
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Z  Á  B  Ě  R 
č.6             prázdniny 2016 

Tábor v Polsku na řece Pilica 

             7. oddíl Štiky HK 

http://stikyhk.skauting.cz/ 

Co vy vlastně víte o táboře? (otázka 

pro rodiče). Vyprávělo Vám něco Vaše 

dítě? Něco jiného než: mám hlad, jdu do 

vany, jdu spát. Nejsme si jisti, zda jste 

dobře informovaní a naší radostnou 

povinností je, Vám vše vyprávět. 

Možná víte, že tábor se měl původně 

uskutečnit v Německu na řece Sprévě, 

ale pro nedostatek míst v kempu ho 

Renča přesunula do Polska na řeku 

Pilicu. Mělo to i svou výhodu, jelikož 

Renča mohla využít svou skororodilou 

znalost polštiny, kterou mnohdy 

uplatnila. 

Rádi bychom poděkovali cukrovaru 

v Dobrovicích, od kterého jsme obdrželi 

sponzorský dar v podobě třiceti 

kilogramů cukru. Dovolili jsme si udělat 

rozhovor s panem Jakubem Hradiským 

jakožto tiskovým mluvčím generálního 

ředitele cukrovaru. 

Apeluju na Vás všechny, abyste si 

přečetli článek jménem Spacák a 

kompresní obal, ve kterém Vám Olda 

vysvětlí, jaký spacák si kupovat, jak ho 

balit a skladovat. Nezkompresovaný 

spacák nebude již tolerován. 

Jinak bude naše číslo především 

s táborovou tématikou. Dozvíte se, jak 

tábor probíhá a co děláme. Prosím 

nevyděste se u článku pojednávacím o 

hygienickém úderu, popis našeho stavu 

může být přehnaný. 

Přejeme Vám hezké čtení 

Marta, Šéfredaktorka časopisu Záběr 

(marticka.lev@gmail.com) 



 

  

Rozvoj Štik 

 Lanýž, Kajka a Bára začaly  

na táboře plnit Tři kapky rosy 

 

Krátké zpravodajství 

 Dne 7.9. začíná program pro 

nováčky: Zkus být Štikou 

Sběr hliníku 

 Sbírání hliníku se nám vyplácí. 

Sesbírali jsme 56 kg, z čehož byl 

výtěžek 1240 Kč. Až 24 kg 

hmotnosti tvořila víčka od jogurtů 

a jiného drobného odpadu, což 

ukazuje, že se i malé tretky 

vyplácí sbírat. Zbytek tvořil 16 kg 

drátů a 16 kg trubek plechů. Ještě 

je nutno připočítat 600 Kč od 

Kloště a Aničky, které svůj podíl 

samostatně odvezly do sběrny. 

Sběr stále pokračuje! 

 

Marta 

 

 

 

Fotka ze sběrny 

Mája o prázdninách dovršila svůj osmnáctý rok 

života. Oslavili jsme to na táboře a nechyběl dort ani 

správný dárek pro princeznu. Pája jí totiž vyrobila 

knížečku s korunkou. Přejeme Máje úspěšný vstup 

do dospělosti! 

O prázdninách slavili narozeniny 

Blahopřejeme: 

Máje   18. narozeniny 

Krabovi  14. narozeniny 

Elišce  13. narozeniny 

Plejtvákovi   7. narozeniny 

Marta 

NA PALUBĚ 

Cukrovar v Dobrovicích nás štědře 
obdaroval třiceti kilogramy cukru, což nás jako 
správné cukromily potěšilo. Kontaktovala jsem 
tedy paní sekretářku Vladislavu Horákovou, 
která mě přesměrovala na tiskového mluvčího 
generálního ředitele pana Jakuba Hradiského. 
A teď k cukrovaru samotnému. 

 

Rozhovor s panem Hradiským 
o cukrovaru TTD Dobrovice 
 

Na vašem webu jsem viděla poměrně 
historické fotky. Odkdy váš cukrovar 
funguje a kdo ho založil? 
Protože nevím, zda máte na mysli cukrovar 

Dobrovice, nebo cukrovar Meziříčí, přikládám 

stručnou historii založení obou závodů. 

Dobrovice nebo cukrovar Meziříčí, přikládám 
stručnou historii založení obou závodů. 

