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NOVINKY  ZE   STRÁŽNÍHO  KOŠE 

  

HRANIČÁŘI, 
 
Co říci na úvod tohoto čísla? Před dvěma lety 
vyślo dosud poslední Čigo-Ligo. Nyní nadeśel čas 
zkusit to znovu. Pusťme se tedy opět do práce. 
Pokusme se vzkřísit náś oddílový časopis, oživme 
společně tuto skoro již zapomenutou tradici. 
 
Členové posádek, chce-li se kdokoliv z vás 
zúčastnit tvorby Čiga-Liga, neváhejte, nebojte se 
a směle se u mne přihlaste. Buďto až mě potkáte 
na loděnici, kdybyste to nevydrželi, tak mi 
klidně napiśte e-mail na a.gallus@seznam.cz 
 
A teď konečně k tomu, co nového se událo. Nebylo 
toho zrovna málo. V březnu jsme odemkli řeku 
Olśi a konečně jsme zase vyrazili na vodu. Máme již za sebou sjezd Ostravice. 
Společnosti Albi a Mikov se rozhodly podpořit naśi činnost, za což jim patří 
naśe díky. Také jsme hráli MAFII. Letośní oddílový rok je ve znamení 
celoroční hry Templáři. 
 
Bodování v březnu dopadlo následovně. Každý měsíc máme dva vítěze, neboť 

máme nyní v oddíle dvě kategorie, skautů (stopaři, bobři) a mladśích skautů 

(vydry). Mezi skauty zvítězil již podruhé v řadě nováček Shrek ze stopařské 

posádky. Nejlepśí Vydrou se stal nejmladśí člen oddílu, Skřítek!  

Zhruba za 3 týdny nás čeká zatěžkávací zkouśka před putovním letním 

táborem po řece Lužnici. Blíží se Rodeo, o kterém se ale rozepíśeme na 

některé z následujících stran. 

Pro tentokrát je to vśe, přeji Vám vśem příznivý vítr do plachet! 

 

 

Již je to 22 let, co nás Bumbrdla opustil. Letos by se dožil 85 let. 



 PROGRAM  NA  KVĚTEN – MĚSÍC  SAZENIC 

 

 

 

02. 05. – Trénink - Loděnice - 16:00 

 09. 05. – Trénink - Loděnice - 16:00 

 11.-13. 05. – RODEO – RIO ARDO 

 15. 05. – Družinovky posádek - Loděnice - 16:00 

 16. 05. – Trénink - Loděnice - 16:00 

 22. 05. – Družinovky posádek - Loděnice - 16:00  

 23. 05. – Trénink - Loděnice - 16:00 

 26. 05. – OLŚE 2012 – závody C2  

 29. 05. – Družinovky posádek - Loděnice - 16:00  

 30. 05. – Trénink - Loděnice - 16:00  

 

  
 

 

   

   



 
Hraničáři! Již jen pár týdnů nás dělí 
od chvíle, kdy nasedneme v Suchdolu 
nad Odrou do motoráčku, který nás 
doveze do malé obce Heřmánky. Odtud 
se pak vydáme pěśky, projdeme kolem 
hospody Na růžku, osvěžíme se u Maria 
skály a jistě vśichni zdoláme zrádnou 
Opičárnu, ač pod námi bude burácet 
proud řeky Odry. A pak už jen 
nepatrný kousek a budeme v naśem 
údolí, přesněji, budeme v Údolí 
motýlů.  

 

 
 
Po roce se opět pustíme do 
nelítostného zápolení. Jen jeden  
z vás může usednout na konci tohoto 
podniku na královský trůn. Jen jeden 
z vás může být nejlepśí. Jen jedna 
posádka se může stát královskou.  

