
 
  

ČIGO - LIGO 
Oběžník 8. oddílu Junáka „Hraničář“ Karviná 

 

                       Číslo: 4       Ročník: MMXII 

 

 

 

CENA: 2,- ČM 



  

  

 

 

 
HRANIČÁŘI,  

 

máme za sebou první měsíc nového oddílového roku. Září nám 
přineslo jednak chvíle, kdy jsme se náramně bavili, ale také 
chvíle, při kterých nám do smíchu moc nebylo. To platí zvláśtě  
o situaci, kdy nám byla v noci po Zahajovačce vykradena klubovna.  
 
Asi nadobro jsme tak přiśli o náś oddílový zvon, vzduchovky, stany 
a několik dalśích věcí. 
 
Hold, po světě nechodí jen lidé poctiví. Doufejme, že to bylo na 
dlouhou dobu poslední podobné nemilé překvapení. 
 
Teď ale přejděme k jiným věcem, o kterých je dobré se zmínit. Tou 
první jsou lodní deníky. Na posledních oddílovkách jsem si 
prohlédl větśinu vaśich deníků. Popravdě musím říct, že jsou 
v naprosto žalostném stavu, který si snad ani nezaslouží. Deník má 
být vaśi vizitkou, má obsahovat stále nové a nové zápisy, veselé  
a smutné příhody z výprav a vśech oddílových podniků, má být 
barevný, má obsahovat kresby, fotografie. To by byl ideální stav. 
 
Zkus si odpovědět. Vypadá takto tvůj lodní deník? Myslím, že ani 
náhodou. Śakal by o tom mohl vyprávět, jeho deník už propisku, 
natož pastelky neviděl více než 2 roky, a vlastně zeje celý 
prázdnotou, až na pár řádků, které jsme mu do něj vepsali s Májou, 
jako upozornění, že za deník dostal opět 0 bodů. Není vśak zdaleka 
sám. Vaśe lodní deníky vypadají spíśe jako trhací bloky. Jsou  
i výjimky, jako třeba Kuba, Tom, Shrek, ale i ti už více než dva 
měsíce nenapsali ani písmeno. 
 
Probuďte se Hraničáři! Máme nový oddílový rok, který určitě bude 
stát za to, aby byl zaznamenán. Motivací vám budiž nové bodové 
hodnocení. Každou oddílovku můžete za svůj deník získat 5 bodů. 
Pokud jej necháte i nadále v tragickém stavu jako doposud, můžete 
se dostat na -5 bodů.  
 
Druhou věcí jsou vývěsky. Což se netýká posádky Stopařů. Vydry by 
ale už mohly pomalu vymyslet nějaký nový obsah. Nevím, zda má 
vůbec cenu zmiňovat se zde o posádce Bobrů. Ti totiž, co se týče 
kultury bobrovské vývěsky, klesli na absolutní dno. Jedinou 
dobrou zprávou tak je, že horśí už to opravdu být nemůže.  
 
Jsem zvědav, jestli se do vydání příśtího čísla něco změní :-) 
 
 



 

  

 

 

 

 
 

  02. 10. - Družinovka - Loděnice - 16:00 až 18:00 

  03. 10. - Trénink - Loděnice - 16:00 až 18:00 

  09. 10. - Družinovka - Loděnice - 16:00 až 18:00 

  10. 10. - Trénink - Loděnice - 16:00 až 18:00 

  13.-14. 10. - Kopřivnice - louka Ovčinka - 6:45 

  16. 10. - Družinovka - Loděnice - 16:00 až 18:00 

  24. 10 - Terminátor – Fryśtát – od 16:00 

  25. 10 - Brigáda na loděnici – do 15:00 

  30. 10. - Družinovka - Loděnice - 16:00 až 18:00 

  31. 10. - Trénink - Loděnice - 16:00 až 18:00 

 
 

   

   
   

TŘI PRSTENY PRO KRÁLE ELFŮ POD NEBEM, 

SEDM VLÁDCŮM TRPASLÍKŮ V SÍNÍCH Z KAMENE, 

DEVĚT MUŽŮM: KAŽDÝ JE K SMRTI ODSOUZEN, 

JEDEN PRO TEMNÉHO PÁNA, JENŽ DLÍ NA TRŮNĚ 

V ZEMI MORDOR, KDE SE SNOUBÍ ŚERO SE ŚEREM. 

JEDEN PRSTEN VLÁDNE VŚEM, JEDEN JIM VŚEM KÁŽE, 

JEDEN VŚECHNY PŘIVEDE, DO TEMNOTY SVÁŽE 

V ZEMI MORDOR, KDE SE SNOUBÍ ŚERO SE ŚEREM. 



   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. až 14. října 2012 

 

13. 10. – sraz na nádraží (6:45) 

14. 10. – příjezd na nádraží (16:00) 

 

CO SI VZÍT: 

jídlo a inventář posádky, průkaz 
pojiśtěnce, průkazka s fotkou (je-li) 

povinné věci, spacák, karimatka, 
pláśtěnka, pevná obuv, osobní věci, 

baterku. 

 

!!! POZOR !!! 

!!! SBALIT SE DO JEDNOHO BATOHU !!! 

 

CENA: 120,- Kč 

MÍSTO: Kopřivnice - louka Ovčinka 

 

 

 

TTTEEERRRMMMIIINNNÁÁÁTTTOOORRR   

24. 10. 2012 

16:00 AŽ 18:30 

Karviná – FRYŠTÁT 

 
Sebou: 

spacák, 

jídlo 

Spaní přes 

 noc na 

loděnici! 

