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ÚVODNÍČEK 
Naděje zanech, kdo mnou ubírá se! 

Čauvas, 
zdravím všechny Poutníky z dalekého Německa. Ano, slyšíte správně 
z DALEKÉHO. Ono se to nezdá, ale západní Něměcko, kde teď nějaký čas 
bydlím, je od nás pěkně daleko. Žlutým autobusem je to devět hodin. No, 
ještě že mají kafe zdarma a sluchátka s televizkou. 
 Toto číslo je speciální. Připravoval ho totiž z velké části Krysař. Za 
to mu skláním poklonu. Pustit se do tak velkého čísla není vůbec žádný 
med. A spoustu textů i sám napsal či upravil. Všechna čest. 

Jak sami víte, Krysař je sám o sobě dost alternativní člověk. No, a 
proto i toto číslo je zvláštní. Jak svým obsahem, tak i názvem či titulní 
fotkou. A proč má 26. číslo tento název? Na to si musíte přijít sami. 
Třeba i po přečtení textu o Františku Čuňasovi Stárkovi. 

Asi se ptáte, proč tedy úvodníček nenapsal Krysař? No, je to jedna 
z věcí, která zbyla na mne. Dostal jsem k tomu pouze podnadpis. A ten 
vůbec nevím, co znamená a kdo ho napsal či vyslovil. Tak tedy, kdo mi 
první napíše, kdo napsal či řekl „Naděje zanech, kdo mnou ubírá se“ má 
u mě měňák. 
 
A tady máte na úvod taky něco od Krysaře: 
 
Text, 
text, text text text text text text text text text text text text text text 
text text text text text text text text text text text text text text text 
text text text text text text text text text text text text text text text 
text text text text text text text text text text text text text text text 
text text text text text text text text text text text text text text text 
text text text text text text text text text text text text text text text 
text text text text text text text text text text text text text text text 
text text text text text text. 
 

 

( Mates + Krysař ) 
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AKCE BUDOUCÍ 

Termín Název Místo Poznámka 
23.–25. 11. 2018 Listopadovka Roudnice Bude i lanový park? 

14.–16. 12. 2018 Vánočka Hubertka Dárečky s sebou 

26. 12. 2018 
XXX. putování za 
vánoční vločkou 

Neznámé 
Legendární akce již 

potřicáté 

18.–20. 1. 2018 
Lyžo-bobo Krkonoše,  

Pencovka 
Rodiče a přátelé 

oddílu vítáni 

25.–27. 1. 2019 
Zapalovač 

Tajné 
Kurz pro začínající 

vedoucí a rádce 

8.–10. 2. 2019 
Únorovka 

TZ Mezno 
Kam se s Rychlými 

Šípy vydáme? 

15.–17. 3. 2019 Březnovka Mšeno Opět na Kokořínsko 

18.-21. 4. 2019 
Velikonočka 

Zátoka pláňat 
Trochu pomůžeme 
táborové základně 

26.-28. 4. 2019 Kmenová akce Tajné Bude to stát za to! 

 
 

 Každou středu pořádáme schůzky, kde smysluplně trávíme odpoledne. 

Pobavíme se při hrách a něco se naučíme z dovedností pro život (zdravo-
věda, vázání uzlů, jak si zabalit na výpravu apod.). 
 
Každou středu od 16:30 do 18:30 na adrese Norská 16, Praha 10 
 

 Jednou až dvakrát do měsíce jezdíme na vícedenní výpravy 

 Občasně pořádáme vzdělávací akce pro širokou veřejnost 

 Pořádáme jednodenní akce s různou tématikou 

 Na programu máme akce pro veřejnost, rodiče, přátele 

 Párkrát do roka máme netradiční schůzky 

 V únoru jezdíme lyžovat a bobovat   
 V srpnu jezdíme na letní tábor   
 Účastníme se Srazu oddílů 

 Pravidelně se vzděláváme na Celostátní vzájemné výměně 
zkušeností 
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KRONIKA STRUČNĚ 
Bourání tábora 

Tak bylo na čase zase uklidit tábor, abychom se měli za rok kam vrátit a 
v čem spát. Zpestřením bylo této že z pátku na sobotu jsme přespali na 
neznámém místě. Na jakém? Zeptejte se lidí, kteří tam byli... 
 

