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Dřlve neŽ, milý čtenóři, nedočkově oiočíšlist, Uvědom si,
Že ie tento mogozin o Tobě' Provdo, i o druhých' Ale nebýt Tebe.
nebylo by o čem psól NebUd'nošlvoný, iesl]i ipodesótém zběsilém
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listovóní třebo svoie iméno Zrovno nenoideš' l presio trvÓme nq 10m,
Že ie 1o o Tobě' To ovšem neznomenó, že by se TVé irnéno nemělo
V některém Ze píšíchmogozÍnŮ obÍevii. To sifqndíme, Že io?
Co iokhle Zočíimezi redoktory? Vše le ienom ve Tvých rukou
nebo spiše Ve TVých nÓpodech' Tok ole ted'uŽ se jen uveleb,
dolš' pÍbeh zoaíno
B

oěn ík o]

,,Jdi na Západ',
mladý muži!"
(Áneb historie dor'ýÝfuí divokého zíPadu)

Toho dDe' kdy se dievená kola vozú popwé za}ousla
srEce svítíjasněji' Na cestu se téhdy lYdďy
čtyři nejstatečnějši a ÍejvlastenečtějšíÍodiny z celého východniho pobřeŽi' Byly to Ťodiny Buckersfieldů. Peňeeďů' stoÍewoodúa FoTestŤů' které
se pod vedenim zkušených westmanú (a westmm€k) \rFeily hledat zemi
oplýwajici Ííékema medem (či nějákým jiným tiŽním potenciálem).
Nikdo 2 nich nemohl tEit' jál< nskotrec jejich putování skončí'ďÓ vsadili
na stateónoŠt a vzájemou soudrŽnost' kteŤéjim měly pomoci překolat
útlapy cesty. A nebylo jich máro. I jejich průvodcí' kteří uŽ něco viděli
i zaŽili' se leckdy pěkně zapotili. Inu nebylo jim zlovna do smíchu' když
kaŤavanám zkŤíŽila cestu oh.omá stáda divokých bizonů' či kdyŽ muŠeli
stát na stÍáŽi' aby ochTálili iábor před nebezP€čim nájezdu
indíáÍskýchtlup. Ani bmdy bílých Padouchů Íebylo ladno podc€ňovat'
nejednotr se s nimi naŠthÍdtnníprúkopníci museli stŤetnout, a kdyŽ se
battdtté odváŽili sáhnout na jejich úsPory' museli vzít spÍavedlnost do
šýých rukou. Hlozbu Ýšak PŤedstavoly také přírodní překážky jako [ápří
klad zašněžeíéPrůsmyky lebo Ýnrahlá místa bez kapky vody. Naštěstí
se však našly 1 ves€lé a b€zštajoštné chúle a to kdyŽ se v zatáčce objevil
štítsaloonu. Tehdy se vzduch naPlnil Iadostným zpěv€m a Podlala se
plohýl,ala pod nápoÍem tančicíchnohou' whisky pomáhďa zaPomenout
na staTošti' fďešni htá'či zase Pomáhďi zapomenout na sny o bohatství
a Š€m tam někdo někoho zastřelil při souboji. Těžko se loučiro s t3kovýtni
mÍsty' ale přesto všichni jeli svoině dór. Jejich úsilívšak bylo Po Prán
do bláta cest, se zdálÓ' Ž.

