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Den Země
v Moravské Třebové
Dne 22. 4. 1999 se v Moravské Třebové,
stejně jako jinde na světě, oslavoval Den
Země. V našem městě tuto akci pořádal
Dům dětí a mládeže ve spolupráci s městem
Moravská Třebová. Tentokrát jsme se této
akce zúčastnily i my skautky – družina Jitřenek ze IV. oddílu.

Slovo úvodem
24. dubna jsme si připomněli svátek sv. Jiří
– patrona skautů.
Duben byl tentokrát opravdu jarní měsíc a
poskytoval dostatek možností ke skautským
činnostem. Tak se mimo jiné podařilo
zvládnout velký úklid Baráku a okolí, podílet se na Dni Země (viz článek v tomto čísle)
a zejména připravit se a zorganizovat Svojsíkův závod 1999. Střediskové kolo závodu
se konalo 30. dubna, následné okresní kolo
pak 8. května v Dolním Újezdě. Pravda je,
že tam naše hlídky zrovna „díru do světa“
neudělaly (podrobněji v příštím čísle), ale na
druhé straně za dva roky, až naši mladí „dozrají“, může být všechno jinak. Kde máme
mezery víme.
Vše již pomalu, ale jistě směřuje k létu a s
ním i k letním táborům. Opět nás čeká
spousta práce a opět bude platit ono známe
„jak si usteleme, tak si lehneme“ (a dodal
bych, nejen lehneme). Pravidelné sobotní
brigády začínají 22. května.
Jessie

Začátek byl v 05.30 hod. na Křížovém Vrchu. S ostatními děvčaty z našeho oddílu
jsme si daly sraz v 05.15 hod. u Schodů
mrtvých. Sešlo se nás sedm. Nejprve jsme
nevěděly, kam máme vůbec jít, bloudily
jsme po Křížovém vrchu, až jsme nakonec
uviděly manžele Blažkovy, ke kterým jsme
se přidaly. S nimi tam byli i posluchači
dvouletého studia Střední technické školy
Ministerstva obrany.
Byly jsme trochu zklamané, protože se na
tuto akci kromě nás a vojáků nikdo nedostavil. Od rána pršelo a nikdo nám neřekl, že se
akce v případě nepříznivého počasí konat
nebude.
V 05.35 hod. vojáci zahájili akci tím, že
směrem od hřbitova ke Kalvárii nesli zapálené louče. Do toho vydatně pršelo. Potom
jsme si společně popovídali o významu Dne
Země. V tento den by si měl každý člověk
této planety uvědomit, že je na Zemi pouze
hostem a měl by se podřídit přírodě a ne
příroda jemu a podle svých možností se tak
k ní chovat.

Myslím si, že naše planeta by si zasloužila
větší pozornost nejen od nás mladých, ale
od lidí všech věkových kategorií.
za Jitřenky Pavlína Mišáková – Kapes

Jaro
Tak zase přišlo jaro, jako každý rok.
Slunce svítí, květiny rozkvétají a pod nohama nám křupají mrtvá ptáčátka, čerstvě vypadlá z hnízd. Větve stromů a zkažené
potraviny na našem balkóně se zelenají.
Vstříc slunci vylétají ze smrdutých popelnic
chuchvalce mladičkých much, aby oslavily
nejkrásnější čas roku a porozhlédly se po
chutném výkalu.

