Novinky z kapitánského můstku
Kamaráde,
další měsíc uplynul stejně rychle, jako voda v Olši, a tak je tady
v

pořadí

již

třetí

číslo

našeho

oddílového

oběžníku.

Probíhá

březen, indiánský měsíc vran a především měsíc, kdy z astronomického hlediska začíná jaro. Co to pro nás znamená? Znovu
konečně můžeme vyrazit na našich lodích na okolní řeky. Po odemknutí řeky Olše na nás čeká jarní sjezd Odry, dále snad v dubnu
Moravice a nakonec v červenci putovní tábor na Otavě. Jsme na to
připravení? Jsou naše lodě a veškeré vybavení v pořádku a na svém
místě. Mají lodě koňadry, výlevky a houby? To jsou věci, které
za nás nikdo jiný neudělá! Přemýšlej o tom a zkus se sám zapojit.
Kromě dlouho očekávaného návratu na vodu se dívejme kolem sebe.
Vždyť příroda se znovu probouzí k životu a nám se tak naskýtá
jedinečná možnost se zase něco přiučit. Rozkvétají květiny a větve
stromů se zanedlouho zahalí listím. Dej si za cíl, že během března
se naučíš rozeznat alespoň 20 rostlin. Jen tak, sám pro sebe.
Během uplynulých týdnů doznala dalších změn oddílová kajuta.
Byla zateplena a obložena palubkami, čímž došlo ke sjednocení
vzhledu klubovny. Díky Vám všem, kteří to máte na svědomí. Lze
k tomu snad jen dodat, že nezištná práce jedněch je pro druhé vždy
velmi inspirující.

Napněme plachty a hurá zpátky na vodu!
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Během měsíce února došlo k několika povýšením. Nováčkovskou zkoušku úspěšně
splnila Sabča a také Luki. Dobrá práce!

A z nováčka Sirky se stal plavčík Sirka! Gratulujeme! Jen tak dále! Kdo
další půjde kamarádi ve vašich stopách a úspěšně dokončí některou
z oddílových zkoušek? A co Vy, troufnete si na další? Plavčík, lodník?

PLAVČÍK SIRKA

Honza oslavil 11. března 16. narozeniny. Gratulujeme a přejeme pevné zdraví a spoustu jedinečných zážitků nejen na oddílových akcích!

Na jarním táboře se členové oddílu naučili díky Humrům vázat náramky z paracordu, neboli padákové šňůry. Věděl
si, že tato šňůra unese až 250 kilogramů? Kromě náramků, lze šňůru použít
na řadu dalších věcí. Například místo
tkaniček, k připevnění věcí k batohu,
k postavení bivaku nebo třeba k uvázání turbánku.

Předposlední březnový den, tedy v sobotu 30. března, uplyne 29 let
od chvíle, kdy tento svět opustil zakladatel naší Osmičky, Bumbrdla.

Oddílovka začala v 16:00 nástupem a pokřikem. Hned poté
dostaly posádky první úkol.
Musely se co nejrychleji dostat od klubovny k plechárně,
ale použít k tomu mohla celá
posádka jen omezené množství
končetin a smyslů. Někdo tak
musel skákat po jedné noze,
jiný se nesl na zádech a další
prozměnu nic neviděl. Závod
byl dokončen teprve ve chvíli,
kdy dorazila k cíli kompletně
celá posádka.
Další souboj družin proběhl ve
stavění věží z dřevěných kostek. Členové posádek se ve
stavbě střídali. Každý mohl
přidat při svém pokusu jen
jednu kostku.

Kromě družinových klání měřili mezi sebou své dovednosti také jednotlivci. Hrály
se liščí ocásky, překonávala
se krokodýlí řeka a nechyběl
ani tradiční bodovák.
Zatímco u posádek si vítězství
tentokrát zajistili Stopaři,
mezi jednotlivci získali stejný počet bodů hned tři borci,
a to Sirka, Šmoula a David.
Konečného vítěze tak musela
určit stavba věže, na kterou
měli všichni limit jedné minuty. A protože se v této disciplíně nejlépe dařilo Davidovi, obsadil nejvyšší stupínek
na oddílovkové bedně právě on.

