
 

 

To nebude třeba, Kečupe. Jedná se pouze o jeden 

nespisovný výraz. Lament se totiž pokusil navrhnout 

kompromis, ale to, že ho Praštil odmítl, se nestaví na 

tom, jestli použil spisovný či nespisovný výraz. 

Každopádně ti děkuji za to, že jsi spolehlivý a obrázky 

mi poslal. Díky nim si můžeme ukázat, jak řešit hádky 

založené pouze na tom, že Vám někdo zasedne 

místo u ohně.  

Řešit někdy musíme i jiné věci, kterými můžeme 

být velmi zaskočení. Už po Vás chtěl někdy někdo  

na ulici peníze? Ano? Jak jste se zachovali? Ne? Co 

byste měli dělat?  Neměli byste jako skauti pomoci? 

Co když jste děti a nikomu peníze dávat nemáte? Na 

tyto otázky nám odpoví paní Bukačová. Žena, která 

sic skautkou není, ale dobré skutky sype z rukávu 

každý den! Děkujeme Báře za ilustrace bezdomovců. 

Zbývá poslední otázka. Víte, jak se jmenuje třeba 

Kečup? A co Rádio? Kdo na své první výpravě tak 

pískal, že si také vykoledoval přezdívku? Jak Ségra 

celou křížovku udělala? Tajemství titulní strany 

Záběru můžete odhalit tak, že otočíte první stránkou. 

Marta, šéfredaktorka časopisu Záběr 

(marticka.levmail.com) 

Můžete nám psát do redakce. 

Z  Á  B  Ě  R 
č. 11                                                         leden 2017 

7. oddíl vodních skautů  

Štiky Hradec Králové 

http://stikyhk.skauting.cz/ 

    Já tu byl ale první! 

 Marto, ten text 

nejspíš změň. 

 

Nespisovný výraz! 

Hrubka! Tak to 

abych se na to 

podívala. 

 

 

Renčo, upřímně se 

obávám, že jich tam 

bude víc. Kečupe, 

nemá cenu to měnit. 



Den jako každý jiný. Tentokrát jdu ale z kroužku 
sama, bez doprovodu kamarádky, ale i přesto 
mám dobrou náladu. Obvykle se mi ale nestává, 
že by mi někdo na potkání říkal… 

Klidně si tu sednu a zmrznu 

nebo se oběsím 

Podvodník nebo upřímný člověk? Proč něco 

takového vykládá mně? Jak bych se měla 

zachovat? Co by udělali moji rodiče? Můžu 

vůbec jejich úsudek srovnávat se svým? Jsem 

skautka. Co bych jako skautka měla udělat? 

Tohle všechno se mi honilo hlavou, když mě  

o peníze požádal údajný bezdomovec. Začalo 

to asi takhle. 

„Dobrý den, slečno, mohl bych se Vás na 

něco zeptat?“ Další kolemjdoucí, co se chce 

zeptat na cestu, pomyslela jsem si. Otočila jsem 

se a zpříma se na něj podívala, připravena 

navést ho na správnou cestu. Nejdříve mlčel 

jako by hledal slova, což mě docela zmátlo, 

protože lidé se mne obvykle ptají hned. Po chvíli 

začal: „Slečno, já jsem upřímný člověk a 

nebudu Vám lhát. Já jsem prostě na ulici, 

nemám rodiče, nemám nic, ale to by bylo na 

delší vypravování. Nemáte nějaké peníze, 

alespoň na azylák? Klidně si tu sednu a 

zmrznu,“ ukázal k plotu, „nebo se oběsím, ale 

kdybyste něco měla, moc by mi to pomohlo,“ 

dořekl a posadil se k plotu. Jestli mluví pravdu, 

tak ať se pro mě za mě oběsí. Je to 

nejjednodušší řešení, nedokázala jsem potlačit 

morbidní myšlenku. Osud nějakého muže okolo 

dvaceti let, který je tak ubohý, a troufne si jenom 

na mladou dívku, mi byl prostě lhostejný. Ještě 

k tomu mi jako bezdomovec nepřipadal. Hned 

několik faktů na to poukazovalo. Možná, že by 

se na to našlo nějaké vysvětlení, ale…  

Když šel naproti mně, ještě než mě oslovil, 

vypadal jako normální spokojený člověk. 

Nevypadal hladově ani promrzle a byl celkem 

čistý a vlasy měl taky nedávno myté. Ubožáka 

ze sebe začal dělat teprve potom. Navíc bylo 

docela zřejmé, že jeho řeč byla nacvičená. 

