
 
  

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

 

                       Číslo: 3       Ročník: MMXII 

 
 

 

CENA: 2,- ČM 



  

 

 

 

 
 
HRANIČÁŘI, 

 

prázdniny jsou za námi. Skončila doba lenośení. Konečně se můžeme 
znovu vrhnout do víru dobrodružství.  
 
Pravda, nezbylo nás příliś mnoho, ale my už se s tím nějak 
popereme. Kormidelníky čekají nelehké chvíle - tvorba družinového 
programu, zvládání družinových emocí, to je jen nepatrný výčet 
toho, s čím se budou, tak jako každý oddílový rok, potýkat. Bobrům 
bude stejně jako loni velet plavčík Śakal. Nového kormidelníka 
získají ale Stopaři, ujme se jich plavčík Fipo. Vydry se žádných 
změn obávat nemusí :-) 
 
Možná byste chtěli vědět, co na vás ti Vikingové letos chystají. 
Tedy alespoň něco málo snad prozradit můžu. Někteří z vás si na 
titulní straně tohoto čísla určitě vśimli podivného textu. Jedná 
se o písmo Tengwar, které vynalezl noldorský elf Fëanor. Ovśem 
samotný text je v jazyce Mordoru a tím tady rozhodně mluvit 
nechci. V obecné řeči to ale znamená: 
 

„Jeden prsten vládne vśem, jeden jim vśem káže, 
jeden vśechny přivede, do temnoty sváže, 

v zemi Mordor, kde se snoubí śero se śerem.“ 
 

Pro letośní oddílový rok se vaśím „domovem“ stane Středozemě. 
Chystá se něco velkého, daleká pouť k Osamělé hoře, kde na 
hromadách trpasličího zlata přebývá drak Śmak. 
 

   Máme se na co těśit :-) 
   



 

 

 

 

 

 
07. 09. – Zahajovačka - Loděnice – 16:00 až 18:00 
 
11. 09. – Družinovka – Loděnice – 16:00 až 18:00 
 
12. 09. – Světluśka – sraz v 5:30 u kaśny 
 
15. 09. – Brigáda + výroba zbraní – 10:00 až 14:00 
 
18. 09. – Družinovka – Loděnice – 16:00 až 18:00 
 
19. 09. – Trénink – Loděnice – 16:00 až 18:00 
 
21. až 23. 09. – Dobývání hradu + sjezd Moravice 
 
25. 09. – Družinovka – Loděnice – 16:00 až 18:00 
 
26. 09. – Trénink – Loděnice – 16:00 až 18:00 
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Dobývání hradu Vikštejn 

& 

Sjezd řeky Moravice 

21. až 23. září 2012 

 

21. 9. – sraz na nádraží (15:45) 

23. 9. – příjezd na nádraží (do 19:00) 

 

Co si vzít: 

jídlo a inventář posádky, průkaz 
pojiśtěnce, povinné věci, spacák, 
karimatka, pláśtěnka, pevná obuv, 
průkazka s fotkou, věci do lesa, 

baterku, výzbroj na dobývání hradu. 

 

!!!POZOR!!! 

Věci na vodu se budou odevzdávat 
v igelitové taśce na tréninku před akcí. 

 

!!! SBALIT SE DO JEDNOHO BATOHU !!! 

 

CENA: 120,- Kč 

MÍSTO: Vítkov/Moravice 

 

 

 

 

 

 
 

 7. září 2012 

 

 „LODĚNICE“ 

 
 

 16:00/18:00 

KROJ, PV, VĚCI NA PŘEVLEČENÍ. 

šířka: max. 40 cm 

výška: m
ax. 45 cm

 

Vybereme letos více než před 

dvěma lety? Laťka je velmi 

vysoko, musíme se dostat přes 

hranici 8 250,- Kč. 

12. září 2012 

5:30 až 17:00 

Sraz u kaśny (5:30) 

S sebou: jídlo, pití. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. až 22. července 2012  - PUTOVNÍ TÁBOR PO ŘECE LUŽNICI 
 
Účastníci: Ježek, Kuba, Tom, Pepa, Shrek, Pepsi, Marek, Tarzan, Luky, 

Pirát, Bunny, Simba, Śakal, Fipo, Guláž, Mája, Miky, Zuzka, 
Robo, Jura, Marki, Majda, Béja, Krtek 

 
 
Připadl mi úkol vskutku nesnad-
ný. A sice sepsat pár řádek  
o naśem velkém letním táborovém 
putování. Těžśí je to tím víc, že 
jsem na letośní Lužnici strávil 
jen týden. 
 
Prvním úkolem s indiánskou te-
matikou bylo zdárně se dopravit 
do Suchdolu nad Lužnicí. Po více 
než osmi hodinách jízdy a třech 
přestupech k tomu jsme úspěśně 

dorazili do cíle. Tedy vlastně 
ani ne tak do cíle, jako spíśe na 
start naśí plavby. 
 
V kempu jsme zůstali dva dny. 
Prohlédli jsme si centrum 
Suchdolu, zvolili jsme táborovou 
judikaturu (tzn. moc soudní), 
tedy kata, kterým se stal Pepa  
a márníka, kterým hraničářské 
vśelidové shromáždění téměř 
jednohlasně zvolilo Piráta. 
Jestli  pak v tom nebyly nějaké 
čmrdlíkové úplatky. 
 
