březen – duben 2008

Když tě navštíví kamarád, chová se jako host, ale opravdový přítel
otevře ledničku a obslouží se…
Kamarád tě nikdy neviděl plakat, ale příteli se chvějí ramena, když vidí tvé slzy…
Kamarád nezná jména tvých rodičů, ale přítel má jejich telefon, čísla i adresy ve
svém notýsku…
Kamarád přinese lahvičku vína na tvé narozeniny, ale přítel přijde dříve a zeptá se,
s čím ti může pomoci a po skončení oslav zůstane, aby ti pomohl s úklidem…
Kamarád nesnáší, když mu voláš, jestliže už šel spát, ale přítel se ptá, proč jsi mu
tak dlouho nezavolal…
Kamarád si s tebou pokecá, ale přítel tě vyslechne, když máš romantickou lásku i
problémy…
Kamarád si myslí, že jsi tady vždy jen pro něho, ale přítel je zde pořád pro tebe…

CITÁTY
„Ušlechtilý člověk trpí utrpením druhých, jako by byl za ně odpovědný.“
„Kdo rozhodl spor aniž vyslechl druhou stranu, nebyl spravedlivý, i když rozhodl
spravedlivě.“
„Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézt radost ve věcech dostupných.“
„Starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní.“
„Pro dobré manželství si člověk musí zvyknout, že už není svobodný, ale nesmí si zvyknout,
že je ženatý.“
„Chval přítele veřejně, a kárej ho mezi čtyřma očima.“
„Skutečný přítel je největší z pokladů, a přece se lidé pachtí za těmi menšími.“
„Oženit se znamená zdvojnásobit svoje povinnosti a na půl omezit svá práva.“
„Žádný rozum nekráčí tak jistě, aby nemohl zakopnout o srdce.“
„Odpouštíme do té míry, nakolik milujeme.“

Skautské ideály, skautské poslání

To je dnes náš lidský úkol – učit se udržitelnosti. Veliký,
zásadní přínos skautských i woodcrafterských ideálů vidím v tom,
že nás učí právě to, čeho je třeba. Návratem k živé přírodě učí
lásce a úctě ke všemu živému. Citlivým prožíváním učí životu
v souzvuku s naší přirozeností. Ze všeho nejdůležitěji, učí
skromnosti, ač ne zakazováním. Učí jí uvědoměním, že v životě
jsou rozměry nejen důležitější, ale také neskonale krásnější – a
představující mnohem hlubší naplnění – než „ještě si něco
koupit,“ jak do nás ze všech stran hučí reklama. Junáci vědí, že
člověk vidí a získává daleko víc z toho, když jde lesem chůzí
loudavou, než když jím proletí stokilometrovou rychlostí,
uzavřený v plechové krabici, kterou němčina výrazně označuje jako
Stünkkiste, smrdutá bedýnka. Vědí, že člověk se nalézá v tom, co
rozdává, ne v tom, co bere. To vědět, to chápat, to žít, to je
veliká výsada – a také veliký závazek.

Není však již pozdě? Stačíme ještě změnit konzumní řícení
k záhubě? Po pravdě řečeno, nevím. Kdybych se měl řídit jen
výpočty ekonomů a ne také vzpomínkou na vůni táboráku a na duhu
na modré obloze, těžko bych se vyhnul hlubokému pesimismu. Viděl
bych kolem sebe jen společnost, která se orientuje jen na to, aby
co nejvíc vlastnila. Nevím, zda jsme schopni tento vývoj zvrátit.
Avšak jsme tomu dlužní alespoň pokus. Proto, že známe něco
lepšího. Protože víme, co je v životě důležité –a co zhoubné.
Ptali jste se mě před přednáškou, co bych dělal, kdyby mi
dnes bylo osmnáct. Snažil bych se chůzí loudavou prochodit celé
Česko a Slovensko, které mi od mých čtrnácti do osmapadesáti let
bylo zároveň domovem a zemí zapovězenou. Ale nechodil bych sám.
Vodil bych s sebou ty mladé, třeba skautský oddíl nebo školní
družinu, a snažil bych se jim ukázat, jak krásně chutná jitro na
orosené louce a jak chutná mléko, když si je můžete sami nadojit.
Jak bude tento svět vypadat za padesát let naštěstí nezáleží na
nás starých, pokřivených životem. Záleží to na tom, jakou
vychováme novou generaci. Pokud jí předáme skautské a
woodcrafterské ideály, nebude to všechno marné.
A to bych poradil i vám: jděte do světa se skautským ideálem
v srdci – a nezapomeňte s sebou vzít hejno světlušek a třeba
nějaké to vlče!
(Erazim Kohák, 1997 pro časopis Wampum Neskenonu)

Deník blondýnky řidičky
5. leden
A je to, mám řidičák! Konečně můžu řídit auto a nemusím
poslouchat instruktora: „Tady je zákaz vjezdu!“, „Jedete
v protisměru!“, „Pozor na tu starou dámu! Brzděte! Brzděte!“
a podobně. Nevím, jak jsem to mohla ty dva roky vydržet!