  
Dobrovický cukrovar byl v roce 1831 založen 

knížetem Karlem Anselm Thurn-Taxisem 
v nevyužívaných prostorách Dobrovického 
zámku, postaveného již v roce 1578 Jindřichem 
z Valdštejna. Kníže Thurn-Taxis hledal pro 
ladem ležící prostory využití a zajímal se také o 
další možnosti výdělku a zisku, a právě výroba 
cukru z řepy mu po přečtení článku otištěného 
23. května 1830 v časopise Bohemia padla do 
oka. Autorem zmíněného textu byl německý 
cukrovarník Karel Weinrich, který se v něm 
zaobíral výhodami a výnosností pěstování řepy 
a výroby cukru. Thurn-Taxise tato myšlenka 
zaujala natolik, že Weinricha pozval do Čech. 
Vzájemné porozumění obou pánů následně 
vedlo ke vzniku nejdéle bez přerušení 



výhodami a výnosností pěstování řepy a výroby 
cukru. Thurn-Taxise tato myšlenka zaujala 
natolik, že Weinricha pozval do Čech. 
Vzájemné porozumění obou pánů následně 
vedlo ke vzniku nejdéle bez přerušení 
fungujícího cukrovaru v Evropě. Letos slavíme 
v Dobrovickém cukrovaru 185 let nepřetržité 
výroby cukru. 

  

Cukrovar České Meziříčí byl založen v roce 
1871 pod názvem Společný rolnický cukrovar 
přímo samotnými zemědělci v severovýchodní 
části Královéhradeckého kraje, nedaleko 
Opočna. Ještě před druhou světovou válkou 
stihl cukrovar dvakrát zbankrotovat, aby ho 
nakonec v roce 1910 koupil Oscar Bondy. 
V jeho majetku byl cukrovaru až do roku 1937, 
kdy jej na základě spoluúpisu akcií převzala do 
správy Bondym spoluzaložená firma 
Středočeský cukerní průmysl. V roce 1938 
Bondy uprchl před nacisty do New Yorku, kde 
ještě během války zemřel. Po válce byl cukrovar 
znárodněn a v roce 1992 opět zprivatizován. 
V roce 1997 jej převzala jako součást holdingu 
České cukrovary dobrovická společnost. Dnes 
je tento cukrovar společně s tím dobrovickým 
jediným funkčním cukrovarem v Čechách. 
Letos slaví cukrovar České Meziříčí 145 let od 
svého založení.  

  
  
Kdo vám dodává cukrovou řepu? 
Řepa je pro naše dva cukrovary dodávána 

více než 450 pěstiteli z plochy více než 35 tis. 

hektarů. Je pěstována především v oblasti 
polabské nížiny a v okolí obou cukrovarů. To má 
dva důvody - jedním z nich je optimální dopravní 
vzdálenost, která je v průměru 70 km, druhým 
potom to, že řepa se pěstuje jen tam, kde se jí 
skutečně daří. 

  
Jaké zkušenosti si vaši technologové 

vyměňují s francouzskými odborníky? 
Opravdu to pomáhá v celkovém profesním 
růstu? 

Nejde jen o technology, výměna probíhá i v 
agronomické, obchodní a dalších oblastech. V 
roce 1992, kdy francouzští akcionáři vstoupili do 
TTD, bylo české cukrovarnictví zastaralé a 
pozadu za vyspělou Evropou. Právě i díky 
know-how od našich francouzských kolegů se 
nám podařilo dostat na srovnatelnou úroveň. 
 
    Kam až distribuujete vaše výrobky? 

Výrobky dodáváme především na český trh a 
do okolních zemí (Německo, Rakousko, 
Slovensko, Polsko), například pelety (vedlejší 
produkt - krmivo) dodáváme také do severských 
zemí a okrajově dodáváme náš cukr až na 
Střední Východ - do Kuvajtu a dalších zemí. 
 

Podporujete ještě nějaké organizace 
kromě skautů? 

V Dobrovici, kde sídlí naše společnost, se 
zapojujeme významným způsobem do 
veřejného života. Jsme hlavním parterem 
fotbalového klubu hrajícího třetí nejvyšší 
domácí soutěž, podporujeme kulturní spolky, 
sportovní organizace i organizace zaměřené na 
děti. Dá se říci, že každý veřejně prospěšný 
subjekt v Dobrovici od nás má větší či menší 
podporu. V Českém Meziříčí díky velmi dobré 
spolupráci s panem starostou podporujeme 
sport, seniory a také místní školku a školu. 
 

Máte u vás v Dobrovicích skautský oddíl? 
Víte o někom z vašich zaměstnanců, nebo 
jiných lidí z vašeho okolí, že by se věnovali 
skautské činnosti? 

V Dobrovici funguje 1. skautský oddíl - 
smíšený pro chlapce a dívky. Informaci, kdo z 
našich zaměstnanců je v oddíle aktivní, bohužel 
nemám. 

 
Otázky: Marta 
Odpovědi: Jakub Hradiský, Tiskový mluvčí 
generálního ředitele 

  
 

 

http://www.cukrovaryttd.cz/vyroba/zavody/cukrovar-dobrovice/
http://www.cukrovaryttd.cz/obrazky/historie/historie_dobrovice1.jpg


Zajímá vás, co všechno se děje na puťáku, a 

jak takový běžný táborový den vypadá? Jestli 

ano, tak je tento článek, přímo jako stvořený pro 

vás. 