Rod Buckersfieldů uvádí:
Buckersfield story

KdyŽ se náš praprapraprapradéd, Francek skočdopole' čech kaŽdým
coLrlem a majte šestatřceti JZD V Bakousku Uhersku' Vydal na Lodi
.]Fné1 s'o's' h o'e'uŤ sovol_| AŤol .V' abv idko prv'lČe.h
l
'ta_'
půdě,
opÍavdu
nový
ž
Vot.
netušiL , Že ho čeká
na iejí
Po strastiplné ces1ě (nebL]deme líčitVšechny ]eho nemoce' nevolnosli
a takové dalšÍoškllvé'ba aŽ přírno fuitaibLové Věc ) konečně dop aval
(bohuŽel bez lodi a oslatních pasaŽérú)ke břehům Amer]ky' Aby Učinil
česlsVémujménU, FÍancek hned hupsnLrI do pole'
Ale ouha] To pole bylo néjobáVanějšího ku]aka d Vokého západu' lvana
lvanoviče Buckera, který jakm]e Viděl' Že Ínu FÍancek skoči do poe,
stÍhl ze zd Íinlu a miému Franckovl napálil do pozadí šlěljny se soí'
pak jen se srnÍchem sledova našeho předka, iak poskaku]e pryč z po e'
Po šesti letech neÚnavného řehotu lvana Buckera Vyzva Francek,
iehdá uŽ největšícowboy V zerni' nebohého ku]aka na souboj a iedinou
Íanou mu us1ře]i obě uši'

Tak na pamá1kU svého slaVného Vítězství přija] Francek iméno
BUckeÍsÍield coŽ česky znamená B!ckerovo po e'

Jedinečné!Zvláštní přílohaI Deset stran napírravóho čÍenío výprarč za
dncs Y san Francisco
z|aÍcm! Příběh, který byl napsán žiYoÍcm| ČÍčÍt

Ilcrald!

Zlalo?... Pojd' na tol
(RepoltáŽ z ýýpraýy za zlatern od rodiny stonewoodŮ)
NašíVýplaVU]sme Začal V sobolu 17'7. Jdeme hLedat zlato'
cestou nás potka o mnoho útrap' LoVi i jsrne bjzony, pÍošljsme kolem kLoboukového Íanče,překvapjli nás indiáni a oslepii nás' hledalj jsme vodu' Při da
šímútěku před indiány spad jeden náš člen zé skály a těŽce se porani '
oŠelř ]i jsme ho záÍoveň i s koněm'Poté jsme doš i na míslo odpočinku' Tam
jsme při]ali duchovnÍ i tělesnou stÍavu'
DrUhý den ráno isme poiedl a Vydali se dá 'Ted'jsme Zde a pÍŠemetyto řádky'
DocházíÍne do dalšÍosadý Zde zjištljeme její Velkosl a počet osadnikú'
Potom hledáme ano a Vytvářime jej z Vlastních pÍovázkŮ'zmoŽeni cestou
dáVáme s patnáct mnut odpočinku' Poté obědváÍne a opět pokračljerne
V cestě' cestou do osady Borovany Ve]ice bloudíme'
(Zde Žápisky z nepochopitelných příčinkončÍ)
_

Závéreč,nýláborák a odjezd

...

Proslě se to stalo| V aslně, ono existuje jen málo Věcíbez konce.

Ae naštěslíobčasmajíklásné Věci krásné konce' TaktoÍnu byo'

V dobré Víře' dnes'
Po dn , p ném zdánlivé nega|ivních a deslÍuktivních jevů a činností, nebo li po lak zva
jsme uvítali změnu V prácl, klerou přjnes a piiprava posLedniho láboráku'
ném
'bouÍání''
Ten začínaljiŽ po setměni' s avnostnim zapá enÍÍn-naš m nejlepším láborníky (ne Že
bychom, propánakíáe' upalovaije) Andulkou a Synálorem JakLrb polé V milým
a nedouhým prosovu shrn]r Všechny udáosli, dobÍé izé za tento táboÍ. Tradičné
byla jednollivá čísLadnešního Večera píokládána písničkamiV podání N,4aÍušky a Vojly
a Všech zúčaslněných A o jakých čísech Vlashě Ín uviÍn? Asi ne]dŮ eŽitě]ší bych měla
zmint slibováni Nšo-č'Vadky aTýnky''

?yfu!^*:*i,:ffi
doktoÍ Zavřistan Vém určitéPoradi'

