
 

  

Z  Á  B  Ě  R 
č. 9                                                       prosinec 2016 

7. oddíl vodních skautů  

Štiky Hradec Králové 

http://stikyhk.skauting.cz/ 

Národní potravinová 

sbírka 

Ahoj! 

Jsme tu již v devátém číslem našeho oddílového 

časopisu. Jako každý měsíc Vám máme co říct a o 

něco se s Vámi podělit. Skauti a skautky se vydali na 

tajnou výpravu, kde je po dlouhé cestě čekaly úkoly. 

Další den v Krabím lese vytěžili tři přívěsy dřeva a díky 

tomu opět můžeme zavítat na návštěvu ke Krabům na 

chatu. 

Ve Futuru v Tescu jsme se zúčastnili Národní 

potravinové sbírky. Celkem se sesbíralo 1,3 tuny, což 

zaplnilo 15 osobních aut potravin a to pouze ve Futuru! 

Děkujeme paní Bukačové za rozhovor a paní Trollové 

za fotky. Nesmíme ani opomenout Báru, která nám 

nakreslila obrázky. 

Vyhlašujeme soutěž správného nastupování do 

lodi/kánoe. Kdo vyhrál? Čtěte! Máme dva účastníky. 

Máju a Krtka a k tomu ještě ilustraci od mé tety, jak 

rozhodně nastupovat nemáme. 

Čas běží a je již prosinec. V pondělí 5.12. naši starší 

členové postrašili s Mikulášem děti. Navštěvovali 

rodiny se svými zápisky v knize hříchů.  

Vánoce se blíží a Záběr přináší tipy na dárky.  

Poděkování patří Renče za napsání článku. Pěkné 

čtení. 

Marta, šéfredaktorka časopisu Záběr 

(marticka.lev@gmail.com) 

Můžete nám psát do redakce 

 

Kdo slaví narozeniny v prosinci? 

Prosincoví oslavenci 

Blahopřejeme: 

Báje         13 let 

Emě  9 let 

 

 

Marta 

Foto: paní Trollová 

 
Krátké zpravodajství 

 17.12. Betlémské světlo (pro 
všechny zájemce) 

 skauti vyhráli 1. místo ve hře O 
poklad Hradeckých měšťanů 

 skautky se ve hře umístily na 
čtvrtém místě 

 práce na vile pokračují 
Marta 

 



Co očekávat od výpravy, na kterou máme mít 

věci k 24- hodinovému přežití a doporučenou 

výbavou je sekera, buzola a neoprenky. Čekala 

nás cesta… 

Z Dobrušky až do Kounova 

Po dětinské hře, jak by řekla Renča, nás 

skauty čekala další cesta, která měla prověřit 

naši výdrž a schopnosti. Hned po Pokladu 

hradeckých měšťanů jsme se tedy vydali na 

cestu v sestavě deset skautů, Pája a jeden 

černý labrador jménem Sirius, který neměl 

zkrátka jinou možnost než jet s námi. 

Dostali jsme od Renči vlakové a autobusové 

spojení a měli jsme jet tím, co stihneme. Nebylo 

to ale jediné, co jsme obdrželi. Renča nám ještě 

dala dvě obálky. Obálku s instrukcemi jak 

máme postupovat, kde máme hledat další 

vzkaz atd. A ještě druhou obálku. Jejímu 

otevření jsme se chtěli všichni vyhnout, protože 

to byla obálka nouze. Otevřít jsme ji měli jenom 

v případě, že bychom byli úplně ztracení a na 

pokraji smrti. Bohužel nás k tomu situace 

donutila. 