25. 10. 2012 

Loděnice 

do 15:00 

        sněhu                  hladu                   vran                   trávy                 sazenic                  růží 

         bouří                kukuřice                lovu            padajícího listí        bláznivý         dlouhých nocí 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. září 2012 
 
Účastníci: Ježek, Kuba, Skřítek, Marek, Tom, Pepa, Shrek, Luky, Śakal, 
Fipo, Guláž, Mája, Robo, Jura, Tweety, Hádvi, Krtek. 
 
 
Úderem čtvrté hodiny odpolední 
začal nový hraničářský rok. Se-
śli jsme se krojovaně oblečeni na 
první oddílovce, které neřekneme 
jinak, než Zahajovačka. 
 
Guláž si pro dneśek přichystal 
několik her. Nejprve měli čle-
nové za úkol najít podle plánku 
okolí několik částí zprávy, ze 

které se dozvěděli, kde se ukrývá 
program na letośní oddílový rok. 
 
Dalśím úkolem bylo ośkubat bájné 
zvíře Ptáka Ohniváka, jenž už 
několik dlouhých minut čekal  
u splavu. 
 
Poté se snažili flusačkou sestře-
lit cédéčko třepetající se na 
laně. Kdo jej strefil, mohl si jej 
nechat, obsahovalo totiž foto-
grafie z minulého oddílového 
roku.  
 
O občerstvení na Zahajovačce se 
letos postaral Robo se svou 
bábovkou a lá margot. 
 

Fotografie z akce ZDE 
 

ZAHAJOVAČKA aneb Žádný hněv a žádná rvačka! 
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I když už vśichni víme, jak to 
vśechno dopadlo, je třeba o tom 
jeśtě napsat článek do Čigo-Liga. 
 
Po dvou letech se naśe Osmička 
znovu zapojila do celorepubli-
kové sbírky Nadačního fondu 
Českého rozhlasu – Světluśka. 
 
Tentokrát nás bylo celkem osm 
účástníků (Skřítek, Shrek, Ježek, 
Honza, Krtek, Luky, Vojta, Kuba). 
 
V 7:00 jsme se seśli na náměstí, 
kde jsme si rozdali předměty, 
trička, pokladničky a také nez-
bytné instrukce. 
 

Sbírku jsme ukončili v 16:00, 
tedy po rovných devíti hodinách. 
 
Za tu dobu se nám v lucernách 
dohromady seślo 14 000,- Kč. 
 
Nejvíce se nám podařilo vybrat 
v obchodním centru u Hypernovy, 
kam se vlastně nemělo chodit, 
protože zde měli mít své 
domluvené světluśky. Ale ty jak 
se zdá nedorazili a tak se jimi 
stali naśe hraničářské. 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¨ 
 
 

12. září 2012 
 

JAK TO TEDY CELÉ DOPADLO? 

Kuba, Luky, Skřítek - 2 827 Kč 

Shrek, Vojta - 2 717 Kč 

Honza, Ježek, Krtek - 8 456 Kč  

(z toho 5 580 Kč v lucerně, kterou držel Ježek a 2 876 Kč v lucerně, kterou držel Honza) 

 

CELKEM: 14 000 Kč 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. – 23. září 2012 
 
 

 
Poslední velkou akcí v září 
bylo dobývání hradu. Původně 
mělo být spojeno se sjezdem 
Moravice, které ale pro nedo-
statek vody padlo. Cestu na 
středověký Vikśtejn jsme zapo-
čali v Karviné. Přes Bohumín 
a Suchdol jsme se dostali do 
Oder, kde jsme kvůli výluce 
museli přestoupit na náhradní 
autobusovou dopravu.  

 
Autobus zvesela nadskakoval  
a cesta do Vítkova se blížila 
ke konci. Během ní jsme zvlád-

li i Kubovu lehčí nevolnost, 
rychlých nasazením sáčku. Na 
hrad je to přece jen jeśtě kus 
cesty, hlavně v závěru se 
stoupá strmě vzhůru. Mája při 
tomto výstupu uklouzla a roz-
bila si koleno.  
 
Konečně na Vikśtejně. Jak se 
změnil? Most je uzavřen (muse-
li jsme tak obejít hradby), 
vśude jsou informační tabule. 
Postavili jsme stany a každý 
si snědl, co si přinesl z domu. 
Než začala bitva, bylo jeśtě 
nutné zajít na leso. 

Účastníci: Vlk, Shrek, Guláž, Śakal, Fipo, Skřítek, Kuba, Luki, Lucka, Tweety, Mája 



Zhruba v 14:00 se střetly dva 
nepřátelské oddíly v bitvě o 
Vikśtejn. Obránci hradu (Mája, 
Fipo, Śakal, Skřítek, Kuba) 
udatně odráželi útoky nájezd-
ných rytířů (Guláž, Shrek, 
Luki, Tweety, Lucka, Vlk). 

 
V druhé bitvě se trochu 
pozměnilo složení týmů. Fipo 
si na závěr při skoku z hradeb 
zvrtnul kotník. Odpoledne nás 
trochu zkropil déśť. Někteří 
jej přečkali ve stanech, jiní 
skryti na věži. Na obloze se 
nám podařilo spatřit nádherný 
jev, kdy se nad sebou vytvo-
řily tři duhy. 

 
Bylo třeba uvařit jeśtě veče-
ři. Členové se pustili do pří-
pravy těstovin, které měli 
s vepřovkou a kečupem. Vikin-
gy čekala sója s brambory. 
Konec dne jsme strávili  
u ohně, od něhož se postupně 

znavení členové začali vytrá-
cet do stanů. 
 