Dalśím kempem, kde jsme se 
utábořili byla Majdalena. Než 
jsme do něj dojeli, zažili jsme na 
řece perné chvíle. Po přenesení 
Pilaře (takový trośku nebez-
pečnějśí jez) se spustil velmi 
vydatný déśť. Před následnou 
smrśtí krup nás ale nakonec 

TÁBOR 

PŘÁTELSTVÍ 



zachránil po sto metrech jediný 
most v śirokém okolí. 
 
V Majdaleně jsme se nejprve 
utábořili pod přístřeśkem a když 
vysvitlo zanedlouho Slunce, 
postavili jsme stany. Pobyt 
v Majdaleně bych popsal jako 
jeden velký baseballový turnaj. 
Naśe váśeň k této hře zde 
dorostla do nevídaných rozměrů, 
a tak i když jsme zničili 
tenisák, nezastavilo nás to a ve 
vesnici jsme si sehnali nový  
a řekněme lepśí. 

 
Pro dalśí část plavby jsme 
zvolili Starou řeku. Byla to 
džungle. Dala se ale projet bez 
větśích obtíží. Pouze třikrát 
jsme museli přenést spadlý strom, 
přičemž jsme se alespoň trochu 
protáhli.  
 
To platí i o rybníku Rožmberku. 
Ten nás procvičil důkladně. Vlny 
nás zaháněly ke břehu a vítr 
místo toho, aby nám trochu 
pomohl, nás jen a jen brzdil. 
Zakotvili jsme v kempu Lužnice, 
kam zanedlouho dorazil i Guláž. 
Kromě středověku členové zvládli 
i uzlařskou regatu a ručkování 
přes řeku. Zvláśť obdivuhodný 
byl Markův výkon. Když už se 
zdálo, že skončí ve vodě, dokázal 

zmobilizovat síly a dostal se 
zpět do lodi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naśe plavba pokračovala do 
Veselí nad Lužnicí, kde se us-
kutečnilo Přeplouvání rovníku. 
Suchozemské krysy (Marek, Ježek, 
Shrek, Luky a Kuba) byly 
Neptunovou družinou pasovány na 
vodáky. 
 
Dále na nás čekala Soběslav  
a Tábor. Po vyjetí z Veselí 
konečně sjíždíme první jezy. 
V Táboře se oddíl vypravil do 
místního podzemí na prohlídku 
katakomb. Poslední naśí za-
stávkou se staly Bečice. Nedaleko 
se odehrála Velká cesta, kterou 
nejlépe zvládli Bobři a získali 
tak templářský poklad.  
 
Podle kilometráže jsme letos 
ujeli krásných 98,1 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Jaroslav Foglar   -   Historie Svorné sedmy 

 
 

5. Večerní výprava 

 
Pavlače ztichly, nádvoří se vyprázdnilo. Tichý večer, předjarní  

a tajuplný, rozhodil své stíny po kraji a přikryl vśe černou tmou. 
Dvůr domu „U grośáka“ úplně v ní tonul. Ani jednoho světélka zde 

nebylo. Z výčepu sem doléhaly veselé hlasy hostů. A teď něco zaharaśilo 
u kůlny. To Pavel, Jára a Otě Kotě počali svoji práci. 

Dveře do kůlny byly uzavřeny jen na petlici, do níž byl zastrčen 
dlouhý železný hák. Teď při pokusu o otevření nemilosrdně zaskřípaly. 
Hośi zůstali jako strnulí, se zatajeným dechem. Srdce jim prudce buśila. 
Ale nic se nikde neozvalo, žádný poplach. V kůlně byla tma jeśtě 
neproniknutelnějśí, než venku. Hośi hmatali po kupách starých 
nepotřebných plachet. Ve tmě se nedala žádná vytáhnout, jak byly 
vzájemně zpřeházeny. 

Jára stál na stráži u polootevřených dveří, aby dával znamení, 
kdyby bylo nějaké nebezpečí zvenčí. Otě Kotě s Pavlem se pokouśeli 
vytáhnout některou z plachet. Pracovali jen dle hmatu. Neviděli ani na 
své ruce 

Najednou uskočil Jára prudce dovnitř, div neporazil Pavla  
a zaśeptal: „Někdo sem jde.“ 

Hochům by se krve nedořezal. Co teď? Pavel dostal nápad. „Rychle, 
zahrabme se do plachet,“ zaśeptal. Pokud to bylo možno, skrčili se pod 
stará upráśená plátna. Venku se ozvaly těžké kroky. Hośi podle nich 
poznali hostinského Fouska. Śel načít nový sud piva do sklepa a cesta ho 
nezbytně vedla kolem kůlny. Matná zář sklepní lampy, kterou nesl 
v ruce, vnikla śtěrbinami dveří do kůlny. Srdce hochům buśila 
k prasknutí. Dveře se otevřely, zář lampy se vlila do kůlny a pan 
Fousek bručel vztekle: „Kdo to zase měl co dělat v kůlně, že je zde 
otevřeno? Nejvyśśí čas, abych sem dal visací zámek!“ Přirazil dveře,  
do petlice vrazil železný hák - a osud hochů byl zpečetěn. 

