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ZAMYŠLENÍ: OLYMPIJSKÝ A MASOPUSTNÍ ÚNOR
Že se letos od 10. do 26. února konají 20. zimní olympijské hry v italském
Turinu (Torino) a okolí, je nám vesměs dobře známo. Zúčastní se jich 85
národních olympijských svazů, což je o osm víc než v Salt Lake City 2002. Přímo
v ochozech by olympijská klání mělo shlédnout na milion diváků, a kolik nás je
bude sledovat u obrazovek si netroufnu odhadnout.
Budeme fandit naší doposud největší sportovní výpravě. Máme svá želízka –
Kateřinu Neumannovou, naše hokejisty, Jakuba Jandu ve skoku na lyžích, ale
třeba se podaří i dalším a mile nás překvapí jako třeba zlatý Aleš Valenta z Salt
Lake City v akrobatickém lyžování. Držme jim palce, aby se jejich talent,
nezměrné snažení, píle, námaha a úporná vůle, bojovnost v tomto světové
významném sportovním zápolení zúročily. Jsou pro nás, skautky a skauty,
rozhodně dobrým vzorem.

Proč v nadpise masopustní únor?
Zabrusme trochu do tradic a zvyků křesťanských i předkřesťanských, ale je to
trochu složitější.
Délka bujarého veselí, plesů, bálů, karnevalů, maškarních merend a dalších
společenských taškařic v tomto období se určuje podle velikonoc, pro nekřesťany
svátků jara. Velikonoce jsou svátky pohyblivé. Co to znamená? Že se
v kalendářním roce nedrží (neslaví) ve stejnou dobu, v témže termínu.
A jak se určuje datum velikonoc?
Boží hod velikonoční je hned první neděli po prvním měsíčním úplňku, tedy
po jarní rovnodennosti 21. března. Např. letos bude první jarní úplněk měsíce až
ve čtvrtek 13. dubna, takže velikonoce připadnou na tzv. Velký pátek - 14. (ten je