Karel závřistan je

na slovo VŽdtým odboíníkem v oboíu skautské Patolo8ie' ]iŽ od
svého m]ádiještě jako nováček známého skautského oddíU KrutibÍko se sial konku
lenci táboíové zdravoinické 5lUžbě' ]eho aUtorita dosáh]a takového oh asu' Že za niň
Chodjly t déti 1okolnl(hl;boíU'd'ov( ldkérěllellvedoull'D''1dv|Nldnjed Ťo'-m
mnoha Populářních knih' ]menujme zde alespoň tituly: ,,Lid Versus Karel zaviistan,,
nebo,,Hoši od Kalné řeky".
Milý zavřistane!
píoblérn se jmenUje PoÍid8e' ]istě jsi uŽ s]yše| o tomto přišeíném
pokím!, ktelý se^,1ůj
rok co Íok objevuje V táborovém jídelničku' Ještě ted.mám totáIně
zalepené Útroby' Na tábory jezdim Íád' ale kdyŽ si vzpoÍnenu na ten b.f, DřestáVá se
ml ldm (l lil' No leani' .o bÝ. de dl kdyby te li /dálo JŽ i v" <1L ldt jdko mle' /p Ťl
cPo'r polidž ido spacáku? Porad'|||| M' B.
Ps' ]est]i netušjš o čem hovořím, posilám ti maloU ochutnáVku. DobíoU chL]ť'
lýÍiló M' B'!

l) svoij achutnóvku posílej příště zvlóšť' Nějok

ni nekl

ten týůj dopis rcz

2) Tvůj prcblén se nozýyá Palidqe.Íobie' A to se musí okonžiťě téčít'Doparučuji začít
ihned stou se u ně v ordinaci' Exjstuje zofučeně úspěšnó netodo léčby,kteró ;Pačivó
u to, že když se něčeho bajítn, tín víc se to snožín děIot' Neboj se' Začnene po lžič
kóch. UvidÍš, že Ý přÍštírok na ťóbaie budeš po něm jenon oliŽoýat. Tvůj Kója'

Potom Magdin - souhrn ce otáboIové hry, bodováni ' io stoji za zmínku pnpomenoul
prvni misto ZViře a Vojta ll' '(No ky' stydme se ) ovšem ani Jakub an] Epiš s etos
nezašV!halil or Í peÍa se n koml] splnil nepodaři o ||| Písnička ,,Valčíkna rozloučenou
zpivaná během posedniho nástLrpu kcly ne]epši1áboÍnici 51ah!]íVLajky a symbolická
pochodňová noc už trad čnézakonč ly nejen náš Večer, ale celý elošni lábor - DBA

ŽiČ ]999
DÍuhý den okolo ]edné hod ny']sme po dokončeni VšÍnaŠípráce po snědení bUřtíkŮ'
odneseníVěcí' Vypořádánjse se zmÍlinkou, naskáka do autobůskLl a nechali se Vésl

směr

DoN,'IUIjLl||

Veie'a Pn melendA |\em 10 lPdliild: By rdk pliLd/liv1 VoňdW o'o\pny a <iln} A

' o

KdyŽ Fem 5 nírn, nehoří mi j€n srdce, ale ijazyk' Žaludek ijátla' Muselijsme se ale
scházet potájí, nejčastěji v zásobáku. Tábor jednoho dne skončil a já museia odjet bez
]ima' Žjznim, stíašněmoc|!|M. M.
ll4í]á M'M. Škoda, že jsi ke svénÚ dopisu toké nepřípajj\o nějakou
Ponótku po Jinovi'
Al'- jínok té asi zklonu' Nejsitotjž sona, kdo zohoře! tok vóšnivÝn cjten k jinoýj ]en

pa lpto'nlm rcboG'

h"n obdl2e!d?\úL, dopi\ů' L]pIé tnP lodotl a tolP?' lPn J]m bude
asi pěkně vykutóIený ptóček' Zopaneň no něj diíu než bude pazdě' Přesta ti vřele
doparučuji novštivít mého kolegu MUDr' Kocoýj]\u' Mys!ín' že ti dobře paÍadí.