Dalśím dnem byla neděle a jak 
je známo, v neděli ráno hrani-
čáři necvičí. Posnídali jsme 
záviny s čajem a vrhli se na  

 
dneśní program. Čekal nás 
rytířský turnaj, při kterém se 
rytíři na koni Gulážkovi 
snažili strefit dřevěným 
kopím do zavěśeného kruhu.  
Lucka prokázala největśí sou-
středění a po právu v turnaji 
zvítězila. Dalśími disciplí-
nami byla střelba z luku  
a rytířské souboje jeden na 
jednoho.  

 
Tím úplně posledním, co na 
hraničářské rytíře čekalo, 
byla cesta domů. 
 

Fotografie z akce ZDE 
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Jaroslav Foglar   -   Historie Svorné sedmy 

 
 

8. Śedý Pískláček 

 
Shýbali se pod nízkými větvemi. Tam vzadu na malé plośince pod 

vysokým stromem se probělávaly Martininy śaty. Martina k nim mrzutě 
vzhlédla a dala varovně prst na ústa. 

Jak byli vśichni udiveni! Martina, ta podivná holčičí osůbka tady 
klečela na kolenou s podivným výrazem v očích, a před ní pobíhala malá 
lesní myśka. Martina se nebála myśky a myśka se nebála Martiny! 

Bylo to tak zvláśtní, tak podivné! Myśka si vesele piśtěla, tahala 
maličké kousíčky větviček a zase se zastavovala na zadečku a předními 
pacičkami si mnula čumáček. Pískala na Martinu a Martina na ni. Někdy 
vběhla do díry u stromu, ale jen Martina zapískala, vyběhla zase ven  
a myśí rej začal znovu. 

„Podívejte, kamarádka!“ řekla Martina nepřítomným hlasem. Vśichni 
stáli v němém úžasu několik kroků za ní, aby myśku nepoplaśili. 

„Víte, to je Pískláček, moje kamarádka. Mějte ji rádi, je to docela 
hodná myśka.“ 

Nebylo pochyb: Martina si ochočila v malé chvilce tu lesní myśku, 
droboučkou a maličkou. Pískláček byl tak nepatrný, že by se snad veśel 
na kávovou lžičku. 

„Čik čik čik,“ rozcikádoval se Cikáda. Příval tlumených výstrah od 
ostatních ho zarazil, ale Pískláček se tak polekal, že bleskurychle 
vklouzl do svého lesního domečku pod kořenem a ani Martina ho pískáním 
nevylákala. 

„Už máme postavený stan, Martino,“ chlácholil ji Pavel. „Pojď se 
podívat, jeśtě jsi ho neviděla, ani jsi v něm nebyla.“ 

Vrátili se radostně zpět na palouček zalitý sluncem, proběhli 
stanem a znovu vyklouzli ven, aby se opalovali na sluníčku. Bylo jarní, 
a proto tak vzácné. Seděli na prohřáté trávě, opírali se vzadu rukama  
a labužnicky přivírali oči před slunečními paprsky. A povídali si. 

„Uvidíte,“ pravila Lenka prorocky a odhodila své světlounké vlasy 
z čela, „že si Pískláček zvykne i na nás a že bude kamarád nás vśech.“ 

„Ale nejdřív můj a nejvíc můj,“ vykřikla váśnivě Martina. „Já jsem 
Pískláčka naśla a první jsem se s ním seznámila!“ 

„To je toho,“ pohrdavě usykl Cikáda. „Myslíś, že já bych nedovedl 
zapískat na myśku?“ 

„Asi ne! Jen jsi přiśel, už jsi vyplaśil Pískláčka tak, že utekl  
a nevrátil se!“ 

Tohle byla sice pravda, ale takové rozhovory, z nichž by se za 
chvilku mohla stát hádka, neviděl rád Pavel. A tak řekl: „Ale Martino, 
nesmíś tak zdůrazňovat svoje zásluhy. Vśechno děláme společně 
dohromady. Podívej se: ty jsi tady taky s námi nestavěla stan, ani jsi 
v něm neuklízela, a přece je tvůj, můžeś do něho kdykoli vejít a nikdo 
ti neřekne, že je víc náś než tvůj. Nevyčítejme si, co kdo z nás udělal 
první a kdo pracoval víc. Pískláček může být docela dobře nás vśech a...“ 
tady se najednou Pavel zarazil v řeči, nevěděl dobře, jak dál. 

„... a basta,“ ukončil řeč rázně Jára. 



Vśichni s Pavlem souhlasili, a i Martina se už usmířila. Skutečně 
se teď trochu styděla, že ničím nepomohla k postavení stanu. Rozdělí se 
tedy za to s ostatními o přátelství Pískláčka!“ 
 

9. Na Opičích stromech 

 
„A teď vzhůru na Opičí stromy,“ vykřikl pak najednou Cikáda. A už 

se hrabal na první, jemuž byl nejblíže. Vyhoupl se na nejnižśí větev, 
ruce mu sklouzly a vśichni se rozchechtali. Ale Cikáda vyskočil znovu, 
rozkomíhal se, nadzvedl se k druhé větvi, vyśśí, nohama se opřel  
o výstupky na kmeni a za chvíli vśem zmizel ve větvích. 

Nikdo teď už nelenil. Palouček se brzo vyprázdnil. Zato Opičí 
stromy ve svých nízkých korunách hostily celou veselou bandu. To bylo 
jásotu! Skákali z větve na větev, ze stromu na strom. Jaké śtěstí, že 
stromy byly tak blízko sebe, tak spletené svými větvemi a hlavně tak 
nízké. Pak se začal Otě Kotě honit s Járou. Chvíli byli na zemi, chvíli 
se jako malí opičáci houpali ve větvích. 

