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Tak sfoukni svíčky
a něco přej si
ať hvězdy za tvými víčky
až na kraj světa doletí
bolestná touha
co voní po medu
a na dárku stuha
nečekej až se rozední
stačí jemný tah
a konec je čekání
z tvých snů může zbýt prach
nespěchej - už blíží se svítání
s paprsky slunce jasnými
ozáří tvoje oči
zbrázděné radostmi
a ohňostroj štěstí v srdci ukrýváš
to velké tajemství
které tě spojuje
s knížaty na panství
i s lůzou na dvoře
sladký bol lásky
největší z darů
na čele vrásky
střemhlav míříš dolů
pojďme se houpat, pojďme se smát
hloubat i doufat
a ze srdce přát
to nejlepší jen
tu nejmenší strast
z života poznáš
že je to past
...ze zlata...

CITÁTY
„Jediný rozdíl mezi chlapci a muži spočívá v ceně jejich hraček.“
„Když muž spatří nahou ženu, je ohromen úžasem. Když žena uvidí nahého muže, většinou
se začne smát.“
„Žena vidí, že jí na punčoše uteklo oko, ale muži vidí schody do nebe.“
„Víš, že je na světě někdo, o kom si myslím, že se mu můžu svěřit?...ano... jsi to Ty.“
„Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež.“
„Přátelství - znáš význam slova toho ? Neznáš-li, máš možná přátel mnoho. A znáš-li,
nemáš možná nikoho.“
„Manželství - to není ani peklo, ani ráj, ale prostě očistec.“
„Štěstí v manželství záleží na dobrém zdraví a špatné paměti.“
„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“
„Co je platné přeplout moře a střídat města! Chceš-li uniknout tomu, co tě trápí, musíš
být ne jinde, ale jiný!“

Nakupování jako zábava
Není to nový fenomén. Setkáváme se s ním v posledních
stoletích Říma podobně jako u francouzské aristokracie
v podvečer revoluce. Je to vždy jev hluboce úpadkový. lidé bez
duše a bez života, kteří nejdou do lesa nebo do divadla,
nehrajou si s dětmi, nesejdou se s přáteli či nepřečtou si
knížku, jen se bez cíle procházejí nákupním střediskem, jako
by čekali, až se něco koupí. Bible nás učí, abychom hledali
nejprve království božího, ostatní že bude přidáno.
Hypermarkety to obracejí naruby: hledejte nejprve všechno
ostatní – životního naplnění se vám dostane, až si všechno
koupíte.
Je to ovšem lež. Někteří psychologové, jako Erich
Fromm, to považují za psychopatologii. Ve Spojených státech
jsem to považoval prostě za znak nekultivovanosti,

nevzdělanosti. Je to však také výsledek zákeřné, cílevědomé
kampaně, jak z lidí vytvořit bezduché konzumenty. Pro
nadosobní, nadnárodní koncerny jsou takoví lidé výhodnější než
lidé myslící. jsou méně nároční: už nechtějí žít, stačí jim
nakupovat.
Jak se bránit proti takovému konzumnímu náporu na
duši?
Jsou i čistě praktická pravidla sebeobrany. Tak třeba:
Nechoďte jen tak „nakupovat“. Rozhodněte se, co
potřebujete, rozmyslete si, kde to koupíte, pak jděte koupit
to a už nic jiného.
Nekupujte nic na první setkání! Když vám něco padne do
oka, prohlédněte si to, pak jděte domů a rozvažte: potřebujete
to opravdu? Stojí to za to? Obvykle ne.
Nikdy, nikdy nekupujte na úvěr. Počkejte, až si nastřádáte
– uvidíte, zda o to ještě budete stát. Nic není horšího než
splátky na něco, o co už nestojíte. Či splátky vůbec: dluh jí
první z mísy.
nekupujte víc, než na co máte v kapse – a co unesete
v tramvaji. Je to taková pojistka proti ukvapenosti.
A hlavně: vždy nakupujte až naposled! Nejprve věnujte svůj
čas, úsilí i zdroje rodině, přátelům, zájmům, přírodě, prostě
plnému životu. Pokud vám zbyde čas, energie a peníze, pak se
rozhodněte, co opravdu potřebujete a začněte od bodu 1.
Tak se moji američtí přátelé bránili proti konzumnímu
tlaku. Mohu dosvědčit, že oč byli chudší na věcech, tím
bohatší na životě. Těch bezduchých nákupních davů jim bylo jen
líto. Protože miluji tuto zemi, mně je líto také přírody,
která na ně doplácí.
(Erazim Kohák, leden 1999 pro Slovo)

Ukázková ženská logika
Vyprávěla jedna žena:
Jedu domů autousem. Autobus je přeplněný, takže se vzdám ražení lístku a chci poprosit paní
přede mnou, aby mi orazila. Ale jak ji nejlépe oslovím. Budu jí tykat anebo vykat? Na
předposlední zastávce nevystoupila, takže jede až na zastávku poslední. Pořádně si ji
prohlížím. Má s sebou láhev vína, takže jede určitě k nějakému muži.
Ta láhev není zrovna z nejlevnějších, takže to musí být hezký muž. U nás na poslední
zastávce bydlí ale jen dva hezcí muži, můj muž a můj milenec. K mému milenci nemůže jet,
protože tam jedu já. Takže jede k mému muži.
Můj muž má dvě milenky – Katrin a Andreu, Katrin je na dovolené.
Takže říkám: „Andreo, můžeš mi prosím orazit lístek?“
„Ahoj, jasně, můžu, odkud mě znáš?“

