
 



 

„22. února si miliony skautů a skautek na světě připomínají, jaká je role skautingu ve vytváření lepší-
ho světa a udržování míru. Bývá to den plný radosti. Letošní 22. únor je ale smutný den. V myšlenkách 

jsme s našimi sestrami a bratry na Ukrajině a se všemi obyvateli Ukrajiny.“ 
 
 

Náš oddíl nesouhlasí a jednoznačně odsuzuje Putinův útok na Ukrajinu. Takové jednání na všech frontách 
odporuje svobodné mysli každého skauta a každé skautky a všem základům, na kterých skauting stojí. 

 
Pomožme tedy (nejen) dle třetího a čtvrtého bodu skautského zákona všemi možnostmi, které máme. Při-

spějte buďto přímo na účet velvyslanectví Ukrajiny (304452700/0300) nebo do všelijakých sbírek, např. Člo-
věk v Tísni, Charita Česká Ukrajina. V Mladé Boleslavi momentálně běží materiální sbírka v hotelu Věnec na 
Staroměstském náměstí. Zvažte darování krevní plazmy, s darováním krve vyčkejte na instrukce od Českého 

červeného kříže. 
 

Pomoct můžete i ukrajinským skautům přímo. 
 
Vypůjčuji si od bratrů a sester ze skautského Twitteru pár vláken, kde je shrnut postoj naší organizace a mož-

nosti pomoci. 
 

Vlákno o podpoře Ukrajině 

Stream o tom, jak mluvit s dětmi o válce 
 

 
Redakce Kima a vedení 8. oddílu vodních skautů Mladá Boleslav 

Člověk v tísni Charita Česká Repub-

lika 

Materiální sbírka ve 

Věnci 

Darování krve Klaudi-

ánova nemocnice 

Vlákno o podpoře Jak mluvit s dětmi 

o válce 

Jak mluvit s dětmi 

o válce 

https://www.clovekvtisni.cz/odsuzujeme-ruskou-agresi-na-ukrajine-8555gp?gclid=CjwKCAiAvOeQBhBkEiwAxutUVEv5GqdiMn0zio1G-_begIo-qmtITuaKVEHVjrOP_C66f_rvRxb1shoCyJsQAvD_BwE
https://www.clovekvtisni.cz/odsuzujeme-ruskou-agresi-na-ukrajine-8555gp?gclid=CjwKCAiAvOeQBhBkEiwAxutUVEv5GqdiMn0zio1G-_begIo-qmtITuaKVEHVjrOP_C66f_rvRxb1shoCyJsQAvD_BwE
https://www.charita.cz/podporte-nas/darujte/v-zahranici/charita-pro-ukrajinu/
https://www.mb-net.cz/mlada-boleslav-vyhlasila-sbirku-humanitarni-pomoci-pro-ukrajinu/d-77101
https://www.mb-net.cz/mlada-boleslav-vyhlasila-sbirku-humanitarni-pomoci-pro-ukrajinu/d-77101
https://bit.ly/3K3Is0p
https://twitter.com/skaut/status/1497238045854081024
https://twitter.com/skaut/status/1497279872909160451
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Stoprocentní docházku měli: 

V únoru byly 4 oddílové podniky.

 
Kdyby na světě zázraky byly 
a slzy, které z očí chudých kanou, 
se v jednu řeku slily, 
těmito slanými slzami od pláče 
zatopily by se ulice, náměstí, továrny, banky a 
paláce, 
a pláč a lkaní, padajíc v město bez ustání, 
zbořilo by je, až by z něho poušť a holé trosky 
zbyly, 
na kterých v noci bloudě vyl by šakal; 
kéž by se potom aspoň Jeremiáš našel, 
aby nad tím městem z hloubi duše plakal. 