8. leden

Autoškola zorganizovala party na oslavu mého odchodu. Přišli
všichni instruktoři. Jeden se mi svěřil, že se za mě šel pomodlit, druhý měl slzy v očích a
všichni společně tvrdili, že se při této příležitosti opijí. Bylo to velmi příjemné, ale myslím
si, že až taková oslava byla trochu přehnaná.

12. leden
Koupila jsem si auto. Musela jsem ho však nechat v prodejně, aby vyměnili zadní nárazník.
Při odchodu jsem totiž namísto jedničky zařadila zpátečku. To bude tím, že jsem už týden
neseděla za volantem.

14. leden
Konečně mám svoje auto. Při odchodu z parkoviště jsem byla tak šťastná, že jsem se
rozhodla udělat si výlet. Ostatní řidiči měli stejný nápad. Jezdili za mnou a troubili jak na
svatbě. Nechtěla jsem být nepříjemná, tak jsem se připojila k jejich hře a zpomalila z 10 na
5 km/h. Všem se to moc líbilo a troubili ještě víc.

22. leden

Mám úžasné sousedy. Vyrobili tabulku s velkým nápisem POZOR PŘI PARKOVÁNÍ! Bílou
barvou pro mě vyznačili velký box na stání a zakázali dětem hrát si venku, kde parkuju.
Všechno proto, aby mě moc neznervózňovali. Je velmi milé…

31. leden

Všichni řidiči na mě troubí a dělají různá gesta. Je to milé, ale trošku nebezpečné. Když mi
jeden chtěl cosi říct, nevěděla jsem, kde najít čudlík na otevření okna. Když jsem ho
hledala, tak jsem do někoho narazila. Naštěstí jsem jela svojí výletní rychlostí 10km/h.

19. únor

Město je velmi špatně osvětlené. Dnes jsem jela poprvé autem v noci a celou dobu jsem
musela mít zapnuté dálkové světla, abych lépe viděla. Ostatní řidiči si mysleli to samé. Když
mě viděli, také si zapnuli dálková světla a troubili. Je to trochu nebezpečné. A takhle
troubit by už neměli, ruší lidi.

26. únor
Dnes jsem měla nehodu. Nedařilo se mi odbočit z kruhového objezdu. Bylo na něm totiž moc
aut (nechci přehánět, ale byly tam přinejmenším čtyři). Jezdila jsem pořád dokola, držela
se středu. Čekala jsem na svojí příležitost, do té doby, než jsem se unavila a narazila do
pomníku ve středu objezdu. Myslím si, že měli omezit dopravu na kruhovém objezdu na
jedno auto.

3. březen
Pronásleduje mne neštěstí. Když jsem vyjížděla z garáže, omylem jsem si spletla brzdu
s plynem. Narazila jsem do auta přede mnou a rozbila mu celý pravý bok. Auto náhodou řídil
instruktor autoškoly, který mi dal řidičák. Dobrý člověk, o tom netřeba pochybovat. Trvala
jsem na tom, že je to moje chyba, ale on jen velmi slušně opakoval: „Bože, odpusť mi! Bože,
odpusť mi!“.

Večerní písně
Vítězslav Hálek
1

Přilítlo jaro z daleka
a všude plno touhy,
vše tlačilo se k slunci ven,
že snilo sen tak dlouhý.
Vylítly z hnízda pěnkavy
a drobné děti z chýše,
a pestré kvítí na lukách
přesladkou vůni dýše.
Z větví se lístek tlačí ven
a ptáčkům z hrdla hlásky,
a v ňadrech v srdci mlaďounkém –
tam klíčí poupě lásky.
61

Nekamenujte proroky.
Neb pěvci jsou jak ptáci:
kdo hodil po nich kamenem,
k těm víc se nenavrací.
Soud boží na se národ zve,
jenž pěvce své ctít neví,
a nejstrašnější kletbou jest,
když bůh odejmul zpěvy.
Jeť srdce pěvců nejčistší
a všeho hněvu prosté,
a co vám zpíval od srdce,
to ve svém srdci noste.

Svoboda se rodí tam, kde se lidé chovají jako občané
Co byla Charta 77? Snad na to jednou odpovědí historikové. Dnes je třeba se ptát, čím byla čím je
Charta 77?
Zdánlivě nic moc: v celku prozaický popis, jak tomu tehdy skutečně bylo s lidskými právy
v Československu. Všichni jsme to věděli, avšak doma se o tom nemluvilo. Tehdejší režim nabízel novou
společenskou smlouvu: trochu konzumního pohodlíčka za trochu přetvářky. Chartisté tu smlouvu prostě
vypověděli. Nic moc.
Přesto na druhém konci světa to znamenalo znovuzrození naděje. V údobí gulášového komunismu
jí bylo poskrovnu. Doma už nikdo nebudoval a nikdo nevzdoroval, nikdo nevěřil a nikdo nenamítal.