Jako občasník pro své členy vydává Junák - středisko 509-04 Moravská Třebová s podporou STŠ MO Moravská
Třebová a firmy PCservis. Šéfredaktor a grafická úprava: ing. Pavel Navrátil - Jessie (J. K.Tyla 5, 571 01
Moravská Třebová, tel. 0462 – 312 628, e-mail: pana@scova.vabo.cz). Neprodejné.
Toto čísla vyšlo 14.května 1999.
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Většina lidí jaro miluje. Člověka fascinuje
probouzející se příroda, a tak na oslavu jejího znovuzrození oškube keře zlatého deště,
vytrhá ze země sněženky, bledule, oláme
větvičky stromu, nařeže je a hodí do vázy s
chlorovanou vodou. Zvláštní oblibě se těší
rozkošně chlupaté kočičky, které za účelem
zkrášlení svého příbytku uzurpuje zimou
vyhladovělým včelám a připravuje je tak o
první možnost obživy.
Symbolem jara jsou bezesporu chlupatá žluťoučká kuřátka, nemotorně se batolící v zelené trávě. Člověk jim ovšem nedá příležitost k vylíhnutí, protože slepice připraví o
možnost sexuálního života separací od kohouta. Na Velikonoce jim navíc sebere vejce, uvaří neoplodněná kuřátka natvrdo a za
pomoci chemických sloučenin jejich rakvičky obleče do barev, které slepice určitě původně neměly v úmyslu. Pak orve vrby a z
jejich proutků uplete pomlázky, které lze
zakoupit u starých babek na trhu mezi paneláky za 25 korun za kus. Ušetří se tak spousta času, který se dá strávit doma u televize.
Obarvená vejce následně přecházejí do
vlastnictví žen, zatímco pomlázky do vlastnictví mužů. Zvláštní je, že vejce mohou
podle tradice přejít z vlastnictví žen do
vlastnictví mužů za pomocí mírného fyzického násilí s použitím pomlázky, zatímco
metoda pro transfer pomlázek do vlastnictví
žen podle tradice neexistuje. Na závěr nutno
poznamenat, že v poslední době člověk dává
před skutečnými vajíčky přednost čokoládovým. Zvláště pak, pokud v sobě skrývají
nějakou plastikovou ohavnost, ručně kolorovanou levnou asijskou pracovní silou.
Nedílnou součástí jara jsou také koťátka.
Kočky, vylákané teplou frontou, si v nočních ulicích zadělávají na mladé, kterými
nás pak někdy uprostřed května potěší. Koťátka vypadají jako droboučká, roztomilá a
bezmocná klubíčka a člověk se nad nimi
mnohdy rozněžní natolik, že mu dá i několik
hodin přemáhání, než je v zájmu přirozeného výběru druhu utopí.
Topení koťátek je možno chápat jako součást velkolepého jarního úklidu, kdy se člověk zbavuje nepotřebných krámů. Poctivé
hospodyňky oloupou z dětských židlí zaschlé žvýkačky a vyluxují pavouky, umyjí
okna, naleští linoleum, zametou a ze skříní
vyhodí oděvy, které jsou jim už malé. Vysokoškolští studenti si na kolejích otevřou okno a vynesou koš. Programátoři si rukávem
otřou obrazovku monitoru.
Obrovskou změnu zažívají na jaře lavičky v
parku. Zatímco přes noc skýtají lože bezdomovcům, které teplo vyhnalo z kanálů a
zatuchlých nádražních čekáren, přes den
jsou zpovědnicí milencům, kteří se na nich
objímají a mužská část do nich v záchvatu
lásky ryje kosočtverce.
Ano, málem bych zapomněl - romantika je,
samozřejmě, dalším synonymem jara. V touze po romantickém vztahu některé dívky na
svůj obličej aplikují kosmetiku a make-up za
několik set až tisíc korun a natahují si sukně, které zakrývají jen ty části těla, za jejichž
odhalení by mohly být stíhány pro mravní

ohrožování nezletilých. To je s povděkem
kvitováno jak stejně romanticky zaměřenými vilnými starci, kteří se celou zimu na příchod jara jen třásli a teď se vystavují riziku
selhání srdce, tak ostatními muži, kteří se
nestačí divit, co všechno přes zimu narostlo
a zvou to do kin za účelem tmy.

Muži a ženy, kteří už nemají věk, chuť či
síly věnovat se takovým činnostem, mohou
využít získaného času k práci na zahrádce.
Zeminu je třeba po zimě vhodně upravit,
rozrýt a nadopovat umělými hnojivy, žíravinami a chemikáliemi proti škůdcům a nakonec i zeleninou, případně květenou, která
má už spadeno na alergiky. Totéž, ale ve
velkém, praktikují zemědělci, kterým na
konci sezóny úroda stejně shnije, uschne,
zmrzne, nebo ji musejí prodat za směšnou
cenu.
Alergikům na jaře začíná sezóna, a tak musí
polykat prášky, chodit na injekce, nechodit
ven, málo větrat, vyhýbat se včelám a vosám, prachu, pylu, roztočům a proklínat přírodu se všemi jejími ročními obdobími,
ovšem se zvláštním důrazem na jaro.
Už aby zase byla zima.
Optimistický pohled na jaro dodal
Xanda

Jednou ráno...
Jednoho všedního večera jsem vytáhl ze
skříně bednu označenou nápisem OSTEN,
jelikož jsem potřeboval sešit s jídelníčky a
vším, co se proviantu týče, musel jsem
hrábnout hodně hluboko. Při té příležitosti
jsem nalezl šablonu na výrobu nádobek z
březové kůry popsanou těmito řádky. (Vše
se odehrávalo na hřišti u stolů při šití již
zmíněných nádobek.)
A fčil budu psat co všici dělaj. Hyn má blbý
pindy, Evka maká, Eda si zpívá, Madla navlíká nitě a čumí, Zuzka spí, Ta co ju neznám taky sešívá, Hana si prvně nezpívala,
protože mi čuměla přes rameno na to, co
píšu, A Aijš ma blbý mrchty, že chce na
houby. Právě je 10.51 h pojedu další kolo.
Ještě přilezl Dlaboš a chtěl jehlu. V 10.54 h
odešel Aijš. Teď to pučím Hanče.
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Takže teď já.
Ivon udělal "mhmm" tak, jako by si vzpomněl na něco vyloženě krásnýho. Efka si asi
myslí, že ho donutí ušít její nádobku a on se
fakt nechal ukecat, Eda nepřítomně zírá - asi
dumá nad tím, že je nejsilnější ze všech,
Madla je zamyšlená a šije, Zuzka spí, Eva
šije, Anča taky, Martin mlčí a navlíká nit,
Mira zírá po všech a konverzuje.
Ve 11.01 začala Efka číst a odešli ty dvě, co
je neznám a prošel tudma Soptík, asi na záchod, Efka to samí. Mě ne ! Nemám propisku, protože se probudila Zuza zabavilamiju.
A zase prošel Sopel. Martin v 11.08 dovlíkl
niť.
P.S. text je opsán doslovně, aspoň co jsem
přečetl, za pozornost stojí Martinův vynikající čas při navlékání nitě
Aladin