Však člověk srdce má a srdce nejkrutější 
má sladkou chvíli odpuštění, 
má bolest smutná, cizí nejsmutnější, 
a proto, město života, radosti a bolesti, mé 
město, 
jiná pomoc není, 
než abych prominul a odpustil ti všecko, 
vždyť lidé mají ze železa svaly 
a přehlubokou víru, 
že přijde slavný čas, kdy křivdy se vyrovnají 
a bolesti své svrchovanou míru 
promění v radost - 
a pro ten zítřek náš 
již dnes bych odpustil ti vše, mé město, ulice má 
a dome, 
však to, že tvoje rozhledny, věže a komíny pod 
mraky 
tam nenechaly místo ani pro ptáky - 
i kdybych tě ještě stokrát miloval, 
to ne. 

Moudrosti srdce mého mnohem bližší pták 
ve prachu cest, 
a aeroplán ať letí do oblak, 
až třeba na Mont Blanc a na Mont Everest!  



 

 

Předvýpravová, skautská symbolika a zákon 

Sraz na hlavním vlakovém nádraží v Mladé Boleslavi v 7:20, návrat tamtéž v neděli v 18:05. Pojedeme do Kr-
konoš, ubytování zajištěno na Vosecké boudě. S sebou adekvátní běžky, běžkařské boty (kompatibilní s vázá-
ním, vhodné vyzkoušet předem, hůlky. Běžky a hůlky sepnuté, připraveny na převoz vlakem, zimní oble-
čení (buďte připraveni na nepřízeň počasí i přes případnou příznivou předpověď), čepice, rukavice, sluneční 
brýle, čelovka, uzlovačka, lehký spacák, karimatka, přezůvky, roušku/respirátor do vlaku. Do vlaku v pohor-
kách, ty si pak vynesete nahoru. Jídlo je zajištěno na sobotní večeři a nedělní snídani, zbytek z vlastních zá-
sob, nezapomeňte na pití. Vybíráme 600 Kč.  

Balte minimalisticky, avšak dostatečně, s batohy pojedeme na běžkách. 

Družiny si zajistí polní lopatku, psací potřeby, blok nebo sešit 

 

Příprava na boj družin, bližší info obdrží kormidelníci.  

 

Výprava na vodu se zahájením boje družin. 

 

Individuálně-družinová, ale spíš individuální, akce. 

 

Bližší info obdrží družiny od svých kormidelníků.  

 

 

 



 

V průběhu ledna a února probíhal jeden z tradičních oddílových podniků – mistr uzlování. Jak dopadl? Takto: 

3,48 Teri 3,35 Kanička 7,94 Čáp 3,35 Simča 3,19 Čáp 4,86 Simča 28,47 Simča 

3,59 Simča 3,68 DR 7,96 Smajlík 3,41 Maru 3,64 Maru 5,00 Matouš 29,79 Čáp 

3,68 Anika 3,79 Svišť 8,52 Simča 3,54 Dispro 3,66 Rob 5,05 Plavec 32,44 Kanička 

3,68 Elda 3,91 Rob 9,20 Anika 3,80 Teri 3,73 Dispro 5,18 Dispro 32,68 Matěj 

3,99 Rob 4,32 Plavec 9,48 Matěj 4,00 Plavec 3,74 Kanička 5,29 Anika 33,77 Anika 

4,01 Maru 4,41 Čáp 9,59 Jiskráč 4,06 Kanička 4,45 Matouš 5,53 Elda 33,90 Rob 

4,08 Čáp 4,43 Delfín 10,09 Svišť 4,26 Matěj 4,51 Delfín 5,57 Matěj 34,38 Matouš 

4,14 Kanička 4,45 Jiskráč 10,12 Tarzan 4,26 Ondra 4,95 Elda 5,62 Rob 35,59 Smajlík 

4,20 Plavec 4,87 Anika 10,87 Rob 4,51 Smajlík 5,05 Ondra 5,78 Kanička 36,66 Dispro 