Běžný den na puťáku 

Ráno samozřejmě nemůže začít jinak, než 

budíčkem. To vypadá asi tak, že okolo půl osmé 

Kocourek zařve budíček, načež máte pět minut, 

na vyhrabání se ze spacáku, obutí bot a 

vylezení ze stanu na nástup na rozcvičku. 

Jelikož jsme po většinu tábora neměli úplně 

nejhezčí počasí, začínali jsme rozcvičku 

pozdravem slunce. Konečně přichází na řadu 

snídaně, na které si každá Štika smlsne a nesmí 

chybět „teplý rum“ v podobě čaje. Pak už je na 

pořadu dne méně oblíbená aktivita a to balení 

spacáků, karimatek a vlastně všeho, co máte ve 

stanu. Nakonec přichází balení samotných 

stanů. Už mají všichni sbaleno? Super, 

můžeme vyrazit na vodu, tedy kromě služby, 

která jede autem. Tato služba, ve které se 

uplatní dvě Štiky, nejenže připravuje oběd pro 

ostatní, ale i vyhazuje odpadky. Často zavítá i 

do nějakého toho obchodu, aby zajistila něco 

k snědku. Na lodích utíká čas rychle, a tak se 

cobydup ocitneme na místě oběda, tedy pokud 

ho nepřejedeme, což už se nám taky jednou 

podařilo. 

Oběd rychle sníme, služby v autě se 

vystřídají a můžeme pokračovat v naší plavbě. 

Při obědové pauze někdy dojde i na etapovku, 

nebo nějakou rozvernou hru. Na lodích 

samozřejmě pořád jen tupě nepádlujeme. Po 

cestě například vorujeme, povídáme si 

pohádky, zpíváme si, a když je hezké počasí nic 

nebrání v tom, abychom hupsli do vody a užívali 

si vodní dovádění. Když se dostaneme na místo 

určené k přespání, je většinou tak okolo čtvrté 

hodiny odpolední, takže čas na sváču.  

Čas do večeře trávíme stavěním stanů, 

vybalováním spacáků, karimatek, 

připravováním dřeva na oheň a samozřejmě 

hraním her. Pak už je každá Štika ráda, že 

nemusí nic dělat, sní si večeři, sedne si k ohni, 

zazpívá pár písní za doprovodu kytary a užívá 

si táborovou pohodu. Už je ale pozdě, tak šup, 

šup zalézt do spacáku a spát. 

Ségra  

 

Na putovním táboře není nuda běžným 

programem dne! Můžete si říkat, že ráno je 

rozcvička, pak snídaně a nakonec to nejhorší 

- balení. To se spolu s nekonečným celodenním 

pádlováním opakuje každý den. Mezi prací, 

kterou musíme nutně vykonávat, hrajeme i 

rozverné hry, jakožto velké zpestření tábora. 

Máme také celotáborovou hru, která má své 

téma. Obvykle je to příběh s námořnickým 

duchem a letos to bylo… 

Sedm plaveb Sindibáda 

námořníka 

Sindibád byl skutečně dítě štěstěny. Během 

svých sedmi plaveb byl jediný, co se vrátil zpět 

do Bagdádu a ještě k tomu pokaždé získal velké 

bohatství. 

 

 

Celkem jsme byli na vodě sedm dní. Sedm 

plaveb tedy dobře do programu zapadlo. Renča 

na každý den připravila jednu nebo dvě etapy, 

které vycházely z daného příběhu. Před každou 

etapou nám byl přečten příběh jedné plavby a 

my jsme mohli tipovat, co asi Renča vymyslela. 

Občas jsme museli zatnout zuby, abychom byli 

úspěšní a vytrpěli i nějaké nepohodlí. Například 

let na ptáku Ruchovi byl obzvlášť obtížný a 

vyčerpávající. Úkolem bylo vydržet co nejdéle 

viset na vleku pouze za ruce. Třeba Ema 

vydržela déle než čtyři minuty. 



Museli jsme také naložit náklad do správné 

lodi a vše zkontrolovat jako Sindibád, který byl 

v první plavbě celníkem. Po dlouhém cestování 

si námořníci museli vyprat, tak jsme soutěžili, 

kdo nejlépe vypere zablácený hadřík. Součástí 

hodnocení bylo samozřejmě žehlení a vůně. 

Všechny příběhy byly z pohádek tisíce a 

jedné noci, které vyprávěla krásná Šahrazád 

králi Šahrijárovi a tentokrát vedení zajímalo, jak 

si Šahrazád představujeme. Na břehu řeky

 bylo spoustu písku a modelováním jsme 

znázornili naše představy. 