Senzační zpráva
Fantom ohrožuje naše město!
Skauti figurují v nové kauze!
Gangsteři už i v Moravské Třebové!
Stane se nejmenované městečko ve svitavském okrese hnízdem organizované mafie?
Historické obci už hrozí nejen nezaměstnanost!
(citace z tuzemských i zahraničních novin
s datem 27. 3. 1999 poskytla ČTK)
M o r a v s k á T ř e b o v á (lrl) Až do nedávna si tato malá obec v Čechách žila téměř poklidným životem, ale dnem, kdy
místní skauti pořádali svůj tradiční ples,
spojovaný hlavně s udílením literárních Oscarů, se do jejich životů počal vkrádat zločin. „Ano, v epicentru ohrožení jsou zatím
samí junáci“, prozradil našemu listu major
R. Dlouhý „my tento zločin vyšetřujeme,
avšak pachatel nám zatím stále uniká, neboť
si počíná velice obezřetně, dalo by se říci, že
je jako tajný americký zvěd.“ To přivádí
policii na myšlenku, že onen zločinec je
anebo býval také skautem, nebo alespoň takytáborníkem.
O co vlastně šlo? Když se jeden z účastníků
plesu, jistý Vít K., vracel v časných ranních
hodinách do svého bytu doprovázen dvěma
sličnými slečnami, zjistil, že na jeho zvonku, jež je umístěn u hlavních vchodových
dveří, nikoli tedy přímo v podlaží jeho bytu,
chybí cedulka s jeho jménem. Nedělal
z toho však žádný rozruch a policii nevolal.
Chování pana K. bylo pochopitelné, domníval se totiž, že cedulku odstranil jeho bratr,

který nechtěl být se svou přítelkyní nikým
rušen. Zdálo se tedy logické, že bratr pana
K. Vladan vzal jmenovku i jednomu ze
svých sousedů, aby byla větší naděje, že
případní nezvaní hosté budou obtěžovat jiné
nájemníky.
I když se rodinná pře v několika málo hodinách vyjasnila, stále se oběma bratrům nezdálo nutné o případu informovat veřejné
činitele.
„Bohužel, je to zřejmý trestný čin klasifikovaný jako nedbalost ústící v další trestné
činy, zamlčování důkazů a v neposlední řadě také napomáhání k trestnému činu. Oba
bratři jsou zatím stíháni na svobodě,“ uvedl
mjr. Dlouhý.
Ano, nedbalost bratří K. vedla k dalšímu
trestnému činu, jehož obětí se stala rodina
pana Jiřího N. I jemu nepozorovaně zmizela
cedulka se jménem ve stejný den, jako jeho
sousedům. Který den to byl, policie zatím
stále tají, chtějí mít na v budoucnu dopadeného záškodníka nějaké to eso v rukávu.
Protože má pan Jiří N. přátele na vysokých
místech, netrvalo mu dlouho zjistit, že podobný případ se odehrál jen před několika
málo dny asi třista metrů od jeho bydliště.
Přes svou přítelkyni uvědomil Svaz novinářů, ti ihned zpravili policii a ta se začala o
případ zajímat. Aby se ale urychlilo složité
pátrání, musela za to svým životem zaplatit
další dvojice jmenovek, na nichž se tentokrát skvělo stejné příjmení. Jejich zmizení
v neděli zjistil pan Karel R. a z této ztráty
byl patřičně zdrcen, neboť ani sousedé, jež
jsou jeho příbuznými se shodným rodovým
jménem, ani rodina pana Karla není si jista,
který zvonek patří komu. Situaci nadále
dramatizuje i fakt, že v této bytovce jsou
zvonky uspořádány v jediné řadě, zatímco u
pana Jiřího i pánů Víta a Vladana byly
zvonky řazeny ve dva sloupce. Pan Karel
neprodleně začal vymýšlet zařízení, co by
zmenožnilo dalším vejrostkům okrádat jej o
majetek, který navíc nese jeho jméno. Přípravu ochranných opatření mnohanásobně
zrychlil poté, co mu jeho dcera Eva R. podala zprávy o obou krádežích v jejich bezprostředním sousedství.
„Kromě těchto tří ozbrojených loupeží nebyly zjištěny žádny další,“ uvedl mjr. Dlouhý. „Obáváme se však, že v brzké době další
přibudou. Samozřejmě provedli jsme jistá
bezpečnostní opatření, potencionálním obětem byli přiděleni bodyguardi a máme také
program na ochranu svědků. Poměrně snadno jsme si vytipovali vchody, kde onen vyvrhel udeří příště. Podíváte-li se na tuto
mapku, slečno reportérko, snadno vidíte, na
čem naše kriminální oddělení celé dny pracuje. Tady je bod A - bydliště pánů Víta a
Vladana. Zde bod B - byt pana Jiřího.
V bodě C žije pan Karel. Body A a B a B a
C od sebe nejsou vzdáleny víc než tři stovky
metrů, vzdušnou čarou, samozřejmě. Tato
místa tvoří určitou křivku, a přidáme-li
k nim domácnosti, kde má podle nás dojít
k dalším trestným činům, stane se z řetězu
přepadení taková nepravidelná kružnice.