4,34 DR 5,01 Bambule 11,06 Plavec 4,52 DR 5,24 Matěj 6,05 Delfín 36,86 Plavec 

4,40 Kubys 5,11 Matěj 11,10 Elda 4,65 Lískáč 5,40 Tarzan 6,08 Smajlík 38,75 Delfín 

4,41 Borůvka 5,19 Simča 11,18 Lískáč 4,79 Elda 5,82 Anika 6,43 Ondra 38,93 Elda 

4,47 Jiskráč 5,63 Lískáč 11,37 Kanička 4,84 Kubys 6,24 Kubys 6,96 Čáp 40,32 Ondra 

4,62 Ondra 5,85 Smajlík 11,73 Matouš 4,85 Vítek 6,77 Lískáč 7,02 Jiskráč 41,93 Jiskráč 

4,79 Matouš 5,95 Dispro 11,88 Dispro 4,91 Anika 7,46 Lumík 7,62 Tarzan 42,05 Kubys 

5,00 Vítek 6,07 Lumík 12,11 Delfín 5,23 Pepíno 7,71 Smajlík 8,27 Bambule 42,88 DR 

5,32 Bambule 6,78 Ondra 12,78 DR 5,37 Delfín 8,11 Bambule 8,59 DR 45,91 Tarzan 

6,24 Pepíno 7,20 Teri 12,78 Lumík 5,44 Matouš 8,23 Plavec 9,33 Pepíno 47,60 
Bambu-
le 

6,28 Delfín 7,56 Kubys 13,18 Ondra 5,63 Jiskráč 8,93 Teri 11,68 Lumík 51,41 Pepíno 

6,38 Dispro 7,69 Tarzan 13,27 Pepíno 5,70 Bambule 8,97 DR 12,51 Kubys 55,29 Lumík 

7,86 Zubr 8,03 Zubr 14,28 Teri 5,82 Lumík 9,07 Pepíno 18,52 Vítek 59,28 Teri 

8,40 Tarzan 8,27 Pepíno 15,19 Bambule 5,85 Rob 9,36 Zubr 21,59 Teri 66,81 Lískáč 

11,4 Lumík 8,88 Elda 18,62 Zubr 6,68 Tarzan 10,7 Jiskráč 25,38 Lískáč  Zubr 

13,2 Lískáč  Šikula  Šikula 7,17 Zubr  Šikula  Šikula  Vítek 

 Šikula  Vítek  Vítek  Šikula  Vítek  Zubr  Šikula 



 

Schůzku jsme začali jako obvykle, ale tentokrát bez Fretky. Na schůzce jsme si vyplňovali stezky a ti, co ji 
předtím nedostali, no... tak ji dostali. Ti, co nebyli na uzlování, si douzlovali a prohlédli si nové nástěnky. Skoro 
na konci byla ještě hra, kterou stihly jenom dvě družiny. Na hru přijel i Fretka, ale moc jsme se s ním neviděli. 

Hudební schůzka začala tím, že Budul pustil na promítačku tancujícího Shreka. Dále jsme hráli hru. Na čela 
jsme si nalepili papírky známých skladatelů a jejich děl. Museli jsme se najít, v každém týmu musel být por-
trét, jméno spisovatele a dvě známé skladby. Potom, co jsme se našli jsme si povídali o jednotlivých spisova-
telích. Hned na to jsme měli poznávačku písniček. Budul s Pampeliškou nám pouštěli písničky, které měli 
připravené. Bylo to rozdělené na kategorie. Jednou za čas, mezi kategoriemi probíhal turnaj zpěvu a společné 
zpívání… Schůzku jsme ukončili imitováním koňských dostihů – rytmická hra. V hale jsme našimi pohyby, 
dupáním, vytvářeli, jak koně běží a skáčou. Byla to hezká schůzka a moc mě bavila! 