Sama bych to zahrála i lépe. 

 „Zrovna žádné peníze nemám,“ zkusila jsem 

to. Byla jsem pitomá, že jsem hned potom 

neodešla. „Alespoň dvacku.“ Nevěděla jsem, co 

mám dělat. Cítila jsem se 

celou situací zaskočená. 

Nikdy jsem neuvažovala o 

tom, jak bych se měla 

zachovat. Byla jsem 

zatlačená do kouta, přitom 

ho stačilo odbýt a odejít. 

Sáhla jsem tedy  

do kabelky a vytáhla 

peněženku. Otočila jsem 

se pro jistou zády a 

přehrabovala jsem se 

v drobných. Většinou 

s sebou peníze ani 

nemám, ale tentokrát jsem 

měla. 

„Na co studujete?“ zeptal se mě.  

„Jsem na základce,“ zamumlala jsem.  

„Tak dvacet sedm, azylák stojí čtyřicet, ale 

dvacet sedm bude stačit.“ Tak on si ještě 

diktuje. Dala jsem mu dvacku a odešla jsem. 

Otázka ale zůstává. Zachovala jsem se 

správně? Na co jsem tou dvackou vlastně 

přispěla? 

Nezodpovězené otázky 

Vešlo už ve všeobecnou známost, že paní 

Bukačová pracuje na charitě. Co si o tom myslí? 

A jak nám poradí, abychom se v takové situaci 

zachovali? To se můžete dozvědět právě teď 

v rozhovoru právě s ní. 

 Jak se dá na takovém člověku poznat, že 

opravdu potřebuje pomoc? Setkala jste se 

někdy s případy, že by to na vás někdo hrál? 

 



To je právě to. V naprosté většině případů to 

nepoznáte. Ze zkušenosti vím, že ve všech 

případech, kromě jednoho, kdy jsem půjčila kolo 

(ale přece jen trochu známému člověku), aby  

v lese mohl dohonit psa zapůjčeného z útulku, 

si všichni vymýšleli a lhali, jako když tiskne. 

Nebo jako když krade? Dokonce i 

nejpřesvědčivější slečna, která předstírala, že je 

hluchoněmá a  měla na lístečku napsáno, že ji 

na nádraží okradli. Pak jsem se dočetla  

v novinách, že i ona své rozrušení jen hrála a  

v okolí hlavního nádraží  lákala z lidí peníze. 

Jeden pán mi zase sebejistě tvrdil, že je lékař 

a došel mu benzín a potřebuje si koupit alespoň 

do kanystru, aby 

mohl odjet. Když 

jsem vyjádřila 

pochybnosti nad jeho 

historkou, hbitě ji 

naučeným hlasem 

velmi jistě zopakoval. 

Řekla jsem mu, že 

kdyby byl rovnou 

řekl, že chce na pivo, 

tak mu dám. Vůbec 

nezapochyboval ani 

se nezastyděl a řekl 

si tedy o pár korun na 

pivo.   

Mělo by podle názoru dávat takovým 

lidem peníze i dítě? 

   

Naprosto ne. Byť se pomoc konkrétnímu 

člověku zdá jakkoli bohulibá, myslím si, že jako 

děti a studenti můžete pomoci jiným způsobem, 

například jako letos při Národní potravinové 

sbírce. Tam jdou potraviny těm nejpotřebnějším 

lidem a je to lepší než peníze, za které si žebrák 

ve mnoha případech koupí nejspíš alkohol nebo 

cigarety. Naši dobrovolníci také několikrát  

do roka pořádají akci Sladké ráno pro lidi bez 

domova. Napečou buchty a koláče a přivezou je 

do Domu Matky Terezy na Pouchově, kde si 

každý bezdomovec může dát pro změnu něco 

dobrého a zavzpomíná třeba na dobré časy  

u maminky a ve své rodině. 

 
Jak pomáhá takovým lidem charita? 