I přes nedostatek informací, které o škůdci
cedulkovém máme, sestavili hoši z kriminálky jeho psychologický profil. Osoba, jež
je v současnosti celostátně hledaná několika
mezinárodními organizacemi, je vysoká asi
tak od vrchoku hlavy k chodidlům. Barva
vlasů i očí je neznámá. Pohřešovaný je patrně alespoň zhruba vzdělaný, protože nejspíš
umí číst, a to i jména na cedulkách. Je zbabělý. Usuzujeme tak podle toho, že krade
jmenovky jen u vchodových dveří, doposud
se úspěšně nepokusil o zcizení téhož předmětu na některém zvonku v podlaží. Navíc
zatím nebyl zaznamenám žádný podobný
delikt u rodinného domku. Zda je to proto,
že je to nad jeho síly, nebo proto, že jsou
mnohdy zvonky jakéhokoli označení prosty, nevíme. Možná se na domky chystá po
skončení akce „paneláky“.
Že bere cedulky i ze zvonků nevinných lidí
ukazuje na jeho bezohlednost a bezcitnost.
Fantóm je s velkou pravděpodobností velice, ale velice mstivý. Proč?“, táže se sám
sebe major R. Dlouhý. „Protože je zcela
zaměřen na domácnosti, kde více než jeden
člen je nebo býval skautem! Jen si povšimněte: rodina K. - Vít a Vladan, oba dosud
aktivní ve skautském hnutí. Rodina pana N.Jíří je stále veden v registrech jako junák,
jeho sestra slečna Hana také. A R-ovi - pan
Karel a jeho dcera Eva pořád ještě tajtrlíkují
po lesech naší vlasti, syn pana Karla a bratr
slečny Evy podobnou činnost také po léta
provozoval!“
Co však všichni tito lidé onomu zlotřilci tak
strašného provedli, to v této chvíli major
nedovede říci. Prozradil nám ale další pravděpodobná ohniska nepatřičností. Budemeli brát v úvahu dva základní prvky, jimiž se
zlotřilá činnost pachatele projevuje, a totiž
že jednotlivé domácnosti od sebe nejsou
příliš vzdáleny a že obsahují dva a více junáků, je téměř s určitostí možné říci, že další
na seznamu chráněných druhů je byt předáka moravskotřebovských skautů, pana Karla
Š. V témže bytě se vyjma jeho nachází obávaná dentistka paní Iva B., její syn Aleš B. a
jeho „kočka“ Lucie. Až na slečnu Lucii jsou
všichni stále zapojeni do skautských machinací a vzhledem k jejich významným postům se dá očekávat i silnější a nápaditější
akce onoho tolik diskutovaného záporáka.
O několik metrů dál žije rodina junáka pana
Lubomíra G. I oba jeho potomci Lenka a
Lubomír junior jsou členy tohoto hnutí,,
avšak vzhledem k jejich mírumilovnosti a
četné oblibě v kolektivu, jíž se těší, nepřed3

pokládá mjr. Dlouhý žádné nepředložené
kroky pachatelovy. Kruh v této čtvrti uzavírá pan Vojtěch S., který se již příliš v organizaci neaktivuje.
Celé městečko je znepokojeno brutálními
krádežemi jmenovek, z nichž mnohé byly
cenné, například ta pana Karla R. Mjr.
Dlouhý se ale snaží zachovávat zde klid.
Navíc varuje, že je docela dobře možné, že
jakákoli publicita je pachateli příjemná, a
snad je i jedním z důvodů jeho odporného
počínání. Proto se o celém případu nemluví
na nárožích, jak je jindy dobrým zvykem, a
proto je naše exkluzivní reportáž první, poslední a jedinou svého druhu.
Mezi skauty zatím rychle vzrůstá panika.
Rozšířil se totiž názor slečny Efky R., že
zloduch jmenovky bude shromažďovat až
do letního tábora, poté je rozmístí po lese na
způsob notoricky známe hry „Orchideje“ a
v tomto okamžiku začne všem činovníkům
nekonečná celotáborová hra...
Pro časopis Třeskan externí zpravodaj
Lenička R. Langová
Většina osob i událostí v této reportáži není
smyšlená.

