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Ahoj všichni!
 Tak pravidelně jako žluté zmrzlinářké auto (které krom zmrzliny 
prodává ještě mraženou zeleninu a pár těch rybích produktů), tak 
pravidelně k vám přilétá Kniha Keya. Je prosinec, vánoční trojdenka, 
prostě čas se potěšit nějakým tím ohlédnutím za uplynulým rokem. 
 V letošní Knize Keya vám možná bude chybět tradiční táborový 
deník. Ne, vážně tu není, protože nám ho sežraly lamy. Ale pokusím se 
vám to vynahradit jinak. Doufám, že vás letoční články zaujmou i pobaví!
 S letošní Keya Knihou mě pojí stovky hodin, které jsem strávila u 
počítače. Desítky emailů, stovky fotek, tisíce slov a desetitisíce kliknutí. 
Když jsem jí dávala dohromady, myslela jsem na vás a přála si jediné, 
aby se vám letošní Kniha líbila. Tak snad mi to vyjde:) 
 Přeju vám hezké čtení

          Terka

K výrobě letošní knihy byl použit tradiční program Adobe InDesign CS4,  obálku jsem nakreslila pomocí Adobe Ilustra-
toru CS4 verze 14. Celé se to odehrálo na notebooku Lenovo G 500 a já tímto děkuji babičce, že mi ho koupila, protože bez 
ní by byla úplně jiná kniha. Děkuju Vojtovi za trpělivost při řešení mých technických kixů (jako když jsem si chytře stáhla 
doplněk, který odhalil, že veškerý můj software je ilegální  a zablokoval ho, oooops).  A hlavně děkuju všem, kteří do Knihy 
napsali. Děkuju za váš čas a za to, že jste vydrželi ty moje emaily. Speciální dík patří Fíkovi za jeho nápady a velký kus práce. 
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WIKCEMNA NUM OMAKA
 Na jaře 2013 oslavil náš oddíl již dvacet let od svého založení. K této příležitosti se v areálu krčských 
kluboven konala 20. dubna oslava, jejíž zahájení proběhlo v (už skoro skautském) kostele na Habrovce mší 
celebrovanou p. Jardou Krajlem. 
 
 Na samotné 
oslavě, která probíhala
od 15:30 na již zmiňo-
vaných pozemcích,
 promluvili jak pamětní-
ci, tak současní tvořitelé 
oddílového dění. 

 Byla možnost 
zahrát si už tradiční 
volejbal, prohlídnout si 
fotky z historie i 
prezentace jednotlivých 
aktuálních družinek. 
A taky se výborně 
najíst, protože skvělého 
jídla bylo, mmmm!

 

    (Lidumily, ochránce roztomilých kožešinových zvířátek a další citlivé   
    duše chceme upozornit, že Punčoše nikdo neublížil, nepláče, jen si drbe nos.)

Mýval si pro ty nejmladší (znovu již skoro tradičně) připravil loutkové divadlo, které nakonec zaujalo všech-
ny věkové kategorie. V řadě mnohých performancí nesmíme opomenout Johnyho kapelu Koza na útesu, dále 
pak Lemuří BALET, jehož kostrou byl příběh o oddělení Keyi od Protěže (jejich vypracovaná těla dostala 
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nejednu Příšerku do 
kolen) a ještě ChřestOpiččí 
kytarovou Ódu na Keyu, 
završnou dortem s logem oddílu.

 Už od vánoční trojdenky, 
kde byl do světa vypuštěn trailer, 
jsme se nemohli dočkat na Skřetí
fi lm, který právě na této oslavě 
premiéroval. Snímek byl doku-
ment o historii tedy i (zas) vzniku 
oddílu a byl založen převážně (až 
na pár výjimek) na rozhovorech 
s již neaktivními členy oddílu.
 Celá akce byla samozřej-
mě koncipovaná jako setkání 
přátel Keyi, není tedy divu, že 
i přes sychravé počasí vzniklo 
mnoho mezigeneračních hloučků 

(zejména okolo jídla a piva) plně zaneprázdněných společenskou konverzací a smíchem. A kdo zůstal trochu 
déle, mohl být svědkem neuvěřitelného hudebního propojení, které začalo nálezem starého zpěvníku těmi, 
kdo 
z něj už dávno zpívávali a postupně se rozrůstalo, až se stalo hlavním programem v chodbě mezi fotkami. 
 Na oslavu dvaceti let Keyi můžeme teď už jen vzpomínat s hřejivým pocitem u srdce a s motýlky 
v břiše se těšit na zakončení čtvrtstoletní etapy. Howqh.

           ŠPUNT
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KLUBOVNA
 Ve 20. roce existence došlo k jedné velké změně. Po prázdninách se všechny družinky přesunuly do 
klubovny v Modřanech. Z Krče jsme převezli všechny naše věci a místnosti přenechali Statečným srdcím. 
 Hlavně jsme ale začali modřanskou klubovnu zvelebovat. Po velkém výhozu a odvozu přebytečných 
věcí jak z klubovny, tak hlavně z půdy (kterou jsme potřebovali uvolnit pro týpka z Krče), proběhlo malová-
ní hlavní místnosti. Místo podzimní výpravy se toho úkolu zhostily Lemuři a Příšery. Po půl hodině laboro-
vání nad lavorem jsme konečně namíchali tu správnou a skvělou žlutou a dali se do toho. Paralelně probíha-
lo i malování židlí a dveří.Třešničkou na dortu byl pak závěrečný úklid všech místností o týden později. 
 A výsledek? No prostě skvělý, co říkáte?  Děkujeme za něj hlavně Kuřeti, Fíkovi a Klubíčku!

 Práce samozřejmě ještě dost zbývá. A to jak venku, kde je ještě spousta harampádí, tak uvnitř, kde 
nás čeká ještě větší revitalizace spodních prostor, zvlášť dílny a další zútulnění spodní místnosti, kde teď 
probíhají družinovky Netaxů. 
 A snad se jednou budeme moci pochlubit i zkolaudovanou budovou. No, raději nepředbíhejme, ještě 
nás toho čeká hodně. A hodně (hodně hodně). Držte palce :) 

            TERKA
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 Je škoda, že jsme si půdu nevyfotili před úklidem, každopádně tohle je malá ukázka stavu „po“. 
Nalezené nepotřebné, ale užitečné věci nabízíme dál a doufáme, že se jak půda, tak Třináctka jen tak znovu 
nezabordelí:) 
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BÝT SKAUTEM 
„Pane učiteli, vy jste skaut?“
Aha, tričko s lilií, bleskne mi hlavou, když se otáčím po hlase. Samuel. Sedmák, bystrý kluk, trochu samolibý 
a občas dost oražený, jinak celkem fajn. Známe se už pár let.
„No, jsem… Proč?“
„To tričko,“ ukáže prstem. „A k čemu vám to je?“
No, tak to je dobrá otázka. Až moc dobrá na to, že za půl minuty zvoní na hodinu.
„Koukni, naučil jsem se v oddíle pár důležitých věcí. Že je dobrý mít kolem sebe kamarády.“
„To mám taky!“
„Pak taky mít rád přírodu.“
„Ok, já mám psa…“
„No, a taky umět se o sebe postarat.“
„Aha… No, to snad umím taky. Tak nashle!“

 A je pryč. Zklamal jsem ho. Myslel si nejspíš, kdovíco mu nepovím, a já na něj zatím vytáhnu takové 
ohrané věty. Ne, nelhal jsem mu. Jenže – vrtá mi hlavou – je to fakt to hlavní, co ze mě dělá skauta? Ta jeho 
otázka mě pronásleduje ještě několik dní. Ať dělám cokoli, pořád mi při tom zní v uších: A k čemu to je? No 
řekněte, k čemu je člověku, že je skautem? A vůbec: co dělá skauta skautem?
 Rovnou zavrhuju všechny ty kroje a šátky a cingrlátka kolem. Na svůj šátek je hrdý každý trampík. 
Ani výlety do lesa to nebudou, tam chodí taky kdekdo. Už zajímavější téma je skautský zákon, jenže… já 
bych ho už nejspíš ani neodříkal. A nejsem o to méně skautem. Prostě s věkem člověk zjistí, že to původní, 
prastaré Desatero úplně stačí. Všechno už tam je. Tak k čemu další zákony? 
 Pak je tu slib… Hm, ano, to by mohlo být ono. Pracně doluju z hlavy dávno zasutá slova slibu. Jde 
to, ale znějí nějak hluše. Neříkají, co by měla. Každý časem zpokorní – ví, kolikrát porušil to, co kdysi od 
sebe hrdě očekával. Jen dovětek: „K tomu mi dopomáhej Bůh!“, ten dává stejný, možná větší smysl i dnes. 
Ano, slib je důležitý, ale slova jsou jen slova. Tak co jsem to tehdy vlastně slíbil?
 A pak, při ranním čekání na autobus, to náhle mám. Dívám se, jak si ranní slunce razí cestu šedivými 
mraky, a hned je to jasné jak facka. Kdybych se jednoduše podíval do slovníku, byl bych na to přišel dřív: 
Skaut – to je přece ten, který hledá cestu! Vždycky, všude. Bez ohledu na počasí, únavu, náladu nebo dokon-
ce mínění okolí. Hledá cestu i tam, kde zdánlivě žádná není. Hledá tu nejlepší cestu pro sebe, ale hlavně pro 
druhé. Často nenachází, ale hledá. To jsem slíbil. Dokud tenhle slib plním, jsem skautem.
 Jistě, skautský zákon je užitečný. Je dobré vzít si na cesty průvodce, zvlášť v neznámém terénu.
 Jistě, i kroj má něco do sebe. Je dobře na neznámých cestách vědět, že někam patřím.
 Jistě, slib je důležitý. Je nutné se pro hledání cesty vyzbrojit odhodláním.
 Ale co když se mi průvodce ztratí z očí? Co až mě ovládne pocit, že jsem zůstal na všechno sám? Co 
když se odhodlání vytrácí a vůle už dávno není pevná? Pak vždycky ještě zbývá to hledání. Hledání cesty.
 I můj 20 let starý oddíl vždycky hledal svou cestu. Někdy dobrou, jindy horší. Někdy slepou, někdy 
nebezpečnou, někdy nádhernou. Někdy trochu natruc okolí, často i hodně neprošlapanou. Na tom zase tolik 
nezáleží, jaká ta cesta nakonec byla. Ale nikdy nepřestal hledat. 

 A to jsem se tam, milý Same, naučil. Hledat cestu. Proto je dobré být skautem.

           VLK
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 Babičky a dědové z pohádek existují
 Píše se rok 1997. Tábor jsme letos, stejně jako loni, postavili na červené jílovité půdě Podkrkonoší, 
kousek od vesničky Pilníkov. Jednoho zamračeného večera jsou vyhlášeny manévry. Pršet začíná už během 
zběsilého balení a etapkové skupinky nakonec vyráží do stále zesilujícího lijáku. Jsem na druhém táboře a 
ze své rozsáhlé zkušenosti už vím, že to vždycky nějak zvládneme. Za jednu ruku mě drží Hvězda, za dru-
hou Kocour, těsně před námi se šine druhá trojice naší skupinky, Blecha, Myška a Skřítek. Na kraj vsi dojde-
me po hodině chůze úplně promoklí. Jak hřejivě svítí do tmy okna hájovny! A v tom mě to napadne – před 
pár dny jsme absolvovali tradiční akci s názvem Vyvražďování, jejímž úkolem je navázat kontakt s obyvate-
li okolních vesnic. Myška, Skřítek a já jsme byli právě tady v hájovně a vyměnili jsme tu několik táborových 
výrobků za další věci. Pan hajný s manželkou byli neuvěřitelně milí a vstřícní. Co to zkusit a zaklepat, jestli 
by nás nenechali třeba v garáži nebo ve stodole? A tak to zkusíme. 
 Jenže kdepak stodola! Paní hajná nás ukládá na vyhřáté půdě, kde má každý svůj molitan a polštá-
řek, všechno mokré se suší dole u kamen a my usínáme jako Šípkové Růženky. Ráno se celou světnicí line 
vůně kávy a čerstvých jablečných koláčků. Děkujeme a loučíme se s našimi novými, teď už blízkými přá-
teli, a vyrážíme na několikadenní pouť. Po návratu z manévrů jdeme s Myškou do hájovny celé její obyva-
telstvo osobně pozvat na návštěvu v táboře. Za pár dní přijdou – pan hajný s manželkou, dcerou, jejím mu-
žem a vnoučaty. Předvádíme jim bizoní tanec, hrajeme a zpíváme písně, kouříme společně dýmku míru. Tak 
si říkám, kéž bych jednou jako stará paní uslyšela uprostřed bouřky taky takové zaklepání na dveře chalupy. 
Hned bych šla zadělat těsto na koláče …

                                                                                                                           KRTEK

Je už pozdě. 
 Ležím v Krakově na koleji a snažím se vybavit si příběh. Historku, která se pak dlouho vyprávěla. 
Čínský spolubydlící ještě sedí u počítače se sluchátky na uších. Zatraceně! Věnoval jsem oddílu čtyři roky 
života a nevzpomenu si na žádnou historku, kterou bych mohl vyprávět? Asi začnu louskat fazole. Prý se u 
toho líp vzpomíná... Jakože fakt nic?! Tak přece jen: postupně se mi vybavují hory v Dřevomorce a Karlo-
va a Mývalova věčně rozbitá škodovka a jejich road show ve vleku na laně z hraničních hvozdů až do Prahy 
s neuvěřitelným týpkem v luxusním SUVéčku. Pak fotka Kokosáka s rozpláclou pumpičkou na kolo – jak 
se to podařilo, to už se musíte zeptat jí. Zikiho zlomená osmikilka z Písečného a jeho zaslouženě vítězoslav-
ný výraz. A samozřejmě U3ho rozlitý guláš na Ralsku! To mu asi nikdy nezapomeneme připomenout. Nebo 
Perníkův superhrdinský výkon během teambuildingové bojovky na OIKOSE, když jsme zvolili typicky key-
áckou taktiku- neřeš a losuj, není nic, co bychom nezvládli, i když malinko se obávám, že na to spíš nikdy 
nezapomene on...
  Nakonec je na tom stejně nejlepší, že jsme pořád jedna parta. Třeba mi díky tomu jednou někdo z 
nich poví ten můj příběh.    

                                                                                                                           KOSŤA

Když se řekne „Vyprávěj příběh! Něco, co v Tobě pořád žije. Co to bylo. Jaký to bylo? Honem vyprávěj!“, 
není to tak úplně jednoduché. Oddíl už je tady 20 let, tak by tu mělo být minimálně 200 vzpomínek. Jsou 

nakonec dvě, ale na to vyprávění přeci nepotřebujeme výročí. Opravdu stačí, že budeme spolu. 
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PRO KOHO TÁBOR ZAČÍNÁ V LEDNU...
 Rozhodli jsme se, že změníme tábořiště. V okolí Mordyje už to celkem známe a navíc jsme si pří-
liš neoblíbili místní úřady, proto jsme se chtěli vymanit z Jindřichohradeckého okresu. Vyznačili jsme si na 
mapě místa, která odpovídala našim požadavkům. Nebyla v záplavové zóně, měla možnost mytí, přijatelný 
les a příjezdovou cestu. Po této přípravě jsme se já, Kuře, Pipin a Kiki vydali na průzkumnou výpravu. Jeli 
jsme se podívat, jak naše vybraná místa vypadají ve skutečnosti. Byli jsme poněkud rozladěni z toho, že vět-
šina luk byla pod sněhem. Ovšem i přes to jsme viděli, že ani jedna z nich není použitelná. To nám na náladě 
nepřidalo, a když už jsme se konečně pozdě večer dostali do svých postelí, neusínalo se nám zrovna lehce. 
 I přesto jsme se s novou vervou vrhli do hledání nových míst. Ptali jsme se svých skautských zná-
mých nebo hledali na internetu, jestli poblíž někdo netábořil, pokud ano, tak jsme jim psali nebo volali, zda 
bychom na to místo nemohli jet a jak to tam vypadá. Kuře sestavilo seznam nových míst a v mírně pozmě-
něné sestavě (Fík místo Kiki) jsme se vydali průzkum číslo dvě. Přestože jsme vyrazili přibližně o měsíc 
později, stále jsme naráželi na sníh. Naše výprava byla poněkud zoufalá, protože opět ani jedno místo nevy-
hovovalo. Až úplně nakonec, když už byla skoro tma, jsme narazili na jednu pěknou, rovnou louku, kolem 
které protékal potok, hned za potokem byl rybník a přímo až k ní vedla cesta. Les se sice nezdál nějak zá-
zračně velký, ale o kousek dál byl ještě nějaký. Hurááá, konečně jsme něco našli!! Cesta zpět do Prahy byla 
o dost veselejší než minule, dokonce jsme už začali vymýšlet, co budeme muset udělat, aby byl potok pří-
stupný apod. Jistě, všichni jsme měli v hlavě ten hlásek, co nám připomínal, že ještě nemáme úplně vyhráno, 
ale ten jsme raději ještě na chvíli zahnali.
 Teď nám ovšem začíná ta největší detektivka – kdo je majitelem louky? Koho se máme zeptat, jest-
li by nás na ní nechal tábořit? Otevřela jsem si katastr nemovitostí, a to co jsem zjistila, mě příliš nepotěšilo. 
Naše louka je rozdělena do mnoha částí, naštěstí místo, kde bychom chtěli tábořit, se skládalo jen ze tří čás-
tí, což znamenalo pět majitelů (tři z toho byli příbuzní). V katastru je vždy napsáno jméno a adresa, ale žád-
ný jiný kontakt. Už jsme ztratili hodně času předešlým hledáním, kdybychom čekali na odpovědi na dopi-
sy, mohli bychom se příliš pozdě dozvědět, že na tuto louku nemůžeme jet. Rozhodla jsem se tedy, že někde 
získám telefonní čísla. Zlaté stránky mi nepomohly, spolehla jsem se tedy na vševědoucí google. Jedno číslo 
bohužel to nejméně důležité jsem získala po zavolání na obecní úřad, v místě kde dotyčný bydlí. Zbytek už 
tak snadný nebyl, ale abych to příliš neprotahovala: druhé číslo – ordinace v Pelhřimově – pán se odstěho-
val – číslo na syna – syn – druhý majitel, třetí (nejdůležitější číslo) – úřad Horní Cerekev – ne, nikoho tako-
vého neznají (mimochodem dosti podezřelé – jeden čas tam paní pracovala jako radní :)) – internet – škola, 
kde pracuje dcera – dcera – třetí majitel. Měla jsem opravdu hodně velkou radost, když se mi podařilo získat 
všechna čísla. O to víc jsem byla zklamaná, když mi třetí majitel řekl, že to spíš nepůjde. Nechtěl nás odbít 
úplně, tak nám aspoň poradil louku, kde se prý dřív tábořilo, a dal nám kontakt na starostu, který to tam zná.
 Co teď? Popravdě, myslím, že jsme všichni byli ve velmi beznadějné náladě, ale vzdát jsme to ne-
mohli. Pak jsem si vzpomněla, že nám už před docela dlouhou dobou psal Bóža o nějakém místě, které jsme 
tehdy zavrhli, protože bylo moc daleko na převoz tyčí. Už jsem moc nedoufala, že by to vyšlo, ale rozhod-
la jsem se pánovi zavolat a vysvětlit mu naši situaci. Pán byl velmi nadšen, a tak jsem byla taky nadšena:). 
Louku jsme ovšem ještě neviděli, ta jsem si udělala s rodiči výlet. Po cestě jsme se ještě stavili u starosty 
omrknout doporučenou louku (nepoužitelná). Chvilku nám trvalo, než jsme našli správnou louku, byla totiž 
schovaná za lesem a přímo na ni nevedla žádná cesta. Ale bylo to tam moc hezké a krásný potok. 
Tak!:)  Už jsme konečně našli louku kam, můžeme jet a kde je to pro nás vyhovující. Tím ovšem bohužel 
teprve začíná všechno potřebné zařizování, vždyť musíme zajistit smlouvu, převézt sem tyče, sehnat povole-
ní ke kácení, jak sem budeme jezdit, odpady………(a mnoho a mnoho dalšího)
Nakonec jsme vše zdárně zvládli a mohli jsme odjet na prímasuprověskvostný tábor! :)

          KLUBÍČKO
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...A PRO KOHO NA STAVEBCE?
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ETAPKA
 Celé se to začalo překvapivým dopisem od strejdy Billyho - už před pár lety nasednul na parník do 
Států a od té doby o něm nikdo neslyšel, a najednou píše, že se mu skvěle daří a že zve synovce na svou far-
mu, aby mu tam s tím pomohli a rovnou se postavili na vlastní nohy. Taková nabídka nešla odmítnout, a tak 
se Joe, John, Frankie, Willy i George přepravili přes oceán, popadli krumpáče a lopaty a začali pracovat na 
polích a budovat farmu. Jenomže to celé vzalo dost nečekaný obrat, protože již krátce po jejich příjezdu se 
stala tragédie - neznámý střelec zastřelil strejdu Billyho a celá americká selanka tak vzala za své. 