3

letos poprvé svátečním dnem), Bílou sobotu - 15., Boží hod velikonoční – neděli
16. a pomlázkové pondělí 17. dubna.
Jak tudíž dlouho budeme držet masopustní veselí? To začalo od Tří králů (6.
ledna) a trvá do masopustního úterý, po němž následuje čtyřicetidenní postní doba
až do předvelikonočního pašijového týdne, do Květné neděle. Posledním
masopustním dnům se na Domažlicku, ale i v mém rodišti, na Náchodsku, říká
ostatky, spíš vostatky, jinde bláznivé dny, na Moravě fašank, na Slovensku
fašiang. V tyto dny se u nás zejména na venkově pořádají veselé průvody pestrých
masek, jinde v Evropě, např. v Kolině nad Rýnem či Benátkách mohutné a
pověstné karnevalové průvody. Nejproslulejší karnevalová křepčení jsou v jižní
Americe a zejména nevázaný karneval v brazilském Riu de Janeiro.
K tomuto ostatkovému úterý a následné „Popeleční středě“, letos 28. února a 1.
března dospějeme, když od velikonoc odečteme šest neděl (první – Květnou,
druhou – Smrtnou, třetí – Družebnou, čtvrtou – Kýchavnou, pátou - Pražmovou či
Pražemnou a šestou – Liščí). Názvy těchto nedělí mají svá vysvětlení, jež lze
nalézt např. na str. 120-21 v Našem pokladu (Skautské prameny, Liberec 1998) a
jsou dosti zajímavá.
Masopustem vrcholí zimní obřady a nespoutané zábavy. Ty se kdysi na
venkově konaly k poctě boha úrody. Zajišťovaly hojnost chleba a vína po celý
příští rok. Tohle společné barevné divadlo od nepaměti uchvacovalo účastníky a
diváky nádhernými maskami, rytmickou a živou hudbou, jíž se podřizoval zpěv a
pohyb. Někde dokonce ještě dnes o půlnoci v masopustní úterý pochovávají basu!
Právě ten rumraj a tartas přitahoval venkovské i městské obyvatelstvo. Možná
znáte masopustní, ostatkové, fašankové průvody z televize, já je absolvoval ve
svém rodišti, ale i podvakrát s vlčaty v Kytíně při zimním přechodu Brd. Pro
kluky, ale i pro nás to byla vzácná podívaná.
Chcete-li být svědky této trachtace, udělejte si poslední únorovou sobotu
výpravu na Brdy do Kytína, se zárukou se odpoledne pobavíte.
A proč se středa, letos 1. března, startující postní období, nazývá „Popeleční“?
V katolických kostelech se světí popel ze spálených ratolestí loňské Květné neděle
a kněz věřícím uděluje „popelec“ – popelem jim nakreslí na čele křížek, který se
neumývá a nechá se volně opadat.
Pokud si chcete uspořádat sami v klubovně či okolí masopustní rej, merendu či
karneval, máte pestrou možnost si vyrobit různé masky dle vaší fantasie, bližší
najdete k typovým maskám jistě i na Internetu, ale i v již uváděném Našem
pokladu na str. 123-28.
Takže máte možnost masopustit, karnevalovat a dobrou zábavu vám přeje
Grizzly
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REPORTÁŽ: JAK SE HRAJE HOKEJ V AMERICE?
Během běžného pracovního čtvrtečního odpoledne jsem zaznamenal svého
kolegu, kterak se ptá, zda by s ním někdo nešel na hokej. Nejsem sice
sportovní fanda, ale kolikrát v životě se můžu podívat na zápas NHL, že?
S kamarádem (kolega Michal) jsme o tom již párkrát mluvili a plánovali jít se
někdy v sobotu na hokej podívat. Když jsem se ale večer dozvěděl, že místní
Penguins mají hrát proti NY Rangers, kde mimo jiné hraje hvězda českého
hokeje Jaromír Jágr, tak bylo rozhodnuto.
Kolega, který nás na zápas upozornil, si lístky obstaral přes
internet. Koupit je tam potřeba vždy dva, tak proto se přes den
domluvil s jednou kolegyní z Chicaga. Říkal, že cena se oproti
včerejšku trochu snížila, takže má dva lístky do osmé řady za
100 dolarů plus 20 dolarů za vystavení. Cena se nám
s Michalem zdála vysoká, tak jsme si řekli, že to zkusíme
přímo u kasy při vstupu do stadionu.
Tam jsme dorazili nějakých 15 minut před začátkem. U vchodu postávalo
několik málo lidí a vůbec jsem měl pocit, že jdeme na nějaký druholigový
zápas v ČR. Kasu jsme zde bohužel neviděli, ale organizátor nás nasměroval.
Ušli jsme pár kroků, když k nám dorazil černošský překupník a nabízel nám
lístky údajně za 50 dolarů lístky v ceně za 85 dolarů. Nějak se nám to nezdálo
a tak jsme se vymluvili, že sháníme vstupenky na stejné místo jako naši
přátele. Když jsme došli až ke kase, tak jsme s překvapením zjistili, že
překupním měl pravdu a lístky jsou mnohem dražší tady než při koupi přes
internet. Nejlevnější stáli sice nějakých 35 dolarů, ale byly na místa až někde u
stropu arény. Do
míst, kde byl náš
kolega, byly lístky
asi za 90 dolarů/kus.
Po našem váhání
nám
pokladník
poradil,
že
to
můžeme ještě zkusit
v jiné kase, kde se
můžeme zkusit získat
studentskou slevu.
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Už jsme tam chtěli
vyrazit, když tu k nám
opětovně
přistoupil
stejný překupník, zda
přeci jenom jeho lístky
nechceme. Chvíli jsem
uvažoval a pak jsem mu
řekl, že bychom si je
vzali, ale že 50 dolarů
mu rozhodně nedáme.
Tak on že kolik? A já
odpověděl, že 30. A on
souhlasil. Ještě před
koupí jsem si lístky
prohledl.
Datum
a
umístění
souhlasilo.
Nějaký
blyštivý
ochranný prvek a čárkový kód tam taky byl. Tak jsem si řekl, že když kolega
měl jako lístek stránku s tiskárny, tak snad by nás tam mohli na tyhle lístky
pustit a předal požadované peníze. Michal zaplatil též a tak jsme vyrazili
k turniketům. Po chvilce napětí, když pracovník u vstupu oscenoval čtečkou