 

Letos se bude soutěžit v těchto 
disciplínách: 

 
Disciplíny – Král Rodea 2012 
 
• Lasování 
 Śplh 
 Shyby 
 Azimut 
 Výrobek 
• Sběrová śtafeta 
• Uzlování 
• Poznávání rostlin 
• Pětiboj kamenem 
• Tři borovice (běh do vrchu) 
• Morseovka 
• Balení bagáže 
• Jedlík 
 
 
Disciplíny – Královská posádka 2012 
 
• Dřevorubecký souboj 
• Bodovaný oběd 
• Bojová morálka 
• Stavba jehlánku 
• Program k večernímu ohni 
• Ponny Express 
 Śifra 
 
Jeśtě máte trochu času na jednotlivé 
disciplíny potrénovat. Hlavně si taky 
nezapomeňte dát do pořádku své 
povinné věci a posádkový inventář. 
 
Ať zvítězí ten nejlepśí Hraničář!!! 

RODEO 2012 proběhne ve dnech 11. až 13. května 
 

 
ODJEZD:  pátek 11. května (sraz: Karviná hl. n. – 7:45) 

PŘÍJEZD:  neděle 13. května (Karviná hl. n. – 16:00) 

CENA: 100,- Kč 
 

S SEBOU:  vśe, co uznáte za vhodné, alespoň pár nutných věcí zmíním – baterka, 
hygiena (mýdlo, kartáček, pasta, ručník), spacák, karimatka, povinné 
věci (KPZ, tužka/propiska, seśit/blok, lodní deník, vázačka (1,5m), nůž), 
plavky, pevnějśí obuv, nějaké kecky na běhání, pláśtěnka, dlouhé 
kalhoty (třeba tepláky), kraťasy, něco na hlavu (kśiltovka/śátek), 
kartička pojiśťovny, máte-li tak průkazku s fotkou, mikina, bunda, 
jídlo a inventář dle přidělení. 



 

 

 
V sobotu 26. května pořádáme v parku Boženy Němcové (areál Lodiček), 

závody ve vodáckém víceboji na pramicích (P5) a kánoích (C2). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kategorie (P5, C2) 
 

Žáci a Žačky (vlčata, světluśky): < 11 let  
Žáci a Žačky (skauti, skautky):        12 - 15 let 
Kadeti a Kadetky (roveři):    16 - 18 let 
Muži a Ženy:     19 let > 

Program závodů 
 

07:30 – 08:30  Prezentace 
  08:30  Porada s vedoucími výprav 
  09:20  Výklad tratě 
  09:30  Start první posádky (sjezd)   

 12:30 – 13:30  Oběd 
  13:00  Start I. kola (slalom) 
  13:45  Start II. kola (slalom) 
  14:45  Start prvních posádek (sprint) 
  16:00  Vyhláśení výsledků   
  16:30  Ukončení závodů 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ODEMYKÁNÍ ŘEKY OLŚE 
 

Sobota - 10. března 2012 

 
Účastníci: Mishkenzie, Fipo, Luki, Marek, Pepsi, Tom, Kuba, Tarzan, 

Guláž, Bunny, Ježek, Skřítek, Béja, Tweety, Dodo, 
Mohykán, Shrek, Jerry, Miky, Śakal, Mečoun & Toro, 
Mája, Zuzka, Max, Krtek.  

 
 
 
Tak už je to tady, jaro, i když 
včera to tak vůbec nevypadalo, 
buśí na dveře. Na nás tak je, 
abychom se oblékli do krojů, 
připravili oddílovou vlajku a 
stožár k vyvěśování a hlavně 
náś nádherný klíč, který 
jediný má moc uzamknout vody 
řeky Olśe. 
 
Nejprve tak bylo nutné trochu 
prohloubit díru na stožár, za 
ty roky, už byla zacpaná 
spoustou různých kolíků a 
vzpěr, které mají zabránit, 
mnohdy vśak jen symbolicky, 
stožáru v pádu. Co víc, v této 
díře se nacházel také led, 

který musel být odstraněn za 
použití velmi těžké techniky  

 
(tedy krumpáčem). Do 14:00 bylo 
vśe připraveno a tak mohl 



Guláž zavelet k nástupu. 
Vyvěśování vlajky měli letos 
na starosti Tom s Kubou. Po 
menśích těžkostech se přece 
jen vlajka vydala směrem 
vzhůru k vrcholu stožáru. 
 