 Synovci chvilku nevěděli, jak se se situací vypořádat, ovšem po pohřbu dali hlavy dohromady a roz-
hodli se, že vymění vidle za kolty a nastoupí cestu odplaty. Samozřejmě to nebyla procházka růžovým sa-
dem, stát se pistolníkem vyžaduje spoustu úsilí a tréninku (a v neposlední řadě také spoustu papírování na 
úřadě), avšak nakonec si mohli navzájem blahopřát ke svým koním, kloboukům i revolverům, co se houpaly 
proklatě nízko...

 Zbývalo jediné - pustit se po již chladnoucí stopě Billyho vraha, najít ho a pak... I s notnou pomo-
cí od šerifa zjistili od jednoho z vězňů v Think-Townské věznici, že se chystá přepadení banky, jež připravu-
je tlupa, do které patří a které šéfuje onen vrah. Proto se synovci rozhodli počkat si na samotné přepadení a 
chytnout celou tlupu a hlavně vraha přímo při činu! 
V osudný den bylo v bance rušno, ovšem nezdálo se, že by někdo měl nějaké nekalé úmysly. Až příchod 
Pedra, mexického opilce a muzikanta, který zabíjel čas a játra v místním saloonu, probíhal poněkud netra-
dičně. Dva revolvery, pytel peněz, a dříve než někdo stačil zakročit také parta kumpánů na koních. 

 Synovci byli již zoceleni všemi možnými nástrahami osudu, takže tentokrát nezaváhali a Pedrovi v 
patách uháněli směrem k mexické hranici. Oběma stranám bylo jasné,že jakmile ji jednou Pedro překročí, 
bude v bezpečí, pročež se synovci rozhodli využít své početní převahy a obklíčit ho. To se jim také podařilo, 
smyčka se utáhla a Pedro i se svojí tlupou zůstali uvěznění v lomu, ze kterého ale již nebylo cesty pryč. 
Dali se na ústup do jeho útrob a tuze se bránili, ovšem proti spravedlivému rozhořčení Billyho pozůstalých 
a šerifa to bylo málo platné. Kumpáni byli zastřeleni při přestřelce, Pedro byl zajat a odveden do tábora 

a uvězněn.

Nazítří se konal soud, který 
měl rozhodnout o jeho dalším 
osudu. Oprátka, nebo vězení? 
Soudce vyslechl všechny stra-
ny a na radu synovců - občanů 
města Think Town - a odsou-
dil Pedra k doživotnímu vězení 
a protialkoholické léčbě. Spra-
vedlnosti bylo učiněno zadost a 
šibenice mohla být stržena. Ve 
městě opět zavládl klid a mír.
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A JAK ŠLY ETAPKY PO SOBĚ? 

1) Příjezd do Think Townu: šerif zve všechny na panáka 
do saloonu a představuje jim jeho obyvatele: barmana, fu-
nebráka, reverenda i bordel-mamá.
2) Založení farmy: první vážné setkání s prací, je zapotřebí 
připravit si pole a osít je.
3) Městská rada: obyvatelé města uspořádají takovou ma-
lou slezinu, kde se nejen Billy mocně posilní alkoholem, 
zpívá se a mluví o zákonech a zvyklostech ve městě. Bil-
ly se vypaří o chvilku dřív a to se mu stává osudným – je ve 
tmě zastřelen…
4) Pohřeb: nazítří je Billymu vykopán hrob na místním 
hřbitově a synovci dělají rozhodnutí, které jim ovlivní život 
na dlouhou dobu – rozhodnou se pomstít.
5) Plus/mínus: synovci jsou bez hotovosti, takže dělají 
všechno pro to, aby si nějak obstarali peníze – věští z karet, 
dělají rikšu, myjí hlavu, masírují, skládají básně…
6) Pedrovy fazole: z Mexika přijel tradiční návštěvník Ped-
ro a přivezl vůz plný tequily a fazolí. Místo vaření ovšem 
nasává na baru, takže všichni válejí tortilly a vaří fazole.

7) Růžový formulář B-1: přicházejí (skoro) 
první opravdu vážné problémy – je třeba získat 
řidičák na koně, pročež synovci nastupují kalvá-
rii získávání razítek, placení manipulačních po-
platků a podepisování jakýchsi papírů.
8) Výzbroj: bez revolveru není na Divokém Zá-
padě radno ani vstát z postele, proto všichni hle-
dají mušky, spouště a všemožné další pažby a 
skládají si zbraně.
9)  Výcvik: když už mají všechno vybavení a 
povolení k jeho užívání, je načase se naučit, jak 
s ním manipulovat, pročež následuje výcvik zá-
kladních pistolnických dovedností: hod podko-
vou, plivání do dálky a na cíl, lasování, pití pa-
náků na čas…
10)  První zakázka: tetě Jane (Billyho sestře) 
někdo vypustil krávy z ohrady, synovci jdou za 
nimi hledajíce jejich mocná lejna a pak je táhnou 
zpět do ohrady.
11)  18+: v saloonu se tentokrát zase mocně pije, 
všichni slaví návrat krav do města, načež se strh-
ne bitka, funebrák je podezřelý z oné kravské sa-
botáže.
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12)  Trh: do Think Townu se sjel celý Středozápad na slavný koňský trh – koně je třeba řádně připravit, na-
leštit chladiče a projet komplikovanou trasu kolem řeky.
13)  Dvě dávky: při výslechu funebráka, který byl patrně vrahovým komplicem, se vrah opět projevuje – za-
střelí ho a tak zamete stopy. Aspoň víme adresu, kterou nám před svou smrtí řekl. Šerif tam nikoho nechce 
pustit…
14)  Noční procházka: reverend přesvědčil synovce, aby ignorovali šerifův zákaz a podívali se v noci na 
onu adresu. Je tam tábor banditů, asi dalších vrahových kumpánů. Jsou nalezeny indicie poukazující na pře-
padení banky. Jenže kdy to bude?
15)  Banditobraní: synovci řeknou šerifovi o táboře banditů a o přepadení banky, spolu se vydají bandity 
zatknout. Ovšem ti spustí palbu, poraní kdekoho a zmizí…
16)  Banka: je jasné, že bude ráno přepadena banka, jenomže které ráno? Jak se ukázalo, první čekání bylo 
zbytečné, k ničemu nedošlo…
17)  Banka II: na podruhé tomu ovšem bylo jinak, i přes mocnou přesilu na straně ochránců se dobře ozbro-
jeným banditům s Pedrem v čele podařilo prchnout i s penězi.
18)  Smyčka se utahuje: při pronásledování je třeba spolupracovat s všelikými šerify z okolí, sehnat aktuál-
ní zatykač na Pedra a nakonec jej zahnat do lomu, kde bude následně poražen rozdílem třídy.
19)  Smyčka se uvolňuje: byť v to málokdo věřil (a Pedro asi nejméně), obyvatelé Think Townu ukázali 
svou uvážlivost a nezlynčovali Pedra, jen odsoudili k doživotí. Následně spořádali mimořádné množství jíd-
la a shodli se na tom, že dobrodružství bylo na jeden rok až až, pročež se rozhodli vrátit zpět na starý konti-
nent.

            FÍK
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Jaký byl tento tábor? 
No tak určitě super jako všechny ostatní, na kterých 
jsem byl. Tábor jsou, teda nejsou jen ty tři týdny, ale 
i pro to, co táboru předcházelo, to byla stavebka. Sta-
vebka není jen o stavění tábora, ale i o srandě před 
prací, po ní, ale i během ní. Taková sranda je třeba, 
když jede většina účastníků na vozejku za Vojtovym 
autem, a to protože se jim nechce jít k rybníku pěšky. 
První úkol, který jsme dostali (já, Hafík a Orel), bylo 
vykopat MEGA latru. Tak ale teď už k táboru. Etap-
ka, nejpodstatnější část tábora (alespoň pro některé, 
tím myslím mladší část štěňat), byla letos na 
téma Kovbojové. To znamená, že kuchyně a 
zbytek tábora vypadali podle toho. Po přícho-
du štěňat do „staveniště“, je, tedy nás, uvítal 
Dave jakožto šerif. Hodně jsem se divil, když 
říkal, že nás nezná, a přitom jsme já a zby-
tek Federace, ve které chyběl můj bratr (E-A)
lvis, tady „dělali“ už od pondělí. Teď jsem se 
ale zakecal o příjezdu a stavebce a skoro za-
pomínám na zbytek tábora. První týden se sta-
lo asi toto: umřel náš „drahý“ strýc Billy, za-
kopali jsme ho, teda funebrák, teda Ufo), hráli 
se medvědi - krutopřísná rubací hra, byly PPP 
a dalšíc velmi zajímavé programy. Druhý tý-
den byl asi takový, že ZA PATNÁCT MINUT 
MANNÉÉVRRYY !! Tyto manévry byly sa-
mozřejmě jak každé jiné o chození, zlé noze, 
vaření na ohni, těžkém batohu. Po manévrech 
se konala také hra, na které jsme měli dát dohroma-
dy co největší počet qvérů, které se nacházely v lese. 
Zabráni nám v tom měli indiáni, banditi a jiná po-
tulná cháska co si říká Uďové Autorem hry byl Ufo 
a základní typy zbraní byly z Bangu, byli to Scho-
fi eld, Remington, winchester a odstřelovačka 1859. 
O návštěváku se vyráběli koně, dle výrobců a jejich 
umístění bylo vidět, kdo kopíroval od koho, ale i tak 
byl každý kůň úplně jiný. Tento tábor byl pro mě vý-
znamný hlavně proto, že jsem úspěšně složil Skaut-
ský slib.       

     Kocour

 Nejlepší na táboře byly manévry. Měli jsme 
dobrou etapku a hodně jsme toho zažili. Měli jsme 
tam dobré jídlo a dobré zážitky. Taky byla super hos-
poda, kde jsme dělali závody s nokama.

     Móňa
 Bylo tam opravdu krásné počasí a bylo to 
mnohem, mnohem lepší než vloni. Manévry byly 
docela klidný a líbily se mi. Jediné co se mě nelíbi-
lo bylo to, že jsem měla pochroumané koleno. Bylo 

tam i výborné jídlo (a mě nejvíc chutnala koprovka)
Líbil se mi i závěrečný táborák při kterém jsem spl-
nila světluščí slib. Akorát jsme měli až moc přepadů. 
Jednou když jsem měla hlídku, tak přepadali Kosťa 
a Perňa. Bylo to fakt žůžo. A příprava na závěrečný 
táborák byla zábavná. Celkově se mi ten tábor líbil. 
Těším se na další. P.S.: Bylo to fakt dobrý!:)

     Štípadlo
Pokladovka
Na letošní pokladovce jsme moc nenachodily, ale 
zase jsme hodně bojovaly. Bojovaly jsme proti Ped-

 TÁBOR        ÚČASTNÍKŮ
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rovy, který vykradl naší banku. Bohužel Pedro ne-
byl sám, ale měl s sebou i komplice. Cestou do lomu 
(bojiště ve kterém jsme chytily Pedra) jsme musely 
získat zatykač, zbraně a náboje. Cestou jsme se spřá-
telily se skupinou Joe a pojmenovaly jsme se Joehn 
= Joe + John. Do tábora jsme se vrátily docela brzo. 
!!!PŘÍŠTĚ NECHCI MÍT TOLIK HLÍDEK!!!

     Beton
 Nejlepší z tábora byly manévry a Den vel-
kých družin. Nikdy jsem si nemyslela, že manév-
ry můžou být tak super. A ještě k tomu byly naše po-
slední. S Bárou jsme se shodli, že máme nejlepší 
etapkovou skupinku. Bylo nás osm. R2, Beton, Tajtr-
lík, Karel, Bára, Skřéťa, Rádio a já. Ale úplně nejlep-
ší zážitek z manévrů byl když jsme R2 přeměnily na 
Justina Biebra. Další super věc na táboře bylo DVD. 
Užívala jsem si, když jsem byla vedoucí. Doufám, že 
se nám program povedl. Ale celý tábor byl super. I 
když jsem tam byla jen dav týdny. A další super věc 
bylo to, že jsme na manévrech viděli žívé raky.

     Kometa
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

Sauna – byla výborná závěrečná bitva s Pedrem byla 
taky výborná megalitický fotbal mě moc nebavil ba-
vila mě soutěž kdo vypije nejrychleji čtyry panáky 
nej!

     Řízek

 
Alvisova komicky nestabilní postel
Má postel na táboře byla sestavena ze  4 křivě kol-
mých kůlů na kterých byly narychlo řezané záře-
zy ve tvaru písmena v.Do nich byly podélně vloženy 
dvě velikostí naprosto odlišné klády,které byly při-
pevněny dvěmi prádelními šňůrami .Ty mi tvořily 
síť pod postelí a když se mi klády rozjely od sebe(-
což bylo časté)tak mi zachovaly zdraví.Důvod toho-
to špatného spůsobu byl spěch za který si můžu jako 
vždy sám.Na začátku táborového hlavního programu 
jsme měli teepee plné beden ostatních obyvatelů tá-
bora.Potom co si všichni rozebrali svoje věci jsme šli 
na dřevo,abychom mělimateriál,který by se dal vyu-
žít na postele.Protože jsem si nedokázal zorganizo-
vat vlastní postel a neprosadil  jsem se moje postel 
se začala stavět až na konec.Mezitím co si jiní dě-
lali postel já se snažil jim pomoct.sice pak bylo víc 
lidí keří mi mohou pomoct,ale na postel jsem měl asi 
den.Sice se rospadala kdykoliv jsem jen trochu ne-
dával pozor,ale byl jsem rád že mám alespoň něco a 
postel byla celkem  vysoká a byli jsme v bažině tak-
že prvních několik dní to byla celkem velká výhoda. 

     Alvis 
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 Tábor byl super :D. Líbilo se mi tam asi 
všechno... DVD, Manévry, přepady a i hlídky :D 
Protože na hlídce sem zjistila, že (i když s velkou ná-
mahou) umim (to je silný slovo :D) rozdělat oheň.. 
Dalo mi to sice práci celou hlídku (asi hodinu) ale!...
povedlo se mi to :D :D no a pak jak už sem napsala 
se mi líbilo všechno :D     

      Gándí
Hospoda
V hospodě byla sranda a nejlepší byli podle mě in-
diánské kostky a legrace byla když zatkli funebráka. 
Příště míň hlídek.

     Yetti

Zážitek z tábora
Hrály jsme etapku, ta etapka byla o tom, že někdo 
pustil krávy a my jsme je po etapkách šly hledat. 
Když jsme je našly tak jsme je musely dovést spět 
do tábora (donést). Ty krávy jsme hledaly po lejnech. 
P.S.: Pak ty krávy stejně rozštípaly.

     Morče
 Na miminářích jsme postavili mega přehradu 
s převíšením hladiny asi 1m. Dalo se v ní plavat. Já 
jsem udělal šest temp a Máta dokonce 13 temp. Asi 

50 metrů za přehradu byly pořád potopené trávové 
ostrovy. Těším se na příští přehradu.

     Ráďa
Falešné hloubkové bodování
Jednou o poledňáku nám Kuře řekl že je za půl hodi-
ny hloubkové bodování po 10 minutách jsme se stále 
báli jelikož jsme měli stále hrozný nepořádek. Po 20 
minutách jsme si řikali že to je divné jelikož se po-
řád negongalo takže jsme vyzvídali od Kuřete jestli 
je to bodování pravé poté co jsme zjistili že je faleš-
né tak jsme zmlátili Kuře a šli jsme ven.
Příště si musím udělat lepší postel.

     Šerif

Manévry 
Poslední manévry před skřetí výpravou (put’ákem) 
rychle utekly. Jako skupině se nám moc nedařilo, ale 
to už je asi známá věc.Všechno se seběhlo tak rychle 
a už jsme byli v táboře. Netvrdím, že se všichni mezi 
sebou vždycky domluví, protože to není pravda, ale 
taky existují kompromisy. 
A taky určitým jedincům neuškodí brát ohledy na 
mladší a vyřadit z provozu zlou nohu. 
No, celkově nic moc.

     Ferrari
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 Tenhle rok jsem měla fakt suprovou etap-
kovou skupinku (DŽKTVŘ) a protože jsme byly 
na táboře všechny Skřeti, tak jsem byla ve skupin-
ce s Žírou, což bylo skvělý! :) 
Nejlepší na táboře byly asi manévry, sice byly naše 
poslední, ale zato jsme si je fakt užili a byly úpl-
ně nejlepší! Den velkých družin byl taky super, ba-
vilo mě vymýšlet a připravovat ty hry a taky bodo-
vat lidi a udi. Akorát mě mrzelo, že jsem na DVD 
dopoledne nebyla na medůzky a ani jsem nemohla 
hrát molitánky, protože jsem byla v nemocnici na 
převazování nohy... 
Ale úplně nejlepší bylo, že celej tábor bylo úžasný 
počasí!!!    

     Debat
Malá postel
Když jsem si konečně udělal postel a roztáhl rohož 
tak jsem zjistil, že je mi rohož malá. Takže jsem se 
vzbouzel na přepady jedna báseň. (tu postel jsem 
neviřešil celej tábor) (přepadů bylo hodně takže 
lidi hodně dál)
+ Negativní poznámka:
Učastníci DVD byli nováčci a myslím si, že to ne-
bylo vpohodě, ale byli i tak docela hezký.
Tych věcí bylo hodně, takže si beru fotící zařízení.

     Wexlák
MANÉVRY 
Manévry byli moje noční můra protože mi nebylo 
dobře a holčička která měla jenom kašel tak jí řek-
li že jí odvezou ale mě ne!!! Nechápu proč jí odvezli 
jenom kuli kašli a mě kterou bolí břicho, má setřené 
paty do krve a bolí ji hlava ne ne a ne!!!

     Skřéťa

Klubíčko: Hm, Skřéťo, když máš tak silně negativ-
ní zážitek, nebylo by dobré napsat ještě nějaký jiný 
pozitivní? 

MANÉVRY PODLE SKŘÉTI - verze 2.
Manévry byli docela fajn. Šla jse se skvělou sku-
pinkou takže ito špatné se dalo přežít. Po cestě tam 
i spatky jsem si to docela užila. A doufám že si to 
všichni užili alespoň dohromady tak jako já. 

     Skřéťa

 Manévry byly. Byly fajn. Byly opravdu fajn. 
Moc se mi líbily. Nebyly dlouhý. Nebyly ani moc 
dlouhý. Vlastně byly docela krátký. Vlastně byly 
krátký. 
Byly taky super. Vážně byly super. A byly taky skvě-
lý. Celej tábor byl super. A nejvíc super byl návště-
vák, protože jsme se pořádně najedli! Ale jídlo přes 
celej tábor bylo taky dobrý. Koupila bych ale víc 
chlebů.

     Bára
Ráno Pedro přepadl banku. Tím začala pokladovk.
Odjel vozidlem. Šerif nám ukázal plan.
Potom jsme se rozdělildo skupinek.
Porom jsme vyrazili na cestu. Bolely nás nohy.
Dostali jsme Pedra!

     David
I tak vznikají příspěvky :)
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Moje postel ANEB moc jsem se nevyspal
Poté, když jsme postavili postele, zjistil jsem, že je 
na rošt moc široká (ta moje). Proto jsem se neustále 
propadával při spánku. Jednou, když jsem spal, jsem 
se propadl a zařval: „Do pr…e“. Za chvíli přišel Yet-
ti (za 5 sekund) a ptal se, co se děje a já mu řek: „No 
co asi!“, a začali jsme se řechtat. Letos se mi postel 
opravdu nepodařila. 
Poučení: SKONTROLUJTE, ZDA JSTE SI NEU-
DĚLALI MOC ŠIROKOU POSTEL!!! 
PS: Kuchyně je pořád lepší a lepší!!!

     Rádio
Text úžasných písní
1) Epa olej z mořských ryb,
 ne.... a ne....,
 ne.... a ne....,
(to nikdo nemá rád!) 

2) Škola mi bývá vždycky dost otravná,
 a nikdy neshoří, kéž by!
 A proto liji benzín pod lavici,
 už ho chci zapálit, hned teď!
 
 Alarm houká, škola hoří,
 po schodech se běží!
 Všude kolem liju benzín,
 učitel mě honí; úžasný den!

 A jak kouřem dusím se,
 říďa mě mě kárá a pání, já nenabírám,
 neboť ŠKOLA PRÁVĚ TEĎ SHOŘELA
 ŠKOLA PRÁVĚ TEĎ SHOŘELA 
 ŠKOLA PRÁVĚ TEĎ SHOŘELA NÁM!

Takto zněl text budíčku při DVD, což bylo skvělý! 
Děkuji za pozornost
A prej tam byli raci, ale já je neviděla. Asi jsme je 
vyhnali. 

     skřet Máta
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 Měl jsem hlídku když přišly lidi z výsadku a 
já jsem si mislel že jsou přepad.
Pohřeb Byliho byl vtipní a nikdo nebrečel kromně 
Byliho sestri.
Příští tábor si vilepšim postel.

     Kanál

 Nejlepší hra byla získávání řidičáků: nejdřív 
jsme museli získat občanku a potom ještě hodně ji-
ných věcí.
Dobrý byl funebrák v saloonu (byl hrozně vožralej).
Celý tábor nám zpestřoval Bobík (pes).