můj lístek a ozvalo se souhlasné pípnutí, jsme vstoupili do Arény.
Tam bylo překvapivě hodně
lidí.
Cestou
k našim
sedačkám jsme si koupili
párek v rohlíku. Nejdříve
jsme chtěli „Super Dog“ za
4,5 dolaru, ale když jsme
dostali do ruky takový malý
sáček, tak jsme si raději vzali
o něco hubenější, ale výrazně
levnější „Hot Dog“ za 2
dolary.
Sedli jsme si tak do desáté
řady, kde bylo spousty
volného místa a taky slušný
rozhled. Když byl člověk blíž, tak mu bočnice kluziště bránili ve výhledu. Vše
důležité se ještě zobrazovalo na velké „krychlové“ obrazovce zavěšené u stropu
haly. A kdy mu a co jsme se usadili, tak se již na ledu objevili první hráči a začali
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se rozbruslovat. Zápas začal uvítáním, pak na výzvu všichni povstali a poslechli si
americkou hymnou. Zpíval ji nějaký člověk na živo a dle mého názoru dost
falešně. A už tu bylo první vhazování.
Hokej v NHL je hodně svižný. Rychlosti hry navíc pomohla změna pravidel, když
se zmenšil objem výstroje brankáře, zvětšil prostor od modré čáry směrem
k brance a zvětšila i samotná branka, která se posunula blíže ke kraji hřiště.
Samotné hřiště se mi také jevilo jako o něco menší než ta v Evropě. Koukali jsme,
jak hráči krouží sem a tam, ale branka ne a ne padnout. Po chvíli jsem začal
registrovat i podezřele povědomě vypadající jména hráčů – Straka, Sykora,
Rucinsky. Pak jsem si
všiml i Rozsival, Malik a
Prucha. Skoro jsem měl
pocit, že jsem někde
v Praze.
Občas
to
vypadalo, že je na ledu
kompletní česká sestava!
Dále tu zněla jména jako
Surovy a Michal poznal
Slováka Hossu.
A už to bylo 1-0 pro
Rangers. Dav hučel, ale
ne pochvalně. V USA se
totiž prakticky chodí jen
na zápasy domácích týmů.
Kdo by sem taky letěl
kvůli 2hodinové podívané až z New Yorku, že? Za to, když se po sérii útoků se
podařilo domácím srovnat skóre, tak dav šílel. Hlavní obrazovka také posílala
instrukce publiku k patřičnému povzbuzování domácího týmu – hlučte, volejte
„Go on Pens!“ se zvýrazňováním slov, která se mají právě řvát.
Další zajímavostí bylo, že vždy, když se k puku dostal Jágr, náš nejpopulárnější
hráč hokeje, začal dav popuzeně vydávat táhlé bučení „Bůůů…“. Zvuk téměř
hrdel 15 000 davu asi na chuti hrát moc nepřidá, takže žádný výkon Jaromír
nepředvedl. Naopak, v jednu chvíli to vypadalo, že utekl před místním publikem
do šatny, ale po pěti minutách se vrátil zpět do hry. No to je tak, když
nejpopulárnější hráč rozhodne přestoupit k jinému týmu….
A už tu byla první přestávka. Pro pobavení diváků se do vzduchu vydala malá
vzducholoď a začala pouštět obálky s nějakými poukázkami na mobilní telefony a
předplaceným kreditem. Také jedna žena z hlediště dostala možnost střelit-gól-způlky-hřiště-za-10.000$, které ovšem nevyhrála.
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Další třetina byla podobného ražení jako ta první. Jen skóre se posunulo na 22. Foťáky jsme se snažili zachytit nějaký napínavý moment, ale na ten jsme si
museli počkat až do poslední třetiny. Tu jsme začali pozorováním ledu
z nejvýše dostupného místa. Hráči shora sice až na čísla dresů vypadají jeden
jako druhý, ale za to má člověk dokonalý přehled o tom, co se na hřišti
odehrává. Když jsme se nabažili výhledu, tak jsme se opět přesunuli do spodní
části arény. Sotva jsme se stačili usadit a zaostřit na hráče, celá hala vybuchla
v radostný řev. Místní střelili gól a dostali se tak do vedení. Po chvíli se ovšem
oslavný jekot změnil v odsuzující pískot, protože pro přítomnost hráče
v brankovišti nejen že gól nebyl uznán, ale právě tento hráč byl dokonce na
dvě minuty vyloučen. Nová pravidla NHL jsou holt přísná.
A již začal útok na druhou branku. Bruslaři to
pořádně rozbalili a po chvíli přihrávání
všichni diváci strnuli hrůzou, neboť
přesilovka byla ukončena gólem. Michal v tu
chvíli zrovna ostřil foťákem na kolegu
s kolegyní na druhé straně hlediště, takže kdo
uhádne, kteří dva lidé na obrázku pracují pro
stejnou firmu jako já? Na fotce jsou také
vidět strnulé obličeje domácího publika.
Hra pak nabrala jednoznačný spád, zvláště když po několika okamžicích padla
do sítě Tučňáku další gól. Střela se jako by mimochodem odrazila od rukojetě
hokejky projíždějícího hráče. Publikum dokonce začalo opouštět halu pár
minut před koncem zápasu. Ztratili o hru zájem, a tak již ani neviděli
závěrečnou branku opět do sítě domácích. Neúspěch týmu navíc druhý den
korunoval hráč-majitel klubu, že již nemá dost sil na to stačit ostatním na ledu
a že končí svou hokejovou kariéru. Po závěrečném hvizdu v již poloprázdném
hledišti na hlavní obrazovce projelo několik málo jmen s oznámením o
vyhlášených hráčích utkání a bylo po všem. Hráči odjeli do šatny bez
rozloučení.
Prostě, když nejsou diváci, tak se hokejové divadlo nekoná. Show skončila.
Celkově mi chybělo napětí či patřičné zaujetí ze strany hráčů, i když místní
usilovně fandili. Těžko se divit, když se při zápase NY Rangers – Pittsburgh
Pinquins objeví na ledu 9 Čecho-Slováků profesionálů, tak jaké pak nadšení.
Ale v USA je každý druhý přistěhovalec, tak se to asi tak nebere.
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Z Pittsburghu pro LUK napsal Flek