 
 
Byla přečtena odemykací 
listina a stopařská posádka ve 
složení: levý háček – Shrek, 
pravý háček – Luky, klíčník – 
Mohykán, kotrčník – Tarzan, 
se chopila pádel a pramice a 
vyrazila konečně řeku Olśi 
odemknout. Následně jsme se 
převlékli do věcí na hry a na 
vodu. Na rozehřátí Guláž 
připravil hru VIRUS. 
 

 
 
Dalo by se říct, že zbytek 
programu až do barbuchy se 
odehrál na vodě. Nepamatuju 
si, že bychom někdy na 
odemykání byli na vodě déle. 

Nejprve jsme vyjeli ke splavu 
nad železničákem. Pak jsme 
ovśem přenesli lodě a proti 
proudu jsme se vydali jeśtě 
kousek dále k malému splavu. 
 

 
 
Barbucha tak začala až  
v 18 hodin. Ale nejprve musel 
každý vyzkouśet, kolika vran 
se dopočítá (Oře, oře, Jan, 
přiletělo devět vran, první 
praví dobře oře, druhá praví 
nedobře oře,…) Ze členů 
nejlépe dopadl Pirát, který 
tak mohl začít jíst jako 
první. Celkově zvítězila Béja. 
 

 
 
Okolo půl osmé jdeme domů. 
 
Foto z akce zde! 
 

 

http://maja93.rajce.idnes.cz/Odemykani_2012_10.3./


 
 

Jaroslav Foglar   -   Historie svorné sedmy 
 

1. Přísné nařízení 

 
Někdo zkrátka zase rozbil na Červené pavlači okno! A protože to 

bylo už třetí okno, které tam bylo rozbito, aniž dopadli pachatele, 
vzniklo v tom podivném domě „U grośáka“ u vśech dospělých lidí straśné 
rozčilení. Jistojistě, docela určitě to udělaly děti. Jen ony měly ve 
zvyku chodit po pavlačích s koloběžkami přehozenými přes záda. A ničím 
tak snadno a tak pohodlně nevyrazíte okno jako koloběžkou přehozenou 
přes ramena, dokazovala haśteřivě paní Skorkovská. A můžeme prozradit, 
že paní Skorkovská byla vždy považována za jakéhosi detektiva domu  
„U grośáka“. 

A vůbec: vśím, co se kdy nepříjemného přihodilo v tomto zvláśtním 
domě na okraji města, vždycky byly vinny děti. Voda nacákaná  
u vodovodů a rozślapaná po chodbách byla vždy jejich dílem. (Kdepak by 
to udělali dospělí!) Bouchání dveřmi, poślý kocour pověśený za kožich na 
věśák u dveří staré Málkové, křik a dupání po nesčíslných schodech, 
které se proplétaly domem, rozbitá okna, pośkrábané zdi, hanlivé nápisy 
o sousedech, dřívkem zastrčené petlice u dveří a sta a sta jiných 
podivných případů, vśechno vśecičko bylo dílem toho dětského nárůdku. 
Obyvatelé domu to aspoň říkali, a sami dobře víte, že když proti vám 
dospělí něco řeknou, že je konec a stěží se z toho vykroutíte.  
Nu, a protože tohle třetí rozbité okno bylo zvláśť podařeně  
a nevysvětlitelně rozbito, stalo se něco hrozného, co dětský nárůdek 
zdrtilo. 