ZMĚŇ SE
Jaké dopady mají klimatické změny?
No a co, tak bude trochu tepleji. Je to fakt tak špatný? Hm, je. Změny klimatu
znamenají daleko víc než teplejší letní prázdniny. Bude to mít zásadní dopad na Evropu a
celý svět.
Tají polární ledovce. Taje ledová krusta Grónska, takže by se mohlo stát, že hladina
oceánu v následujících několika staletích stoupne až o 7 metrů. To by zaplavilo pobřežní
města po celém světě, takže by stovky milionů lidí přišly o domov. Plocha oceánu, kterou
na severním pólu zabíraly ledovce, se v uplynulých desetiletích zmenšila o 10% a tloušťka
ledu nad vodou se snížila zhruba o 40%. Na druhé straně zeměkoule došlo k destabilizaci
ledové kry, která pokrývá Antarktidu. Stoupající hladina oceánu nejen ohrožuje pobřežní
oblasti, ale také znečišťuje zemědělskou půdu a zásoby pitné vody.
Ustupují horské ledovce – je to tak zlé, že lyžařské středisko Andermatt ve Švýcarsku
bylo donuceno schovat ubývají led pod ohromnou deku, aby ho přes léto tolik neubývalo.
Změny klimatu způsobují extrémní výkyvy počasí – bouře, povodně, sucha a návaly horka.
1,2 miliardy lidí na světě nemá přístup k čisté pitné vodě. Pokud globální teplota nadále
poroste, je pravděpodobné, že nedostatkem pitné vody bude trpět dalších 2,4 až 3,1
miliard lidí.
Pokud teplota vzroste o 2,5°, ocitne se 50 milionů lidí v ohrožení hladomorem.
Rok 2003 byl nejteplejším naměřeným rokem v historii, což přispělo k předčasné smrti
20 tisíc Evropanů, způsobilo rozsáhlé lesní požáry a zemědělské ztráty za 10 miliard eur.
Kolem roku 2070 by tropická vedra podobného rozsahu nejspíš přišla každý druhý rok.
Zvířata a rostliny se nedokáží vyrovnat se vzrůstající teplotou. Jedna studie naznačuje,
že by klimatické změny mohly vést k vyhynutí třetiny živočišných druhů na Zemi do roku
2050. Nejvíce ohroženy jsou druhy, které žijí v chladných podmínkách – lední medvědi,
lachtani, tuleni a tučňáci.
Změny klimatu na zeměkouli vy v dlouhodobém výhledu mohly odstartovat regionální
konflikty, nepokoje a stěhování velkých skupin uprchlíků za pitnou vodou, jídlem a
palivem.

Co můžeš udělat, abys zmenšil klimatické změny?
Nemysli si, že nemůžeš nic udělat, abys byl prospěšný. Když všichni trochu změníme
způsoby chování, můžeme emise skleníkových plynů dost výrazně ovlivnit. Není přitom
potřeba dělat nic drastického a možná i něco ušetříš!
Rád kafíčko? Tak si uvař jen tolik vody, kolik na něj potřebuješ místo plné konvice vody.
Létání je nejrychleji rostoucím zdrojem emisí CO2 na světě. Zvaž, jestli by nebylo fajn
strávit prázdniny ve vlastní zemi nebo objevit jinou část Evropy vlakem.
Auta mají na svědomí 10% emisí CO2 v Evropě. Proč nejezdíš veřejnou dopravou? Bicykl
a procházka jsou lacinější a zdravější.
Když si vaši kupují novou lednici, pračku nebo jiné zařízení, zařiď to tak, aby bylo ve
třídě „A“ co do spotřeby energie podle evropské značky pro energetickou šetrnost,