Kolega politolog mi tehdy řekl: „Vás by pád železné opony nespasil, jen by vás otevřel našim podnikům.
Macdonald by u vás skupoval restaurace, Volkswagen automobilky a bylo by. Trhu přece nezáleží na
nějaké demokracii, jen na prosperitě. Svoboda, ta by se musela zrodit zevnitř.
Ano, svoboda se rodí v lidech, kteří se začnou chovat jako občané. Matně vzpomínám na léto
1938. Rodiče mě vzali s sebou, když šli s vkladní knížkou upsat půjčku na obranu republiky. Na té

knížce nemohlo být mnoho. Matka byla učitelka, otec dlouho nezaměstnaný novinář. Avšak byli
občané: přijali odpovědnost za věci obecné. Když přišla okupace, jednomu to vyneslo
Mauthausen, druhému Malou pevnost v Terezíně. I tak se rodí svoboda.
Takové znovuzrození svobody jsme prožívali v roce 1968. Nezáleží na tom, zda
příležitost poskytly rozpory ve stranickém vedení. Jde o to, jak reagovali prostí lidé, kteří léta jen
dělali budovatelům štafáž. Teď nadšeně vytvářeli prostor svobody. Vycházeli časopisy, vznikaly
občanské iniciativy, obnovoval se Junák, pomníky se vracely na svá místa, lidé darovali prstýnky
na zlatý poklad republiky. Chovali se jako občané. Rodila se svoboda.
Ne na dlouho. S normalizací zas nastoupila tichá většina, ochotná mlčet výměnou za
stoupající spotřební úroveň. Těžko to někomu vyčítat: čas běží, žít se dá jen tu a teď. Návštěvníci
z Československa se už nepídili po literatuře. Obdivovali americký blahobyt a podezíravě hleděli
na ty z nás, pro koho byla ekologie či lidská práva důležitější. Tehdy jsem se začal vzdávat
naděje, že se jednou vrátím. Ne, že by jednou nepadla železná opona. Jen že už se nezrodí
svoboda. Protože ta se rodí zevnitř.
Pak přišla Charta – a všechno bylo jinak. Hrstka bezmocných odmítla opakovat blábol o
budování komunismu se Sovětským svazem a nejinak. Odmítla tiše konzumovat. Rozhodla se žít
jako občané, žít v pravdě a přijmout za to odpovědnost. Za velkou cenu osvobodila sama sebe a
vytvořila zárodek občanské společnosti. Zasela sémě svobody.
Jistě, odezva nebyl, co v roce 1968. Daleko víc lidí přišlo do Národního divadla prohlásit
věrnost. Těžko jim to mít za zlé. Hrdinství je možné obdivovat, avšak vyžadovat. Jen trochu žit,
to je takové skromné přání. Svoboda může být osamělý úděl pro odvážlivé. Přesto pod povrchem
sémě klíčilo. Když padla železná opona, nedopadlo to u nás tak, jak předvídali politologové.
Znovu se zrodila i svoboda, která usilovala o pravdu a lásku.
Ani tentokrát netrvalo dlouho, než blahobyt začal vytlačovat pravdu a lásku a trh nahradil
ekologii, zákon a lidská práva jako program. Tak, jako v dobách gulášového komunismu u nás a
konzumní orgie na západě, reklama i rétorika nás přesvědčují, že v životě jde o peníze až na
prvním místě. Vzdor tomu tolik lidí dál usiluje o záchranu přírody, o péči o nemocné a bědné, o
obnovu školství, ochranu trpících lidí i zvířat – a náš nejoblíbenější politik je ten, který vyzývá
k pravdě a lásce. Už to není tak vyhraněné, avšak zdá se mi, že dnes dědictví Charty je to, co
byla Charta: občanství v nás. Že pravda a láska je u nás ideál, ne jen fráze.
(Erazim Kohák, 1997 pro pamětní sborník Charty 77)

Poznámky od učitelů
-

Ve třídě nafukuje kondomy a tvrdí, že uspořádala kamarádce
narozeninovou oslavu s balónky.
Vaše dcera v hodině nejen jí, ba co víc, ona přímo nechutně žere.
No kdo se na to má dívat.
Leze pod lavicemi a štěká.
Úmyslně ze mě dělá debila.
Mluví mi do výkladu schválně tak nahlas a tak rychle, že neslyším
vlastního slova.
V hodinách mě blbě očumuje a řechtá se mi.
Odpovídá ironicky.