Pan Fousek, hostinský a majitel domu „U grośáka“, se rozhodl! 
Mnohem pevněji a mnohem hlasitěji než kdykoli předtím. Sedl ke stolu ve 
výčepu a na velký papír rukou neumělou napsal vyhláśku: 

 
 

Řádění dětí v domě dostoupilo vrcholu. Zakazuji proto jakékoliv 
jejich zdržování se na chodbách a schodech domu, jejich křik a zpěv. 
Zakazuji dále jejich skotačení ve dvoře na vozech, rejdy na půdách, kam 
nemají více přístup, jízdu koloběžkami na pavlačových chodbách, zkrátka 
vśechny jejich hry a zábavy. Upozorňuji rodiče dětí, kteří by na ně 
nedohlédli, že z toho vyvodím přísné důsledky. 

  Josef Fousek, hostinský a majitel domu „U grośáka“. 
 

Pak přibil výhrůžnou vyhláśku ve dvoře na vrata do stájí, aby 
byla vidět z oken i z pavlačí vśech čtyř domovních křídel, jež dvůr 
obklopovala a uzavírala. 

Zpráva se rozletěla domem jako po drátě. Zdánlivě nikdo  
u vyhláśky ani nepostál, ale stačilo, aby si ji přečetl jen jeden 
z nájemníků, a její obsah letěl v ústním podání po vśech schodech toho 
starobylého domu, vnikl do každé světnice, přeběhl pavlače, přístavky 
přilepené v podstřeśí mezi komíny, dośel do dílen a stájí, zkrátka každý 
obyvatel domu „U grośáka“ za chvíli věděl, co se chystá. 

Toho památného podvečera nastalo ticho, na jaké dům nebyl zvyklý. 
Hlasy dospělých bylo ovśem slyśet dál, ale křik, smích a zpěv dětského 
nárůdku byl pryč, jako kdyby najednou vśichni hośi i děvčata z domu  
„U grośáka“ umřeli… 

 



2. Dům „U grośáka“ 

 
Tento podivný dům byl vlastně čtvercovité stavení, skoro jako 

hrad, s dvorem uprostřed, nad nímž vedly pavlače, schůdky a můstky. 
Byla to změť nejpodivnějśích staveb, nástaveb a přístaveb, přilepených 
schodiśť a pavlačí a vśeho možného jiného, tak jak se jejich potřeba 
jevila předchozím majitelům domu za posledních sto let. 

Neboť musíte vědět, že dům „U grośáka“ byl po celá dlouhá 
desetiletí důležitým zájezdním hostincem, kolem něhož probíhala silnice 
vedoucí do města. Dvůr býval přecpán za dřívějśích dob povozy, 
v konírnách dupali a řehtali koně a ve výčepu se bavili, smáli a hádali 
vozkové a povozníci, smlouvali handlíři a obchody uzavírali obchodníci. 

Dům „U grośáka“ časem nestačil rostoucímu zájmu. Hlásili se noví 
nájemníci, kteří chtěli v domě bydlet, aby měli co nejblíž k obchodníkům 
přijíždějícím do města. A tak se v domě přistavovalo, kde se dalo. 
Nejdříve bylo přistaveno jeśtě jedno poschodí na zadní straně domu, pak 
jeśtě na jižní straně, probourávaly se zdi pro nová schodiśtě a nové 
vjezdy do dvora. K podstřeśí se přilepovaly zasklené verandy, některé 
chodby se opět zastavovaly a nad dvorem vedly místo nich pavlače. Nikdo 
už si nepamatoval, jak původně dům vlastně vypadal. Ale nikdo po tom 
také nepátral. 

A pak přiśly po desetiletích blahobytu na dům „U grośáka“ 
pohromy. První nastala, když pomalé koně začala víc a víc vytlačovat 
nákladní auta. Ta se nemusela zastavovat v pohostinném dvoře domu, ale 
dojížděla až do středu města na trh, kde prodala svůj náklad a jeśtě 
téhož dne odjela zpět. Jen málokterý řidič se zastavil v hostinci „U 
grośáka“. 