Kydání hnoje 

Proběhla akce s názvem Kydání hnoje. Vedoucí oddílu vyjeli ven do 
Jizerských hor, aby se sladili a připravili na další rok. Zároveň se 
probírala témata, která ovlivní dění oddílu na roky dopředu. Mimo porady, 
která trvala čistého času 21 hodin – ano, čtete dobře – vedoucí prošli 
minivýcvikem v tom, jak vést reflexi u programů, které vedou. Zároveň 
šlo o aktivitu zaměřenou na komunikaci mezi sebou. 

 

Sraz oddílů 

Pořádali jsme Sraz oddílů 2018. Nosné téma bylo Kytice od Karla 
Jaromíra Erbena. Celkově se na srazu v Zátoce Pláňat sešlo 150 lidí 
z 8  oddílů, a to z Poutníků, Krhútů, Sportíků, Tuláků – Malešic, Ginkga, 
Koníků, Stopy a Mopíků. 
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72 hodin: Kouzelná škola Marie Montessori 

V rámci projektu 72 hodin jsme pomohli Kouzelné škole v ulici Kodaňská. 
Jednak jsme se dozvěděli, jak se učí děti ve škole dle metodik Marie 
Montessori a druhak jsme pomohli s věcmi, které v běžném provozu škola 
nestíhá. 
 

 
 

Promítání fotek a videí z roku Vikingů a Holubinek 

V Neobyčejné klubovně jsme ukázali výběr toho nejzajímavějšího, co 
jsme během minulého školního roku a prázdnin zažili. A nebylo 
toho málo! 

 

Podzimní bazárek 

V říjnu jsme organizovali bazárek. Vybralo se neuvěřitelných 1840 Kč, 
z čehož polovina půjde na pomoc dětem a mladým lidem z dětských do-
movů do organizace Letní dm (letnidum.cz) a polovina na Neobyčejnou 
klubovnu. Kromě samotného prodeje oblečení a doplňků proběhl na akci 
koncert dvou kapel.  
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Podzimní prázdniny v Nových Hradech 

Poprvé jsme se setkali s klubem Ryhlých Šípů, Ježkem v kleci a Stínadly. 
Po úvodním setkání s podivným mužem v pražských uličkách jsme se pře-
sunuli na jih Čech. Tam jsme psali oběžník, chodili po okolí a nakonec 
došlo i na slavné: „To je nečestné a nesportovní!“ 
 

Borcovka: Vyrob si čapku a házedlo 

Na akci pro veřejnost jsme vyráběli čepice a házedlo. To druhé slovo, 
pokud neznáte, je létající model letadla. Rovnou jsme je poté vyzkoušeli 
v parku. A létaly parádně. 
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KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ 
(1821–1856) 
Vše to začalo, když se dne 31. října roku 1821 kupci Matějovi Havlíčkovi 
a jeho ženě Josefíně Dvořákové narodil syn Karel. Celým jménem Karel 
Havlíček, ale později si přidal střední jméno Borovský podle rodné vsi 
„Borová.“ 
 
 „Přišel jsem na svět mrtev a jenom násilím mne přivedli k sobě.“ - 
tak vzpomíná Karel na první chvíle jeho života. Karel byl odjakživa 
přemýšlivý, umíněný, samotářský a možná i tvrdohlavý. I když jeho 
rodina byla dobře finančně zajištěna díky otcovu kupeckému talentu, 
měl nejeden konflikt s rodiči, proto často hodil k vikáři Janu Brůžkovi a 
učiteli Antonínu Línkovi, kteří měli na jeho výchovu nemalý vliv. Když 
Karel dokončil školu v Borové bylo mu teprve 8 let. Na rok začal hodit do 
školy v Jihlavě a poté přestoupil do klasického gymnázia v Německém 
Brodě. Po roce se Karlovy rodiče přestěhovali za Karlem do domu na rohu 
náměstí. Karel se na škole seznámil se studenty Vilémem Gablerem a 
Františkem Jirglem. Společně přistoupili k rituálu, tzv. vlasteneckému 
křtu, kde Karel přijal podle svého rodiště jméno Borovský. 
 