-

Chodí soustavně pozdě a vymlouvá se, že to není její vina. A když se zeptám, čí je to tedy
vina, řekne mi, že prý moje, A když se zeptám proč, odpoví že proto, že já chodím do
hodin moc brzy.
Je drzá, líná a spí v hodině.
Válí se na lavici a dělá, že spí, aby mi nemusela odpovídat na dotazy.
Když ji zkouším, schovává se pod lavici a dělá, že tam není.
Když dostane špatnou známku a já se jí ptám, jak se jmenuje, abych ti to mohl zapsat, tak
se hlásí cizím jménem.
Kuká na mě v hodině. Je mimo.
Nedělá úkoly a tvrdí, že je ani dělat nebude. Když se jí ptám proč, tak říká, že prý se jí
nechce.
Dělá ze mě idiota před třídou a její spolužáci se mi kvůli tomu smějí.
Pomlouvá mě před mými kolegy, za mými zády.
Polévá spolužačky vodou v domnění, že povyrostou.
Posmívá se mi v hodinách.
Hodil po spolužačce fix – hrozilo vážné zranění!
Přímo u mého stolu vykřikl v hodině slovo „v prdeli!“
Hází po spolužácích lavice a židle.
Omlouvá se, že nemá věci a přitom si je schovává v lavici. Když jsem se jí zeptal, jestli
ze mě dělá vola, odpověděla: „To ani nemusím.“
Vaše dcera vyhodila židli z okna a málem sejmula pana ředitele a ještě se tomu smála a
řvala: „Nemá tam stát, vůl jeden.“
Nemá učebnici a na otázku kde ji má, drze odpověděl: „Šla na záchod.“
Ohrožuje spolužáky toaletním papírem
Nechová se jako normální člověk, chová se jako nenormální hovadí!!
Když jsem mu řekla, že se chová jako debil, odvětil, že debilů je tady plná škola. Zeptala
jsem se ho, jestli zná nějakého konkrétního a on řekl, že prý ano. Když jsem chtěla, aby
mi řekl kdo to je, odvětil, že prý já.
Dívala jsem se na něj v hodině v domnění, že mu dojde, že má přestat žvanit. On se mě
místo toho zeptal, jestli jsem do něj zamilovaná.
Kdykoliv se na něj podívám, ptá se, proč na něj tak blbě čumím.
Když jsem se zmínil, že mám děti rád, řval na mě přes celou třídu: „Učitel je pe-do-fil,
pe-do-fil.!

Reklamní slogany z Káji schůzky sen
-

Pim´s – lahodné pokušení
Lay´s for happy days!
Ariel – aby vám každý bělost záviděl
Maybelline krásnější než příroda
T-Mobile – Výhody pro všechny!
Olynth – Všude ho nos, pro svůj volný nos
TOYOTA – nemusíš se bát ani kojota
CITROЁN – vždy přijedete včas
Diskíto potěš všechny kamarády
Kdo má žlutý jazyk, ten je s Lay´s klasik
Když nevíte vůbec coby, najdete to u TOYOTY
Zahoďte ovce a bublinky a pojďte do naší „Té“ skupinky

-

Naše Pim´s vás dostanou do nálady!
Díky Dickítu vám nebude ziminka, budete mít špíčky!
Maybelline, každý den můžete být někým jiným
Maybelline – krása z New Yorku
Nová hračka pro Otu? Proč ne auto TOY-OTU?
Lay´s Classic helps hen you´re sick.
Prací prášek Ariel užívá i Gabriel.
New York s Maybelline jsou parta nic proti nim není Sparta
Disketo Čokýto s novou příchutí
Olynth pro dospělé děti zabíjí, zlená děti však nemíjí.
Pim´s čoko magic je nový, teďka celý malinový
Nové auto TOYOTA je, nikdy v ní led neroztaje
T-Mbile supr mobil, aby synáček nezlobil
CITROЁN super značka, koupila si jí i Kačka
Persil k praní vám postačí, špínu z trička vám vytalačí
Lay´s na jazyku rozplynou se, na talíři nehýbou se
Ariel ke praní je dobrý, modrý svetr zůstane vždy modrý

ROZHOVOR S KÝMSI…TENTOKRÁTE SE ŠAMANEM
aneb desatero záludných otázek
Jesky: záludná otázka č. 1: Jak se ti líbí letošní jaro? (vyhovují ti teploty,
počasí a tak...)
Šaman: Jaro obecně mám moc rád a to letošní se mi líbí obzvláště,
protože je právě teď. Vždycky žasnu kolik života se dokázalo ukrýt
v zemi, usnout pod sněhem nebo překonat kontinenty, aby se na jaře
probudil a ukázal nám, že prostě je. Tady a teď - krásný, bojující o
každý paprsek slunce a kapku rosy.
Zkuste zavřít oči a zhluboka se nadechnout – ucítíte ho.
Jesky: záludná otázka č. 2: Popiš nám nějak tvojí práci - zkus to pojmout tak,
jako bys na ní chtěl někoho nalákat ;) (Lákat budu vás – dívky, aby
bylo jasno ;-) -pozn. autora)
Šaman: Moje práce je úplně úžasná. Představte si 9-ti patrový hotel do
kterého přijede pravidelně každé jaro - týden co týden – několik autobusů italských teenagerů.
Snědý kluci a holky, který chtěj pořádně zapařit.... No řekněte – nechtěli by jste jim v tom
pomoct, když vlastně kvůli ničemu jinýmu nepřijeli?
To, že občas prošlápnou postel, utrhnou sprchu nebo si udělají z hotelové haly fotbalové hřiště
je prostě cool – a následky s nadhledem dáte do pořádku.
Jesky: záludná otázka č. 3: Co se ti líbí a nelíbí na našem oddíle a proč?
Šaman: Líbí se mi, že některé z vás jsou v oddíle hodně dlouho a mám pocit, že pro ně oddíl
skutečně mnoho znamená. Rostou s oddílem a oddíl roste s nimi.
Nelíbí se mi, že při řešení konfliktů raději píšete e-maily, než aby jste se sešly a pěkně si vše
probraly (viz. níže).