Když všichni dorazili na schůzku, začal rozehřívací závod jednotlivců, který měli na starost člunaři družin. Jeli-

kož celá družinovka měla probíhat v duchu zimních olympijských her v Pekingu, byl závod uspořádán jako 

biatlon bez sněhu. V další části schůzky každý prezentoval nějakou aktualitu z her v Pekingu. Dozvěděli jsme 

se například o maskotu OH, nebo o materiálech ze kterých se vyráběly medaile. Po aktualitách jsme se rozdě-

lili do družin a uspořádali jsme turnaj v curlingu (samostatně v družinách). Na stole byl terč, do kterého jsme 

se strefovali čajovými svíčkami. Nejdřív jsme hráli každý s každým a pak jsme se rozdělili do dvoučlenných 

týmů. Myslím, že jsme se dost pobavili. Na závěr následovala debata o sportovních tématech, na kterou nám 

nezbylo moc času, a tak jsme si v krátkosti popovídali o sportu jako školním předmětu. Usoudili jsme, že 

bychom chtěli mít tělocvik častěji, a že bychom chtěli mít lepší učitele. 

Na začátku pro nás Rob, Plavec a Matouš připravili „bezlyžový biatlon“. Potom jsme měli každý krátký výklad 

o tom, co se děje na olympiádě. Poté následoval stolní curling, který vymyslela Simča. Potom byl hovor na 

různá témata olympiády a zhodnocení schůzky.  

Já si myslím, že to bylo super, hlavně Robův biatlon. 

Scházíme se na družinové schůzce v plném počtu. Začínáme (nakonec) společným biatlonem s ostatními 

družinami, pod vedením člunařů. Mezitím kormidelník připravil vevnitř další aktivitu. Po biatlonu se družina 

vrátila dovnitř. Následovaly novinky ze ZOH, které si měli členi připravit. Po novinkách jsme šli na lední stolní 

hokej. Po velice vyrovnaných zápasech jsme se dostali do finále, kde hráli Čáp proti Anice. Ta nakonec vyhrá-

la. Hokej jsme skončili zhruba v 17:45, a tak nám na diskuzi nezbyl čas. Po zpětné vazbě se už vydáváme do-

mů.  



 

Ze začátku jsme byli chvilku v klubovně a pak nám bylo řečeno, že máme jít ven, kde jsme běhali biatlon. 
Vedl to celý Rob, který nic nedělal, jenom nám vysvětlil trasu. Běželi jsme 3 kolečka, ještě jsme u toho házeli 
na cíl. U prvního kolečka jsme už byli všichni zadýchaný, po 3 kolečkách tohoto velice úžasné ho běhu jsme 
šli zpátky do klubovny, kde na nás čekal Curling. Zápasy byly napínavé, ale vlastně nebyly – Borůvka nalepila 
terč křivě, takže tu furt někam lítalo. Po 10 úžasný zápasech jsme šli zpátky do společenky, kde jsme si chvíli 
zase povídali a pak jsme se rozloučili a odešli. (redakčně upraveno) 

Sešli jsme se v sobotu časně ráno na loděnici. Naložili jsme lyže, 

přeskáče, batohy a vyrazili jsme. Cesta utekla docela rychle. Někdo 

spal, někdo si povídal a vzadu v autobusu se zpívalo. Z parkoviště 

v Rokytnici jsme s lyžemi a s batohy vyšli k vleku. Koupili jsme per-

mice a vyrazili vzhůru brousit svahy. Lyžovalo se krásně, sjezdovky 

byly pevné, skvěle upravené a na cestu nám svítilo silné sluníčko. 

Po  několika hodinách na lyžích jsme se okolo jedné přesunuli 

na Dvoračky. Poobědvali a začali se chystat na závody. Kdo zrovna 

nezávodil, nebo něco nechystal, jezdil a trénoval na sjezdovce 

pod Dvoračkami… Začalo se skokem do dálky. Skokánek byl strmý 

a  vyhazoval do vzduchu, kdo to ustál, byl borec. Po skoku následo-

val slalom. Závodu se účastnili i běžkaři, Treska se Žralokem. Byla to 

zajímavá a zábavná podívaná. Po slalomu přišla poslední dispiclína 

a to sjezd. Čas nás tlačil, atak jsme bohužel nestihli obří slalom, 

snad příště. Po závodech jsme se přemístili na chatu Erlebašku. 