 Vliv Prahy Havlíčka motivoval se zaměřit na samostudium češtiny a 
slovanské literatury. Českou společností tehdy hýbala idea slovanské 
vzájemnosti jako forma obrany české kultury. Jemu nejsympatičtější byli 
Jihoslované a s některými z nich navázal velmi úzké vztahy. S přáteli 
pořádali sezení, kde měli velikášské obrozenecké plány. Ve studiích chtěl 
pokračovat na kněžském semináři, ale poměry v Klementinu a celkový 
chování v církvi jej od studia odradily, ale též otřásly jeho křesťanskou 
vírou. Ze semináře byl vyloučen, ale ideu působit na lid neopustil. Ovšem 
následná snaha stát se učitelem také nevyšla. V červnu 1842 vyrazil 
pěšky poznat svět a nohy ho donesly do Krakova, Vysokých Tater či do 
Liptovského svatého Mikuláše. 
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Po návratu z cest se 
nadále věnoval 
samostudiu, až zaujal 
opatrovníka univerzitní 
knihovny Pavla Josefa 
Šafaříka. Ten mu v říjnu 
roku 1842 nabídl práci u 
svého přítele, 
univerzitního profesora 
v Moskvě. Nadšený Karel 
okamžitě přijal. Český 
národ viděl v Rusku 

velkou oporu, proti silně postaveným Němcům a Maďarům, kteří žili na 
úkor slovanských národů v Habsburské monarchii. Existovala obava, že 
Němci chtějí Slovany asimilovat a bezpečí existuje pouze v přátelství s 
jinými Slovany. Karel chvátal se do opěvované země ruské podívat. 
Neodradilo jej ani oddalování výdeje povolení k vycestování, díky němuž 
alespoň poznal ve Lvově rodinu Karla Vladislava Zapa. 
Do Moskvy dorazil počátkem února 1843 a byl ohromen. První měsíce 
viděl carskou říši Slovanů v zářivých barvách, ale následovalo 
vystřízlivění. Po zkušenostech z chování panstva k poddaným jako k 
otrokům, přetvářkou a povrchností církve a společenské elity se jeho 
názor v záchranu Ruskem razantně změnil. Když ruský pán nechá žít v 
bídě svého poddaného, jak asi bude vypadat vztah Ruské země k jiným 
zemím slovanským? Nakonec mezi ním a jeho ruskými živiteli došlo k 
hádce a Karel v červenci 1844 opustil Rusko. Zkušenosti z této cesty 
následně sepsal a vznikly tak dodnes známé Obrazy z Rus. 
 
 Havlíčka po návratu do Čech zastihla zpráva o smrti otce. Rozhodl 
se pobýt v Německém Brodě u své matky. Jeho vlastenecká aktivita vedla 
v tomto malém venkovském městě k organizaci ochotnického divadla a k 
první vážné lásce s dcerou místního měšťana s  Fany Wiedenhofferovou. 
Touha si dívku vzít ho donutila odjet v dubnu 1845 do Prahy a živit se 
psaním. I když se zde Karlovi brzy otevřela cesta k dobré kariéře, ze 
svatby sešlo. 

 
Ilustrace 1: K. H. Borovský na bankovce 
zdroj: http://pisek.svobodni.cz 
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 Díky příspěvkům do novin a časopisů začal navazovat nové a 
důležité kontakty s elitou českého života. Významným článkem byla jeho 
ostrá kritika novely Josefa Kajetána Tyla „Poslední Čech", kde poprvé 
úspěšně uplatnil svůj mistrovsky jazyk a smysl pro humor a ironii. 
Havlíček vyzval národ, aby přestal o vlastenectví mluvit či psát ,ale začít 
se vlastenecky chovat. Navíc perfektně odolal Tylově očekávané zlostné 
reakci. Velká část české inteligence v čele s Palackým spatřila v Karlovi 
nového spojence. Proto když Karel Vilém Medau převzal koncem roku 
1845 vydávání Pražských novin, věděl František Palacký i Pavel Josef 
Šafařík koho mu doporučit jako nového redaktora. Karel tak stojí rokem 
1846 v čele novin. 
 
