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7. oddíl vodních skautů  

Štiky Hradec Králové 
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    Pod úroveň každé Štiky 

 

Kukeli, Lament 

nenosí zásoby pro 

celý oddíl! Zkus mu 

někdy něco 

nabídnout ty a 

možná ti taky něco 

dá.  

vyjmenovali všechny štičí nezmary. Hlavu vzhůru! Pořád 

máme více kladných vlastností, než záporných a článek je 

pouze k zamyšlení do budoucna. Děkuji Báře a Kečupovi za 

ilustrační obrázky. Po přečtení si můžete vyluštit křížovku, 

která na článek navazuje a podívat se, zdali jste správně 

vyřešili tajenku čísla předchozího.  Máme i příjemnější 

informace. Opět jsme zdolali Poledník. S tím nás ale seznámí 

Olda, se kterým se můžete vcítit do harmonické atmosféry 

hor. Já osobně jsem se tam nikdy nedostala, a tak Oldovi moc 

děkuji, že mi takto celou výpravu nastínil a já se tam ve svých 

představách mohla na chvílí ocitnout. 

Možná jste někteří zaznamenali, že naše číslo je tak trochu 

výroční. Právě v únoru 2016 vyšel první díl časopisu Záběr a 

teď máme únor 2017. 

Děkuji Míně a Kukelovi 

za úvod, a to přímo do 

našeho hlavního tématu, 

které je uvedeno výše. Tyto 

problémy se nevyskytují 

pouze u Lachtanů, ale 

někdy i u nás, a to nejen u 

těch nejmladších. Ale více 

si můžete přečíst na další 

stránce. Kde jsme  

 

Ale, Míno, já tomu 

vůbec nerozumím. 

Když Lament nabízí 

bonbóny ostatním, 

proč za ním nemůžu 

přijít. Miluju bonbóny! 

Obrázky: Kečup 

Text: Marta 

Marta, šéfredaktorka časopisu Záběr 

(marticka.lev@gmail.com) 

Můžete nám psát do redakce. 



4. oddíl Lachtanů vyrazil, jako každé léto, na 

výpravu. Praštil šel v čele s mapou a navigoval. 

Lamentovi se to ale nějak nezdálo a neustále 

Praštilovi nahlížel přes rameno, a ptal se ho, jak 

dlouho ještě půjdou. Praštil se poslední dobou 

učil sebeovládání a při svých odpovědích byl 

nezvykle trpělivý. Když ale Kukel začal fňukat, 

že ho bolí nohy, Praštil vybuchl a oba kamarády 

seřval. 

Pod úroveň každé Štiky 

Co by každá Štika měla zvládat, a co zase 

ne? Některé věci jsou prostě pod úroveň, aniž 

by si to samotný jedinec uvědomil, obzvláště 

když je vídá u starších členů. Třeba ztrácení víry 

v dosažení vysněného cíle či věcí, které měly 

být dávno v batohu. Odhodlání a pořádnost by 

měly kolovat v žilách nás všech. „Ach ouvej, 

zase nemůžu najít lžíci.“ Ano, udržování 

přehledu v batohu je těžké, obzvláště na 

táborech, kde se ve svém zavazadle 

přehrabujeme desetkrát za den. Ale i na to 

máme medicínu, potřebuje příměs vlastní 

snahy, i již řečeného odhodlání. Čím méně 

máme věcí, tím větší máme přehled a věci se 

mezi sebou vzájemně neztrácejí. Balení je ale 

věc praxe a postupem času ho zdokonalujeme. 

Jestli jste byli na táboře, tak jste si mohli 

všimnout Renčina loďáčku, který měl úložný 

prostor čtyřicet litrů. Vešel se jí tam spacák, 

karimatka i doklady.  Chcete-li se alespoň 

přiblížit takové dokonalosti, nenechávejte si 

balit batoh od maminky. Neprospěje to ani vám 

ani mamince. Navíc rodiče bývají úzkostliví, 

tudíž budete mít nadbytek věcí, které se mezi 

sebou budou schovávat. Jestli nevíš, co si máš 



sbalit, podívej se do pokynů poslané Renčou, 

kde najdeš seznam věcí. Pak si zkus představit, 

jak taková výprava bude probíhat a podle toho 

si věci do batohu naskládej. Když víš, že po 

výstupu z vlaku jdeme k řece, po které 

poplujeme do tábořiště, nedávej si neoprenky 

úplně na dno. No jo, ale jak taková pěší cesta 

může vypadat? 