 Na stejném tábořišti jsme obalovali kýtu 

diamanty. I na tento div Sindibád při svých 

cestách narazil. Kýtu, kterou znázorňovalo 

kuchyňské prkénko, jsme hodili do písku a 

namístě kde dopadlo, nabrali do čehokoliv co 

nejvíce písku, položili to na kýtu, doběhli ke 

kýblu, do kterého jsme obsah vysypali a předali 

štafetu dalšímu. Posádka s největší hmotností 

diamantů zvítězila. 

Perlička etapovky bylo vaření bylinného čaje. 

Posádky si vyhloubily ohniště, nanosili dřevo, 

ale největší výzvou bylo najít co nejlahodnější 

byliny a delikátně je skombinovat. Porota potom 

určila, která kalná voda je nejlepší. 

Úspěch oslavila i sedmá plavba, ve které si 

Sindibád po ztroskotání preventivně lehl do 

hrobu. To mu dodalo zcela nový pohled na svět, 

a on se rozhodl, že na umírání je ještě příliš 

mlád. Postavil si vor a doplul až do města, kde 

se mu dostalo vřelého přivítání. My si také 

postavili vor, zkoušeli nosnost a uspořádali 

závody s taháním vorů na řece.  

 Ve stejné plavbě mlátil hada zlatou holí, aby 

vyvrhnul muže, jehož spolkl. Zpracování této 

příhody bylo nejvtipnější. 

Vždy je víc než dost originálně připravených 

etap, za což vděčíme Renče, že si s tím dává 

takovou práci a dělá tábory zábavnějšími. 

  

Marta 



Myslím, že asi každý z nás ví, že jídlo na 

puťáku si vaříme sami. V tomto článku se 

dozvíte, jak vypadá takové štičí vaření, 

následné vydávání a vůbec vše okolo toho. 

Táborová kuchyně 

Každý den vaří jedna služba o pěti Štikách. 

Ve vaření se vystřídají úplně všichni z oddílu. 

Většinou se na každého dostane služba tak 

dvakrát, až třikrát za tábor. No, a když si 

služba nevěděla rady, byla tady Mája, jakési 

hlavní vedení kuchyně. 

Při vaření se můžou naskytnout i drobné 

komplikace. Jsou to ale problémy, které 

žádnou Štiku nemohou zaskočit, jako 

například připálení nebo vysypání jídla na 

zem. V takovém případě se jídlo musí řádně 

umýt a pak tradá ho servírovat a nikdo, tedy 

skoro nikdo, nic nepozná. 

 

Když se jídlo uvaří, což je někdy opravdu 

boj, tak se musí samozřejmě i rozdat a tak 

služba zavolá: „příprava na snídani“, oběd, 

svačinu, prostě na to, co zrovna je. Jestliže se 

podávají chleby, nebo jiné namazané pečivo, 

tak se rozdává na kola. To znamená, že si 

každý vezme jeden chleba a musí si počkat, 

než se vyhlásí další kolo a až poté si může 

dotyčný jedinec vzít další. Pečivo se servíruje 

na jídelní karimatce, když jí někdo překročí, je 

synem smrti, protože s největší pravdě- 

podobností nasypal ze svých bot či jiných částí 

oblečení spousty nečistot ostatním do jídla. 

Když ho přitom ještě spatří Olda, může si být 

celkem jistý, že kázání o tom, že se nemá 

chodit přes jídelní karimatku, se nevyhne. 

Spotřeba jídla a nenažranost Štik se ke konci 

tábora zvětšuje a tak dochází k tomu, že i 

taková Ema si dá k obědu sedm kol chlebů. To 

potom ani nechcete vědět, kolik kol si dává 

třeba Rádio. 

Ke službě v kuchyni také samozřejmě patří 

mytí nádobí, do kterého se pochopitelně nikdo 

moc nehrne. Jednoho táborového dne se 

Renča už nemohla koukat na to, jak nekvalitně 

je nádobí umyté, a tak se rozhodla, že nám 

udělá kroužek mytí nádobí, ve kterém nám 

ukázala, jak správně vyčistit jednotlivé druhy 

kuchyňských potřeb. Mnozí se poučili, a tak 

bylo nádobí po zbytek tábora relativně čisté. 

Tak co jste překvapení, jak to na takovém 

puťáku chodí? 

Ségra

 

 

 

Čemu vděčíme za dobré počasí? Našimi 

rituály vyzýváme slunce k výstupu na nebe, aby 

svítilo celý den a bouřkové mraky se odfoukly 

po své ose jinam. Myslíte si, že to snad 

nefunguje? Mýlíte se! Jednou to totiž opravdu 

zafungovalo. 