 Začaly vycházet satirické články, kde popíral ideu slovanské 
vzájemnosti a naopak poukazoval na potřebu federace habsburské 
monarchie jako cestu smíru mezi národy v ní žijící a tím zajištění 
bezpečí před Rusy a Němci. Taky upozorňoval na potřebu vyšší české 
technické školy, popisoval smysl obcí, komentoval zahraniční události a 
mnoho dalšího. Karel tak stál u přerodu českého kulturního hnutí. Jak 
jeho sláva stoupala, stával se více vlivným. A tak když roku 1848 padl 
původní režim, přešel Karel z vládních Pražských novin do nově zřízených 
novin Národních. Ty byly nezávislé a zcela v jeho režii. V osobním životě 

Ilustrace 2: Noviny, zdroj:https://img.ceskatelevize.cz 
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se Havlíček téhož roku oženil s Julií Sýkorovou, spolu měli jedinou dceru 
Zdenku. 
 
 Příslib ústavy roku 1848 po letech vlády absolutismu Karla naplnilo 
nadšením a optimismem. Počáteční nadšení lidu nahradilo zklamání. 
Havlíček jako jeden z mála upozorňoval na vzrůstající moc bohatých a 
postupné omezování svobody. Za to byl souzen a ačkoliv zproštěn 
obžaloby, bylo mu úředně zakázáno v lednu 1850 Národní noviny vydávat.  
 

 
Karel nadále vystupoval velmi ostře proti vládě.  Po zastavení 

Národních novin 1850 vydával v Kutné Hoře týdeník Slovan. V roce 1851 
publikoval soubor článků Duch národních novin a Epištoly kutnohorské. 
  
 Za svou novinářskou činnost byl Borovský v létech 1851-55 
internován do Brixenu, kde napsal satirické skladby Tyrolské elegie, Král 
Lávra a Křest svatého Vladimíra. V nich napadal absolutismus a světskou i 
církevní reakci. Rok píše po návratu z Brixenu a 29. července 1856 umírá 
ve věku 35 let na tuberkulózu. Na pohřeb se sešli jak česká inteligence 
tak i normální lid, dokonce Božena Němcová mu položila na hrob trnovou  
korunu jako znak mučedníka. Karel je považován za zakladatele české 
moderní žurnalistiky, usilující logickými argumenty i ostrou satirou 
oprostit skutečnost od dogmat, mýtů a iluzí. 

 

Ilustrace 3: Brixen, zdroj:https://sentres-cdn3-456069.c.cdn77.org 
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„Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo chválit.“ 
- K. H. Borovský 

 

Doporučené filmy / literatury: 
 
Film: 

• Karel Havlíček Borovský od režisérky Ljuby Václavové. 
 
Literatura: 

• Tyrolské elegie od K. H. Borovského 

• Obrazy z rus od K. H. Borovského 
• Král Lávra od K. H. Borovského 

• Křest svatého Vladimíra od K. H. Borovského    
    

zdroje: 
• www.karelhavlicek.cz 
• https://www.wikipedia.org/ 

• https://www.databazeknih.cz/zivotopis/karel-havlicek-borovsky-
192 

• http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/karel-havlicek-
borovsky.html 

 
( Krysař ) 

 
Vedoucí makají ve dne v noci. Foto z akce Kydání hnoje. 
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Tygřík získala 2 měňáky za tento příspěvek. 
 

KYANID A ŠTĚSTÍ 
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Zdroj: Explosm 
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BÁSNICKÉ PROSTŘEDKY 
Dokážeš správně přiřadit básnické prostředky? Pokud ano dostaneš 2 
měňáky!!! 
 
 1. Hospoda hořela hodiny 
 2. Došlo ke vzporu mezi Prahou a Brnem 
 3. Oči domů 
 4. Bílý jako sníh 
 5. Čtu Máchu 
 6. Sviť, měsíčku, polehoučku skrz ten hustý mrak, jakpak se ti Brixen 
líbí? - Neškareď se tak! 
 7. Stromy šeptají 
 8. Svítání na západě 
 
 a) metafora   
 b) metonymie    
 c) oxymóron 
 e) přirovnaný 
 f) personifikace   
 g) synekdocha   
 h) aliterace 
ch) apostrofa 
 
 1..... 2..... 3..... 4..... 5..... 6..... 7..... 8..... 

