


ÚVOD
Vážení čtenáři,

po několika letech odmlky se vám opět dostává do rukou oddílový časopis. Tentokrát dostal
nový název a trochu i jiný kabát. Bude vycházet  dva- až třikrát ročně a jednou za půl roku jej
vystřídá oddílový zpravodaj.

Od posledního  čísla  se  náš  oddíl  trochu  rozrostl  a  v  takovém  počtu  členů  se  již  některé
informace  nedostávají  úplně  ke  všem,  oddílový  časopis  si  klade  za  cíl  tomuto  problému
zabránit a přiblížit všechny věkové kategorie ostatním z oddílu. Proto se  zde budou objevovat
rubriky Myší díra, Kotěcí pelech a Rysí doupě, kde se dozvíte veškeré aktuality, zajímavosti i
důležité informace z těchto kategorií. Tyto rubriky jsou určeny nejen rodičům dětí z dané
kategorie,  ale i všem, kteří se zajímají o dění v celém oddíle.  V tomto čísle sice Myší díru
nenajdete,  můžete se na ni však těšit v příštích číslech. Další aktuální informace z oddílu,
celého Junáku i skautingu ve světě naleznete na Nástěnce.

Tento časopis  však není  jen o  informacích  a  aktualitách.  Naleznete zde  i  různé  zajímavé
články,  komiksy,  luštění  i  fotografie a obrázky.  Ty  pro vás připravují  a budou připravovat
nejen vedoucí, ale i samotní členové oddílu a v případě zájmu se v příštích číslech mohou
zapojit i rodiče, známí i ostatní čtenáři.

Věříme, že si v časopise najde každý své a že Zvěřinec bude příjemným zpestřením v oddílové
činnosti.  Budeme rádi,  když nám dáte vědět,  jak se vám časopis líbí,  co byste rádi,  aby se
v časopise objevilo a co by se ještě dalo zlepšit.

Za celý přípravný tým vám přeji příjemné čtení.

Elík
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VÝHLEDNÍK
Co nás čeká za akce? Na to se nyní spolu podívejme:

datum akce vede skupina

25. 11. 18 Akademie Zlatý Vlas O, Ro

30. 1.1 - 01. 12. 18 Rychlá rota startuje Majda R

16. 12. 18 Vánoční vycházka Čmelák O, Ro

12. 01. 19 jednodenní výprava Majda, Elík, Hrošík R, K, M

26. 01. 19 Přechod Brd Matouš R, K

27. 01. 19 Střediskový ples Zlatý Vlas O, Ro

Zkratky: O = oddíl (všechny kategorie dohromady), M = Myšky, K = Koťata R = Rysové, Ro = na
akci jsou zváni i rodiče, příbuzní a příznivci oddílu
Na konci listopadu nás čeká Akademie, která se letos uskuteční v KC Zahrada na Chodově. Na
rozdíl  od minulých  let  s  námi letos  pořádá Akademii  také další  oddíl  z  našeho střediska
Stodesítka. Můžete se těšit na divadelní, taneční i hudební vystoupení a nebudou chybět i
videa a promítání fotografií. Během přestávky na vás opět budou čekat workshopy, kde si
budete moci vyzkoušet několik zajímavých aktivit souvisejících s oddílem, střediskem, nebo
skautingem obecně. Zváni jsou všichni rodiče, prarodiče a další příbuzní, také bývalí členové a
příznivci oddílu.
Začátek prosince bude ve znamení akce pro starší Rysy. Tyto akce jsou letošní novinka a jsou
určeny těm nejstarším a nejzkušenějším členům jako zpestření běžného programu.
Poslední výprava letošního roku je  vánoční vycházka, na kterou jsou opět zváni rodiče. Jako
vždy se uskuteční v jednom z lesů na kraji nebo poblíž Prahy. Během odpoledne nás bude
čekat  procházka,  pár  společných  her  a  akce  vyvrcholí  za  setmění,  kdy  ozdobíme  vybraný
stromek dobrotami pro zvířátka a zazpíváme si pár koled. Na vánoční vycházku také nosíme
lucerničky se svíčkami, které akci dodávají příjemnou vánoční atmosféru :)
Na první lednovou výpravu vyrazí každá kategorie jinam. A kam? To se dozvíte ke konci roku.
Obvykle to bývá výprava po Praze (např.  na výstavu nebo do divadla),  nebo někde v okolí
Prahy.
Na  konci  ledna  se  uskuteční  tradiční  Zimní  přechod  Brd.  Jako
každoročně dojdeme na Kytínskou louku,  kde se  setkáme s  mnoha
dalšími oddíly, vyměníme si s nimi upomínkové kartičky - brděnky a
také zakřičíme pokřiky na společném nástupu. Kdo by se o Vánocích a
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 po Novém roce nudil, může si vyrábět brděnky do zásoby, můžete se inspirovat
fotkami  z  minulých  let.  A samozřejmě  ručně  vyrobené  jsou  cennější,  než
tištěné :).
Hned den poté nás čeká  1. střediskový ples. Oproti klasickým plesům, ten náš
začne  již  během  odpoledne  a  program  pro  děti  se  bude  střídat  s  tím  pro
dospěláky, takže na své si přijdou všichni. Taneční program bude proložen soutěží masek pro
děti a předtančeními. Od dospělých očekáváme klasické plesové oblečení.

