
 

 

č. 3                                                         duben 2016 

Mokrá Anglie 

 

 

V dubnu slavili narozeniny 

Blahopřejeme: 

Buki   16. narozeniny  

Ségře (Andree) 14. narozeniny 

Zulu (Míše)  14. narozeniny 

Báře   12. narozeniny 

Klošťovi  10. narozeniny 

Krtkovi    9. narozeniny 

Benovi    8. narozeniny 

  

V dubnu nám opět někteří členi zestárli. Jací? 

Dovolili bychom si jim poblahopřát. 

Vítáme vás již ve třetím čísle našeho časopisu. 

Možná jste si už všimli, že opět máme jiný nadpis. 

Proto jsme vytvořili hlavičku, která bude delší dobu 

provázet náš časopis. Další nově přidanou rubrikou je 

slovo šéfredaktorky, sloužící k uvedení hlavního 

tématu. Hlavní téma můžete odhalit i v podtitulu, 

z něhož je vidět, že se bude jednat o Anglii. O mokrou 

Anglii. Proč? V oddíle máme členy, kteří se střídavě 

přesouvají z Anglie do Čech a v obou státech 

navštěvují skautský oddíl. V Čechách vodní a v Anglii 

suchozemský.  Proto jsme si dovolili do našeho 

časopisu pozvat jejich matku a to paní Bájovou. Ale to 

není k Anglii všechno. Ještě jsme vybrali jednoho 

anglického korzára Francise Drakea, který se za své 

doby proslavil. Jak to s ním bylo, nám prozradí Olda, 

jakožto náš další host. Ke stejnému článku jsme ještě 

připojili rozhovor s Kečupem, protože Žraloci 

pojmenovali svoji loď po lodi Francise Drakea. 

V krátkém rozhovoru se dozvíme, proč se takto 

rozhodli. 

Dále tu ještě budeme hostit Rádia, který v zimě dělal 

instruktora lyžování.  Ale víc si přečtěte zde v Záběru. 

Marta 

   šéfredaktorka 

 

 

 

          Malá redakční vítězství 

 Renča a Smrček vyzkoušeli 

peněženku z druhého čísla 

 Olda nemá obavy o osud 

Záběru 

 Kocourek je chůvička a je na to 

hrdý 

Rozvoj znalostí 

 Bára si plní odborku Šití 

 Sekyrka si plní Rosničku 

 Jožin si plní Kutila 

 

Krůčky každé Štiky 

 Bája vyhrála soutěž s povídkou 

Moon People 

 Sekyrka se dostal na Biskup- 

ské gymnázium 

 Renče se podařilo zařadit 

výrobek do nižší sazby daně, 

čímž ušetřila firmě nemalé 

prostředky 

 Pája úspěšně složila řidičák  

 Pája postoupila do krajského  

kola chemické olympiády a 

obsadila 7. místo 

 Pája postoupila do celostátní- 

ho kola biologické olympiády a 

umístila se na 15. místě 

 Kečup postoupil s plným 

počtem bodů do celostátního 

kola logické soutěže Pangea 

 Bára vyhrála první místo 

v závodě Jaroměřický kros  

na 3000m 

     Marta 

 

 

 

http://all4music.cz/cs/djs-a-zabava-na-oslavy-narozenin-a-detske-party/14-balonky-naplnene-heliem-10ks-mix.html
http://all4music.cz/cs/djs-a-zabava-na-oslavy-narozenin-a-detske-party/14-balonky-naplnene-heliem-10ks-mix.html


 

 

  

 

Z Kotorského závodu jsme přivezli 

tři první místa 

 žabičky: Anička, Ema a dvě 

děvčata z Majáku: 2. místo 

 žabičky: Kajka. Klošť, Lanýž, 

Bára: 1. místo 

 vlčata: Plejtvák, Smrček, Ben, 

Cukr: 11. místo 

 vlčata: Pepa, Vojta, Jožin, 

Krtek: 1. místo 

 skautky: Marta, Eliška, Bája  

Zulu, Ségra: 1. místo 

 skauti: Krab, Kečup, Sušenka, 

Sekyrka, Písk: 2. místo 

 Open: Olda, Renča, Mája, 

Rádio, Kocourek: 1. místo 

 

Krátké zpravodajství 

 7. 5. je Svojsíkův závod žabiček 

a vlčat 

 8. 5. všichni kromě roverů Divo- 

ká Orlice 

 stále sbíráme hliník, je možno 

ho nosit na schůzky, přijímáme 

víčka od jogurtů, kalíšky od 

čajových svíček atd. 

 nezapomeňte si na tábor zařídit 

platné pasy a občanky 

Marta 

 

Rádio, rover a bývalý kormidelník 

Kladivounů, se před touto zimní 

sezonou rozhodl, že bude dělat 

instruktora v lyžařské školičce v 

Orlických horách. Co tato brigáda 

obnáší? Jak ho to napadlo? Jak hodně 

mu pomohly zkušenosti z oddílu? A 

spoustu dalších zajímavostí se dozvíte 

v rozhovoru s ním. 

