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VA� SVÁ SLOVA...
Bylo u� pozdì v noci, kdy� se k Ostrému no�i na hlídce pøipojil stín
starého náèelníka. Oba mu�i chvíli mlèeli, ne� mladý váleèník
zvìdavostí nevydr�el.
�Co pøichází øíct náèelník Osamìlý mrak Ostrému no�i?�
�Ostrý nù� je dobrý bojovník, odvá�ný a silný. Jeho otec ho nauèil
dobøe bojovat...�, rozhovoøil se starý mu�.
Následovala opìt chvíle ticha.
�Ostrý nù� mù�e pøed støetnutím svého protivníka opravdu dùkladnì
vydrá�dit, kdy� ví, �e se mu jen tì�ko v boji nìkdo vyrovná. Nevìdìl
jsem ale, �e tak vynikající bojovník bojuje i s dìtmi.�
Mladík jen s nejvy��ím vypìtím sil ovládl pohor�ené heknutí. �Co
tím myslí Osamìlý mrak? Chce svého vìrného bojovníka urá�et?�
�Osamìlý mrak musí jako náèelník dbát na to, aby se v jeho kmeni
nikomu nedìla køivda. Nazve-li stateèný váleèník malého chlapce
pro nic za nic zbabìlým lháøem stejným tónem, jakým urá�í svého
protivníka v boji, musí se náèelník ujistit, �e váleèník ví, co øíká. Proè
by ale jinak Ostrý nù� pou�íval tak silná slova? Osamìlý mrak si
vzpomíná na jednoho malého chlapce, kterého polekal bojovný skunk.
A nikdo chlapce tehdy nenazval lháøem èi zbabìlcem...�
Ostrý nù� hledìl soustøedìnì zkoumal tmu u svých nohou. Náèelník
po chvíli jakoby váhavì pokraèoval.
�V�ichni dìláme chyby. V�ichni lidé, i chytøí, dìlají hloupé chyby.
Osamìlý mrak nezná nikoho, kdo by v �ivotì nikdy nepochybil. A ani
ten, kdo nikdy �ádnou chybu neudìlal, nemá právo spílat ostatním
za jejich chyby - tím ménì má právo ten, kdo chybuje jako v�ichni
ostatní, spílat nìkomu, kdo zrovna nechybil...�
Ostrý nù� zarytì mlèel. Kdy� u� ticho trvalo pøíli� dlouho, odvá�il se

vzhlédnout do tmy
do tváøe svého
náèelníka. Marnì se
v�ak rozhlí�el. Starý
mu� u� tam nebyl
a nic nenasvìdèo-
valo tomu, �e se
mladíkovi celý roz-
hovor nezdál...

(nav. náèelník �edivá skála)
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TAVBA �ELEZA ANEB JAK NESPÁLIT KUØE PO HUTNICKU
Vzhledem k dosavadnímu prùbìhu poèasí a následným vyhlídkám jsem v pátek

vyjí�dìl z Brna obtì�kán nejen balíkem �títkù a dy�en k peci, ale i obavami z toho, jak
dopadne dlouho dopøedu pøipravovaná tavba �eleza.

Obavy se zaèaly pomalu rozptylovat poté, co mi pan doktor Merta nabídl mo�nost
spaní pøímo v �elezáøské expozici Technického muzea, a skoro úplnì se rozplynuly,
kdy� pøed Starou hutí zastavilo auto a z nìj vystoupil �abák i s celou rodinkou. Bìhem
tahání døeva z lesa se objevila Pavèa. Tu jsme po chvíli povìøili rozdìláním ohnì.
Úkol zvládla a pak se vydala na lov. Nelovila �ádné zvíøe, ale signál do svého
komunikátoru. Za chvíli pøi�la se zprávou, �e Bob, který se vracel z Holandska, u�
pøekroèil hranice republiky a je reálná �ance, �e aspoò na kus tavby dorazí.

Oheò se u� docela slu�nì rozhoøel a my jsme do nìj zaèali pomalu pøihazovat
�eleznou rudu. Dle na�ich plánù se mìla pra�it celou noc. Oheò jsme samozøejmì
vyu�ili i k opékání v�eho mo�ného. Kdy� se ze tmy vynoøil je�tì Ondra se sdìlením,
�e jede pøímo z Nìmecka, byla na�e sestava pro tento veèer kompletní. Usilovnì
jsme pracovali na tom, aby v ohni�ti byl nejen dostatek rudy, ale taky dostatek �havých
uhlíkù. Podaøilo se nám udìlat docela slu�ný fajrák, kterému nevadilo ani to, �e se
rozpr�elo. Nìkdy okolo jedné ráno jsme do�li k závìru, �e �havého uhlí je na vypra�ení
rudy dost, �e to do rána taky musí vychladnout a �li jsme spát.

Sobotní ráno nás uvítalo nádhernì modrou oblohou. Pavèa odjela do Brna pro
hromadu døevìného uhlí, keramické hlíny a pro ty odvá�livce, kteøí se nenechali otrávit
poèasím a vyhlídkou na usilovnou práci. Na�lo se sedm stateèných.

Ne� dojeli, zaèali jsme pomalinku roztápìt pícku, která po noèním de�ti získala
ponìkud blátivý povrch. Na rozdìlání ohnì jsme pou�ili jediný �havý uhlík, který
jsme na�li v hromadì popela a upra�ené rudy tak teplé, �e se nedala vzít do ruky.
Zatímco z pece stoupala smìs dýmu a páry, pøebírali a drtili jsme upra�enou rudu a
právì v okam�iku, kdy dorazila Pavèa se sedmi stateènými, jsme pec zavírali èelním
�títkem, vkládali dy�nu a usazovali mìch. Technologický jarmark mohl zaèít.