Zabydleli jsme se, dali sušit mokré věci a začala se vařit večeře. 

Večer proběhlo slavnostní vyhlášení závodů, rozdaly se medaile 

a diplomy… Mohl začít večerní program. Rozdělili nás na osm men-

ších družin po čtyřech, ve kterých jsme se potom účastnili soutěží, 

her a dispiclín. Například pití půl litru vody na závod, prolézání stolu 

bez dotyku země, nebo výdrž v pozici prkno. Celé se to završilo 

skládáním živého obrazu s myšlenkou využití náhodných slov. Vy-

hlásila se vítězná družina a po slovech DOBROU NOC, HAM se šlo 

spát. Ráno jsme vyběhli na rozcvičku, svítilo sice sluníčko, ale zima 

byla. Následoval dobrovolný sněžník, ranní vyválení ve sněhu. 

Po  snídani jsme šli na svahy. Lyžovalo se opět pod Dvoračkami. Báli 

jsme se, že by na Lysé byly velké fronty, jako tomu bylo v sobotu. Po pár hodinách na lyžích přišla řada 

na tradiční, tentokrát netradičně připravený Krakonošův knoflík. Byl to úplně jiný knoflík než jindy. Skvělá 

změna. Obsahoval několik odlišných dispiclín, různě odměňovaných tzv. malými knoflíky. Vyhrála ta družina, 

která jako první dosáhla deseti knoflíku z odlišných soutěží. Po Krakonošově knoflíku jsme jeli na oběd, 

po skupinkách, tam kde bylo místo. A po obědě už k autobusu a domůů. Byl to krásný, náročný víkend plný 

zábavy, krásného počasí a soutěživé nálady…  

 

Počasí nám vskutku přálo a 

v průběhu celého týdne se nám 

otevíraly nádherné výhledy do údolí i 

do hor. Na obrázku chata Elektra a 

Vlčí hřeben. 



 

 

 

 

V sobotu večer jsme hráli takovou hru. Byli jsme rozřazení do 

8 skupin, ve kterých jsme plnili různé úkoly. Například panto-

mimu, jezení chleba na rychlost, pití vody na rychlost a stará 

hra prolézt pod stolem bez dotyku země. A na konec byl 

vymyšlen jeden úkol, že jsme měli udělat živý obraz na téma 

pes, sofistikovaný, grapefruit, hydrosféra. Tyto hry mě bavily. 

Pak jsme měli ještě chvíli volno a pak jsme šli spát.  

Druhý den ráno byla krátká rozcvička, po které jsme zabalili 

věci, měli snídani a šli jsme lyžovat. Lyžovali jsme na Dvorač-

kách nad Erlebaškou. Lyžovali jsme tam as do 12:00. Poté 

jsme hráli hru Krakonošův knoflík ve stejných týmech jako 

v sobotu večer. V knoflíku bylo více úkolů, například otužilec 

– projít potokem. Po této napínavé hře jsme se šli najíst na 

Dvoračky, ale na Dvoračkách bylo plno, tak jsme se rozdělili 

do skupin. Měli jsme sraz ve 3 hodiny na parkovišti, tak jsme 

se svižně odjeli někam najíst. Každá skupina jela jinam. Po-

tom, co jsme se každá skupina najedli, jsme jeli na parkoviště 

pod ski areálem. Poté už nás cekala jenom cesta autobusem 

domů. 

Lítá sportovní klání  

Na svazích pod Dvo-

račkami. Na další 

stránce si můžete 

pročíst důkladných 

výsledků všech klaní 

v kategoriích skautů 

a skautek 

Momentka z veselého 

večera na krbárně. 