Ve středu 10. února, jsme dorazili na chatu v Dolní Bečvě
ve 14 hodin. Čtyřdenní jarní
tábor začíná! Vybalili jsme se,
naobědvali a dali si na chvíli
odpolední klid. Pak už ale vyrážíme všichni ven, kde hrajeme nejprve medvěda. Potom jsme
díky sněhu mohli uspořádat
hon na lišku, v našem případě
teda hon na Chytrouše. Patrály po něm vždy dvojice lovců.

Roveři se mezitím pokoušeli
rozdělat oheň pomocí křesadla.

A nutno říci, že úspěšně. Hned,
jakmile se členové posádek navrátili s Chytroušem zpět, dostali podobný úkol. Místo kře-

sadla měli sirky. Ani jedna
z dvojic nebyla úspěšná, a tak
se jim roveři snažili poradit
a předat své zkušenosti. Když
pak měli členové rozdělat oheň
během posledního dne jarního
tábora, podařilo se to skoro
všem. Na konci první dne jsme
v chatě hráli nejrůznější hry
včetně těch deskových.

Druhý den nemohl začít jinak
než rozvičkou a pěkně v trenkách. Hned všichni dostáváme
přetěžký úkol. Musíme se vyvarovat používání některých
slov. Ano, ne, jo, tato slova
jsou nyní pro nás tabu. Každý
má tři párátka a při použití
zakázaného slova o jedno přichází. Ten, kdo ztratí i poslední, vypadává.

Než jsme vyšli ven na hru,
byla vyřazena většina oddílu.
Venku jsme hráli ponorky a
sněhový souboj.

Před vchodem do chaty jsme si
pak ještě zahráli na ochránce
zvířat a lovce. Pak hurá chystat oběd. Bude rajská polévka
a buřtguláš. Takže nože do ruky a jde se na brambory.

I když vařili posádky dohromady, Hanka si užívala zaslouženě volna a na hladký průběh
přípravy oběda dohlížel Kudla
s Méďou.

Po obědě se nejprve snažily
posádky vyluštit šifru a pak
jsme si šli hromadně zahrát
brány. Fipův tým rozdrtil tým
Guláže, který dnes přijel.

Potom jsme šli do chaty vázat
prozměnu paracordové náramky. Roveři se je naučili vázat
ještě před táborem a dali si za
cíl naučit to i ostatní.

Třetí den ráno z chaty vyrážíme na výpravu do Dřevěného
městečka, tedy části skanzenu
nacházejícího se v Rožnově pod
Radhoštěm. Cestou procházíme
kolem Jurkovičovy rozhledny,
která stojí na Karlově kopci
nedaleko Rožnova v nadmořské
výšce 480 metrů. Neodolali
jsme a vystoupali jsme nahoru.
Rozhledna o výšce 31 metrů byla postavena mezi lety 2010
až 2012. Dušan Jurkovič přitom
plány na její stavbu vytvořil
už roku 1896.

Po probuzení do posledního dne
jarního tábora se hned pouštíme do úklidu. Po sbalení batohů absolvují všichni zkoušku z orientace s buzolou.

Cestou jsme hráli hry a Luki
se praštil do hlavy, tak mu
pak nebylo moc dobře. Později
se ale z toho dostal. Nakonec
jsme se tedy zdárně dostali až
k Dřevěnému městečku, které
jsme si prohlédli.

Zpět do chaty jsme se vrátli
až k večeru. Zahráli jsme si
několik her, povečeřeli a šli
spát. Tímto však den nekončil.
Po lodní radě přišla na řadu
stezka odvahy. Všichni uspěli.

Nakonec jsme si ještě před odchodem vyzkoušeli znovu rozdělat oheň. Náš odchod z chaty
byl tentokrát celkem zajímavý. Radek málem zapálil popelnici žhavým popelem. Podařilo se nám ji naštěstí uhasit.
Odcházíme v 10:30, a to i díky
správci chaty, který nepatřil
zrovna k těm nejmilejším osobám, které jsme potkali. Abychom nemuseli na nádraží čekat příliš dlouho, zašli jsme
se podívat na náměstí sv. Floriána.

A to už je úplný závěr. Jarní
tábor skončil příjezdem na
karvinské vlakové nádraží.

Během února se Vikingové znovu pustili do další části renovace klubovny. Tentokrát se
pokračovalo v kajutě. Hanz
s Čikem nejprve nakoupili potřebný materiál a následně se
pustili i s Dobešem do díla.

