Vánoční sešit 2020

Připravil Milan
Časopis vydává: Spolek Pražská Dvojka, Hoši od Bobří řeky

Klubovna: Kubelíkova 48, Praha 3 - Žižkov, E-mail: oddil@hobr.cz

Zima
Zima nám uloží těžkou zkoušku. Jen spojeni, vzájemnou láskou
prohřáti, můžeme ji překonat.
Nebuďme sobci: dnes prokážeme dobro jiným, zítra oni nám.
Darujme: darujme příteli, bližnímu, zvířeti. Každému, všemu co
potřebuje úsměv, stisk ruky, špetku zrní.
Ale slavíme nejen všelidskou lásku. Slunce, které nám odešlo, se počíná
vracet. Naděje nesmí nikdy opustit statečná srdce. V době největšího
mrazu a nouze je už Slunce na cestě k nám. Zoceleni a přátelstvím
posíleni jdeme vstříc JARU.
Tento text pochází z Erbovní knihy Dvojky,
kam ho za války vepsal Jumbo - tehdejší
Jestřábův zástupce. Na Jumba si jistě
pamatujete, dívá se na nás zvídavě při každé
klubovní schůzce z obrazu nakresleném
jeho maminkou a jistě máte v Pracáku
vlepenou tuto kartičku.
Jumbo píše o darování a já bych se rád vrátil
k našim táborovým násedům a debatám,
Jarmil Burghauser - Jumbo
které jsme zde vedli. Mezi dary, které můžete
(21. 10. 1921 – 19. 2. 1997) vlastním
ostatním předávat je také dar něco naučit.
jménem Jarmil Michael Mokrý. Působil
V oddíle je to třeba pomoc nováčkovi
jako sbormistr Národního divadla, věnoval
se vlastní hudební tvorbě a vědecké
s učením uzlů, vysvětlením Nepsaných
činnosti (především tvorbou Antonína
zákonů nebo oddílových pojmů. Nemyslete
Dvořáka). Ve Dvojce patřil k významným
Jestřábovým spolupracovníkům.
si - i tohle je dar. Tím, že například využijete
cestu vlakem k předávání svých zkušeností
nebo dovedností dáváte druhým něco
nesmírně cenného - svůj čas. Je to tak,
takový čas, to je opravdový dárek. A v tomto spojení je navíc další dárek a tím je váš
zájem o druhé. Místo toho abyste vesele brebentili s ostatními, víte, že právě vaše
zkušenost je nyní potřeba a dobrovolně se tohoto času vzdáte ve prospěch někoho
jiného. Vstupujete tím na cestu Rytířů Dvojky na které Vám přeji hodně radosti.
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Naše oddílové podniky v roce 2020
Při pohledu na ty dvě dvojčičky se zdá, že letošní rok sliboval Dvojkařům svoji přízeň. Začátek roku
vypadal opravdu nadějně.
Nový rok jsme zahájili 7. ledna oddílovou schůzkou. Ke zlatým hřebům programu patřila foukanda, kde
kolem do čtverce poskládaných stolů seděly čtyři mančafty. Cílem bylo sfouknout míček přes hranu stolu
bráněnou foukáním protivníků.
První výpravu jsme vedli 11. 1. na dávné oddílové tábořiště Černolické skály a po stopách oddílové
výpravy z dvacátých let minulého století jsme pak přecházeli do vzdáleného Bojovského údolí. Zde se
tenkrát podařilo Dvojce získat srdce majitele tamních lesů, který dal oddílu souhlas s tábořením na svých
pozemcích. V kronice o tom referuje zápis s titulkem Dobyli jsme KRÁLOVSTVÍ.
A tak nic zlého netuše, začínáme psát další stánky pestrého příběhu oddílového života. Kromě nápaditých
oddílovek s originálním programem jsou to i další zajímavé akce.