V létě bývá vedro, v zimě zase zima. Je 

jedno, kam jdeme, když je cesta dlouhá a 

batohy čím dál těžší. A k tomu za nepříznivého 

počasí. Co se dá dělat. Musíme prostě zatnout 

zuby a vydržet. Poslouchat cizí stížnosti je 

opravdu velmi vyčerpávající, pokud jsi ty sám 

unaven. Proto je důležité spořit energii. Mluvení 

ale není vyloučené. Optimistický rozhovor, 

kterým se vzájemně zabavíme, přijde k duhu, 

protože cesta tak rychleji uběhne, ba si ji 

dokonce můžeš i užít. Pája mi jednou po cestě 

na nádraží sama poděkovala, že jsem si s ní 

povídala a ta útrpná cesta do kopce po 

rozpálené silnici jí rychleji utekla. Tajemství je 

v tom, že toho druhého nesmíte krmit tím, jak 

vás bolí nožičky a tak dále a tak dále. Zkus 

někdy sám v sobě najít odhodlání a 

nepropadnout pesimismu a myšlenkám na 

útulný domov. Utáhni si popruhy a zapni 

bederák. Podívej se zpříma dopředu a řekni si: 

„Já jsem Štika!“ Vykroč a drž tempo. Povzbuď 

ostatní a jdi. Když uvidí, že není vše ztraceno, 

půjdou též. Důležitá je motivace. Celé výpravy 

se tak bude držet optimismus a cesta brzy 

skončí. V cíli pak batoh můžeš shodit na zem, 

louže potu na zádech co nevidět uschne a 

můžeš si užívat dalších radostí oddílového 

života, který zažiješ pouze se Štikami. Hlavně 

se po cestě netáhni jako smrad, Oldu tím 

nepotěšíš. 

Je ale smutné vidět Štiku, která žebrá nebo 

mluví sprostě. Jako skauti se ze sebe snažíme 

dostat to nejlepší a myslet na ostatní. Proto 

bychom se neměli chovat takto pod svoji 

úroveň. Hádky řešíme diplomaticky, a pokud 

nám někdo něco nenabídne, neměli bychom si 

to vynucovat. Nejčastěji to je v případě 

sladkostí. A i nad to bychom se měli povznést 

nebo alespoň tomu druhému na oplátku 

nabídnout něco svého. Jestli je ale něco 

opravdu nemorálního, tak volat domů mamince, 

hrát na mobilu a ignorovat kamarády se 

sluchátky zastrčenými v uších. To ale v našem 

oddíle není zvykem a doufejme, že to tak 

zůstane.  Tak co? Jak jsi na tom ty a tvoje štičí 

morální zásady? 

Text: Marta 

Obrázky: Bára 

 



 

Po méně vydařené výpravě se oddíl 

Lachtanů rozhodl, že si zorganizuje výpravu 

jenom pro skauty. Trasu znali, takže mapu 

nepotřebovali a Kukela nechali doma. To 

fňukání jim nechybělo, a až Kukel vyroste bude 

moct jet s nimi a vyzkoušet to, co ještě nezažil. 

Potom se ukáže, co se u Lachaanů za tu dobu 

naučil. 

 

Výprava na Poledník 
O víkendu 25. a 26. února jsme uspořádali 

běžkařskou výpravu na Poledník v Jizerských 

horách. Vzhledem k tomu, že se jedná o fyzicky 

náročnější akci, je určena pouze pro starší členy 

oddílu (skauty). 