Plán výprav na jaro je již dostupný na webu, bližší informace o nich se dozvíte v lednovém
Zpravodaji.

Napsala Elík

ODDÍLOVÉ NAROZENINY A
NOVÝ VŮDCE ODDÍLU

Na výročních třicátých oddílových narozeninách proběhlo předání oddílu do dalších rukou. V
některých oddílech je zvykem, že vedení oddílu se mění v pravidelných intervalech, někde se
předává mladším hned s dovršením plnoletosti. 
U nás je předání oddílu velmi nepravidelné. Po dlouhé úvaze a nekonečných poradách jsme
se rozhodli vložit vedení našeho nemalého oddílu do Čmelákových rukou. Má plnou podporu
vedení a pevně věříme, že se role vedoucího zhostí s novou energií. Jeho pravou a levou rukou
mu budou Majda a Elík. Velké díky patří Míše, která nám oddíl vedla od roku 2014.

napsala Kačka
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NÁSTĚNKA
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Junácká připomínka výročí 

Skauti z celé republiky se připojili k 
národním oslavám vlastní formou. V 
mnoha městech se rozdávaly národní 
trikolory, které děti na schůzkách 
vyrobily. Také jsme mohli vidět stát 
skauty jako čestnou stráž a nebo se na 
některých místech sázely lípy. 

Veverka

Napiš článek do časopisu

Rád/a píšeš? Máš zajímavý koníček / práci / studuješ zajímavý obor? 
Jsi pamětník/ce a chceš vyprávět poutavé příběhy a tvé zkušenosti z 
historie oddílu? Máš zajímavé zkušenosti z cestování?  Chceš napsat, 
co se dělo na nedávné výpravě? Baví tě vytvářet komiksy nebo 
luštění? Chtěl/a bys zkusit přispívat do oddílového časopisu?
Zde je tvá příležitost! Stačí kontaktovat někoho z vedoucích, ideálně 
Elíka, a prostor v časopise je tvůj.
Uvítáme příspěvky od roverů, Rysů, Koťat i Myšek, nepohrdneme ani 
pěkným článečkem od rodičů i dalších čtenářů. Nebojte se ozvat :).

Elík

Junshop

Znáte skautský obchod – Junshop? 
Nachází se v Holešovicích v ulici Haškova 
a má také internetové stránky – 
www.junshop.cz. Naleznete tam různé 
skautské a turistiké vybavení.
A věděli jste také, že naše středisko má v 
tomto obchodě zákaznickou kartu, na 
kterou i vy můžete získat slevu? Stačí, 
když u pokladny nahlásíte číslo naší 
karty – 390.

ElíkOddílová nášivka

Na výpravě do Strakonic jsme oslavili 30. 
narozeniny oddílu, které byly 13. října. K 
této příležitosti jsme všichni dostali 
výroční oddílové nášivky, jejichž podobu 
si můžete prohlédnou. Myslím, že se moc 
povedly a všichni si je můžou s hrdostí 
našít na kroj nad pravou kapsu :).

Elík



KOTĚCÍ PELECH
Kotěcí  pelech je část věnovaná především rodičům Koťat a všem, kteří se o tuto kategorii
zajímají. Najdete zde novinky a zajímavosti z činnosti Koťat, ale i různé důležité informace,
které stojí za to si přečíst.

Pitný režim
50 – 60 % - zhruba tolik činí v lidském těle voda. Je to dost, že? Díky těmto zásobám je lidské
tělo schopno přežít 2-4 dny bez vody. Za den bychom měli přijmout zhruba 3 litry vody, z toho
minimálně polovinu v nápojích. Množství přijaté vody se také mění v závislosti na roční době,
postavě a činnosti. Při krátkodobém nedostatku vody můžeme pociťovat bolest hlavy, potíže
se soustředením a únavu. V důsledku dehydratace máme také popraskanou pokožku a rty,
také nás trápí nízký krevní tlak. 
S některými z těchto příznaků se často setkáváme (hlavně) na jednodenních výpravách, kam
si  děti  mnohdy  vozí  jen  půllitrové  lahve,  které  často  vypijí  hned  zezačátku.  Zvažte  proto
příště, až budete s dětmi balit na výpravu, zda jim nedat radši lahev o objemu litr a půl :).
Doporučuje devět z deseti vedoucích.