Nejprve bylo třeba natáhnout
na zdi kajuty parotěsnou fólii. Následně trámky vytvořit
prostor pro izolační vatu. Ta
se pak znovu překryla další
vrstvou fólie.

A jak to nakonec dopadlo, můžeš zhodnotit sám.
V další fázi se kluci pustili
do obkládání stěn kajuty palubkami. Bylo tak třeba vše
pečlivě naměřit a hlavně nařezat. Palubky se na sebe
vršily a kajuta dostávala zcela nový vzhled. Začala vypadat stejně, jako hlavní klubovní místnost.
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1. Dávám sbohem břehům proklatejm,
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Dmi
který v drápech má ďábel sám,
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Ami
bílou přídí šalupa "My Grave"
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míří k útesům, který znám.
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R: Jen tři kříže z bílýho kamení
Dmi
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někdo do písku poskládal,
F
C
Ami
slzy v očích měl a v ruce znavený,
Dmi
Ami
Dmi
lodní deník, co sám do něj psal.
2. První kříž má pod sebou jen hřích,
samý pití a rvačky jen,
chřestot nožů, při kterým přejde smích,
srdce kámen a jméno "Sten".
R: Dávám sbohem břehům proklatejm,...
3. Já, Bob Green, mám tváře zjizvený,
štěkot psa zněl, když jsem se smál,
druhej kříž mám a spím pod zemí,
že jsem falešný karty hrál.
R: Dávám sbohem břehům proklatejm,...
4. Třetí kříž snad vyvolá jen vztek,
Fatty Rodgers těm dvoum život vzal,
svědomí měl, vedle nich si klek,...
Rec: Snad se chtěl modlit:
"Vím, trestat je lidský,
ale odpouštět božský,
snad mi tedy Bůh odpustí,..."
R1: Jen tři kříže z bílýho kamení
jsem jim do písku poskládal,
slzy v očích měl a v ruce znavený,
lodní deník a v něm, co jsem psal.

Trampská, folková a country hudební skupina Hop Trop vznikla
v roce 1979 a hraje ve složení: Jaroslav Samson Lenk, Ladislav
Huberťák Kučera a Jaromír Šroub Vondra. Od samotného počátku
existence skupiny se jedná o velmi výrazné hudební uskupení,
které u nás patří ke špičce v hudebních žánrech folk a country.
Od této skupiny určitě znáte kromě Tří křížů i další písničky.
Jde například o skladby jako: Amazonka; Škrábej; Vodácká holka;
Lodníkův lament; Říkal mi brácho; Jasný jak facka; Louisiana;
Pošťák; Hej! Kapitáne!; Jasný jak facka.

ŠROUB

SAMSON

HUBERŤÁK

Se skautským oddílem Devadesátkou jsme se setkali už u předchozí doporučované Foglarovy
knihy, Pod junáckou vlajkou. Devadesátka
pokračuje na tento román volně navazuje. Je po
táboře a nálada v oddíle není nijak růžová.
Někteří členové odcházejí a jiní vytvářejí
uzavřené skupinky. Na Mirka navíc znovu
doléhá jeho dřívější selhání, když se zavázal
ukrást z oddílu stan. Nabízí se znovu mnoho
otázek: Jak zvládne vedoucí Tapin vyřešit
špatnou atmosféru v oddíle? Kdo Mirka zradí
a podaří se mu uzavřít svou minulost? Hrají
skauti
vždycky
férově? Kdo
je
odvážný
a silný? Kdo je Alvaréz a chytí Rodrigo klíč?
To vše a mnoho dalšího se dozvíš po přečtení
knihy Devadesátka pokračuje!

I když ty asi všemu rozumíš a většinu výrazů jsi již během svého života
slyšel mnohokrát a některé z nich možná sám často používáš, věř, že ne
všichni obyvatelé naší republiky jsou na tom stejně. Nediv se tak, když
někdo bude kroutit hlavou a prosit Tě, jestli bys mohl mluvit česky. Zřejmě
se ve slezském nářečí neorientuje stejně jako ty. Samotné slezské nářečí
jak je patrné, je velice ovlivněno němčinou, polštinou, ale i slovenštinou.
A třeba tento mini slovníček obohatí o nějaké to nové slovo i Tebe.

