vu
bec nevěděli, kde. Na mapě,kterou Švígo poslal^byla vyznačena pu
ntíkem. Puntík, ale kde je chatař Šeřilo se. CamČa se odhodlal
jet nahoru autem. Silnička, cestička, skoro nic. Levá kola tém
ěř nad propastí, ke ztrátě nervů to úplně stačilo. ČamČa je nez
tratil. Jeli jsme dvacítkou. Šourali jsme se. Hakim občas zasté
nal. Akela držel jazyk za zuby a CamČa držel volant.Smyk. Pot
na cele. "Hele vnno se to šmyklo" konstatoval Čamča" to bude tím,
že tu leží sníh'.'^Opravdu všude byl sníh a někdy příliš mnoho.Tak
jsmg dojeli do výše 1425va už byla tma. Vylezli jsme. Stálo tam
už Svígovo auto-hrdinna Škodovka. No to je moc dobře, už jsme by
li jako doma. Pak jsme lezli nahoru a auto nechali .kde bylo.Tma.
A'Zima. ZaČlo foukat. Ono vždycky, když se leze nahoru^čím dál
tím víc fouká. Tady taky. Také stále víc sněhu. Cesta se ztráoe
la pod závějí.Zapadali jsme, Akela nejvíc. Když jsme tak šli ně
jakou dobu, poznenáhlu nam zašlo svítat, že v té trne vlastně vů
bec nevíme, kam jdeme. Všude široko daleko samé hory, samý sníh a
vlastně uz zadná cesta. Když nám pak svitlo, začali jsme debato
vat.Mimo jiné jsme^zjistili, že z údolí stoupá mlha, že víc fou
ká a že jsme^v Alpách. A nikde Žádné světlo, jen hluboko pod ná
mi Vals. Slyšeli jsme bublání potůčku. Hned nám bylo veseleji,ta
kovy potůček,to jezjako kamaráď. Potůcek-tak to musí být už blíž
ko. Ale nebylo. Stale nic. Mlha se nám převalila přes cestu."No
přeci,"povídá Hakim" pro nás platí,že chata je u lanovky.Tak kde
je to lano od lanovky." Nebylo. No začalo to být poněkud trapné.
Ono zkratka v Alpách v noci není žádná legrace se tak jen pofla
kovat. Ale^stoupali jsme. Pojednou za námi, někde vlevo zasvíti
lo světlo—červené a žluté."Světlo" zvolali jsme ,asi tak jako
když Amerigo zvolaľ’zemč". "To by mohlo bejt" povídá Čamca,"ale
je to nak moc dole." "Dole?" povídá Hakim"mnelse r to zdá nahoře".
"Je to^nák^ divný svetlo-nervery a žlutý,"povídá Akela"a pak my
jdeme uplne obráceným směrem'.' "To jo" řekl Hakim, "ale ta cesta
se přece krouti.Az dojdem k zatacce, tak se budeme vracet." To
bjrlo docela logické a takjsme pokračovali.vítr foukal,mlha se
valela a my stoupali. V těch místech, kde měla být ta očekávaná
zatacka^nebylo uz vidět zhola nic - ani to světélko. Bílá tma a
bludiště. Ticho. Nad nami vyrostl otazník.
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Civěli jsme do tmy. Beze slova. Někdo z nás se podíval na hodin
ky. Někdo docela ''bystrozraký. Bylo už deset hodin. ,Tak to lezeme
už pomalu dvě hodiny.Prosté konstatování. Tady v těch místech se
hory otevřely a vítr byl ostrý a pronikavě studený. Trochu jsme,
promrzávali. AŽ do této chvíle to byla tak trochu zábava, ale dal
se to mohlo změnit v docela něco jiného.V Alpách velmi snadno.
Něco říct se nám nechtělo, ono to vypadá všelijak. Člověk se v so
bě přemáhá. Odpovědnost! Kde to vlastně jsme? Hrom do toho,vždyť
Člověk nemá nejmenš^ představu. Dole, nahoře, vlevo, vpravo vše
chno je to stejný. Černé balvany vypadají jako chalupy.Všechno
vypadá jinak...