 
Mnoha způsoby. Jsme schopni takové lidi 

ubytovat, poskytnout jim nocleh, pobyt v teple, 

možnost ohřát si jídlo, vykoupat se, vyprat si 
osobní věci. Sociální pracovnice zjistí jejich 
situaci, snaží se sehnat jim nějaký prostředek 
obživy, dávky v nouzi, důchod, podporuje je  
v hledání zaměstnání… Snaží se, pokud to jde, 
navázat znovu vztahy s rodinou. Samozřejmě 
poskytujeme nejen pobyt v teple, ale hlavně 
něco dobrého do žaludku. Právě v Domě Matky 
Terezy může každý dostat zdarma teplou 
hutnou polévku s pečivem a teplý nápoj. Pokud 
někoho takového potkáte, klidně ho tam 
pošlete. Problémem je, že 97% lidí žijících  
na ulici je psychicky nemocných a třeba se  
do azylového domu bojí jít nebo prostě nechce 
a raději spí doslova na ulici nebo v odlehlých 
lokalitách HK. I za takovými jezdí naši terénní 
pracovníci a zvou je, aby se přišli najíst a umýt, 
přespat v teple. Nosí jim léky, poskytují 
zdravotní pomoc, základní jídlo, přikrývky, snaží 
se řešit individuálně jejich situaci. Ti, kdo jsou 
šikovní, mohou začít v azylovém domě pracovat 
- v různých dílnách, vaří pro ostatní nebo  
po ulicích prodávají časopis Nový prostor. 
Dostat příležitost pracovat a sám si peníze 
vydělat je mnohem lepší než naučit se peníze 
jen tak přijímat a brát a brát. A zapomněla bych 
ještě na možnost vystavení takzvané úvěrové 
jízdenky. To je zvláštní jízdenka, kterou může 
vystavit sociální pracovnice v případě, že se 
člověk potřebuje někam nutně dopravit a nemá 
peníze (doufám, že této informace hromadně 
nevyužijete při jízdě na tábor :-) . Využívají ji 
třeba vězni propuštění z výkonu trestu. Zásadou 
je, že peníze jako takové u nás nikdo 
nedostane. Díky Sociálnímu šatníku  
na Benešově třídě mají tito lidé i možnost dostat 
zdarma darované oblečení. Pokud se takový 
člověk stěhuje do svého, může dostat  
ze šatníku i základní nábytek. 

 
Co byste doporučila skautům, jak 

dospělému tak dítěti, aby se v takové situaci 
zachovali? 
 

Dospělí ať si sami rozmyslí, jak se zachovají. 
Důležité je, aby jednali tak, aby se necítili  
pod tlakem. Aby se naučili říci ne a odmítnout 
pomoc, pokud pomoci nechtějí a daný způsob 
jim nevyhovuje. Mohou odkázat na pomoc, 
která již existuje nebo pomoci jiným způsobem. 
Jedna moje kamarádka nabízela, že takovému 
člověku koupí v Tescu svačinu, jakou si vybere. 
Vymlouval se a chtěl peníze. Jiný člověk zase 
kafe a koblihu od jiné kamarádky  přijal. 
Dalšímu zase jiná kamarádka věnovala 



stravenku.  
 

Pokud se jedná o děti, neradím jim ani 
vytahovat peněženky. Jednak o ni mohou přijít 
a jednak kdo opravdu potřebuje pomoci, tak o ni 
zpravidla nežádá dítě. Na druhou stranu, pokud 
by se jednalo o nějakou nebezpečnou situaci, 
kdy po Vás někdo velmi nekompromisně 
vyžaduje peněženku a třeba i vyhrožuje, je lépe 
peněženku odhodit a raději rychle utéci.  

 

Mladším dětem radím raději nereagovat a 
rychle se vzdálit. Starším radím odmítnout, 
slušně se rozloučit a vzdálit se. Ještě starší 
mohou odkázat právě na pomoc Charity, která 
existuje a velmi dobře funguje. A nevěřit všemu, 
co slyší jako odpověď.  

 
s pozdravem J.P. - paní Bukačová 

Otázky a úvodní článek: Marta 
Obrázky: Bára 

 
 

O tomto nemůže být pochyb. 

Může být vodák a námořník 

zároveň excelentním běžkařem? 

Stačí si jen připomenout norského polárníka 

Fridtjofa Nansena a hned musí být každé Štice 

jasné, že spojení běžek a moře či řeky je 

přínosné a krásné. Nansen totiž jako zdatný 

běžkař překonal na běžkách celé Grónsko. 

Protože mu to chvíli trvalo, tak měl asi dost času 

na přemýšlení, neboť hned po návratu si 

usmyslel, že by nebylo špatné dojet na běžkách 

až na severní pól. Nebyly to tenkrát zrovna 

obydlené a kraje, proto Nansen rozhodl, že se 

k pólu přiblíží na lodi a teprve zbytek doběhne 

na lyžích. Byla to právě slavná loď Fram, která 

ho donesla docela blízko cíli. Ten kousek k pólu 

už Nansen dorazil na lyžích. Pro jistotu si na 

sáňky ještě naložil kajak, kdyby se cestou 

objevily nějaké ty vodní překážky. Severní pól 

sice netrefil úplně přesně, ale na tu dobu byl 

prvním člověkem, který se dostal tak blízko. Jak 

je vidět, je koho následovat, a když Nansen 

dokázal dojet na pól, není důvod být 

neúspěšným v Orlických horách.  