Jesky: záludná otázka č. 4: Jak myslíš, že dopadneme na Vytí a čím letos hodláme "ohromit"
publikum?
Šaman: Myslim, že letos to bude minimálně snowboardová exhibice s podkladem od Guano Apes
– Lords of the Boards. No a je jasný, že s tím budete nominovaný minimálně na cenu MTV.
Jesky: záludná otázka č. 5: Mohl bys nám napsat svůj nejehzčí zážitek ze skauta?
Šaman: To byl jednoznačně můj první tábor. Na něm jsem skládal skautský slib, který byl pro
mě naprosto posvátným zážitkem. Byl jsem hrdý, že můžu vstoupit mezi rodinu čestných lidí,
kteří pro mě byli vzorem. Někteří z nich jsou dodnes mými nejlepšími přáteli.
Jesky: záludná otázka č. 6: A teď kdybys nám napsal naopak svůj nejhorší zážitek spojený se
skautem?
Šaman: Ať přemýšlím, jak přemýšlím, nemůžu si vzpomenout. Fakt.
Jesky: záludná otázka č. 7: Od skauta skočíme k něčemu s tím souvisejícímu - popiš nám detailně, jak
jste se seznámili s Helčou a třeba doplň i kdy plánujete svatbu, kolik
dětí a tak:)
Šaman: 21:20 – Skippy: Hele Zemi, nejel by ses podívat do Příčov, je tam Miki s Beseďákama
Zemi: No, tak jo, vezmu auto a jedem.
21:25: Nasedají do auta........
21:27: Startují – motor si pěkně bublá
21:28: Vyjíždí směr Příčovy
21:40: Pootočením klíčku motor auta zhasíná.
21:41: Vystupují z auta.
21:43: Skippy bere za kliku místního saloonu – Zemi pár kroků za ním.
21:45: Jéééé, nazdááár, shalom, - zalomí si palce s Mikim Skippy
21:46: Tě Bůh -zalomí si Miki palec se Zemim.
21:47: Vy se neznáte – to je Helča (představí Miki Helču)
21:48: Ahoj, já jsem Skippy..... a já Zemi
21:49 Jsme seznámeni :-)
V které době to bylo, je otázka pro vás..... (Malá nápověda – bylo to v roce, kdy se zrodil
Shaman a pár dní před prošoupáním bot při nejslavnějším pochodu).
Svatbu neplánujeme a dětí bych chtěl hodně. Tři, čtyři? Sám jsem zvědav jak to bude :-) .
Jesky: záludná otázka č. 8: Co se ti zdá hezčí a proč - západ slunce nebo jeho východ?
Šaman: Mám rád západy, zdají se mi kouzelný – ty barvy, atmosféra – nikdy se neopakuje
dvakrát stejně.
Kdyby se lidé dívali na západy slunce místo televizních novin, jistě by bylo na světě lépe.
Jesky: záludná otázka č. 9: Co si myslíš o docela diskutovaném tématu technika a skautský oddíl?
Myslíš, že má technika a pokrok v oddíle nebo si myslíš, že skauti by takové věci neměli do oddílu
nebo dokonce na výpravy vůbec tahat?
Šaman: V technice jako takové bych problém neviděl. Naopak – jen s vývojem a využitím té
nejlepší techniky má lidstvo šanci na přežití. Problém je v tom, že lidé často mají pocit, že
právě technika vše vyřeší a ztrácí tak pocit odpovědnosti za následky svého chování. Mrkněte
třeba na stoupající spotřebu energie, vody, odpadů......
Další problém vidím v nahrazení části přirozenosti, kterou nám dala do vínku evoluce, právě
technikou. Jistě to znáte – jak je snažší se omluvit nebo „říct“ nějakou nepříjemnost po ICQ
nebo napsat e-mail, nežli si popovídat naživo.

V oddíle, stejně jako všude, jistě technika místo má..... Nepochybně si všichni hezky
zavzpomínáme, když nám přijde fajnová táborová prezentace od Káji, která je nafocená
digitálem, udělaná na compu a rozeslaná prostřednictvím internetu. Taky není špatný mít
s sebou na táboře či výpravě mobil – v případě přivolání pomoci není nic lepšího. Na druhou
stranu prožitý tábor s neustálým sledováním mobilu a psaním eSeMeSek mi přijde hodně
okleštěný.
Jesky: záludná otázka č. 10: A na závěr mi pověz, co si pamatuješ jako nejlepší akci letošního školního
roku?
Šaman: Jistě máš na mysli vaší skautskou akci.... V tom nemůžu být objektivní, protože jsem
byl jen na hrstce vašich akcí.
Pokud bys měla na mysli obecně skautskou akci, byl to jednoznačně Mikulášský seminář.