 

 Rádio 

Jak Rádio uplatnil své zkuše- 

nosti z oddílu 

 

Rozhovor s Rádiem: 

Jak jsi přišel na to, že chceš dělat 

instruktora v lyžařské školičce? 

Hledal jsem brigádu a lyžování mě baví, takže to 

je spojení příjemného s užitečným. 

Myslíš, že ti pomohly zkušenosti z oddílu? 

Minimálně jsem se nebál té práce s dětmi. 

Co musí člověk udělat, aby se stal instrukto- 

rem? 

První si musí udělat licenci a je dobré být už 

předem domluvený v nějaké lyžařské školičce. 

Na licenci se musí dělat kurz a na konci 

zkoušky. Co jste na tomto kurzu dělali? 

Hlavně jsme probírali to, co pak učíme děti. Taky 

jsme jezdili po jedné noze a hledali rovnováhu. 

Bylo něco, s čím jsi měl potíže? 

Ze začátku jsem měl problém se separací. To je, 

že ruce dělají něco jiného než ramena. 

Zdály se ti zkoušky těžké? 

Úplně lehké nebyly. Například se tam řešilo, jak 

se má správně jezdit v pluhu. 

Bavilo tě to? 

Jo, protože je člověk na horách, je s fajn partou 

lidí a lyžuje. 

Myslíš, že ti to šlo? 

Myslím, že jo. 

Jak jsi dostával děti na lyže, když se bály? 

Pomocí různých hraček a většinou je přemlouvali 

rodiče, protože tu hodinu už mají zaplacenou, ale 

když to nejde tak to nejde a nemá cenu to lámat 

přes koleno. 

 V čem se liší pracování s dětmi v oddíle a 

s dětmi v lyžařské školičce? 

V oddíle děti vychováváme a k něčemu je 

vedeme, zatímco ve školičce je to hlavně o tom, 

aby se děcka naučila lyžovat.  

Je to náročnější spíše fyzicky nebo 

psychicky? 

Jak kdy. Možná trochu více psychicky. 

Ségra 



      

Každá Štika v oddíle dobře ví, obzvláště ti mladší, že Rádio malé děti moc nemusí. Trpělivost a 

něha mířená na roztomilé ratolesti zrovna nepatří mezi jeho nejsilnější stránky, ale přesto dělal přes 

zimu lyžařského instruktora pro malé děti. Jaký to vzbuzovalo v ostatních Štikách dojem? 

Názory čtenářů na Rádia učícího lyžovat malé děti 

Varování: Dopisy od čtenářů neprošly žádnou korekturou. Můžou obsahovat pravopisné či mluvnické chyby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Po deseti letech budeme mít vlastní 

klubovnu!!! Co to ale obnáší? 

Štičí klubovna na spadnutí 

Skautský oddíl a klubovna patří ne- 

odmyslitelně k sobě. Ačkoliv jsme tuto zvyklost 

již deset let úspěšně vyvraceli, přišel nyní čas 

pustit se do tak typické skautské činnosti jako je 

stavba klubovny. A to zcela v duchu  

tradic samotných zakladatelů skautingu, totiž 

vlastními silami. Shodou okolností a všeli- 

jakých náhod, se nám podařilo získat malebný 

objekt v blízkosti dosavadní loděnice. 

Malebnost a romantika je založena především 

na tom, že objekt je malý, v pokročilém stádiu 

rozpadu, a že ho tedy budeme moci sami 

opravit. Nepochybně si tak klubovnu zamilu- 

jeme, zlepšíme se v řemeslných doved- 

nostech, poznáme cenu práce a radost 

z povedeného díla, posílíme vztahy mezi sebou 

navzájem a v neposlední řadě poskytneme 

redakci Záběru jistě mnoho námětů k článkům. 

Prostřednictvím otázek a odpovědí se pokusím 

nastínit nejdůležitější fakta a budoucí vývoj 

událostí. 