Oblézání stolu, neboli 

ten stůl je lakovaneeej. 

Více fotek z této 

vydařené akce 

najdete zde. 

https://photos.app.goo.gl/uMXnJrzXPNKqLzEp7
https://photos.app.goo.gl/uMXnJrzXPNKqLzEp7
https://photos.app.goo.gl/uMXnJrzXPNKqLzEp7


 

3 4  28,97 29,97 22,44  29 

3,5 3 3 30,1 29,53 23,19  32 

5   27,75 35,59 19,12  19 

4 4,5 4,5 28,19 29,5 20,18 19,78 23 

4,5 4,5 6 28,88 23,91 18,47 18,44 12 

3,5 4 4 30,94 31,25 21,38 20,94 30 

9 6,5 8,5 21,56 22,35 18,22 17,91 4 

6   32,85 27,78 18,94 18,94 17 

5 6 7 25,97 26,47 19,3 17,88 9 

8 6,5 5 23,94 23,28 18,43 18,56 7 

7,5   27,25 27,37 20,88  16 

4   28,65 29,18    

2,5   34,28  23,34  36 

   38,22  28,22   

6   1 26,88 27,56 18,97 19,03 6 

5 4 4 2 24,97 30,05 17,94 17,53 4 

2 3 5 2  25,1 19,79 19,44 7 

1,5 2 2 5 30 30,56 22,94 20,59 15 

   x 31,15 32 24,91   

2,5   4 29,66 30,97 24,44  16 

5 4 5 2 31,1 31,4 21,37  16 

4,5 3,5 3,5 3 49,78 27,21 21,28 21,1 12 

   x 41,07 40,91 36,66   



 

Příštího dne brzy ráno probudil Arabellu Bishopovou kovový zvuk trubky a neodbytné vyzvánění lodní-
ho zvonu. Podívala se z okna na zčeřenou zelenou vodu a začala si uvědomovat, že se něco děje. Slyše-
la zvuky spěšné práce, dusot četných nohou, křik ochraptělých hlasů a převalování těžkých předmětů ve 

velké kajutě pod její kabinou. Také lord Julián už byl vzhůru a rychle se oblékal. A když vyšel za chvíli 
na zadní palubu, spatřil nad hlavou celou horu bělostných plachet. Na ráhnech Arabelly byly napnuty 
všechny plachty; bylo třeba co nejlépe zachytit ranní větřík. Kol dokola se rozprostírala nekonečná dál-

ka oceánu a zlatě se jiskřila v záři slunce. Na střední palubě horečně pracovalo asi šedesát mužů. U 
zábradlí, přímo nad lordem Juliánem, stál kapitán Blood a hovořil s jednookým obrem, jehož hlava byla 
omotána červeným bavlněným šátkem a jehož modrá košile byla na prsou rozhalena. Když k nim lord 

Wade přistoupil, přestali mluvit. Pak se Blood otočil k příchozímu. „Dopustil jsem se velké chyby, na 
mou věru. Měl jsem si to řádně rozmyslet, než jsem se v noci tak přiblížil k Jamajce. Ale chtěl jsem vás 
co nejdříve vysadit na břeh. Pojďte sem nahoru. Chci vám něco ukázat.“ Lord Julián, který nechápal, oč 
jde, vystoupil nahoru po schodech, podíval se dozadu a vykřikl údivem. Asi tak ve vzdálenosti dvou mil 
bylo vidět tři velké bílé lodě, které sem směřovaly. „Nemají vztyčené vlajky, ale patří k jamajskému loď-