Něco má]o Že statjsliky:

Pořadí družinl ]' BuckeÍsfield

[/oudr,/ ZáVřistan e !
Netušila jsem, j.k mi letošnítábor zamotá hlavu' Piesněii řečeno ]im Beem' ]ednohn

Nejlepší láborníci: Anička
synátor

slib složilyI Vladka' Týna' Nšo č

Tvůj KorelBeen'

Duchovní okénko
Z knihy Ntoudrost Amerických indiánů od stcvcna N1cFaddcrra.
Z ték) knihy.isme čerpali nryšlenky skorrr každý táborový den.
Dfu:uv'dánÍ
Když ráno vstáváš
Poděkui rannímu svět|u
Za svů,j život a sílu.
Yysltrv dík za svéjídlo a těš se ze života.

KdYž nevidíš, zač děkovat,
chyba ležív tobě samém.
Tecunseh (sllwneeoýé)
Dávat je štěsff
\Gříme, žc láska k vlastrricaví a věcem ic slal'ostJ
kter'á musí lrýt přckonána.
Probouzí jenom nratcriální stfánku lidské osobnosti
a když se.|í umožnívolně Íozvinout,
Poruší drrchovní rovnováhu.
Ploto se už děti musí učia kráse velkomyslnosti.
Učísc dávat to, čeho si ncivíc cení, aby pochopily,
Jakó štěstíje dávat.
OHIYESA (Dr. Chatles Eastma ) Dakotolé

Krdtké zastavení.
I na takové ukcijako je honba se vdm to přihodí!
Potkat chvilku oddechu, klidu a v neposlední řadě i odpotYfuku.
Na notnettt se zastavit. \?dnout \i a t I I. v po?'d é veierní lrcdině prvního dne honby, na nepopsatehtě krásným, trošku i nezvyklýn nístě (dalo by se říct v podhradí), jsme se sešli ke slavení
skoro ,,polnť' mše svaté- Sloužil ji otec Roland z Vršovic.
PřipomněIa bych rdda aspoň kázání. Kózdní o svě$lku, kteró mó
každý z nús uvttitř v sobě a o jeho možností či nemožnosti zóřit.
ZúležÍjenna nás samottých, zrla dovolíme našímvšednínstarostem (o jítllo, peníle, dobrý známky) aby postavily stínítkookolo
tašeho světýlka a nebo, zda budeme přijítnat Ježíšovttlósku
a tún i umožníme svěnjlku volttou cestu? !

MarkiÍn

ohlasy z tábora - Dražíč,99
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Že byla dobrá jídla a láboláky' táborová hÍa a obchod' ]eŽtě se mi íbila
plospektorská Výprava (honba)' Nelibi]o se mi rozděláVán Í sian Ů'

Pavel Karlovský

N/ně se líbilo Všechno. až na

L: Na láboře se mi íbi o Že byla lozcv čka
N: Na láboře se minelíbilo že přilotbae pada ] bÍány

'|

he2hyrlr
N: i\,4oc rychle to utekto

z|véA. q1

l.n obcl_oo oy' oldhe d-oldl' ld. d_lri'
Anol a dobie dotedle cau

budíček

Emil

['4o.,ra lv

vo'y'

se ibilo Všechno skolo, ale líbilo se m] lo' l/]e se ne íb lo komunismus. že srnes]
nenroh iVe stanu schovávat ňáký Věciiřeba pivko ale byo to pěkný'
[/]e

Bary

l]]áia
[/]ě

se tady nejvÍc lib lo ]akjsme našlipoklad a náVštěVák

Bylo to moc pěkný' AkoÍál že lo tak rychle ul'.klo'
Zrušilbych poridge, taky by bylo
dobrý kdyby s] někteíý li(liVíc uk ízel]Ve sla|u To co
se povedlo bya ceioláborovka
lÍdl' dob1' No lo é a' vie.h' o |aa caL 7J-A
D',,le
Anonim (ledá zviie)
L: Celotáborová hra' nočníh|íc{ky,láboÍák' pochodňová
noc' den bez Vedoucích' salon,
přepad Vlčat kol]páni po edníklid