kterou musí být každý spotřebič označen. Třída „A“ znamená, že zařízení je velmi
nenáročné.
Nenechávej televizi, magič a počítač zapnutý na Standy – tzn. zůstane svítit malé
světýlko. Televize ve Standy modu spotřebovává v průměru 45% energie. Kdyby žádný
Evropan nepoužíval Standy, ušetřilo by se dost energie, aby z ní vyžila země velikosti
Belgie.
Nenechávej mobil dobíjet, když je baterie plná. Když ho necháš zapnutý, přijde 95%
energie nazmar, jen 5% se využije k dobíjení telefonu.
Šetři teplou vodou – sprchuj se místo koupání ve vaně. Při sprchování spotřebuješ
čtyřikrát míň energie.
Zhasínej světla, když jdeš pryč nebo když je nepotřebuješ. Domácnosti mají na svědomí
30% spotřeby elektřiny v EU, takže kdyby všichni šetřili, byl by to pořádný rozdíl. A
taky by se ušetřilo – zhasínání pěti světel, které nepotřebuješ, ti může ušetřit až 1500
korun za rok.
Kupuj úsporné žárovky. Jsou sice dražší než obyčejné žárovky, ale vyplatí se, protože
déle vydrží a spotřebují pětkrát míň energie.
Nepřetápěj doma. Když snížíš nastavenou teplotu o jeden stupeň, můžete doma ušetřit
až 7% nákladů na energii.
Pokud se vaši zrovna chystají koupit si auťák, poraď jim, ať koupí něco menšího, co málo
žere. Všechny nové auťáky mají certifikát, na kterém je vyznačeno kolik CO2 produkují.
EU směřuje k tomu, aby se průměrné emise u nového auta snížily na 120g CO2 na
kilometr.
Nedávej do lednice teplé nebo horké jídlo. Nech ho vystydnout, pak ho tam můžeš
šoupnout.
Všímej si evropské eko-značky – je to obrázek malé kytky, který najdeš na některých
výrobcích. Ukazuje, že produkt je přátelštější k životnímu prostředí než podobné
výrobky, které takto označeny nejsou.
Když větrá, nech okno otevřené pár minut a zase ho zavři, ať teplý vzduch dlouho
neutíká.

Víc o možnosti přispívat zastavení změn klimatu najdeš na www.climatechange.eu.com

Je ze mne už požárník?
Queensland, Austrálie.
26 letá matka upřeně hleděla na svého šestiletého synka, který umíral na smrtelnou leukemii.
Její srdce bylo plné smutku a zoufalství, ale přesto uvnitř cítila silné odhodlání, jako každý
rodič. Přála si, aby její syn vyrostl a splnily se mu jeho sny... Nyní to již ale nebylo možné.
Leukemie to rozhodla za ni.
Avšak ona si přesto přála, aby se jejímu synovi jeho sny splnili. Vzala jej za ruku a zeptala se,
"Bene, přemýšlel jsi někdy, čím bys chtěl být až jednou vyrosteš? Měl jsi někdy nějaký sen a
přání co bys chtěl v životě dělat?"

"Mami, vždycky jsem si přál být požárníkem až vyrostu."
Máma se na něj usmála a řekla, "Uvidíme, jestli se nám podaří ti tvůj sen splnit."
Později ten den, zašla do místní požární stanice v Brisbane, kde potkala požárníka Boba, který
měl srdce velké jako samotný Queensland. Vysvětlila mu poslední přání jejího syna a
poprosila, zda by bylo možné, svézt 6 letého synka v požárním autě kolem ulice.
Požárník Bob řekl, "My můžeme udělat daleko vice. Jestli bude Váš syn připraven ve středu
ráno v 7 hodin, jmenujeme ho čestným požárníkem celého dne. Zůstane s námi na základně,
bude s námi jist, jezdit na všechny výjezdy, v plné parádě! A když nám dáte jeho velikosti,
necháme mu vyrobit opravdovou uniformu, pravý požárnicky klobouk, ne hračku - pravý, se
znakem Queeslandske záchranné a požární stanice, žlutý gumový kabát, stejný, jako nosíme
my, a gumové boty. Vyrábí se přímo tady v Brisbane, takže to bude vše rychle hotové."
O tři dny později, požárník Bob vyzvednul Bena, oblekl ho do jeho požární uniformy a
doprovodil jej z nemocničního lůžka k čekajícímu požárnímu speciálu. Ben si musel sednout
na zadní sedadlo a pomoci řídit ho zpět na stanici. Byl v sedmém nebi. Ten den byly v
Brisbane tři požární poplachy. Ben se účastnil všech trí zásahů a řídil tři různé požární auta.
Mimo jiné ho i natáčeli na filmový záznam pro místní zpravodajský kanál.
Splněný sen a veškerá láska a ohromná pozornost, která mu byla věnovaná, zapůsobili na
Bena tak hluboce, že žil ještě další tři měsíce. Déle než všichni doktoři považovali za možné.
Jednou v noci jeho vitální funkce začaly dramaticky klesat. Vrchní sestra, která věřila v
princip Hospice domova - kdy by nikdo neměl umírat sám a opuštěný, začala volat rodinné
příslušníky do nemocnice. Najednou si vzpomněla také na den, který Ben strávil jako člen
požárního sboru a zavolala i na požární stanici. Požádala, zda by bylo možné, aby se jeden z
požárníků dostavil v uniformě do nemocnice k Benovi a stál u něj jako čestná stráž v jeho
poslední chvíli.
Sloužící důstojník odpověděl: "My můžeme udělat daleko vice! Budeme tam do 5 minut!
Máme jen malou prosbu. Až uslyšíte houkat požární sirény a světla, můžete prosím oznámit v
rádiu, že se nejedná o žádný požár? Že to Jen Hasičský záchranný sbor přijíždí naposled vzdát
čest jednomu z jeho nejlepších členů. A můžete prosím nechat otevřené okno do jeho
pokoje?"
O 5 minut později za zvuku sirén a světel dorazilo požární auto a vysunulo žebřík do
otevřeného okna Benova pokoje ve 3 patře. 16 požárníků v plné výzbroji vstoupilo dovnitř. S
dovolením jeho mámy ho objali, drželi ho a řekli mu, jak moc ho mají rádi. Ben vzhlédl na
velitele a s posledním dechem "Veliteli, je ze mě už skutečně požárník?"
"Ano, Bene, jsi velkým požárníkem a Nejvyšší velitel drží tvou ruku," řekl důstojník. S těmito
slovy se Ben usmál a řekl, "Já vím, držel mě za ruku celý den a andělé mi zpívali." A
naposled zavřel své oči.