     Kibitz
 Nejlepší bylo, jak jsme jedli s Gándí přesní-
dávku a piškoty. Teda piškoty jsme jedla sama, pro-
tože Mahátmá je nemohla. Bylo to fakt napínavý. 
Gamdalf totiž pořád otvírala a zavírala sklenici. A 
vlastně ani nevím, jestli to se mnou jedla Gandalf. 
Taky se mi líbilo, když jsme šli z noční hry. A taky 
byl dobrej táborák. A taky DVD.

     Pískle

 V hospodě byla sranda a z mého pohledu 
byly šipky. Dále tam byla ruleta a u pedra se hledaly 
karty. U barmana jste si mohli koupit panáka. Byly 
tam rvačky, hry….. Prostě to bylo nej!

     Justin
 Kdiš bilo hezky tak jsme virazili na vílet a z 
víletu jsme se šli k ribníku a vikoupali jsme se pak 
jsme stavěli domeček a múj domeček nikdo ho ne-
zbořil proto že to bilo ze stromu!

     Karel

 V neděli jsme vždycky šli do kostela. Trochu 
se mi tam ztýskalo. Byli na táboře také manévry. To 
je dlouhí vílet na třy dny. Je to dost dlouhí vílet.

     Sam
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A ještě... tábor podle
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MANÉVRY PODLE HAFÍKA
Řeklámace tíkajýcý se pravopysu se nepřýjmajý!

 K mému velkému smutku se manévry ko-
naly po etapkách, z čehož jsem já a mí druzi z dru-
žinky byli velmi zarmouceni a těžce jsme to nes-
ly. Na tomto místě by možná bylo záhodno popsat, 
proč tak manévry po etapkách  nemám rád! Zatímco 
na manévrech po družinkách jsou zúčastněné osoby 
zhruba stejného věku, tedy mají zhruba stejně velký 
krok, na manévrech po etapkách mají účastníci krok 
dlouhý od třiceti čtyřiceti centimetrů, až krok o dél-
ce trojnásobné, v některých případech i více. Star-
ší členové tedy mají tendenci hnát své mladší kama-
rády jejich vlastním tempem, a někteří si nevybírají 
zrovna nejjemnější způsoby (to jsou ti vynalézavěj-
ší). Důsledkem toho si mladší mohou manévry znelí-
bit a zanevřít na ně, což je samozřejmě škoda. Napří-
klad já osobně jsem manévry půlku své existence v 
oddíle opravdu neměl rád (z důvodu mé pomalé chů-
ze). Po zkušenostech z našich posledních družinko-
vých manévrů jsem je však zařadil jako jednu z nej-
lepších částí tábora (společně s táborákama, návště-
vákem, hospodou, družinkáčema, kafem a, pokud je 
to součást tábora, stavebkou). 
 Nerad bych se nějak dotkl kohokoli v oddíle, 
já vím, že jsem nebyl jiný, ale je to opravdu záhul, 
když jdete celý den v nepříjemném vedru, táhnete 
za ruku mladšího člena a snažíte se nevnímat jeho 
sáhodlouhé vyprávění na téma co jsem dělal o prázd-
ninách nebo jakou má kočka mojí babičky barvu. 
Ani si nepřeju vědět, co jsem v jejich věku žvanil 
já, protože bych se musel přinutit spáchat harakiri. 
Ostatně každý člověk má právo ve svém nižším věku 
mluvit jak chce, už kvůli tomu, aby v budoucnu 
začal vážně uvažovat o studiu japonských obřadních 
sebevražd. Pokud ale opravdu chcete vědět, co jsem 
blekotal ve věku deseti nebo dvanácti let, obraťte se 
na kohokoli z Chřestýšů, či Opiček. Je možné, že si 
mé intelektuální debaty budou pamatovat i Žmlvové 
nebo možná i Xirény. 
  Na balení jsme měli vyhrazenou hodinu, což 
bylo neobvykle mnoho (pro lidi neznalé, normou je 
zhruba dvacet minut). Tak jsme si tedy sbalili a vyra-
zili jsme. Neuběhlo ani 10 minut od startu, a zablou-
dili jsme, přesněji řečeno jsem si nebyl jist obočkou. 
 Když jsme přišli do Markvarce, měli jsme za 
úkol vyžebrat sacharózu a chlorid sodný. Tady bych 
se zmínil o věci, ve které mají ti starší lidé ve sku-
pince výhodu. Během manévrů, jak jistě všichni víte, 

si musíme vodu povětšinou vyžebrávat. Jak to 
funguje? Jednoduše. Je vyslána delegace, většinou 
o dvou nebo třech členech a ti chodí po vesnici, zvo-
ní na domovní zvonky a říkají: „Dobrý den, mi jsme 
skautíci z Prahy a máme tady takovou hru. Mohli 
bychom vás požádat o nějakou vodu?“ Poněvadž je 
velké procento optaných lidí dobrosrdečných, jsou z 
nás nadšení a působíme jako taková atrakce. Oni se 
nás vyptávají odkud jdeme. My odpovíme, že jde-
me vod tamtať a máme namířeno tam a tam, oni nás 
zase na oplátku obdivují a říkají: „To se mi nechce 
věřit, a to ušla i tahle/tenhle maličká/maličký? My 
odpovíme, že jo a oni nám za to naše „jo“ dají něja-
ký ten kousek koláče, třešně a v jednom případě ně-
kdy před osmy lety každému ze skupiny i jeden balík 
slaných brambůrků. Samozřejmě, občas se to zvrhne 

a žebrací četa může říct něco v tom smyslu: „Dobrý 
den, my jsme takoví veselí skautíci a hrajeme tu 
takovou hru. Sháníme nějakou tu vodu, dvě lahve 
kofoly, slaný tyčinky a kdy by vás to neobtěžova-
lo, tak taky nějaký to burgundský.“ Já osobně tako-
véhle žebrání nemám nijak v lásce a proto radši po-
rušuji oddílové zákony tím, že o manévrech nenaku-
puji (důležité je to ne). Vrátím se však k té výhodě 
starších příslušníků výpravy. Určitě rádi uznáte, že 
usměvavá důchodkyně nebo pracující osoba na do-
volené raději poskytne pomoc roztomilým, usměva-
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vým dětem, než přerostlému, tupě vypadajícímu vý-
rostkovy, co se na ně navíc z nepochopitelných dů-
vodů šklebí. Proto je, dle mého mínění, žebrání pro 
děti do třinácti let . 
 V Markvarci jsme si sedli, nasvačili se, část 
z nás (já mezi nimi nebyl)šla pro vodu a pro již výše 
uvedené ingredience, část začala plánovat trasu (já 
mezi nimi částečně byl) a ostatní tloukly špačky (do-
mnívám se, já mezi nimi byl, ale jen částečně). Pak 
jsme vyrazili na jih po silnici a všeobecně jsme blá-
bolili nesmysly. Cesta nám příjemně utíkala, tedy až 

do chvíle, kdy se Tatrance porouchal batoh. A jelikož 
jsem byl ve výtečné náladě, které můžete dosáhnout 
buď celoživotní meditací nebo pětiminutovým poku-
řováním zakázaného býlí (nebo jedním hrnkem dob-
rýho Kafe), vzal jsem jí batoh. Uběhlo asi pět minut 
a Davídek upadl. A protože jsem byl ve stavu men-
tální bezbrannosti, vzal jsem mu taky batoh. Šli jsme 
dál a na rozcestníku U Eustachů jsme potkali vedou-
cí, jež nás měli občas kontrolovat, jestli jsme živý. 
Byli to Dave a Punčocha. Dále jsme se vydali od 
rozcestníku po cestě na jih a asi po půlhodině pocho-
du jsme zapadli do lesa, kde jsme se utábořili a uva-
řili si večeři (což byla zajímavá příhoda, ale zdaleka 
ne tak zajímavá, jako následná konzumace). Celkem 
vzato jsem se móóóc dobře zdlábl, dali  jsme večer-
ku a šli spát!
 Další den jsem se probudil první a asi v sedm 
hodin probudil ostatní. Trvalo nám docela dlouho, 
než jsme se sbalili a najedli, a tak ve chvíli, kdy jsme 

vyráželi, byli naši vedoucí už pěkně daleko před 
námi. Ostatně, přes den vedoucí a děti necestují spo-
lečně. Naším dalším cílem byla obec Bohdalín. Vy-
razili jsme a přes počáteční bloudění, jsme našli ces-
tu, kterou jsme předchozího dne opustili a vyda-
li se na jih. Následně jsem zjistil, že zvláště mužská 
část naší Grande Armée (Grande Armée byla armá-
da, se kterou Napoleon táhl do Rusi) jde pomalu, tu-
díž jsem se musel uchýlit k brutálnímu táhnutí osob 
za ruku a povzbudivým slovům kterými jsem je po-
poháněl jako bič. 

 Později jsme se napojili na červenou znač-
ku a nedlouho poté jsme přešli potok a, jak jinak, za-
bloudili. Bylo to jednoznačně mou vinnou, neboť 
jsem se rozhodl krosit. Problém byl v tom, že jsem 
pak úplně nenašel správnou cestu a tak jsme mís-
to do Bohdalína zamířili do obce Včelničky. Navíc 
jsme se museli prodírat vysokým obilím, a aby toho 
nebylo málo, katastrofi cky nám docházelo pití. Když 
jsme došli do vsi, byli vybráni dobrovolníci, kteří šli 
pro vodu, a já se šel porozhlédnout, zda není ve ves-
nici Coop. K mé radosti jsem obchod skutečně na-
šel, ale k mému smutku, obchod zavřel před dese-
ti minutami. Sklíčeně jsem se vrátil, a po příchodu 
žebrací čety jsme se vydali do Bohdalína. Bylo hor-
ko, slunce pálilo jako ďas a všechny přešla chuť na 
nějaké povídání (tím spíše, že jsme byli na poměr-
ně frekventované okresce, kde jsme museli jít husím 
pochodem). Na druhém konci vesnice (kterážto byla 
až trestuhodně dlouhá) jsme nalezly Punčochu s Da-
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vem. Seděli pod nějakým starým dubem a vypadali 
neobyčejně spokojeně. Kdo by taky nebyl. Podle je-
jich vyprávění jsem pochopil, že cestou prošli něja-
kou třešňovou alejí a protože měli dost času, holdo-
vali plodu cerasus. V blízké zahradě jakýsi postar-
ší děda (opravdu to byl něčí děda, jak jsme se poz-
ději dozvěděli) česal třešeň. Po chvilce za námi při-
šel a obšťastnil nás několika větvemi, které, když ne 
obsypány, tak alespoň silně oprášeny plody. Podě-
kovaly jsme a poté jsme řešily úkol. Tím bylo něco 
ve smyslu zjistit, kde se v okolí nacházela indiánská 
osada, a jaká je šance pro obnovení osady.    
 Mělo mi asi dojít, že indiánským táborem je 
myšleno náš tábor před nějakými deseti nebo koli-
ka lety. Ale nedošlo mi to. Punča s Davem nám to 
naštěstí prozradili a vydali jsme se na ono tábořiš-
tě. Poté jsme se vrátili na hráz rybníka a dali si moc 
dobrý oběd (suché yum-yumky). Získal jsem velké 
množství  kořeníček a byl jsem šťastný jako blecha 
ve psím kožichu. Punča s Davem nám oznámili, kdy 
a kde se večer sejdeme (bylo to na židovském hřbi-
tově u Nové včelnice) a vypařili se. My jsme dojedli 
a vyrazili. Naše další cílové postavení bylo v Hadra-
vově Rosičce. Měli jsme zjistit, proč se ves jmenu-
je Hadravova Rosička a zdali má Tatranka (příjme-
ním Hadravová) v okolí nějaké předky. Vydali jsme 
se na jih a začali naše potíže. Celá naše skupina byla 
totálně mrtvá, což znamenalo, že jsem byl nucen 
každou chvíli dávat přestávky na napití a zbavová-
ní se přebytečných tekutin. Neustále jsem měl mapu 
v ruce já (protože jsem lakomej!) a Mahi se nabídla, 
že mapu převezme (což pro mne znamenalo, že vez-
mu Tatranku za ruku, protože začínala mírně zaostá-
vat). 
 Pokračovali na jih a do Hadravovy Rosičky. 
To už jsme byli skoro mrtví vyčerpáním, a tak jsme 
se tam vydali já, Tatranka, a myslím, že ještě Koa-
la. Prošli jsme vesnicí a narazili jsme na velmi ví-
taný stavební objekt, a to sice na HOSPODU. Pan 
hospodský, velmi přátelský pán, nám odpověděl na 
naše otázky a dokonce nám orazítkoval deník. Vrá-
tili jsme se pro ostatní a já a Koala jsme šli nenaku-
povat. Já jsem nenakoupil  pro každého zmrzlinu a 
snikrsku (aspoň myslím, že to nebyla snikrska), Ko-
ala pak nekoupila slané tyčky a možná ještě něco ji-
ného. Zatím co jsme pojídali zmrzlinu, vysvětloval 
jsem místnímu obyvatelstvu, odkud přicházíme, kam 
jdeme, proč, co, kdy, komu, jak, s kým, a jak jinak, 
ano, ten malej kluk to taky ušel, ale jo, je to možný, 

ne, v noci nás nesežrala divá zvěř, vždyť před tebou 
stojím, člověče! 
 Pokračovali jsme naznačeným směrem do 
vesnice Nové Včelnice na židovský hřbitov. Potka-
li jsme tam vedoucí a ti nám řekli, abychom splnili 
úkol, což bylo, nakreslit několik náhrobků. Asi nej-
těžší bylo najít hřbitov samotný. Po půl hodině usi-
lovného hledání jsme zjistili, že hřbitov se nalézá 
cca. deset metrů od místa, kde jsme shodili batohy. 
Zatímco ostatní odpočívali, Koala kreslila náhrob-
ky a já plácal komáry, rychle se začalo smrákat. Bylo 
nutno co nejrychleji dosáhnout lesa. Vydali jsme se 
tedy dál po silnici a mým neselhávajícím instinktem 

vedení po polňačce do lesa. Tam jsme nalezli ideál-
ní místo na přespání. Avšak, jak se následně ukázalo, 
nebylo to místo tak úžasné, jak bych si ho byl před-
stavoval. Započali jsme se stavěním přístřešku, ne-
boť nějaká žabka rosnička předpověděla, že by moh-
lo pršet. Když jsme natáhli plachtu, všiml si Kybic 
malého detailu, a to sice, že jsme začali stavět tábor 
na mraveništi rezavých mravenců. Strhli a vyklepa-
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li jsme plachtu a šli jsme hledat jiné místo. V dalších 
minutách se ukázalo, že Punčocha s Davem, kteří si 
již přístřešek postavili, ho mají také na rezavém mra-
veništi, a tak se ukázalo, že celý okraj onoho lesa je 
jedno velké mraveniště. Zašli jsme proto hlouběji 
do lesa a přístřešek jsme postavili v houstníku. Dalo 
nám to sice práci, ale povedlo se. V noci samozřejmě 
nepršelo.
 Naším dalším cílem byla obec Stranná, tedy 
přesněji tamní kostelík. Naším úkolem bylo se tam 
pomodlit. Cesta byla celkem přímá. Co se mého no-
šení týče, byla to zábava. Nést dva batohy a za kaž-
dou ruku třicet čtyřicet kilo masa, vody, mozkoviny, 
tuku a kostí, co jiného si přát. Vešli jsme do vesni-
ce štítné, kde se jakési obětavé duše v naší skupince 
rozhodli, jít pro vodu. Po půl hodině se vrátili a při-
nesly náruč petlahví s vodou, třešní, a dokonce cuk-
roví! V červenci! To jen dokazuje, že někteří lidé 
rádi dělají věci s předstihem. Vyrazili jsme dál a če-
kalo nás peklo. Slunce žhnulo jako Orodruina (hora 
Osudu). Všichni měli žízeň a chtěli se zastavovat na 
přestávky, ale já jsem je hnal a hnal, dál a dál (pro-
tože jsem zlej). Měli jsme naspěch, nemohli jsme se 
zdržovat. V této chvíli převzala mapu Koala, protože 
jsem měl plný ruce masa (toho lidskýho). 
 Konečně jsme se dopotáceli do Stranné a 
schovali jsme se ve stínu hřbitovní zdi. Potom, co 
jsme zjistili, že je kostel zavřený, jsme se prošli po 
hřbitově a dali líný oběd (tedy pokud může být oběd 
líný). Potom co jsme vyrazili, propukla neshoda o 
tom, že by bylo fér, kdybych Davídkovi přenechal 
batoh a nesl ten tatrančin. Po pár minutách minutách 
ozkoušení jsme došli k názoru, že budu muset přece 
jenom nést batoh Davídkovi, tudíž jsem Tatrance její 
vrátil, a budiž jí věčný život za to, že ho hrdinně při-
jala. Ostatně, Davídek tím pádem mohl jít rychleji. 
 Namazali jsme si oběd (chleba se většinou 
nevaří) a už jsem se chtěl zvedat, když došlo k sabo-
táži. Nejdřív si jeden člověk odskočil na latru, pak 
další, pak ještě jeden, a ve chvíli, kdy už byli všich-
ni prázdní, začali mě dožírat, tím, že mi furt říkali 
Hafíku (neexistuje nic tak iritujícího, jako když ně-
kdo furt opakuje vaše jméno)! Věděl jsem, že jestli 
se rychle nezvedneme a nevyrazíme, nevyjdeme na 
cestu už nikdy. A tak jsem řekl, že další člověk, který 
řekne „Hafíku“, ponese Davídkovi batoh. A Kibic ke 
svému dokonalému štěstí mě neslyšel a tak ten batoh 
pěkných pět minut nesl. Pak mne ale znervóznilo, že 
jde tak rychle, a tak jsem mu ho zase vzal. 
 

 Když jsme přišli do Božejova, měli jsme 
opravdu dobrý čas, tudíž jsme se rozhodli dát si ma-
lou přestávku na náměstí. Koala šla nakoupit něja-
ké brambůrky a já jsem Kibicovi názorně předvá-
děl sebeobranu Tai-jutsu. Potom, co jsem mu málem 
omylem zlomil ruku, jsem mu vysvětlil, že tato se-
beobrana může být opravdu nebezpečná. Hned po 
tom, co se vrátila naše nákupčí četa, přišli na náměs-
tí Orlovci. Jak se dále ukázalo, Ítý, která byla v je-
jich skupince, měla něco s nohama. Nejdřív si jaká-
si dobrá duše s bujnou fantasií vymyslela, že má vy-
vrknutý kotníky, což byl nesmysl, uvážíte-li, že až 
doteď chodila. Nakonec jsme se rozhodli, že půjde-
me společně a okamžitě jsme začali naše skupin-
ky drbat (ve smyslu pomlouvat). Naše cesta směřo-
vala do tábora, zatímco Orlovci měli v plánu jít ješ-
tě pro svůj poslední úkol do Myslova nebo do Nové 
Cerekve (přesně nevím), tudíž jsme měli až k rybní-
ku společnou cestu. Začali debatovat o tom, že pone-
seme Ítý, protože kvůli svým nohám zaostávala. Nej-
dřív jsme to zkusili ve stylu, že Mahi vezme Ítý na 
záda a my jim vezmeme batohy. Protože to ale úplně 
nefungovalo, skusili jsme to ve formaci následující: 
Mahi vzala Ítý batoh a já jsem si dal svůj batoh před 
břicho Ítý jsem nesl na zádech. A to fungovalo, krom 
toho jsem nemusel vést nikoho za ruku, tudíž jsem 
byl spokojen. Pak se od nás odpojili Orlovci a naše 
skupinka společně s Ítý vyrazila do tábora. Po trochu 
dramatických událostech, při snášení Ítý ze svahu 
jsme dorazili do tábora. Zatím do tábora dorazili jen 
Kocourovci a my jsme přišli druzí. To ovšem nebyla 
nijaká výhoda, neboť manévry nebyli na čas. Uvařili 
jsme si večeři a pak… Spát!!!!!!!(blažené !!!)
První den jsme ušli přibližně deset kilometrů. 
Druhý de jsme uchodili něco kolem třiadvaceti kilo-
metrů. Třetí den jsme uploužili dvaadvacet kilomet-
rů. Ať žijem! 
 Celkově bych manévry zhodnotil kladně. 
Přežil jsem je, a vyzkoušel jsem si roli vůdce. 
Zajímavým výsledkem mých manévrů byli puchý-
ře. Je to u mne už takový zvyk, že si jich při kaž-
dých manévrech nadělám mraky a následně jsem na 
ně hrdý (něco jako zářezy na pažbě nebo dědečko-
va šavle).
Manévry se mi líbili a těším se na další, tedy na pu-
ťák. Chtěl bych poděkovat všem lidem v naší etap-
kové skupince, že šlapali a podíleli se na fungování 
celého stroje.   

     Hafík
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A CO JE PO TÁBOŘE NOVÉHO?  

Světluškovský slib složily 
Štípadlo, Kačka a Bára.

Vlčecí slib složili Beton a Kanál.
Skautský slib složili 

Bětka, Gándhí, Ferrarri, Máta, Tarzánek a Kocour.
Tři orlí pera získala Máta.
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ANKETANKETANKETA
Sebekritika. Žádné nalhávání. Hlas lidu. My ho slyšíme. Matýskova investigativnost. Názory. Žblechty. 