Večerní modlitba a ranní 

pozdrav slunce 

Každý večer zpíváme u ohně a jedna 

z našich nejdůležitějších písniček je Vodácká 

modlitba. Hrajeme ji většinou poslední jako 

završení večera a její případné zanedbání se 

nám další den vymstí na počasí. Jelikož někteří 

chtějí jít brzo spát, můžeme ji zahrát i v průběhu 

večera, protože hromadné zpívání modlitby 

Kroužek mytí nádobí 



zvyšuje příslib lepšího zítřka. Jednou však 

zafungovala zcela okamžitě!  

Seděli jsme u ohně a začínalo poprchávat. 

Dešťové kapky dopadaly na zpěvník, kytaru a 

suché oblečení. Bouřkový mrak nad námi visel 

jako zvyšující se hrozba a záblesky tančící na 

obloze zvěstovaly velký liják. Vypadalo to, že 

budeme muset zalézt do stanu a jít hned do 

spacáku, ale to se ještě nikomu nechtělo. Tak 

Renča začala hrát modlitbu. Všichni zpívali a 

déšť se jenom zhoršoval. Když jsme skončili, 

Renča řekla: „Přátelé, asi si budeme muset 

zalézt do stanu.“ Zvedli jsme se a odcházeli. 

Déšť silně bubnoval do tropika stanu, ale 

pomalu jsme slyšeli, že slábne, až přestal úplně. 

Modlitba byla vyslyšena! Sesedli jsme se u 

ohně a strávili jsme večer posloucháním 

pohádky a zpíváním dokud neudeřila hodina 

večerky a my jsme museli jít spát. 

Druhý rituál přitáhl do oddílu Kocourek. 

Kocourek mívá na starosti ranní rozcvičku, kde 

nás jej naučil. Na rozdíl od modlitby pozdravem 

slunce rozcvičku začínáme. Cvik sestávající se 

z nádechů a výdechů vyzývá slunce k výstupu 

na obzor a prociťování jednotlivých fází zvyšuje 

pravděpodobnost krásného dne. Po rozcvičce 

už nádherně hřeje a my můžeme vyrazit na 

vodu a užívat si slunečného dne. 

Marta  

 

 

I Štika musí odpočívat. Proto si musíme 

udělat i odpočinkový den. 

Odpočinkový den na puťáku 

Tento den je za tábor vždy jen jednou, anebo 

vůbec. Děláme vlastně skoro vše jako v klasický 

puťákový den s výjimkou toho, že nikam 

nejdeme na lodích a od rána do večera 

zůstáváme na stejném místě. Samozřejmě 

nesmí chybět ani hygienický úder. Ten vypadá 

asi tak, že se s mýdlem a šamponem pořádně 

vydrbeme v řece. Ani byste nevěřili, jaký je to 

skvělý pocit, když ze sebe smyjete všechnu tu 

špínu, která se na každé Štice za pár dní puťáku 

nachytá. 

 

 

 

Při letošním odpočinkovém dnu jsme zavítali 

do nedalekého městečka, kde jsme měli 

možnost koupit si něco dobrého na zub, také 

jsme navštívili zdejší muzeum a poznali trochu 

z polské kultury. 

Ségra

Je půlka tábora a jsme vyuzení od ohně. Solné 

potůčky potu na tričkách páchnou a my máme 

tak otupené čichové buňky, že to už ani 

necítíme. Mastnota dělá naše vlasy tvárné, 

nebo se nám slepence pramenů houpou kolem 

obličeje. Neměněné prádlo neuvěřitelně smrdí a 

my nemáme jinou možnost než zahájit… 

Hygienický úder 

Myslím, že jsem vám přiblížila situaci, ve 

které se v půlce tábora nacházíme a kterou je 

potřeba řešit. Protože špína a pot se nabalují 

průběžně, tak si pomalu zvykáme a téměř 

změnu na našem zevnějšku ani 

nepostřehneme. Sama jsem si občas říkala, že 

se mýt nepotřebuji a že jsem v pohodě, ale to 

jsem se šeredně mýlila. Účel hygienického 

úderu je odstranění veškeré špíny a nelibého 

pachu. Zbavit se mastnoty vlasů a dokonale 

vyčistit veškeré záhyby  těla včetně partií pod 

plavkami, jelikož jejich zanedbání může pokazit 

celkový očistný dojem. 



První šli kluci a potom holky. Voda v Pilici 

byla v den úderu velmi studená a my jsme se 

museli překonat a vstoupit do vody. Vzali jsme 

si s sebou šampónky a ručníčky a zahájili jsme 

první letošní hygienický úder započínající mytím 

vlasů. Po jejich dvojitém umytí následovalo 

drbání celého člověka a zbavování se 

veškerých nečistot. Hned po výstupu z vody se 

dostavil pocit svěžesti a celková výměna prádla 

zajistila jeho dlouhé trvání. Někdy lituji ryby, 

co bydlí v řece. Myslím si, že museli padnout 

smrady. 

Marta 

 

Nevíte koho si vybrat, a jakou cestou se vydat? 