Byli zavřeni v kůlně a nikdo o nich nevěděl! Kroky pana Fouska  
se beznadějně ztrácely ve tmě. „Budeme bouchat a křičet,“ navrhoval Otě 
Kotě. „A vyburcujeś celý barák a Fousek se tě bude ptát, co jsme zde 
hledali,“ zoufale ho usadil Jára. Chvíli se přeli, radili a zase 
bědovali. „ Já vám to říkal,“ kňoural jako sýček Otě Kotě. 

„Co jsi říkal?“ 
„No říkal jsem to, no! Říkal jsem, že to śpatně dopadne!“ A opět  

se ozvaly před kůlnou kroky. Tentokrát velmi lehké, jako kdyby se někdo 
plížil. Utichly zase náhle, když se vracel pan Fousek ze sklepa,  
ale vrátily se opět, když přeśel a zmizel na druhém konci dvora. 

„Pavle,“ ozval se opatrně tichý hlas zvenčí. „Jste tam?“ 
„Pro páníčka,“ vyjekl Otě Kotě radostně. „Jirka! Venku je Jirka! 

Slyśíte? Jirka je venku! Holčičko miliónská, ty jsi přece jen naśe 
Jiřička zlatá, hned otevři, honem otevři, tam ten hák na petlici – hośi, 
jsme zachráněni! Nepovídal jsem to hned, že to dobře dopadne?“ Skoro se 



zbláznil radostí a zapomněl, že jeśtě před chvílí prorokoval śpatný 
konec výpravy. 

Najednou vśem bylo hrozně veselo a do smíchu. „Myslila jsem, jestli 
nepotřebujete baterku,“ śeptala Jirka do tmy, když otevřela dveře. 
V ruce třímala svítilničku. 

„Ani nevíś, jak jsi nám pomohla,“ řekl jí Pavel. „S tou svítilnou?“ 
zeptala se nechápavě. „Také, ale hlavně, žes nám otevřela. Vždyť jsme zde 
byli zavřeni, chyceni jako myśi do pasti,“ vysvětloval chvatně Pavel. 

Nyní vypustil ze svítilničky úzký proužek světla. Plachty byly 
tak krásně smotány a zpřeházeny, že museli vśichni tři jednu tahat, než 
ji dostali ven z té prožluklé spletenice. Radostné vzruśení dostoupilo 
vrcholu. Plachta byla veliká a skoro neporuśená. 

„Ta díra tadyhle se už zaśije,“ ohrnul rty Jára a Jirka śťastna, 
že může pomoci, dodala: „Zaśiji ji režnou nití, tak skvěle, jako jsem jeśtě 
nikdy nic na světě nezaśila. Uvidíte, že to nikdo ani neuvidí.“ 

Rozesmáli se potichu její poslední větě. Najednou jim každé slovo 
bylo k smíchu. Zabalili plachtu do balíku, vynesli ji před kůlnu do 
žebřiňáku a i s ním odnesli do zastrčené slepé chodby u zadního východu 
ze dvora. Přikryli obsah jeśtě novinami a náklad byl připraven 
k propaśování z domu. 

Tajuplná noc snesla se na stavení „U grośáka“, v němž spal 
nárůdek malých lidiček a snil o tom, co bude vyvádět na Opičích 
stromech, jak si postaví stan a jak se ta díra na něm zaśije tak,  
že „uvidíte, jak to nebude ani vidět.“ 
 

6. Cesta s žebřiňákem 

 
Hoj, to byla veselá cesta druhého dne, tam k Dalekému palouku mezi 

Opičí stromy! Bylo brzo po poledni, když se Svorná sedma vykradla 
z domu i s vozíkem jako zajatci z indiánského tábora. Ale sotva se 
dostala do prolákliny, v níž už ji nebylo možno vidět, nastala taková 
legrace, že to bylo něco hrozného. 

Martina viděla u žebřiňáku pořád nějaké koníčky, ačkoliv jej 
táhli Jára Přibylů s Lenkou. Cikáda křičel „čiky čiky čiky“ a Otě Kotě 
každou chvíli zakopl o nějaký kámen. A když zakopl tak důkladně, že až 
hrabal rukama ve vzduchu a málem by upadl, zavýskla Martina vysokým 
hláskem: 

„Jej, ty jsi ale neśika!“ 
Vśichni to slyśeli, co řekla. Jen Otě Kotě byl tak zmatený svým 

vzduśným výkonem, že přeslechl a optal se udiveně: „Cos říkala?  
Že mě v hlavě netiká?“ To bylo něco pro ostatní! Znovu se rozchechtali  
a dlouho to trvalo, než mu mohla Martina opakovat, co prve správně 
řekla. 

Pak už dośli ke skále. Nejdříve se pokusili vyhodit balík plachty 
nahoru na skálu spojenými silami. Balík byl ale tak těžký, že vyletěl 
sotva do dvou třetin skály. 

„Musíme jej pořádně rozhoupat,“ radil mudrlantsky Cikáda, ačkoliv 
ho nikdo neposlouchal. Trhl prudce plachtou do výśe, ale protože ji 
tahal sám, vyśkubla se mu z ruky a on se uhodil do nosu. To bylo smíchu! 