První schůzka, klubovna 7.1.2020

21.1. Oddílové promítání v hotelu Legie - promítání fotek, pořádané pro rodiče i členy oddílu, představilo
naši činnost v uplynulém roce. Tradičně velmi oblíbenou částí této akce je raut z přinesených buchet,
perníků chlebíčků a jednohubek.
25.1. Výprava do Solvayových lomů nedaleko
Sv. Jana pod Skalou. Vystupujeme na malebném
nádražíčku v Loděnici. Golem nás seznámil
s historii a zejména s faktem, že si tohle nádraží
zahrálo v oscarovém filmu Ostře sledované vlaky,
kde bylo přejmenováno na Kostomlaty. Tak jako
kdysi Rychlé šípy získali Bublinu, nám se totéž
málem povedlo s kozou, která se k nám na část
cesty přidala. V areálu muzea těžby je sice zavřeno,
ale ochotný správce nás svezl důlním vláčkem
a otevřel štolu na prohlídku dávného dobývání
vápence. V nedalekém opuštěném lomu hrajeme
hry, vaříme kulajdu. Čas letí jak splašený, takže my
pak, také splašení, letíme do Srbska na vlak.

Na vláčku se vezou Golem, Mára, Vašok

28. 1. si
připomínáme výročí Jestřábova
odchodu do věčných tábořišť (+ 23. ledna 1999)
návštěvou jeho bytu, který dnes spravuje Skautská
nadace Jaroslava Foglara a pronajímá ho pro
zahraniční stáže mladých spisovatelů z celého
světa. Na schůzku se poprvé přišel podívat Vincek
a tak jsme napjati, jak bude doma referovat - má
totiž ještě dva bráchy!
Ještě z podzimu dokončujeme program „Podzim
s Rychlými šípy“, v klubovně sehráváme několik
pantommických výstupů na náměty komixových
příběhů.

Vyhlašování Menhartovy hry, kdy kluci nejprve
doma ve virtuální prohlídce bytu na internetu hledali
artefakty umístěné v Jestřábově bytě

8.2. vyrážíme do Tygřích džunglí. Na výpravě
si připomínáme nedávné úmrtí nejstaršího člena
Dvojky - Jíry Vodenky. Při cestě do Suchdola
navštěvujeme bývalé tábořiště Tiché údolí. Při hře
na předvádění zvířat vznikají nezapomenutelné
výstupy medvěda (Karel), chobotnice (Mustang),
včely (Dandy) nebo jelena (Vojta).

Další výprava kvůli hlášené minimální účasti
(Jarní prázdniny) odpadá.

Na tábořišti Dandyho napínavý přenos raněného se
„slepými“ nosiči.

Na oddílovku 25.2. se poprvé přicházejí podívat Vinckovi bráchové
Lojzík a Pepa.
7.3. míříme na Ještěrčí Jámy. Z lońského roku máme oblíbený
lom po cestě, kde se se dají hrát báječné hry. Kluci jsou plni energie
z náznaků přicházejícího jara.
V tu chvíli nikdo netuší, jak moc se za pár dní vše změní a že
s některými gambusíny se vidíme naposledy!
Po následující oddílovce totiž přichází zákaz spolkové činnosti
odůvodněný (spolu s dalšími zákazy) nutnosti omezení mezilidských
kontaktů. Cílem přijímaných omezení je zbrzdit nástup nově se šířící
nemoci Covid 19.
Tento zákaz trvá dva měsíce až do poloviny května.
Po celou dobu se snažíme udržet mezi sebou kontakt. Velmi nám v tom pomáhá naše Čigoligo, díky
kterému můžeme klukům nabízet různé zprávy, šifry, výňatky z kronik, hádanky, zprávy psané pomocí
morseovky či semaforu. Později vymýšlíme ucelený systém, který získává název Velká cesta, s nastávajícím
jarem doplněný o některé cviky ze Soutěže tělesné obratnosti (STO). Jeho námětem je povídka E.T.Setona
Stoupání ha horu. Jednotlivé úkoly této cestou jsou jako kamínky sbírané po cestě, která dokazují, jak
daleko každý z vás na cestě došel.
Pro všechny z nás je tato situace velmi výjimečná a nová. Zaběhnutí „oddílu na dálku“ stojí obrovské úsilí
vysvětlování, telefonování, připomínání, až nám jde z toho hlava kolem. Kotva a Vašok se bohužel této
naší činnosti neúčastní na množství zpráv a telefonátů nereagují a oddílové činnosti se neúčastní. Proto
dospíváme k nelehkému rozhodnutí se s těmito gambusíny rozloučit. Ušli jsme společně kousek cesty, nyní
již půjde každý tou svou.