Proč chceme klubovnu, když jsme ji 

doteď nepotřebovali? 

Dosud jsme využívali klubovnu v sídle 

našeho skautského střediska na Sokolovské. O 

klubovnu jsme se dělili s jiným oddílem a 

nemohli jsme si ji tedy zařídit dle svého, řádně 

vystavit poháry z vydobytých vítězství a hlavně 

spousta táborového vybavení sídlila v garážích 

admirality či u Rádiovců, což při vší obětavosti 

už není dále možné ani praktické. 

 

Budeme do klubovny chodit i v zimě? Už 

nebudeme chodit na loděnici? 

V klubovně budeme hlavně v zimě, 

vodáckou sezónu budeme trávit jako dosud na 

loděnici. Lodě zůstanou taktéž na loděnici. 

Kde ta klubovna vlastně je? Je opravdu 

celá naše? 

Na začátku panelky vedoucí na loděnici jsou 

po levé straně tři chaloupky s lepenkovou 

střechou. Ta poslední je opravdu naše. Náš 

není pozemek pod ní a okolo ní. Ten patří městu 

a budeme za něj platit nájem zhruba 2000,- 

Kč/rok.  

 

 

 

Jak budeme klubovnu opravovat? Ví 

vůbec někdo z nás, jak se to dělá? 

Vlastníma rukama pod vedením Oldy a 

Honzy Píska. Po Kotoráku se začaly posádky 

střídat, každou středu bude jedna posádka 

pracovat na klubovně a tři posádky čeká 

loděnice s tradičním programem. Začali Žraloci. 

Jejich úkolem bylo vytrhat podlahu  

a vyvozit ji do kontejneru. Rádi bychom 

klubovnu měli na zimu připravenou k používání. 

Kde vezmeme peníze na opravu?  

Nějaký finanční příspěvek obdržíme pravdě- 

podobně od střediska, něco máme v oddílové 

pokladně a něco se nám třeba podaří získat 

oslovením sponzorů apod. Každopádně 

chceme použít různě darovaný materiál. Co 

bude však určitě nové, jsou elektrické rozvody 

(ano, čtete dobře, v klubovně bude elektrika) a 

komínové segmenty 

První diskuze o klubovně při 

Betlémském světle 

Klubovna a její původní majitelé. 



Co máme dělat, když rodiče doma 

žadoní, že by také chtěli přijít pomoci? 

 

Nejlepší bude napsat a nějak snad tyto 

zájemce uspokojíme vhodnou prací. V úvahu by 

přicházely činnosti, kde by štičí ploutve byly 

příliš slabé nebo by svou mladickou bujarostí 

mohly přijít k úhoně. Např. oprava krovu či 

propadlého stropu. Dále uvítáme cenné rady z 

oboru projektování staveb, tesařství a elektro- 

instalace. 

Jakého komfortu se v nové klubovně 

dočkáme? 

V porovnání s tím, na co jsme zvyklí, se 

můžete těšit na jednu společnou místnost  

s předsíní, již zmíněné elektrické osvětlení, 

kamna na dřevo, vodu ze studny na pozemku, 

zvažujeme i takový luxus jako je možnost 

uvaření čaje a jeho vypití z hrnku.  

Na oploceném pozemku dále celkem slušná 

kůlna, kadibudka, ohniště, záhon rybízu a 

vzrostlá třešeň. Provoz klubovny bude zcela  

v naší péči, nelze tedy 

očekávat žádný servis 

správce či samovolné 

opravení poničených 

věcí.  

Nepředpokládáme ani, 

že by se sama sekala 

tráva.  A tak to také 

chceme a bude to 

nejprospěšnější  

pro rozvoj duše každé         

Štiky. 

Renča 

 

Jak fungují oddíly jinde v zahraničí? Třeba 

v Anglii? 

Zpráva z Anglie 

Milé Štiky, 

Rádi bychom se s Vámi podělili o naše 

zážitky z anglického skautu. 

Skauting má v Anglii dlouholetou tradici – byl 

v Anglii založený, dokonce jsme zjistili, že tu byl 

založený i skauting vodní. Ale oddíl vodního 

skautu jako máme my, jsme tu nenašli. (Nejvíc 

se nám podobají  Sea cadets – ty se učí jezdit 

na kánoích, plachetnicích, ale třeba i bojovat a 

„slouží“ královně). 