Na začátku každé objevné cesty je dobré 

seznámit se se základy pohybu na zvoleném 

dopravním prostředku, tedy na běžkách.  

O rychlost a styl zase tolik nejde, to je věcí praxe 

a vůle. Existují však skrytá úskalí, které si nyní 

odkryjeme, čímž se pravděpodobnost zdaru 

výpravy významně zvýší.  

Vřele je každé Štice doporučeno: 

Ještě doma 

 Odstranit ze skluznice zbytky 

starého vosku 

 

 

 

 

 Seznámit se doma na koberci     

s vázáním a zkusit si běžky připnout na  

nohu. Tato dovednost musí být 

dokonalá, neboť doma v teple a 

suchými lyžemi je to zcela jiné než 

v mrazu, větru, bez rukavic a botami 

obalenými sněhem. Pro nabití 100% 

jistoty mohou zkušenější Štiky 

natrénovat tuto činnost poslepu, 

jednou rukou apod. 

 Natrénovat sepnutí běžek a hůlek 

páskami nebo spínáky 

 Nastavit si délku poutek u hůlek na 

správnou velikost 

Při vykládání běžek z autobusu 

 Nečekat na svoje lyže, ale zapojit 

se do „hada“ a vykládat všechny běžky 

kamarádů tak, aby to bylo co nejdříve 

hotové.  

 Neběhat kolem autobusu jako 

splašená treska, neboť autobus může 

začít couvat a řidič nevidí všude 

Před začátkem cesty 

 Před nazutím lyží vyřídit svoje 

biologické potřeby (čůrání, pití, posilnění) 

 Pokud mám zájem o mazání 

skluznice voskem, nepokládám lyže  

do sněhu a spořádaně a včas se zařadím 

do mazací fronty. Mokré lyže nebudou 

mazány! 

 Pásky či spínáky dát hned  

do batohu, ve sněhu je už nikdo hledat 

nebude 

 Řádně zavázat boty a přetáhnout 

návleky 



 Vyklepat sníh z vázání a pokusit 

se o nazutí lyží 

 Připravená Štika se rozhlédne 

kolem sebe, zda někdo nepláče bezmocí 

a případně se ochotně nabídne ku 

pomoci.  

Pauza na hru, svačinu apod. 

 Ihned vyhledám svoji posádku a 

soustředím se na výklad aktivity 

 Pokud je možno sundat lyže, 

odložím je na místo, kde nebudou 

překážet. Zapichování do sněhu je 

dobrým způsobem jak rozlepit 

(rozšklebit) konce běžek. 

 Pokud mám mokré rukavice nebo 

ponožky je dobré si je vyměnit. 

Bezúčelné plácání se ve sněhu hned  

na začátku výpravy je výrazem 

nezkušenosti a hazardováním 

s teplem! 

Těchto pár jednoduchých bodů zaručuje 

úspěch každého, kdo by se rád přiblížil 

velikému Nansenovi. Ani Nansen by ale 

nedosáhl cíle, kdyby jel sám. Proto vždy nejprve 

obstarej sebe, pak se rozhlédni po příležitosti 

vykonat dobrý skutek a nakonec se věnuj 

radostným chvílím, které nabízí pobyt v zimní 

přírodě! Dobrý pocit z vlastního výkonu, z 

pomoci kamarádům a veselosti je stejně 

hodnotný na severním pólu i v Orlických horách. 

 

Renča

 

 

Od začátku zimy už uběhlo pár dní, je tedy 

na čase si říct o ptácích na krmítku. Na krmítku 

můžete nejčastěji spatřit sýkory. Například 

koňadru, modřinku či babku a dva druhy vrabců, 

častěji domácího, ale i polního. Dále pěnkavu 

obecnou, hrdličku zahradní, dlaska 

tlustozobého a další. 

Ptáci na krmítku 

 

 Někteří ptáci v zimě přechází z hmyzu na 

semena. Například červenka, která se v létě živí 

hmyzem a pavouky, ale v zimě ne, takže je 

často viděna na krmítcích. Kromě malých pěvců 

jako sýkor, vrabců či trochu většího dlaska se 

na krmítku mohou objevit mnohem větší ptáci 

jako kos černý nebo hrdlička zahradní. 