napsala Veverka

Oblečení na výpravy
Přinášíme vám scénář z obvyklé kotěcí výpravy.
V  pátek  k  večeru  přijíždíme  na  místo  (v  tomto  období  již  na  základnu).  Vybalíme  věci,
večeříme  a  následně  jdeme  zpívat,  zahrát  si  hru  nebo  číst  pohádku.  Před spaním  rychle
vyčistíme zoubky a začíná dlouhý proces usínání.
Následujícího  dne  hned  po  rozcvičce  a  snídani  vyrážíme  ven  na  hry,  které  bývají  často
dopoledne na zahřátí dost akční. Mnohdy se stane, že děti spadnou a jsou špinavé, v horším
případě i mokré. Zde ale nastává problém, protože děti vozí jen jedny kalhoty, ve kterých jsou
celý víkend. Složitě potom vymýšlíme jak oblečení vysušit, tak, aby nikdo nenastydl a všichni
byli spokojení.
Proto prosíme, dávejte dětem s sebou oblečení na ven i dovnitř.

napsala Veverka
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100 let republiky z pohledu Koťat 
V neděli 28. října slavil náš národ výročí 100 let od svého založení, proto jsme se na schůzce
24. 10. dozvěděli něco o tom, jak Československá republika vlastně vznikla.

První jsme si zkusili být legionáři, kteří hledali cestu domů, zpět do své vlasti - všechna Koťata
se úspěšně navrátila.

A poté už nás čekalo seznámení s Tomášem Garriguem Masarykem. Jako vedení nás mile
překvapilo,  kolik  toho  některé  děti  o  Masarykovi  ví.  Ostatní  se  dozvěděly  třeba  o  jeho
cestování v cizině za první světové války, nebo také proč se vlastně druhé největší nádraží v
Praze jmenuje Masarykovo. 

Dále jsme se bavili o Mužích 28. října, kdo byli a co udělali pro založení republiky. Také jsme si
vyzkoušeli, jak náročné může být sehnat jejich podpis na smlouvu.

Dále jsme okusili, jaké by bylo bydlet v době hospodářské krize v Československu. Museli jsme
se naučit šetřit peníze kde to jde, třeba se i domluvit na spolubydlení, když za to budeme
utrácet méně. 

Více  jsme  za  hodinu  a  půl  bohužel  nestihli,  jistě  si  ale  v  budoucnu  zkusíme  prožít  další
důležité milníky naší historie.

Napsala Veverka

RYSÍ DOUPĚ
Rysí  doupě  je  část  věnovaná  především  rodičům  Rysů  a  všem,  kteří  se  o  tuto  kategorii
zajímají. Najdete zde novinky a zajímavosti z činnosti Rysů, ale i různé důležité informace,
které stojí za to si přečíst.

Oddíloví rádci
Čas utíká jako voda a děti rostou tak rychle, že už to ani nejsou děti. Nastal tak čas pro nové
výzvy  a  nová  dobrodružství.  Začátkem  školního  roku  jsme  dvěma  našim  ostříleným,
zkušeným rádcům dali nabídku, která se neodmítá, představili jim naši myšlenku a nechali
jim čas na rozmyšlenou. Nakonec slovo dalo slovo a my jsme začátkem října mohli oddílu
představit  dva oddílové rádce.  Ptáte se,  co  si  pod tím máte představit? Oddílového rádce
bychom mohli popsat jako někoho, kdo má dostatek zkušeností s vedením družiny, přípravou
schůzek i  samotnou organizací.  Jeho hlavní náplní je pomáhat stávajícím rádcům, radit  s
přípravou  schůzky  i  vypomáhat  na  samotných  schůzkách  a  výpravách  nebo  si  sem  tam
připravit nějakou aktivitku pro všechny.  Našimi oddílovými rádci  se stali  Piškot a Padák a
doufám, že se vám sami představí třeba skrz nějaký zajímavý článek v některém z příštích
čísel Zvěřince.

       Napsala Majda
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SKAUTSKÉ KVALIFIKACE
Když jsem se v patnácti letech rozhodla pro vedení oddílu, měla jsem již pár kurzů za sebou.
Byly  to  však  převážně  zážitkové,  nikoliv  vzdělávací  kurzy,  které  jsou  pro  vedení  oddílu
nezbytné. Pro vedení oddílu Junák vyžaduje kvalifikaci a to i na vedlejších postech. Ráda bych
vám přiblížila jaká je cesta od malé skautky až do velké vedoucí a jak kvalifikace v Junáku
funguje. 

Jako první je nabízen kurz, který není oficiálně kvalifikační, ale rozhodně je velmi přínosný pro
vedení družiny. Mluvíme o rádcovském kurzu.

Rádcovský kurz
Pro koho je určen? Pro aktivní skauty a skautky ve věku 13-16 let, kteří se podílejí nebo mají
zájem se podílet na vedení družiny.
Takový kurz dá mladému rádci do života základy řízení týmu a práci ve skupině. Nedílnou
součástí jsou i zkušenosti, které může sdílet se svými vrstevníky na stejných pozicích. Tím, že
rádcovské kurzy probíhají primárně na lokální úrovni, má rádce možnost se seznámit s oddíly
ve svém okolí, navázat nová přátelství, která pak využije na obvodních a okresních akcích. 