V autobuse si skauti a skautky zvlášť přečetli 

pokyny a vyluštili, kde mají najít další. Obě dvě 

skupiny měly jít spolu, jelikož potřebovaly 

doplnit svá zjištění ze svých vzkazů, aby mohly 

společně putovat dál. Po hodinové cestě jsme 

vystoupili a naše cesta nás měla zavést ke  

 

křesťanskému hřbitovu. Pan řidič byl dokonce 

tak hodný, že nás popovezl o jednu zastávku 

navíc, aby nás přiblížil. Po krátkém vyptání na 

benzince jsme se vydali směrem ke hřbitovu, 

v jehož zdi jsme měli najít další instrukce 

k našemu putování. Dopis pro skauty ve zdi ale 

nebyl. Dvě hodiny jsme kolem ní chodili a svítili 

baterkami do každé škvíry, ale vzkaz nebyl 

nikde. Bylo deset v noci a začínali jsme 

pociťovat beznaděj. Pršelo a batohy nám 

vysílaly do zad známou bolest. Kde je sakra ten 

vzkaz! Já sama bych propadla pesimismu a 

sarkasmu, nebýt optimistického přístupu 

ostatních. Je dobré, když člověk není v takové 

beznadějné situaci sám, protože jsme si byli 

vzájemně morální oporou. Co naplat. Čtyřikrát 

jsme obešli hřbitovní zeď a nic jsme nenašli. 

Zkusili jsme alespoň otevřít dopis pro skautky 

v naději, že nám to poskytne další stopu. Podle 

azimutu, který jsme si měli nastavit, jsme nic 

nenašli a nám zbývala už jenom ta nouzová 

obálka, která pro nás znamenala ponížení a 

selhání. Žádná jiná možnost již neexistovala. 

„Už opravdu nemá nikdo žádný nápad?“ 

zeptala se nás Pája, „dobře, otevřeme ji.“ 

Odevzdaně jsme přihlíželi, jak Pája otevírá 

nouzovou obálku a čte, že máme buďto zavolat 

Oldovi, nebo jít do Kounova, kde jsou stany, ve 

kterých máme přenocovat. Kde je ale Kounov? 

Zbývá zavolat Oldovi, který podle Renčiných 

instrukcí hru přichystal.

 

  
 

Ahoj Oldo, nemůžeme 

najít vzkaz pro skauty 

a již jsme vyčerpali 

všechny možnosti, až 

jsme byli nuceni otevřít 

nouzovou obálku. 

1. 

 Hmm, a co se 

v ní píše? 

2. 



 

Do Valského údolí. Podle map.cz jsme tam 

došli, ale každý by dal asi přednost poklidné 

noci doma. Nejednou jsme se kousek vrátili, 

protože jsme šli špatnou cestou a těžké batohy 

nám to neusnadňovaly. Někteří zůstávali 

pozadu a jiní svítili optimismem i přes těžké 

podmínky. Na trase nás čekaly dva brody, které 

jsme přebrodili bosi a po překonání jsme 

vklouzli zpět do bot a teplých ponožek. Po 

druhém brodu následovalo Valské údolí kde 

jsme potkali Oldu. Naštěstí jsme už žádné úkoly 

plnit nemuseli a stačilo najít pouze sklenice se 

zadáním. Potom jsme došli přes louku k rybníku 

a Zulu nám přečetla úsměvnou básničku 

slouženou z obsahu obou obálek. 

Myslím, že teprve teď jsme byli v polovině a 

byla půlnoc. Druhá část cesty byl jenom útrpný 

pochod, který jsme museli prostě přežít. Jediný 

kdo si to očividně užíval, byl můj pes Sirius. 

Neměl batoh, protože jeho žrádlo a spací 

karimatku jsem nesla já. K mé velké úlevě jsem 

to nebyla jenom já, kdo ho vedl. Ostatní si ho 

střídali a vedli ho na vodítku. Sirka byl rád, že 

jsme byli už konečně na pořádném pochodu, 

protože šnečí šourání kolem hřbitovní zdi ho 

opravdu nebavilo a kňučel. Teď to ale byla jiná.  

V Bačetíně ještě psala Renča Oldovi, jestli 

jsme v pořádku. Není divu, že se Renče v jednu 

v noci nespí dobře. Mně by se také nespalo 

dobře, kdybych někoho poslala na takový 

pochod. 