Podle zájmu se nìkteøí dali do oplétání kamenù drátem, nìkteøí se vrhli na keramiku
a prakticky v�ichni se nìjakým zpùsobem vystøídali u obsluhy pece, kterou bylo nutno
zespodu krmit vzduchem a shora pøikrmovat napøed døevem a pak døevìným uhlím a
po celém povrchu neustále opatlávat hlínou, aby se zalepily vznikající trhliny. Dokonce
i nìjací okolojedoucí náhodní cyklisti se k nám pøidali.

Asi po hodinì sna�ení se nám podaøilo propálit èelní �títek, tak�e jsme byli nuceni
pøes nìj pøeplátovat �títek èíslo 2. Ten vydr�el a� do konce tavby, jen tìsnì pøed
koncem, kdy� zaèal podezøele praskat, jsme ho je�tì posichrovali cihlièkou pùvodnì
urèenou k peèení. Zatímco teplota v pícce utì�enì rostla, dorazil autem Jedla a
Dymáèkovic rodina na kolech. Blí�ilo se poledne, pec polykala u� asi ètvrtý balík uhlí,
dýmila a �hnula v�emi prasklinami jak na�tvaný Golem a na�e nervozita stoupala,
proto�e plyny vycházející z horního otvoru poøád nechtìly hoøet. Vyøe�il to a� za pìt
minut dvanáct Jedla, kdy� sfouknul s okraje pece uhelný prach a stra�nì se divil, �e
mu to pøed nosem najednou udìlalo blaf. Mohli jsme zaèít dávkovat rudu.

Tímto okam�ikem zaèala pohoda a já jsem si v�imnul, �e na lavièkách okolo narùstá
mno�ství výrobkù z keramické hlíny a �e kluci se pokou�ejí v sousední peci su�it a
vypalovat modely pecí. Jeden se jim navzdory pomìrnì velkým rozmìrùm dokonce i
povedlo vypálit tak, �e neprasknul.

Koneènì taky zbyl èas na vypalování vysu�ené keramiky, kterou jsme vyrábìli na
první leto�ní schùzce. Výrobky jsme naskládali na kameny do ohni�tì, prolo�ili uhlíky
a jemným proutím a zaskládali døevem. Na vrcholu takto vzniklé hromady jsme

rozdìlali oheò a ten jsme patøiènì �ivili.
Pøi�la øada i na kuchaøské pokusy. Nìkteøí skonèili u toho, �e vytáhli z domu

pøinesenou svaèinu, nìkdo opékal salám a Marek zkou�el péct kus kuøete zabaleného
v kopøivách a nacpaného do kapsle vyrobené z keramické hlíny. Druhý kus pekl ve
volné peci. Oba pokusy mu vy�ly jako jedlé.

Kdy� odpoledne pec najednou zaèala stravovat èím dál tím míò rudy a uhlí, ode�la
vìt�ina osazenstva do muzea na prohlídku �elezáøské expozice. My, co jsme zùstali,
jsme je�tì pøilo�ili to, co zbylo na dnì osmého pytle uhlí, a pak jsme odstavili mìch
a èekali.

Blí�ila se pátá a nastal vrcholný okam�ik. Odpich. Po chvíli ��ourání se mi podaøilo
odstranit zbytky v�ech �títkù a pec otevøít. Zjistili jsme pøi tom, �e jsme topili tak
dùkladnì, a� jsme ji na jednom místì protavili. Vyhrabal jsem hromadu �havého uhlí,
trochu strusky a nìjak se mi nedaøilo do�átrat se k �elezu. Nakonec se ze dna odloupl
kus �elezné houby tak velký, �e se pøi jeho vytahování provalil vstup a pícka mající za
sebou u� víc ne� sezónu, málem spadla. Pak u� nastalo jen chlazení na�eho produktu,
dohledávání men�ích úlomkù �eleza v hromadì �havého uhlí a hlavnì velká tlaèenice
o drobné kousky jako suvenýry. Rièi s Andy neváhaly a dva kousky rovnou opletly
drátem a udìlaly si z nich pøívì�ky.

Kdy� mumraj utichl, rozlouèili jsme se s tìmi, kteøí museli z rùzných dùvodù odjet
døív, a jali jsme se vìnovat hledání keramiky mezi uhlíky a hromadou popela. Vydr�ela
asi pìtina toho, co jsme tam na zaèátku vlo�ili a to dokonce i nìkteré drobné kousky,
které jsme zkou�eli su�it vedle �elezáøské pece.

Pøi�el veèer a s ním se dostavil hlad. Nìkteøí z nás toti� celý den v zápalu práce
skoro nic nejedli. Kluci pou�ili mìch k rozfoukání poøádného ohnì a následného
vytvoøení hromady �havých uhlíkù jak v betonové peci, tak v ohni�ti. Zaèali jsme péct
brambory, Ondra opékal svùj nekoneèný salám, Rièi a Andy zaèaly na hromadì
�havého uhlí vaøit rajskou polévku s tìstovinami, kterou pak krmily kde koho. Já
jsem se ujal vedení výroby nadívaného kuøete po hutnicku. V první chvíli po zavì�ení
do na�havené pece sice chytlo plamenem a málem se nám ho nepodaøilo uhasit, ale
nakonec v�echno dobøe dopadlo a chvílemi jsme si i øíkali, �e se mohlo péct o chvilku
déle.