Já  sama jsem si  prošla  rádcovským kurzem vzdělávacím i  zážitkovým. Především mi daly
možnost sdílet své zkušenosti, zjistit, jak se to dělá jinde, a hlavně mi daly přátele se stejným
zájmem na několik dalších let.
Další metou roverského věku je Čekatelský kurz. Kurz, kterým dáváte najevo, že  máte zájem
se dále podílet na oddílovém dění.

Čekatelský kurz
Pro koho je kurz určen? Roverům a rangers starším 15let. Jeho smyslem je připravit člověka
na výchovnou práci s dětmi. Je především pro ty, kteří se chtějí podílet na vedení oddílu a
neustále  se  zdokonalovat  a  prohlubovat  své  znalosti  v  běžné  činnosti  oddílu  a  družiny.
Samotná  zkouška  obsahuje  základy  skautské  výchovné  metody,  psychologie,  pedagogiky,
právní minimum, zdravovědu atd. 

Zdá se vám toho na patnáctiletého člověka hodně? Není to málo, ale není to ani tak, že by
zkouška byla nesplnitelná. Však tenhle člověk už má zodpovědnost za děti třeba na družinové
schůzce či výpravě. ;)

Teď má mladý rover do osmnácti let oddych, než se bude moci přihlásit na vůdcovský kurz,
ale během těch let musí ještě zvládnout zdravotnický kurz. 
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ZZA- neboli zdravotník zotavovacích akcí
Tento kurz je určen všem, kteří si chtějí udělat vůdcovskou zkoušku, ale i těm, kteří by třeba
na táboře, výpravě nebo kdekoliv jinde v dětském kolektivu vykonávali funkci zdravotníka. 
ZZA  se  většinou  skládá  z  teoretických  přednášek  a  praktické  zkoušky,  kde  je  budoucí
zdravotník zkoušen z resuscitace, ošetření drobných i větších poranění a nemocí a to všechno
pod lehkým  tlakem,  na  zraněních  která  vypadají  reálně.  Proč?  No  aby  se  nelekl,  až  uvidí
trochu krve. Nemine ho ani základ farmakologie a základy vedení zdravotnického deníku a
běžné agendy táborového zdravotníka.

Vůdcovská zkouška
Pro koho je určena? Nepochybně pro vedoucí oddílu a jejich zástupce. Pro ně je kvalifikace
podmínkou. Dále všem, kteří by chtěli vést tábor. 
Vůdcovskou  zkoušku  tvoří  několik  oblastí  -  pedagogika,  psychologie,  metodika  skautské
výchovy, oblast vedení lidí, hospodaření, znalosti organizace a práva, bezpečnosti a dalšího.
Jejím  cílem  je  zjistit,  zda  je  kandidát  schopen  samostatně  a  úspěšně  vést  a  vychovávat
mládež podle skautských zásad. Zda zná cíle a základy skautingu, zda ovládá obsah a metody
skautské výchovy a je schopen s nimi pracovat. Zda má potřebné osobnostní předpoklady,
znalosti a dovednosti pedagogické a psychologické, organizační a právní.  Vůdcovské kurzy
většinou běží jako víkendové, nebo s týdenní letní částí. Zase jako u všech vzdělávacích akcí je
ohromným benefitem sdílení zkušeností a nalezení přátel na celý život. 

Tohle už určitě není jednoduchá zkouška a ten, kdo ji má splněnou, vám potvrdí, že takové
hospodaření bez předchozí průpravy není vůbec sranda. Ale splnit jde :)

A  že  by  to  bylo  vše?  Pro  vedení  oddílu  vám  tahle  kvalifikace  stačí,  ale  co  když  se  chcete
vzdělávat dál? Třeba i vzdělávat někoho? To vám umožní lesní škola.

Lesní škola
Slouží především vůdcům k dobití baterek. Můžeme si tam však i rozšířit odborné znalosti.

Pro ty, kteří míří výš a dál, má Junák i další možnosti.

Organizační  zkouška je  součástí  manažerské  kvalifikace  a  je  určena  vůdcům  středisek  a
předsedům vyšších organizačních jednotek, organizačním zpravodajům apod.

Hospodářská zkouška je součástí manažerské kvalifikace a je určena zejména hospodářům a
členům revizních komisí. 

Střediskové minimum je určeno především vůdcům středisek a vyšších nadřízených jednotek.
Jedná se o novou kvalifikaci, která bude pro střediska od nového roku povinnou. 
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Jsem hrdá, že u nás v oddíle mají všichni odpovídající kvalifikaci a to většinou vůdcovskou
zkoušku,  nebo zatím nemají  věk nebo dostatečné zkušenosti  a  mají  čekatelskou zkoušku.
Mohlo  by  se  to  zdát  samozřejmé,  ale  spousta  oddílů  funguje  na  výjimku  (tedy  oddíl  po
schválení  střediskovou  radou  na  1  rok  vede  vůdce,  který  nemá  vůdcovskou  zkoušku.
pozn. red.), nebo jinak na papíře a ve skutečnosti. 

napsala Kačka – vedoucí střediska

VÁNOCE V ODDÍLE
Každý kalendářní rok je u nás zvykem zakončit příjemně, Vánoční schůzkou v krojích.