Teď už do skauta tady v Anglii chodíme 

všichni - já už čtvrtým rokem, Ben druhým a 

Berenika začala tento měsíc. Jsme členové 9th 

Leicesterhire scouts group a máme svou 

klubovnu. Protože je v Anglii všechno hodně 

ekonomicky založené, přes den klubovna slouží 

místní takzvané playgroup – takové vlastně 

mateřské školce, kam ale děti chodí jen 

dopoledne na pár hodin. Takže tu je i malá 

kuchyňka a záchody. 

V celém našem oddíle nás bude kolem 

stovky, hlavní vedoucí se říká Akela a bude jí 80 

roků, ale klidně s námi jezdí i stanovat. Každá 

skupina má svoje dospělé vedoucí a starší 

skauty, kteří pomáhají. Říkají si scout leaders. 

Tak jako v Čechách je skaut dobrovolnická 

organizace. 

Děti začínají chodit do skauta v šesti letech a 

začínají jako Beavers (bobři) – tam je teď 

Berenika, jejich vedoucí se jmenují Butterfly a 

Dove. Mají modré uniformy – uniformu nosí 

povinně na každou schůzku, ať dělají cokoliv. 

Schůzky mají jednou týdně a dělají různé 

aktivity, kterými si plní takzvané badges. Tak 

například minulý rok byli plavat, jezdili na kole, 

učili se rozdělávat oheň, vařili večeři pro mámy 

ke dni matek, účastnili se pochodů, přespávali 

v klubovně, měli připomínkové akce k různým 

výročím skautingu nebo náboženským 

svátkům, měli pozvanou nemocnici pro zvířata 

(veterináře), ale byli třeba i na laser game nebo 

navštívili Legoland. Každá schůzka je jiná a je 

strašně fajn. Většinou jednou za měsíc jsou 

sobotní akce většinou charitativní – sportovní 

den, hry, trhy všeho možného – kdo přijde, 

zaplatí dobrovolný poplatek a výtěžek jde  

na místní charitu. 

Když je bobrovi osm, postoupí do Cubs ( cub 

je v překladu mládě šelmy, v Čechách jsou to 

Vlčata), uniformu má zelenou. Tam se teď 

přesunul Ben. Vede je Kay a Barloo. Aktivity 

jsou podobné, jen dělané pro starší děti.  Už se 

jezdí tábořit, ale ne každý měsíc, pořádají se 

také velké akce pro skauty ze širokého okolí a 

v létě se jezdí na týden na tábor. Na táborech 

se hodně sportuje pod vedením instruktorů – 

učíme se lézt a stěně, jezdíme na kajaku, 

jezdíme na plachetnicích, stavíme bivaky atd.  



Když je Vlčeti 10 a ¾, stane se Skautem, 

uniformu změní za zelenou košili. Skautem 

jsem teď já, v oddíle nás je kolem 30 z toho jen 

asi 4 holky. Naši vedoucí jsou Peter a Pauline. 

Pauline už taky bylo 80 let, ale je úplně suprová 

a vůbec na to nevypadá, pořád pro nás něco 

vymýšlí. Taky si plníme badges, ale všechno je 

náročnější.  Tak v tomto školním roce jsme měli 

v klubovně třeba elektrickou krávu a hráli si na 

toreadory, nafukovací překážkové dráhy, byli 

jsme na výletě ve Sněhovém domě, plavat, 

pořádali jsme noční pochod, táboříme už i 

v zimě a na jaře. Letos v létě pořádáme 

mezinárodní skautský tábor se spoustou 

sportovních aktivit.  

Asi po 6 

týdnech chození 

do skauta skládá- 

me skautský slib 

– každá skupina 

svůj (Beavers, 

Cubs i Scouts) a 

dostaneme šátek.  

Skautské heslo je 

„Be prepared“ 

stejně jako v Če- 

chách. V Anglii je 

zvykem na počasí moc nehledět, moc se 

nestrojit a být v pohodě. 

Skautský slib:  

I promise to do my best, 

To help other poeple  

To do my duty to the God and the  Queen. 

and keep the Scout law.       

Bája a paní Bájová 

Redakci také zajímalo, jak to vlastně rodina 
Bájových zvládá a proč se tyto dva státy střídá. 
Proto doufáme, že to bude zajímat i vás. 

Rozhovor s paní Bájovou 

Proč se vlastně přesunujete střídavě do 
Anglie a České republiky? Kvůli práci? 
Jaké?  