ROZHOVOR S KÝMSI…TENTOKRÁTE S ANGIE
aneb desatero záludných otázek
Jesky: Záludná otázka číslo 1 : Co všechno plánuješ v létě a jak se na to těšíš? :)
Angie: Na celé prázdniny se hrozně těším, nejradši bych vypadla už teď. A co plánuju?
Tak hned po vysvědčení jedu se světluchama na tábor, pak na další fázi naší farní pouti
do Santiago de Compostela (půjdeme Německem) a v srpnu to bude nejspíš nějaký to
Záblatíčko, Příchovice (mimochodem kousek od Tanvaldu ;-) ) a kdoví, možná i nějaká
ta brigáda. Jo a samosebou se budu každej den strašně učit :-D a na to se těšim úplně
nejvíc.
Jesky: Záludná otázka číslo 2 : A teď jak vypadá škola - co vízo a tak?
Angie: Tak škola je naprosto děsná, pořád mě týrá a bere mi čas (hlavně na skauta),
bohužel tam ještě nějakej ten pátek musím chodit. Co se vysvědčení týče, tak pokud
příští týden (16. -20. června) vyjde všechno tak jak má, tak očekávám vyznamenání čtyři až šest dvojek. A to mě přivádí k myšlence, že výzo je s tvrdým y. Ano, z češtiny
mám jedničku, dokonce čistou :-D.
Jesky: Záludná otázka číslo 3 : Měla jsem tu čest vidět Ananasovo auto a je fakt skvělý - jak
to vypadá s tím, kdy budete mít společný majetek a svatbu? :)
Angie: No vidíš a mně ho ještě ani neukázal....Společný majetek už přece máme - máme
jeden druhého :-D a jestli myslíš společné jmění manželů , tak to, jak už sám název
napovídá, je podmíněno manželským sňatkem, a ten je zase podmíněn plnoletostí.
Zplnoletnění v mém věku má také jednu podmínku, takže svatba bude muset ještě
alespoň rok počkat. Já se totiž na dítě ještě necítím. Mimochodem oceňuji, Jesky, Tvou
snahu o oživení dávno zapadlé - jak to jenom říct - informace :-D.
Jesky: Záludná otázka číslo 4 : Pověz nám o čempak je Spolčo, co tam děláte a tak.
Angie: Spolčo je momentálně o ničem, poněvadž kvůli škole a tak podobně se teď asi
třikrát nekonalo. Ale předtím jsme tam většinou hráli na faře nebo venku různé hry,
probírali katechismus i všední záležitosti a problémy - nejvíce asi Křesťanské
gymnázium, protože je nás tam z tohoto ústavu většina :-), jen tak kecali, což nám jde ze
všeho nejlépe a my holky jsme štvaly Jirku, což nás baví nejvíce. Občas jsme si i něco
zazpívali, někdo přinesl něco dobrého a na konci jsme se zpravidla modlili.
Tááák, doufám, že jsem teď aspoň trochu rozrušila ty pomluvy o chlastání mešního vína
ve čtvrtek na faře, to totiž chlastáme při jiných příležitostech :-D.
Jesky: Záludná otázka číslo 5 : Popiš nám, jak probíhala dnešní(14.6.) oslava a nějaké
zajímavosti z ní.
Angie: Pro ty, co by to náhodou nevěděli, tak se jedná o oslavu mamčiných padesátin.
Dorazili na ni i strejda s přítelkyní a přinesli s sebou dokonce moji malou půlroční
sestřenku Natálku. Takže si dokážete domyslet, že se všechno točilo kolem ní. Natálka je
hrozně sladký dítě, jen mi ke konci trochu lezla na nervy jedna melodie, kterou vydával
obrovský klíč z umělé hmoty a kterou Naty neustále znovu a znovu spouštěla svými
všetečnými prstíky. Takže suma sumárum - oslava byla fajn. O něco zajímavějším
zážitkem byla příprava na ni. Fakt, že jsem byla na nohou takřka už od pěti (původně
jsem byla přesvědčená, že udělám, co je třeba a pak se po anglicku vytratím na světluščí
výpravu - osud tomu ovšem chtěl jinak) akorát podtrhuje události seběhnuvší se od rána