Žárovka
O tom, že jsou i jiné rizikové prostředky
než kolo, například 60W žárovka ...
Hlavním hrdinou je žárovka 60W. Dopředu
upozorňuji, že na sebe neberu žádnou zodpovědnost za jakékoli poškození vašeho
zdraví následkem přečtení tohoto textu.
Stalo se jednomu studentovi chemickotechnologické fakulty. Na pravidelné oslavě
úspěšně složené zkoušky jeden z přítomných mediků hovořil o tom, že lidská sanice
má zajímavou konstrukci. Kdyby jste například vložili do úst obyčejnou 60W žárovku,
už půjde vytáhnout jen velmi těžko, prakticky vůbec ne. Všichni se tomu zasmáli jako
dobrému vtipu a pilo se dál.
Když bylo všechno vypito a rozešli se domů, výše uvedený student si na to při vyprazdňování v oné místnosti vzpomněl: " To
není možné, když se tam dostane, musí i
ven! To nemůže záviset na směru. Jedním
jde a druhým by nešla ? " Vyskočil na mísu
a vyšrouboval si vzorek na otestování...
Zpočátku se mu žárovku nedařilo zasunout,
byla velká, potvora. Po chvíli úsilí však

pěkně vklouzla a dokonale vyplnila ústní
dutinu. Jenže zpět to skutečně nechtělo jít!
"Co teď se mnou bude?", a cestou na pokoj
se snažil zoufale vytáhnout žárovku.
Po hodině se vrátil spolubydlící a vidí divný
obraz - soused sedí na posteli, oči zaslzené a
z huby mu něco trčí, skoro jako závit na žárovce. Ptá se: "Co se děje?", ale odpovědí je
mu jen huhňání. Po krátké konverzaci posunkovou řečí postižený sebral tužku a písemně objasnil svoji situaci. Když kolega
ovládl záchvat smíchu...
Víc hlav - víc rozumu. Rozbití žárovky vyloučili, Střepy v ústech by mohly být životu
nebezpečné. Shodli se, že rozumnější bude
jít na chirurgii. Byl sice pozdní večer, ale
městská doprava byla ještě stále dost plná.
Chvílemi si náš pacient zakrýval ústa, jindy
házel rozpačité pohledy na ty, kteří si všimli
z úst vyčuhujícího závitu. ("No a co, to jste
ještě neviděli žárovku?") Než se dostali do
nemocnice, dvakrát přestupovali.
Službukonající na pohotovosti se na ně díval s pohledem ještě nechápavějším než pasažéři elektriky a udiveně poslouchal vysvětlení souseda. Dost dlouho trvalo, než
mu došlo, že to chlapci myslí smrtelně vážně. Byl to nějaký čerstvý absolvent a netroufal si, tak zavolal na pomoc kolegu z
lůžkové části. Ten byl očividně zkušený chirurg. Povídal, že sice ještě ve svojí praxi
takový případ nezažil, ale sanice napravuje
běžně, jen to nebude úplně bez bolesti.
Když nešťastník souhlasně přikývl, zatlačil
ten borec na nějaká místa na hlavě, vysadil
čelist z pantů, vyjmul neporušenou žárovku
a zacvakl sanici zpět. Aby poškozené vazivo
mohlo srůst, zafixoval sanici obvazem.
Když vyšli z nemocnice bylo už dost hodin
a na městskou dopravu by museli dlouho
čekat, tak se z radosti nad vyřešeným problémem rozhodli rozšoupnout a objednali si
taxíka. Šofér byl nějaký hovorný a vidíc obvázanou hlavu se ptá: "A co se ti, mládenče
stalo?" Tak mu vyprávěli svoji příhodu. Taxikář omrknul dotyčnou, ještě zaslintanou
žárovku. "To není možný, když jde dovnitř,
musí i ven." Nestihli ani mrknout a už tam
byla!
Zapíchl to na chodník a po několika marných pokusech začal naše dva študáky ukecávat, aby ho zavedli k tomu machrovi na
středisku. Nakonec se dohodli, že je nejdřív
hodí na kolej a oni mu vysvětlí cestu. Žárovku že si má nechat na památku. Tak se
stalo. A můžete si představit, jak se ten chirurg tvářil, když zjistil, že se k němu lidé se
žárovkou v hubě valí jeden za druhým... .

P.S. Prosím všechny, kdo si to přečetli v žádném případě to nezkoušejte ani na sobě, ani na jiných. Nejde o vtip, tato příhoda
se skutečně stala a nakonec ještě dobře dopadla, i když ten student a jistě i taxikář,
mají zážitek na celý život. Podle možností
tento příběh nečtěte a neříkejte před malými
dětmi, ani v přítomnosti známých,, o kterých
víte, že mají objevitelskou povahu.