Aby na�eho kuchtìní nebylo málo, dali jsme se je�tì do výroby chleba. Hlavní
iniciativu pøevzali Marek s Mirkem a kecal jim do toho Ondra a já s Pavèou. Pekli jsme
ho na víèku od kotlíku polo�eném na posledním zbylém �títku k peci. Asi hodinu pøed
pùlnocí jsme mìli upeèeno, tak�e nezbývalo, ne� po sobì trochu uklidit, odklidit citlivé vìci
do sucha (zase zaèalo pr�et) a jít se ulo�it do muzea mezi exponáty.

V nedìli ráno a dopoledne jsme hlavnì uklízeli následky svého vèerej�ího poèínání.
Sestavili jsme, zalátali hlínou a sdrátovali jsme nabouranou pec, uklidili zásoby døeva, sbalili
se, najedli a vyrazili jsme k Býèí skále a jeskyni Kostelík. Proto�e jsme se pøi ranním mrnìní
trochu zdr�eli, nestihli jsme vlézt do Jáchymky, za to jsme ale pøeèkali chvíli de�tivého
poèasí pøi prùzkumu asi dvacetimetrové suché plazivky kousek od Kostelíku a chvilku v
Kostelíku samotném.

No a pak u� nám nezbývalo, ne� se stavit v muzeu pro batohy, dojít k vlaku a odjet
domù.

No a co øíci závìrem? Nebudu rozhodnì tvrdit, �e v�echno �lo úplnì hladce a v�ichni
bìhali nad�enì s jiskrou v oku. To druhé tvrzení by si Ondra, kterému odlétnuv�í �havý kus
pra�ící se rudy trochu popálil oèní víèko, mohl vykládat dokonce jako ironii. Ti, co s námi
jeli, ale dokázali, �e se umí rozumnì zabavit i bez toho, �e by jim nìkdo stál za zadkem a
øíkal, co mají dìlat, nìkteøí prokázali, �e se doká�ou i sami docela chutnì nakrmit. V�ichni
zúèastnìní si poctivì odpracovali svùj kus �eleza. U� se pracuje na tom, aby si z nìj mohli
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pøípadnì zkusit i nìco vyrobit, chce to ale trochu trpìlivosti. Zjistil jsem taky, koho si mù�u
dovolit pozvat na nároènìj�í výpravu do nìkteré z bì�nì nepøístupných jeskyní, o které
uva�uju.

Ti, kterým se s námi jet nechtìlo, mají plné právo na své rozhodnutí. Konec koncù na
nás ostatní zbude víc �eleza, které budeme moct zpracovat. Jen bych je chtìl poprosit, aby
pøí�tì své rozhodnutí nejet na nìjakou akci dali najevo jasnì a vèas.

KUØE PO HUTNICKU
Vem jedno vykuchané kuøe, nacpi do nìj nádivku vyrobenou ze sýra, slaniny, rohlíkù,

kostièek salámu a vejce (to jsme tam zapomnìli dát) okoøenìnou smìsí bazalky, zázvoru,
pepøe a kmínu.

Kuøe posol, posyp rajcovadlem*), propíchni a vhodnì omotej drátem a zavìs pod víèko
kotlíku, kterým pøiklopí� dobøe roztopenou pec na tavbu �eleza. Peèlivì dbej, aby nechytlo
plamenem (�patnì se hasí) a peè, dokud není hotové.

*) Rajcovadlo je smìs alespoò deseti druhù prá�kového koøení vytvoøená za úèelem
ochucení pokrmù vaøených na vandrech. V tomto pøípadì obsahovalo pravdìpodobnì pepø,
nové koøení, kmín, èili, zázvor, mu�kátový oøí�ek, skoøici, høebíèek, tymián a mo�ná je�tì
nìco dal�ího.         Piff (fotky bohu�el do okam�iku uzávìrky v pátek 12. 10., 14:00 nedorazily)

VÍKEND V ØÍ�I
KOLEJÍ

Ètvrtek, 27. 9. 2001
   Se�li jsme se na nád-
ra�í v 16:15 a nastoupili
na vlak do Ní�kova. Kdy�
jsme tam vystoupili,
potkali jsme se koneènì
s oddílem z Rosic,
s ním� jsme výpravu
poøádali spoleènì.
V�ichni jsme se pak
vydali po silnici k mostu
a dál po kolejích. U dal-

�ího mostu, který byl ov�em podstatnì vìt�í, jsme zakotvili na louce, kterou nám
pùjèila jedna milá paní. Tady jsme pøespali a poprvé taky vyzkou�eli stavbu tropik
na louce.

Pátek, 28. 9. 2001
   Bìhem noci kolem tìch, kdo
se ulo�ili pod �irákem v lese,
vyrostly houfy krásných høíbkù.
Vstávali jsme kolem osmé
hodiny, proto�e u� v devìt nás
mìl vy-zvednout vláèek a do-
vézt na místo brigády. Kolem
trati to vypadalo znaènì
zarostle, a tak jsme se rad�i
hned pustili do práce. Ukázalo
se, �e nejlep�ím náøadím na

husté hou�tí jsou velké a malé
zahradnické nù�ky. A proto�e nám to
�lo rychle od ruky, mohli jsme si dovolit
i pauzu na obìd. �tìnì a ma�infíra
Tomá� nás dokonce pochválili, �e ani
dospìlí nezvládali tolik, co smeèka
nenechavých dìtí. Odpoledne u� bylo
více ménì odpoèinkové. Zahráli jsme
si pár seznamovacích her a naveèer
jsme se zase odsunuli na louku, kde
jsme spolu se �pekáèky a kukuøicemi
strávili pøíjemný veèer u ohnì.