do dvou hodin. Kromě naprosto běžných vzájemných hádek mezi všemi členy naší
rodiny, které jsou, a to podotýkám, způsobeny hlavně maminčinou nervozitou z
nadcházejícího okamžiku a v tu chvíli její nechápavostí k jakémukoliv, dle jejích slov
nejapnému, vtipu, se seběhlo ještě pár nehod, krásně dokreslujících všeobecnou rodinou
pohodu. Kupříkladu mně se během tří minut podařilo rozříznout si ruku o kličku skříně
v kuchyni, střihnout se (opět do ruky, tentokrát do dlaně) a upustit Domestos tuhý WC
blok se svěží vůní Atlantic do ještě svěžejší záchodové mísy. O tom, že je skutečně svěží,
jsem se přesvědčila, když jsem byla přinucena okolnostmi i maminkou vytáhnout ho
zpět na světlo Boží. Kromě toho, že jsme stolem málem vyrazili sklo a rodiče podle
střihu ubrusu nejspíše koupili kopuli a ne obdélník, takže nám při nejlepší vůli nešel na
stůl narovnat a kupil se uprostřed, se nic závažnějšího nestalo a já si celý den maximálně
užila
Jesky: Záludná otázka číslo 6 : Jaká výprava se ti za letošek líbila nejvíc a proč?
Angie: Úplně nejvíc se mi líbily výpravy se servis teamem - to znamená Elixír a
Vtipotoč. Bylo to fajn, byl tam bohatý a zábavný program, dokonce jsme se dozvěděli
něco nového a práce mě tam taky hrozně bavila. (jojo, práce šlechtí – to je pravda :-D)
Jesky: Záludná otázka číslo 7 : A jaká se ti naopak líbila nejmíň?
Angie: Nedá se říct, že by se mi nějaká výprava líbila nejmíň, všechny byly super.
Ovšem nejméně se mi líbila jedna část podzimek, a to ta, kdy proběhla nepříjemná
diskuze na všemožná témata. Já myslím, že k tomuto už ani nemusím udávat důvod.
Jesky: Záludná otázka číslo 8 : Jakou barvu máš nejradši, proč a kam ji nejčastějc nosíš?
Angie: Nejradši mám asi modrou, je taková klidná a asi i proto, že modré je nebe a nebe
je krásný. Pak mám taky docela ráda bílou a černou. Bílá je čistá a černá je taková
sametová. Modrou a černou nosím, kde se dá, bílou většinou jako princezna na Točníku
nebo nevěsta na vytí :-) , ale nejčastěji na ponožkách :-D.
Jesky: Záludná otázka číslo 9 : Jakou plánuješ oslavu svých narozenin?
Angie: No tak to by mě taky zajímalo :-D, možná by to byla spíš vhodná otázka moje k
vám, co budete se mnou na táboře : "Tak co mi chystáte na narozeniny, mám se bát?".
Jinak já osobně se to budu spíš snažit ututlat, nerada bych totiž skončila s omláceným
bokem a v potoce. (neboj, pokud jde o ututlání, tak já to povím pouze jedné osobě a to
Badovi, ostatní události už pak půjdou jakýmsi samospádem ;) )
Jesky: Záludná otázka číslo 10 : Jaký hlavní rozdíl bys viděla mezi naším oddílem a
světluchama?
Angie: Těch rozdílů a poměrně velkých je tady dost. Ten nejzásadnější vidím ve vztazích
mezi námi vedením vzájemně a v přístupu k dětem. Nebereme věci příliš vážně, myslím
si, že jsme velmi tolerantí a hlavně si děláme srandu a to prosím ze všeho a zbytečně nic
nezvážňujeme. Další rozdíl spočívá v informovanosti a předávání informací i v
dohadování společných termínů, a to jak mezi námi, tak i co se týče světlušek. Pak se
taky velmi liší klubovny, ale to se moc nedá ovlivnit, výchova členů, což je dáno věkem a
příprava programu ze stejného důvodu. V neposlední řadě je velký rozdíl v přístupu k
rodičúům členstva. Odvažuji se říct, že teď jsem schopná přiřadit správně rodiče k
většině našich světlušek, což se rozhodně nedá říct o našem oddíle, kde jsem většinu
rodičů ještě neviděla. (jo, to asi chápu – já většinou dovedu u světluch přiřadit i psa ke komu
patří :) jenom s přijmeníma mám problém :-D)

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.
Jsem koza.
Již dávno
jsem
zjistila, že
požírat celé
dny jen
trávu je
pěkná otrava. Přeorientovala jsem se
tedy na pojídání ptáků a zvláště jsem
si oblíbila vlaštovky. Je to docela
zábava a navíc mám dobrý pocit, když
mohu pomoci s likvidací této škodné.
Poslední dobou jsem však narazila na
problém. Vznikl jakýsi nový druh,
který se nazývá "vlaštěrka". Nevím,
jestli jsi o něčem takovém už slyšel,
ale je to kříženec vlaštovky a
ještěrky Jenže ještěrka je tvor
užitečný a je mi líto jej požírat.
Prosím, poraď mi tedy, jak to udělat,
aby se koza nažrala a ještěrka
zůstala celá?
(Koza, skoro 30)

Milá Kozo,
to je zajímavá otázka. Přijde mi, že
jsi proti vlaštovkám zaujatá.
Vlaštovka není škodná, neboli je asi
tak stejně škodná jako ještěrka. Ono
je to totiž jedna parta. Tedy pokud
budeš žrát ještěrky, tak budeš škodit
stejně, jako když budeš pojídat
vlaštovky. Jen si dej pozor na
příbuzný druh, který se místy
objevuje a je k nerozeznání podobný.
Říká se jim ješťovky a ty jsou děsně
nebezpečné. Takže bude nejlepší,
když se vrátíš k trávě, která tvou
přirozeností, protože jsi býložravec
a vlaštovku stejně nechytíš, protože
kozy neumějí létat.
A jestli žiješ v přesvědčení, že ano,
zkus navštívil nějakého zkušeného
kozího lékaře. Můžu ti doporučit
jednoho, co vystupuje pod krycím
jménem Ďábel. Někde v tomto čísle
Světlíka najdeš jeho inzerát.