První akci pořádáme ihned po zrušení zákazu scházení 12.5. Je jí oddílovka.
Je příjemně a tak program probíhá na dvorku před klubovnou.
16.5. následuje výprava do Údolí odvahy. V nedalekých lomech je místo, kde Jestřáb kdysi sázel smrček
přivezený z tábořiště na Zelené říčce. Po stromku však dnes bohužel není ani vidu. Bratři Grecovi jsou
s námi dnes na své první výpravě. V lomu vaříme bramboračku, sehráváme průchod armád, kluci poslepu
hledají hrnec na který se snaží zabušit klackem, pořádáme závody na chůdách, Dandy přináší závod
s výměnou družin na kládách kolem ohniště, prolézáme rokle, lezeme po stromech jako opičáci a pak už se
vydáváme na Údolí odvahy. Zde seznamujeme kluky s historií tohoto místa a legendárním skokem Vendy
Zicha, po kterém je pojmenováno. Někteří si skládají do přijímačky skok přes potok. Na potoce závody
víček od emálů a za všeobecného hlaholu míříme do obce Choteč, kde se nakrátko potkáváme s Větříkem
a sehráváme několik her u historického Mlýna u Veselých.
Dandy, aniž to tuší,
získá podle této
fotky přezdívku,
která NESMÍ
BÝT NAHLAS
VYSLOVENA!

Další výprava míří na Kocábu nedaleko Staré
Huti na tábořiště Modrý květ. Mára finišuje
s přijímačkou. U mostku přes Kocábu potkáváme
Větříka a hrajeme zde plížení ke slepci a střelbu
na letící cíle. Přes potok leží několik klád kterým
nelze odolat. Na tábořišti vaříme a zkoušíme
lezecké úvazy. Slibovaná šiškanda v nedalekém
rozbořeném mlýně se nekoná pro obří vysoké
kopřivy, ve kterých je celé okolí utopeno. Vše nám
ale vynahrazuje jarní sluníčko, které vybízí k první
koupeli nebo alespoň brodění v říčce, čemuž většina
mančaftu neodolá. Na zastávce v Mokrovratech
skáčeme přes laso, exceluje při tom Lojzík.
13.6. vyrážíme na Kamennou řeku nedaleko Kamenného přívozu. Po cestě
do Vlčí rokle zastavujeme u potoka na hru se slepými strážci, kteří jsou rozmístěni
na pevných stanovištích a po sluchu polévají vodou ze stříkaček útočníky
vnikající do území pro zlaté nugety. Vaříme těstoviny s bratislavskou omáčkou.
Máme nový míček na softbal, ten pak neustále poletuje mezi mačaftem. Skoky
ze svahu nad potokem, prolézání bludiště z balvanů, průzkum staré vodárny,
Boj o míč a lomů, pak už cesta na vlak do Prosečnice. Pepa získává přezdívku
Skokan
Mára dokončuje přijímací zkoušku.