REPORTÁŽ: PRAHOU PLNOU STRAŠIDEL

Hlavní rozdíl jsem spočíval v tom, že jsem postrádal doprovodný komentář, na který jsem
zvyklý ze sledování televize. Jinak je NHL hokejový zápas stejný jako jiný. Možná o
trochu více jako show a na naše poměry divácky mnohem masivnější. Přeci jenom, kdy se
na zápas u nás přijde podívat 15 000 lidí.
Tak tedy písk a ať se puk řítí po ledu!
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14. ledna 2006 se Praha zaplnila strašidly…
Kdo se toho dne odpoledne a večer procházel
po Starém městě nebo Malé straně, mohl
kromě davů turistů potkat i 15 různých
strašidel. Mezi smrtelníky zavítali Bezhlavý
mnich, Čarodějnice, Čert, Doktor Jesenius,
Drakulova tchýně, Duch mlynářovy dcery,
Hejkal, Hraběnka v ohnivých střevících,
Mořský pirát, Sněžibaba, Šílená stařena,
Turek z Ungeltu, Ohnivá žena, Petřínský
oheň a Vodník Kabourek.
Proč se zjevili? Aby postrašili Pražany a
turisty? Chtěli se pokochat krásou zimní
Prahy? Byl nějaký sraz strašidel? To nevíme,
ale víme, že se
o
jejich
plánovaném
zjevení
dověděla
skautská
i
neskautská veřejnost a protože to byla
jedinečná možnost spatřit tolik strašidel
v jeden den, přes 500 dětí ze skautských
oddílů a přes 200 „neskautů“ se vydalo do
ulic strašidla hledat.
Úkol to nebyl zrovna lehký, na veřejnost
sice pronikly informace, kde by se
strašidla měla vyskytovat, ale bohužel jen
v zašifrované podobě. Kdo chtěl tedy
strašidla najít, musel nejdříve tyto
informace rozluštit. A pak mohl vyrazit na
„lov“. Ale nebojte se – žádné strašidlo
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nebylo při lovu zraněno ani zabito.
Trofejemi pro lovce byly fotky nebo
pamětní kartičky nebo razítka, které
strašidla rozdávala.
Najít strašidla nebylo opravdu jednoduché,
o čemž svědčí i fakt, že všech 15 strašidel
se podařilo nalézt jen jediné skupině lovců.
Večer se všichni lovci i strašidla sešli na
hřišti u Tyršova domu, aby zde shlédli
šermířské představení a ohnivou show.
Strašidla se zúčastnila soutěže o nejhezčí,
nejsympatičtější, nejmilejší, no prostě to nej
nej nej strašidlo – Miss Huhula. Vítězem se
stal Hejkal, bohužel tlumočník z hejkalštiny
na
soutěž
nedorazil a
tak jsme se
o Hejkalovi
a o jeho dojmech z Prahy a ze soutěže
mnoho nedověděli, i když s ním byl
proveden rozhovor .