Na  schůzku  nosíme  ochutnávku  cukroví  a  připomínáme  si  nejkrásnější  vánoční  tradice.
Nemine nás ani obdarování dárečky. Dárky vyrábíme vlastnoručně, udělají největší radost :).
Abychom jich nemuseli vyrábět spoustu pro každého, obdarujeme svou družinu, vedoucí a
případně i další, koho si děti vyberou. 

Vánoční schůzka se letos uskuteční 19. prosince. Už teď můžete ale spolu se svými dětmi
vymýšlet, čím letos udělají ostatním radost. 

Napsala Veverka
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BĚZDĚKOVÁ A MUŽÍKOVÁ
Že tahle dvě jména neznáte? Že by nikdo toho jména v oddíle nebyl? Inu, nebýval. Pak ale na
jaře přišlo plánování podzimních výprav,  a obtíže byly tu.  Víkend patnáctého výprava být
nemůže. No jo, ale víkend potom taky ne... Jak to? Jak jak to? Aha, takže hned po přecházení
do Rysů bude Střediskáč, a další výprava až na konci září, ...? No jinak to nevyjde... Jak víme,
vešlo se tam ještě celorepublikové kolo ZVaSu. Ale krom toho jsme zároveň se dvojí přípravou
táborů zvládli i dvojí přípravy svatební. 
Rysandy a další nejen skautští ochotníci se sešli v Dubči u špejcharu, a jali se vyrábět výzdobu,
pití, roznášet židle a shánět provázky a nůžky. V poledne se začali scházet i hosté a na řadu
přišly židle v amfiteátru.  Zpoza kopečku po mostku rozvážně přikráčel Jeník,  a když už se
napětí dalo krájet,  připlula i nevěsta Káťa. Řekli  si  ano a začala zábava. venkovní i vnitřní
občerstvení, opékané selátko, focení, povídání, tanec. Den jako nic přeplul ve večer a pak v
noc, a všichni se náramně bavili. 
Přejeme Kátě a Jeníkovi Bezděkovým krásnou cestu společným životem. 
A proč nešlo mít výpravu ani další víkend? To jsme se totiž sešli  v zahradě Břevnovského
kláštera.  Jedly  se  koláčky,  povídalo  se  a  čekalo,  až  dorazí  všichni.  Kuba  s  Babu  mezitím
nachystali  super  ozvučení,  aby  pak  za  živého  zpěvu  z  pavilonu  Vojtěška  vyšel  Martin,  a
postavil se všem hostům čelem. Chvíli  po něm k němu přibyla tehdá ještě vedoucí oddílu
Míša, aby si  také řekli  své ano.  Na večer jsme se sešli  slavit  a povídat v kavárně,  kde nás
konečně dohnal podzim. 
Že by nebylo žádné letošní do třetice? Ale je. Mnozí z vás si asi pamatují Malou Želvu, MŽ. Tu
teď už nepotkáte jako Míšu Růžičkovou, nýbrž Zlonickou. Tak hodně štěstí jim všem!

Napsala Míša
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17. LISTOPAD
Zanedlouho to bude již 20 let, co 17. listopad slavíme jako státní svátek Den boje za svobodu
a demokracii. V tento den si připomínáme dvě události z dějin naší země – události z roku
1939, kdy nacisté pozatýkali mnoho studentů vysokých škol a část z nich popravili, a události
z konce roku 1989. Já se dnes chci věnovat té druhé. Ne snad proto, že by události z roku 1939
byly  méně  významné,  ale  především  proto,  že  události  roku  1989  jsem  sám  prožil  jako
vysokoškolský student a mohu o nich napsat z vlastní zkušenosti,  ale také proto, že mám
pocit, že se moc neví o tom, jak vše probíhalo. Většina členů našeho oddílu tehdy ještě nebyla
na světě, zdaleka ne všichni rodiče události tehdy prožívali osobně, protože mnozí byli ještě
dětmi.  A ani ve škole se o tom příliš  nemluví,  asi  proto,  že i  mladší  učitelé události  sami
neprožili a v učebnicích se o nich moc nepíše.