( Krysař ) 
 
 

NEBEZPEČÍ PLASTŮ 
Fakta: 
 40 % plastů lidé využijí jen 1x a pak je vyhodí. 
 8 milionů tun zůstane v oceánech každý rok. 
 1 plastový pytlík využijeme v průměru 15 minut. 
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 Dnes recyklujeme 1/5 plastů, nejvíce recyklujeme plastové lahve. 
 V roce 1980 se skoro nic nerecyklovalo. 
 29 % plastů bylo vyrobeno v Číně. 
 Firma Coca-Cola vyrobí 128 miliard plastových lahví ročně. 
 Rozpad plastů je odhadován na 450 let až nekonečně let. 
 Plastů je nejvíc v oceánu, dostávají se tam odhozením na plážích 

či do potoků a řek. 
 
HISTORIE: 
Plasty byly vynalezeny na konci 19. století. Ve velkém se začaly vyrábět 
ale až kolem roku 1950 kvůli nedostatku jiných materiálů po válce 
(hlavně slonoviny, která se do té doby hodně používala). Dnes je na světě 
8,3 miliard tun plastů ze kterých se 5,7 miliard tun se nikdy 
nerecyklovalo. 
 
 
MIKROPLASTY: 
Plasty se rozpadají na částečky, které skoro nejsou vidět. Třeba plastový 
pytlík se rozloží na 1,75 milionů miniaturních kousků. Mikroplasty se 
nacházejí všude na světě, nejvíc ale v oceánu. Na Havajských ostrovech 
je 15 % pláží tvořeno mikroplasty. 
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DOBRÉ ZPRÁVY: 
 Keňa zakázala plastové pytlíky a tašky. 
 Norsko má zálohu na plastové lahve až 7 Kč. Díky tomu lidé 

nevyhazují plastové lahve a vrací je k recyklaci. (pozn. V Česku 
máme podobný systém na skleněné lahve - 3 Kč.) 

 Francie slíbila, že do roku 2020 zakáže plastové talíře a hrnečky. 
 Kosmetický průmysl přestává používat plastové mikrokuličky 

(sloužily k odstraňování odumřelých buněk z pokožky), v USA, 
Kanadě a Velké Británii je to jejich používání zakázáno. 

 Evropská unie (přesněji její orgán Evropská komise) navrhla 
zakázat jednorázové plastové výrobky jako nádobí, příbory nebo 
brčka. 

 
CO S TÍM: 
Je jasné, že 
požívání plastů je 
v dnešní době 
nezbytné. Díky nim 
jsme se dostali do 
vesmíru, zlehčili 
spousta přístrojů 
včetně aut a 
zubních kartáčků, 
zajistili větší 
bezpečí pomocí 
airbagů či 
zdravotnických 
potřeb, zajistili 
humanitární pomoc 
(např. plastové 
láhve s vodou) a našli bychom spoustu dalších kladů. 
Co ale udělat, abychom si nezaneřádili planetu? Abychom se netopili se 
za pár let v plastech? 
Je to jednoduché. Recyklujme! Sbírejme odpadky a třiďme je. Žlutý 
kontejner je ta správná volba. Máte doma speciální koš na plast? Pokud 
ne, zařiďte si ho. Co se stane s plasty dál – některé jsou spalovány za 
vysokých teplot (takže neprodukují škodlivé látky), jiné jsou skládkovány, 
ale většina z nich se použije znovu a znovu. 
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CO MOHU UDĚLAT JÁ: 
 Nos si do obchodů vlastní tašky – nejlépe látkové – pokud igelitové, 

tak je používejte do roztrhání. 
 Nepoužívej plastová brčka, napít se lze přeci i bez nich. 
 Nepoužívej plastové lahve na jedno použití, použij ji co nejvíc 

krát či si kup skleněnou lahev či lahev z tvrdého plastu. Třeba za 
měňáky. 

 Třiď odpad. 

 

 
Text: Laura Parkerová z National Geographic, vydání červen 2018 (upra-
vil Mates) 
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FOTO: Randy Olson, Natasha Dalyová, Jordi Chais, John Cancolosi 

 
( Bára ) 
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( Opičák ) 
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CO ČÍST? 
Ukázka z knihy Hřbitovní kvítí od Jana Nerudy: 

I. 