Nakonec proběhlo vyhlášení nejlepších
lovců a poté se všichni rozešli do svých
domovů...
Hořící Srdce
Pro více informací o strašidlech můžete
navštívit strašidelný web:
http://www.strasidla.net/.
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ROZHOVOR: ARNOLD & ORLANDO
Nyní si vám dovoluji nabídnout k přečtení dvě exklusivní interview, které
pro vás připravili mladí novináři z Osmdesátky

Arnold fandí Spartě!!!
Jak se jmenuješ? Arnold Cvacenegr.
Co nejraději čteš? Já nečtu nic, nezbývá mi na to čas.
Fandíš fotbalu? A jakému týmu? No jasan že fandím, přeci Spartě!
Kdo je tvůj nejlepší kámoš? Žádného nemám.
Nosíš brýle? Ano, ale nemusím je nosit pořád.
Na čem hraješ? V dnešní době především na počítači.
Jaké je tvoje zaměstnání? Já jsem herec.
Co nosíš na sobě? To je přece jasný - oblečení!
A nyní delikátní otázka – jakým způsobem spíš? Tak já vám to tedy
prozradím. Já spím po americku.
A kolik hodin denně spíš? Většinou tak osm.
(to nejlepší nakonec) Jseš blbej??? NE!!!

Orlando jí rád kuřecí řízky!
Jak se jmenujete? Orgando Bloom.
Jaké je vaše současné zaměstnání? Kromě toho, že jsem elf jsem ještě
střelec a lučištník.
Kolik je vám let? Dvacet pět.
Co děláte, jaká je vaše profese? Herec.
Kolik máte dětí? Zatím naštěstí žádné.
A kolik jste měl v životě holek? Šest.
Jakou jste vystudoval školu? Hereckou akademii.
Pro koho pracujete? Pro sebe.
Fandíte někomu? Ne.
Co nejraději jíte? Kuřecí řízek!
(Upravila Kačenka)
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REPORTÁŽ: TAJEMNÉ MENHIRY

ROZHOVOR: POLICISTA ČR

Co se vám, milí čtenáři,
vybaví, když se řekne
menhir?
Stonehenge?
Hodina dějepisu nebo dějin
umění? Velký kámen? Asi
pro vás nebude novinkou, že
i Česko se může pochlubit
několika menhiry. Doloženo
jich je okolo třiceti.

Slánská hora

rozhovor s policistou ČR, plk. Danem Miškovským alias Danem
redaktor: Seky
Když jsem si nedávno prohlížel stránky našeho časopisu, napadlo mě, že zde ještě
nebyl rozhovor s někým, kdo dnes a denně dohlíží na naší bezpečnost, sleduje
dodržování zákonů, chudým bere, bohatým dává nebo obráceně... Inu vydal jsem se za
jedním takovým českým Jánošíkem, plk. Danem Miškovským z útvaru pro
odhalování korupčních podvodů, abych se ho zeptal na pár běžných otázek...

Co to ten menhir vlastně
je? Menhir je jednotlivý
lidskou rukou vztyčený a
neopracovaný
kámen
(bretonsky men = kámen,
hir = dlouhý).