Prostě anketa tábora 2013

Vadilo vám pět přepadů v šesti dnech? 
Ne,vůbec! (Štípadlo)
Ne...vlastně jo. (Morče)
Nevadilo, protože jsem všechny zaspala. (Skřéťa)
Já kdybych tam byla, tak bych všechny asi zabila. 
(Simča)
Ano vadily mi hrozně. (Kačka)
NÉ! vůbec (Wexlák)
Ne, protože jsem tam nebyl. (Justin)
Já jsem pro, sice nevim proco, ale jsem pro! (Šerif)
Ne...vůbec (Hafík)
Mělo jich být víc. (Tučňák)
Bylo jich 6! (Tatranka)

Co je to „žbrtloch“?
Divnost...(2 minuty přemýšlení)...nebo chodící 
divnost. (Vrtule)
Místnost, kde lidi žbrblaj. (Skřéťa)
Už jsem říkala? Já vim manévry! (Morče)
Nějakej přístřešek. (Ferrari)
Já vim, já vim, Manévry! (Justin)
Manévry, ajó (Kibitz)
Počkej, já si myslím, že je to nějaká věc...(Šerif)
Na to neodpovídám. (Ufo)
Hnus. (Tatranka)
Vězení? (E.T.)

A nejlepší jídlo na táboře?
Koprovka (Vrtule)
Koprovka, buřty... nemůžu se rozhodnout (Morče)
Puding (Štípadlo)
Takovýto, co jsme měli v hospodě (Skřéťa)
Kašpárek (Kačka)
asi rizoto (Kometa)
těstoviny s tuňákem (Ferrari)
Rajská (Ghándí)
Puding (Justin, Kibitz)
Krupička (Šerif)
Sladkokotlík (Wexlák)
Puding (Tatranka)
Za Hafíka krupička (Hafík)

Co byste po táboře vytkli Pipinovi? 

Nejlepší hláška tábora?
Do háje (všechny Příšerky)
U,i u a a tink ding...(Simča)
Tak my přemýšlíme (Kačka)
Do háje...4x (Ferrari a všichni ostatní)
Jó...hledám si ruku (Wexlák)
Bobeši ty trapáku neschovej nám pečínku (Šerif)
To si myslíš ty a pár lidí na západě (Beton)
Do háje.. nebo ne! Citron! (Tatranka)
Vyhrál jsem (R2)
Pojď se mnou nahoru! (Hafík)
U, i, u a a tink ding...(R2)

Co myslíte, kolik kilo jídla jste na táboře snědli?
Asi 5 za týden (Simča)
Za celej tábor...20? (Morče)
20 je hodně ne? To bude 7 (Štípadlo)
(velký oči) 35! (Vrtule)
hodně (Ferrari)
hm...20 kilo...víc to nebude (Kačka)
Fůůj...50 kilo (Justin)
15 kilo (Kibitz)
cent (Tatranka)
to samý co Beáta (E.T.)
7? (Ufo)
Fantomasův smích (Zombie)
Tak počkat... kolik to teda bylo?

30%

45%

Úroveň osobní
hygieny
Kritiku holčičího
mydlení!!!
Jeho mimozemský
původ
Všechno?
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DROBKY Z TÁBOROVÉ KUCHYNĚ
 Kuchyň je na táboře místo, kde já osobně trávím nejvíce času. Ne že bych byla takový jedlík (ale 
zase co si budeme nalhávat…), spíš je to proto, že táborové kuchyni velím. Chacháá! A když jsem se roz-
hodla přispět svou troškou do Knihy KEYA, napadlo mě podělit se s vámi o pár čísel a postřehů (no dobrá, 
tento nápad mi vnukla Terka, budiž jí vzdán dík).
 Vytáhla jsem mé chytré 
„jídelníčkové“ desky, ve kterých 
jsou shromážděné kuchyňské 
postřehy snad od každého, kdo 
kdy na táborech vařil, a které se 
předávají z kuchaře na kuchaře. 
Oprášila jsem seznamy nákupů a 
jídelníček z letošního tábora, vy-
táhla kalkulačku a jala se počítat.
Jedním z nejzákladnějších tábo-
rových pokrmů je chleba. Máme 
ho k většině snídaní, k některým 
svačinám a večeřím, přikusujeme 
ho k polévkám… Za stavebku se 
snědlo 35 bochníků chleba a za 
tábor se jich snědlo 207. Dohro-
mady tedy 242. Jeden táborový 
nákup obsahoval 20-30 bochní-
ků. A umíte si představit ty potě-
šené obličeje lidí v obchodě, kte-
ří nakupovali jen pro sebe či pro rodinu a kterým jsme my před nosem vybrakovali stojan s chleby.
 Další velmi častou surovinou jsou těstoviny. Ty jíme s různými omáčkami, se špenátem nebo jako 
těstovinový salát s kuřecím masem a čerstvou zeleninou. A když jsem zadala počty do kalkulačky, vyšlo mi, 
že za tábor a stavebku dohromady jsme snědli 33 kg těstovin. Konkrétně vrtulí a špaget. Těstoviny jsme ale 
nakupovali už před táborem, ty jsme naštěstí neskupovali v místních supermarketech.
 Co se dalších příloh týče, tak kupříkladu brambor jsme snědli okolo 50 kg a na jídla s rýží jí padlo 
256 sáčků. Drobnosti, jako 30 šišek houskového knedlíku či 15 kg bramborové kaše už skoro nestojí za 
zmínku.

 Mohla bych se tu taky rozepisovat o po-
čtech perníků (250), tatranek (200) nebo 
o sladkostech do kotlíků při táborácích 
(nespočet). Ale to už by zavánělo nudou.
 Proto se teď obrátím na všechny, kteří
mají ve svém repertoáru nějaký dobrý 
recept, který se dá uvařit v polních pod-
mínkách a v obřím množství. Já se za něj 
rozhodně zlobit nebudu :)

    ZOMBIE
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Kolem šestého července, když byl tábor postaven, 
se skupinka skautíků vypravila „domů“. Ale oni ne-
šli domů. Oni šli k Pelhřimovu. Tam poblíž Rybníka 
přenocovali. Kousek vedle, konkrétně ve městě Cho-
těboř, právě končil Festival Fantazie. Z něj se dva 
další skauti vláčkem vypravili také k Pelhřimovu. 
Po několika telefonátech se tyto dvě skupinky chvil-
ku po poledni konečně potkaly. Po krátkém koupání 
v nedalekém rybníce jsme se rozhodli konečně k oné 
metě dne - bájnému městu/osadě Pejškovu. Větši-
na lidí šla, někdo jel na zvláštním čtyřkolém vozítku. 
K večeru se před námi vyrýsovala značka označující 
začátek osady. Po chvilce  bloudění (při kterém jsme 
zjistili, že čísla orientační větší, než počet domů, se 
tam vskutku vyskytovat nebudou) jsme dorazili k 
tomu stavení - statku Tlučhuby a Andy. Čekalo nás 
krásné přivítání, pohodová atmosféra a spaní na se-
níku. Než jsme tam však ulehli, zasedli jsme společ-
ně s Tlučhubou a Andy k ohni. Jedli jsme (tepelně 
upravené uzeniny), pili jsme (bezovou šťávu), pěli 
jsme (staré Keyácké písně za Tlučhubova kytarové-
ho doprovodu) a povídali jsme si. Až se čas nachýlil, 
odebrali jsme se do seníku, kde jsme přespali.

 Dalšího dne ráno, když jsme časně vsta-
li, jsme se, pamtujíce hesla práce šlechtí, chopili ná-
strojů a ochranných pomůcek a šli jsme pomáhat. Já 
jsem se nemilosrdně s křovinořezem v ruce potýkal s 
všudypřítomnou trávou. Dívky plely záhony, jiné za 
pomoci štětce a vápna měnily povrch a tedy odrazivé 
vlastnosti vnitřních zdí. Kámen, Humr a Vývar zatím 
s krumpáčem v ruce konvertovali starou trubku na 
chlévní odpad na vodovod. Po chvíli práce jsme po-
někud prostřídali pozice a pokračovali. Humr za mě 
šel sekat a já jsem šel Tlučhubovi rozbít podlahu. S 
krumpáčem a trochou snahy se to podařilo. Čtení po-
pisu prací by pravděpodobně nudilo, proto jej pře-
skočím. Po dni, který nás přesvědčil, že na statku je 
vždy co dělat, jsme se odebrali k blízkému potoku. 
Cestou jsme se zastavili u sila, na kterém jsme se vy-
fotili. Návratu pochopitelně předcházelo ono mytí v 
osvěžující, avšak dost mělké vodě. Následoval pouze 
výstup do převýšení cca 2m na seník a opět spaní.
 Třetí den jsme opět vstali a pracovali. Jako 
včera někdo sekal a zbytek chlapců zasypával štěr-
kem drenážní trubku podél stavení. Dívky opět natí-
raly. Morálku nám zlepšovaly neustálé hudební im-

ChřestOpičky v Pejškově



KNIHA KEYA 2013 33

provizační kreace nás samých. Po celkem nezajíma-
vé práci nás čekal velmi chutný oběd - Táhloš. Po 
něm již tolik práce provedeno nebylo, neboť jsme 
točili fi lm - Pejškovský masakr křovinořezem. Bě-
hem odpoledne jsme se také setkali s Krtkem, Ko-
kosákem a Náměsíčníkem. V tomto složení po pár 
menších událostech (jako třeba focením ve vrstvách) 
jsme se s Tlučhubovou pomocí v oblasti logistiky 
vydali směrem k táboru, který jsme navštívili. Jeli-
kož však již doba pokročila a den se nachýlil a zrov-
na při návštěvě jsme měli nutkavou potřebu si něco 
vypůjčit, tak naše návštěva byla vyhodnocena jako 
přepad. Nebyla příliš úspěšná, neboť jsme si nestihli 
vypůjčit dostatek věcí, než si nás hlídka všimla. Pro-
to jsme si po ranním příchodu za zpívání variace na 
hymnu našich sousedů museli naše věci odpracovat. 
V míru jsme pak opustili tábor a šli/jeli na autobus 
do metropole.
     
        

    VYKAČ
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JESENÍKY 2013
Den prvý 16.7.2013
 Naše výprava začíná v úterý v 8 ráno, ačkoliv její existence nebyla jistá až do nedělního večera. Na-
stupujeme do autobusu s očekávaným příjezdem v půl jedenácté. Ale mýlili jsme se. A hodně. Cesta do Krá-
líků trvala agonizující 4 hodiny, což bylo vidět např. na Špuntovi, která se v jednu chvíli rozhodla dát  si pod 
sedadly autobusu šlofíka. Po výstupu z autobusu nastal chvilkový zmatek, který vyústil v rozdělení skupin: 
Špunt zamířila na náměstí koupit mapu a ostatní se za neustálého dohadovámí o tom, zda je Penny ten nebo 
ta, vydali do již zmíněného Penny Marketu, kde se nakoupuilo dalšího nutného zboží-tzn. pivo. 
 Poté jsme se všichni srazili na náměstí a s radostným tempem se vydali směr Kralický Sněžník v roz-
ložení Já(Vývar), Humr, Matýsek, Nezmar a Špunt. Cestou se, abych pravdu řekl, nic moc nedělo – jen se 
nastartoval ráz celého puťáku. Pořád někdo prděl a krkal, překvapivě častěji i z řad Opiček; a taky jsme si 
řekli jakýmsi turistům, aby nás. (pozn. red.: Těžko říct, co se stalo dál. Mistrovy paměti zde končí, pravdě-
podobně usnul, nebo jeho pozornost uchvátily nehty na nohou.) 
 Nakonec jsme se usídlili v lese poblíž cesty, těsně pod Sněžníkem. Tam jsme si uvařili rýži se salá-
mem a samozřejmě s česnekem a cibulí-kombinací, která nás živila loni na Tatrách. A na konec jsme usli.                          

                                                     VÝVAR
Den druhý 17.7.2013
 Do krásného slunného dne nás probudil zpěv ptáků, zima a Špuntův budík… Po jablečném poriči 
jsme v  9:00 hodin vyrazili směr nejvyšší bod naší strastiplné pouti. Na Kralický Sněžník to byl fakt krpál a 
na vrchol jsme se dostali v jedenáct. Po chvilce obdivování se úžasnému panoramatu, focení a snězení divné 
karamelové čokolády jsme vyrazili k pramenům Moravy, v kterých jsme doplnili zásoby. Následoval 
pohodový sestup na Kladenskou bránu, při kterém jsme potkali čupr dědýse a babičku, se kterými jsme se 
dali do řeči. Nadšený děda nám pochvilce oznámil, že pokud jsme nad 1000m.n.m., můžeme nadávat. Toho 
jsme začali hojně využívat, respektive, když jsme zrovna byli ve jmenované výšce.
 Oběd na K.B. byl záchranou pro ukojení fyzických-žaludečních potřeb. Duchovní již nepotřebova-
ly, protože jsme cestou potkali i kapličku. Jelikož jsme zmerčili občerstvení v naší blízkosti, hned po obědě 
jsme toho využili. Holba bodla. Koupilo se pár nanuků, tatranek a chipsy. Všichni byli tak perfektně naladě-
ni na cestu, že poobědní kopeček s 300m převýšení byl hned zdolán a mohlo se vesele vrstevničit dál.
 Pivo nás zaslepilo. Nebo to bylo tím, že mi Špunt začala z přílišnéhu enthusiasmu ohledně chození 
říkat Hum-Ir-Sen, každopádně jsme se ztratili. Naštěstí stačila chvilku chození a koukání do mapy a již jsme 
byli jen 2km daleko od cíle na Paprsku. Doplnili jsme vodu, dali čokoládu a Vývar, poprskaný od Špunta, 
začal zpívat nesmírně otravnou písničku. Nevím, proč se ten kopec jmenuje Paprsek, ale Špunta muselo v tu 
chvíli něco ozářit, protože hlasitě zařvala: PENIS! Kupodivu to nevzbudilo pozornost místních domorodců, 
spíše se to setkalo s nelibostí některých členů naší výpravy. To samozřejmě vůbec nevadilo, a tak se zbytek 
cesty řešily samé obskurní a zajímavé záležitosti.
 Císařská bouda byl náš vysněný cíl, sundavání bot provázelo rozkošnické  a spokojené hekání. Ne-
zmar natrhala kotel borůvek a zbytek dělal večeři nebo psal deník. Eňo ňuňo sýrové torteliny zmizely ihned.

Konec                                         HUMR
Den třetí 18.7.2013
 Celkem brzy ráno po přespání pod Špuntovou plachtou jsme zhltli naší výbornou snídani – oves-
né vločky s mlíkem a borůvkami(vzhledem k množství borůvek to spíš byly borůvky s vločkami). Po zaba-
lení všeho možného a využití místní kadibudky jsme se vydali dále po červené až do Petříkova, kde jsme si 
doplnili vodu. Při této příležitosti nám dárkyně vody doporučila, abychom nešli dále po červené a pak přes 
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Obří skály, které jsou prý fakt obří, nýbrž abychom šli po modré na Smrk a dále úplně mimo značku, tam že 
to je po rovině a kde je navíc lesní bar. Poslední informace nás přesvědčila, že si nic nemusíme dokazovat a 
že nepůjdeme přes skály. A tak se taky stalo. Návštěva lesního baru nás ohromila-cestou tam jsme se sice na 
chvilku trochu ztratili a vedl tam krpál jak prase, ale výsledek stál za to. Lesní bar je taková dřevěná, napůl 
otevřená chalupa, kde jsou v chladících boxech buřty a klobásy, je tam chleba, spousty sušenek, udírna, oh-
niště… Přívod vody z potoka pomocí dřevěných žlábků končí v sudech či větších žlabech, kde se chladí alko 
i nealko nápoje. Vedle chalupy je kasička a u každého jídla je napsaná cena, takže každý, kdo si něco vezme, 
to pak sám zaplatí do kasičky. Nejlepší na tom je, že tam nejenom ta kasička ještě pořád je, ale navíc tam lidi 
fakt poctivě platí, a že jich tam je jak na Václaváku.
 Po tomto obědovém odbočení jsme pokračovali směr našemu úplnému cíli-městu Jeseník. Posled-
ních 6km bylo po asfaltu, tak se Špunt rozhodla, že se sveze autobusem do města, něco tam nakoupí a pak 
přijde na místo srazu. My jsme zatím zakempili těsně před Jeseníkem u jednoho rybníka, dali si zmrzlinu v 
nedaleké hospodě a čekali na Špunta. Ta přišla s plechovkami piva a radlera a užili jsme si nádherné slunné 
odpoledne.  Poté jsme si udělali večeři a šli na kutě, čímž jsme utnuli poslední večer našeho puťáku.

                                                             NEZMAR
Den čtvrtý 19.7.2013
 Tento den byl dnem nejnáročnějším a zároveň nejméně chodícím. Vstali jsme chvilku po páté raní 
a to jen kvůli tomu, aby se naši dva stateční Špunt a Humr vykoupali v nejstudenějším rybníce a my ostat-
ní abych je mohli poté co málem umrzli vytáhli, usušili a dovedli do Jeseníka na autobus. Cestou do né tak 
hezkého města, které bylo asi jeden kilometr vzdáleno jsme dohrávali hru s názvem „kolíček“. (Ten kdo do 
Jeseníku donese kolíček, prohrál). Po velkém souboji tuto hru nakonec nečekaně prohrál Humr. Poté už ten-

to den nebyl zase tak zajímavý. 
Všichni až na Humra jsme na-
stoupili do stejného autobusu, kte-
rým jsme dojeli do Olomouce. 
Od této chvíle jsme se už jen vez-
li. Po Olomouci |Brno, pak Pel-
hřimov a nakonec Nová Cerekev. 
Nejhorší autobus byl Brno – Pel-
hřimov, jestli vám mohu doporu-
čit, tak 19.7. tímto spojem oprav-
du nikdo nejezděte. V autobuse 
je pak z vašeho pohledu asi mili-
on punkerů mířící na festival, a vy 
pak z vyčerpání nevíte co říkáte, 
mluvíte třeba o papoušcích. 

 Na cestách jsme přišli o 500,- Kč 
v hotovosti a 5 hodin času. Náš 
největší pohybový výkon tohoto 
dne byla cesta z Cerekve do tábo-
ra, která se dřevěnýma nohama z 
dopravních prostředku se zdála 
dvojnásobnou.    

   MATÝSEK
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NENÍ TÁBOR JAKO TÁBOR, 
    aneb jak se to dělá bez krojů...
 „Jó, skauti, to jsou kabrňáci, ti si se vším poradí. Někdy nechápu, jak vůbec může normální člověk 
rozdělat oheň. Anebo vyměnit žárovku. Skauti jsou prostě takový nadlidi.“
 
 Že už vás někdy něco takového taky napadlo? Nedivím se, tohle asi přelítne přes mysl leckomu, 
kdo má co do činění se skauty, ale je tomu tak doopravdy? Nelžeme si tak trošku do kapsy? A není náhodou 
něco, čím bychom se mohli inspirovat mezi těmi „normálními“ a „průměrnými“? To všechno jsem se sna-
žil zjistit letos o prázdninách, kdy jsem se přihlásil jakožto vedoucí na letní tábor pro děti z Mladé Boleslavi. 
Tenhle článek je pak vlastně takovým shrnutím toho, v čem se liší náš tábor od těch civilních, respektive od 
toho jednoho, kterého jsem se zúčastnil.

 Kdes byl…
 Aby se bylo čeho při srovnávání chytit, začněme se zázemím. Jedná se o tábor pro městské děti a je 
mocně podporován Škodovkou, z čehož plyne, že je po materiální stránce zajištěn více než komfortně. Byd-
lí se v chatkách, myje se ve sprchách, vaří četa kuchařek, uklízí uklízečky, řídí řidič… Ještě o trochu více se 
to pak pozná na zázemí sportovním – v areálu tábora je horolezecká stěna, hřiště na fotbal, beachvolejbal, te-
nis, obří trampolíny, prolejzačky… A osazenstvo? Autobusy tam přijede nějakých sto dvacet dětí obdobného 
věku jako u nás v oddíle a rozdělí se pod vedení dvanácti vedoucích do oddílů zhruba po deseti – v naší ter-
minologii by to byly družinky.