Před čtyřmi lety jsme se rozhodli, že 
potřebujeme trochu změnu, tak jsme odjeli do 
Anglie a mysleli jsme si, že se po roce vrátíme. 
Z roku byly najednou dva a už to jelo dál. Táta 
Báji a Bena  pracuje v nemocnici, kde se mu líbí 

a daří. Děti nám postupně přestávaly mluvit 
česky a já jsem si řekla, že je potřeba se vrátit, 
aby žily v zemi, kde se narodily.  Tak jsem zase 
nastoupila na svoje původní místo tady 
Čechách. Domluvili jsme se (šlo to ztuha), že 
dokud to budeme zvládat, budeme obě země 
střídat, tak zhruba po dvou měsících, je to dost 
bláznivé. Hlavně se mě neptejte, jestli to 
zvládáme… 

Co děláte za práci?  

Jsem doktorka. 

Baví vás? 

Baví, ale jsou věci, které mě baví víc. 

Máte s manželem stejnou práci? 

Děláme stejnou práci, každý v jiném oboru. 

Pracujete s manželem oba v Anglii? 

Já v Anglii zatím nepracuju, ale pracuju na 
tom, abych pracovat začala. Když jsme tam 
přijeli, byla jsem ještě na mateřské. 

Cestujete vždy jenom s dětmi, nebo 
jezdíte někdy samostatně na kratší dobu? 

 Když jsme v Anglii, jezdím do Čech do 
práce, ale protože nepracuju na plný úvazek, 
můžu si služby různě spojit a zkombinovat. Mám 
štěstí, v práci mi vychází vstříc. Jezdím si do 
Čech odpočinout. 

Kde jste se naučila anglicky? 

 Anglicky jsem se učila ve škole, pak jsem 
pracovala rok jako au-pair v Londýně, to už je 
ale hrozně dávno. Když jsme přijeli do Anglie, 
mysleli jsme si oba s manželem, že dobře 
mluvíme, nebyla to pravda. Prali jsme se s tím, 
že nerozumíme, s místním přízvukem, no 
prostě se spoustou věcí. Doteď mne deptá, že 
když mluví Bája se svýma spolužačkami, tak 
všechno nechytím. 

Jak se vaše děti naučily anglicky? 

 V Anglii. Bája když přijela, tak trochu mluvila, 
Ben a Berenika vůbec, jenom ukazovali. U dětí 
jde všechno úplně snadno, teď na dětech nikdo 
nepozná, že se v Anglii nenarodily. 



Měli problém tyto dva jazyky rozlišovat? 
Když se teprve učili mluvit?   

Já myslím, že ne. Bája už byla větší, tak ta se 
nikdy nespletla, vždycky doma mluvila jen 
česky. Nejhorší to bylo s Berenikou, ta česky 
mluvit nechtěla, nechtěla české pohádky, a 
když jsem ji chtěla zpívat české písničky, 
koukala na mě jako na blázna.  Protože na 
české „povely“ nechtěla poslouchat, čím dál 
více jsem na ni mluvila anglicky. Tuhle „chybu“ 
ale udělá spousta lidí, co se do cizí země 
přistěhují, děti pak ví, že jim rozumíte a ten 
původní jazyk nechtějí používat. Ben mluvil 
doma většinou taky česky, ale s Berenikou mezi 
sebou mluvili už jen anglicky. Takže známe 
spoustu rodin, kdy jsou oba rodiče cizinci a mají 
velký přízvuk, ale dítě mluví perfektní 
angličtinou, doma se mluví anglicky, ale 
mateřštinu svých rodičů to děcko neumí. Tohle 
byl jeden z důvodů, proč jsme se aspoň 
částečně vrátili. Teď děti mluví dobře, ale když 
je člověk déle poslouchá, uslyší špatné 
předložky, špatně postavené věty a tak, ale na 
bídu, co to bylo, když jsme se vrátili – super. 

Jak jste zvládla s dětmi cestovat, když 
byly malé? 

 Vždycky to je o nervy. Když tu cestu přežiju, 
připadám si pokaždé jako hrdinka. Při poslední 
cestě se Ben s Berenikou hádali o to, kdo 
v obchodě naskenuje na automatické pokladně 
pití, jenže se o tu láhev přetahovali nad tím 
skenerem a najednou jsme na účtu měli to jedno 
pití 25x…Pak tím pitím Bája polila paní, co 
seděla vedle, Ben ale řekl, že to nevadí, protože 
ta paní má na tričku napsané „no worries“…, ve 
frontě na odbavení Bája zase vystřelila takovým 
pásem jednomu pánovi před ní mobil z ruky… 
No, a když po mně chtěli celníci zase rodné listy, 
jestli jsou děti fakt moje, protože mám jiné 
příjmení, tak jsem chvíli váhala, jestli je mám 
vůbec vytahovat…  

Jak to mají děti se školou. Kam chodí do 
školy do Anglie a České republiky? 