"Údolí motýlů", zaznělo na
jedné oddílovce z Jaringových
úst. Tak tedy zase se vracíme
na místo našich bývalých táborů, kde se prožívaly radosti
i strasti. Díky devátému květnu, který vyšel na pátek, můžeme vyjet už nyní.
Na nádraží byli všichni. Stopaři však neměli kotlík, proto
tu Jarda zůstal s Bobem a přijedou až za náma. V Heřmánkách začalo pršet. Co bychom
se však divili, jel s náma Kuba. Na tábořišti probíhal organizovaný zmatek. Připravovalo se ohniště, stavěly se
stany, zkrátka vše. K večeru
pro nás přišla jedna T.O., abychom šli strašit pionýry, prej
maj bobříka odvahy. A tak se
šlo. Vrátili jsme se pozdě večer.
"Budíček", řval Jarda na celé
kolo, až v Rio Ardu, naší říčce, nadskakovaly kameny a ryby samy skákaly rybářům na
háčky. Avšak celé toto úsilí
bylo marné, no né tak marné,
jako zbytečné. Jediným spáčem
byl totiž on. Ostatní už dávno
vstali a věnovali se přípravě
snídaně. Ranní nástup, příka-

zy - {ten Jarda toho na nás
zase chce, no nazdar). Je to
taková malá příprava na tábor. Největším úkolem byla
příprava na večerní Táborový
oheň. Udělat pagodu, vycpat ji,
vyrobit fakule, jen to frčí.
Pomalu se začíná stmívat a už
je večer, už je tma. To je fajn.
Chvíle u Táborového ohně totiž
patří mezi ty nejlepší. Nikdo
z nás by si je nenechal ujít.
Podivný zvuk hořící fakule.
Táborový oheň končí. kluci se
kladou spát. Tak tedy dobrou
noc. A ranní rozcvička. Je to
možný cvičit a ještě k tomu v
neděli? Balit, balit. Pak ještě
závod ke třem borovicím. Letošní vyhrál Lucky. A pak už
jen Karviná.
Ahoj údolí motýlů!

"Tak podívejte, bando Hraničářská, co tomu řeknete, pojedeme na Rajčanku?"

Když se parta dozvěděla, že
toto něžné jméno, patří slovenské řece, nadšení poněkud
ochablo, ale konečně, proč ne,
už jsme dlouho nikde nebyli
a dobrodružství volá!

"A vezmeme s sebou Pinďu
a Pištu. I Kuba asi pojede".
Tato
jména
patří
starým
mazákům oddílu a je o nich
známo, že tam, kde jsou oni,
není o pořádnou srandu nikdy
nouze.

Tak hurá - jedem na Rajčanku.
Ale sám velký Neptun nám
mnoho nepřál. Co je platná
i krásná řeka, je-li v ní málo
vody? Kromě toho byla opravdu
již krutá zima. Ale jsme-li
tady - tož jeďme! Nalodění
proběhlo bez potíží, jen s mírným cvakáním zubů. Kánoiky
a kajaky sice měly málo vody,
ale více - méně mohly jet.
Horší to bylo s pramicí. Proto
byl vynalezen nový způsob
plavby. Tak zvaný "koloběžkoplavný". To jsou vodáci jednou
nohou v lodi a tou druhou se
odrážejí od dna řeky. (Výborný
způsob pro trénink nohou,
zvláště pro oddíly kombinované - vodácko pěší). Sjezd řeky
byl klidný téměř až ke konci.
Pak se snažil Pinďa zachránit
svůj zdroj obživy a čochtl se.
Potom se to povedlo Pištíkovi
a Jirkovi, no a potom už jsme
čochty nestačili ani počítat.
Nu a voda + zima - to je
nevhodné spojení. Rozdělali
jsme oheň, ohřáli se a najedli
a vydali jsme se k domovu.

Nejprve laso přeložíme na půl a prostrčíme jej zezadu mezi nohama,
tak, aby nám vepředu vzniklo oko (obrázek č. 1).

Následně protáhneme vzniklým okem oba konce lasa (obrázek č. 2).

Oba volné konce vedeme za záda, kde je překřížíme (obrázek č. 3).

Potom konce vedeme dopředu a u jednoho boku uvážeme ambulančku,
kterou můžeme ještě případně zajistit očkem (obrázek č. 4).

Nakonec už jen zbývá připevnit karabinu a je hotovo (obrázek č. 5).