 

 

 

 

Co na krmítku uvidíme, záleží nejen na štěstí, 

ale i na tom, co do krmítka nasypeme. Na místě, 

kde je krmítko umístěné můžeme dávat jako 

obyčejně semínka, lojové koule, ale i třeba 

červy nebo oříšky. Nejlepší místo je na zahradě 

mezi stromy, lépe u keřů, aby si ptáci mohli jídlo 

v klidu odnést a vychutnat. Je samozřejmostí, 

že na vesnici u lesa, parku nebo u řeky je větší 

pravděpodobnost na vidění nejen více kusů ale 

i druhů. 

Dlask tlustozobý 

Vrabec domácí 

Červenka obecná 



Zároveň je třeba myslet na bezpečnost ptáků, 
takže je třeba krmítko umístit tak, aby se na něj 
nemohli dostat kočky nebo dravci. Ale i tak 
abyste, pokud chcete, mohli zvířata pozorovat 
a na krmítko dobře viděli.  

 

 

Nejčastěji se plete vrabec domácí a polní 
vrabec. Polní je ale menší a barevnější a také 
se ve městě skoro nevyskytuje. Je spíše na 
vesnicích a okrajích měst. 

 

Písk

 

 

 

  

 

 

 

  

1. Komu se přezdívá podle hmyzu 

podobnému okřídlenému klíštěti? 

(jméno) 

2. Kopeček se ještě chvěje, jak se pod 

ním Kuba směje. 

3. David získal svou přezdívku díky 

své nadměrné vášni k jedné 

užitečné činnosti. 

4. Čí přezdívka vznikla díky nadměrné 

touze po určité potravině? 

 

5. Jak se jmenuje sourozenec 

Kečupa? 

6. Kdo má přezdívku podle vlajky 

z vlajkové abecedy? 

7. Sestra Jožina.(jméno) 

8. Dlouho odolával přezdívce, ale pak 

ji spálil. (přezdívka) 

9. Jak se jmenuje Rádio? 

10. Kdo má přezdívku po brodivém 

ptáku milující bahno? 

 

V našem oddíle používáme mnoho přezdívek. U většiny členů už ani nevíme, jak se doopravdy 

jmenují, ba ani dokonce jak jejich přezdívka vznikla. Otestuj si, jak jsi na tom s pamětí ty a osvěž si 

vědomosti v naší křížovce. Přezdívky se ale nepoužívají jen ve skautu. Například mnoho českých i 

jiných králů mělo přezdívku. Když správně vyplníš křížovku, tajenka ti odhalí, jak se říkalo Karlu IV., 

českému králi, který se mimo jiné zasloužil i o postavení Karlova mostu v Praze, pod kterým 

každoročně proplouváme při závodech. 

Kdo je to? 
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Ségra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už se Vám někdy stalo, že Vám někdo zasedl Vaše místo u ohně? Co v takové situaci dělat? 

Kdo z nás by si dobrovolně sedl na prochladlou noční zem? Jak případně takovou situaci řešit bez 

zbytečných konfliktů? 

Já tu byl ale první! 

Je krásný večer a skauti zpívají u ohně. Lament najednou pocítí nutkavou potřebu si dojít  

na kadibudku a Praštil mu mezitím zasedne jeho místo u ohně. Jak si to kluci mezi sebou vyřeší? 

Taková hádka k ničemu nevede. 

Každá strana si jde pouze za svým 

a odmítají se dohodnout. 

Lepší je najít přijatelné řešení pro obě 

strany. Měli by se dohodnout na nějakém 

kompromisu. Co když je ale jedna moc 

zatvrzelá? Je lepší to nechat být. Možná to 

příště bude lepší. 
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I Lament a Praštil se dokázali dohodnout. Proč? Lament se zbytečně se v situaci nehnípal a 

cholerického Praštila nechal pro tentokrát sedět na jeho místě, a když Praštil vychladl, měl možnost 

se nad sebou zamyslet. Nebyla to ale jenom jeho chyba, protože Lament se s ním neměl hned 

pouštět do nesmyslné hádky. Není divu, že se urazil a odmítal potom přistoupit na kompromis. Oba 

chlapci si z toho pak vzali poučení a dohodli se. Už víš, jak by ses zachoval ty? 

P. S.: Ten nespisovný výraz, co Lament použil, mu prosím promiňte.  

Obrázky: Kečup 

Text: Marta 

 