Sobota, 29. 9. 2001
    Jeliko� nás vláèek mìl èekat zase

�ELEZO DLE STARÝCH SLOVANÙ
Dne 15. 9. jsme jeli na výpravu s tavením �eleza. Tavbu jsme provádìli ve

Franti�kovì huti. Ne� jsme dojeli, PYF u� rozdìlal oheò a nachystal �eleznou rudu.
Pøi tavbì jsme se støídali ve foukání mìchem. Kdy� zaèaly plameny �lehat ven
z pece, nasypal PYF �eleznou rudu. Ne� se ze �elezné rudy vytavilo �elezo, tak

jsme na vedlej�ím ohni�ti vypalovali
keramiku. Vytavení �eleza trvalo 7 h
a ne� se vytavilo, byla u� vypálená
keramika. Ne� jsme si mohli na
�elezo �áhnout, museli jsme ho
namoèit do vody. Po vytavení �eleza
dìlal PYF kuøe s nádivkou. Ke kuøeti
jsme si s PYFEM udìlali ruènì
chleba. Po veèeøi jsme �li v�ichni spát
do muzea. Druhý den jsme �li na Býèí
skálu, z Býèí skály pak do skalního
prùchodu jménem Kostelík. Cestou
jsem na�el malý otvor ve skále. Ze
zaèátku se mi tam moc nechtìlo, ale
kdy� tam vlezl PYF a PAVÈA, vlezl
jsem tam taky. Jeskynì byla velká a
hezká. Kdy� jsme se vrátili
z jeskynního prùchodu Kostelík do
Franti�èiny hutì, tak jsme �li na
nádra�í v Adamovì, odkud jsme jeli
domù.                Zápis i kresba Marek
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JAK JSME HLEDALI POPELKU
Zpoèátku �lo spí� o recesi ne� o cokoliv jiného.

Chtìla jsem vyzkou�et, jak se na�e dìti staví k tak
netradièním úkolùm jako je pøebírání èoèky
a hrachu, zametání apod. Nakonec z toho vznikla
malá soutì�, z ní� nejvìt�ím oøí�kem zøejmì bylo
trefit se z malého dìtského luku - hraèky do
kbelíku opøeného zády o stìnu. Dlu�no po-
dotknout, �e i Laïka, maminka tøí na�ich nováèkù,
mìla cukání si to pøebírání èoèky vyzkou�et na
èas, proto�e kromì støílení bylo pøebírání nejdéle
trvajícím úkolem. Nejmalebnìj�í pohled pak byl

nejen na soutì�ící nabalené v tlustém svetru a bundì v taneèním kroku se �palíèky
v papuèích místo podpatkù a s velikým smetákem v ruce, jak honí po klubovnì
peøíèko, nýbr� i na nesoutì�ící (Dan s
Mírou), kteøí se uklidili na stùl, aby
nepøeká�eli. Pøi té�e pøíle�itosti se
podaøilo i dùkladnì zamést  klubovnu�

Rybník nám vypálili nováèci. Nejprve
nastoupila devítiletá Anièka zamíchala
poøadím mezi mlad�ími (s naprosto
pøesným odhadem 24 vteøin v rámci
posledního úkolu) a pak v�echny smetla
Markéta naprosto svìtovým èasem
poté, co èoèku pøebrala takøka
profesionálnì pøes okraj stolu, do kbelíku
se cizím lukem a šípem trefila tøetí ranou
a èasový odhad na konci zvládla také na chlup pøesnì. Popelka jak ze snu� Po
jedné schùzce, kterou jsme strávili celou hraním v parku, abychom vyu�ili posledního
krásného odpoledne (na snímku Jarda s Luká�em a Davidem v su�enkové soutì�i),
zachránila èest starousedlíkù nakonec jen Andy, která jako poslední závodící dosáhla
nejlep�ího èasu mezi mlad�ími.

Na první øíjnové schùzce jsme splétali
ozdobné koulièky z pedigu. Výsledky byly
zajímavé, napø. �mudla odsoudila za møí�e
své koulièky jeden tenisák... A co se chystá
na dal�í schùzky? Napø. øada rébusù, her,
výroba snového kruhu/lapaèe snù,
jmenovek na vánoèní dárky, dekoraèních
sklenièek a mo�ná i korkového podnosu,
pi�kvorkový turnaj, nácvik práce
s lasem, opakování azimutu, mapových
znaèek (jako pøíprava na Hubertovu jízdu),
opakování a roz�íøení uzlù...                     D.

v devìt hodin, vstávali jsme opìt
pøed osmou. Jeli jsme nejdøíve pøes
Ní�kov do Pøibyslavi. Zde jsme na�í
náv�tìvou poctili námìstí a hlavnì
místní cukrárnu, potom jsme
obsadili kostel a kostelníka
pøemluvili, aby nás pustil do vì�e,
která je jinak veøejnosti nepøístupná
(asi zaèneme sbírat vì�e...). V ka-
takombách mìli zavøeno, a tak u�
zbývalo jen hasièské muzeum.
Vláèkem jsme se pak nechali odvézt
- s vystøídáním na lokomotivì a hou-
baøsko-obìdvací zastávkou - na
nádra�í v Sázavì, kde jsme
podstoupili dùkladný výklad o his-
torii témìø v�ech ma�inek a va-
gónkù, co jich tam na nádra�í bylo.
�tìnì (dobrovolný pomocník
nádra�í) nám obìtoval celé
odpoledne, tak�e veèer byli v�ichni
poøádnì utahaní. Kdy� u� koleje, tak

se v�ím v�udy - a tak jsme si ustlali ve dvou vagónech.