Co budeš potřebovat:





100 g polohrubé mouky
50 ml vody nebo mléka
1 lžíce rostlinného oleje
1 lžička soli

Jak na to:
Smícháme mouku se solí a vlijeme k nim vodu, případně mléko,
s olejem. Vypracujeme hladké těsto. Na ohni rozpálíme na pánvi
olej (v našem případě jsme použili víčko od kotlíku). Do rozpálené
pánve dáme co možná nejtenčí placku. Nám se z daného množství
těsta podařilo připravit 3 placky. Nesmíme zapomenout osmažit
placky z obou stran. Tak a je hotovo. Dobrou chuť!

Vyzkoušej náš tip:
Rozpusť trochu másla a dej do něj libovolné bylinky a česnek.
Po osmažení placky potři a uvidíš, že budou ještě o něco lepší :)

Nasazuji si oddílový kroj tmavěmodré barvy. Levý rukáv mi
zdobí domovenka a pod ní lze
spatřit číslo osm. Znak posádky a má hodnost jsou ještě
o pár centimetrů níže. Na pravém rukávu vyniká bílá lilie,
obepnuta lanem na fialovém
podkladu, symbol celosvětového
skautského hnutí. Nad levou
kapsou se blyští lilie s hlavou psa, slibový odznak. Vycházím ven vstříc novým dobrodružstvím se svými kamarády. Nemusíme se bát, že by nám
hrozily nějaké nepříjemnosti,
za to, co máme na sobě. Nemusíme skrývat své myšlenky, psát
smyšlené kroniky. Už ne!

prve v letech 1949 až 1968
a následně v letech 1970 až
1989. Skautské oddíly se tak
často musely skrývat v jiných
organizacích a žít dle skautských zásad ilegálně. Byl to
osud i prvních desetiletí naší
Osmičky.

Proč o tom všem píšeme zrovna
v tomto čísle Humproplesku?
18. březen je totiž přelomovým
dnem pro český skauting. Vymezuje totiž přesně 10 699 dní
svobodných skautských dobrodružství, výprav, táborů, překonávání sama sebe a zlepšování světa kolem nás. Skauting v naší zemi prostě ještě
nikdy nebyl tak dlouho svobodný.
Ne vždy tomu tak ale bohužel
bylo. Proč? Jak napsal v minulosti významný český novinář Ferdinand Peroutka: skauting vede k samostatnému myšlení. A přiznejme si, že to je
to, co každý totalitní režim
potřebuje ze všeho nejméně.
Poprvé byl tak Junák zakázán
v roce 1940 nacisty. Bylo tomu
tak až do konce druhé světové
války. Po nacistech zlikvidovali Junáka prozměnu komunisti, a to hned dvakrát. Nej-

Važme si toho a nedopusťme kamarádi, aby ještě někdy přišla
podobná černá období!

Přinášíme Ti další tip, kam vyrazit na výpravu. Tentokrát se
podíváme do Světa techniky, který se nachází v oblasti Dolních
Vítkovic. Dělí se na dvě části: Malý svět techniky U6 a Velký svět
techniky.
Malý svět techniky U6: Tato část, jak už z názvu vyplývá je menší,
ale i tak se zde můžeš dozvědět spoustu informací a vyzkoušet si
plno aktivit. Můžeš odhalit tajemství technických vynálezů
a projít historií technického pokroku od průmyslové revoluce
po současnost. Pokud Ti ještě nebylo 15 let, zaplatíš za vstup
90,- Kč, za plné vstupné pak dáš 130,- Kč.
Velký svět techniky: Tato část je vážně velká a dělí se na více
prohlídkových částí. Postupně tak můžeš navštívit Dětský svět,
Svět civilizace, Svět vědy a objevů a Svět přírody. Dětské vstupné
činí 180,- Kč. Cena pro dospělého je 240,- Kč.
Pokud by si chtěl navštívit Malý i Velký svět techniky, můžeš
využít kombinované vstupné. Buď dětskou variantu za 220,- Kč,
nebo dospělou za 300,- Kč.
Otevírací doba: Velký svět techniky má otevřeno denně od 10:00
do 18:00, v sobotu pak až do 20:00. Malý svět techniky denně mimo
pondělí od 10:00 do 18:00.
Jak se dostat do Dolních Vítkovic hromadnou dopravou?
Nejvhodnější a nejpohodlnější variantou se zdá být cesta vlakem
z karvinského hlavního nádraží. Odtud pojedeš do stanice Ostrava
hlavní nádraží. Pak už jen stačí před nádražní budou nastoupit do
tramvaje číslo 1 nebo 2 a jet s ní až do zastávky Dolní Vítkovice.
Cesta tramvají trvá 15 minut. Nezapomeň si ale koupit lístek.
Musíš si koupit 30 minutový. Dětský je za 10,- pro dospělého pak za
20,- Kč. Celá cesta z Karviné do Dolních Vítkovic by Ti měla
zabrat zhruba 50 minut.