V Anglii chodí děti do jedné školy St. 
Crispin´s school, Berenika je v první třídě, Ben 

ve třetí a Bája v sedmé. Tady chodí Berenika 
ještě do školky, Ben do druhé a Bája do primy 
na osmiletém gymplu. 

Slyšela jsem, že Bája sem chodí na 
gymnázium. Jak to má v Anglii? Učí se tam i 
češtinu a v Anglii angličtinu. A co Ben a vaše 
nejmladší dcera? 

 Bája i Ben mají individuální studijní plán a 
současně plácáme obě školy najednou. Je to 
dost náročné a asi mne chvílemi nenávidí, musí 
se hodně učit a já s nimi. Na druhou stranu si 
hlavně Bája je schopná  hodně věcí propojit. Já 
jsem přes bižolu, češtinu, děják a táta zase přes 
matiku, fyziku a zeměpis. Občas namastím i 
nějaký ten referát nebo čtenářský deník, když 
vidím, že už to fakt nejde.  Věřím, že mi to děti 
jednou odpustí. 

Jak jste přišla ke skautu? Proč jste tam 
své děti dala (do anglického oddílu)? 

 Bája je takový divoký, venkovní typ. Bydlíme 
na vesnici, kde mají perfektní partu a celé dny 
jsou buď v potoce, nebo na stromě, tak jsem si 
myslela, že skaut bude pro ni to pravé a 
nespletla jsem se. U Bena a Bereniky to pak šlo 
samo. 

Jak jste potom přišla ke Štikám? 

 Na internetu, dlouho jsem ale váhala, jestli 
mám Renče napsat, pořád řeším to, že tu děti 
nejsou celý rok a na hodně akcích 
chybí.  Nakonec to dopadlo a jsme moc rádi, tak 
si přejeme, aby to vydrželo. 

Myslíte, že je Bája spokojená v našem 
oddíle i v tom Anglii? 

 Já myslím, že Bája si myslí, že Štiky jsou to 
nejlepší, co ji mohlo potkat. V Anglii se vždycky 
těší hlavně na Štiky. Anglický oddíl je ale taky 
moc fajn. Ale je úplně jinak vedený.  

Tak doufám, že jsem vás moc nenudila. 

Otázky: Marta   
Odpovědi: paní Bájová 

  

  

  

 

 

 



Loď Žraloků se jmenuje Zlatá laň. Čím se 

mohli Žraloci inspirovat, že si vybrali zrovna toto 

jméno? A jakého měla Zlatá laň kapitána? Není 

to náhodou legendární korzár… 

Francis Drake 

Zahájil svou ka- 

riéru tak, že když se 

dostal k moři, kam se 

dostal pozdě, protože 

se narodil ve vnitro- 

zemí na farmě svého 

otce, odkud je 

z náboženských 

důvodů vyhnali. 

Dostali se do 

Portmouthu, což je 

nejslavnější anglický 

přístav, kde dodneška sídlí velitelství 

královského námořnictva a je tam zakotvená 

Victory a spousta dalších lodí. Když se tam 

Francis dostal, našel tam své bohaté příbuzné, 

kteří se jmenovali Hawkinsovi. Jeho bratranec 

byl námořník a přes něj se kolem roku  

1560-1570 dostal na moře. 

 Jeho bratranec si vydělával tím, že 

obchodoval s otroky. Tak spolu jeli do Afriky, 

kde otroky nachytali a odvezli do Karibiku. 

Tenkrát Karibské ostrovy a vůbec Amerika 

v podstatě byla známá akorát jen střední 

Amerika, severní část jižní Ameriky, jižní část 

severní Ameriky a všechno to bylo Španělské 

panství, kde vládli Španělé. Otroky tam vyložili 

a při odjezdu se dostali do bouřky. Lodě se 

poškodily a potřebovaly opravit. Tak zakotvili 

v nějakém přístavu a Španělé jim odmítli 

pomoci. Naopak se tam na ně vrhli a lodě jim 

rozbili. Drakeovi i jeho bratranci se podařilo 

utéct a od té doby Francis Drake k smrti 

nenáviděl Španěly. 