Chcete si nechat poradit v životně důležitých 

krocích? V Polsku je pán propagující 

bioenergetiku, najde k vám stejný 

bioenergetický typ a učiní Vám partnerský život 

ideálním. Také vlastní lidové muzeum, které 

jsme o odpočinkovém dni navštívili. 

Návštěva lidového muzea 

s přednáškou o bioenergetice 

V dopolední části odpočinkového dne jela 

Renča s Honzou Pískem na výzvědy do města, 

jestli tam nemají něco zajímavého, co bychom 

mohli navštívit. Narazili na lidové muzeum, kde 

nám vyjednali prohlídku. Ředitel muzea jakožto 

největší nadšenec hned souhlasil a těšil se na 

velkou návštěvu zahraničních skautů. Při této 

příležitosti zažila Renča svou první zkušenost 

s bioenergetikou se kterou ji seznámil sám pan 

ředitel. 

Takto se mi Renča svěřila: „Pán mě posadil 

na takovou dřevěnou sesli a zamával nade 

mnou kyvadýlkem. Určil, že jsem levotočivý typ, 

východní, typ anděl. Pak se ptal, jestli jsem 

vdaná, říkám, že jo a ukázala jsem 

prstýnek. Pán hnedka na to, že to pozná na 

dálku, že Roman je neutrální 

 typ, sever. Je prý ideální, když jsou partneři 

stejného typu, no ale co se dá dělat, není  

vyloučené, že nám to bude fungovat. No to je 

asi všechno co mi řekl, tak už jsem se snažila 

z chýše utéct, vymlouvajíc se na zodpovědnost 

za děti mi svěřené.“ 

Odpoledne jsme se vydali do muzea všichni. 

S radostí nás v muzeu přijali a pan ředitel začal 

výklad. Působil celkem sympatickým dojmem a 

bylo mu kolem sedmdesáti let. Nosil klobouk a 

knír, pod kterým se bez ustání mlela jeho pusa, 

až  Renča nestíhala překládat. Moc jsme 

nevěděli, o čem mluví, tak naše pozornost 

mírně opadala. Něco však pán přeložit nechal. 

Svěřil se nám s tím, že když si vloží do úst 

hořčík a vápník, tak vidí duchy a démony, co 

lidem lezou po těle, což mezi námi později 

vyvolalo velký rozruch. Dokonce jsme se i 

dozvěděli, že voda z řeky Pilice, na které jsme 

jezdili, má velmi léčivé účinky. 

Vešli jsme do chatky, kde začínala druhá část 

prohlídky. Tentokrát byl výklad srozumitelnější, 

protože ho vedla jiná paní, která nechala Renču 

překládat průběžně. Shlédli jsme lidovou 

světnici, fotky z druhé světové války, zbraně, 

tkané koberce a staré dokumenty. Viděli jsme i 

obrazy a sudy na pivo a měli jsme možnost 

podívat se i na nástroje lidového léčitelství. 

Mohli jsme si zakoupit pohledy a označit je 

razítkem muzea, na které byl pán velmi hrdý. Na 

konci se nás zeptal, jestli ho máme rádi, na což 

jsme odpověděli sborovým křikem, že ano. 

K naší úlevě nás pán propustil a my jsme se 

mohli vrátit 

zpět do 

tábora. 

 biolog a vynálezce 

básník, prozaik, člen Svazu polských literátů 

autor mnoha knih, z toho z oboru medicíny 

např. "O výživě a léčení jinak" 

 

 ředitel Lidového muzea a "Chýše uzdravení" v 

Przedborzu, kde Vám může stanovit 

bioenergetický typ člověka, čehož lze s 

úspěchem využít při léčbě a výživě. Dále 

osvětlí charater člověka a jeho nadání a 

pomůže s výběrem životního partnera v 

souladu se zjištěnými skutečnostmi. 
Marta 

Překlad: Renča 



 

 

   

K napsání tohoto článku jsem byl vyzván 

redaktorkou Záběru Martou poté, co jsem se na 

letošním puťáku při nakládání spacáků do 

doprovodného vozidla několikrát rozčílil, až 

jsem zvýšil hlas. Plním tedy tímto její 

přání/výzvu/rozkaz. 

 

Spací pytel a kompresní obal 

Kompresní obal – jak již sám název 

napovídá, slouží ke kompresi, tedy stlačení, 

obsahu příslušného obalu na objem co 

nejmenší. Konkrétně kompresní obal spacího 

pytle umožní stlačit uvnitř uložený spací pytel 

tak, aby transportovaný spacák zabíral co 

nejméně místa v loďáku, kletru či transportním 

vozidle či plavidle. Kompresní obal (vak) je 

v dnešní době součástí snad již každého 

„slušného“ spacího pytle a je tedy hloupost jeho 

schopnosti nevyužít. 