P.P.S. Pokud se přece jen rozhodnete to
vyzkoušet, doporučuji začít se žárovkou
25W a postupovat výše.
Tak hurá do toho!
(opsáno z ročenky jihočeské amatérské ligy
cyklistů)
P.P.P.S. Nikdy si neberte ŽÁROVKU do
huby (pozn. autora).
Aladin

Bezpečnost především!
Dovoluji si Vám poslat autenticky dopis klienta jedné nejmenované pojišťovny, kde
pracuje kamarádka jednoho známého. Když
to četla, tak málem umřela smíchy.
Vážená pojišťovno,
odepisuji na Váš dopis, kde jste mě žádali o
upřesnění mého úrazu. Do oznámení úrazu
jsem uvedl, že jsem si úraz způsobil sám.
Jsem zaměstnán jako zedník a zmíněný den
jsem pracoval zcela sám na stavbě domu.
Po dokončení mi zbylo asi 250 kg cihel na
střeše. Sešel jsem tedy dolů, tam jsem přes
kladku vytáhl nahoru po laně prázdný sud,
do něhož jsem hodlal
uložit zbývající cihly.
Lano jsem dole pevně zabezpečil a šel jsem na
střechu naložit cihly do
sudu. Po naložení všech
cihel jsem sešel opět dolů, abych spustil sud s cihlami. Ve smlouvě máte
uvedeno, že vážím pouze
75 kg.
V momente, kdy jsem lano odvázal a držel jen
v ruce, jsem se ujistil o
působení gravitace. Výše
jsem napsal, že sud, který
sám o sobě váží 25 kg,
byl naložen 250 kg cihel.
Jak si jistě domyslíte sami, moje váha 75 kg nemohla udržet tak těžký
sud a než jsem si to uvědomil, byl jsem v prud4

kém pohybu vzhůru a sud, který byl na
úrovni střechy, naopak v prudkém pohybu
dolů. Zhruba na úrovni třetího patra jsem se
setkal s protipohybujícím se sudem, což vysvětluje to naražení hlavy a zlomeniny krku
a lícní kosti.
Dále jsem pokračoval směrem vzhůru, až
jsem se zastavil s prsty v kladce. I přes velkou bolest jsem se však držel lana. V tom
samém momentě sud s cihlami dopadl na
zem a rozbilo se mu dno. Výše jsem napsal,
že sud sám o sobě váží 25 kg a já , jak máte
uvedeno ve smlouvě, 75 kg. Působení gravitace pokračovalo dále, a jak si jistě domyslíte, situace, kdy já se 75 kg jsem nahoře a
sud vážíci pouze 25 kg dole, nemohla setrvat.
A tak jsem se v mžiku ocitl v prudkém pohybu dolu a prázdný sud v prudkém pohybu
naopak nahoru. Zhruba na úrovni třetího
patra jsem se opět setkal se sudem, tentokrát
prázdným. To vysvětluje zlomeniny obou
kotníků.
Dále jsem pokračoval směrem dolů, kde
jsem prudce narazil na zem, což vysvětluje
ta rozdrcená kolena a sedací kloub. V bolestech a bez vůle jsem pustil lano, na jehož
druhem konci přes kladku visel prázdný sud
beze dna. Působením gravitace se ocitl v
prudkém pohybu dolů, přesně do míst, kde
jsem bezvládně ležel. To vysvětluje ta tři
zlomená žebra.
Doufám, že jsem Vám poskytl Vámi požadované informace. Na další zajímavou spolupráci se těší ...
Do junácké konference na internetu zaslal
Netopýr
(počeštil Jessie)

Reklama je prokletí dnešní doby. Jeden
„obzvláště vypečený“ kousek poskytl Xanda


1. ODDÍL DÍVČÍ
Vedoucí oddílu byla Vlasta Stoupencová,
jejími zástupkyňemi byly Dagmar Metyšová
a Marie Kužílková. Registrováno bylo celkem 20 děvčat ve věku od 8 do 14 let, (ročníky 1955 až 1962) z toho 11 skautek a 9
světlušek. Registrace bylo provedena 12.
února 1970 a na poplatcích bylo vybráno
245,-Kčs.