Do Kounova jsme dorazili cca ve dvě hodiny, 

lehli jsme a spali. Noc byla studená a já jsem 

byla vděčná alespoň za toho psa oddechujícího 

v našem stanu. Co mi ale přišlo jako paradox, 

byly Renčiny pokyny pro Oldu ve spojení s naší 

cílovou cedulí, která měla být vyvěšená 

v Kounově. 

Další den jsme v Krabím lese vytěžili nějaké 

dřevo a jeli domů. 

 

 

 

  

 

 Že máme jít do 

Kounova, nebo ti 

zavolat a dohodnout se. 

My ale vůbec nevíme, 

kde Kounov je. 

3.

0. 
 

Jděte do Valského 

údolí. Tam Vás 

čeká další úkol. 

4. 

cedule označující cílovou destinaci 

V cílové ceduli 

nám Renča přeje 

dobrou noc a přitom 

by na nás chtěla 

poštvat Oldu jako 

majitele pozemku. 

Tak to jsem ještě 

neviděla! 

Marta 



Paní Bukačová pracuje pro charitu a jednou 

za rok se uskuteční akce, které se 

zúčastňujeme i my skauti. Je to… 

Národní potravinová sbírka – 

potraviny pomáhají 

Host: Paní Bukačová 

 

Kdo potravinovou sbírku pořádá a kde 

všude probíhá? 

Národní potravinovou sbírku pořádá nevládní 

organizace Byznys pro společnost ve 

spolupráci s Potravinovými bankami a dalšími 

organizacemi, jako je Armáda spásy, Naděje a 

Farními a Oblastními charitami. Je to celostátní 

akce, probíhá po celé České republice, většinou 

se organizuje po krajích, tak jak je působnost 

jednotlivých potravinových bank. 

Jaká je spolupráce s obchodními domy? 

I když instrukce dostanou všude stejné, 

spolupráce s obchodními domy je různá. Je to 

jako s lidmi. Myslím si, že v Tescu ve Futuru 

jsme to vyhráli. Zaměstnanci byli příjemní a 

ochotní, zázemí pro dobrovolníky i 

s občerstvením připravené, ráno nám oblepili i 

koše. Tesco mělo dokonce vytisknuté i svoje 

letáky, kde byly (na rozdíl od oficiálního letáku) 

jasné instrukce a jasný seznam potravin, které 

mohou lidé nakoupit do sbírky. Byla jsem 

vděčná i za občerstvení pro dobrovolníky. 

V Kauflandu, pokud vím, dostali dobrovolníci 4 

dvoulitrové lahve, a to bez kelímku. Takže kdo 

ji ukořistil, ten ji měl a ostatní neměli nic. O 

několika platech koláčů a rohlíků zapečených 

se slaninkou jako v Tescu si mohli nechat jenom 

zdát. Zato museli oblepit každou krabičku čaje, 

která jim přišla pod ruku. Takže případ od 

případu. 

Spolupracujete s někým, abyste udělali 

na sbírku nějakou reklamu? Sdělujete lidem 

tuto akci přes média nebo jinak? Kdo Vám  

například udělal letáčky, které rozdávali 

dobrovolníci? 

Reklama na celostátní úrovni je v režii 

Byznys pro společnost. Sama jsem ji neviděla, 

ale prý běžela v televizi. Obchodní domy již od 

začátku listopadu vysílaly rozhlasovou smyčku 

pro zákazníky. Reklamy byly i na letácích 

obchodních domů. Na místní úrovni je to starost 

jednotlivých bank. Zde máme ještě značné 

rezervy, ale jistě to v příštích letech doženeme 

a požádáme nějaký seriózní občasník, jako 

třeba Záběr, aby nám udělal tu správnou 

reklamu. 

Kolikátý je to ročník? Myslíte, že s 

postupem času se vybere každý rok víc než 

ten minulý nebo čas nemá vliv? 