Nedìle, 30. 9. 2001
    Ráno jsme mìli trochu naspìch. Kolem desáté se v�ichni koneènì vypravili
a odebrali se k vysílaèi. Ka�dý dostal jeden balónek. Ten nafouknul a pøivázal si ho
kolem pasu provázkem. Úkol znìl: ka�dá skupina má �vlajku�. Tu musí umístit na
branku majáku, vyhrává ta skupina, která po vypr�ení èasového limitu 30 minut
bude mít vlajku na brance. Komu praskne balónek, konèí a jde sledovat hru do
centra dìní - k vysílaèi. Tuto hru vyhráli Rosièáci. Po návratu na nádra�í následoval
rychlý obìd a poté jsme se vydali na nádra�í, tentokrát ÈD. Touto cestou je�tì
pøedáváme pozvánku na Mi-
kulá�skou jízdu 1. 12. 2001 ze
Sázavy do Pøibyslavi a zpìt a dou-
fáme, �e je�tì nìkdy zajedeme na
tra� Pøibyslav - Sázava Klubu pøátel
kolejových vozidel (neboli �Klubu
posti�ených Kotasovou vizí�)
pomoct, nebo� díky této fajn výpravì,
za kterou je opìt tøeba podìkovat
duchovnímu autoru Piffovi, u� také
patøíme k posti�eným. Je jen �koda,
�e je tolik vìcí, které je�tì musíme
vyzkou�et, a tak málo èasu...       Silva
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Poznání je smyslem cest.
Zdálo by se, �e dnes ji�

není mo�no svobodnì
putovat. �e zmizela doba
vandrákù, krajánkù,
potulných mnichù a zarostly
cesty ke stohùm, podél
mlýnských náhonù, do
klá�terních zahrad. Touha po
volném ta�ení krajem ale
zùstala, objevilo se cosi
jiného. Zpitvoøeného.
Krásného i hrozného.
Turistika. […] Mnoho významù, mnoho je touristik a touristù. Dlouhá øada od tìch,
na kterých le�í duch tí�e, mamonu a nesvobody a� po lehkonohé ptáèky.

Ty první nelituj. Svùj �ernov si sami je�tì platí: prodali svou neschopnost se o
sebe postarat cestovním kanceláøím. Ne��astníci! Trest si odpykávají ihned, jak to
má být. Je s nimi létáno svìtem v kovových bednách, vteøiny je pohánìjí od hotelu
k leti�ti. Jiní cestují v plovoucích moøských bednách, nuznìj�í si pøivodí opruzeniny
ve vedrem rozpálených autokarech. Jedno mají spoleèné. Vracejí se domù
z nezaslou�ených cest velmi neosvì�eni, s pocitem, jako by smíchali lahodnou
snídani, obìd a veèeøi v jedné kádi a bøeèku naráz vypili. Odvá�nìj�í bøicháèi-
turisté usedají do vlastních, vìt�inou páchnoucími výbu�nými motory pohánìných
strojù. Duch tí�e pak nad nich sedí od zaèátku do konce. Hory nad nimi svítí ve
slunci, lesy na úboèí se pøevalují ve vonných vìtrech jako moøské louky, ale marnì
lákají. Asfalt pøipoutává a stahuje k zemi. To nejsou praví poutníci, podøídili se
hmotì. Pánové s tlustými lýtky a chlupatými podkolenkami patøí ji� ke královské
tøídì turistù, tì�kých poutníkù. S velkými batohy høbetolamy procházejí pøírodou,
nezøídka i hornatou, velmi bytelnì a zaji�tìnì. Bydlí v chatách, srdnatìj�í ve stanech
stálých táborù. Milují spolky sobì rovných, hlaholí a spoleènì loví turistické odznaky,
plakety, diplomy, uznání. Jsou solí turistické zemì. Udr�ují poutnické povìdomí,
sèítají míle nachozené po ztuha naplánovaných trasách, jejich poèty kamsi
nesmyslnì hlásí a lesy pomalovávají tisíci barevnými ètvereèky, èím hustìji, tím
lépe. Ti s nejchlupatìj�ími podkolenkami jsou i dr�iteli výkonnostních tøíd, ano, i
Mistry turistického sportu!