Registrace skautského
střediska Mor. Třebová
v roce 1970
V roce 1970 pokračovala již druhým rokem
existence obnoveného skautského střediska
v Moravské Třebové. Činnost ve středisku
se dál slibně rozvíjela. K práci se přihlásilo
několik dalších bývalých skautů i nových
zájemců o práci s dětmi a středisko se o poznání rozrostlo. Počet registrovaných v tomto roce stoupnul z celkových 83 v roce 1969
na 133 osob. Nárůst počtu dětí i vedoucích
se projevil vznikem dalšího dívčího oddílu,
obnovením činnosti menšího chlapeckého
oddílu junáků v Nové Vsi a v neposlední
řadě také vznikem nových družin a šestek
vlčat a světlušek.
1. ODDÍL CHLAPECKÝ
Vedoucím oddíl byl Miloslav Kužílek, jeho
zástupcem Vladimír Weissar st. Registrováno bylo 25 chlapců - junáků ve věku od 11
do 19 let, (ročníky 1950 až 1958). V oddíle
družina Lišek a Jelenů. Registrace byla provedena 12. února 1970 a na poplatcích bylo
odvedeno 280,- Kčs.
2. ODDÍL CHLAPECKÝ
Vedoucím oddílu byl Antonín Kristek, jeho
zástupci byli Josef Stloukal a Jiří Komoň.
Registrováno bylo 17 chlapců ve věku od 9
do 16 let, (ročníky 1954 až 1960) přičemž
se oddíl skládal z 12 skautů a 5 vlčat. V oddíle družina Kamzíků a šestka vlčat. Registrace byla provedena 14.února 1970 a na
poplatcích bylo 215,- Kčs.
3. ODDÍL CHLAPECKÝ
Vedoucím oddílu byl Zdeněk Hubený, jeho
zástupci byli František Stejskal a Karel Metyš. Registrováno bylo celkem 33 chlapců ve
věku od 7 do 16 let, (ročníky 1958 až 1962)
z toho počtu bylo 24 vlčat a 9 junáků. V
oddíle modrá, červená a žlutá šestka vlčat.
Registrace byla provedena 12. února 1970 a
na poplatcích bylo odvedeno 375,- Kčs.

1. oddíl chlapecký
2. oddíl chlapecký
3. oddíl chlapecký
1. oddíl dívčí
2. oddíl dívčí
1. oddíl Nová Ves
Ostatní

Junáci
25
12
9

16. d u b n a 1999

2. ODDÍL DÍVČÍ
Vedoucí oddílu byla Miroslava Kantová.
Registrováno bylo celkem 15 děvčat ve věku od 8 do 14 let, (ročníky 1955 až 1962) z
toho 12 skautek a 3 světlušky. Registrace
bylo provedena 12.února 1970 a na poplatcích bylo odvedeno 165,- Kčs.

Svojsíkův závod 1999
 střediskové kolo 30. dubna na motokrosovém závodišti (příprava v pátek
23. dubna v 18:00 na Baráku)
 okresní kolo 8. květba v areálu koupaliště Babí léto v Dolním Újezdu, autobus bude vypraven z Jevíčka, sraz
v M.T. v 06:45 na autobusovém nádraží,
návraz pozdě odpoledne, s sebou: ešusy
+ kelímky (párek a čaj), nebude-li sponzor bude se středisko podílet na úhradě
stravy a cestovného, s každou hlídkou
aspoň 2 rozhodčí, vyplněné přihlášky
s sebou, drobné občerstvení možno koupit na místě

1. ODDÍL CHLAPECKÝ - NOVÁ VES
Vedoucím oddílu byl Jan Papežík. Registrováno bylo 7 chlapců ve věku od 10 do 13
let, (ročníky 1956 až 1959) všichni jako junáci. Registrace byla provedena 4. února
1970 a na poplatcích bylo odvedeno 85,Kčs.
STŘEDISKOVÁ RADA
Vedoucí střediska - Karel Metyš
Zástupce ved. střediska - Alena Šemberová
Zástupce ved. střediska - Ing. Josef Pivec
Tajemník - Miroslava Kantová
Zdravotník - MUDr. Helena Doleželová
Hospodář - Miloslav Kužílek
Instruktor střediska - Jan Papežík
Vedoucí rev. komise - PhMr. Frant. Stejskal
Člen revizní komise - Vlasta Stoupencová

Tábory
 25. dubna poslední uzávěrka přihlášek
 vedení táborů: skauti a skautky (Kvíčalka I): vedoucí tábora Darzi, zástupce
?, zdravotník Johan, hospodář Lenka
Navrátilová, kuchař Karel, zásobování
Jessie; vlčata (Kvíčalka II) : vedoucí
tábora Aladin, zástupce Xanda, hospodář Johan, zdravotník Johan; světlušky
(Telecí): vedoucí tábora Eva Vedmochová, zástupce Eva Kubínová, hospodář Demi, zdravotník Eva V., zásobování Jára.
 14. - 28. srpna – dosud volná Kvíčalka
 povolení k vjezdu do lesa vyřízeno pro:
traktor s vlekem, Aladin, Iva Bisová,
Dáša Štěpánková, Jessie, Jára. Předáno.
Držitelé byli poučeni. Poplatek 100
Kč/povolení uhradí středisko.

Ve středisku bylo tedy v únoru 1970 registrováno celkem 133 lidí. Fungovalo 6 oddílů, ve kterých bylo registrováno celkem 119
dětí a 13 vedoucích. Zbylí 3 činovníci byli
registrováni ve středisku. Registrace proběhla během měsíce února (od 4. do 14.) 1970 a
na registračních poplatcích bylo odvedeno
celkem 1.365,- Kčs za oddíly, resp. 1.410,Kčs za celé středisko, přičemž děti bez rozdílu věku platily 10,- Kčs a činovníci 15,Kčs. Středisko Moravská Třebová (509 -04)
spadalo pod Okresní radu Junáka Svitavy a
dále pod Krajskou radu Junáka Hradec Králové.
Jura Šmeral

Finanční příspěvek od města
 od Městského úřadu M. Třebová jsme
obdrželi dotaci na pokrytí nákladů na
provoz střediska ve výši 20 tisíc Kč
(schváleno 15. 3. 1999). Vyúčtování
nutno předložit do 31. prosince 1999.
Ostatní viz smlouva.