V tomto díle se vrhneme na
další
oddílovou
deskovku.
Možná si už tuto hru hrál,
a to nejen v oddíle. Osadníci
totiž byli poprvé vydáni už
v roce 1995. I přes své stáří
patří
mezi
nejpopulárnější
deskové hry. Svědčí o tom
i fakt, že je stále k dispozici
ve většině hračkářství.

Ve hře hráči představují vůdce výprav osadníků, kteří se
snaží kolonizovat neobydlený
ostrov zvaný Katan.

Hra je typická svým herním
plánem,
který
symbolizuje
ostrov a má tvar šestiúhelníku. Plán ale není jen jedna
celistvá deska, jako je tomu
u většiny ostatních deskových
her. Je sestavený z devatenácti dílků, náhodně vylosovaných před každou hrou. Pokaždé je tedy nutné, aby hráči
vymysleli trochu jinou herní
strategii. Každý dílek odpovídá některému typu krajiny
a nachází se na něm žeton
s číslem. To značí hodnotu,
která musí padnout celkově na
kostkách, aby toto pole přineslo hráči potřebné suroviny.
Každý hráč má na začátku hry
dvě vesnice a dvě cesty, které
umístí na herní plán. Hráč,
který je na tahu, hodí kostkami a všichni hráči, kteří
mají vesnici na hraně dílku
s hozeným číslem si vezmou surovinu podle daného typu dílku. Za získané suroviny mohou
hráči stavět cesty, vesnice,
které lze následně povýšit na
města. Také si mohou dokoupit
speciální karty s různými bonusy. Každá vesnice přináší
hráči bod, její povýšení pak
další navíc. Hra končí získáli některý z hráčů 10 bodů.
Pokud někdo nemá ty správné
suroviny, může se pokusit směnit zboží s jiným hráčem případně s bankem.
Tak co, zahrajeme si?

Na obrázku vidíš vlaštovku složenou ze sirek, která letí na sever
(nahoru). Tvým úkolem je přemístit
pouze tři sirky tak, aby letěla na
jih (dolů).

Potkají se dva kamarádi:
„Jak se máš? Dlouho jsem tě neviděl.“
„Výborně, člověče, pořídil jsem si slona.“
„Slona? Co s ním?“
„To je ti báječná věc. O krmení se nemusím
starat, spase mi trávník, takže ho mám jak
golfové hřiště, umyje mi auto, děti si ním
hrají. No fakt skvělé.“
„To zní dobře. Na kolik přijde takový slon?“
„Tak většinou kolem třiceti tisíc, ale že jsi
to ty, prodám ti ho za dvacet.“
„Fajn, domluveno.“
..................
Potkají se znovu po pár týdnech:
„Teda ty jsi mi dal! Trávník zdupanej, stromy olámané, všude nasmoleno, rozsednul mi
auto, děti se ho bojej a manželka se chce
rozvádět!“

Pozorně se podívej na písmena a přijď na to, jaké
tam chybí.

„Nehezky mluvíš o slonovi, takhle ho neprodáš...“

L _ B D K Č Č S Z Ř L P

Členové posádek, dva z vás, kteří jako první odešlou
správné znění tajenky osmisměrky na email naší
redakce:
humroplesk@seznam.cz,
se
mohou
těšit
na nějakou drobnou cenu od Humroplesku :-)

VÍTĚZOVÉ Z MINULÉHO ČÍSLA: SIRKA A SABČA

V případě
nebezpečí,
rozbij sklo!

Přijde trpaslík do knihovny a ptá se:
"Máte knížku o diskriminaci trpaslíků?"
"Jistě, je v tamté horní polici."
Vinnetou vyjde ze stanu, dostane ránu mezi oči a klesne k zemi.
Za ním vyjde Old Shatterhand, dostane ránu mezi oči a také klesne
k zemi. Po chvíli se oba probírají a Vinnetou praví: "Můj bílý bratr
také šlápl na hrábě?"
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