17. listopad pro mne začal jako obyčejný den, byl to pátek, a čekaly mne nějaké přednášky a
cvičení.  Na  odpoledne  jsem  byl  domluvený  se  spolužáky,  že  se  zúčastníme  povolené
studentské demonstrace na Albertově, která se konala právě jako připomínka oněch událostí
z  roku  1939.  Sešlo  se  tam  nezvykle  hodně  lidí.  Začalo  se  zpíváním  studentské  hymny
Gaudeamus igitur. Pak vystoupil můj spolužák Martin Klíma a další zástupci studentů ale i
další řečníci a některé projevy byly na tehdejší dobu docela odvážné. Po projevech se většina
lidí vydala na pochod na Vyšehrad k hrobu Karla Hynka Máchy, kam dorazilo asi 10 000 lidí a
kde byla celá akce oficiálně zakončena. Byl to takový dav, že já jsem se dostal jen k rotundě.
Dav se ale nerozešel a jeho velká část se vydala do centra města přes Karlovo náměstí. Ve
Vyšehradské ulici byl ale zastaven. Já jsem už ani neplánoval
na žádnou demonstraci jít, takže jsem se loudal na konci davu
chtěl se dostat na tramvaj a jet domů. Dav se ale otočil a já se
tím ocitl na jeho čele. Vyšli jsme na nábřeží a šli směrem po
proudu Vltavy.  Mosty  byly  také  zatarasené,  aby  dav nemohl
přejít  na  druhou  stranu  na  Pražský  hrad.  Došli  jsme  až  k
Národnímu  divadlu  a  zatočili  jsme  na  Národní  třídu.  Před
křižovatkou  se  Spálenou  ulicí  nás  opět  zastavil  kordon
příslušníků  SNB  (komunistická  policie).  Průvod  se  zastavil.
Zapalovali  jsme  svíčky,  zpívali  různé  písně,  vzpomínám  si
například na státní hymnu nebo Jednou budem dál, snažili se
mluvit  s  policisty a přesvědčit  je,  že stojí  na špatné straně (to ale bylo marné,  měli  svoje
rozkazy) a provolávali se různá hesla. Postupně byly uzavřeny další ulice, abychom zátaras
nemohli obejít a pokračovat do centra.

Nakonec asi ve čtvrt na devět byly uzavřeny všechny možnosti odejít, i cesta zpět, a dav začal
být stlačován policisty. Atmosféra začala být dost stísněná, nikdo nevěděl, co bude, zezadu
dav tlačily  obrněné transportéry,  vepředu policisté se štíty a obušky.  Mě dav přimáčkl na
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zaparkované auto, že jsem se nemohl ani hnout. Po nějaké době se sevření uvolnilo a dav mě
odtáhl do podloubí na rohu Mikulanské ulice (dnes už tam podloubí není, je součástí přízemí
domu).  Tam  na  nás  čekali  policisté  ze  zvláštních  jednotek  (takzvané  červené  barety)  a
každého, kdo opouštěl demonstraci, mlátili pendreky, kopali do nás a podobně. Já jsem měl
celkem štěstí,  dostal  jsem jen jednu ránu pendrekem do hlavy a pár kopanců do nohou,
mnozí dopadli hůře a někteří i skončili v nemocnici. Vydal jsem se domů. Měl jsem bundu
pokapanou od vosku a část lidí v metru se na mě spiklenecky usmívala, věděli, co se dělo.
Večer  jsem  si  pustil  Hlas  Ameriky  (zakázaná  rozhlasová  stanice,  která  vysílala  v  různých
jazycích  včetně  češtiny  zpravodajství  pro  země,  kde  nebyl  svobodný  tisk).  Tam  jsem  se
dozvěděl další podrobnosti o demonstraci a hlavně o tom, že měl být zabit studen MFF UK
Martin Šmíd. To pro mne byla dost rána, Martina jsem znal z gymplu, kde studoval o rok níž,
vlastně jsme se znali  už od základní školy.  Celý víkend jsem váhal,  zda mám zavolat jeho
rodičům, zda to je pravda, ale nenašel jsem na to odvahu. Co kdyby byla a byl to skutečně on.
Naštěstí se později ukázalo, že to nebyla pravda a mrtvého studenta jen hrál jeden agent STB.
Touto demonstrací ale teprve začala známá Sametová revoluce a cesta ke svobodě byla ještě
dlouhá. Ale o tom v dalším článku.

Napsal Zlatý Vlas

SAMETOVÁ REVOLUCE
V  pátek  17.  listopadu  1989  proběhla  v  Praze  velká  demonstrace,  která  byla  dost  surově
rozehnána policií. Setkávám se s tím, že si lidé myslí, že to byla vlastně sametová revoluce a
že hned další dny přinesly svobodu. Ale tak jednoduché to nebylo. Období, které se nazývá
Sametová revoluce trvalo 42 dní a teprve na jejich konci bylo jisté, kam se naše země bude
ubírat  dále.  Já  jsem  se  těchto  událostí  aktivně  účastnil  jako  vysokoškolský  student.  Ale
vezměme to hezky po pořádku.  O tom, jak  jsem  prožil  samotný  17.  listopad jsem  psal  v
předchozím článku. 