Celkově byl letos čtvrtý ročník, Potravinová 

banka v Hradci Králové tuto akci pořádá druhým 

rokem, vloni teprve vznikla. Obecně opravdu 

platí, že se každým rokem vybere víc, tak jak 

roste informovanost lidí o projektu. 



Jak sháníte dobrovolníky? Stalo se Vám 

někdy, že byste měli málo dobrovolníků? 

V obou ročnících odvedli velký kus práce 

dobrovolníci z řad zaměstnanců Oblastní 

charity Hradec Králové, která je jedním ze 

zakladatelů Potravinové banky HK. Další velkou 

skupinou byli skauti, kde se zřejmě potkala 

touha něčemu dobrému pomoci, potom, co se 

už neangažujete v prodeji vyrobených kuřátek. 

Možná je to tím, že mnoho lidí dává přednost 

darovat nějakou základní potravinu, třeba 

mouku nebo těstoviny za 8 Kč před finančním 

příspěvkem. Další velkou skupinou byli 

dobrovolníci, se kterými Oblastní charita 

spolupracuje po celý rok. Kromě toho pomáhají 

s hlídáním dětí, dělají společnost seniorům, 

doučují děti, pomáhají s výrobou pomůcek pro 

děti, dělají Sladké ráno pro lidi bez domova, na 

Štědrý den vaří polévku pro lidi bez domova a 

rozdávají ji na Hlavním nádraží a dělají spousty 

dalších a dalších akcí. Skupinou, která má 

potenciál dále růst, jsou dobrovolníci z řad 

široké veřejnosti oslovení prostřednictvím škol 

či reklamy v tisku. Velmi významnou skupinou 

byli i dobrovolníci z řad zaměstnanců 

obchodních řetězců a například Makro 

spolupracuje po celý rok a zorganizovalo celou 

sbírku samo a jen předalo vybrané potraviny. 

Charita je záslužná činnost pro všechny 

kdo ji dělají, ale pro Vás i Vaše práce. Jak se 

Vám daří mít z toho i finanční prostředky 

potřebné pro Vás samotnou? 

Oblastní charita, kde pracuji, je sice 

nezisková organizace, ale platí pro ni veškerá 

ustanovení právního řádu a zákony, tedy i 

ustanovení o minimální mzdě. Je dost 

pravděpodobné, že na podobné pozici bych si 

ve výrobní sféře vydělala mnohem víc, ale …. 

Na svém stávajícím místě jsem potkala 

spoustu báječných lidí. Při své práci se 

setkávám s důvěrou, pomocí, veškerou 

podporou. Člověk pak rád udělá i něco navíc. 

Už jsem si něco prošla a (zatím) bych neměnila. 

 Ale slečno redaktorko, malá nepřesnost 

v otázce. Peníze nevydělávám sama pro sebe, 

ale hlavně pro rodinu. Přece jen jste vy děti náš 

nejdražší koníček, nakrmit hladové námořníky a 

ošatit nádherné princezny něco stojí. Ale 

děláme to rádi. 

Pozdrav 

J.P. (paní Bukačová Sigiová) 

Foto: Paní Trollová 

Otázky: Marta 

 

  

 

Necpi se tak. Mysli 

na matky s dětmi 

v azylových 

domech. 

 
Bomba. A teď poputuji 

do Národní potravinové 

banky, kde mě pošlou 

tam, kde budu potřeba. 

Obrázky: Bára 

Text: Marta 

 
Prosím tě, čím víc 

tím líp. Ještě mi za 

to poděkují! 



 

  

Vyhlašujeme soutěž čtenářů, jak správně nastupovat do lodi/kánoe! 

Jak správně nastupovat do lodi/kánoe? – Soutěž 

1. místo – Krtkovi za aktivní účast 

Zde máme ukázku pramice od Krtka. Háček drží loď, pak nastupují ostatní a nakonec i háček. 

Naprosto správný způsob a srozumitelně nakreslené. Redakce uděluje 1. místo! 