Konírny ztrácely své čtyřnohé hosty, ruch na dvoře ustával a 
přístavby a nástavby na domě skončily nadobro. A když pak jeśtě 
inženýři přeložili silnici o několik set metrů dál od domu, byl jeho 
osud zpečetěn. Noví nájemníci se do něho již nehrnuli jak dřív a 
hostinec často zel prázdnotou. Na dvoře zůstalo několik povozů, jejichž 
majitelé asi byli domácímu něco dlužni, staré koňské postroje a podobné 
památky. Jen staří nájemníci se od domu nemohli odloučit a bydleli 
v něm dál, zabráni do vzpomínek na staré ruśné doby. 

Teď bydlelo v domě asi třicet nájemníků, z nichž někteří novějśí 
měli právě děti, jež dnes tak rozzlobily pana Fouska. 

 
Pokračování příśtě… 

 

 

 

 

  



 

 

…tentokráte o hvězdách 
 

 

Hupe, co je to vlastně ta hvězda. To je jednoduchý Hope, poslouchej, 
povím Ti to: 
 
„Hvězda je nebeské těleso, které září vlastním světlem. Materiálem, 
z něhož jsou hvězdy složeny, je velmi žhavý plyn, říká se mu plazma. 
Velmi zjednoduśeně řečeno, hvězda se skládá z vodíku a helia. Hvězdy se 
díky působení gravitační síly seskupují a tvoří takzvané hvězdokupy, 
které mohou obsahovat stovky, ale klidně i tisíce hvězd.“ 
 
A víś, Hope, že podle hvězd můžeś dokonce zjistit, kolik je hodin. Vážně 
Hupe, naučíś mě to? Tak dobře, soustřeď se, jdeme na to. 
 
 
Nejprve musíś najít souhvězdí Velký a Malý 
vůz. Kolem Polárky vytvoříś pomyslný dva-
náctihodinový ciferník. Hodinovou ručičkou 
je spojnice Polárky a zadních kol Velkého 
vozu, jak vidíś na obrázku. 
 
 

A teď trocha matematiky: 
 

1) Co nejpřesněji se budeme snažit vyčíst 
čas, který ukazuje ručička, což je 
v naśem případě 5,5 

 
2) K tomu připočteme datum pozorování: 

pořadové číslo měsíce a počet „trojdní“ 
jako desetiny měsíce (3 dny = 0,1 
měsíce), např. 27. 10.: 10 + 0,9 = 10,9 
 

3) Sečteme údaje z bodu 1) a 2) a součet 
násobíme dvěma (den má 24 hodin a 
pomyslný ciferník má jen 12 hodin: 
tedy (5,5 + 10,9) x 2 = 32,8 

 
4) Výsledek z bodu 3) odečteme od stálé kalibrační konstanty, která 

má hodnotu 54,3: tedy 54,3 – 32,8 = 21,5 
 

5) Takto vypočítaný rozdíl udává čas v době pozorování, v naśem 
případě by tedy bylo 21 hodin a 30 minut. Vyjde-li výsledek 4) 
větśí než 24, odečteme od něho číslo 24. 

 
 
Příśtě Ti Hupe zase já naoplátku povím něco o Měsíci :-) 
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Víte, kdo první 

použil bezdrátový 

telefon? 

 Vykoukne krokodýl z vody 
         na rybáře a ptá se: 

"Berou, berou?" 

"Kdepak, ani ťuk..." 

"Tak se na ně vykaśli 
a pojď se vykoupat." 

 

Je to černé, bílé, 
černé, bílé, černé, 
bílé, černé, bílé, 

černé, bílé,...  

Co je to? 

 
 
(Tučňák válí sudy) 

(Mach a Śebestová) 

Murphyho 
zákony 

 Jestliže přestoupíś do jiné fronty, 

ta, kterou jsi právě opustil, začne 

postupovat rychleji. 

Hardware je to, do čeho můžeś 

kopnout, když nefunguje software. 

mailto:cigoligo@centrum.cz
http://www.cigoligo.webnode.cz/
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