Zase mluvení
V minulém Světlíku jste si vyzkoušeli jak jste na tom s brněnském
hantecem. Teď máte možnost zkusit si, jestli porozumíte rozhovorům nebo
části vyprávění specialistů různých oborů.
1) Nejdříve kousek odposlechnutého rozhovoru dvou řidičů:
Vladimír: „Zdar Pepan, kde seš?“
Josef: „Čoveče vaituju s longáčem ve štrúdlu v Praze, kde seš ty?“
Vladimír: „Já pauzuju na kvičáku u Brna. A jak to vypadá po lajně do Prahy“
Josef: „Jde to, jen na osmičce se mi zakously do gumy žabičky a hodily mě na váhu“
Vladimír: „Tak to je v pohodě, já jedu prázdnej“
2) Teď vyprávění jedné složky IZS:)
To jsme jednou měli fal s rychlou pro jeden cukr. No normálka, naložili jsme ho na troky, dostal
flašku a než ho doktor poslech ušima, měli jsme vyřízené parere.
3)A tu zas kousek mailu z jedné velké firmy:
FYI ač jsem dal najevo BRB, tak jsem byl zavalen updejty, které se probírali na brífinku. To není
v mé kompetenci.
Chci novou verzi badžetu. ASAP
Snad trochu srozumitelné znění:
1a)Vladimír: „Zdar Pepan, kde seš?“
Josef: „Člověče, stojím v koloně v Praze, kde seš ty?“
Vladimír: „Já odpočívám u rychlého občerstvení u Brna. A jak to vypadá po dálnici do Prahy“
Josef: „Jde to, jen na osmém kilometru mě zastavili policisté a zvážili mi hmotnost nákladu“
Vladimír: „Tak to je v pohodě, já jedu nenaložený“
2a)To jsme jednou měli výjezd s rychlou záchranou službou k případu cukrovkářského záchvatu.
Probíhalo to normálně, naložili jsme ho na nosítka, dostal infusi a než ho lékař vyšetřil, měli jsme
doplněnou dokumentaci.

3a)Jen pro informaci, ač jsem dal najevo že přijdu hned, tak jsem byl zavalen novými
informacemi, které se probírali na poradě. To není v mé kompetenci.
Chci novou verzi rozpočtu a to hned jak to bude možné.
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Noe měl na arše jen dva komáry, proč je nezabil?
Proč se injekce pro test smrti musí sterilizovat?
Černá skříňka v letadle je nezničitelná, proč se tedy z toho materiálu nedělají letadla?
Proč mají kamikadze v letadle ochranné přilby?
Jaké je synonymum slova „synonymum“?
Kačer Donald chodí pravidelně dole bez, proč tedy vychází ze sprchy omotaný
ručníkem?
7) Proč se konzervy pro kočky nedělají s myší příchutí?
8) Když se na teflon nic nepřilepí, jak ho přilepí na pánev?
9) Proč si Superman navléká slipy NA kostým a ne POD?

Uzly a zákon

Liščí tlapky
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů
lidských

Jsou dvě, ale nerozlučně spojeny. Tak jako příroda a výtvory lidské. Jsou spojeny čím dál těsněji.
Hrozivě těsně.
Pěkně zformuloval Svojsík tento bod zákona. Ne všichni skauti na světě mají takhle pohromadě
přírodu a to, co vytváří člověk.
Těžko se dá několika větami říct, jak důležitý je tento bod zákona. Liščí tlapky, kterými se naše
civilizace přidržuje háku své existence jsou napnuty k prasknutí. My, skauti potřebujeme přírodu
ke své existenci ještě o něco více než ostatní. Myslím si, že bez ní vlastně ani nemůžeme být.
Buďme vděčni za to, že nám ještě tolik krásné a málo porušené přírody zbývá. A vyrazme na
stezky zvědů, kteří budou pátrat po tom, jak toto bohatství chránit. Budou hledat úplně obyčejné
věci, kterými se dá přírodě pomoci. Třeba ušetřit trochu vody, použít méně pracího prášku, zubní
pasty jen přes půl kartáčku, zhasnout žárovku, šetřit jídlem,…. A jednou později budou mít
možná ve svých rukou větší pravomoci jako poslanci, pracovníci ochrany přírody, učitelé a
mnoho dalších profesí. Jedno je ale jisté. Tato záchrana přírody nás něco bude stát. Nestačí
provolávat hesla proti jaderným elektrárnám, obléhat různá staveniště, zablokovat příjezdové
komunikace na staveniště. Je třeba navrhnout, v čem se omezíme, uskromníme. Pro skauty by to
neměl být zase takový problém, protože se hlásí k prostému a tvrdému životu. Tam se lidstvo
potřebuje dostat. Potřebuje ukázat, že se dá žít jinak, že se bez různých vymožeností můžeme
obejít.

Zastavme se ještě u těch lidských výtvorů. Ať jsou cenné, ať stojí za to je ve smyslu tohoto bodu
zákona chránit. Příroda je krásná. Vezměme si příklad. Třeba tady na táboře. Ať to, co vyrábíme
je také pěkné. Obklopujme se hezkými věcmi a neberme si příklad z těch, které byly vyrobeny
bez touhy, aby byly pěkné.