>Pane Miškovský, o Vás je známo že jste velkým příznivcem sportu, komu fandíte?
To je pravda, na utkání chodím pravidelně, nevynechám jediný zápas. A když musím
být na služebně, dívám se alespoň na televizi... a komu fandím? No můj favorit je
Sparta, no.
Kolem českých menhirů se točí řada záhad. Není znám
původ, není znám účel, není známo stáří.

>Při takovém fandění se člověk určitě hodně vysílí, co si rád dáte k jídlu?

O jedné lednové sobotě jsem vyrazil za tím českým
největším – Kamenným mužem u Klobuk. Měří 3,5 m
a váží okolo 5 tun, což je pro představu hmotnost čtyř
Fabií RS. Tento Zkamenělý pastýř, jak se mu také někdy
přezdívá, podle pověsti postoupí za rok o krok jako zrnko
písku ke kostelu ve vsi. Více o Zkamenělci najdete na
www.google.com/search?q=menhir+klobuky

No nevím, jestli to na sebe můžu říct, ale mám takovou jednu, no jak bych to řekl…
slabost. Představte si, nejradši mám takovou čerstvou houstičku, ta ale musí teda
křupat. A tu houstičku si pěkně namažu kolem dokola nugetou, je to taková kobliha
naruby. Mám hrozně moc rád nugetu, já bych jí jedl pořád, mažu si s ní všechno, co
jde namazat. Je to asi moje nejoblíbenější jídlo.

Ještě jsem měl možnost vidět jeden kámen na svahu
Slánské hory. Ten už ale nebyl tak monumentální.

No, chodím do skautského oddílu a hraju na počítači. Mám moc rád hry na počítači.
Když přijdu z práce, hned ho zapnu a vypnu ho, když odcházím do práce. Musím
pořád hrát. Možná že jsem trošku gambler, ale to si moc nemyslím, já bych řek, že je
to normální. Každý má nějaký koníček, do kterého je zapálený. Momentálně hraju
nejradši Tanks, je to dobrá hra, člověk se při ní dobře odreaguje. I když ještě víc mě
baví hrát si s ohněm. Nevím už kdy jsem s tím začal, ale okamžitě mě to pohltilo. Ten
pohled na něco, co hoří... To se nedá popsat, to se musí zažít. Rád něco podpaluji.
Každá věc hoří jinak - jako by osobitě. Občas si na zahradě udělám velký oheň a
přikládám do něj všechno, co mi přijde pod ruku. Jednou jsem byl v takovém zápalu,
že jsem podpálil spisy k jednomu případu, bylo to myslím kolem Unipetrolu, dostal
jsem za to pochvalu z ministerstva a nové auto...

Menhiry jsou zajímavé z hlediska rozmístění, zdá se, že
by mohly tvořit jeden celek. Ale proč plýtvat webovým
obsahem či papírem, když o tom už dávno napsali jiní.
www.pooh.cz/pruvodce/a.asp?a=2004608
Na této adrese najdete i
jednotlivých českých menhirů.

mapky

s rozmístěním

Za jakým se vydáš Ty? ;-)
Zkamenělý pastýř u Klobuk

Foto & Text: Štaflík
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>A co takhle děláte ve volném čase?

>No já si myslím, že jsme se o Vás pane plk. Miškovský dozvěděli mnoho
informací, díky kterým se nám bude lépe spát. Děkuji Vám za rozhovor a
přeji mnoho úspěchů v životě osobním i pracovním.
14

PÍSNIČKA: STOJÍ HRUŠKA V ŠIRÉM POLI…

PÍSNIČKA: NONAME – ČÍM TO JE?

Na dvoře si dobře naladěná stará selka prozpěvuje. V tom se z okna
vykloní starý sedlák a křičí:

Fmi

"Proboha, co je, co se stalo?""Nic se nestalo, jen si trochu prozpěvuji.""No
díky Bohu, já už si myslel, že nám někdo škrtí kozu!"
... tak aby se vám tohle nestalo, máme tu následující písničku…

Čím to je, Cmičím to Fmije,
že rieka do mora sa Cmivlieva
a ten, čo nevie spievať Bspieva.

ref: Možno zlodej a možno mních
...