„Vám se to směje,“ čertil se Cikáda „ale já budu mít za chvíli nos 
jako kliku od blázince. Co si myslíte, to byla rána!“ A hladil si nos. 

Vzali znovu vśichni balík do rukou a vyhodili jej. Plachta se teď 
v letu ale rozbalila, dopadla ztěžka na bandu a úplně ji pokryla. 

„Haló, já jsem tady zabloudil,“ křičel ve tmě pod plachtou Otě Kotě. 



„Nestůjte mně na noze!“ 
„Cikádo, nekopej!“ 
„Kdo mi to dal pohlavek?“ 
Chechot a řev uspokojení z této příhody ozýval se pod plachtou,  

až se z ní vśichni vyhrabali. Byla to opravdu veliká plachta! Nakonec 
si Pavel vzpomněl, že má s sebou dlouhou śňůru na věśení prádla. Vylezl 
s ní nahoru, druhý konec spustil dolů, kde na něj přivázali plachtu za 
její roh. Pak vylezl k Pavlovi jeśtě Jára a vytáhli plachtu na skálu 
jako uśkrceného králíčka. Ani to se ovśem neobeślo bez legrace.  
Ale ta byla při vśem a tak se o ní už vlastně ani nemusí hovořit. 

 
7. Stavba stanu 

 
„Já budu stavět stan, počkejte, já to dovedu,“ hnal se dopředu Otě 

Kotě a zase zakopl. 
„Tobě jistě v hlavě netiká,“ křičeli na něho jeden přes druhého.  

A každý věděl, co tím chtěli říci. Konečně dośli na Daleký palouk  
a místo pro postavení stanu bylo nalezeno. Bylo to opravdu tam, kde 
Jára ukazoval při první výpravě, totiž mezi stromy, takže samotný 
palouk byl volný a mohlo se zde dobře hrát, aniž by stan překážel. 

Pavel rozbalil plachtu a sedm párů chtivých rukou se jí chopilo. 
Božínku, jaká to byla dlouhá jitrnice! Koukali celí zkoprnělí, co to 
přivezli. Nikdo nevěděl, jak do toho. Až Cikáda si vzpomněl: „Tak že by 
nám to Otě Kotě mohl vysvětlit, jak ten stan z toho postavíme!“ 

Otíkovi vyplaval očka zděśením, když vyjekl: „A himbajs a proč 
zrovna já?“ 

„Nu, vždyť jsi před chvílí povídal, že dovedeś stan stavět!“ 
„Kdy jsem to povídal?“ 
„Jen se nedělej, jako kdybys zapomněl. Bylo to tam, jak ti 

naposledy zatikalo v hlavě.“ 
„Takhle bychom nikam nedospěli,“ řekl pak Pavel rázně. „Podívejte, 

plachta je obdélník a přece je dosti śiroká. Postavíme ji tak, jako je 
postavena střecha na domě. Dlouhé strany plachty budou přikolíkovány 
k zemi, prostředkem pak povede provaz, kterým zdvihneme hřeben stanu. 
Provaz přivážeme na tyto dva protilehlé stromy.“ 

Ostatní naň jen s obdivem pohlíželi. Ano, to byl Pavel, jejich 
vedoucí a starśí kamarád, který vśechno dovedl a vśemu rozuměl. 

„Járo a Otě Kotě, dojděte pro nějaké kusy dříví, připevníme jimi 
plachtu k zemi. Jeśtě śtěstí, že má dole očka z kůže. Těmi byla 
přivazována na vůz, aby neodlétla.“ Oba hośi zmizeli někde mezi Opičími 
stromy. „Děvčata, vy byste zatím mohla vynést vśechny kaménky  
a větvičky zde z těch míst, kde bude stát stan, a Cikáda mně pomůže 
přivázat provaz na tyto dva stromy.“ 

Jirka a Lenka se ochotně daly do práce. Jak jim ślo čiśtění  
od rukou! Jen Martinu nemohly nalézt, ač na ni volaly. Pavel s Cikádou 
zatím jen dočasně zatěžkali dlouhé strany plachty velkými kameny a pak 
zkouśeli, jak vysoko ji asi mohou vyzdvihnout a v jaké výśi mají 
přivázat provaz. 

Zkouśení trvalo dlouho, a protože plachta byla značně těžká, byli 
oba unaveni. Ale nalezli správnou výśku provazu, a to bylo hlavní. Jára 
a Otík Kotík se zatím vrátili s větvemi, jež měly nahradit stanové 
kolíky. Byly dosti pevné a na konci śpičaté, takže je bylo možné dobře 
zatloukat kamenem do měkké půdy. 



Ale přesto, když Cikáda a Pavel začali provaz a s ním i plachtu 
napínat, některé větve nevydržely ten nápor a byly vytrženy ze země. 