Čus dědulo,
Doufám, že jsi tak chytrý jak se
povídá. Mám takový problém. Na naší
pastvě je několik stád. Se všema
vycházíme tak nějak
dobře. Tedy až na
jedno. Teda spíš
jednoho berana
z toh stáda (teda
jestli to vůbec
beran je, protože se chová fakt
divně, ale to až třeba někdy jindy).
Pořád si z našeho stáda utahuje, dělá
nám schválnosti a vůbec nás nemá
rád. I když, podle náznaků, které
psaly v TopJehně, se takhle právě
projevuje to, že o nás stojí a chce
abychom se mu věnovaly. Moc
TopJehni nevěřím, je to takový
plátek, tak se chci zeptat tebe jako
chytré ovce, co si o tom myslíš a jak
to doopravdy je. Díky mocinkato.
(K, 17)

Milá K,
jak se projevuje zájem beranů je
vždycky tak trochu záhada. Podle
toho, jak to popisuješ to může být
tak i tak. Pro začátek bych si zjistil,
zda to skutečně beran je. Ne že by
mezidruhové vztahy nefungovaly, ale
jistota je jistota, abys věděla, do
čeho případně jdeš.
A k těm projevům, jak si to tak čtu,
tam mě připadá, že vás všechny má
rád, jen si před svým stádem chce
zachovat image tvrďáka, v tom má
TopJehně pravdu. Jestli se chceš
dozvědět, jak to
je, zkus navázat
s někým z jejich
stáda přátelství
(nejlépe s nějakou
ovcí, ovce totiž
vždycky všechno o vlastních
beranech zjistí) a pak postupně
zjistit, jak se to ve skutečnosti má.
Ale věř, že on to nikdy nepřizná.
Hodně štěstí a přinejhorším ti
zůstane kamarádka (kamarád) z toho
stáda a to se vždycky hodí.

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!

Co by se nikdy nemělo stát
Co se stalo? Nemračte se přeci. Jste děti a ty se mají smát. Usmějte se! Smějte se! Vy musíte!
Kdo jiný než vy má právo na to, aby se smál?! To se nikdy nemělo stát!
Vypadali, jak pohřební průvod, jen umíráček tu chyběl. Pomalu kráčeli do schodů života bez
úsměvu, jen s touhou v srdci. Chtěli vrátit čas a dát šanci té, co ji nedostala. To se nikdy
nemělo stát!
Malá květinka se vrátila do země, aniž by stačila vykvést. Smrt si ji utrhla do své kytice.
Ztratili jsme dívku, ženu, stařenu, hrající si dceru, oddanou matku, moudrou babičku,
naslouchající přítelkyni, milující manželku, divokou milenku a hlavně jednu z nás. V
okamžiku si ji odnesl vítr a nikoho se neptal na souhlas. To se nikdy nemělo stát!
Z chlapců se v okamžiku stali muži a z děvčat starostlivé ženy. Podpírali se navzájem a
přesto šel každý sám se svojí bolestí. Šli. Nevěděli co dál, ale šli. Nezastavili se ani na chvilku
– šli. Neotočili se, nepromluvili – šli. Byli sami se vzpomínkami a šli hrdě s hlavou vztyčenou
vstříc budoucnosti. Vždyť už to nebyly děti, ale dospělí. Ne, nemělo se to nikdy stát, ale stalo
se to.

Uzly a zákon

Řetězec k píšťalce
8. Skaut je veselé mysli

Podle anglického originálu skaut si píská, dokonce i tehdy, když má nějaké potíže. Radost,
veselost je takovým osvědčením, že dobrou věc děláme skutečně ve skautském duchu. Bez ní
naše jednání není špatné, ale nedá se o něm říct, že je skautské.
Tak třeba, nastoupí do tramvaje nějaký starší člověk. Obhlédnu situaci a ke své nelibosti
zjistím, že kromě mě sedí jen samí staří lidé. Ještě jednou si přeměřím tu starou babičku, která
právě nastoupila se zvláštním zřetelem na její nohy, jestli by ji přece jen neunesly těch pár
zastávek. Možná unesly, ale pohledy okolostojících i okolosedících mě už téměř propalují.
Není zbytí, s kyselým výrazem vstávám. Jsem-li zvlášť v ráži udělám ještě krátkou přednášku
na téma, kdy mají důchodci jezdit tramvají a kdy mají sedět doma, jak by měl dopravní
podnik zvyšovat počet míst k sezení a omezovat místa vyhrazená postiženým spoluobčanům.
Skaut má tu výhodu, že by ho setkání s překážkou nemělo zbavit radosti. Naopak, právě v tuto
chvíli se v něm možná rozeznívá ta skautská struna. Má radost, když může dokázat, že si s
překážkou poradí.