V té době žádný Panamský průplav nebyl 

jako dneska, aby lodě proplouvaly z Atlantiku  

do Pacifiku mírnix tírnix a objet to spodem kolem 

Ohňové země a mysu Horn to také nebylo zas 

tak jednoduché. Zaprvé to trvalo dlouho, 

zadruhé tam byly bouřky, vítr silný, vlny silné a 

zima. Španělé převáželi zlato, které ukradli  

v Peru tak, že na Pacifickém pobřeží Ameriky 

ho loděmi dopravili k Panamě a převáželi  

na mulách přes pevninu na Atlantické pobřeží, 

kde ho nakládali na lodě a odváželi do Evropy. 

Drake si všiml, že je to nejslabší místo a 

přepadl tam karavanu mezků s pokladem. 

Drakeovi se podařilo přemoct je a poklad 

ukořistit. Samozřejmě toho bylo tolik, že to se 

svými námořníky nebyl schopen pobrat, tak 

pobrali jenom zlato a stříbro, které bylo 

nejdražší a nejcennější a všechno ostatní tam 

zahrabali. Od té doby se také mluví o pirátských 

pokladech, které jsou někde zakopány. Toto se 

stalo v roce 1573. Poklad odnesli na Atlantické 

pobřeží, kde to nalodili na lodě a odvezli do 

Evropy. 

 V té době byly napjaté vztahy mezi 

Španělskem a Anglií, ale ještě nebyli ve válce. 

Nejdřív se to snažili ututlat, protože anglická 

královna proti sobě nechtěla poštvat 

španělského krále. Francis Drake se potom 

s královnou rozdělil a získal slávu. Královna si 

piráta oblíbila, jelikož jí přivezl peníze, které 

představovaly víc než její příjem za rok, tak ho 

pověřila vedením expedice, která měla obeplout 

Ameriku kolem Ohňové země a jet kolem 

západního pobřeží Chile a Peru, nahoru zase 

k Panamě a přepadat tam Španělská města, 

drancovat, loupit a přivézt peníze. V té době 

Španělé ovládali Filipíny, a místo aby všechno 

z Filipín vozili kolem Indie a Afriky do Evropy, 

tak to vozili směrem k Panamě a přenesli přes 

Panamskou šíji a vezli to Atlantikem, protože to 

pro ně bylo rychlejší. 

 Na tuto výpravu se vypravil s pěti loďmi, ale 

přesto, že to bylo pět lodí, tak tam měl 

dohromady 163 námořníků. Z toho vychází, že 

na lodi bylo průměrně 33 mužů, což znamená, 

že to nebyly žádné velké lodě, ale docela malé 

plachetnice. Stalo se to v roce 1577 v prosinci. 

A lodě se jmenovaly Pelikán, Christoper, Swan, 

Elizabeth a Marigold. Když jeli přes Atlantik  

na jižní Ameriku, tak nejkratší cesta přes 

Atlantik je ze západního pobřeží Afriky směrem 

tam, co je dneska Brazílie. Po cestě se mu 

podařilo potkat a zajmout portugalskou loď, 

která se jmenovala Mary, a on tu posádku 

nepovraždil, loď nepotopil, ale vzal ji k sobě a 

už měl šest lodí. Kapitán portugalské lodi byl 

velice zkušený námořník, který se vyznal  

na západním pobřeží Ameriky, tak plul s ním. 

Akorát když připluli do Jižní Ameriky, tak lodě 

byly cestou poškozené, že tam dvě svoje lodě 

musel nechat a zanechal zde i portugalskou loď.  

Host našeho časopisu 

Olda 



Pokračoval dál se zbývajícími loďmi kolem 

mysu Horn a tam se kvůli bouřím a větrům 

poškodily další lodě. Jedna loď se potopila a 

druhá se nakonec vrátila do Anglie a on 

pokračoval na lodi Pelikán dál a v polovině 

cesty ji přejmenoval na Zlatou laň. Potom 

pokračoval po západním pobřeží Ameriky a 

přepadal lodě a přístavy. Tam se mu podařilo 

přepadnout loď, která jela z Filipín. Bylo na ní 36 

tun zlata a 26 tun stříbra. Tam se projevil jako 

gentleman, protože námořníky ze španělské 

lodě nepovraždil, nepostřílel, nepotopil, ale 

ještě na jejich počest uspořádal hostinu a 

každému dal na rozloučenou dárek z toho jejich 

bývalého pokladu. Zaručil jim svobodu a vysadil 

je na břeh. Tak to bylo od Francise Drakea 

hezké.  