Pøicházejí vodní turisté, cyklisté, horolezci. Nádherní poutníci, ale nemohou
jít v�ude. Duch sice volnì vane, ale tìlo je pøipoutáno k vodám a loïkám,
silnicím a obruèím, skalám a provazùm. Nejsou lehcí […]

A proto budu, bratøíèku, psát jen o nejlehèích poutnících. O �lechtì, èasto
zchudlé a divoké, mezi turisty. O tìch, kteøí je�tì dnes jsou schopni se vydat
na cestu do neznámých hor a lesù jen s tím, co unesou, bez obav, jak skonèí
den a jaké budou pøí�tí. Putují ve slunci i de�ti buï o samotì, nebo ve
spoleèenství, lehce, bez starostí. Chudoba � nejvìt�í svoboda. Podávají si
tak ruce s dávnými bratry, kteøí v umbrijském slunci, thébských píscích nebo
tibetských vìtrech chodili jen s èistou myslí, �ebráckou miskou a provazem kolem

HRA NA POUTNÍKA S LEHKÝM SRDCEM
Jediní lidé, kteøí nikdy nezbloudí, jsou tibet�tí a mongol�tí lámové,

kteøí celý �ivot bez ustání putují nesmírnými rozlohami vysoké Asie.
Jdou stále z místa na místo a nemajíce domova, nemohou k nìmu
ztratiti cestu a zbloudit, nemajíce cíle nemohou sejít z cesty a minout
ho. Jdou lehce, v�ude ��astní a v�ude svobodní.

     LADY EVELYN E. SLOOCKOVÁ, CESTOVATELKA, 1881

Tváø mi �hne rozèilením, bratøíèku, popsat první hru je nejdùle�itìj�í, ale i nejtì��í!
Nezbytné. Bez jejího pochopení budou tvoje cesty marným plahoèením a dal�í
ètení maøením èasu. Popsat hru na poutníka s lehkým srdcem, lehkými støevíci,
lehkým rancem. Raneèkem. Nejkrásnìj�í hru.

Je dobré zaèít hrát hru ji� v mládí. Ne v dìtství, kdy bolí nohy a jedinou
vzpomínkou na cesty je zmrzlináø, ale v mládí. V èase, kdy du�e je otevøená a
dychtivá. Svìt jí prochází jako letní svìtlo kostelním oknem: barevnì a jásavì.
Trvale. Nav�dy. Du�e je schopna okouzlení a kolena jsou je�tì pru�ná. Tìlo je kùò
a du�e jezdec a ve sluneèním vichru nad nimi dosud neporazitelnì vlaje: korouhev
lehkomyslnosti!

Vídám obèas i u nás takové poutníky. Mladé a krásné, jasnohøívé dívky se
záplatami na kalhotách v podobì srdcí, obrácená srdce pak pøipomínají jejich
zadeèky. Vedle nich se klátí mladíci podobni princùm Haraldùm Krásnovlasým.
Bezstarostní, dvoumetroví, s pletenou bra�nou na rameni. V ní nemají témìø nic.
Pod pa�í deku a na bosých nohou sandály. Záviï jim jejich lehkost! Jdou. Kam?
Kde budou spát a co budou jíst? Lehké du�e! To jsou praví poutníci.

Ale nejen oni. I jiní poutníci chodí po zemi. Tisíce rokù. […] Mohamedáni se za
nì modlí. Mohamedánùm se pøíèí marné trmácení, litují cestovatele […] Sedí doma,
za horkých odpolední spí, pokuøují vodní dýmky, èaj pijí, sluneènicová semínka
louskají. Proè ne? I to je krásné. Ale málo zaslou�ené, mùj sametový bratøíèku! Je

nutné se napøed dny
plahoèit, èím déle, tím líp.
Teprve pak dostane
hloubku a smysl krása
tichých odpolední,
úplného spoèinutí, kdy
praskot sluneènic je
jediným znamením èasu.
Poutník, který kdysi vy�el
z mìsta Tarsu øíkal, �e je
dobré mnohé vyzkou�et a
nejlep�ího se pøidr�et.
Nikde se nedá víc zakusit,
ne� na cestách bez
domova. Dobré i zlé.
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úplná. Jsou taková pohoøí. Kam se vydá�? Nikde pro tebe není pøedem uchystáno
lo�e, není objednáno jídlo. A pøece se v�dycky vyspí� a ani hlady nezahyne�. Na
kterou stranu pùjde�? Mù�e� jít kamkoli. Jsi svobodný. […] V�ude to bude nádherné,
takové, jaké si to udìlá�. Má� strach z neznáma, ale i køi��álovou jistotu, �e domov
má� v�ude. Zabloudit nemù�e�, v�ecko nosí� s sebou, kam dojde�, tam je tvùj cíl.
Støíbrnì pofukuje, oko se nikde nezachytí. Z cizích lesù vane chlad, kdesi v nich je
tvoje dne�ní lo�e, je tam i voda, které se napije�. V�ude èeká neznámé. Dlouho bys
sedìl ve smilce s kamenem pod zády, ale je nutno se rozhodnout, veèeru tmavne
ko�ich. Vstane�, jako zvíøe chytá� vítr nozdrami. Pak pøijde okam�ik svobody, který
nelze zaplatit, pøiletí jako �íp. Náhle ví�, kam pùjde�.

Neznámo pøed tebou, neznámo za tebou, vstøíc ti bì�í jen tchoøí tlapky noci.
Sladká, nebeská vteøina svobody!