Dnes se může zdát, že to tak prostě mělo být, že to vlastně nešlo jinak. Sametová revoluce by
se jistě nemohla odehrát třeba o pět let dříve, ale v roce 1989 jsme byli již poslední ostrov
komunistické  moci  ve  střední  Evropě.  V  okolních  zemích  se  režimy  hroutily,  v  Polsku  se
uskutečnily  částečně  svobodné  volby,  hroutil  se  režim  v  Maďarsku,  v  Německu  padla  9.
listopadu Berlínská zeď, která oddělovala východní a západní Berlín, a byly otevřeny hranice.
Ale ani tyto změny nezaručily, že přechod k demokracii u nás proběhne a že se to odehraje
klidnou cestou.  V  Rumunsku  byla  revoluce  utopena v  krvi,  když do demonstrantů začala
střílet armáda a policie. Zahynulo mnoho lidí a diktátor Ceaușescu byl nakonec oběšen.

Během roku 1989 proběhlo mnoho demonstrací, které byly potlačeny, při této ale byli zbiti
především mladí lidé, většinou vysokoškoláci. To bylo asi to, co se stalo rozbuškou událostí.
Během  víkendu  se  zdánlivě  nic  nedělo,  ale  na  vysokých  školách  začaly  vznikat  stávkové
výbory, které požadovaly vyšetření brutálního zásahu, důležitá byla i podpora herců z divadel,
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kteří během víkendu začali také plánovat stávky divadel. V Činoherním klubu se na popud
Václava Havla sešli zástupci opozice, aby se dohodli na společném postupu. Zde také v neděli
večer vzniklo Občanské fórum, které se pak stalo hlavní politickou silou, která vyjednávala s
komunistickým režimem.

V pondělí  20.  listopadu jsem dojel  na fakultu jako obvykle,  ale žádná výuka se nekonala.
Většina pražských vysokých škol vstoupila do okupační stávky. To znamená, že se přestalo
vyučovat,  školy  hlídaly  studentské  hlídky  a  do  škol  nepouštěly  nikoho  kromě  studentů  a
zaměstnanců školy. Média o událostech mlčela, přesto se ale na Václavském náměstí sešlo asi
100 tisíc lidí, demonstrace se konaly například i v Brně a dalších městech, na venkově se ale o
událostech vědělo jen velmi málo.

V úterý 21. listopadu se stávky rozšířily na většinu vysokých
škol v celé republice. Divadla nehrála, herci místo představení
diskutovali s diváky. Na Václavském náměstí se sešlo asi 200
tisíc  lidí  a  z  balkónu  Melantrichu  promluvili  zástupci
Občanského fóra, včetně Václava Havla. Já jsem v této době v
podstatě téměř bydlel na fakultě (až do vánoc),  hlídal jsem
budovu  na  Karlově  a  podílel  se  na  práci  fakultního
stávkového  výboru.  Před  odchodem  na  úterní  demonstraci
někdo  přišel  s  informací,  že  na  potlačení  demonstrace  je
připravena armáda s tanky. Diskutovali jsme, zda tam jít, ale

shodli  jsme  se,  že  se  nemůžeme  nechat  zastrašit.  Později  se  ukázalo,  že  skutečně  byly
připraveny Lidové milice (taková soukromá armáda Komunistické strany), ale nezasáhly.

Ve  středu  22.  listopadu  opět  proběhly  masové  demonstrace  ve  velkých  městech.  Na
Václavském  náměstí  poprvé  vystoupila  Marta  Kubišová  a  zazpívala  Modlitbu  pro  Martu,
která se stala takovou neoficiální hymnou Sametové revoluce, a státní hymnu. Myslím, že na
této demonstraci se poprvé začalo cinkat klíči, jako výzva k odchodu komunistické vlády. Do
Prahy  se  sjížděly  další  oddíly  Lidových  milicí.  Večer  bylo  rozhodnuto,  že  27.  listopadu  se
uskuteční generální stávka.

Ve  čtvrtek  23.  listopadu  jednala  vláda  a  ministr  obrany  Václavík  navrhoval,  aby  armáda
ukončila  demonstrace  a  nastolila  pořádek.  To  ale  vláda  neodsouhlasila.  Na  Václavském
náměstí  se  sešlo  asi  300  tisíc  lidí.  Komunistický  poslanec  Miroslav  Štěpán  vystoupil  na
shromáždění dělníků v ČKD. Zřejmě očekával jejich podporu straně, kterou by pak využil jako
argument proti demonstrantům, ale dělníci ho vypískali. To byl asi první zlomový okamžik,
kdy komunisté pochopili, že vládu v zemi už nemají pevně v rukou.

V pátek 24. listopadu rezignoval na svoji funkci generální tajemní UV KSČ Miloš Jakeš, což se
dozvědělo i Občanské fórum a lidé to mohutně oslavovali. Kdo nám vládl, kdo byl Miloš Jakeš
si můžete udělat obrázek zde.

V sobotu 25. listopadu představila komunistická strana své nové vedení, což ale Občanské
fórum  označilo  jako  nedostatečné  změny.  Prezident  Gustáv  Husák  udělil  amnestii  sedmi
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politickým vězňům. A v Praze na Letné se uskutečnila demonstrace, které se zúčastnilo asi
800 tisíc  lidí.  Všechny tyto velké demonstrace,  jichž jsem se osobně zúčastnil  (jinak velká
shromáždění lidí nemám rád a vyhýbám se jim), působily velmi emotivně, cítili jsme sílu, jaká
z toho množství lidí vycházela, a touhu po svobodě. Ta sobotní ale byla asi nejsilnější. O dění
začala informovat i média a Československá televize přenášela vysílání z této demonstrace.