Struktura skautského střediska Moravská
Třebová na počátku roku 1970 (tab. dole).

Skautky

Vlčata

Světlušky

5
24
11
12

23

Činovníci
2
3
3

9
3

7
53

STŘEDISKOVÁ RADA

29

12
5

Činovnice

3
1
1
1

2

10

6

CELKEM
27
20
36
23
16
8
3
133

 Lékárničky – doplnit !

Kontrola jarního úklidu
 Kamzíci – odvézt vanu. „Sklepníci“ vynést ze sklepa sud. Dokončit úklidy přízemí a patra!

Termíny Kvíčalky





16. – 18. 4. Veverky
23. – 25. 4. Jitřenky
30. 4. – 2. 5. Greplovi
7. – 9. 5. Xanda

Pleskan párty
 Hodnocení: málo lidí na velký prostor,
jinak dobré. Konečný finanční zisk 328
Kč. Poděkování organizátorům.

Průkazky
 vybírá a kontroluje Johan

Úklid kluboven
 viz rozpis na Baráku

Příští středisková rada

Zdravé město
Ve středu 5. května jsem se jako zástupce
Junáka zúčastnil jednání komise Zdravé
město Moravská Třebová. Do tohoto mezinárodního projektu se pod patronací městského úřadu (koordinátorem je dr. Blažková) se zapojila celá řada místních
institucí, organizací a občanských sdružení..
Cílem je propagace zdravého životního stylu. Projekt podporuje zvýšení pocitu odpovědnosti lidí za svoje zdraví a za zdravé
životní prostředí. Více se můžete dovědět
z pravidelného okénka „Zdravé město“
v Moravskotřebovských novinách.
Komise je skutečně aktivní, vytvořila si ambiciózní plán činnosti a co je hlavní, opravdu se ho snaží uvádět do života. Jednání,
kterého jsem se zúčastnil, se zabývalo přípravou „Týdne zdraví“ 5. – 12. června,
v rámci kterého by ve městě měla proběhnout celá řada zajímavých akcí (namátkou
např. dětský bleší trh, bezplatné zdravotní

 15. května – účast vedení střediska a
oddílových vedoucích (nebo poučených
zástupců)!

Vítání slunce 22. dubna
 akce ke Dni země se za nás zúčastní
Jitřenky

Týden zdraví 7. – 12. června
 v rámci projektu pořádaného MÚ a organizacemi uspořádáme „Cyklistickou
jízdu okolo Hradiska. Termín dojednat
(Jessie). Vstupné žádné. Zdravotníci:
Eva Vedmochová + Johan.

Poučit děti
 o chování v okolí Baráku: nenadávat,
neházet kamení, nerozhazovat papírky !

Z jednání ORJ Svitavy:
 informace o České radě dětí a mládeže
(ČRDM)
 informace o možnosti registrace roverských kmenů
 vyšly nové odborky (3. stupně), k dostání v TDC
 registrace v rámci okresu: 687 členů celkem (513 dětí, 174 dospělých), tj. o něco více než loni;
35 oddílů (1
koedukovaný, 1 náboženský, 6 oddílů
oldskautů)
 k dispozici je program pro vedení účetnictví střediska na počítači (2000 Kč)

Desky na stany
 informace (Aladin) o možnosti nákupu
dvoumetrových desek na výrobu nových
montovaných stanů (kubík za 3200 Kč,
mokré, nutno nechat vyschnout). Uvážit
do příští SR.
Účast: Demi, Eva V., Johan, Eva K., Černá
Maurenc, Jirka Šm. Aladin, Aleš, David,
Jára, Darzi, Jessie.
Jessie

6

prohlídky, parlament školní mládeže, soutěž
v jízdě na kolečkových bruslích, jarmark
atd.). Příspěvkem nás skautů bude zorganizování „Cyklistické jízdy okolo Hradiska“.
Věřím, že tuto akci jako obvykle zvládneme
na výtečnou a že se veřejnosti předvedeme
v nejlepším světle.
V komise se dále řešila problematika divokých skládek ve městě a okolí, problematika
odpadů všeobecně, hodnotily se akce, které
již proběhly (např. Moravskotřebovský strašák a Vítání slunce ke Dni Země (tam jsme
byli zastoupeni Jitřenkami). Velice zajímavý projekt předložil ing. Schneeweiss (turistický oddíl). Plánuje vyznačit v okolí
Moravské Třebové stezky pro relaxační turistiku (chůze i kolo), např. okolo Hradiska,
okolo Údanského lesa a rybníků, pod Hřebečský hřeben apod. Projekt má při minimálních nákladech velkou naději být
realizován v dohledné době. Budiž chvála!
Jessie