Vzpomeňme na dvanáctý paprsek Setonova čtyřnásobného ohně: Buď veselý. Raduj se z
toho, že žiješ - neboť každá rozumná radost, kterou můžeš získat nebo dát, je nezničitelný
poklad, který se zdvojnásobí, když se o něj rozdělíš s jiným člověkem.

Křížová spojka
9. Skaut je hospodárný

Je mnoho lidí, kteří nevědí nic o uzlech a tento uzel používají všude, kde je potřeba něco
přivázat. Když byste ho uvázali jako námořníci, třeba i jen někde na pevnině, je to prý ostuda
pro celou flotilu. To bychom však tomuto uzlu trochu křivdili. I on může být užitčný i v
námořnické praxi. Využije se toho, že nepříliš utaženou křížovou spojku je možno prudkým
trhutím změnit na docela užitečný lodní úvaz.
Vzpomínám si, že dříve jsem vídal chodit po městě muže s malou koženou brašničkou přes
rameno. od ostatních se odlišoval nápadně dlouhým krokem. Roznášel po městě telegramy.
Pak ho vystřídaly hrčící trabanty, stodvacítky a teď možná i favority. Takových proměn se v
tomto století událo hodně. A nepřineslo nám to zase takový zisk. Spíše naopak, pořádně jsme
si znečistili ovzduší. A tak než se nám podaří vymyslet nějaké opravdu ekologické palivo,
vyplatí se občas zkusit vyměnit klíčky od auta za dvě pořádně uvázané křížové spojky se
zámky a nastartovat nejspolehlivější dopravní prostředek světa - boty.
Říká se, znám to jako staré boty. Je dobře mít kolem sebe staré známé věci. Dobrých
služebníků si má člověk vážit a snažit se jich využívat, i když ty nové nabízejí občas nějaké
vylepšení. Ale kolik to stojí vzácné energie, které naše planeta nemá nazbyt. M.Nevrlý to
Karpatských hrách říká bez obalu: "Většina lidí touží po věcech, na jejich získání zmaří takřka
všechny prostředky. Chtějí mít stále nové a lesklé hračky, touží se nazobat barevných
titěrností. Jako opičky. Stále zobají nové a jako z neumdlévajících řití z nich do smetišť
vypadávají jen málo opotřebované a dosud užitečné věci."

Osmička
10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech a skutcích

Osmičkový uzel se používá tam, kde chceme, aby nám konec lana držel v nějakém otvoru,
skalní štěrbině. Aby nemohl vyklouznout.

Ležatá osmička je symbolem nekonečna. Skautský zákon je také takovou nekonečnou
osmičkou. Tento poslední bod se těsně napojuje na první. Některé jeho body jsou si dál, jiné
velice blízko.
Když se řekne čistý, tak nás možná napadnou čisté ruce nebo čisté oblečení. Rozhodně nic
chlapského. Ale to není ta čistota, kterou má na mysli desátý bod našeho zákona. Čistota o
které se zde mluví, to je čistota vody ve studánce, čistota ryzího zlata a ještě lépe čistota ostří
dobrého nástroje. Představme si dobře nabroušený nůžnebo sekyru. A kus dobrého dřeva. To
se to bude pracovat. A připadne nám docela samozřejmé, že to krásné ostří budeme chránit,
aby se nám nepoškodilo, neztupilo, aby se nám s ním dobře pracovalo a naše výtvory stály
zato. Ani nás nenapadne takovým nástrojem jen tak bodat nebo házat do země nebo jím
zdolávat hřebíky..
A tak buďme takovými dobrými nástroji v rukách Velkého Ducha a udržujme svá ostří čistá,
aby se mu s námi dobře pracovalo. Nejsme jen tak ledajakými nástroji, jsme nástroji, bez
kterých se on nechce obejít, a které použije ke svým nejnáročnějším dílům a operacím.
Čistí v jednání, abychom nic nepředstírali, neměli postranní úmysly, nesnažili se jednat dobře
proto, abychom z toho měli výhody.
Jsou věci, které Velký Tvůrce ve své moudrosti zakryl studem. Nebudeme se tomu vysmívat.
Protože tak on chrání ostří svých nástrojů, které má připraveny k té nejvznešenější práci, k
tvoření nového člověka.