Lodní smyčka
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a
vůdců

Když se řekne lodní smyčka, představí si mnohý z nás šplouchající moře, plachetnici plnou
lanoví, kde se to jen hemží šplhajícími námořníky. Taková loď je docela složitý organizmus,
který může fungovat jen tehdy, když každý plní poslušně svoji funkci. Však se také neposlušnost
přísně trestala, stačí vzpomenou na krvavý uzel. Když bylo klidné počasí a všechno klapalo jako
na drátkách bylo to snazší. Horší to bylo, když se živly rozbouřily a každý musel nasadit všechny
své síly.
U nás je to podobné. Někdy nám všechno jde samo. Všichni jsme nadšení, můžeme se
přetrhnout, kdo bude tu či onu práci dělat. Pak ale přijde nepohoda, už nás to nějak nebaví,
začínám si všímat, zda nedělám náhodou víc než druzí, hádáme se a dopadlo by to s námi špatně,
kdyby zde nebyla nějaká autorita, která nás poslušností donutí překonat nepohodu.

Rozdíly mezi bohatými a chudými
Bohatý pod vlivem alkoholu: v náladě
Chudý pod vlivem alkoholu: ožralý jak svině
Bohatý se zbraní: dbá o bezpečí
Chudý se zbraní: lupič
Bohatý čtoucí noviny: intelektuál
Chudý čtoucí noviny: hledač práce
Bohatý běžící: sportovec
Chudý běžící: zloděj
Bohatý úchyl: gay
Chudý úchyl: buzík
Bohatý u auta: řidič
Chudý u auta: mechanik
Bohatý vyčerpaný: manažer ve stresu

Chudý vyčerpaný: našel flašku
Bohatý ve veřejném domě: hledá potěšení
Chudý ve veřejném domě: hledá sestru
Bohatý s manikúrou: playboy
Chudý s manikúrou: úchylák

Kóříš hantec ? – výsledky
A máme zde výsledky testu z minulého čísla – srovnejte si je a schválně, kdo zvládá nejlíp
komunikaci s brňáky?? :)
Správné odpovědi:
1-a, 2-c, 3-c, 4-b, 5-b, 6-c, 7-a, 8-b, 9-a, 10-b, 11-c, 12-a, 13-a, 14-b, 15-c, 16-b, 17-a, 18-c, 19-a,
20-b, 21-c, 22-a, 23-b, 24-a, 25-c
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KOUHOUTI
Farmář šel na trh a koupil kohouta pro své slepice. Nový kohout velkopansky přišel ke starému
kohoutovi a říká: „No, ty starý 16ralo, je čas abys šel do penze.“ Starý kohout odpověděl: Ale no
tak, přece nemůžeš obsloužit VŠECHNY slepice. Podívej se, co to udělalo se mnou. Nech mi
aspoň ty dvě staré v rohu.“ Mladý kohout na to: „Zmizni, jsi vyřízený a já přebírám žezlo.“ Starý
kohout řekl: „Tak ti něco řeknu, mladý siláku. Budeme závodit kolem statku. Kdo vyhraje, bude
mít exkluzivní práva na všechny slepice.“ Mladý kohout se zasmál: „Nemáš žádnou šanci,
starochu, takže abych byl fér, dám ti malý náskok.“
Starý kohout se rozběhl, o 15 vteřin později se za ním rozběhl mladý kohout. Běželi kolem domu
a když přibíhali před přední verandu, mladý kohout doháněl starého.
Byl za ním sotva decimetr a už už ho měl. Mezitím farmář seděl na svém obvyklém místě na
přední verandě, a vidí, jak se kolem něho žene mladý kohout za starým. Sebral svoji pušku a
BUM rozstřelil mladého kohouta na cucky. Smutně potřásl hlavou a řekl: „Sakra…třetí kohout
teplouš tenhle měsíc…“
Z této historky plyne poučení: „Pozor na starší…zkušeností a vychytralostí vyhrajou nad mládím
a rychlostí.“

Poradna OVČÍHO DĚDEČKA
Ve všech správných tiskovinách je i poradna.
Ale všimli jste si, že tam odpovídají
povětšinou slečny, dívky či ženy. A tohle je
potřeba změnit :) Proto tu máme všeho
znalého všudybyla ovčího dědečka, který na
každou Vaši otázku má určitě odpověď.
Milý Ovčí dědečku,
sice bych tuhle otázku raději položila
nějaké ženě, ale když není k mání…
Prostě, když se ráno probudím,
vypadám úplně příšerně. Když řikám
úplně, myslím tím naprosto. Zalepené
oči, otlačené tváře, různě fleky
všude možně a tak bych mohla
pokračovat donekonečna. Poradíš mi
co s tím?
(Jitka, 14)

Milá Jitko,
to je jednoduché. Máš dvě možnosti,
buď můžeš spát v koupelně a než
vylezeš ven, tak se upravit nebo
nespat vůbec. Budeš pořád hezká
jako jsi přes den. Jen se musíš
připravit na to, že ve vaně se blbě spí
a když nebudeš spát vůbec, tak ti
bude za chvíli jedno jak vypadáš.