„Hrajeme na babu,“ vykřikl pak Jára, a to byl signál pro celou 
Svornou sedmu. Teď měl babu Otě Kotě. „Milión bubeníků,“ křičel naoko 
pohněvaně a śplhal za Pavlem. Ten přeskočil na jiný strom, z něho se 
svezl a zmizel v houśtí. 

Ale už je tady Jiřka. „Babičko, babičko, ty jsi nějak upachtěná,“ 
posmívá se Otíkovi. Otě Kotě se teď zlobí sice potajmu, ale doopravdy, že 
si ho dobírá holka. 

„Jen dej pozor, aby ti zase netikalo v hlavě,“ naráží Jiřka jeśtě 
na jeho dneśní zakopávání na cestě. A – plác, už jí dolehla na rameno 
Otíkova baba. Jeśtě nikdy neviděly Opičí stromy tolik veselí, jako při 
té dneśní honičce. 

„Pojďte sem, pojďte sem,“ ozval se pak odkudsi Lenčin hlas. Vśichni 
na babu hned zapomněli a snažili se dostat co nejblíž k místu, odkud 
hlas vycházel. Rovná půda se zde najednou svažovala ve stráň obrácenou 
k západu. Byla tu skoro neproniknutelná spleť borovic a muselo se 
přelézat po jiných stromech. 

„Objevila jsem přírodní rozhlednu,“ hlásila Lenka. Konečně se k ní 
vśichni dostali. Seděla vysoko nad nimi v rozsochaté koruně nejvyśśího 
Opičího stromu. Větve tu byly rostlé skoro jako opravdová sedátka. Hned 
byly vśechny obsazené. Jak krásně a pohodlně se tu sedělo! 

„To bude naśe pozorovatelna,“ pravil Jára. „Podívejte se, jak 
daleko je odsud vidět. Vidíte ty kopce až tam docela vzadu? Vidíte, jak 
jsou podivně modré?“ Tak potichu najednou mluvil, jako by na něco 
dávného vzpomínal. A Cikáda vylovil z kapsy malou foukací harmoniku, 
na kterou tak krásně dovedl hrát, a začal tiśe jednu ze svých 
zvláśtních písniček, které si sám skládal a které pak už nikdy nedovedl 
zahrát znovu. A vśichni seděli a vśichni se dívali do daleka, k modrým 
kopcům. Mlčeli, jen Cikádova tichá písnička tančila po Opičích stromech. 
 
10. Svorná sedma staví kamna 

 
Pak Cikáda přestal hrát, kouzlo ticha pominulo a vśichni se zase 

rozhovořili. 
„A jeśtě něco si tady uděláme,“ řekl Pavel. 
„Co? Co si uděláme? Pověz!“ prśely otázky. 



„Vystavíme si někde poblíž stanu pěkná kamna, jako si je dělají 
skauti na prázdninových táborech.“ 

„To bude něco!“ vykřikla radostně Jiřka, protože se jí tím 
naskýtala příležitost ukázat kuchařské umění. 

„Pojďme,“ vyzýval Cikáda, „začneme se stavbou kamen hned. Nevím 
sice ani trochu, jak se staví...“ A už se honem klidil z pozorovatelny, 
aby na něj Pavel nedosáhl. 

Po chvíli cestování po Opičích stromech se dostali zpátky na 
palouček. Opičí stromy už vrhaly dlouhé straśidelné stíny. Ale u stan 
bylo jeśtě sluníčko pořád v celé kráse a slávě. 

„Kamna postavíme zkrátka takhle,“ začal Pavel svůj kamarádský 
výklad. „Vykopeme v zemi mělký obdélník. Jeho delśí strany vyzdíme 
plochými kameny, které spojíme maltou z jílu. To budou stěny kamen. 
Mezeru mezi oběma stěnami překryjeme železnými pláty, jaké jsou na 
kamnech doma.“ 

„Kde je ale vezmeme,“ namítala Jiřka. „Jsou jistě drahé  
a potřebovali bychom alespoň tři.“ 

Ale Pavla ta námitka nevyvedla z rovnováhy. „Nedáme tam 
opravdové pláty. Kdybychom měli mít kamna, jako mívají skauti na 
prázdninách, potřebovali bychom k nim jeśtě rośt, dvířka a kouřové 
roury vzadu. A to si nemůžeme tak snadno opatřit. Dáme tedy na kamna 
jen nějaké silnějśí plechy, ty už někde seženeme!“ 

„Já mám nápad,“ vykřikla Lenka. „Řekneme si v hokynářství u paní 
Bejdříkové. Má několik starých reklamních tabulí, které už nikdo 
nepotřebuje.“ 

„Ano, něco takového jsem myslel,“ doznal Pavel. „Na naśe kamna 
takové pláty docela postačí.“ 

„Tak už začneme,“ naléhal zase Cikáda. 
„Nemůžeme dnes dělat nic jiného, než najít pro kamna pořádné 

kameny. Na vśechno ostatní potřebujeme nářadí i jiné věci. Ale jeśtě než 
na kameny půjdeme, musíme se uradit, co uděláme se stanem. Přece ho tu 
nemůžeme nechat takhle stát až do zítřejśího odpoledne.“ 

„Složíme ho a schováme někde v Opičích stromech,“ navrhl Otě Kotě. 
Pavel ten nápad uznal jako dobrý a Otík byl na něj velmi hrdý,  

i když na sobě nedal nic znát. 
„Tak dobře,“ rozhodl Pavel. „Složíme ho s děvčaty tady. Otě Kotě 

s Járou a Cikádou by mohli jít zatím na kameny. Nejvíc jich bude  
u potoka. A berte jen ty větśí placáky s pravidelnými tvary.“ 

Poslední větu hośi sotva zaslechli, jak rychle peláśili k potoku. 
„A my se dáme do práce,“ řekl Pavel děvčatům. Vytahali kolíky  

a pak rozvázali provaz, na němž stan visel. Složili plachtu hezky  
do čtyřhranného balíku a Pavel ho svázal provazem, aby se nerozbalil. 