stvu.“ Blood hovořil bez rozčilení, ba dokonce s jistou dávkou lhostejnosti. „Když začalo svítat, zjistili 
jsme, že jim plujeme do náručí. Obrátili jsme tedy a od toho okamžiku s nimi závodíme. Ale Arabella je 
už dobré čtyři měsíce na moři a nemůže dosáhnout té rychlosti, kterou bychom potřebovali, protože se 
za tu dobu usadily a vyrostly na dně lodi všelijaké mořské rostliny.“ Wolverstone si zahákoval palce do 
širokého koženého pasu a ze své velké výšky posměšně shlížel na lorda Juliana: „A to znamená, že asi 
zažijete ještě jednu námořní bitvu, Vaše lordstvo, než se dostanete na pevnou půdu.“ „O tom právě teď 
diskutujeme,“ řekl Blood. „Já se totiž domnívám, že v boji s takovou přesilou nemáme žádnou naději.“ 

„Čert vem přesilu!“ Wolverstone vysunul svou mohutnou bradu kupředu. „Na tu jsme zvyklí. U Maracai-
ba byla mnohem větší přesila, a přesto jsme se dostali ven a ještě jsme ukořistili tři lodi.“ „To je asi zna-
mení, abychom zastavili,“ pravil Blood týmž lhostejným hlasem a povzdechl si. Wolverstone se vzpurně 

postavil před svého kapitána. „Raději jsem ochoten setkat se s plukovníkem Bishopern v pekle, než 
abych se na jeho rozkaz zastavil.“ Odplivl si zřejmě proto, aby dodal svému výroku většího důrazu. „Ale 
neračte zapomínat, že jsem tu ještě já,“ prohlásil lord Julián s velkou důstojností. Wolverstone se zasmál 
a lord Wade zrudl. Zvýšil proto svůj hlas nad obvyklý unylý tón. „Ujišťuji vás, že moje slovo má v Anglii 
velkou platnost.“ „Ano, ale tady není Anglie!“ Tu zarachotil výstřel druhého děla a koule dopadla ani ne 

půl kabelu za jejich lodí. 



 

Jedním z dalších seriálů, kterým bychom chtěli obohatit Kima, jsou 

krátké příspěvky o významných Češích, kteří po sobě zanechali neza-

nedbatelnou stopu ve světě. Doufám, že především starším skautům a 

roverům, ale i ostatním čtenářům oddílového časopisu, budou tyto 

články zajímavým obohacením. Skaut je ochráncem cenných výtvorů 

lidských a těmi zdaleka nejsou jen věci materiální, nýbrž také hodnoty 

lidské kultury a vědění. 

Nejde o žádný oficiální seznam významných Čechů a už vůbec ne o 

výsledky ankety Největší Čech z roku 2005, ale o mnou sestavený sub-

jektivní výčet lidí, ve kterém nejde jen o dnes známé osobnosti, 

ale mnohdy také o lidi, jejichž úspěchy nebo životy nebyly medializo-

vány, nebo z různých důvodů nezůstaly v obecném povědomí dnešní 

české společnosti. Upozorňuji, že pojem „Češi“ v tomto výčtu nemusí 

vždy znamenat příslušnost k národu, ale zahrnuje osobnosti pocházejí-

cí, nebo výrazně spjaté s Českými zeměmi, což je v dnešním kontextu 

doby (nebo i v kontextu doby, kdy žili) dle mého názoru důležitější. Do 

výčtu jsou většinou zahrnuty osobnosti žijící v 18. století a později, 

tedy od doby osvícenství a formování občanské společnosti. Ano, exis-

tují i knížky, kde se o těchto lidech dočtete, ale zde přináším alespoň 

stručný výtah a třeba motivaci si o jejich životech něco přečíst. 

Meteorologie, věda zabývající se počasím, je důležitá pro každodenní 

život a mnohé profese lidské činnosti. Pro nás obzvlášť při pobytu a 

orientaci v přírodě, při výpravách do hor nebo na vodu. Klimatologie, věda studující podnebí a atmosférické 

jevy v globálu, je klíčová k pochopení života a podoby biosféry planety. Tím pádem je důležitá i pro nás pro 

skauty jako ochránce přírody. Dostává se do popředí v souvislosti se stále viditelnějšími změnami klimatu. 