„Milión bubeníků, já do toho seknu,“ vztekal se Otě Kotě, protože 
to byly větśinou větve, které on sám zatloukal. Ale když viděl, jak se 
ostatní smějí, smál se s nimi. Konečně byl stan postaven. Bylo v něm 
dosti místa pro vśechny. Nahrnuli se do něho z obou otevřených stran 
jako do tunelu, křičeli v něm radostí. Vždyť měli střechu nad hlavou, 
útulné obydlíčko, které Jirka slíbila jeśtě zlepśit: „Přinesu dva 
nepromokavé pláśtě, zakryjeme jimi oba východy.“ 

Hovořili jeśtě chvíli vesele a nadśeně, co si vśe tady zařídí.  
A najednou si teprve povśimli, že tady Martina jeśtě není. 

„To je divné,“pravila Jirka stísněně. „Kde by byla? Ani když jsme 
tady zametaly, jsem ji neviděla!“ 

Hned vśichni vyběhli ze stanu na zářící jarní Slunce. 
„Martino, Martino,“ křičeli na vśechny strany. 
„Ale nekřičte na mne tak,“ ozval se tak nějak divně výstražně její 

hlásek. Znělo to odněkud z hloubky mezi Opičími stromy. Vśichni śli za 
jejím hláskem. 
 

 
Pokračování příśtě‟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO MĚSÍCE! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hobiti jsou nenápadný, ale starobylý národ. Mají rádi mír  
a pokoj a dobře obdělávanou půdu. Jejich oblíbeným sídliśtěm 
býval spořádaný venkov.  
 
Nikdy neporozuměli strojům složitějśím než kovářské měchy, vodní mlýn 
nebo ruční stav, a neměli je rádi, ačkoli uměli obratně zacházet 
s nářadím. I za starých časů bývali zpravidla plaśí před “Velkými 
lidmi”, jak nám říkají, a dnes se nám úzkostlivě vyhýbají a těžko se dají 
nalézt.  
 
Dobře slyśí a mají bystrý zrak, a třebaže mají sklon k tloustnutí  
a neradi zbytečně spěchají, jsou nicméně hbití a obratní  
v pohybech. Od počátku znají umění rychle a tiśe zmizet, když se okolo 
hrne nějaký Velký člověk, kterého nechtějí potkat; a toto umění 
rozvinuli do té míry, že člověku může připadat čarodějné.  
 
 
Hobiti ve skutečnosti nikdy žádné čarodějnictví nestudovali a jejich 
nepolapitelnost vyplývá z jejich odborné zdatnosti, kterou vzhledem 
k hobití dědičnosti, praxi a důvěrné spřízněností se zemí nemohou větśí 
a nemotornějśí plemena napodobit. Je zcela zřejmé, že přes pozdějśí 
odcizení jsou hobiti 
naśimi příbuznými: jsou 
nám mnohem bližśí než 
elfové, ba dokonce i než 
trpaslíci. Odedávna 
mluvili jazykem lidí, 
po svém, a měli rádi  
i neradi vesměs stejné 
věci jako lidé.  
 
Jakého druhu ale 
přesně je náś vzájemný 
poměr, to se už nedá 
zjistit. Počátek hobitů 
leží hluboko ve starých 
časech, které jsou dnes 
ztraceny a zapomenuty.  
 



Jen elfové dosud uchovávají záznamy o onom zmizelém věku  
a jejich tradice se zabývá téměř výlučně jejich vlastními dějinami,  
v nichž lidé vystupují zřídka a o hobitech tam není ani zmínka. A přece 
je jasné, že hobiti ve skutečnosti žili ve Středozemi už dlouhá léta, než 
si jich ostatní národy vůbec vśimly. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Když na svět zazářil jasný plamen Arien (Slunce), povstalo plemeno lidí 
a tvrdí se, že v téže době se na východě objevil i lid půlčíků, kteří 
sami sobě říkali hobiti. Je to národ hloubící a obývající nory a prý 
příbuzný s lidmi, přestože jsou jeśtě menśí než trpaslíci  
a dožívají se asi sta let. 
 
O hobitech se nic neví až do roku 1050 Třetího slunečního věku, kdy prý 
žili se Seveřany v severních údolích řeky Anduiny mezi Mlžnými horami 
a Zeleným hvozdem. V tomto století vstoupila do Zeleného hvozdu zlá 
síla a ten byl přejmenován na Temný hvozd. Snad právě tato událost 
vypudila hobity z údolí. V následujících staletích totiž hobiti 
přesídlovali na západ za Mlžné hory, do Eriadoru, kde v śiré úrodné 
zemi objevili jak elfy, tak lidi. 
 

Vśichni hobiti, mužského  
i ženského rodu, sdílejí 
určité rysy. Vśichni měří 
od dvou do čtyř stop, mají 
dlouhé prsty, vypadají 
dobře živeně a dobro-
myslně, na hlavě mají 
kudrnaté hnědé vlasy a na 
svých zvláśtních bosých 
nohách stejnou srst. 
Oblékají se do jasných 
barev, proslulá je jejich 
záliba ve žluté a zelené; 
ale boty nosí zřídka, 
protože mají na chodidlech 

tvrdou kůži. Proto jediné řemeslo, které málo pěstují, je obuvnictví; 
mají vśak dlouhé a obratné prsty a umějí vyrábět spoustu jiných 
užitečných a pěkných věcí. Tváře mívají spíś dobromyslné než krásné, 
śiroké, jasnooké a červenolící, s ústy pohotovými k smíchu, jídlu i pití. 
A smějí se, jedí a pijí často a důkladně: k prostoduchým žertům jsou 
hotovi stále a k jídlu śestkrát denně (pokud je mohou dostat). Jsou 
pohostinní a milují společnost a dárky, které śtědře rozdávají  
a dychtivě přijímají. 