„A teď s ním na pozorovatelnu,“ řekla Jiřka. 
Ale Pavlovi se pozorovatelna nezdála bezpečná. „Je to nejvyśśí 

strom v okolí, a kdyby sem někdo přiśel, jistě by ho pozorovatelna svou 
výśkou nejvíc vábila. Dáme stan raději na některý z obyčejných 
nenápadných stromů někde v těžko přístupném houśtí.“ 

Chvíli se proplétali mezi stromy, až naśli jeden s obzvláśť hustou 
korunou. „Tady bude stan nejlíp schovaný,“ mínil Pavel. Vylezl na první 
větve a děvčata mu podala balík. S obtížemi ho dostal až do koruny 
stromu, kde ho důkladně přivázal. Balík byl tak skrytý, že ho nebylo 
odnikud vidět. Byl tu opravdu v bezpečí! 

Z palouku zatím slyśeli veselé hlasy hochů a nárazy kamenů. 
Stavebního materiálu bylo u potoka víc než dost. A jakého! Ploché 
kameny, větśina s rovnými hranami, se kupily na hromádkách. 



„A objevili jsme jílovitou hlínu,“ zvolal Cikáda vítězně na Pavla. 
„Je jí celý důl, čiky čiky.“ 

„No, to zrovna ne,“ zradil jeho chlubení Otě Kotě, „ale je jí dost 
pro naśe kamna. Panečku, z té bude maltička. Je z ní celý kus břehu 
potoka.“ 

„Jé – pojďte se tam podívat,“ žadonila Martina. Vśichni se 
rozběhli. V rokli na druhé straně pod paloukem, rovněž skrytý v Opičích 
stromech, tekl mělký čistý potok. Na jeho místy písčitém dně vśechno 
hrálo a svítilo, jako kdyby tam byla rozseta zlatá zrnka. Byly to 
kousky slídy. Jeho úzké břehy, prosté stromů, byly nízké a jedna část 
byla z jílu. Pavel kousek ulomil a smočil ve vodě. Ano, hlína se 
proměnila v žluté mazlavé bláto. Byl to jíl. 

„Tady budeme mít pěkné koupání a máchání,“ těśila se Lenka. 
„Podívejte, jak se ve vodě blyśtí ta zrnka slídy.“ 

„Vypadají jako zlato,“ pravila Jiřka. „Takové pocity asi mívali 
zlatokopové kdysi na Divokém Západě, když nacházeli zlatonosné říčky  
a zlatá údolí.“ 

„Budeme říkat potoku Zlatý,“ navrhla Lenka. Nikdo nic nenamítal, 
a od té chvíle ho tak nazývali. 

Přeskakovali pak potok sem a tam v jeho nejužśích částech. Kde byl 
śiroký, přebíhali po kamenech. Ve vodě se jeśtě nikdo nebrouzdal, byla 
jarní, studená. 

Den se chýlil ke konci. Sluníčko zapadlo za modré vrchy. Přestalo 
hřát a jeho pruhy mezi Opičími stromy zčervenaly. 

„Půjdeme už domů,“ řekl Pavel. „Bude skoro tma, až přijdeme.“ 
Vrátili se pod skálu pro žebřiňáček a přes les a zčervenalé pláně 

se ubírali k domovu.  
 

 
Pokračování příśtě‟ 
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V hodinu, kdy Varda, „Paní nebes“, rozjasnila hvězdy nad Středozemí, 
procitly Eruovy děti u jezera Cuiviénenu, „vody probuzení“. Byli to 
Quendi, kteří se nazývají elfové, a když začali existovat, první, co 
postřehli, bylo světlo nových hvězd. Proto elfové ze vśeho nejvíc milují 
hvězdný svit a uctívají Vardu, kterou znají jako Elentári, „Hvězdnou 
královnu“, nade vśechny Valar. 
 

Tak stvořil Eru, „Jediný“, 
jehož ti narození na zemi znají 
jako Ilúvatara, nejsličnějśí  
a nejmoudřejśí plemeno, jaké 
kdy bylo zrozeno. Ilúvatar 
prohlásil, že elfové budou mít 
a tvořit víc krásy než který 
jiný pozemský tvor a poznají 
největśí śtěstí a nejhlubśí 
zármutek. Budou nesmrtelní  
a nestárnoucí, takže mohou žít, 
dokud bude žít Země. Nepoznají 
nemoc ani nákazu, ale jejich 
těla budou mít zemskou přiro-
zenost a budou moci být 
zničena. Mohou být zabiti 
ohněm nebo ocelí ve válce, být 
zavražděni nebo dokonce zemřít 
velkým žalem. 
 

Budou stejně velcí jako lidé, kteří měli být teprve stvořeni, ale budou 
mít silnějśího ducha i údy a nebudou slábnout věkem, ale stanou se 
jedině moudřejśími a sličnějśími. Vlasy mají jako zlatá vlákna či tkané 
stříbro nebo leśtěný uhel a mihotá se kolem nich hvězdný svit. V elfské 
tváři je vždy světlo a zvuk jejich hlasů je proměnlivý a krásný. 
 