 …a cos tam dělal?
 Se zázemím velmi souvisí i program. Takovýhle tábor si na nic nehraje, nikdo se tam nejede 
vzdělávat, sebepoznávat nebo přemýšlet, je to čistě zážitkový tábor, hlavní náplní je pak sport, proto 
všechno to vybavení. Zároveň je to ohromná výhoda pro vedoucí, ti totiž nemusí nic moc vymýšlet a prostě 
jdou hrát fotbal, aniž by to někomu přišlo nekreativní či nudné. Podobně je to ostatně i s etapovou hrou, tam 
se totiž nejjasněji ukazuje ten strašlivý nešvar skautů zvaný nevděk, který je způsoben přílišnou stimulací a 
přesyceností všemožnými podněty. 
 Vzpomínáte na tábor? Postavy v kostýmech, kulisy po tábořišti, sofi stikované hry a záhadný příběh? 
Nic takového tady nečekejte! „Jste piráti a chcete získat poklad, proto teď jděte do lesa a přineste co nejvíc 
zelených papírků“, v takovém duchu se to celé nese. Ovšem největší překvapení – všichni jsou z toho 
nadšení a běhají jako o život, šestiletý klučina stejně jako patnáctiletá slečna! Ve srovnání se skauty, kteří 
jsou ochotní se otráveně tvářit téměř na cokoliv, je to pro vedoucího ohromná radost a zároveň motivace. 
 V programu se najde mnoho zajímavých věcí, avšak největší specialitou a atrakcí je (spolu s promí-
táním fi lmů) jistojistě diskotéka! Žil jsem v bláhové domněnce, že k tomu má mládež naprostý odpor, avšak 
opak je pravdou, jen na málo věcí se děti těší více! A aby vše proběhlo tak, jak je třeba, mají vedoucí, a to 
zejména těch nejstarších družinek, poněkud zvláštní a netradiční úkol – spárovat co nejvíce kluků a dívek.  
 Když jsem se to dozvěděl poprvé, myslel jsem, že je to pokus o vtip, pak jsem ovšem zjistil, že niko-
liv, což mě přimělo k přemýšlení o vhodné větvi, přes kterou by se dalo hodit lano. Jenomže nebylo zbytí, a 
já se tak stal táborovým dohazovačem. No, popravdě řečeno to nakonec nebylo skoro potřeba, protože 
přitažlivé síly zapracovaly i bez mé pomoci, což v posledku vedlo k mnohému utírání slz radosti i smutku. 
Nekecám, fakt se to dělo!
 Jak už jsem zmínil výše, je takovýhle tábor záležitostí téměř výhradně zážitkovou, což se promítá 
do života v táboře všelijak. Třeba v tom, že se dětem vychází vstříc vlastně úplně ve všem – o práci na tábo-
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ře nikdo nezakopne, tábor stojí odjaktěživa, stavět cokoliv tedy není třeba, a kuchařky i uklízečky se starají 
o vše ostatní. Noční hlídka je jenom vtip, v táboře je totiž osvětlení, hlídá se po třech a to jenom od devíti do 
dvanácti. Zbytek noci leží na bedrech jednoho vedoucího, který musí až do rána bdít – hrozná otrava, to vám 
teda řeknu. 
 Vůbec, denní program je celý takový zvláštní, zejména pak ty části, když žádný nebyl, tedy vol-
no. To bylo skoro pořád. Vstalo se pozdě, pak bylo půl hodiny volno (dívčí osazenstvo se nalíčilo na snída-
ni, kluci nagelovali vlasy…), dopoledne se něco dělo, pak volno, pak oběd, pak dvě hodiny volno (všichni 
povinně v chatkách a relaxovat, je to přece polední klid!), odpoledne se zase chvilku něco dělo a pak volno 
kolem svačiny, večerní program nebyl, spát se šlo po deváté. Hm, zní to docela lákavě, co? A toho jídla, co 
bylo zkonzumováno! Řeknu vám – taková druhá večeře není vůbec k zahození.

 S kým to bylo…
 Zatím jsem hodně mluvil o tom, jak to bylo 
s dětmi, ale co vedoucí? Byla to zajímavá směska lidí, kteří 
vytvořili moc zábavný kolektiv. Na denním pořádku byly vše-
možné zábavy na jejich úkor, což ovšem nikomu nevadilo, na-
opak, každý se rád zasmál sám sobě. A občas se to přeneslo i 
do etapovky – vedoucí každé skupinky musel plnit 
nějaký úkol ve prospěch celé skupinky, přičemž se celkem 
pravidelně jednalo o něco na hranici či za hranicí ponižování 
na veřejnosti. To třeba tehdy, když se všichni vedoucí svléka-
li na nástupu, jedli bez pomocí rukou, vybírali vstupné na zá-
chod, 
prostě srandy všeliké. 
 Vůdcování mělo ještě jeden zajímavý aspekt: po tom, 
co šly děti spát, začal večírek, který zpravidla končil až v brz-
kých ranních hodinách. Když si vzpomenu na zoufale dlou-
hé uďoviny, po nichž jde člověk v jednu hodinu ráno spát a je 
rád, že vůbec dojde do týpka, zatímco tady se bujaře popíjí do 
noci… 
 …a stálo to za to? 
 Ale miřme už do fi niše. Řeknu vám, že takovýhle tábor 
je skvělá zkušenost v mnoha ohledech. 
Pro vedoucího je to vlastně vrchol všeho komfortu – etapov-
ku připravovat nemusí, má skoro pořád volno, program sestá-

vá z valné části z provozování rozlikých sportů a v noci se vždycky koná večírek. To vše je přitom honoro-
váno jak peněžně, tak neutuchajícím obdivem a nadšením od dětí všech věkových kategorií, pro které jste 
tak trošku polobůh. 
 Přesto, a možná právě proto je skautský tábor nenahraditelný. Tkví to určitě v tom nepohodlí, které 
přináší, v té spoustě práce, co je potřeba udělat, v té přípravě, bez které to nejde. A také v tom, že se všichni 
dobře známe a jsme kamarádi. A vůbec nejvíc v tom, že tam nejedem jen za legrací a zážitky, ale i za tím, 
co dělá skauta skautem – za sebepoznáním a osobním rozvojem. Zní to jako klišé, ale je to tak.
 Rozhodně se ale nedívejme na ostatní tábory skrz prsty, jak to občas máme ve zvyku. Jsou hodně jiné 
a lidé tam jezdí za jiným cílem, proto o nich nelze říci, zda jsou lepší či horší, jsou prostě jiné. A stejně tak 
jsou jiní i lidé, kteří tam jezdí. Minimálně v jednom ohledu je hodně obdivuji – odjet na dva týdny na tábor 
s naprosto cizími lidmi, to je podle mě docela odvážné. A taky hrajou líp fotbal. Sice nemají problém vás 
u toho naprosto bezskrupulózně poslat do řitě (a vy je nemůžete potrestat dřepováním, bo je to zakázané), 
ale hrajou ho fakt líp!     

           FÍK



38 TAK BĚHEM ROKU...

 Jakožto největší středisko v republice si Bla-
ník nemohl dovolit nevypravit výpravu na roverské 
setkání takového významu, jakého ObRok jistě dosa-
huje, a aby potvrdil svou velikost, vypravil do 
Švihova rovnou výpravy dvě, čítající celkem skoro 
třicet lidí, což znamenalo něco mezi třemi a čtyřmi
procenty všech účastníků. A reprezentovali středisko, 
seč jim síly stačily. Nášivku na kroji má kdekdo, 
ale postavit si horu Blaník přímo v srdci svého kem-
pu?
 A co že to ten ObRok vlastně je? Největší
 sraz roverů a rangers z celé republiky, který se koná 
každý druhý rok. Stovky lidí, stany kam se podíváš, 
pódia, kapely, bahno, krčmy, nealko, toi-toi, další 
bahno… Je toho spousta.
 Letošní ObRok byl poctěn mimořádnou ne-
přízní počasí – původní jarní termín byl napaden 
povodněmi a ani ten náhradní podzimní neušel vodní 
zvůli, byť tentokráte byla doručována spíše shůry. 
Vodní hrad Švihov se součinností deště a nohou 

ponořil až po kotníky do bahna a každý skaut se tak 
mohl na vlastní kůži přesvědčit, jak že se to s tou 
pověstnou nepromokavostí má. 
 Nejen to o nepromokavosti krojovaných ho-
chů a dívek, ale i další hesla byla podrobena zkouš-
ce. Druhý den byl kupříkladu cele vyhrazen plně-
ní hesla „Sloužím“, a tak se blanická výprava moc-
ně činila při opravě Chotěšovského kláštera, který to 
má vpravdě zapotřebí. Ostatní pak sloužili buď v po-
dobném duchu, jako my (oprava hradu, čištění dlaž-
by…), popřípadě poněkud sociálněji (program pro 
děti ve školce, domov důchodců…). Každopádně 
bylo v Plzeňském kraji uděláno mnoho dobrého, což 
přineslo radost oběma stranám.
 Následujícího dne čekalo všechny Inspi-
ro – dopoledne, které si roveři připravovali sami pro 
sebe. Každý kmen představil ostatním nějakou hru, 
aktivitu, vyrábění, prostě něco, co bude dostatečně 
inspirativní pro ostatní. A tak se vyráběly vodní rake-
ty, hrály cizozemské skautské hry, běhalo na běž

BLANÍK NA OBROKU 2013
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kách, … A jelikož jsou skauti hraví, následovala Vel-
ká hra, nejepičtější souboj od bitvy na Bílé hoře. Pra-
ha a okolí budou na onu bitvu ještě dlouho vzpomí-
nat, neb to byli právě oni, kdo ovládali hrad nejdelší 
čas a stihli tak nakrást nejvíce zlata.
 Sobota se nesla ve znamení Variabilního
 programu. Do Švihova se sjela slušná řádka více či 
méně známých osobností, aby s námi zapředli hovor 
na témata nám i jim blízká. Neznáte-li novináře Jin-

dřicha Šídla, miliardáře Karla Janečka či politika 
Jiřího Pospíšila, pak vám alespoň něco řeknou jmé-
na jako Roman Týc či Vladimír Franz. Ti všichni a 
mnozí další přijeli a přednášeli o věcech všedních i 
nevšedních, od piva přes umění až po média. Skvělý 
to den pro všechny poznání-chtivé!

    FÍK 

FONTICULUS
Na konci prázdnin jsem zabrousila na roverský zážit-
kový kurz. Jmenoval se fonticulus. Co se dá o fonti-
culu říct? Fonticulus není pro bručouny, protože vtip, 
zábava, legrace a vzájemné utahování je na denním 
pořádku. (Typickým příznakem fonticulího vtipu je 
třeba to, že k rozlišení dvou vojtů se použila jednič-
ka a áčko, aby každý z vojtů byl prvním ve své řadě 
a tedy, aby ani jeden nebyl nespravedlivě upozaděn.) 
Naopak pro koho fonticulus je, je každý mírně stře-
lený člověk, který rád pozná další potrefence. Fonti-
culus je kurz cyklistický, ale kromě prvního dne, kdy 
proběhl celodenní poznávací cyklistický výlet a kro-
mě seznamkového cyklozávodu, byla kola využívá-
na pouze k urychlení přesunu.
 Heslem fonticulu je, že zážitek nemusí být 
dobrý, hlavně když je silný. Čehož dílem se ovšem 
stalo například i to, že jsme se 
ocitli, v teplotě vzduchu do-
sahující mizivého počtu stup-
ňů, v polorozpadlém koupališ-
ti, hrající tzv. Gilgitský fotbal 
(což byl ale jen pracovní ná-
zev pro aquafrisbee pseudoul-
timate.)
Proč zrovna „Gilgitský“? Pro-
tože letošní fonticulus byl 
tematizován knihou Jaromíra 
Štětiny „S Matyldou po Indu.“ 
My keyáci bychom to nazvali 
etapkou, ale oproti naší etapce 
nebyly trvale stanovené 
skupinky, nýbrž skupinky vy-
soce proměnlivé. (Za jeden 
den se člověk mohl ocitnout 
až v pěti rozličných skupin-
kách.)

 Fonticulus je prostě skvělý v tom, že, jako na 
většině podobných kurzů, se sejdou stejně staří lidé a 
pro ně je program tvořen. Nehrajou se pořád hry, do-
jde i na mentálně náročnější programy a hlavně na 
ty co si člověk zapamatuje(těch bych tady mohla  asi 
stopadesáttisíc vyjmenovat, ale spíš se mě zeptejte 
a já vám budu ráda vyprávět.) A program tvoří lidé, 
kteří to dělají rádi a
 rozumí lidem, se kterými pracují. 
 Na fonticulu vzniká úžasné prostředí, kte-
ré vám, co v srpnu 2014 budete vhodně staří (kluci 
16-18, holky 15-17) vřele doporučuji.   
        

    ŠPUNT



40 TAK BĚHEM ROKU...

 Stejně jako každý rok se i letos počátkem 
října uskutečnila údajně nejsyrovější a nejsurověj-
ší akce pro rovery a rangers z Prahy, blanický Výsa-
dek. Vzhledem k tomu, že je o něj rok od roku větší 
zájem, slušelo by se objasnit, o co že se jedná. Mys-
lím, že vyprávění z toho letošního by mohlo nastínit, 
v čem že je to kouzlo, které letos přimělo něco přes 
třicet náctiletých k tomu, aby se sebrali a celý víkend 
mokli někde v křoví na pomezí Česka a Německa
 „Přežij!“ – tak zněl nejdůležitější pokyn, kte-
rý nám byl vštěpován již dlouho v předstihu. A platit 
začal již během týdne před samotným Výsadkem, 
neboť součástí přihlášení byla i povinná návštěva
 lanového centra, kde jsme houpajíce se v jednom či 
více lidech vysoko nad zemí byli nuceni vyzískat si 
indicie, jež jsme posléze využili při vysazení samém. 
Dlužno říci, že již návštěva lanového centra svým 
způsobem předznamenala, jak to bude o víkendu vy-
padat, tedy alespoň co se atmosférických podmínek 
týče. Zjednodušeně řečeno – lilo jak z konve.

 V pátek večer jsme se všemožně dopravili do 
Mostu, kde jsme zcizili nákupní vozíky v supermar-
ketu Penny a i s nimi jsme vzali roha na přilehlý vr-
šek, kde nám byl promítnut fi lm, jenž vysvětloval 
svízelnou situaci, v jaké jsme se ocitli. 
 Ve zkratce – konec světa, post apokalyptický 
svět, kanibalové… Prostě žádná sranda. Město Most 
nás v tíživých pocitech spíše utvrdilo. Doběhli jsme 
na poslední tramvaj z Mostu do Litvínova, kde jsme 
již po drobných skupinkách vystupovali a se sváza-

nýma očima, prvkem tolik charakteristickým pro 
Výsadek, nasedali do aut. Ta nás rozvezla po celém 
širém kraji a po jednotlivcích či dvojicích vysadila 
kdesi v lesích s mapou. 

VÝSADEK - PŘEŽIJ!!!
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 Veselým zjištěním bylo, že nejsme v Česku. 
Po uvědomění si tohoto už to ale bylo celkem snad-
né – od toho jsme skauti, abychom si s mapou poty-
kali. Již v poněkud větších skupinkách (svět je ma-
lej) jsme dorazili na treffen-punkt, kde jsme utvořili 
čtyřčlenné skupinky, nafasovali dopravní prostředek
 s ručním pohonem – ti nejrychlejší igelitku, 
ti méně šťastní třeba kolečko – a vydali se vstříc zís-
kávání toho, co je pro přežití po konci světa nejdůle-
žitější – zapalovačů. Získávání probíhalo zhruba na 
pětadvaceti stanovištích po Krušných horách, tedy 
jsme se celkem zapotili. 
 A to zejména přihlédneme-li k tomu, že jsme 
celou dobu táhli jakýs vozíček, zabíjeli zombie, jedli 
červy, nosili bazény s vodou a snažili se nikoho ne-
potkat. To vše zhruba od půlnoci do desíti ráno. Pak 
jsme zaslouženě spočinuli v ruinách konírny hradu 
Jezeří, kde jsme spali skorem až do další tmy.

 V pět odpoledne člověk nevstává úplně často, 
ovšem nás už nic nepřekvapilo. Vše jsme zabalili a 
vydali se na cestu k moři. Jenomže ouha, bylo za-
potřebí dát dohromady vrak auta a zpojízdnit ho, na 
což člověk potřebuje co? Součástky. A tak začala 
další promočená a strastiplná pouť, tentokráte ještě 
okořeněná tím, že jsme s sebou táhli pneumatiky a 
těžkou autobaterii. 
 Nešetřilo nás ani počasí, neboť vytrvale pr-
šelo, pročež jsme asi kilometrové putování kanálem 
pod horou spíše uvítali, protože tma tam nebyla větší 
než venku, nepršelo tam a šlo se více méně po rovi-
ně. Všechny marginální útrapy skončily bodem, kdy 
jsme nandali kola na tranzit a vyrazili k moři. Pak 
teprv začaly útrapy pořádné – patnáct lidí v náklado-
vém prostoru dodávky kupodivu neskýtá stejnou vý-

hodu, jako přeplněná tramvaj, neboť je stále k dispo-
zici dostatek tvrdých míst, kam člověk může upad-
nout. 
 S o to větší radostí všichni vystupovali a krá-
čeli do vytopené klubovny na okraji Litvínova, kde 
nás čekala královská večeře amerického střihu. A jak 
už to tak obvykle bývá, s plným žaludkem a nohama 
v teple člověk propadá nezřízenému optimismu, pro-
čež jsme v dobré náladě konverzovali a hráli hry až 
do půlnoci, čehož jsme v zápětí možná trošku lito-
vali, neboť již zhruba v půl druhé jsme byli vysláni 
s GPSkou na tajnou misi. Nevadí, stejně nikomu ne-
stačily uschnout boty…
 Neděle se nesla v poklidném duchu, trocha 
modlení, trocha jídla, něco úklidu a pak hurá domů. 
Celkově vzato byl letošní Výsadek poměrně zdařilý. 
Pravda, leckdo uronil slzu, neboť tentokráte nedošlo 
na tradiční noční sjezd řeky, ovšem na tom to celé 
nestojí. Vysazení v Německu, tahání vozíčků, prů-
chod kanálem a montování auta nám to bohatě vy-
nahradilo. Samozřejmě je ještě celá dimenze drsnos-
ti, která nebyla využita, její odhalení ovšem brzy při-
jde, neboť nejeden Uďa z Keyi si na organizaci toho 
příštího brousí zuby. Pojeďte, až do smrti na to neza-
pomenete! 
        

    FÍK

Přežili i Vejvar, Špunt, Matýsek a Terka.
Jestli vám na podzim 2014 už bude 

15 let, můžete zkusit na příštím 
blanickém Výsadku taky otestovat sami sebe!
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Don Tagliatelle? Fettuccini? 
Pappardelle? Macaroni? Při 
zaslechnutí těchto jmen tuhne 
každému spořádanému občanu 
města Chicaga bolognská omáč-
ka v žilách. Tuto skutečnost re-
fl ektoval i magistrát města a při-
měl protidrogovou jednotku chi-
cagské policie k razantnímu zá-
kroku proti aktivitám spojova-
ným s výše zmíněnými obchod-
níky. Akce s krycím názvem 
„Mozzarella“ proběhla v ulicích 
města v noci z prvního na dru-

hého prosince a vedení policie ji 
hodnotí jako veleúspěšnou. Šéf 
protidrogového oddělení šel ješ-
tě dál, když se nechal slyšet, že 
„celá operace jasně ukazuje, že 
chicagský policejní sbor je sto-
procentně akceschopný, svou 
práci odvádí precizně a veškeré 
zkazky o jeho údajné úplatnos-
ti se ve světle akce „Mozzarel-
la“ ukazují jako absurdní blá-
boly“. Euforii vykonavatelů prá-
va podporují i statistiky – za je-
den večer došlo v jediném okrs-

ku k zadržení více než padesá-
ti osob, kterým bylo zabaveno 
prohibičními zákony zapověze-
né a proto ilegálně držené zbo-
ží v hodnotě několika desítek ti-
síc dolarů, přičemž u velkého 
množství ze zadržených došlo k 
zajištění neregistrované zbraně. 
Až potud se celý zásah jeví jako 
kardinální úspěch boje proti or-
ganizovanému zločinu. Z jiné 
perspektivy se ale na celou zále-
žitost dívá jeden z aktivních chi-
caganů a člen občanského sdru
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  Fotografovi The Chicago Post se povedlo zachytit místní Dony ve chvíli nestřeženého pózování.
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žení „Prohibice – nikdy více“ 
pan James Dew. Poukazuje při-
tom na tytéž statistické zázna-
my, kterými policie dokládá svůj 
triumf. „Když si je pozorně pro-
hlédnete, zjistíte, že jména zatče-
ných se neustále opakují, klidně 
i třikrát za večer. Zároveň není 
žádný ze zadržených dosud stí-
hán, strážníci jim pouze zabavili 
veškerý kontraband a po několi-
kaminutové byrokracii byli pro-
puštěni z vazby.“ Naše redakce 
získala od důvěryhodného zdro-
je z policejního prostředí inkri-
minované materiály, které potvr-

zují tvrzení pana Dewa. Navíc je 
z nich více než patrné, že zadrže-
ní rozhodně nebyli z vyšších pa-
ter organizovaného zločinu, jed-
nalo se pouze o poslíčky a jiné 
malé ryby, přičemž žádný z pře-
kupníků či dokonce donů (kteří 
jsou obvykle považováni za šedé 
eminence podsvětí) nebyl zadr-
žen. Pokusili jsme se získat je-
jich vyjádření, ovšem svorně od-
mítli poskytnout vyjádření pro 
tisk. Mimo záznam nám ovšem 
Don Macaronni sdělil: „Nevím, 
kdo ti lidé jsou a v žádném pří-
padě s nimi nejsem jakkoli spo-