V neděli 26. listopadu proběhla na Letné další velká demonstrace a Václav Havel se v čele
občanského fóra setkal předsedou vlády Ladislavem Adamcem.

Dvouhodinová generální stávka v pondělí 27. listopadu byla vrcholem první části Sametové
revoluce.  Připojilo  se  k  ní  asi  75  % občanů,  většina  podniků,  továren a  institucí.  Všichni
požadovali konec vlády jedné strany. Teď už začalo být jasné, že není cesta zpět. Hrozilo ale, že
nám komunisté povládnou dál, jen v nějaké lidštější formě.

Po celou tuto dobu jezdili po celé republice studenti a herci a snažili se na malých městech a
vesnicích šířit informace o tom, co se v Praze děje. Byla to jediná možnost, jak informovat
venkov, protože v prvních dnech média o dění mlčela a informace se na venkov šířily  jen
pomalu a komunisté se snažili lidi zastrašovat a zkreslovat informace. Při návratu z jedné z
takových vyjížděk havarovalo auto v němž cestoval i  herec (tehdy student) Jan Potměšil a
utrpěl úraz, který ho upoutal na invalidní vozík.

Na konci listopadu slíbil předseda vlády Adamec, že připraví návrh nové vlády a Federální
shromáždění (tehdejší parlament) zrušilo článek ústavy o vedoucí úloze KSČ ve společnosti.

Ladislav Adamec představil 3. prosince návrh nové vlády. Ta ale byla složena z 15 komunistů a
pěti  dalších  členů.  Proti  tomu  se  zvedl  mohutný  odpor  občanů.  Ukázalo  se,  že  KSČ
nepochopila, kam až situace dospěla. Prezident vládu jmenoval, ale na nátlak občanů vláda
podala 7. prosince demisi a sestavením nové vlády byl pověřen Marián Čalfa. 4. prosince se
otevřely hranice a občané České republiky mohli začít svobodně cestovat. 8. prosince navrhlo
Občanské fórum Václava Havla na prezidenta. To jsme se spolužáky intenzivně diskutovali.
Mnozí z nás, včetně mě, si nedovedli toho rozcuchaného chlapíka ve svetru, který ráčkoval,
představit jako prezidenta. Časem, když jsme ho lépe poznali, většina z nás pochopila, že to
byla správná volba a jeho novoroční projev už jsem poslouchal s nadšením, viz  odkaz zde.

10.  prosince  byla  jmenována  nová  vláda,  tentokrát  už  byli  komunisté  v  menšině.  Husák
následně ohlásil svoji demisi. Pamatuji se, jak jsme ten den večer seděli u vchodu do fakultní
budovy  a  najednou  dorazil  rozjásaný  spolužák  s  lahví
vína, že jde slavit. Nechápali jsme, až když jsme si pustili
televizi.

Ještě  před  Vánocemi  rozpustila  komunistická  strana
svoje milice. 28. prosince byl přijat kooptační zákon, který
mimořádně  dovolil  doplnit  parlament  nevolenými
zástupci,  a  kooptovaný  Alexander  Dubček  se  stal
předsedou parlamentu.

Sametová revoluce skončila 29. prosince volbou Václava
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Havla prezidentem republiky.

Koho by zajímaly podrobnosti celého období, najde je například na těchto webech 

odkaz 1 

odkaz 2

Napsal Zlatý Vlas
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Památník sametové revoluce na Národní třídě

Cinkání  klíči  -  symbol  sametové
revoluce

http://www.totalita.cz/1989/1989_11.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce


KOMIKSY A LUŠTĚNÍ
Na kotěcí výpravě do Libčic nám Koťata vyrobila zajímavé příspěvky do časopisu. V dnešním
čísle si můžete prohlédnout mapu Libčic od Bafa, informace o výpravě do Libčic s luštěním od
Modráků,  komiks  o  tom,  jak  probíhá  schůzka  od  Mauglí,  Ještěrky  a  Chobotničky  a
osmisměrku s  tajenkou od Šánoje.  Na další  komiksy a luštění od Koťat  se můžete těšit  v
příštím čísle :)

mapa Libčic, kde jsme byli na výpravě, autor: Baf
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autoři: Modráci
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komiks Jak probíhá schůzka, autorky:Ještěrka, Chobotnička, Mauglí

S K A U T I M Á M

E T U R B Á N E K

R K E T Á Š Á D I

P Ř Í R O B I L S

D Y K R O B D O U

SKAUTI, TURBÁNEK, ŠÁTEK, SLIB, ODBORKY

TAJENKA: _____________________________________________________________

autor osmisměrky: Šánoj
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