Ze vśech umění nejvíce vynikají v řeči, zpěvu a básnictví. Elfové byli 
první, kdo na zemi mluvili hlasem, a žádný tvor před nimi nezpíval. 
Právem si říkají Quendi, „mluvící“, protože naučili umění mluvit 
vśechna plemena Středozemě. 
 
V prvním hvězdném věku po pádu Utumna a porážce Temného nepřítele 
Melkora pozvali Valar elfy do Zemí neumírajících na Západě. Stalo se to 
před východem Slunce a Měsíce, když Středozem ozařovaly jen hvězdy,  
a Valar si přáli ochránit elfy před tmou a číhajícím zlem, jež za sebou 



nechal Melkor. A tak Valar v Zemích neumírajících, jež leží za mořem na 
Západě, připravili místo jménem Eldamar, totiž „Elfie“. 
 
Tak se elfové poprvé rozdělili, protože ne vśichni si přáli opustit 
Středozem a vstoupit do věčného světla Zemí neumírajících. Na výzvu 
Valar se mnozí odebrali na Západ a byli nazváni Eldar, „hvězdný lid“, 
ale jiní z lásky k hvězdnému svitu zůstali a byli nazváni Avari, 
„neochotní“. Ačkoli se vyznali v přírodě a byli nesmrtelní jako jejich 
příbuzní, byli menśím lidem. Zůstávali převážně ve východních 
končinách, kde byla Melkorova moc největśí, a tak se zmenśili.  
 
Eldar byli též známí jako Lid Velké pouti, protože mnoho let putovali 
bezcestím Středozemě na západ směrem k Velkému moři. Byly to tři čeledi, 
jimž panovali tři králové. První byli Vanyar, jejichž králem byl Ingwë, 
druzí Noldor, jejichž pánem byl Finwë, a třetí byli Teleri, jimž vládl 
Elwë Singollo. Vanyar a Noldor dośli k Belegaeru, Velkému moři, dlouho 
před Teleri. A přiśel k nim Pán vod – Ulmo, který je uvedl na velký 
ostrov, podobající se obrovité lodi, a přepravil oba zástupy přes moře do 
Zemí neumírajících, do Eldamaru. 
 
Osud Teleri se od ostatních liśil. Rozdělili se na různá plemena. Byli 
ze vśech čeledí nejpočetnějśí, proto postupovali nejpomaleji. Mnozí se 
cestou obrátili zpět, mezi nimi Nandor, Laiquendi, Sindar a Falathrim. 
Sám král Elwë se ztratil a zůstal ve Středozemi. Větśina Teleri vśak 
pokračovala dál na západ, přijala za krále Olwëho, Elwëho bratra,  
a dospěla k Velkému moři. Tam čekali na Ulma, který je nakonec dopravil 
do Eldamaru. 
 
V Eldamaru postavili Vanyar  
a Noldor velké město Tirion na 
pahorku Túně, kdežto Teleri si na 
pobřeží postavili Labutí přístav, 
v jejich jazyce Alqualondë. Tato 
města eldamarských elfů byla 
nejkrásnějśí v celém světě. 
 
Ve Středozemi Sindar (totiž Śedí 
elfové) učením vyrostli nade 
vśechny elfy v Zemích smrtel-
níků. V lese Doriathu vzniklo 
začarované království s velkou 
mocí. 
 
Toto byly velké doby Eldar ve Středozemi i v Zemích neumírajících. 
Právě tehdy noldorský kníže Fëanor vyrobil silmarily, tři klenoty 
podobné diamantům, jež zářily plamenem, který byl sám formou života  
a také hořel živoucím světlem Stromů Valar. Tehdy, urodily ovoce lži, 
které rozśířil Melkor, a nastal svár a válka. Melkor přiśel s Velkou 
pavoučnicí Ungoliant, zničil Stromy a světlo navždy odeślo ze Zemí 
neumírajících. Během Dlouhé noci, jež následovala, ukradl Melkor 
silmarily a uprchl s Ungoliant přes Helcaraxë, „ledovou tříśť“, a vrátil 
se do Středozemě, do temných jam své velké zbrojnice Angbandu. 
 
Fëanor přísahal pomstu a Noldor pronásledovali Melkora do Středozemě. 
Stali se přitom prokletým lidem, neboť pobrali labutí lodě Teleri 



z Alqualondë a pobili své elfské bratry. 
To bylo první Zabíjení rodných mezi elfy. 
S loděmi Teleri překročili Noldor 
Belegaer, Velké moře, ale Noldor vedení 
Fingolfinem se odvážili statečně 
překročit Helcaraxë pěśky. Tak začala 
Válka o Klenoty. Noldor pronásledovali 
Melkora a přejmenovali ho na Morgotha, 
„Temného nepřítele Světa“. Válka byla 
hořká a straśná a z Eldar ve Středozemi 
boje přežil jen málokdo. Nakonec přiśli 
Valar a mnozí Eldar ze Zemí neumíra-
jících a ve Válce hněvu navždy rozdrtili 
Nepřítele Morgotha. V této době byl 
zničen Beleriand a vśechna tamní 
království navždy zmizela pod vodami 

Velkého moře, stejně jako elfská města Menegroth, Nargothrond  
a Gondolin. 
 