jen, natož aby to byli mí zaměst-
nanci. Přesto jsem rád, že jsou 
zpět na svobodě, ukazuje se tak, 
že v tom byli hoši nevinně. Žije-
me v demokracii, tak se snad ne-
bude slušnýmu člověku říkat, co 
může a co nemůže, to se rozumí!“ 
To vše jen potvrzuje domněnku, 
že moderní Chicago je zmítáno 
soubojem dvou mocí – té ofi ciál-
ní s tou podsvětní. A nám nezbý-
vá než konstatovat, že to proza-
tím vypadá nejlépe na remízu…

   zdroj: FiK



44 TAK BĚHEM ROKU...

ZIMNÍ TÝPKA 2012
 Tenkrát poprvé v Písečném…
 Nikdy jsem tam nebyla, ale hodně jsem si o tom místě povídala. Tak jsem si ho nějak představila a 
ono vypadalo jinak. Trochu ošklivě a nudně. Terén byl moc otevřený a tohle že je ta Mordyje? No dobrá. 
Nevím, co mám dělat. Všichni postávají na louce, veškerá civilizace je složená v kufrech dvou aut. Přítom-
nost je čekání, ale zároveň víme, že musíme spěchat, vždyť chceme spát v zařízeném týpku. Ale vůbec netu-
ším, co to vlastně obnáší, nikdy jsem týpko ani neviděla. Jdu tedy dělat to jediné, na co stačím – chvojky.
 S Duchem a Punčochou vyrážíme do lesa, co je hned za cestou. Máme štěstí a nacházíme několik
pokácených stromů. Jehličí už stačilo trochu zapadat sněhem, který zledovatěl a pěkně mě studí do holých 
rukou. Mám jen bavlněné rukavice, které by tu neměly smysl. Několik hodin tak sekám větvičky mačetou 
v holých rukou a bavím se tím. Je to podivně absurdní, připadám si jako bych sklízela úrodu na plantáži. 
 Průběžně nasekané jehličí snášíme dolů na louku. Mýval nám s tím pomáhá, jen má ten špatný nápad 
táhnout lajning napěchovaný chvojím k prasknutí po lesní cestě. Naštěstí máme lajning rezervní. 
 Pak jsem vyšla z lesa a týpko najednou stálo a bylo krásný. Když jsem tam byla prve a pomáhala 
jsem Kosťovi vztyčovat trojnohu, byly to prostě jen tři svázaný klacky, ale tohle je něco jiného. Vevnitř je to 
super. Sice jen kus prázdné louky, ale najednou je náš.
 Pak to jde rychle. Klády ohraničující postele, aby se chvojí zbytečně nerozlejzalo, lajning,  ohništní 
jáma a kameny kolem dokola, prádelka. Nejsem užitečná, tak mě Duch pošle pro klacíky pod prádelku. 
Vůbec nerozumím, co po mě vlastně chce, ale prostě jdu pro klacíky. Až po půl roce v Myslově zjistím, 
k čemu tam vlastně slouží.  Nevadí, teď nemusím vědět všechno.  
 Brzo je večer a my jsme unavení. Nepamatuju si, co jsme večeřeli, ani co jsme dělali, ale vzpomínám 
si, jak jsme šli spát. Pečlivě nabalená a zabalená jsem si lehla na záda a viděla nebe. Spala jsem přímo pod 
kouřovým otvorem a svítily hvězdy. Oheň za hlavou v nastalém tichu strašně hlasitě praskal, byla kosa a 
vydechovala jsem páru. Byla to zvláštní chvíle. Koukala jsem na nebe a bála se, že v noci bude zima a 
nevyspím se. Přemýšlela jsem, co mě vlastně čeká dál. Jaké to tu bude? Některé lidi vůbec neznám. 
Jaký bude den? Bude se mi tu líbit? 
 Nevěděla jsem, obávala jsem se, ale byla jsem šťastná, že ležím na louce asi 50 kroků od hranice 
s Rakouskem na hromadě jehličí, co jsem celý den sekala mačetou v lese. Těšila jsem se. A zimní týpka 
2012 mě nezklamaly a získaly si mne, i když nesnáším zimu. Hodně mi toho daly, protože nemálo věcí jsem 
dělala a prožívala úplně poprvé. Minimálně jsem se naučila snídat na ohni opečenou slaninu a pít Dušin 
slaďouš-citrouš. Ale zbytek se nedá vyjmenovat. Jen se dá říct, že to bylo krásný. S Vojtou, Kájou, 
Punčochou, Mývalem, Žírou, Vlkem, Duchem, Kosťou a na chvíli i s Perňou a se Zuzkou. 
 Krásný. 
 A to i přes Mývalovy pokusy hrát na banjo smyčcem.     

           TERKA
 Zimní týpka 
 Skvělá parta, vůně pečené slaniny, maso na jablkách a neuvěřitelné příběhy vyprávěné za svitu ohně. 
To jsou první myšlenky, které mě napadnou při vzpomínce na zimní týpka. Následuje Mývalovo učení,
skákání po zapomenutých kvádrech slámy a Žířino háčkování.
 Všude je poprašek sněhu. Louka, kterou znám jen v letních měsících. Stojí zde jedno týpko, jde z něj 
příjemný kouř ohně. Jeho praskání je neodolatelné, zvlášť když venku mrzne. Zalézt do spacáku, ohřívat se 
u ohně, povídat si. A kdyby přece jen nebyla slova, hra na kytaru či dokonce smyčcem na banjo nám
chvilky příjemně vyplní (i když u toho smyčce spíše ne). 
 Už když jsem odjížděla, těšila jsem se na další, tak jsem zvědavá ;-)    

           PUNČOCHA
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 17. července ve 3:30 ráno jsme se Zuzkou 
vyrazili busem do Vídně, odkud jsme odlétli přes Is-
tanbul do Dušanbe, hlavního města Tádžikistánu. Po 
překonání vstupní byrokracie, na nás na letišti v půl 
čtvrtý ráno čekal bratr facebookový kámošky našeho 
vzdálenýho kámoše, čili vyloženě blízký člověk. Ne-
chali jsme si u něj doma vybavení na ledovec a jídlo 
na druhou půlku akce, pomohl nám sehnat benzín do 
vařiče a bankomat, dovezl nás na stanoviště aut do 
Chorogu a rozloučil se s námi. 

 V Tádžikistánu prakticky neexistuje mezi-
městská autobusová doprava, všechno je obsluho-
váno soukromými auty, vzhledem ke kvalitě silnic 
obvykle offroady. Dohodneme cenu a čekáme, až 
se auto naplní, tzn. nejen, až přijde maximální po-
čet osob, ale až bude auto skutečně úplně plné věcí, 
včetně střechy, kde kromě našich batohů trůní celá 
domácnost mladé Kyrgyzky, která se stěhuje s půl-
ročním dítětem z Dušanbe do Murghabu na výcho-

dě Tádžikistánu. Posádka je multinárodní, řidič a dva 
kluci Tádžikové, jeden kluk Pamírec, jeden děda Uz-
bek, Kyrgyzka s dítětem a dva Češi k tomu. Při vý-
jezdu z Dušanbe ještě zaplňujeme poslední volné 
místo v autě krabicí rajčat a několika melouny, které 
cestou rozdáváme ridičovým známým. Asfalt končí 
kousek za Dušanbe, takže většinu cesty značně hor-
natou a pustou krajinou jedeme po prašné cestě mi-
zerné kvality, občas s ní má i náš offroad slušné pro-
blémy a to se silnici jmenuje Pamir Highway, poprvé 

(a ne naposledy) vzpomínáme na D1 s láskou. 
 Na cestu dlouhou 550 km překonávající jed-
no sedlo přes 3200 metrů a vedoucí asi 250km po 
částečně zaminované afgánské hranici potřebujeme 
22 hodin, takže v Chorogu jsme až 19. 7. ráno. Cho-
rog je hlavní města Gorno-Badachšánské autonom-
né oblasti, která zabírá skoro celou východní polovi-
nu Tádžikistánu, na vstup do ní je třeba speciální po-
volení a nežijí tu již Tádžikové ale Pamírci. Praktic-

TADŽIKISTÁN
Na přelomu července a srpna jsme chodili po Tádžikistánu. Byl jsem požádán, abych o tom do oddílového 
časopisu napsal pár řádků, i když se o oddílovou akci jedná pouze z padesáti procent. No, vzhledem k tomu, 
že už je to ňákej pátek, co jsem pořádal oddílový puťáky, tak možná jen z třiceti procent. :)
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ky celou oblast pokrývá přes 
7000 metrů vysoký Pamír, 
náš vytoužený cíl. 
 Je 7 ráno, v Chorogu 
je jen to, do čeho člověk ne-
rad šlape, takže rovnou bere-
me taxík do 140 km vzdále-
né vesničky Bačor, ze které 
chceme vyrazit do hor. Taxi-
kář nám cestou poprvé uka-
zuje pohostinnost Pamírců 
a bere nás k sobě domů, kde 
od jeho rodičů a ženy dostá-
váme chleba, čaj a kefír. Do-
váží nás až na úplný konec 
silnice, přičemž podle evrop-
ských měřítek by byl konec 
už asi o 40 km dříve.
 Bačor je krásná ves-
nička na soutoku dvou řek 
ve výšce 3200 v centrálním 
Pamíru a je nám branou do desetidenního putování 
pustinou. Jsme hodně unavení třídenní cestou, napo-
sledy jsme vleže spali dvě hodinky z úterka na středu 
a teď je pátek. Jdeme tedy ještě asi dvě hodiny vy-
prahlou krajinou k řece za vesnicí, vaříme večeři a 
ukládáme se k 13 hodinovému spánku.
 První část našeho pamírského putování tři 
a půl dne stoupáme na nejvyšší bod přechodu 4629 
metrů vysoký Langar pass. Postupujeme pomalu, 
abychom se dobře aklimatizovali. Druhý den stou-
pání potkáváme jediné turisty za celý přechod – sku-
pinku asi osmi Čechů. Celou dobu jsou úchvatné vý-
hledy na zaledněné pětitisícovky, burácející řeky a 
rozkvetlá údolí. Přes den je vcelku vedro, zvlášť po-
kud nefouká vítr. Večer teplota rychle klesá k nule, 
někdy až pod ní. Za Langar passem klesáme ke třem 
velkým jezerům Učkul ležícím ve výšce přes 4300 
metrů, nad kterými se tyčí mohutná šestitisícovka 
Kulin a u kterých je pastevecká usedlost, kde dostá-
váme chleba a kefír. Následující 4 dny nepotkává-
me vůbec žádné lidi, ani pastevce. Přes dvě sedla vy-
soká lehce přes 4600 doputujeme divokou, kameni-
tou a bezcestou krajinou k velkému tyrkysovému je-
zeru Zaroškul, které leží ve výšce 4500 metrů a v je-
hož klidné hladině se dokonale zrcadlí okolní mohut-
né a bohatě zaledněné šestitisícovky. Večer a ráno na 
rozkvetlých březích jezera jsou jedním z největších 
zážitků celé cesty Tádžikistánem. Pocity osamoce-
nosti a svobody daleko od lidí a civilizace uprostřed 

rozlehlých velehor jsou nepopsatelné. Užíváme mo-
hutnosti hor a vlastní nepatrnost, jsme vděční, že ta-
ková místa ještě existují. Od jezera Zaroškul se vy-
dáváme kolem druhého ještě tyrkysovějšího jezera k 
dvoudennímu klesání zpět do vesnice Bačor. Po sed-
mi dnech opouštíme hranici 4000 metrů.
 Ve vesničce Bačor přespáváme jednu noc v 
pohodlném hliněném domečku, myjeme se ve spo-
lečné koupelně – jezírku před domkem a užíváme si 
poslední večer v Pamíru. 
 Ráno vyrážíme taxíkem zpět do Chorogu, od-
kud se vydáváme zpátky do Dušanbe. Cesta offroa-
dem začíná noční jízdou po afgánských hranicích za 
zvuku Beethovenova klavírního koncertu. Řidič je 
výrazně šikovnější, než jeho minulý kolega, takže k 
překonání 550 km mu stačí 16 hodin.
 V Dušanbe jdeme k našim známým, u kte-
rých to strašně smrdí, protože padesáti stupňová ve-
dra nepřežila jedna z našich paštik a explodovala 
uvnitř tašky s jídlem na druhou půlku akce. Odstra-
níme následky katastrofy, přebalíme věci a zajde-
me na společnou prohlídku Dušanbe. Nejstarší pa-
mátka je zhruba z roku 2002, takže asi nejzajímavěj-
ší je nejvyšší vlajkový stožár na světě, kterým před 
dvěma lety ukradl Tádžikistán toto cenné prvenství 
Ázerbajdžánu. Největším dobrodružstvím v tádžic-
kém hlavním městě se tak stává hledání pošty a ná-
kup a odeslání pohledů, což je věc nelehká, neboť 
na poště sedí tři bolševické baby. Mise se ale nako-
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nec podaří a pohledy dokonce dojdou domů, i když 
na jednom z nich je podobizna tádžického prezidenta 
a na druhém zasedání parlamentu. Jinak to nešlo, po-
hledy hor se nedají koupit bez politické propagandy.

 V Dušanbe panuje nesnesitelné vedro přes 
50°, proto hned ve středu 31. 7. ráno vyrážíme na se-
verozápad od Dušanbe do Fanských hor, což je špi-
čaté pohoří přes 5400 metrů vysoké rozkládající se 
nedaleko hranic s Uzbekistánem a spadající přímo 
do pouště Karakum. Jeho vrcholky naštěstí pokrýva-
jí ledovce, takže v jinak zcela vyprahlé krajině není 
problém s vodou.
 Asi 150 km jedeme po vcelku obstojné sil-
nici, vedoucí také skrz dlouhý tunel, ve kterém je 
strašné vedro (asi vede blíž jádru), kterým teče men-
ší říčka a do kterého zapomněli dát asfalt. Podobá se 
to průjezdu menším peklem. Ve městečku Sarvoda 
přesedneme na výkonnější jeep a vyšplháme po těž-
ko průchozí cestě až do horolezecké základny, kterou 
s láskou vybudoval a betonem pokryl Velký medvěd 
ze Sibiře. Fanské hory jsou výrazně navštěvovaněj-
ší než Pamír, takže základnu obývá početná skupina 
Rusů. Není tedy důvod se zde zdržovat a rovnou vy-
rážíme k překrásně čistým Alaudinským jezerům ve 

výšce 2780 metrů, u kterých za hlasitého hýkání ná-
kladních oslů usínáme.
 Od jezer se vydáváme na dvou a půl denní 
stoupání na horu Zamok (5070). Bágly máme těžší o 

vybavení na ledovec. Stoupáme strmým údolím, ko-
lem jsou vysoké a špičaté skály a spousta suti. Kra-
jina je výrazně nehostinnější a neprostupnější než v 
Pamíru, úplně jinak krásná. Člověk si víc uvědomu-
je divokost země a nedostupnost hor. Stoupání vede 
kolem Mutných jezer, což je nádržka na bahno (poz-
ději zjišťujeme, že Mutná znamená Bahenní), a kde 
děláme druhý výškový tábor. Od jezer strmě pokra-
čujeme sypkou sutí pod ledovec Zamoku, kde sta-
víme stan ve výšce 4350 metrů. Večer je nádher-
ný, jsme zase úplně samy a máme super výhledy na 
okolní skalnaté hory. Další den odtud nalehko stou-
páme rozpukaným a strmým ledovcem na hřeben a 
po něm na vrchol Zamoku do výšky 5070 metrů. Vý-
hledy jsou úchvatné, radost veliká, výšková nemoc 
žádná, jsme výborně aklimatizovaní z Pamíru.
 Od zamockého ledovce sestupujeme zpět k 
Alaudinským jezerům, odkud další den pokračuje-
me přes průsmyk Alaudin pass 3860 k dalším nád-
herným jezerům Dušaka a Kulikalon, která jsou pod 
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2000 metrů vysokou stěnou. Na převýšení 1000 me-
trů nahoru a 800 dolu je nejhorší hlasitá a velká sku-
pina Rusů, se kterou se většinu cesty míjíme. 
 Od jezer další den sklesáme do vesnice Ar-
tuš. Cestu nám na posledních 5 km urychlí milí Tád-
žik, který nás vezme k sobě domů, dá nám večeři, 
nechá nás u sebe přespat a ráno nás hodí na bus do 
města Penjakent. Zde nás všichni okukují, ve měs-
tě totiž není nic zajímavého a nikdo sem nejezdí, je-
diným lákadlem můžou být přilehlé zavřené hranice 
s Uzbekistánem a rozoraná země za městem, o které 
se tvrdí, že jsou to ruiny starého města. My sem je-
deme navštívit osobu blízkou, výše zmiňovanou fa-
cebookovou kámošku našeho vzdáleného kámoše 
Tádžičku Mussadas. 
 Druhý den s ní vyrážíme za její rodinou osla-
vit konec ramadánu. Večer se jí, ráno se zabíjí koza a 
zase se jí. Procházíme se po pěkné horské vesničce, 
opět jsme cílem pozornosti. Živě konverzujeme.
 Do odletu máme ještě dva dny, a proto se je-

deme podívat do údajně krásného historického měs-
ta Istaravšan na severu Tádžikistánu. Staré cent-
rum jsme bohužel nenašli, ani místňáci o něm neví, 
měli tam ale hezkou mešitu a super bazar, kde se 
dalo koupit několik tun cibule, stovky tun melou-
nů, spousty nádobí a oblečení, co u nás vyšlo z módy 
před čtyřiceti lety, nářadí, elektronika, slepice, krá-
lici, dokonce i živí ježci, prostě všechno. Testujeme 
místní stravu, ne vše testem projde, resp. něco projde 
moc rychle.
 V neděli 18. 8. se ráno přesouváme zpět do 
Dušanbe, odkud v noci na pondělí spokojení odlétá-
me. Na chození a výstupy je Tádžikistán super, pa-
mátky tu nenajedete, lidi jsou ale moc milí a pohos-
tinní, příroda a hory nádherné, divoké a pusté. Tak 
někdy zas!

   SUP & ZUZKA
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Každý rozhovor začíná otázkou, odkud jsme. Ptá se 
nás úplně každý. Ti, co nereagují na Českou republi-
ku, začnou nadšeně přikyvovat na Čekoslovakia. Mi-
mochodem Řecko je v turečtině Yunanistán. 

Když si s vámi někdo začne povídat velmi dobrou 
angličtinou, do pěti minut se vám pokusí prodat
 koberec. 

Když si k nám na lavičku přisedne stará paní a začne 
mluvit turecky, zajímá se, jestli už jsme manželé a 
jestli máme děti. Překládá náhodný kolemjdoucí. 

Otázky na manželství jsou hodně časté.
Když na vás Turek mluví turecky, má pocit, že čím 
déle na vás mluví, tím větší šance je, že se naučíte 
turecky a porozumíte mu.

S angličtinou pochodíme málokdy. Naštěstí kaž-
dý Turek má po ruce Turka co anglicky alespoň tro-
chu umí. Třeba si ho přivede ze sousedního obchodu. 
Nebo zavolá kamarádce svojí sestry. Nebo se bude 
hodně usmívat a bud mluvit turecky s nadějí, že po-
chopíte. 

Naší turečtině nikdo nerozumí. Na „Yetigoler mili 
park“ nereagují asi čtyři Turci. Ten pátý odhalí, že 
chceme „Yetigoleri mili park“. To je pak už něco ji-
ného. Ach jo. 

Když ráno přijdeme k motorestu, kde jsme večer 
omylem vystoupili v domnění, že je to naše cílo-
vá zastávka, a kde bylo v noci asi 20 dálkových au-
tobusů, je tam jediné auto. Ahoj, ahoj. Odkud jste? 
Z České republiky. Odkud jste? Z České republiky. 
Aha, tak si nasedněte, svezu vás do města… Z řidiče 
se během těch 30ti kilometrů vyklube bývalý dealer 
Škodovek v Turecku. Zná všechny typy od formana 

po superb a za cestu nechce ani korunu.

Musíme do města a z horského parku žádné dolmu-
še nejezdí. Sejdeme tedy na silnici a stopujeme. Je 
to můj druhý stop v životě. Poprvé jsem stopovala 
tři týdny před tím s Mývalem. Trvalo to přes 3 hodi-
ny, než nám někdo zastavil, tak se toho obávám. Prv-
ní auto projede. Další ani nestopujeme, vypadá jako 
hasičské a je pod sirénou. Ale řidič sám zastavuje a 
nakládá nás. Neumí ani slovo anglicky, tak aby ces-
ta příjemněji ubíhala, jede v protisměru slalom mezi 
dopravními kužely, co jsou na středové čáře. Doba 
stopování: cca 1 minuta.
Když se na ulici zastavíte a tváříte se bezradně, co 
nkolika vteřin už je u vás Turek, co se vám snaží 
poradit.

Turek se vám snaží poradit, i když absolutně netuší, 
co chcete. Gas-kartuš? Evet, evet (=ano), bazar *ruč-
ní signalizace směru*. Turek vás vždycky někam po-
šle, zatáhne, nebo si najedne někoho, kdo to udělá za 
něj. Je to skoro neuvěřitelné. Někdy vám svojí ocho-
tou nesmírně pomohou a někdy se kvůli tomu po-
koušíte koupit propan-butan na největším trhu s ko-
řením v Evropě. 