Máje za originální ztvárnění 

1. 2. 3. 

Nechápu, proč pan Kolíček nastupuje z vody a ještě si ani nepodrží loď. Nicméně je to originální 

nápad a redakce to také ocení. 

Nesoutěžní kategorie – mé tetě Magdě za včasné varování nesprávného nastupování 

 

1. 2. 3. 

Děkuji své tetě za upozornění a doufám, že u nás v oddíle již nebudeme svědky bezhlavého 

vrhaní do lodi 

Tím jsme uzavřeli již druhou soutěž časopisu Záběr a všem zúčastněním patří naše poděkování. 

Marta 



 

Nejvyšší čas napsat Ježíškovi. O co toho 

dobráka požádat a radovat se pak celý rok a 

každou výpravu? Může to být něco z vybavení, 

které ulehčí dny a noci na vodě, ale také 

zpříjemní deštivé chvíle doma v křesle nebo 

dokonce něco, čím se stylově blýsknete před 

spoluštikami a spolužáci budou zase o něco 

bledší závistí. 

Z Vánočních ostrovů aneb čím 

potěšit Štiku 

Zavírací nůž OPINEL – osvědčený model 

s pojistkou proti zavření/otevření. Klasika je 

dřevěné provedení, v nabídce najdete také 

barevné rukojeti (ano i růžové), rukojeti se 

skautským logem a pro začátečníky také nože 

s kulatou špičkou. Obzvláště vhodné na mazání 

chleba.  www.junshop.cz 

Čelovka – baterka je základ a co teprve, když 

máte při svícení obě ruce volné! Paráda a 

pohodlí na latríně, při nočním mytí nádobí, 

stavbě stanu a jiných kratochvílích. Čelovky 

s módem červeného světla využijete i při 

nočním pochodu po silnici. Čelovky levných 

značek naopak nevyužijete skoro vůbec, 

protože se vám pravděpodobně vysypou 

baterky už v batohu. Komu se nevysypou, tomu 

bude čelovka svítit neúčelně v loďáku celý den 

a večer nezbyde než hořce plakat a jít 

s prosíkem ke kamarádům.  

Silikonová skládací miska SEA TO SUMMIT 

– alternativa k ešusu. Nelze říci, že lepší, ale 

určitě šetří místo v loďáku a může posloužit též 

jako odměrka. Notorickým špindírům ji 

nemůžeme doporučit, neboť ač je silikon 

propagován jako inertní, tedy s ničím 

nereagující materiál, se zbytky jídla prostě 

reaguje. Miska, dlouhodobě špatně mytá,  

 

časem přebírá pachy jídel. Je zajímavé, že pak 

již inertní je a pachy nelze z misky nijak vypudit. 

Př. www.rockpoint.cz 

Nafukovací karimatka – opět její nespornou 

výhodou je, že ušetří místo v loďáku a také 

nervy Oldy či Honzy při nakládání věcí do vleku. 

A to je jistě silný argument pro tento dárek. 

Jedinci s nafukovacími karimatkami ovšem 

trochu ztrácí oblíbenost v kolektivu, protože je 

nehodlají poskytnout na sezení k ohni v obavě 

z propíchnutí nebo propálení.  

Kotníkové neoprénky HIKO RAFTER – 

netřeba představovat, ověřená vodácká obuv 

zajišťující komfort na vodě po celý rok. Pro 

začátečníky a rychle rostoucí jedince možná 

luxus, ale když jsou ty Vánoce….  

Kompresní obal na spacák – kdo by snad 

ještě nevěděl, o co jde nebo stále pochyboval o 

přínosech tohoto drobného kousku vybavení, 

nechť pečlivě pročte prázdninové číslo Záběru.  

Mýdlo či šamponek v malém balení – výraz již 

pokročilého uvažování při balení věcí. 

Skoncujte s ohromnými hygitaškami a oslňte 

kamarády praktickým balením očistného 

prostředku! Komplet nejvyššího stupně 

úspornosti lze doplnit i skládacím zubním 

kartáčkem a minipastou! 