Větśina Eldar, kteří přežili Válku hněvu, se vrátila na Západ. Jedním 
z těch, kdož zůstali ve Středozemi, byl Gil-galad, který se zde stal 
posledním Velekrálem elfů. Někteří Noldor a Sindar se připojili 
k lesním elfům a vytvořili království: Thranduil si zbudoval svou 
Lesní říśi ve Velkém zeleném hvozdu a Celeborn s Galadriel panovali 
Lothlórienu, Zlatému lesu. Největśí kolonií Eldar ve Druhém slunečním 
věku byl Eregion, jemuž lidé říkali Cesmínie a kam odeślo mnoho velkých 
vzneśených Noldor. Nazývali se Gwaith-i-Mírdain, ale v pozdějśí době se 
jim říkalo elfśtí kováři. Právě k nim přiśel v přestrojení Sauron, 
největśí z Melkorových služebníků. 
 
V Cesmínii žil Celebrimbor, největśí elfský kovář ve Středozemi a vnuk 
Fëanora, který vyrobil silmarily. Na jeho příkaz a s jeho dovedností 
byly vyrobeny Prsteny moci a kvůli Jednomu prstenu, který ukoval 
Sauron, byla svedena válka mezi Sauronem a elfy a mnohé jiné války. 
Bitvy Sauronovy války byly straśné. Celebrimbor zahynul a jeho země 
byla zničena. Gil-galad poslal Elronda s mnoha válečníky z Lindonu na 
pomoc Eregionským. Elfové, kteří zkázu Eregionu přežili, uprchli do 
Imladris (dnes známé jako Roklinka), ukryli se před postrachem a přijali 
za svého pána Elronda Půlelfa. 
 
Elfové nebyli dost silní, aby zlomili moc Temného pána, dokud držel 
Jeden prsten. Jejich spojenci, Númenorejci, připluli na svých lodích do 
Lindonu a vyhnali Saurona ze Západních zemí. Jeśtě později přiśli opět, 
zajali samotného Temného pána a v okovech ho odvezli přes moře do své 
země. Tam Sauron zůstal, dokud celý Númenor nepohltilo moře Belegaer a 
nedoślo ke Změně Světa, kdy byly z Kruhů Světa vzaty Země 
neumírajících, Valinor a Eldamar. Země smrtelníků se uzavřely do sebe a 
Země neumírajících byly odstraněny a dosáhnout jich mohly pouze bílé 
elfské lodě. Sauron po pádu Númenoru unikl a vrátil se do svého 
království v Mordoru. Proto vzniklo poslední spojenectví elfů a lidí. 
Prorazili do Mordoru a jeho věže Barad-dur a vzali mu Prsten. Sauron 
odeśel do stínů, ale zabit byl i poslední Velekrál elfů ve Středozemi 
Gil-galad a skoro vśichni velcí páni z Númenorejců. Zůstalo jeśtě 
několik Eldar, kteří bděli nad zeměmi, jichž se pomalu zmocňovalo lidské 
plemeno. Co bylo s elfy dál? To se snad brzy přesvědčíte sami! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Před vstupem do spacího pytle se laskavě račte zout! 

LESNÍ 

MOUDROST  

V OBRAZECH 



 
 

 
    

  ‟tentokráte o jedné kamenné mohyle 
 

 

 

 
 
 

Do konce 2. sv. války chybí posledních několik dnů. O Ostravu se 
bojuje už přes měsíc a není se tedy čemu divit, že Němcům začíná  
i tady hořet půda pod nohama. Nastává čas zbavit se vězňů. 
Otvírají se i cely v budově gestapa na Fifejdách s vězněnými 
skauty. Dostanou se snad po týdnech vyslýchání a mučení na 
svobodu? „Čelem ke zdi, ruce za záda a svázat drátem!“ Cesta nebere 
konce a drát se zařezává čím dál tím víc do rukou. Kdy to už 
skončí? Brzo! 24. dubna 1945 a dalśí dny byl starý židovský 
hřbitov v polské části Těśína svědkem otřesné podívané. Před 
vykopanými hromadnými hroby klečeli svázáni odbojáři. Zaznělo 
několik výstřelů a pak už ticho přeruśoval jen hluk bezvládně se 
svalujících těl. Naposled tam vydechlo 18 skautů. 
 
Jak a kdy to vśechno začalo, záleží vždy na úhlu pohledu. Jistě 
můžeme říct, že na podzim roku 1938 byla podepsána Mnichovská 
dohoda a postupně obsazeno pohraniční území Československa.  
V březnu následujícího roku německá vojska zabrala zbytek území 
Čech a Moravy. Byl zřízen Protektorát Böhmen und Mähren. Český 
národ čekají dlouhá léta nesvobody, strachu a zoufalství. Doma  
i v zahraničí vzniká protinacistický odboj. 
 
Jedna z mnoha skupin působí  
i na Ostravsku. Prvotní činností 
skautů 1. oddílu Moravská Ostrava 
byla podpora rodin vězněných 
vojáků, shánění léků, potravin, 
śatstva a dokumentů pro ilegálně 
se schovávající osoby a později  
i partyzány. Dokonce vozili do 
Beskyd zprávy o celém ostravském 
průmyslu či německé plány obrany 
Ostravy. 
 
Byl zaveden trojkový systém, takže se mezi sebou znali  
max. 3 členové organizace. Opatrnost byla životní nutností, 
protože kdo pomáhal partyzánům, byl na místě střílen. Jako den 
ustanovení organizace „Odboj slezských junáků“ se uvádí  



13. 11. 1943. V čele stál Vladimír Čermák. Dalśí 
nejdůležitějśí členové byli Vladimír Pach, 
Otto Klein, Quido Němec. Významnou schránkou 
bylo tábořiśtě Chladná voda v Beskydech. 
  