VTIPY
Ve školní jídelně si přisedne student k nerudnému profesorovi a ten říká:
„Prase si nezaslouží, aby sedělo s labutí.“ Student se zvedl s odpovědí: „Tak
já letím.“ Čímž samozřejmě profesora namíchl a ten se rozhodl, že mu dá
zabrat u zkoušek. Bohužel pro něj, student na vše odpověděl bezchybně.
Proto mu dává poslední otázku: „Kdyby jste si mohl vybrat ze dvou pytlů,
v jednom by bylo zlato, ve druhém rozum, který by jste si vybral?“ Student
po chvíli řekne, že by si vybral ten se zlatem. Profesor vítězoslavně: „No
vidíte, a já bych si vybral ten s rozumem.“ Student neváhá: „Vždyť jo, každý
si vybere to, co mu chybí.“ Profesor už je tak vytočený, že na studentův test
napíše BLBEC a pošle ho pryč. Student odchází, aniž by se podíval
na
hodnocení a za chvíli se vrátí s připomínkou: „Pane profesore, vy jste se mi
tu sice podepsal, ale nenapsal jste žádnou známku…..“
- Malý dinosaurus se ptá své maminky: Maminko, kam se dostanu ? Do nebe?
A maminka odpoví: "Né synáčku do muzea."
- Přijde medvídek k hájovně a zaťuká. Dveře otevře sličná hajná. "Mohl bych
dostat trochu vody?" Hajná po chvilce přijde s vodou. Medvídek tam stojí a
zálibně na ní kouká: "A je pan hajný doma?" "Ne, není medvídku. Šel do
revíru a vrátí se až pozdě večer." Medvídek na ní zase chvilku kouká, pak se
nakloní a zašeptá: "Tak mi tam přidejte trochu šťávy."
- Na policii zvoní telefon a rozčilený hlas křičí: "Pómóc! Prrósím Vlóupalá sé
-

-

ké mněé kóčká!" "Kočka? Paní, to snad není tak vážné." "Jáká pák páni? Tádý
pápoušék."
Muž v bufetu si poručí hamburger a hranolky."Pro mě taky", ozve se pštros
sedící vedle něj. "Bude to 9 dolarů 40 centů." Muž sáhne do kapsy a bez
počítání peněz vyndá přesně požadovanou sumu. Druhý den se muž
s pštrosem vrátí, objednají si steak s bramborem a muž opět zaplatí na cent
přesně. "Jak to děláte?" vyzvídá servírka a muž vysvětluje: "Džin mi slíbil
splnit dvě přání. Jako první jsem si přál mít v kapse vždy dost peněz, abych
mohl zaplatit vše, co si budu přát." "No to je paráda!" zavýskne servírka. "A
proč máte toho pštrosa?" "Mým druhým přáním bylo, aby mi přičaroval
exotickou dlouhonohou bytost, která by souhlasila se vším, co řeknu."
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KLEPY, KLEPY A ZASE KLEPY
-

-

-

-

Poslední dobou se na schůzkách schází málo lidí. A když už se nás tu pár
sejde, tak program třeba nikdo ani nemá! Poslední dobou se to stává
docela často. Napraví to někdo?
Luxusní a nejnovější drb z víkendu Točníkového vám předávám – do naší
milé Angie (která už nejspíš není s Ananasem a jeho moc a moc
hezoučkám a sexy autem) se zamiloval malý chlapec, který si kvůli ní
zvolil přezdívku d´Artagnan a celý jeden den jí byl v patách a dvořil se
jí… Kdo ví, jak to s nimi bude pokračovat dál?
A teď jeden drb ze světa světlušek a vlčač – do Fidorky se pobláznilo
vlče známé pod přezdívkou Skokan (kdo by nevěděl, tak malé aktivní
vytlemené vlče) a celou tělocvičnu za ní pobíhal a pokřikoval stále
dokola: „Zombíček chce míček, zombíček chce míček…“
Ďábel zdá se propadnul krizi středního věku – hledá si partnerku i tak
zoufalou formou jako jsou inzeráty…Neváhá dát inzerát ani do toho
nejbulvárnějšího časopisu, a tak není divu, že zde také jeden máme…

PODĚKOVÁNÍ TOHOTO ČÍSLA:
-

TC Lachtan, za včasné a skvělé a spolehlivé služby v tisknutí a v tísni
Ovčímu dědečkovi, za jeho neutuchající zájem o problémy zasílané na jeho mail
Káje, za část Klepů
Pavelce Býmové, za to, že nás v hodinách českého jazyka učí mluvit spisovně, načež se
nás zeptá, co na ní čumíme…velmi nám to zvedá náladu :)
Všem věcem, které nezapomenu doma, za to, že se mi připomněly
Každému, kdo dovede psát milé emaily, za to, že je vůbec píše
Své trpělivosti, za nepolevující snahu dopsat tohle číslo přes všechny technické
nesnáze
Vedení vlčat a světlušek, za báječný bednování s debatou o papouškovi
Svému oblíbenému malíři z Točníku, za namalování úžasnýho motýlka
Ďáblovi, za to, že se nebál nechat zde otisknout svůj inzerát
Sobě, za to, že dovedu být občas tak krásně egoistická a sobecká
Opět sobě, za to, že občas dovedu své krvežíznivé a pomstychtivé já zklidnit a
zachovat tak společenskou dekoru
A nakonec ještě Danušce za vydatnou pomoc při tvorbě tohoto čísla
Hmm…a nakonec ještě mojí postýlce za to, že na mě tak oddaně čeká i v tak
nekřesťanskou hodinu, v jakou dopisuju tenhle Světlík