 Pak pokračoval v plavbě přes Tichý oceán, 

dostal se do dnešní Indonésie a zase se vrátil 

kolem Afriky do Anglie. Vrátil se opět 

s ohromným pokladem, podělil se s královnou, 

jako její poddaný věrný.  Musel se rozdělit, 

protože to takhle fungovalo. Královna Francise 

chtěla jmenovat rytířem. 

 Královna byla také diplomatka, tak toho 

využila, protože potřebovala získat spojenectví 

proti Španělům a jako jediný seriózní spojenec 

se ukázala Francie. Francouzský král o to měl 

také zájem a poslal tam svého diplomata, který 

nabízel anglické královně manželství 

s francouzským králem, z čehož později sešlo. 

Královna požádala tohoto diplomata, aby tento 

akt pasování na rytíře provedl on a tím se 

navzájem zavázali, aby Francouzi pomáhali 

Angličanům. Francis Drake byl pasován  

na rytíře 4. 4. 1581. 

Chvíli se zdržoval na pevnině a v roce 1585 

ho královna pověřila vedením expedice proti 

Španělsku, protože hrozilo nebezpečí, že 

Španělé napadnou Anglii a obsadí ji. Španělé, 

nejen že měli hodně lodí, ale taky hodně vojáků 

a toho se anglická královna bála. Drake teda 

s početnou flotilou vyrazil. Měl 21 lodí 1 800 

vojáků, s nimiž plul na ostrovy Zeleného mysu, 

do dnešní Kolumbie a na Floridu. Všude 

drancoval přístavy, jak mohl a dva roky na to 

plul na Španělsko a na Portugalsko, které 

tenkrát bylo jedním královstvím. Jel do Cádizu a 

do La Coruni, což byly největší přístavy a zničil 

tam 37 nepřátelských lodí. A tím, že poškodil 

Španělské loďstvo tak zabránil té plánované 

invazi. 

 Rokem 1588 ale jeho sláva skončila. Roku 

1589 jel znovu do La Coruni, kde utrpěl porážku 

a ztratil 20 lodí a několik tisíc lidí. A pak v roce 

1595 se snažil dobýt přístav Las Palmas  

na Kanárských ostrovech, kde se mu to opět 

nepodařilo. Pokračoval v plavbě do Karibské 

oblasti a snažil se dobýt Portoriko, kde zase 

neuspěl a naopak tam jeho loď dostala několik 

zásahů včetně jeho kabiny, ale nakonec to 

přežil. Nicméně tam zemřel na úplavici ve věku 

padesáti let. To je celá historie korzára Francise 

Drakea. 

V podstatě se Zlatá laň v jeho životě vyskytla 

jenom na cestě kolem světa, kdy vlastně Zlatá 

laň byla teprve od půlky cesty. Potom ji zakotvili 

a zpřístupnili veřejnosti. Lidi se na ni chodili 

dívat a obdivovat ji. Vydrželo to asi tak sto let. 

Ale každé dřevo podléhá hnilobě a zkáze, tak 

po sto letech ta loď byla v tak špatném stavu, že 

ji zlikvidovali. Lidi pak postavili postupně několik 

replik té lodi, ale protože nebyly úplně přesné 

plány, tak neodpovídaly originálu. Dvě 

nejznámější kopie si zahrály i ve filmu. 

Vyprávěl: Olda  

Napsala: Marta 

Zulu: Ahoj Kečupe, jaký jsi měl pocit při 
výběru jména lodí? 
Kečup: Samozřejmě, že jsem to nevybíral 
jenom já, ale byla to pro mě čest, říct naše 
rozhodnutí Renče. 
Zulu: Chtěl bys jméno lodi změnit (pokud by to 
šlo) a popřípadě na jaké? 
Kečup: Ne, je vhodné. 

Zulu: Proč ses rozhodl 
zrovna pro toto jméno? 
Kečup: Protože Francis 
Drake dosáhl na stejno- 
jmenné lodi mnoha vítěz- 
ství, což se nám zatím daří. 
Zulu: Myslíš že, jméno  
k vaší lodi sedí? 

Kečup: Myslím, že k lodi 

asi ne, ale k posádce  

určitě.

7. oddíl Štiky Hradec Králové 

Chcete nám napsat do Redakce? Pište 

na adresu: marticka.lev@gmail.com 

Zulu 



 