(občas i déle) nepřijde žádná
odpověď. Je to tím, že píšu špatné
adresy nebo tím že neexistuju???
Děkuju za odpověď

Ahoj,
možná to bude tím, že si nedáváš
pozor co tam píšeš a komu to píšeš.
Stačí drobný překlep v adrese a mail
je někde úplně jinde. Nám, co píšeme
všemi kopýtky najednou se to
nestává, ale u lidí, kteří to úplně
nezvládají se to stát může. Tvůj mail
přijde, ale oni se spletou a pošlou to
omylem jinam (jsou to kopyta). A
určitě existuješ, teda pokud nejsi
duch, pohádková postava nebo tak
podobně, ale zas jsem neslyšel, že by
duchové používali email. Tak vydrž,
třeba odpověď už na tebe čeká.

Ahoj Ovčí dědečku,
nevím jak je to možné, ale poslední
dobou se mi stává to, že když napíšu
někomu mail, tak mi klidně 14 dní

Pokud budete mít jakýkoliv problém nebo vás bude cokoliv trápit neváhejte a napište Ovčímu dědečkovi na mail
ovci.dedecek@email.cz , váš dotaz bude zodpovězen v příštím čísle Světlíka. Nebojte se ptát na cokoliv, ať už se vám to
zdá vhodné nebo ne – v této rubrice neexistují tabu!

KLEPY, KLEPY A ZASE KLEPY
-

-

-

-

Zdá se, že na obzoru Myščina života se objevuje nová postava rytíře jménem
Luky. Zdá se, že jméno Lukáš je mezi členkami našeho oddílu v poslední době
velmi oblíbené. Je to jen shoda náhod nebo jde snad o stejnou osobu?? Je
možné, že Myšky i Ivči rytíř je sám Bad???!
Tím se dostáváme k další věci. K naší redakci se z velmi spolehlivého zdroje
doneslo, že Bad čelí obvinění z mnohoženství, které je v naší zemi, k lítosti
mnoha mužů, zakázané. Náš zdroj tvrdí, že Bad byl dokonce vzat do
prozatímní vazby v Pankrácké věznici. Také to vypadá, že 75. oddíl plánuje za
Badem koncem měsíce návštěvu, na které mu hodlají dodat optimismus a
ujistit ho, že stojí za ním. Jak to s Badem půjde asi dál??
Máme rády Ďábla – je na nás moc hodný a milý :)
A další věc – právě s Ďáblem jsem probírala první dva klepy ze Světlíku číslo
10 a Ďábel mě ujistil, že první klep je nesmysl, že prý on nebyl vůbec opilý, že
pouze nebyl schopen psát srozumitelně, protože dle jeho vlastních slov se to
nedá když: „Když se snažim o tanec a v ruce mam MDA s Vlaštěrkou na
druhym konci...“
Haló, haló…na vědomí se dává, že dne 25.4.2008 to Vlaštěrky v téměř
nevyrovnaném souboji nandaly všem zbývajícím soutěžícím na Dračím Vytím.
Po zákulisí se šušká, že to bylo jenom kvůli tomu, že použily zákeřné zbraně a
zcela nehorázně využily toho, jaké mají těla. Jestli to je pravda nebo ne, vědí
však jenom ony a na televizní kamery o tom odmítají mluvit.

PODĚKOVÁNÍ TOHOTO ČÍSLA:
-

TC Lachtan, za skvělé vytisknutí :)
Ovčímu dědečkovi, za jeho skvělou poradnu
našemu zdroji z Pankrácké věznice, za rychlou a přesnou informaci o Badově stavu
Ďáblovi, za jeho podporu při tréninku na Vytí – moc si toho ceníme :)
Marušce, za křížovku
pančelce Býmové, za to, že když už jsem měla takovou smůlu, že jsem byla nemocná,
když se šlo vypracovávat seminární práce na Vyšehrad, tak mi chce dát udělat něco
jiného, aby mi to nebylo líto – toho si fakt cením :)
Zvonkovi, za to, že je právník a učí svou sestru nevypovídat :)
naší pančelce na ekonomiku, za to, že řekla, že nemusí spěchat, načež začla mluvit
rychlostí mezistátního spěšného rychlíku který se snaží dohnat zpoždění
všem členům našeho oddílu, za to, že jsme nakonec to Vytí zvládly i bez krabice :-D
světluškám, za to, že se na Vytí psychicky nesesypali, ačkoliv k tomu neměly daleko :)
Lence, za to, že nám dala alespoň jeden pátek volno
hlasatelkám v rádiu, za to, že řeknou, že v centru Prahy je nejtepleji, ale už nedodají, že
tam leje jako z konve a já mám tudíž možnost nechat se maličko svlažit
Orlovi, za jeho zčervenání na Vytí potom, co dostal vzdušnou pusinku od Kolí
všem, kteří si na Vytí mysleli, že po Ďáblovi ty boty vážně hodíme, za jejich
představivost a víru v naše sadistické sklony :)
všem učitelům, za pochopení toho, že když já a Jana si začneme zpívat „Když dva se rádi
mají…“ , tak to neznamená, že jsme se zbláznily :)