Tuhý líh můžete v turečtině vyjádřit buď jako „ká-
men“, nebo jako „ohňostroj“. Nám se ho kupodivu 
ale koupit nepodařilo...

Tavuk durum je kuřecí kebab v tortile a doner kebab 
je to druhý povolený maso (hovězí nebo jehněčí) v 
housce. Tavuk doner stojí od 1,5 TL. 

Jedna turecká lira je 10 korun. Ceny jsou vlastně 
stejné jako u nás, hodně dobře se nakupuje. 

Balená voda 1,5 litru se dá nejlevnějši sehnat za 0,5 

34x TURECKO 

 Seděla jsem u televize a na čt2 dávali dokument o Turecku. Koukala jsem na něj a měla smíšené po-
city. Byl to asi měsíc, co jsem se z něj vrátila plná nejrůznějších dojmů a teď jsem nechápala, jak tu zemi 
můžou prezentovat takhle, z obchodu s koberci! Vždyť takhle to tam přeci nevypadá. My jsme s Vojtou letos v 
září poznali úplně jiné Turecko. Jaké? No, asi to za mě nejlépe řekne tahle mozaika:) 
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TL, neboli 50 kurušů. Kuruše nemá nikdo rád a celé 
Turecko se je snaží nepoužívat. 
Čerstvé ovoce nebo ovocná šťáva jsou v Istanbulu k 
dostání prakticky kdykoliv. Nejúžasnější jsou čerstvé 
fíky. Ochutnali jsme je až na konci dovolené díky 
jednomu Turkovi, se kterým jsme se setkali v kem-
pu u moře. Od té chvíle jsem je jedla pořád. Musela 
jsem jich za tři dny sníst kolem tří kilo. 

Turecké jogurty jsou slané a prodávají se nejčastěji
v kyblících 0,5 - 3 kg. Blé. Uzenin mají jen minimál-
ní nabídku a jsou opravdu drahé. Blé. 

Málokdo si taky vaří doma, jídlo se kupuje v lokan-
tách (jídelny). Tam vaří naprosto skvělá jídla, velká 
část je vegetariánská, tedy levná. Navíc je zábava si 
vybírat, protože jestli neumíte turecky, můžete jen 
odhadovat, co si to vlastně objednáváte. 

Turci vůbec nechápou naše krosny. Někteří se nám 
smějí, že jsme jako želvy - nosíme si domov na zá-
dech a jsme taky tak pomalí. 

Turkyně milují nošení kabátů. Je září, hodně přes 20 

stupňů a všichni kromě nás nosí už dlouhé jeansy a 
tváří se, že je hluboký podzim. 

Nejortodoxnější město, co navštěvujeme, je asi Is-
tanbul. Paradoxně. Taky se tam nejhůř domluvíte na 
ulici anglicky. Paradoxně? Jeden Turek nám to vy-
světluje - levná vesnická pracovní síla z ortodoxního 
východu země. 

V Turecku je nejdražší benzín na světě, litr za víc 
než 50 korun. Pro Turky je jeho koupě i nejbolesti-
vější na světě. Proč je tu tak draho? Obrovské daně 
a rafi novaná cesta státu, jak zdanit v Turecku velmi 
rozšířenou černou práci. 

Za prací se tu  běžně cestuje, klidně i 600 km. Díky 
tomu všemu je tu obrovsky rozvinutá síť dálkových 
autobusů. Vozový park je na úrovni naší Student 
Agency, ale palubní servis je větší. Samozřejmostí je 
nejen káva či čaj, ale i studené nápoje a přinejmen-
ším sušenka. Jednu jsme dostali i zmrzlinu. 

Cestuje se hlavně přes noc, i když všechny autobusy 
mají klimatizace. Jsou linky, které jsou na cestě i

Nádherná fresková výzdoba ve skalním kostele sv. Jiří v údolí řeky Ihlary, Kapadokie. Turisty hodně navště-
vované místo a jedna z mála ukázek byzantské kultury, se kterou jsme se setkali. Žádné običeje, samozřejmě.
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víc než 16 hodin. Čím dál jedete, tím víc se cena za 
1 km přibližuje 1 koruně.

V autobusech pracují výhradně a pouze stevardi, 
ženy to mají zakázané. Všichni stevardi mají děsně 
odstávací uši. 

Ryby se prodávají tak, že leží v koších na zemi a 
celý den je někdo polévá hadicí. 

Turci rádi polévají prakticky cokoliv hadicí.

V obchodních centrech jsou bezpečnostní rámy dete-
kujíci kov a u nich policajt s ručním detektorem. My 
jsme si poslušně sundali krosny a nechali se projet, 
Turci je ale úplně ignorují a jdou dál. Je to podivná 
kostra nefunkčního protiteroristického systému.
 
Nakupování v Turecku je úžasné. Ve městech jsou 
celé specializované ulice a čtvrti! Existují ulice, kde 
se prodávají jen váhy, ulice, kde se prodávají jen 
šrouby, nebo barevné pigmenty, nebo provazy, nebo 

vařiče čaje. Nejneuvěřitelnější příklad téhle kumu-
lace jsme viděli v Kayserei (slyšíte v tom tu „Céza-
reu“?:)), kde vedle sebe bylo v několika ulicích asi 
60 lékáren (v turečtině ECZARNE). Nevím, jak se 
mohly uživit, byla jich opravdu celá čtvrť kolem po-
likliniky a mezi nimi žádné jiné obchody, prostě lé-
kárna na lékárně. 

Na poště jsme byli dvakrát a pokaždé byli všichni  
zaměstnanci extrémně milí a ochotní. Stačilo se 
zeptat ostrahy u vchodu (nedokázali jsme se na 
přeplněné poště sami zorientovat) a byli jsme 
doprovozeni přímo k přepážce. Do Čr se píše za 24,-. 

Doprovod je prostě klasická součást pomoci. Vždyc-
ky jdou s vámi, přes celé nádraží, nebo klidně dva 
kilometry přes město. Případně vás někam zave-
dou. Vlastně je to fajn, ale občas se vyplatí ostraži-
tost, nebo můžete skončit třeba jako já s předražený-
mi jízdenkami. :) 

V Turecku je obrovské množství volně se toulajících 

Kayseri, město ve středním Turecku, kam jsme jeli, abychom vylezli na Erciyes Dağı (3916 m., na pozadí).
Náš velký cíl zůstal nepokořen, protože Vojtovo v Černé hoře zpřetrhané vazy se nestihly dost zahojit. 
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koček a psů. Kočky se nechaly hladit a byly z nás 
nadšené (Turci s nimi nezacházejí právě jemně). Ze 
psů jde často strach a rozhodně se kvůli nim vyplatí 
stavět si na každou noc stan. 

V Kapadokii roste divoké víno, které je neuvěřitel-
ně sladké a skvělé. Také tam často narazíte v přírodě 
daleko od domů na malá políčka s melouny, rajčaty, 
nebo jinou zeleninou. 

Cestu kaňonem, které vede ke skalním křesťanským 
kostelům, tu cestu, kterou vy zdoláváte v pohorách, 
absolvují Turkyně zásadně na jehlových podpatcích.

Na území Turecka je spousta řeckých antických pa-
mátek. A ty, co zničil čas, si Turci jednoduše staví 
znovu. Antické divadlo plné nákladních aut a jeřábů 
není problém. Na kusy rozřezané sloupy použité ve 
zdi jako normální kameny? Není problém. Nakonec 
jsme toho viděli mnohem méně, než jsme plánovali. 
Počkáme si, až to Turci dostaví a někdy příště si těch 
20 TL vstupného zaplatíme. 

Obydlí prvních křesťanů vytesané v měkké skále 
Turci povětšinou předělali na holubníky. 

Nejrozšířenějším a prakaticky jediným alkoholem 
co se dá jakž takž koupit je pivo EFES Pilsen. Nikdo 
bohužel už ale nevěděl, co to ta Plzeň je. :) 

Když jsme si pivo koupili jednou v Istanbulu, dostali 
jsme plechovku pečlivě zabalnou do novin a ještě ve 
tmavé igelitce. Jedno stojí 50 korun. 

V Turecku pravděpodobně neexistuje nic jako soci-
ální péče. Můžu tak jen hádat podle toho, že na kaž-
dém kusu městského trávníku v Istanbulu žijí a spí 
lidé. Celé rodiny se tam večer ukládají ke spánku za-
hrabaní do dek. Nejhorší na tom je, že je tam nejvíc 
dětí. Hodně maličkých dětí. Jsou z neustálého poby-
tu venku opravdu hodně opálené a mají od sluníčka 
hodně světle hnědé, skoro blonďaté vlasy. Nejvýraz-
ději žebrají ženy, mužů je tam jen pár a ti většinou 
jen sedí. Ženy často ukazují při žebrání ukazují svoje 
doklady, ale nepochopili jsme, proč. 

Úplně na jakémkoliv místě je možné setkat se s por-
trétem Mustafy Kemala Ataturka (zakladatelem mo-
derního Turecka). Jeho portréty jsou v samoobsluze, 
visí v malinké kanceláři, kde se prodávají lístky na 
autobus, jeho samolepky jsou na dveřích autobusu, 
dokonce si je policisté nalepili i na své auto. Všech-
no to jsou neofi ciální, nijak povinné portréty a vyob-
razení. Všichni ho tam mají z hluboké úcty a proto-
že chtějí. 

 Kdybych to měla shrnout, Turecko není prá-
vě vhodná země na puťák. Zajímavé hory jsou hodně 
daleko a cesta k nim je nákladná). Navíc jsou při po-
břeží Černého moře a příroda tam je hodně podobné 
té evropské s tím rozdílem, že tam úplně každý večer 
prší. A to není nic moc. Turecko je obrovské a auto-
busem s musí překonávat obrovské vzádlenosti. My 
najeli za těch 14 dní skoro 2500 km a čekání na spo-
je i jízda samotná nás stály spoustu času. Navíc jsme 
se nejednou potýkali s tím, že nás autobus vysadil ve 
čtyři ráno uprosřed cizího města a to není taky nic 
moc. 

Na druhou stranu vám Tu-
recko, asi jako každá země, 
ukáže víc, když jste tam 
sami, bez auta nebo bez 
cestovky. Potkáte lidi. A 
Turci rozhodně stojí za to! 

 TERKA

Julius Meinl čeká na nádraží v Selçuku na autobus do Istanbulu. Tak ahoj Turecko!
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 Většina z vás pravděpodobně ví, co to slovo znamená, ale kdyby snad náhodou ne, poskytnu vám 
malé vysvětlení – Banát je území v Rumunsku, kde je možné domluvit se česky. Je tam totiž šest vesnic, 
v kterých už nějaký ten pátek (spíš hodně, hodně pátků) žijí Češi. Tito Češi kdysi za dávných dob žili v zemi 
české, ale jednoho dne se rozhodli, že odejdou, a tak se vydali přes hory, doly, černý les. Překročili sedmero 
hor a sedmero řek, až dorazili do země rumunské (odpuste mou nevědomost, ale nevím, jak se to tam jmeno-
valo tehdy). Žijí si tam šťastně po mnoho let, a mají stále stejný životní styl jako jejich předci, kteří opustili 
naši Českou zem. 

 Něco takového nás opravdu zajímalo, a tak jsme se s Pipinem vydali do těch dalekých krajin podívat. 
Nešli jsme sami, bylo nás víc, asi tak dvacet. Naše malinká výprava se vydala za krásami Banátské krajiny a 
nevšední všedností našich krajanů.
 První vesnice, kterou jsme navštívili, byla Šumice, je dosti vzdálená od všech ostatních, pro v ní 
vlastně nic není. Potkali jsme jen jednu babičku, jak motičkou okopávala políčko. Několik příštích dní jsme 
se procházeli po horách a jedinými našimi společníky byla stáda ovcí, na která jsme občas narazili. Občas se 
nám zjevil nějaký bača a jedno ráno jsme měli tu velkou čest, že nás stádo krav přišlo vzbudit přímo až do 
stanu. 

BANÁT
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 Po několika dnech se ale krajina začala měnit. Ubylo lesů a nahradila je menší políčka, na kterých 
rostlo všechno možné. Nebylo to jako u nás, že by všude kolem silnic byla velká pole s řepkou. Tady neby-
ly ani silnice ani řepka. Každý sedlák měl svoje políčko a na něm pěstoval, to co potřeboval. Přišli jsme do 
další vesnice, do Rovenska. Tady byl krámek, kostel a docela hodně lidí. Občas jsme viděli i nějaké auto, ale 
bylo jich velmi málo. Zato jsme potkali několik koňských povozů a babiček s nůší. 

 Ve zbytku dní jsme ještě navštívili Gerník a Svatou Helenu. Čím níž jsme byli, tím víc bylo aut a lidí. 
Svatá Helena se asi nejvíc podobá našim vesnicím, ale pořád je úplně jiná. V čem je tedy ten rozdíl? Lidé 
jsou zde srdnatí, ale pořád mají dost práce. Každý má doma dobytek, k tomu nějaké to políčko, většina ještě 
švestkový sad. Všichni pálí vlastní slivovici a také ji velmi rádi společně konzumují. Domácí sýr není žádná 
vzácnost. 
 Většina Čechů má představu, že se tito lidé mají špatně, ale není tomu tak nebo alespoň ti, kterých 
jsme se na to ptali, si to nemyslí. Jsou šťastní, jediné, co je trápí, je to, že mladí odchází. Buď do rumun-
ských měst, nebo (a to mnohem častěji) do České republiky. Trochu absurdní je, že místo toho, aby ti kdo 
odešli, posílali peníze svým rodičům, musí rodiče posílat peníze svým dětem, protože ty často nemohou najít 
práci. Ale i přesto stále další a další lidé odcházejí a těžko říct, jak dlouho ještě budou vesnice žít.

           KLUBÍČKO
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 Již od podzimu jsme v pražských hospůdkách pravidelně debatovali o letní expedici Wiqvoušího já-
dra. Problém s výběrem destinace nebudu popírat. Ten chtěl na Ukrajinu, tomu se to zdálo nebezpečné a 
chtěl do Itálie, ten tam zas byl a chtěl někam úplně jinam a ten poslední zas brečel, že nemá peníze. 
Nakonec se naštěstí objevil bílý dým a cíl byl zvolen. Někomu možná přijde Černá hora nebezpečná na spa-
ní pod širákem, někomu zas bezpečnější než Česká republika. To nás naštěstí neodradilo a vydali jsme se 
vstříc novým zážitkům s věrným vozítkem Škoda Felicia Combi 1,3.
 V Alpách jsme tentokrát jen posvačili a pokračovali do Chorvatska k Plitvickým jezerům. Doporuču-
jeme tu jejich část, do které je přístup zakázán, je prostě nejhezčí.
 Přesvědčili jsme Kosťu, že proti slunci si musí koupit kapitánskou čepici, abychom se mu mohli zby-
tek cesty smát. 
 Mýval srávil celou dobu na atibiotikách a tak s námi nešel ani do národního parku Durmitor. Tam se 
k nám při výstupu na Боботов Кук (2 523 m) přidal horský pes, který s námi k překvapení okolí i nás vylezl 
až na vrchol. Dostal paštiku a jméno Bubínek na Mývalovu počest. 
 Cestou z Боботов Кук jsem uklouzl na ledu, následujících 50-100 metrů jsem překonal neobyčej-
ně rychle a zastavil se o kámen. Náraz mi zpřetrhal vazy na levé noze a moje angličtina se obohatila o slovo 
krečis - berle. V černohorské nemocnici byla docela sranda (kdyby to tak nebolelo), všechno probíhalo vel-
mi rychle a pohodově. Moji ošetřující lékaři mi vyprávěli, že jejich dědečkové spolu bojovali v nějaké válce 
a ten z nich, co byl „Italiáno“, dostal na důkaz věčného přátelství ořecha. 
 Kája s Kosťou se vydali do pohoří Prokletije a my s Mývalem zůstali v base campu. Jeho majitel byl 
srbský novinář Cheorge, který na každou otázku, která se týkala časového horizontu delšího než dvě hodiny, 
odpovídal vždy jen variací „I don´t know, may be someone kill me. May be I die.“ Byl to fakt krutor.  
 V Albánii jsme byli jen jeden den, ale pohled na kruhový objezd, na kterém jelo vozidlo složené z 
koně, povozu a gauče, na kterém seděl řidič, nás přesvědčilo o tom, že se tu ještě musíme někdy zastavit.
 Až na drobné zdravotní problémy to byla velice vydařená expedice na které jsme mimo jiné proje-
li všechna místa z průvodce LoneyPlanet a také viděli spoustu dalších neuvěřitelných věcí. Černá hora je ale 
především zemí, kde potkáte spoustu přátelských lidí s kterými se lámanou češtinou vždy domluvíte. 

            VOJTA

MONTE NEGRO 2013
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UĎOPEDIA 
 Otevřená uďovská encyklopedie              138. oddílu KEYA

 
 V roce 2013 má náš oddíl už sedm družinek.  V září se k Netaxům (vulgo Boraprům), Skřetům, 
Lemurům, Příšerkám, Axolotlům a Ještěrkám přidala ještě nejmladší holčičí skupinka Jejdové. Jsme rádi, 
že Keya žije a ve 20. roce existence to vypadá nadějně i do dalších let. 
 A kdo že jsme my, uďové, a co děláme, když zrovna neprcháme z místa srazu na vlak?
 

ANIČKA MANKOVÁ (KLUBÍČKO)
1. Jaká byla nejpodivnější věc, co jsi v životě jedl a při jaké to bylo příležitosti?
Pražené červy a cvrčky při jedné večeři na Oikose (vůdcovský kurz).
2. Jaká je tvoje nejúžasnější schopnost?
Dovedu se mnoho minut bez zastavení točit dokola!
3. Co v současné době děláš, když zrovna nejsi v oddíle?
Studuju na ETF UK obor sociální a pastorační práce. Taky zpívám v kapele KaL-
hotky. (Punčocha chce, abychom to psali s tečkou :)). Jde o menší hudební sesku-
pení, které doprovází Večery Chval na Lhotce. Pak se snažím ušít si šaty a zprovoz-
nit dřívka na rozdělávání ohně. Samozřejmě se taky občas ráda fl ákám, a to nejradě-

ji za přítomnosti kakaa a Terryho Pratchetta (nebo spíš Elánia, Smrtě a Toničky :)).        
 4. A co plánuješ do budoucna?:)
Z jakého pohledu mám na tohle odpovědět? To více teoretické – dodělat školu, najít si práci v oboru, vdát 
se a tak podobně. To konkrétnější – ještě nějakou dobu zůstat v oddíle, pokračovat v úpravách klubovny, zú-
častnit se střediskové Mafi e.

BÁRA TESAŘÍKOVÁ (ZOMBÍ)
1. Jaká byla nejpodivnější věc, co jsi v životě jedl a při jaké to bylo příležitosti?
Když nad tím tak přemýšlím, asi jsem nikdy nejedla nic vyloženě prapodivného 
(pokud nepočítám prapodivné kreace ve školních jídelnách).
2. Jaká je tvoje nejúžasnější schopnost?
Dokážu si přetočit jazyk kolmo a pak ho smotat. Dokážu zvedat jedno obočí. A 
když se rozcvičím, dokážu si dát nohu za hlavu. A hrozně ráda objímám lidi, pár 
přátel už mi přezdívá hug-machine!
3. Co v současné době děláš, když zrovna nejsi v oddíle?

Chodím do práce. Mimo to jsem teď s občanským sdružením Snažíme se pomáhat organizovala charitativ-
ní koncert Probuďme Afriku!, už druhý ročník. A když mám chvilku volného času, tak si ráda pustím jazz a 
francouzské šansony, usadím se v mém milovaném kulatém ratanovém křesle s hrnkem kvalitní kávy nebo 
voňavého čaje a listuji knihami od Agathy Christie nebo Umberta Eca, případně spisuji něco do šuplíku. No 
a když je venku hezky, chodím s kamarádkou po Praze nalíčená jako mim a hraju pantomimu, nebo se nao-
pak obleču do stylu viktoriánské doby nebo první republiky a 30. let a jdu si sednout do nějaké příjemné ka-
várničky.
 4. A co plánuješ do budoucna?:)
Do budoucna? Pevně doufám, že se mi podaří znovu složit přijímačky a dostat se zpět na FF UK, kde se mi 
teď v září bohužel nepovedlo postoupit do druháku. Pak bych to tam ráda pokořila a získala nějaký ten titul. 

e                 111111
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A jednou si na pár týdnů pronajmu srub ve Švédsku a budu snídat lívance na terase v ranní mlze!