Je to skromný nárůdek, který posuzuje druhé podle toho, jak se 
přizpůsobují klidnému hobitímu venkovskému životu. Mimořádnosti nebo 
dobrodružné podniky nejsou schvalovány a považují se za neprozřetelné. 



Jejich jedinou výstředností je kouření dýmkového koření, které 
prohlaśovali za svůj přínos světové kultuře. Říká se, že hobiti 
pocházejí ze tří kmenů. Jmenují se Chluponozi, Plavíni a Statové. 

Chluponozi - nejpočetnějśí z hobitů, jsou nejdrobnějśí. Mají oříśkově 
hnědou pleť i vlasy. Milují kopcovitou krajinu a často si libují  
ve společnosti trpaslíků. 

Plavíni - jsou vyśśí, śtíhlejśí a jsou pokládáni ze dobrodružnějśí než 
jejich příbuzní. Pleť a vlasy měli světlejśí a dávají přednost lesům  
a společnosti elfů. Raději loví, než pracují na poli a projevují ze vśech 
hobitů největśí vůdčí schopnosti. 

Statové - se nejvíc podobají lidem, jsou rozložitějśí než ostatní kmeny  
a k úžasu jejich příbuzných některým skutečně rostou vousy.  
Od ostatních hobitů se liśí i tím, že ovládají loďky, rybaří a plavou. 
Jsou to jediní hobiti, kteří se obouvají. 

 

 

 
 
 
Zmapovaná a zaznamenaná historie hobitů se začíná až rokem 1601 
Třetího slunečního věku, neboť v době, kdy povstali lidé (a hobiti), bylo 
mnoho válek a velkých činů, v nichž bojovaly o prvenství mocné síly  
a plemena. V zápase o nadvládu se nevěnovala pozornost onomu drobnému 
nárůdku, jež se sám raději stranil záležitostí Velkých lidí. I samotní 
hobité nepovažovali za důležité zaznamenávat svou minulost - láska  
k učenosti nebyla mezi nimi vůbec běžná, ale ve starých rodinách se 
naśli i tací, kteří dosud studovali vlastní knihy, a dokonce sbírali 
zprávy o starých časech a dalekých krajích od elfů, trpaslíků a lidí.  
 
Hobití vlastní záznamy začínaly až po osídlení Kraje a jejich nejstarśí 
pověsti téměř nezasahovaly za časy jejich přesídlení z východu na západ. 

O svém původním domově nevě-
děli hobiti za Bilbových časů 
už vůbec nic. 

Hobiti byli od přírody 
mírumilovní a měli velké 
śtěstí, že naśli zemi, jež byla 
stejně pokojná jako úrodná.  
A tak je postihl jen „Velký 
mor“ v roce 1636, který za-
hubil vśechny eriadorské 
národy, a pak až v roce 2747 
doślo v Kraji k prvnímu 
ozbrojenému střetnutí. Byl to 
malý skřetí nájezd, který 
hobiti velkolepě pojmenovali 
„Bitva na Zeleném poli“. 



Mnohem vážnějśí byla „Dlouhá 
zima“ v roce 2578 a dva roky 
hladu, jež následovaly.  

Přesto ve srovnání s jinými 
národy Středozemě dlouho žili  
v míru. Když je jiné národy 
viděly, považovaly je za bez-
významné. Hobiti zase neusilovali 
o velké bohatství ani moc jiných. 
Jejich omezenost se prokázala 
jako jejich síla, protože zatímco 
větśí a mocnějśí národy okolo 
nich padaly, hobiti dál tiśe žili 
v Kraji a obdělávali půdu.  

Městečka a osady byly rozpro-
střeny po celém Kraji: Hobitín, 
Bralův Městec, Velká Kopanina, 
Ovsířov, Žabovřesky a tucet ji-
ných.  

Až do třicátého století Třetího slunečního věku se nedá mluvit  
o proslulých hobitech. Do té doby bylo totiž celé plemeno ve velkém 
světě skoro úplně neznámé. Hobiti ovśem měli své vlastní slavné 
osobnosti. V příbězích z Kraje byli prvními hobity známými jménem 
„plavínśtí bratři“ Marko a Blanko, kteří převedli hobity z Hůrky přes 
Most kamenných oblouků do Kraje. Tuto zem jim udělili eriadorśtí 
Dúnadani, jejichž králi hobiti opláceli formální posluśností.  

V roce 1979 zmizel ze Severu poslední arnorský král a byl zřízen úřad 
„Vladyky Kraje“. Prvním vladykou byl Radda z Blat, z jehož rodu 
následně pocházeli vśichni vladykové. 