Nejvíc se mi libil náVštěvák' proloŽe jsřne se zase selkali s ÍodičeÍnaa příbuŽnejma'
pak se m] libilo uŽ Všechno proloŽe Všechno mělo co do sebe'
Líb lo se m že jsme se moh i chodit poměÍně často koupa|' Bylo to supeÍ'
'
Ančá M

ýp se my KopŮf borde
N: lýpalo se my pochodňovej noc
z: znrěn bich Pupýka a Vaďu Anonim
L: ne

L: Všechno N| déšl'z| nic

NI Dlouhá honba llÍochU)'

l]ilijaď

Líbilo se mi |oho hodně ale nejvÍc koupání' spaní, honba PS: Lépe pište názvy druŽ nek
př: BUckersíeld (ne Bakeslied BakersÍeld).

moc líbilo' are slěŽu]u si, že to bylo lak kÍálký' J]nak no coment

L: LÍbilise mi Úseky z láborové hry, Dobléjíd|o, honba'
láborové rodeo' boclováni'

Vojtěch ll4átl

L: honba, prachárna, pochodňová noc Nj drncánl v aulobuse
L: Fšechno,

h

avně dobrá náladá N: Nlc Z: Nlc

Nšo_či

L: naproslo Všechno

}. :::']_':: :.synátor

."

"'

[ííra

Libíse mi' jak se Všichnina táboře dali dohromady do]ednéslpel paÍly. Taky sé mi]ibí
manŽelslví s manželem' Hlavně jeho aulo a te
Nelibily se mi hovada a Že mi lýáša,'lezla do

eÍorrI

É?l;

Líbilo se mijak siVšichnisupÍoVérozuměl] a VŠechny probéÍnyco byly hned Vyřešili.
Nelíb o-že mi Ep š přebíÍaa maržela'
LíbiLo _ nranže]+,,kluk'' a hlavně lVANŽELKA'

'',l lÓd'n. d nav L bv le1 ."bo| _|'"\r P ll"|tpj

.A n bll doblv olo9
ol o ,e Ť'' /A l
"..J"L .'obí',,.. r él dooi" pl'píavenou c.lo
l.iboío\oJ i 'u Jldlo -rF .' ul1a'o
,/e DVlo hoo' Á p' ** , (. i'o"';

Na' láDoie

co by se

PoZNA[r]:

nr]

".
VyloŽeně "";'
ne]íbilo'
Ondra

N.4ohl]

bysme se Víc chodii koupat

L: Všechno, hlavně poled]ríklid N: nic z: nic je lo
moc pěkné takjak lo je

Tina

.}ž ÝJ.' PŤ'+.li. rc.l'rkŘ rk'.\" sd. *o-ciuý i*16

Poznámka redakce:
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Přitožený plón
rocliájn!!!
ukažte doma

Ještě jSrne
schopni
VStře L)at
několik
no\,/áčků_
-T-a k je zkuste
sehnat-

sourEz

WATITETT

odjel jako Au - pair
clo Šr1carska.

Ten vždycky něčím

!!!!!

Vyhlašuji soutěž o nejkÍásnější Íotku VašíVlastní tvorby _
Hodnotí se především nápad' vtip, originalita atd...
casu je hodně, hodně moc ' aŽ do zimy do nadítky' Pomsta
(odměna) nevím iestlÍ bude sladká, ale určitě bude stát za tu trošku námahy! PodÍuky v podobě tvorby rodiče, prarodiěe, prapra

jiného rodiěe, kamaráda, medvidka Púa, červenáčkanebo
podobných exístencí, isou naprosto nepřípustné.

{rí!}iilii lřll&si
|'ťN{lÍ

'stllsi

a

Ps' veškérédotazy můžetesměřovat

Dik' Markéta .

ke mně.

soutěž podporuiu a VyhlaŠujU konkUrenc. Půjde o co největšÍsbírku
ÍotograÍís cedulem], na kterých je nápis se jménem' přÚmením nebo
přezdíVkou shodnou s kýmkoliV z našeho oddí]U'
Dík Jakub

t:

Rozrněry: 150/90/90
Ksicht potbuchlý
obYod svalů: ninjovský