CYRIL VÍTEK (UFO) 
1. Jaká byla nejpodivnější věc, co jsi v životě jedl a při jaké to bylo příležitosti?
Chobotnice v konzervě, tuším že to někdo odkudsi přivezl jako zajímavost...
2. Jaká je tvoje nejúžasnější schopnost?
Těžko říct, ale podle mne je hlavní, aby byla pohoda, dobrá a přátelská atmosféra a 
to beru jako jednu z věcí, do kterých stojí za to něco ze svých schopností dát...
3. Co v současné době děláš, když zrovna nejsi v oddíle?
Tak různě, nejradši různě něco kutím, k tomu občas klavír a asi úplně nejlepší je, 
když můžu zmizet někam do přírody, z dosahu civilizace, být jen sám sebou. Nej-
radši mám neobydlené oblasti, kde lze sledovat zvěř, pozorovat její návyky, zkoušet 

ji stopovat... a nikoho přitom nepotkat. 
 4. A co plánuješ do budoucna?:)
Pokračovat v tom co dělám, co mám rozjeté. Zajímají mne věci spíše technického ražení, takže bych rád po-
kračoval v tomto směru.

DAVID ŠLÉGL (DAVE) 
1. Jaká byla nejpodivnější věc, co jsi v životě jedl a při jaké to bylo příležitosti?
Jednou jsem jedl praženou kobylku. Bylo to v páté třídě, když se vrátil jeden spolu-
žák z Mexika a dovezl to na ochutnání.
2. Jaká je tvoje nejúžasnější schopnost?
Sedět a hodiny koukat do prázdna.
3. Co v současné době děláš, když zrovna nejsi v oddíle?
Mimo studium na FEL ČVUT zpívám v komorním sboru SMIX a ve vokálně in-
strumentálním tělesu Sborchestr (Orchestr a Sbor Arcibiskupského gymnázia), kde 
jsem momentálně manažerem. Taky jsem teď začal hrát na varhany.       

 4. A co plánuješ do budoucna?:)
To je těžká otázka... Rád bych dostudoval, měl stálou práci, rodinu a všechny zájmy co mám teď, ale vzhle-
dem k tomu, že to takhle moc nestíhám tak se bojím, že budu muset něco vypustit.

FILIP PELANT (FÍK) 

1. Jaká byla nejpodivnější věc, co jsi v životě jedl a při jaké to bylo příležitosti?
Je to už dvanáct let, co jsem jakožto skaut-nováček odjel na své první Hory, tehdá 
ještě s Orly. Ve snaze dobýt severní pól jsme měli vyrobit co nejvydatnější, nejhut-
nější a nejkaloričtější pochutinu, následně ji zkonzumovat a potom udržet po dvacet 
minut v útrobách. Vzali jsme to od podlahy a vlastně to dost připomínalo pohádku 
O Pejskovi a Kočičce - cukr, paštika, tatranky, ovesné vločky, párky, mlíko, rozin-
ky... Pro efekt jsme to dali do ešusu a povařili. Zde se ovšem podobnost s pohádkou 
zcela vytrácí, jelikož se neobjevil žádný zlý pes, který by to zblajznul, pročež jsme 

si to museli vyžrat sami. Asi nemusím vysvětlovat, že se nám časový limit zdál nechutně daleko. Co dodat? 
Tohle překonalo veškeré brouky, červy a londýnské kebaby, které jsem zkonzumoval později. 



KNIHA KEYA 2013 59

 2. Jaká je tvoje nejúžasnější schopnost?
Ještě před pár lety jsem byl nepřekonatelný v čůrání do dálky, ovšem pak jsem na chvilku přestal trénovat a 
forma odešla. Nyní se můj všeobjímající talent koncentruje spíše na vrhání věcí po lidech. Klacíčky, míčky, 
šišky, kamínky... Dejte mi hromadu štěrku a vhodnou oběť a zabavíte mě na dlouhé hodiny. Teď mě napadá - 
neměla to být nejúžasnější vlastnost? No dobře, tak ještě něco, co s tím vlastně docela související - umím há-
zet úplně skvělé žabky na vodě!
 3. Co v současné době děláš, když zrovna nejsi v oddíle?
Pořád ještě trávím spoustu času ve škole (bohužel/bohudík?), toho času na Přírodovědecké fakultě na oboru 
biologie. Krom toho musím s politováním přiznat, že jsem skoro všechno ostatní pověsil pro tento moment 
na hřebík. Na některé věci si ale sahat nenechám, a tak docela často zavítám na nějaký koncert, do kina, di-
vadla nebo hospody. Navrch ještě sbírám roličky od toaletního papíru, takže je vám asi jasné, že se vůbec 
nenudím.
 4. A co plánuješ do budoucna?:)
Dostudovat, najít si práci, založit rodinu. To zní hodně originálně, co? Do té doby bych se rád odnaučil pro-
krastinaci, čímž bych získal čas na důležitější a/nebo zábavnější věci. Příští prázdniny začínám jako „in-
struktor“ na jednom vůdcovském kurzu. Taky bych se docela rád časem podíval na nějakou zahraniční uni-
verzitu. Mám taky jeden čistě skautský plán - rád bych se dožil chvíle, kdy bude Modřanská klubovna hoto-
vá a zkolaudovaná. 

JÍŘA MANKOVÁ (ŠPUNT)

1. Jaká byla nejpodivnější věc, co jsi v životě jedl a při jaké to bylo příležitosti?
Docela nedávno jsem byla na blanickém výsadku a byla jsem ve skupince, kte-
rá spíše, než, že by obešla deset stanovišť, na třech spala. No a pak nás dovezli na 
jedno povinné stanoviště, kde se museli jíst červi a byla tam možnost si je osma-
žit, což ale na první pohled bylo zdržující a já už jsem pekelně chtěla do spacáku. A 
tak jsem to hecla a dala jsem si je za živa. A pak jsem hecla i celou mojí skupinku. 
A nakonec jsme byli jediná skupinka, která to hecla, takže ze sebe mam fakt dobrej 
pocit, i když jsem neobešla deset stanovišť. :)

 2. Jaká je tvoje nejúžasnější schopnost?
Zašpuntovávat se. (Případně taky tepelně upravovat vajíčka – na to jsem expert.)
 3. Co v současné době děláš, když zrovna nejsi v oddíle?
Nohele, ve středu jsem jela na jižní spojce. (Na první jízdě!) Dost času taky trávim nemocná v posteli. A jez-
dim na statek k Tlučhubovi (a pak se vracim nemocná.) A někdy taky dumávám nad bezbřehostí bažin. 
 4. A co plánuješ do budoucna?:)
Kouknout se na všechny Star Wars, někdy udělat maraton Červenýho Trpaslíka, cezúčastnit se americký pře-
vlekový helouínský párty, dodělat novej keya zpěvník, naučit se na klavír celej Svatební den na Troldhauge-
nu od Griega a udělat Jejdům na družinovce kakao. Jo! A taky jsem nedávno chytla kytici, takže se musim 
do 11. Srpna vdát. 

JONÁŠ ŠERÝCH (PIPIN)

1. Jaká byla nejpodivnější věc, co jsi v životě jedl a při jaké to bylo příležitosti?
 No asi pražený cvrček. Bylo to na vůdcovkách OIKOS.
2. Jaká je tvoje nejúžasnější schopnost?
Napadají mě totální ptákoviny a vůbec uplné podivnosti. Téměř kdykoliv a kdeko-
liv. Taky vím co je to meromorfní funkce a umím vypočítat reziduum. =D
3. Co v současné době děláš, když zrovna nejsi v oddíle?
Hlavně studuju... Do školy mám spoustu dost těžkých úkolů a učení, takže na to 



60 UĎOAKTIVITY

padne fakt hodně času... Každý měsíc taky hraju na kytaru na modlitbě chval na Lhotce (někdy se stavte :) ). 
No a nebo když mám fakt hodně času, tak jdu lovit kešky. 
 4. A co plánuješ do budoucna?:)
Začít plnit svoje povinnosti včas :D 

JOHANA VÍTKOVÁ (VEVERKA)

1. Jaká byla nejpodivnější věc, co jsi v životě jedl a při jaké to bylo příležitosti?
Cukrovou vatu opečenou na ohni, bylo to na jedné akci, kde jsme vystupovali se 
skupinou :) no a trochu jsme se nudili tak jsme zkoušeli co všechno se dá opéct. A 
hlavně jsme to všechno opékali ve středověké dobové táborové kuchyňi, kde nebyla 
jediná moderní věc (krom té naší cukrové vaty). 
2. Jaká je tvoje nejúžasnější schopnost?
Schopnost ze všeho něco vyrobit  :)  
3. Co v současné době děláš, když zrovna nejsi v oddíle?

Tančím středověké tance ve skupině Saltatores regina Beatrix. A když zrovna nejsem na nějaké akci s tan-
cem, tak si hraju s korálkama a nebo někde něco fotím.V poslední době také jezdím jako fotografka na dře-
várny a larpy.

JUDITA ŠLÉGLOVÁ (MATÝSEK) 

1. Jaká byla nejpodivnější věc, co jsi v životě jedl a při jaké to bylo příležitosti? 
Papír s inkoustem, bylo mi 6 a chtěla jsem vymyslet něco, kvůli čemu nebude hlad 
ve světě. Výsledkem byla modrá a podrápaná pusa...místo záchrany životů.
2. Jaká je tvoje nejúžasnější schopnost? 
Za použití letadla dokážu létat.
3. Co v současné době děláš, když zrovna nejsi v oddíle? 
 Studuju gymnázium, zpívám a starám se o rybičky
4. Co plánuješ do budoucna? 

Dostudovat, začít pracovat, vdát se, založit rodinu, dopracovat, spokojeně umřít

KRISTÝNA STRUKOVÁ (KIKI)

1. Jaká byla nejpodivnější věc, co jsi v životě jedl a při jaké to bylo příležitosti?
Na vrchní příčky určitě patří nějací červíci, jež byli pozřeni nešťastnou náhodou a 
potom asi všechno, co se mi dostalo do pusy, když jsem byla malá. Leckdy to byly 
opravdické skvosty, které nebyly primárně určené k jídlu - třeba takové mýdlo, 
omítka, kůra... Pak sem určitě patří moje a mamky kulinářské výtvory, do kterých 
se nám přimotaly zvláštní přísady. Jen pro představu, už jste někdy jedli skořicový 
segedínský guláš (za mě brr)? 
2. Jaká je tvoje nejúžasnější schopnost?

Jestli si o mně myslíte, že jsem superhrdina, nemýlíte se. Mám tolik superúžasných schopností, že kdybych 
je začala vypisovat, neskončím snad nikdy :)
 3. Co v současné době děláš, když zrovna nejsi v oddíle?
Teď momentálně pitvám, jinak studuji medicínu a ve zbytku volného času se učím, spím a učím.       
 4. A co plánuješ do budoucna?:)
Kdo ví? Primárně asi přežít studium.
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MARKÉTA PELANTOVÁ (NEZMAR)

1. Jaká byla nejpodivnější věc, co jsi v životě jedl a při jaké to bylo příležitosti?
Nevím, co to bylo za jídlo. Bylo to cosi neidentifi kovatelného ve školní jídelně.
2. Jaká je tvoje nejúžasnější schopnost?
Umím se fundovaně vyjádřit k jakémukoliv tématu. Ráda to využívám :-).
3. Co v současné době děláš, když zrovna nejsi v oddíle?
Chodím do tanečních, hraju fl orbal, dále hraju na klavír a varhany.... Popravdě? 
Nejradši si zalezu s něčím dobrým v ruce ke knížce nebo počítači.
4. A co plánuješ do budoucna?:)

Plánuji přežít tuto zimu pokud možno zalezlá v pelechu a za dva roky odmaturovat. 

PROKOP ŠILHAVÝ (KUŘE)

1. Jaká byla nejpodivnější věc, co jsi v životě jedl a při jaké to bylo příležitosti?
Podivných věcí jsem pozřel opravdu mnoho. S kamarádem jsem před asi sedmi lety 
ochutnávali všechno, co se dalo. Při té příležitosti jsem ochutnal snad skoro všech-
no. Od různých rostlin, přes broučky až třeba po omítku. Docela hnusný byl kořen 
nějaké rostliny, jehož povrch byl silně hořký a veprostřed nasládlý. Nic moc také 
nebyly takové chlupaté lusky kručinky nebo bodlák. Ale úplně nejhnusnější z toho 
všeho mi připadá asi moucha. Povrch je sice bez výraznější chuti, ale když ji člověk 
rozkousne, vystříkne z ní úplně odporná tekutina.

 2. Jaká je tvoje nejúžasnější schopnost?
Nevím. Asi nemám žádnou speciální schopnost.
 3. Co v současné době děláš, když zrovna nejsi v oddíle?
Jsem v posledním ročníku na gymnáziu. Všichni učitelé se zbláznili (obzvlášť pí. Valíková – kdo zná, ví) 
a tak poměrně hodně času strávím úplnými hovadinami. Zbytek se snažím strávit nějak smysluplně, proto-
že ho už moc není. Občas chodím hrát s kamarády fl orbal, nebo je i spoustu jiných společenských aktivit ;). 
Doma dělám, co se namane.

MIRIAM ŠÁRKOVÁ (PUNČOCHA)

1. Jaká byla nejpodivnější věc, co jsi v životě jedl a při jaké to bylo příležitosti?
Pražení červi. Ochutnala jsem je během vůdcovského kurzu. Jedna večeře – trošku 
netradiční, ale stála za to! Chutnali jako popkorn. Byly tam ještě pražené kobylky, 
ale ty jsem raději přenechala jiným.
2. Jaká je tvoje nejúžasnější schopnost?
Nikdy jsem nad tím takhle neuvažovala... Nechám to na každém, ať to posoudí sám. 
:-)
3. Co v současné době děláš, když zrovna nejsi v oddíle?

Chodím do školy – na matematicko-fyzikální fakultu, kde se vzdělávám na učitelku fyziky a matematiky. 
Kromě té, která mi zabírá hodně času, se snažím trošku hrát na kytaru, méňě často na klavír. Jinak chodím 
zpívat do sboru u kostela sv. Petra. A scházím se s kapelou z kostela a nacvičujeme písničky na modlitbu 
chvál. Samozřejmě si občas vyrazím s přáteli ven :-)
 4. A co plánuješ do budoucna?
No, zatím studovat. Ale kdo ví, jak mi to půjde. Po táboře se Skřeti stanou rangers. Tak se těším, až budeme 
podnikat společně spoustu věcí.
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 4. A co plánuješ do budoucna?:)
Určitě plánuji jít na vysokou školu. Doufám, že neurazím žádné fi lology či fi losofy, ale nějakého praktičtěj-
šího, tedy technického, zaměření. Pravděpodobně něco matematicko-informatického. Zatím nic víc do bu-
doucna neřeším.

TEREZA PRŮŠOVÁ (TERKA)

1. Jaká byla nejpodivnější věc, co jsi v životě jedl a při jaké to bylo příležitosti?
V jedné turecké lokantě (levná jídelna) jsem jedla pravý výživný dělnický dezert, 
který byl z fazolí, hrachu, krup a žlutého slizu. Sliz nebyl špatný, ale luštěniny a 
kroupy silně nasladko nejsou nic, co bych chtěla opakovat. Jen o něco málo horší 
byla táborová Lemuří poridge z drcených vloček. Fakt nesnáším poridge, s každou 
další porcí víc a víc. 
2. Jaká je tvoje nejúžasnější schopnost?
Skoro bezbřehá upřímnost. Mluvím a chovám se podle toho, jak se cítím. Což je 

velmi nepraktické, občas dost neomalené a  způsobuje to nepříjemnosti. Ale patří to v tuhle chvíli ke mně. A 
taky jsem úžasně vytrvalá a neustále zkouším najít někoho, kdo by se mnou hrál deskové hry. Ještě jsem to 
nevzdala, ale odpor je veliký. Takže pokud  máte stejný problém... :)
 3. Co v současné době děláš, když zrovna nejsi v oddíle?
O volných víkendech jezdím domů (bydlím na vesnici nedaleko od Mostu), užít si všechny ty věci domova, 
které mi v Praze chybí. V první řadě tu postrádám naše zvířátka, hlavně čočky (kočky). Taky spaní na poste-
li, internet, lednici, do které nemusím nakupovat za měsíční rozpočet já, svou knihovnu, malování (můj ko-
níček:)), maminky vaření, tatínkův humor, pikle i hádky se sestrou, takovou tu pohodu, no prostě bezstarost-
ný život. V Praze studuji Historii na FF UK a fakt mě to baví. 
 4. A co plánuješ do budoucna?:)
Jejda, toho je! Naučit se pořádně francouzsky, latinsky a taky líp tancovat a hrát. Chci si vyhradit větší pro-
stor pro malování a taky pro kvalitní vaření. Ale hlavně plánuju dál cestovat, hodně a ještě víc. A naučit se 
lézt a hlavně pořádně jistit, abych při tom cestování nespadla dolů přes Okraj. 

TEREZIE KORCOVÁ (MÍČEK)

1. Jaká byla nejpodivnější věc, co jsi v životě jedl a při jaké to bylo příležitosti?
Mravence ve školce, ale plánuju sníst židli.
2. Jaká je tvoje nejúžasnější schopnost?
Umím rozesmát sama sebe, prakticky kdykoli a bez jakýchkoli pomůcek (přezdívku 
blázen beru jako kompliment :))
3. Co v současné době děláš, když zrovna nejsi v oddíle?
Studuju na Ag, kreslím, čtu chytré knížky (př. Pratchetta), hraju basketball a cho-
dím do divadla- pořád! :)

 4. A co plánuješ do budoucna?:)
Asi pojedu na Galapágy, jinak bych chtěla studovat psychologii a možná se podívat do Anglie. 
Plánuju koupit ostrov a naučit se dunkovat.
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TOMÁŠ BUBENÍČEK (VEJVAR)

1. Jaká byla nejpodivnější věc, co jsi v životě jedl a při jaké to bylo příležitosti?
Asi rozmixovaný hamburger s zelím, červenou řepou a zmrzlinou. A ano, nevypadá 
ani nechutná to dobře.
2. Jaká je tvoje nejúžasnější schopnost?
Mé fl atulence jsou prý „omamující“.
3. Co v současné době děláš, když zrovna nejsi v oddíle?
Školu, YouTube videa a mnoho dalších věcí.
4. A co plánuješ do budoucna?:)

Zajímám se docela o design, takže doufám že se dostanu do nějaké pozice kde ho budu moci prakticky 
využít...

TOMÁŠ KOREC (KÁMEN)

1. Jaká byla nejpodivnější věc, co jsi v životě jedl a při jaké to bylo příležitosti?
Pravděpodobně mravenci, kdysi na táboře a z nudy.
2. Jaká je tvoje nejúžasnější schopnost?
Udělat 60 kliků za 10 vteřin. (Pozn.red.: Redakcí ověřeno v jisté stanici metra B)
3. Co v současné době děláš, když zrovna nejsi v oddíle?
Stříhám fi lmy, učím se s grafi kou a studuji.
4. A co plánuješ do budoucna?:)
Slavit Vánoce, jezdit na tábory a konzumovat palačinky!

VOJTA FIŠER (VYKAČ)

1. Jaká byla nejpodivnější věc, co jsi v životě jedl a při jaké to bylo příležitosti?
Na skautské akci asi líná kaše (do cca 1l studené vody bujón, pytlík bramborové 
kaše a májka). To bylo ke konci „líné trojdenky“. Jinak takové palačinky smažené 
na mogulu měly také svou osobitost.
2. Jaká je tvoje nejúžasnější schopnost?
Vcelku zajímavá je má schopnost / potřeba vše přesně defi novat a popsat vědec-
ky (převážně fyzikálně). Obzvláště zajímavé jsou situace, kdy třeba na táboře k do-
nucení lidí k jisté činnosti vysvětluji její potřebnost. (Místo: „podrž tu teepeeov-

ku!“občas volám na někoho: „Přijď to podržet, jinak síla vyvíjena na druhém konci bude příliš vysoká. Jen 
si představ to rozložení sil!“)
 3. Co v současné době děláš, když zrovna nejsi v oddíle?
Asi jako většina studuji. V časech volna se často stavuji na cony, různé poníkářské akce...
Také často a rád kutím, převážně elektroniku. A zabývám se hudbou, zvukařinou...
 4. A co plánuješ do budoucna?:)
Studovat; nechat se zaměstnat; vydělat peníze; koupit si za ně letadlo; vyletět nahoru; vyčůrat se do mraků.
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VĚTA DĚKOVACÍ
 Speciální dík patří rodině Šilhavých, protože nám na tábor půjčili rodinné auto, když to oddílové 
nemohlo. Bez jejich pomoci by nás bylo čekalo dost problémů a komplikací, takže ještě jednou děkujeme! 

VĚTA PROSÍCÍ
 Pokud máte doma něco, čeho se chcete zbavit a o čem si myslíte, že by se našemu oddílu mohlo ho-
dit, neváhejte nás kontaktovat!:) Hodily by se nám třeba matrace, nebo přezuvky, nebo spousta dalších věcí 
na zvelebení klubovny (třeba polštáře, nebo větší kusy látek, které by šly nabatikovat).
 Také nás nejspíš příští rok po táboře čeká výměna oddílového auta, takže kdybyste se doslechli o ně-
jaké zajímavé nabídce...:)

VĚTA PŘACÍ
 Přejeme vám všem hodně štěstí a radosti. Jsme rádi, že jsme tenhle rok prožili takhle parádně a moc 
doufáme, že nás všechny čeká ještě spousta skvělých zážitků a hlavně hodně těch společných. 
 Tak ahoj v roce 2014! 