"Zpétl" řekl Akela, a byl to rozkaz.
Nikdo neodporoval, ale Camča měl pocit, Že by to Šlo, ale nevěděl
jak. Nemluvili jsme. Cítili jsme, že jsme prohráli. Ale byla to
prohra? V podmínkách,ve kterých jsme se nalézali,nelze riskovat.
Došli jsme k.autu a jeli do Valsu.Opét martyrium cesty, ale kupo
divu to šlo Čamcovi moc dobře. Vůbec se nálada zdvihla. Docela se
žertovalo. Před námi vsak stála otázka, kde nocovat. Velmi snadné.
Dívčina, téměř tak krásná jako ta, když jsem se toulal nábřežím,
hopkovala před autem.Zarazili jsme a ČamČa velmi elegantně předhopkoval slečnu a něco řekl. Vrátil se a hlásil:"Tamhle v tom do
mě." Když se vrátil tamhle z toho domu,řekl:"Máme nocleh. Jdeme
na to.Pro osobu dva frankv." Vyspali jsme se dobře. Akela na em
pirovém sofa,které bylo poněkud krátké,pouhý metrdvacet, a Čamča s
Hakimem na podlaze.
No ráno vypadalo všechno docela jinak. Cesta byla nádherná, slun
ce svítilo, žádny heroismus. Tam,kde jsme včera.zůstali bezradné
stát, byly sice velké závěje, ale dvacet metrů dál se opět objevi
la cesta a skutečně se kroutila směrem k lanovce. Někde byly vy
soké bariery, ale jinak vse docela normální. Docela jsme potka
li lidičky se psem, jen tak bez Čepic-na výletě. Prima, říkali
jsme si- a my tady zápasíme s horskými velikány. Stejně cesta tr
vala dost dlouho. Ale konečně tam nahoře, úplné nahoře, jsme spa
třili maličké postavičky, a zajchvíli na to Hakim povídá: "To je
přece Honza s Klárkou." A byli, a za nimi švígo, rozjásaný a smě
jící se na celé kolo."No,kluci^povídá"to je dobře,že jste už ta
dy." "A ^kde jje^ta chata"povídá Camča. "Ta je tuhle dole,úplné
schovaná v závějích." No a bylo nám jasné, že bychom ji nikdy v
noci nenašli.
Tak to vypadalo, než jsi se ty, naše malá viaječko, dostala na sto
žár MATTY.
MATTA je pravěká krajina uplácaná z pravěké břidlice. Byla to asi
hrozitánská práce takovouhle krajinu yidelat. černá a bílá. Vysoká
obloha, jiskřící hvězdy a propastná údolí. Závrať a ztráta dechu.
Ni slyšet ptáčka hlas...
A když příští den se vevalil do chaty Ludva, bylo nás už pět. A
tak jsme zpívali. Denné, každý večer jsme zpívali a radovali se,
že se nám to tak povedlo sejít se.
A družba mezi námi a ně
kolika horolezcikteří zde byli také, byla vynikající. A pak dal
ší den přišel Dada
a tak jsme povykovali a bylo nás už šest.
A objevili jsme tam mezi těmi horolezci horského "trpaslíka" Waltra-Bergzwerga',člověka Čistého srdce, jednoho z nás, také tak
šťastného, že muže žít uprostřed přírody.
Byly to Čtyři nádherné dny, zcela se odlišující běžnému životu.
A.Ó® tomu yzdy tak, když se Pětka sejde. Bylo to hluboké proží
vaní stěsti, že jsme pohromadě Camča,Hakim,Lada Otta, Ludva, Švígo,
Akela,a že takto oslavujeme šedesátku 5.
A pod naši vlajkou,tak vysoko v horách, zaznel nás oddílový pokřik:
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BO ČELA NEPOVOL
BIJ SE VPŘED

5

5

5 J

MATTA 1810 m n.m.

VELIKONOCE 1975
A^ELA 1950
LAĎA 1959
SVIGO 1945
LUDVA 1951
ČAMČA 1958
HAKIM 1961
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