Již při pátečním setkání na nádraží bylo 

snadné poznat dle velikosti batohu, kdo je 

zkušený harcovník a kdo jede na Poledník 

poprvé. Ti co výpravu již absolvovali vloni, měli 

lehké, malé batohy pouze s nezbytnými věcmi. 

Ti co jeli poprvé, měli batohy téměř 2x tak velké 

(a těžké) a to i přes varování svých kamarádů. 

Jeli jsme ve složení Ségra, Zulu, Krab, 

Kečup, Kája, Bára, Sušenka, Písk, Sekyrka a 

Cukr. Cesta vlakem do Oldřichova proběhla bez 

problémů, (chybějící klobásy na sobotní večeři 

jsme nahradili v Liberci zakoupenými párky) a 

tak po vysednutí navazujeme lyže na batohy, 

letos všichni ochotně a bez odmlouvání), a 

vyrážíme po silnici směr Oldřichovské sedlo. 

Počasí vyšlo podle předpovědi a tak silnici 

pokrývala slabá vrstva čerstvého sněhu a poté, 

co jsme odbočili na turistickou značku a začali 

stoupat do kopce, se kvalita sněhu se stoupající 

nadmořskou výškou měnila z mokrého na 

prašan. Na chatu jsme dorazili bez velkých 

potíží asi v 9 večer. Rychle jsme zatopili, přinesli 

vodu a ještě než jsme šli spát, pojedli jsme něco 

z vlastních zásob a povídali jsme si o historii 

chaty a historii vůbec. 

V sobotu ráno jsme vstávali okolo 8. hodiny, 

stejně jako loni nás denní světlo díky zavřeným 

okenicím nerušilo. Na lyže jsme vyrazili okolo 

půl desáté. Bylo velice příjemné počasí, teplota 

okolo -5°C, bezvětří a polojasno. Proti loňským 

-12°C značný rozdíl. Poté, co jsme s lyžemi 

v rukou přešli přes vrchol Poledníku, jsme se již 

s nimi na nohou dostali na upravené běžecké 

stopy poblíž Bílé kuchyně. Pak už to byla 

paráda. S mazáním žádný problém, rychlá 

stopa a tak jsme běželi přes Hřebínek, kde jsme 

již potkali řadu dalších běžkařů, na Krásnou 

Máří. Na této vyhlídce jsme udělali krátkou 

přestávku, abychom si prohlédli podhůří 

Jizerských hor (Hejnice, Frýdlant, spolu s částí 

Polska a Německa). Vyhlídka sama byla trochu 

omrzlá, ale díky šikovnosti Štik jsme všechny 

nástrahy zdolali bez problémů, dokonce i sošku 

Máří se nám podařilo naleznout. Pak jsme dál 

pokračovali po trase Jizerské 50 (v opačném 

směru, než o týden dřív běželi závodníci) na 

Žďárek, kde jsme si udělali zastávku na svačinu 

a Čihadla, zde jsme se na chvíli rozdělili, někteří 

jedinci dali přednost opalovaní, kormidelníci 

s Bárou si ještě přidali asi 2 km okruh na 

Knejpu. Jejich úsilí bylo odměněno krásnými 

výhledy na 2. nejvyšší vrchol – Jizeru. Doufám, 

že při příští výpravě již zdoláme vrchol. 

Na Čihadlech prakticky končila ta Těžší půlka 

sobotního výletu. Pak nás čekalo jenom mírné 

stoupání a přejezd na Rozmezí (nejvyšší bod 

naší cesty – 1000 mnm) a krásný sjezd na 

Kristiánov a následně cesta po hrázi Blatného 

rybníka na Novou louku. Tam jsme se posilnili 

v bufetu – polévka, klobása, palačinka – každý 

dle své chuti. Poté cesta na Hřebínek a po 

známé trase zpět na chatu. Ubývající síly a 

zhoršená kvalita sněhu díky teplotě, která 

vystoupila nad bod mrazu, tento úsek trochu 

prodloužily v porovnání s ranním výkonem. 