Fmi

F

Cmi

Snáď sa raz odpovedí
dočkám,
Cmi
nemusím všetko, stačí Fniečo,
Cmi
otázok má každý plný
F
zoznam,
G#
čím to je a vôbec Cmiprečo?

Čím to je, Cmičím to Fmije,
že mladí netúžia byť Cmimúdri
a ženy ukryté sú vB púdri.
ref.: BMožno zlodej a možno
G#
mních
spísal knihu Eskníh,
čo raz a navždy Bvysvetlí,
B
prečo sú veci tak jak G#sú,
život má chuť zápaEssu
a človek ním len B G#preletí.

Která skupina je jejím autorem?
Víte to?
AD
Stojí hruška v širém poli vršek se jí zelená
/: Pod ní se pase kůň vraný pase ho má milá :/
D
A
Proč má milá dnes pasete
D
G A
z večera do rána
DGAD
/: Kam můj milý pojedete
AD
já pojedu s váma :/

Gmi

Čím to je, Dmičím to Gmije,
že neúspešní chcú byť Dmiz krvi
tých,
čo úspešně sú Cprví.

Gmi

Čím to je, Dmičím to Gmije,
že maliar uznania sa Dmidočká,
až keď zavrie svoje Coči.

Čím to je, čím to je,
že Mesiac so Slnkom sa strieda,
na Zemi blahobyt a bieda.

ref.: CMožno zlodej a možno
B
mních
spísal knihu Fkníh,
čo raz a navždy Cvysvetlí,
C
prečo sú veci tak jak Bsú,
život má chuť zápaFsu
a človek ním len C,Bpreletí.

Čím to je, čím to je,
že leto nenávidí jeseň
a kritik nenapíše pieseň.

GDGCD
GCDGDGGCDGDG

ref.: Tá otázka je možno hlúpa,
no ja chcem vedieť čím to je,
že dym z cigarety stúpa,
že husle rozozvučia iba sláky
a lietať nedokážu ľudia,
ale vtáky.

D/D A/D
O já pojedu daleko
D/D G/D A/D
přes vody hluboké
D/D G/D A/D D/D
/: Kéž bych byl nikdy nepoznal
A/D D/D
921. Camelot
15

Manda
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HRY A HŘÍČKY: POTRAPTE SVŮJ MOZEK!
Holiči
Cestující cizinec přijde do města a chce sa nechat ostříhat. Dozví se, že ve
městě jsou jen dva holiči. Jde se tedy podívat k oběma, aby se rozhodl,
u kterého se nechá ostříhat. Když přijde k prvnímu, spatří velký nepořádek
a učes toho holiče je nejhorší, jaký kdy viděl. Když zavítá k druhému
holiči, všecko je čisté a holičovy vlasy vypadají skvěle.
U kterého holiče byste se nechali ostříhat vy?

Na první pohled patrně v obrázku
uvídíte hlavu osla. Zkuste se však
podívat znova. Možná naleznete
ještě další zvíře, jehož jméno nosí
rovněž jedna členka Excaliburu…

A co tento obrázek.
„anglického
lháře“
„anglicky lháře“?

Vidíte
nebo

Optické iluze
Podívejte se pozorně na obrázek.
Vidíte mladou či starou ženu?
Obě varianty jsou možné!

A co tento obrázek? Zdá se vám,
že se díváte na hrajícího
saxofonistu? Nebo se na vás dívá
mladá žena…?

Strach ze tmy
Jedna rodinka se chce dostat na druhou stranu tunelu. Táta přejde tunel za 1
minutu, máma za 2 minuty, syn za 4 a dcera za 5 minut. Úzkým tunelem
bohužel můžou najednou projít maximálně dva, přičemž se pohybují
rychlostí toho pomalejšího. Můžou všichni přejít na druhou stranu, když
mají jen jednu baterku, která vydrží svítit jen 12 minut, a všichni trpí
strachem ze tmy, takže si musí celou cestu svítit?
Pokud si budete myslet, že jim minimálně minuta schází, zkuste se znovu
zamyslet. I přes jistá uskalí se mohou všichni na druhou stranu dostat!