Miloslav Nevrlý, Karpatské hry (kráceno - pro zveøejnìní v Twisteru nachystal Piff )

ZPRÁVY A ZPRÁVIÈKY
Na schùzce 23. 9. se se�lo 19 dìtí a tøi dospìlí. Celkem zatím evidujeme 20 dìtských
èlenù, z toho sedm klukù a jedenáct star�ích 12 let - otázkou zùstává, kdo bude dál
chodit - napø. od Katky Hanu�ové pøi�la zpráva, �e ji ná� program nebaví, Pepa Melichar
u� se taky na nìkolika akcích neobjevil. Bohu�el, na druhé stranì oznámila i Pavèa, �e
se v øíjnu nestihne zúèastnit kmenových akcí a poté se asi odstìhuje do �umperka. Dvou
schùzek od zaèátku roku se v�ak zúèastnila jako vydatná pomoc Wakiyela, na první
øíjnovou schùzku pøi�la Martina a po ní se stavila Katka. Vzhledem k vysokému poètu
dìtských èlenù se úèastníci schùzky 2. 10. rozhodli, �e jednou za 14 dní bude schùzka
rozdìlená na dvì èásti, abychom se mohli vìnovat rukodìlkám, jednou za 14 dní budou
schùzky spoleèné, abychom mohli soutì�it a hrát si. Schùzka 9. 10. bude je�tì spoleèná,
schùzka 16. 10. bude rozdìlená, a to na úterý a na støedu.

Podle Mìstské rady Pionýra se má 16. 2. 2002 konat závod Draèí smyèka a 27. 4. 2001
pak Setonùv závod, který nám bohu�el koliduje s tradièní èarodìjnicovou výpravou,
tak�e budeme muset nìco vymyslet. U� se chystáte?

S Hankou Hanu�ovou jsme dovezly v srpnu cestou z Mladìjova od paní Krou�kové z
Koøence keramiku, kterou tam dìti dodìlávaly bìhem tábora v srpnu 2000. Na�e dìti si
rozebraly to, co dìlaly ony. Zbytek poèká nejdéle do èervna 2002, a� se o nìj pøihlásí
autoøi.

V nedìli 7. øíjna se se�lo 12 zakládajících èlenù nového ekologického sdru�ení, které
bylo pojmenováno �Arnika�. Toto sdru�ení zalo�ila skupina, která opustila Dìti Zemì
z dùvodu odli�ných pøedstav o budoucí èinnosti a struktuøe této organizace. Na
pravidelném zasedání Rady Dìtí Zemì  dne 29. záøí 2001 v Plzni dospìla k  rozhodnutí
zalo�it si novou organizaci, proto�e jí stávající struktura Dìtí Zemì neposkytovala
mo�nosti rozvoje podle jejích pøedstav.

Objevilo se první èíslo èasopisu pro malou ló�i - Èaprmal. Jeden výtisk je k dispozici v
klubovnì ve zvlá�tním poøadaèi pro nìj zalo�eném.Obsahuje øadu zajímavých vìcí, mj.
i soutì� Výpravy za dobrodru�stvím, návod na výrobu prstových masek, rébusy, kreslený
seriál aj.

Asi ve støedu 17.10. dopoledne bude Èeská televize v klubovnì natáèet zábìr pro
Èetnické humoresky. Fotodokumentace v pøí�tím Twisteru.

beder. Je to prastaré vábení.
[…]

U nás nelze chodit do pou�tí.
Ti, o kterých budu psát, chodí
do lesù a hor. Pu�ák, vandr,
èundr, taková cesta mù�e mít i
jiná jména. Tlupa chlapcù a
dívek. Vìt�inu krajù projdou jen
jednou. Tì�ko øíct, je-li to dobré
nebo �patné, ale nerozmìlòuje
jim to jejich první, nejostøej�í
dojem a neza�ijí zklamání pøi
návratu. Kam dojdou, tam

ulehnou, kde se jim líbí, tam se zdr�í. Co najdou, to snìdí, stany vìt�inou nenosí.
Mnoho lidí by taková existenèní nejistota hubila, ale jim prospívá. Nejistota uchovává
du�evní pru�nost a jas. Nevìdí dne ani hodiny, nemocemi málo trpí, zmoknou-li,
uschnou. Je to jednoduché. Jsou odkázáni sami na sebe a jejich pýchou je rovnováha
mezi mnohadenní sobìstaèností a co nejlehèí tornou. Dodává to sebevìdomí a
poutníci se mohou odvá�it i do dalekých krajù, kam tíha a pohodlí, mlsnost a opatrnost
jiné turisty nepustí. Obtí�né je ale smíøit sobìstaènost s lehkostí, dlouho se tomu
nutno uèit! Je to ale nezbytné, proto�e jenom pøi lehké tornì mù�e du�e opustit tìlo
a poletovat nad ním ve vìtru a v radosti, která je smyslem lehkých a dalekých cest.
Komu není dáno, nadarmo vláèí tìlo po horských lesích! Duch nejlépe létá po
horách, kdy� je batoh tak lehký, �e ho unese� na jednom rameni. Toho je ale tì�ké
dosáhnout. Hory jsou vysoké, lesy hluboké, k lidem daleko a tìlo je neskromný
kùò: ve dne musí jíst a v noci se chce zahøát.

Mnoho u�iteèných vlastností tøíbí taková letní putování. Skromnost. Nezávislost.
Vytrvalost. Pøekonání strachu, skleslosti tìla i ducha. Úctu k zemi i k domorodcùm.
Poznání kraje tak dùkladné, jako kdy� mravenec tykadly hmatá. Pøi putování se
nádhernì zpomalí èas, rozlo�í se na jednotlivé okam�iky, �ije� po tu dobu v jiných
rozmìrech. Z jedenácti mìsícù roku si nepamatuje� ani desetinu toho, cos pro�il
za jediný mìsíc letní cesty. Celoroèní plytkosti a jejich trpaslièí dny se propadají do
studny zapomínání, ale plnost èasu nìkolika letních týdnù putování zùstává, léta z
tebe vyzaøuje. Onìch jedenáct mìsícù není úplnì zmarnìných. Lze je trávit nad
mapami. Jako z èarovných oøechù z nich vyvstávají kraje, do kterých obrátí� kroky
pøí�tí léto.