Přesto první borci dorazili na místo již před 4. 

hodinou odpolední a v okamžiku, kdy jsem se 



doplazil do srubu já, v kamnech již hořel oheň a 

vařila se voda na čaj. Po převléknutí jsme se 

pustili do přípravy buřtguláše. Po večeři nás 

stejně jako loni navštívili kamarádi z Jablonce, 

kteří s sebou přivezli kytaru a foukací harmoniky 

a tak byl večer vyplněn známými i neznámými 

písničkami. Celkem jsme v sobotu ujeli na 

lyžích asi 25 km. 

Nedělní budíček byl na přání Ségry odložen 

až na 7:30, já jsem po loňských zkušenostech 

se spěchem na autobus navrhoval termín 

časnější. Musím však přiznat, že ač to tak 

zpočátku nevypadalo, podařilo se zvládnout 

snídani, balení i úklid v tak 

krátkém čase, že jsem (spolu 

s Krabem a Kečupem) jako 

poslední opouštěl chatu již v 9 

hodin. Ještě větší překvapení 

pro mne pak byl čas, v jakém 

jsme se dostali do Bedřichova 

na zastávku autobusu. Na 

stadión jsme přijeli krátce po 

11. hodině, což, vzhledem 

k tomu, že jsme s batohem na 

zádech museli urazit asi 10 km 

a překonat Olivetskou horu, 

nebylo vůbec špatné – loni 

jsme na podobný úsek 

potřebovali o hodinu a půl 

více. V klidu jsme se tedy 

převlékli (až na vybrané 

jedince, kteří tvrdili, že 

převlékat se není třeba a 

nakonec tak učinili až na Libereckém nádraží), 

odjeli do Liberce a plánovaným rychlíkem 

dorazili do Hradce. 

 

Na výpravě jsem ocenil především 

vyrovnanost všech účastníků ve stopě (na 

nikoho nebylo třeba čekat) a rovněž ochotu 

všech zapojit se do společných prací (vaření, 

úklid, příprava dřeva). Škoda, že vzhledem 

k poloze chaty a nutnosti přesunu na velkou 

vzdálenost není možné také v neděli oběhnout 

větší část hor. 

 

  

Olda 

 
Správné řešení křížovky 

minulého čísla 

U Lachtanů se stejně jako u nás hodně věcí učí hravou 

formou. Lidi jako Kukel pomalu chápou a lidi jako Praštil nejsou 

dost trpěliví na vysvětlování. Lament zase toho dost nakecá, 

ale nic z toho není moc užitečné, takže už zbývá jenom 

rozumbrada Mína, aby vykulenému Kukelovi vše vysvětlila. Co 

se v oddíle sluší a co zase ne, jak si správně zabalit a jak má 

navázat komunikaci s Praštilem, aniž by ho Praštil praštil  a 

nevybuchl. Minule se před ním totiž Kukel zmínil o tom, že mu 

maminka zapomněla zabalit kartáček na zuby, a to právě náš 

cholerický Praštil neustál. Nepřipomíná Vám to někoho 

z našeho oddílu?  

 

 



 

  

Škola hrou 

1. Batoh si mám balit… 

 

 
2. Co si mám balit sám? 

3. Kdo mi batoh balit nemá? 

4. Nejvíce pod úroveň je žebrání… 

5. Vykroč vpřed a drž tempo. Povzbuď… 

6. Důležitá je po cestě… 

7. Podívej se …… dopředu 

8. Nejvíce pod úroveň je…  

9. Při chůzi bys měl mít bederák … 

10. Předmět zvrhlosti, který se u nás v oddíle nevyskytuje. 

11. Netáhni se po cestě jako … 

12. Raději nezkoušej ….. domů mamince. 

Marta, Ségra 

Šéfredaktorka: Marta 

Grafická úprava: Marta 

Články: Olda, Marta 

Obrázky: Kečup, Bára 

Křížovka: Ségra, Marta 

Korektura: Renča 

Tisk: Pan Plejtvák 
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Únoroví oslavenci 

Kečup 14 let 

Pája 19 let 

Olda 59 let 

GRATULUJEME 