Drogerie Teta či DM. 

Skladné přezůvky – neboli trepky. Jde o 

hadrové rolovatelné či zasouvatelné botky, 

ovšem pozor, s celkem slušnou podrážkou. 

Pletené výrobky jsou sice také skladné a líbivé, 

ale podlahy horských chalup nebývají 

vyhřívané. Po návštěvě umývárky či toalety se 

krásně nacucají a veškerý komfort je pryč! Lidl, 

Tesco, KIK apod. 

Tričko, čepice – námořnické či s motivy 

kotviček, kánoe, plachetnice, majáku nebo 



racka na přístavním mole. To je prostě 

romantika, která potěší a nekompromisně 

vyjádří životní krédo správné Štiky. Tričko 

s límečkem či elegantní 

rozhalenkou může být 

dokonce považováno za 

společenský kousek, např. 

když vodák míní navštívit 

muzeum v blízkém městeč- 

ku.  

www.junshop.cz, CVOK za Muzeem. Zajímavé 

kousky na www.avaryacht.cz. 

 

Šátek s vyobrazením uzlů, tkaničky či 

zrcátko se skautským znakem, reflexní 

visačka se znakem vodních skautů – 

designové drobnosti, které podtrhnou osobnost 

majitele. www.obchod.skaut.cz 

Fotokniha – fotky z tábora, výprav apod. Stačí 

kliknout na rajčeti na reklamní sdělení pod 

štičím fotoalbem a máte fotoknihu sestavenou. 

Jak jinak sdělit babičce a dědovi, kam to vlastně 

jezdíte a proč nemůžete přijít v neděli na oběd? 

Co může být lákavějšího než řízky a bábovka? 

Po shlédnutí fotoknihy a popovídání s prarodiči 

již budou jistě všechna nedorozumění 

zažehnána a babička s dědou budou mít lepší 

představu, kde to jejich 

nešťastné vnouče tráví 

víkendy.  

vodniskauti.rajce.idnes.cz 

Knihy – ano, knihy přeci 

jsou odjakživa perlami 

vánočních dárků. Ani vodní 

skaut nemusí dlouho hledat, aby našel vhodnou 

literaturu ze svého oboru. Trilogie Miloše 

Zapletala je prostě základ, takže přečíst 

Sedmičku, Ostrov přátelství a v roverském 

věku taktéž Cvoky, patří k dobrým mravům 

každé Štiky. Nováčky by mohla potěšit kniha 

Plavba Čolka a Žabky, kde se setkají s hrdiny, 

kteří je provází na schůzkách v Nováčkovi a 

následných Plavbách. Skauty jistě neurazí 

Tajuplný ostrov, 20 000 mil pod mořem nebo 

novější zajímavý příběh s dívčí hrdinkou Piráti  

z ledového moře. Příběh české plachetnice s 

názvem La Grace pluje nebo pátrání po 

místech z knih Arthura Ramsoma Za 

tajemstvím Vlaštovek a Amazonek může 

zaujmout ostřílenější vodáky. 

Náušnice – která Kosatka, Delfín či Narvalka 

netouží po decentní ozdobě s tajemným 

sdělením – jsem 

skautka? Náušnice s lilií 

nebo stříbrný trojlístek 

s modrými kamínky je 

jasný signál pro muže se 

správným srdcem!  

www.obchod.skaut.cz  

Renča 

 

Šéfredaktorka: Marta (marticka.lev@gmail.com) 

Ilustrace: Bára 

Soutěžní obrázky: Krtek, Mája 

Varovný obrázek: Magdaléna Nováková 

Články: Marta, Renča 

Host: Paní Bukačová 

Korektura: Renča, Markéta a Marian Levínský 

Cenné informace: Buki 

Dále spolupracovali: Zulu, Ségra 

 

7. oddíl vodních skautů Štiky Hradec Králové 

http://stikyhk.skauting.cz 