Obrem mezi hobity byl Bandobras Bral, který měřil čtyři stopy pět palců 
a na svém koni statečně vedl svůj lid proti skřetům do Bitvy na Zeleném 
poli. Tvrdí se, že v boji klackem zabil jejich náčelníka Golfimbula. Pro 
jeho vzrůst a činy se mu říkalo Bučivoj Bral. Jiný hobit známý svými 
činy v zemičce Kraji byl Hromželezo Bral, nazývaný Hromželezo II., 
dvaadvacátý vladyka Kraje, budovatel Velkých Pelouchů ve Velké 
Kopanině a děd Bandobrase Brala. 

Typické pro hobity ovśem je, že snad nejctěnějśím hrdinou před „Válkou 
o Prsten“ byl skromný sedlák Tobold Troubil z Dolan, který ve dvacátém 
sedmém století jako první pěstoval rostlinu galenas, nazývanou také 
dýmkové koření. Za tento čin byl slaven a hobiti na jeho počest 
pojmenovali jeden výborný druh tabáku “Starý Toby”.  

Ve třicátém století Třetího věku se vśak hobitímu 
nárůdku dostalo slávy ve velmi reálném smyslu.  
Do hobitích rukou totiž náhodou padla velká a zlá moc, 
s níž se zapletl osud vśech hobitů. O tom ale netřeba 
psát, brzy tento příběh poznáme na vlastní kůži! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Kraj se dělí na čtyři čtvrtiny neboli čtvrtky - Severní, Jižní, 
Východní a Západní; a ty zase dále na četná rodová území, jež stále 
nesou jména některých vůdčích rodin. Skoro vśichni Bralové žili dosud 
v Bralsku, ale to neplatilo o mnoha jiných rodinách jako třeba 
Pytlících nebo Bulících. Vně čtvrtek byly Východní marka: Rádovsko,  
a Západní marka, připojená ke Kraji roku 1462 k. l. 

Kraj vlastně v této době neměl “vládu”. Rodiny se víceméně staraly samy 
o sebe. Pěstovat potravu a jíst ji zabíralo větśinu jejich času. V jiných 
otázkách byli zpravidla velkorysí, ne chamtiví, ale naopak spokojení, 
umírnění, takže polnosti, statky, dílny a obchůdky zůstávaly po celá 
pokolení neměnné. 

Trvala samozřejmě prastará tradice týkající se „Velkého krále“  
z Fornostu čili Severky, jak ji nazývali, jež ležela daleko na sever od 
Kraje. Ale krále nebylo už téměř tisíc let, ba i trosky královské 
Severky zarostly trávou.  

Je pravda, že Bralova rodina už dlouho vynikala; úřad vladyky na ně 
přeśel (od Starorádů) už před několika staletími a hlava Bralů nosí 
tento titul od té doby stále. Vladyka je předsedou Krajového sněmu  
a kapitánem Krajové hotovosti a Zbrojného hobitstva, ale protože 
hotovost a sněmy se scházejí jen v časech krize, a ty již nenastávají, 
vladyctví je už jen čestnou hodností. Bralové jsou dosud ve velké 
vážnosti, protože jsou jak četní, tak nesmírně bohatí, a v každé generaci 
přivádějí na svět silné osobnosti zvláśtních zvyků, a dokonce 
dobrodružných povah. To druhé je spíś trpěno (bohatým) než obecně 
schvalováno. Trvá vśak zvyk mluvit o hlavě rodu jako o Velkém Bralovi, 
a podle potřeby se k jeho jménu přidává pořadí, jako například 
Hromželezo II. 

Jediným skutečným činitelem v Kraji byl tou dobou starosta Velké 
Kopaniny (neboli Kraje), který byl volen každých sedm let na svobodném 
trhu na Bílých vrśích o radostinách, to je o letním slunovratu. Jako 
starosta měl téměř jedinou povinnost předsedat na hostinách pořádaných 
o krajových svátcích, které byly časté. Se starostováním vśak byly 
spojeny úřad pośtmistra a „Prvního krajníka“, takže řídil jak 
poslíčkovskou službu, tak stráž. To byly jediné dvě služby v Kraji  
a poslíčkové byli mnohem početnějśí a zaměstnanějśí. Zdaleka ne vśichni 
hobiti uměli číst a psát, ale ti, kdo uměli, ustavičně psali vśem svým 
přátelům (a vybraným příbuzným), kteří žili dál než v dosahu odpolední 
procházky. 

Krajníci byl název, který hobiti dali své policii, či tomu, co se jí 
nejspíśe podobalo. Neměli samozřejmě stejnokroj (takové věci byly tehdy 
zcela neznámé), jen pírko za čepicí; v praxi byli spíś polními hlídači 
než policisty, častěji honili zaběhlý dobytek než lidi. Na práci “doma” 
jich bylo v celém Kraji dvanáct, po třech v každé čtvrtce. 



27° 59' severní šířky 
86° 55' východní délky 

 
 

 
    

  ‟tentokráte o nejvyśśí hoře světa 
 

 

 

 
 
 
 
V prvohorách existoval jeden prakontinent, který se označuje 
názvem Pangea. Tento kontinent se rozpadl vlivem zemského tepla, 
které se nahromadilo pod zemskou kůrou na několik litosférických 
desek. Desky se dále posouvaly a narážely do sebe. Když indická 
deska narazila na euroasijskou, začala se pod ní pomalu podsouvat 
a tím ji také vrásnit a zvedat do výśky. Takto vznikl obrovský 
horský masiv Himalájí a s ním nejvyśśí hora světa Mont Everest. 