Tábor tří družin
je opět opět třítýdenní, nedaleko Sázavy pod Křemešníkem na břehu
rybníka Pstruhovce. Tábora se účastní 13 hochů + PK. Dlouhodobá
hra je Po stopách Alvareza (DH vyhrála Žlutá). Pokračujeme tak
v seznamování kluků s prvními legendárními dlouhodobými hrami.
Alvarezova legenda se v oddíle objevila v roce 1942 a stala se díky
Jestřábově literární činnosti asi nejznámější oddílovou hrou. Nutno ještě
připomenout, že vznikla v době tuhého Protektorátu, v době zákazu
skautingu, zákazu pořádání letních táborů, ale také v době, kdy nebyla
Dvojkou vynechána jediná výprava a oddíl navzdory, nebo právě díky
těmto zákazům, tvořila semknutá skupina hochů.
Táborové bodování vyhrál Vincek, který dominoval i ve Veselé desítce. Titul Mistra uzlování získal Vojta,
nejkamarádštějším táborníkem zvolil mančaft Houbičku. Nálada je na táboře výborná, je vidět velký skok
kupředu oproti táboru loňskému.

Na táboře ustavujeme třetí, Zelenou družinu, rádcem jí bude Skokan. Tento významný akt se promítl
i do názvu tábora, který se vepíše do historie jako Tábor tří družin.
Nové období jsme zahájili 2.9. a hned další oddílovka je výjimečná - Ve stromovce se účastníme odhalení
Lavičky Jaroslava Foglara věnované knížce Boj o první místo. Kluci se účastní závodu s vlakem a vyhrávají
dvě Foglarovky. Pak už následuje náš oddílový program.
V novém období již nepokračují Cipísek (oddílovky mu kolidují s tréningem fotbalu) a Tonda, který
pendloval mezi dvěma oddíly. Cipísek se přišel rozloučit a udělal to velmi pěkně, včetně donesené
kompletní výzbroje, aby se plně mohl zapojit do programu schůzky. Je mezi námi vždy vítán.
První výpravu 5.9. do Prokopského údolí máme společnou s rodiči a rodinnými příslušníky. Účast je velká.
Čestným hostem je Radek Smetana, člen oddílu z přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století,
který nám vypráví o Radlických klubovnách a vede nás na místo, odkud nám ukazuje, kde tyto klubovny
stávaly. Během výpravy nabité programem navštěvujeme oddílová tábořiště Skalní hřišťátko a Lavor.

Chytání 26 střel na Skalním hřišťátku

Oddílovky v září pořádáme díky krásnému počasí v Riegrových sadech.

Druhá výprava je 19.9. do Senohrab,
na zříceniny hradů Zlenice (Hláska) a Stará
Dubá. Již na srazu exceloval Teo, který došel
na sraz na Hlavním nádraží podle mapy
kreslené maminkou. Jak dlouho vydrží
hořet oheň z klacíků nacpaných do krabiček
od Michala? Kreslení zříceniny hradu, kohoutí
zápasy, brodění řeky pod hradem, opalování
a koupání. Malinová plantáž, průchod armád
na zřícenině Staré Dubé. Na nádražíčku
v Hvězdonicích jdu koupit lístky. Velice mě
pobavilo, že ve výdejním okénku seděla
místo osoby prodávající jízdenky gumová
opice s cedulkou, že pokladna je uzavřena.
Při zpáteční cestě vlakem pokračuje plnění
přijímaček.
Třetí výprava je třídenní (2.10. - 4.10.).
Tentokrát se vydáváme do Bylan nedaleko
Kutné hory, kde jsme ubytováni v podkroví
domu mého přítele Honzy Fialy. Ten nás
večer vede na hřbitov, kde si vyprávíme
různé strašidelné příběhy. Pak kluci míří
po dvojicích zpět noční krajinou do chalupy.
Honza ještě předčítá z knížky. Druhý den
směřují naše kroky do údolí Vrchlice, odvážní
jedinci se koupou v rybníce. Třetí den se
vydáváme dalším údolím do nedalekého
lomu. Po úžasném víkendu opět netušíme, že
to byla nadlouho naše poslední výprava.