U soudu
Myslíte, že jsou diagonální čáry
rovnoběžné? Pravděpodobně ne.
Avšak, věřte nebo ne, jsou.
Klidně si vezměte pravítko a
vyzkoušejte! Lidský zrak není
dokonalý…

Obžalovanému povolili vyslovit na obhajobu jen jediný výrok. Ten po
chvíli řekl: „Zločin spáchal lhář.” Pomohl si nebo ne? Nebo je to jedno?
© Mýval

FOTOROMÁN: TRPASLIČÍ PÁTRÁNÍ PO STRAŠIDLECH

A k tomuhle
máme jako jít
blíž? Nepůjdeme
radši k nějakému
jinému strašidlu,
které nebude
vypadat tak
strašidelně?

Už to tady je zas – naši vedoucí nás opět po roce přihlásili na vypečenou akci
Prahou plnou strašidel. Schůzky v poslední době proto vypadají jak na srazu
špiónů a nám už se o těch šifrách pomalu i zdá. Nezbývá nám ale nic jiného než
zatnout zuby a luštit, luštit a luštit. V minulém ročníku se navíc někteří z nás
umístili poměrně vysoko a tak se samozřejmě i letos od nás požadují stejné nebo
snad ještě lepší výsledky. Berou to jako samozřejmost a to si vůbec nedovedou
představit, co všechno to dobrodružství v uličkách Prahy obnáší!

No nevím,
jestli jsme
si
pomohli…

Začalo to jako obvykle – tréninkem v klubovně a procházkou po Praze a pak už
jsme se přesunuli na start. Jsme už protřelí závodníci a tak nás nepřekvapila ani
zima ani čekání na start. A pak to konečně přišlo a my mohli vyrazit!
Holky, usmívejte se,
ať nám to na startovní
fotce sluší!

A stejně máme
hezčí fotku než
holky!

My jsme to dokázaly,
jsme lepší než loni!

Hned jak bude
odstartováno,
tak se musíme
dostat dopředu.

Pro jistotu radši
trochu přidáme!

A opravdu nesmí
strašidla opustit
své stanoviště?

Uf, konečně jedeme
domů! Ale radši se
budou koukat za
každý roh, jestli tam
není strašidlo…

Támhle to je
pán nebo…?

Ať se dívám, jak se dívám,
tak ta ulice tady není, seš si
jistej, že to máme dobře
vyluštěný?

Jo, musíme
jim utéct!

Jasně,
že
jsem,
když
jsem to
luštil
já!
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Tak jsme to přežili ve zdraví, ale stejně se mi nechce věřit tomu, že ta strašidla
byli převlečený lidi. Ti by přece nevydrželi v takový zimě stát na jednom místě,
no ne!?
Trpaslíci 2006 - foto Myška, text Malíček

20

NÁVOD: KOUZLÍME S POHLEDY A PÍSKEM
Na jedné schůzce jsme dělali zajímavé rukodělné práce, tak mě
napadlo vás s nimi touto formou
seznámit.
Každý jsme dostali dvě úplně stejné
pohlednice a jednu čtvrtku formátu A4.
Pohlednice jsme nastříhali na stejné asi
centimetr široké proužky – není důležité
jestli na výšku, nebo na šířku. Ty jsme
pak lepili na papír tak, aby byly vždy dva
stejné proužky za sebou, a aby šly popořadě. Když je to hotové,
vypadá to docela zajímavě.
Druhou zajímavou rukodělku jsme dělali na vánoční výpravě.
Potřebovali jsme skleničku od přesnídávky, několik sáčků
barevného písku, list papíru a kousek látky. Z vymyté a
vyschlé skleničky odstraníme etiketu. Z papíru vytvoříme
kornoutek s malým otvorem na konci. Do kornoutku
nasypeme trochu jedné barvy písku a vsypeme ho do
skleničky . Pak totéž opakujeme s různými barvami
písku. Můžeme tvořit různé vyvýšeniny nebo
sníženiny. Když skleničku naplníme zakapeme ji
voskem, aby se vrstvy písku nepromíchaly. Zavřeme
skleničku víčkem a přes víčko uvážeme kolečko látky
asi o dva až tři centimetry přesahující okraj víčka. I
potom co skleničku zakapeme voskem je potřeba se
skleničkou zacházet opatrně, aby se písek
nepromíchal.
©Trojhvězda
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