Ke konci války se chystali na organizovaný 
přechod do hor a ozbrojené povstání. K tomu 
potřebovali zbraně, což se jim stalo osudným. 
Při shánění narazili na konfidenty (donaśeče) 
ve službách gestapa. K prozrazení doślo 
pravděpodobně v restauraci Balkán v Paskově, 
kde se s nimi setkali. Od té doby byli 

sledování. Ke skutečné katastrofě vśak doślo až o 2 měsíce později, 
kdy se skauti vraceli po Velikonocích domů z Beskyd, kde si už  
s lesníky domlouvali organizovaný přechod do hor. Stalo se tak 
díky neśťastné náhodě, kdy 3. dubna 1945 ve Vítkovicích uviděli 
dva konfidenti hledaného odbojáře Milana Rottera. Vrhli se na 
něj a společně ho přemohli. Do rána začalo zatýkání ostatních 
odbojářů. 
 
Popraveni byli až o skoro tři týdny později, během nichž byli 
vyslýcháni a mučeni. Jejich životy skončily v Polském Těśíně na 
židovském hřbitově. Stalo se tak 24. dubna 1945, na svátek sv. Jiří, 
patrona vśech skautů, a jeśtě v dalśích několika dnech. Pár dnů 
na to byla Ostrava osvobozena. 8. května 1945 skončila v Evropě  
2. sv. válka. Willi Kampf, jejich kat, o nich prohlásil: „Umírali 
klidně, bez křiku, jako praví hrdinové“. 
 
Na jejich památku byla založena mohyla na Ivančeně. 6. října 1946 
vystoupilo pět členů nového 30. ostravského oddílu na odnož Lysé 
hory. Tomuto místu se pravděpodobně po svém majiteli říkalo 
Ivančena. Vztyčili tam prostý kříž a vytvořili mohylu z kamenů 
na paměť statečnosti svých blízkých kamarádů. V prázdné láhvi 
pak umístili vzkaz, aby každý, kdo půjde kolem, přinesl k uctění 
památky mrtvých dalśí kámen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vláďa Čermák – Śéf         Otto Klein – Faty      Vláďa Pach – Krásný Lavík 

          Milan Rotter          Quido Němec – Háček 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeložíme přes sebe  

2 horní závity, volný 

konec podsuneme pod 

pevným a podle śipky 

provlékneme oběma zá-

vity. 

Středem uzlu (tam, kde 

končí na obrázku 

śipka) prostrčíme prst 

a podle śipky zdvojí-

me nebo ztrojíme op-

letení. 

A výsledek by měl 

vypadat nějak takto. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řeśení z minulého čísla: 

TŘI STRÁŽNÍCI 
Zde máte plánek ulic města. Umístěte tři strážníky tak, aby jakékoli 
místo v každé ulici bylo pod dohledem alespoň jednoho z nich.  
V řeśení udejte písmena odpovídající jejich umístění. 

 

MÉ ŘEŚENÍ: 

Strážník 1 - ....... 

Strážník 2 - ....... 

Strážník 3 - ....... 
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Členové posádek, dva z vás, kteří jako první odeślou 

správnou odpověď na soutěžní otázku na email: 

cigoligo@centrum.cz, se mohou těśit na nějakou 

drobnou cenu od naśí redakce :-) 
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Určeno pro potřebu 8. oddílu Hraničář Karviná!!! 

Výherci z minulého čísla: 

plavčík Tom, plavčík Luki 

Správná odpověď zněla: 

Skaut je zdvořilý 

VÝHERCŮM GRATULUJEME! 

Řeśení hádanky z minulého čísla: OZVĚNA 

Zdá se, že zas přiśly samé spamy! 

Toto je kopie rádiové konverzace mezi americkou 

námořní lodí a Kanaďany - nedaleko pobřeží 

Newfoundland, říjen 1995. 

Kanaďané: „Prosím, odkloňte váś kurz o 15 stupňů 

směrem na jih, abyste se vyhnuli kolizi.” 

Američané: „Doporučuji, abyste vy odklonili váś 

kurz o 15 stupňů na sever, abyste předeśli 

kolizi.” 

Kanaďané: „Zamítnuto. Vy musíte odklonit kurz  

o 15 stupňů na jih, abyste předeśli kolizi.” 

Američané: „Tady je Kapitán americké námořní 

lodi. Znovu opakuji - odkloňte váś kurz.” 

Kanaďané: „Zamítnuto. Opakuji, musíte odklonit 

kurz.” 

Američané: „Tady je letadlová loď USS Lincoln,  

Atlantická námořní flotila Spojených Států. 

Jsme doprovázeni třemi torpédoborci a třemi 

křižníky s plnou leteckou podporou. Trvám na 

tom, abyste Vy změnili kurz o 15 stupňů severně. 

Opakuji, 15 stupňů na sever nebo počítejte  

s opatřeními, která zajistí bezpečnost naśí 

skupiny.” 

Kanaďané: „My jsme maják. Čekám vaśi odpověď.” 

Programátor, který zemřel, 
se dostal do pekla. Po týdnu 
volá Bohu Lucifer: Co jste 
mi to sem poslali za blázna? 
Zničil mi vśechny kotle, 
uśkrtil vśechny čerty a už 
tři dny tu běhá a řve: Kde je 
přechod do druhého levelu? 

MURPHYHO ZÁKONY 
 

„Předměty, které hledáś, se 
nikdy neobjeví, když je 
potřebujeś, nýbrž teprve až 
jejich důležitost pomine a ty 
budeś hledat úplně něco 
jiného.“ 

Co roste  

kořenem vzhůru? 
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mailto:cigoligo@centrum.cz
http://www.cigoligo.webnode.cz/


  

ČIGO-LIGO  

2012 

8. ODDÍL JUNÁKA HRANIČÁŘ KARVINÁ 