Mára a Skokan při kohoutích
zápasech

Lojzík brodí Sázavu pod
zříceninou hradu Zlenice

Přetahovanda

Druhý zákaz činnosti
Opatření vlády se díky vzrůstajícímu počtu nakažených Coronavirem zpřísňují. Narychlo ještě
uspořádáváme promítání táborových fotografií pro kluky a rodiče, abychom se ještě naposledy ohlédli
za tím, co je nám milé a pak už následuje opět zákaz spolkové činnosti. Vyhlašujeme Podzimní velkou cestu
s 25 úkoly, rozdělenými do pěti témat a spouštíme internetové stránky pd-hobr.cz. Ve velké cestě jsou díky
stránkám více používána „multimédia“. Kluci například hledají odpovědi v Jestřábově mluvené povídce
Rozsvícený čaj, Werichově vyprávění Tři psi, poznávají oddílové písničky nahrané jako instrumentálky,
mohou luštit morseovku vysílanou zvukem nebo pomocí paží, či luštit semafor vysílaní pomocí baterek...
Čigoligo opět, za výrazné asistence nových stránek, přebírá roli hlavního manažera naší oddílové činnosti
„na dálku“. Na tuto činnost jsme již lépe připraveni než na jaře, i když osobní kontakt je nezastupitelný
a nelze ho ničím zcela nahradit.
Další „rozvolnění“ jak se tomu odborně říká, přichází na začátku prosince.
Hned 5.12. proto sedláme naše oře a náš hlahol slyší Brdské hvozdy
mezi Dobříší a Kytínem. Táboříme na místě zvaném Starý smrk, kde
kluci objevují Rudé Právo z roku 1987. To je pane počteníčko! Splněny
další body do přijímačky, Dandyho košíková, přestřelky v Tygřím
údolí, Jedničky - Dvojky - Letadla, hledání lístečků + jejich vyměňování
za písmenka a skládání zprávy o historii výroby znaků táborů. Cestou
zpět již potmě docházíme do Kytína, kde si děláme malou Mikulášskou.

15.12. zahajujeme v ulicích Starého Města pátrací hru Záhada hlavolamu,
při které je mančaft rozdělen do družin. Podle rozdaných zápisníků a map (ty
lze používat i digitální v mobilu či jakékoliv vlastní). Pátrá se po 25 artefaktech
spojených s dějem Stínadelské trilogie. Nacházíme Lavičku Jaroslava Foglara,
Tleskačův ceník, mapu Stínadel, Rychlé šípy, Amazonky, zprávy Stínadelských,
list z Tam - Tamu či Sběrače.
Co nás ještě čeká? Kluci stíhají ve vymezeném čase projít zhruba třetinu, na další
pátrání již budou vyrážet po družinách v čase, který si umluví. Podmínkou jsou
vždy min. 3 členové družiny, účast rádce je povinná. Hrajeme do konce února.
Výsledky se následně vyplní na webu rychlesipy.org, kde jsou slibována další,
doposud nepoznaná tajemství ze Stínadel. Zároveň proběhne losování cen.
PK prochází během hry území a kontroluje, zda jsou stanoviště v pořádku
Na 19.12. je plánována Vánoční nadílka v Údolí odvahy a je ohlášen další,
v tomto roce již třetí zákaz spolkové činnosti...

Letem světem:
• Lojzík odevzdal První dojmy a po jejich grafickém doladění se stane dalším „právoplatným“ členem oddílu.
• Od září píšeme kroniku, ilustrují bratři Grecovi.
• V klubovně probíhaly brigády - natřena podlaha a vymalována zadní místnost s dílnou a kuchyňkou,
pokračujeme ve výrobě oddílového totemu. Klubovna byla přestavěna tak, aby každá družina měla svůj
stůl. Tím se dostáváme prostorově na maximum kapacity.
• Modrá družina nás velmi potěšila zvukovou nahrávkou příběhu Rychlých šípu. Nejde zde o technické
provedení, ale velmi si ceníme iniciativy, kterou museli „na dálku“ věnovat tomu, aby bez možnosti setkat se
splnili zadaný úkol, při kterém se na namluvení scénky museli podílet všichni členové družiny.
• Od tábora začínáme používat jako kroj oddílová trička s obrázkem bobra. Autorem grafiky je Honza Fiala.

A co do nového roku? Važme si přátelství a buďme ostatním dobrými kamarády!