Ještě než uvedu příklady a postup komprese 

bych se rád zmínil o spacím pytli jako takovém 

a o péči a skladování. 

1/ výběr spacáku. S ohledem na klimatické 

podmínky, které panují v oblastech, v nichž se 

Štiky pohybují, doporučuji tzv. třísezonní spací 

pytel. Tj. tepelný komfort +5°C, extrém okolo  

-10°C. V zimně se uchylujeme do různých 

přístřeší, je tedy zcela zbytečné pořizovat spací 

pytel pro extrémní teploty nižší. Je zbytečně 

drahý a hlavně objemný a těžký. Rovněž 

upřednostňuji pytel s náplní z dutých vláken, je 

méně náchylný k navlhnutí, rychle schne a lze 

jej snadno prát.  

2/ péče o spacák. Spacák je třeba udržovat 

v přiměřené čistotě. K tomu může pomoci i 

vložka, kterou lze zakoupit v prodejnách 

s outdoorovým vybavením (Hudy, Rock Point, 

lezecká stěna DAP..), v různé kvalitě (hmotnosti 

a ceně). Ta nejlehčí a nejdražší je hedvábná 

(vejde se vám ale do kapsy u kalhot – je ve 

sbaleném stavu jenom o trochu větší než 

balíček papírových kapesníků), trochu větší je 

pak bavlněná a největší samozřejmě fleecová. 

Vložky se snadno perou, zvyšují tepelný 

komfort a v případě nouze je lze použít jako 

ložní prádlo (nocleh ve vysokohorské chatě/na 

ubytovně, která poskytuje pouze pokrývky bez 

povlečení).  

3/ skladování. Spací pytel se skladuje na 

suchém, větraném místě, zásadně vyjmutý 

z transportního/kompresního obalu. Nejlepší je, 

pokud můžete spacák pověsit. Pokud ne, je 

vhodné jej uložit do dostatečně velkého 

„skladovacího“ vaku. Pokud necháte spacák 

trvale ve stavu sbaleném pro transport, jeho 

izolační náplň (dutá vlákna, peří) ztratí svoji 

pružnost a podstatnou měrou se sníží její 

termoizolační vlastnosti (= nebude hřát) 

4/ transport – komprese. Pro dopravu je 

nejlepší vložit spací pytel do 

transportního/kompresního obalu, který 

dostanete jako příslušenství. Poté, co celý spací 

pytel vtěsnáte do obalu, utáhnete uzavírací 

šňůrku a začněte na střídačku stahovat 

kompresní popruhy tak, aby zůstal zachován 

symetrický tvar a dosáhli jste co nejmenších 

rozměrů. Jednoduché a účinné. Tak to tak 

prosím dělejte. 

V případě, že kompresní obal na váš spací 

pytel nemáte (nebyl součástí spacího pytle, 

 spacák ve skladovacím vaku 

 

spacák v obalu před kompresí 



 

 

   

ztratili jste jej nebo zničili) nezoufejte. Je 

možné ho zakoupit ve výše uvedených 

prodejnách. Dejte však pozor na velikost. Příliš 

velký obal neumožní dostatečné stlačení 

spacáku, naopak do malého obalu se vám 

nepodaří spací pytel nacpat. Jak vidíte, v obou 

případech by se jednalo o vyhozené peníze. Na 

přiložených obrázcích je znázorněn objem 

spacího pytle ve stavu skladování, po vložení 

do transportního pytle a po následné kompresi. 

Pro porovnání velikosti je vyfocen vždy s krabicí 

mléka o objemu 1l. 

 

Jak se mi líbilo na táboře 

Jistě se vás spousta lidí ptala, jak se vám líbilo 

na táboře. Mě se neptal skoro nikdo. Zato mě 

spousta lidí politovalo. Asi mají dojem, že dělat 

vedoucího tábora je snad nějaký trest, 

dobrovolné bičování nebo něco podobného. 

Mně se ale na táboře líbilo moc a líbí se mi snad 

pokaždé. Mám proto mnoho důvodů a o ty se 

chci s vámi podělit. Opravdu nejsem žádný 

masochista, který by jezdil někam, kde se mu 

nelíbí a to ještě ke všemu dobrovolně! 

Na tábor se jezdím například dobře vyspat. Ne 

že by to doma nebylo fajn, ale na táboře na 

rozdíl od pracovního týdne spím déle, na 

vzduchu a krásných místech. Také se jezdím na 

tábor dobře najíst. Vždy mi chutná a mám jistotu 

nezávadné a nesmažené stravy, služba je 

zárukou, že se nemusím obávat jednotvárnosti, 

neboť ač je ve Štičí kuchařce asi 10 receptů, 

chutí jsem již zažila nepočítaně a to dokonce u 

pokrmů se stejným názvem.  