V Nepálu je hora 
nazývána Sagarmatha 
(do nepálśtiny byl 
tento název převzat ze 
sanskrtu, kde znamená 
„Tvář nebes“). Tibetský 
název zní Qomolangma 
(Čho-mo-lang-ma, což 
znamená „Matka světa“) 
Zkomolením tibetského 
názvu vzniklo i čín-
ské, českým přepisem 
Ču-mu-lang-ma feng.  
U nás i jinde ve světě 

zdomácnělo jméno Everest, které hoře dal Brit Sir Andrew Waugh 
(hlavní zeměměřič pro Indii), podle svého předchůdce ve funkci 
Sira George Everesta. Do té doby hora nesla oficiální název „Peak 
XV“. 

Everest je horou, jejíž vrcholek je nejvýśe nad mořskou hladinou. 
Za nejvyśśí horu světa by mohla být pokládána také Mauna Loa na 
Havaji, která je nejvyśśí 
horou od své základny, 
ukryté pod mořskou hladi-
nou na oceánském dně. 
Mauna Loa takto přesahuje 
9 km, ale nad moře ční 
pouhými 4 170 metry.  



Na vrcholu Everestu může vítr dosahovat síly hurikánu (tj. asi  
190 km/h). S rostoucí nadmořskou výśkou dochází ve vzduchu 
k velkému poklesu kyslíku. Například ve výśce 3 000 metrů nad 
mořem jsou ve vzduchu přítomny 2/3 kyslíku oproti stavu, který je 
u hladiny moře. V 6 000 metrech nad mořem je ve vzduchu přítomna 
již pouze polovina kyslíku a ve výśce 8 848 metrů (tedy na 
vrcholu Everestu) je kyslíku ve vzduchu jen třetina. Teplota na 
vrcholu může v extrému dosáhnout až na hodnotu -76ºC. Pokud mají 
horolezci śtěstí na počasí, dosahuje teplota „pouhých“ -26ºC. 

Než horolezci vystoupají na vrchol, musí se na zdejśí podmínky 
tzv. aklimatizovat (přizpůsobit se). K tomu jim slouží základní 
tábor a čtyři dalśí výśkové tábory. Horolezci se při přípravě na 
výstup pohybují mezi tábory jak směrem vzhůru, tak někteří  
i směrem dolů. Tábory se nacházejí v těchto výśkách: 
 
 

Základní tábor -  5 400 m n. m. 

1. výśkový tábor -  6 100 m n. m. 

2. výśkový tábor -  6 500 m n. m. 

3. výśkový tábor -  7 400 m n. m. 

4. výśkový tábor -  8 000 m n. m. 

 
Jeśtě bychom si měli povědět něco málo o zdolávání této hory. 
Poprvé byla „dobyta“ 29. května roku 1953, kdy na vrchol 
vystoupili jihovýchodním hřebenem Edmund Percival Hillary 
z Nového Zélandu a śerpa Tenzig Norgay z Nepálu. 
 
První ženou, která zdolala Everest, byla Junko Tabei z Japonska. 
Zdolala ji rovněž jihovýchodním hřebenem, a to 16. května 1975. 
 
Nejvíckrát horu pokořil śerpa Apa (Lhakpa Tenzing) z Nepálu. 
V květnu roku 2011 vystoupil na vrchol již po jednadvacáté. 
 
8. května 1978 byl uskutečněn první úspěśný výstup bez 
kyslíkových lahví. Provedli jej jihovýchodním hřebenem Rakuśan 
Peter Habeler a Ital Reinhold Messner. 
 
O dva roky později Reinhold Messner zdolal Everest bez použití 
kyslíku za pouhé tři dny. Jednalo se o první úspěśný sólový 
výstup. 
 
První tehdy jeśtě Českoslovenśtí horolezci vystoupili na vrchol 
15. října 1984. Jednalo se o Zoltána Demjána a Jozefa Psotku, který 
zahynul při sestupu. Dalśím českým pokořitelem se stal roku 1991 
Leopold Sulovský. 
 



 
  



 

 

 

 

 

 
Máś devět bodů, jak je znázorněno na obrázku. 
Dokážeś je spojit čtyřmi rovnými čarami tak, abys 
nezvedl tužku z papíru? 
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Určeno pro potřebu 8. oddílu Hraničář Karviná!!! 

Členové posádek, dva z vás, kteří jako první odeślou správné 

znění tajenky osmisměrky (tajenka = 15 nevyśkrtaných písmen 

– sousloví skautský svět se do ní nepočítá) na email: 

cigoligo@centrum.cz, se mohou těśit na nějakou drobnou cenu 

od naśí redakce :-) 

Výherci z minulého čísla: 

plavčík Tom 

plavčík Kuba 

Správná odpověď zněla: 

VELKÁ CESTA 

VÝHERCŮM GRATULUJEME! 

 

 

Slyśel jsi mě před chvílí, teď mě slyśíś 
zase. Za chvíli zemřu, ale jen do té doby, 
dokud mě znovu nezavoláś. Kdo jsem? 
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