Čechem světového významu, který přispěl k rozvoji těchto vědních disciplín, byl Stanislav Hanzlík. 

S. Hanzlík se narodil roku 1878 v Plzni; roku 1902 získal doktorát na Filozofické fakultě Karlovy univerzity 

v Praze jako žák prvního českého profesora meteorologie a klimatologie Františka Augustina. 

Ve studiu pokračoval ve Štrasburku, Berlíně a Harvardu v Cambridge. V letech 1903-1906 pracoval 

na stážích v USA. Roku 1905 se zúčastnil expedice v Alžírsku za úplným zatměním Slunce. V letech 

1906-1908 působil v Ústředním ústavu pro meteorologii a geodynamiku ve Vídni. Roku 1908, po úmrtí prof. 

Augustina, se stal ředitelem univerzitního meteorologického ústavu. Od roku 1913 byl profesorem přírodově-

decké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zemřel v roce 1956 v Praze. 

Mezinárodního měřítka dosáhly jeho práce o rozdělení meteorologických prvků v anticyklonách (tlakové 

výše) z roku 1908 a cyklonách (tlakové níže) z roku 1912. Byl jedním z prvních meteorologů, 

kteří popsali vertikální profil tlakových útvarů, a je mu připisován objev teplých anticyklon. Byl prvním, kdo na 

základní články všeobecné cirkulace atmosféry pohlížel jako na trojrozměrná tělesa a nezkoumal je pouze na 

základě přízemních pozorování, ale např. s pomocí meteorologických draků. 

V roce 1928 byla vzhledem k rostoucímu zájmu o klimatické změny vytvořena mezinárodní komise pro vý-

zkum klimatických změn, do jejíž práce se zapojil. Byl nejvýznamnějším představitelem československé mezi-

válečné meteorologie a dynamickým meteorologem světového významu. 



 

 

V Indonésii řeší již delší dobu docela zajímavý pro-

blém – propadá se jim hlavní město, Jakarta. A tak 

byl v roce 2019 byl poprvé vznesen návrh na přesun 

hlavního města na Borneo a letos v lednu pro něj 

vybrali i jméno. Indonésie je 4. největší země světa 

podle počtu obyvatel, jedná se tedy o docela velkou 

věc. Ještě si, milý čtenáři, dovolím jednu zajímavost – 

obdobnou proměnou prochází momentálně ještě 

jedna velká země, Egypt.  

Budul 

 
 

 

Do konce března můžete ve sklenících Botanické 
zahrady PřFUK v Praze navštívit výstavu Intimní život 
rostlin, na které se podílel náš bývalý člen Cvrček - 
Jakub Štenc.  

Ještěr 
 

 

 

Ruský fotograf Dmitrij Koch vytvořil fascinující sérii 

snímků zachycujících lední medvědy, kteří obsadili 

opuštěné budovy meteorologické stanice na ostro-

vě Koljučin mezi Ruskem a Aljaškou.  

Ještěr 

 

Místní spolek Českého svazu ochránců přírody - 

Klenice vydal jedinečnou knihu o chráněných úze-

mích Mladoboleslavska. 15. února proběhl v mlado-

boleslavském muzeu křest knihy s vernisáží výstavy, 

kterou zde můžete navštívit.  

Ještěr 

 

Lední medvěd v opuštěném domě, Dmitrij Koch  

(dmitrykokh.com) 

Propadající se město 

ČSOP Klenice Intimní život rostlin 

Lední medvědi 

https://www.dmitrykokh.com/
https://www.dmitrykokh.com/
https://bbc.in/33HYmO6
https://bit.ly/3vn1XwJ
https://www.dmitrykokh.com/places#/chukotka/https://bz-uk.cz/cs/intimni-zivot-rostlin-vystava
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