Mám s sebou málo věcí, letos jsem se dokonce 

vešla i se spacákem a karimatkou do 40 l 

loďáku. Nemusím se tudíž celých 10 dní 

stresovat tím, že někde něco zapomenu, 

nemám klíče, mám nevhodnou obuv, v podstatě 

téměř vše mám na sobě a zbytek se nějak dá 

uhlídat. Nemusím ráno dlouze přemýšlet, co si 

vezmu na sebe a zda to bude na daný den 

vhodné. A co víc, změna trička v půlce tábora je 

hlasitě oceněna hned několika všímavými 

Štikami, což každou ženu vždy potěší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahraji si na kytaru jako nikdy během roku. 

Navíc s vděčnými posluchači, shovívavými 

k drobným odchylkám v interpretaci oblíbených 

písní.  

Vše co se ve městě zdá strašně důležité, se 

najednou smrskne do nepodstatného obláčku a 

je až k nevíře, že mi to někdy vůbec stojí za 

trápení. Na vysoké písečné duně, s úplňkem 

nad hlavou a řekou pod sebou se z hromad 

pracovních papírů, faktur, reportů, vyhlášek a 

razítek stanou bezvýznamné papírky. Cokoliv 

elektrického se stává kusem nepotřebného 

plastu a v pořadí důležitosti daleko za ešusem, 

nožem či karimatkou. Rozhodně nic, co by mělo 

nárok organizovat mi čas. Ostatně nějaká ta 

hodina vpřed či vzad není na puťáku 

předmětem plamenných diskuzí. Na rozdíl od 

zvlhlých sirek, například. 

Takže je zřejmé, že tábor je jasně kladným 

zážitkem. Často slyším: „S 30 dětma, to bych 

teda nejel, ani za nic.“ No já také nejezdím s 30 

dětmi, ale s 30 Štikami a to je jiné kafe. Člověka 

jak známo stresuje hlavně ztráta jistot. Okraden 

o to, co doposud bylo jisté a neměnné dokáže 

se jinak klidný jedinec změnit v nepříjemné až 

zběsilé stvoření. To však u mě nehrozí. Štiky 

znám a tak stačí vhodně zareagovat na 

konkrétní členy a jejich schopnosti a z tábora je 

rázem dovolená.  

Mája to je jistota klidného přístupu k věci a 

rozvážných kroků. Stačí tedy na přípravu jídla 

vyhradit hodinku navíc, mezitím si zahrát 

Spacák v obalu po kompresi + vložka 

Olda 



 

 

   

pěknou hru a je po nervozitě. Kocourek to je 

jistota pořádku, systému a jasných ponaučení. 

Není tedy nic lepšího než mu svěřit účetnictví a 

administrativu.  

Krtek – jistota logiky a rozboru pravidel. Pokud 

se Krtek po výkladu hry na nic neptá a nic 

nezpochybní, mám jistotu, že vše proběhne 

dobře a bude spravedlivě vyhodnoceno. Krtkovi 

nutno přiznat další i benefit – jelikož je 

hospodárný, co se týče oblečení a prádla na 

tábor mu svěřeného, lze téměř s jistotou 

stanovit okamžik, kdy je nutno zařadit 

hygienický úder. Sekyrka, Pepa, Písk. Chlapci, 

kteří špatně snášejí dlouhé cesty, což se 

projevuje zhoršenou sociální přizpůsobivostí 

v dopravních prostředcích. Nikdo nejsme 

dokonalý a tak zařazení do jiného dopravního 

prostředku než veřejného je jistota, že zbytek 

kolektivu prožije cestu vlakem v příjemné 

atmosféře. Není třeba se zatěžovat sledováním 

spolucestujících, rudnout, schovávat skautský 

šátek do batohu a hledat ideálně zvukotěsné 

kupé. Pracovat s Bukačem je radost a jistota 

dlouhotrvajícího úsměvu. Proč si tedy 

nezpříjemnit mytí nádobí Bukačovou 

společností? Takto by se dalo pokračovat dál a 

vyzdvihnout u každého jeho kvality a z toho 

plynoucí jistoty. 

Jak je vidět znalostí povah si lze z tábora učinit 

téměř lázeňský pobyt. A to vše za etapovku, 

koupení lístků (o tom možná více v některém 

z příštích čísel Záběru, protože ač se to zdá 

nepochopitelné, nákup jízdenek na tábor ještě 

stále není u konce) a nějaké to naplánování. 

Nechci tvrdit, že mě tábor nestojí nějaké ty 

nervy, ale v konečném výsledku je to vždy 

pozitivní bilance. Takže vám, přátelé, děkuji za 

další hezký tábor, protože bych bez vás neměla 

s kým jet a věřte, že s 30 dětmi bych nikam 

nejela ani za nic. 

Renča 

 

 



 

 

   

 