Tváø mi dosud �hne. Stále se mì zdá, �e krásu lehkého putování popisuji jen
matnì a vla�nì. �e tì nenadchne bla�ená pøedstava takové cesty. Zbývá poslední,
nejvy��í karta. Ví�, co je na lehkých cestách nejopojnìj�í, bratøíèku?
Svoboda!Uchvacující proud svobody od sladkého jitøního nadechnutí, hlubokého,
a� slastnì zabolí v klíèních jamkách, po veèerním usínání, které zalehne bezvládné
tìlo jako teplé huòaté zvíøe. Jen cesta ti dá svobodu, lehkonohý ptáèku!

Neznámé pohoøí. Sedí� na holém høebeni, pofukuje støíbrnými smilkami. Tchoøím
krokem se blí�í veèer. Tmavì a nepozorovanì. Ti�e. Dokola pod tebou jen lesy,
oko se nikde nezachytí. Z hor stékají zelené prameny høbetù a høbítkù, samota je
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HÁDANKY NA ZÁVÌR
Nevì�hlavu Vás v�echny pozdravuje a místo povídání Vám posílá tøi hádanky (odpovìdi pøí�tì):
PTAÈÍ ØÍ�E: Ètyøi rùzní ptáci se uhnízdili na ètyøech stromech odli�ného druhu. Ka�dý mìl hnízdo úplnì
jiné ne� ostatní. Moudivláèek hnízdil na ol�i. �paèek se zabydlil na javoru. Vrána si upletla hnízdo z vìtví.
Strakapoud mìl hnízdo v dutinì. V korunì topolu bylo vidìt hnízdo z vìtví. Moudivláèek nehnízdil v døevìné
budce.
Otázky: Na kterém stromì viselo hnízdo spletené z orobincového chmýøí? Kdo hnízdil v dubu?

TÁBOROVÉ HRÁTKY: Dru�ina Vla�tovek sídlila v zeleném týpí. Orlíci rádi modelovali z hlíny. V bílém
týpí byla nejoblíbenìj�í kvìtinou mateøídou�ka. Dru�ina Jelenù mìla nejradìji tøezalku. V modrém týpí
bydleli hráèi kopané. Dru�ina, která ráda hrála odbíjenou, èasto vy�ívala. Hráèi ko�íkové si zvlá�� oblíbili
jestøábníky. Dru�ina Medvìdù dávala pøednost házené. V èerveném týpí mìli nejradìji kopretiny. Dru�ina,
která èasto vyøezávala, zvolila za totemovou kvìtinu mateøídou�ku. Milovníci kopané mìli rádi tøezalku.
Jeleni nejradìji kreslili. V èerveném týpí neradi vy�ívali. Pøívr�enci badmintonu nemìli v lásce modelování.
Otázky: Která dru�ina mìla nejrad�i chrpy a která dru�ina si oblíbila z výtvarných prací skládání mozaiky?

GEOLOGOVÉ NA CESTÁCH: Pìt geologù rùzných národností se vydalo do pìti rùzných oblastí, aby
zde hledali pìt rùzných druhù nerostného bohatství. Australan prozkoumával pou��. Naftu na�el Amerièan.
�elezo bylo v horách. Zlato nena�el Australan. Anglièan hledal v øíèním údolí. Francouz narazil na diamanty.
Diamanty nebyly na moøském dnì.
Otázky: 1. Co bylo v pralese? 2. Kde se na�ly opály? 3. Co bylo na moøském dnì? 4. Kdo na�el zlato?
a 5. Co objevil �véd?           (Zdroj: Milo� Zapletal - Kniha hlavolamù, Albatros 1983)

PROGRAM DO KONCE ROKU 2001PROGRAM DO KONCE ROKU 2001PROGRAM DO KONCE ROKU 2001PROGRAM DO KONCE ROKU 2001PROGRAM DO KONCE ROKU 2001
13. 10. - jednodenka - kováøská dílna pro ty, kdo se
zúèastnili tavení �eleza, a základy ko�íkáøství - s sebou 50
Kè (mo�nost koupit pedig pro dal�í pokusy doma, 10 dkg za
35 Kè)
16./17. 10. - první dìlená schùzka - zaèátek práce
na �lapaèi snù/snovém kruhu�
27. 10. - jednodenka - toulky kolem Brna, podle poèasí
mo�ná na kolech (náhrada za jednodenku pùvodnì pláno-
vanou na 17. 11.)
9. - 11. 11. - Hubertova jízda
Pøedvánoèní rukodìlky - jednodenní akce v�dy max.

pro 10 úèastníkù, pøièem� pøednost mají ti, kdo se pravidelnì úèastnili ostatních
akcí na podzim:
1. 12. - pavouèí obrázky - s sebou papíry, pravítka a tu�ky, malé kladívko, 50 Kè
8. 12. - ozdoby do vlasù �ité, lepené, vyøezávané, s korálky - s sebou
zbytky zajímavých látek, korálky, nù�, trosky starých sponek a ozdob, 50 Kè
15. 12. - ko�íky - s sebou naèaté ko�íky, 50 Kè
28. 12. 2001 - pøedsilvestrovská akce s oslavou Silvestra - vej�lap do okolí
Brna, odpoledne oslava v klubovnì - s sebou nápady na rùzné hry, 50 Kè
Zmìny programu vyhrazeny.