Jaký bujný ples na živém stromu! 

Každý lístek jinému lne pólu, 

o Dušičkách ale všechny dole 

kolem stromu leží klidně spolu. 

 

Bujná zeleň zjara v listech skví se, 

života jarého obraz věrný, 

o Dušičkách ale dávno vryla 

na každý list smrt svůj obraz černý. 

 

II. 

O Dušičkách na hřbitově větřík 

vesele si s lidmi zahrává, 

radostí snad, že to množství lidstva 

pro hřbitov už zase dozrává. 

 

Náhlý vánek oči tobě klíží, 

snad to matčin prach tě uspává, 

neb co upomínka hry dětské 

bratrův popel s tebou pohrává. 

 

Kniha je zdarma na stránkách knihovny v elektronické verzi. 

( Krysař ) 
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Moderní umění 2. poloviny 19 století a začátku 20 století 

 
 

  IMPRESIONISMUS 
 

   SYMBOLISMUS 

    SURREALISMUS 
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     EXPRESIONISMUS 
 

     KUBISMUS 
 

      SECESE 
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KANDELÁBRY 
 
Každý den 

míjím stovky 

a tisíce 

kandelábrů 

a když padne tma 

napadá mě 

jak by bylo vtipné 

kdybychom do nich prve 

nepřivedli dráty 

a ony by mohly 

sloužit úplně k něčemu 
jinému 

na co by asi byly? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Opičák ) 
 

 



S t r a n a  |  24 Oddíl Poutníci | 11/2018 | web: poutnici.desitka.cz 

 

POUTNÍCI OD LIDÍ 
Na schůzce jsme obcházeli Heroldovy sady a prosili jsme místní, aby nám 
nakreslili poutníka. Tak tady jsou výsledky.             ( Mates ) 
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HÁDANKA 
V domě, kde slaví čtyři přátelé, začne hořet. Všichni se chtějí dostat ven, 
ale chodba je celá v plamenech. Mezi přáteli je hasič, kterému cesta 
chodbou trvá 1 minutu. Jeho kamarád je také korba a chodbou proběhne 
za 2 minuty. Je tam však také důchodce, kterému cesta trvá 4 minuty, a 
ožrala, který se bude chodbou potácet dokonce 5 minut. Chodba je úzká 
a mohou jít maximálně 2 lidé najednou. Pokud jde dvojice, pohybuje se 
vždy rychlostí pomalejšího. Plameny v chodbě je možné krotit hasicím 
přístrojem, který je však v domě jen jeden. Proto vždy jeden, který 
chodbou projde ven, se musí vrátit s přístrojem dovnitř. Jak to mají 
přátelé udělat, aby se stihli dostat ven do 12 minut, než dům spadne? 
 
Odpověď je na druhé straně. 
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Odpověď:  

Celkem: 12 minut. 

Ven: hasič a korba (2 min)  

Dovnitř: korba (2 min) 

Ven: důchodce a ožrala(5 min) 

Ven: hasič a korba (2 min) 

Dovnitř: hasič (1 min) 

( Opičák ) 

KURT COBAIN 
Kurt Cobain se narodil 20. února 1967 v málem městě Aberdeen ve státě 
Washington v USA. Kurt byl odjakživa hubený kvůli lékům na 
hyperaktivitu též trpěl bipolární poruchou. Když mu bylo devět jeho 
rodiče se rozvedli, protože jeho otec byl často mimo domov kvůli své 
profesi trenéra a rozhodčího v amatérském baseballu. Kurta to velmi 

poznamenalo, míval deprese a uzavřel se do sebe. Následkem toho začal 
kouřit marihuanu a začal rodiče, zejména otce, nenávidět. Kurtovo 
dětství bylo poznamenáno neustálým stěhováním od matky k otci, jeden 
čas bydlel dokonce u prarodičů. Prostřednictvím strýce se seznámil 
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s hudbou skupin jako Black Sabbath, Aerosmith či Led Zeppelin 
(posledním dvěma jmenovaným později věnoval píseň Aero Zeppelin). 
Díky svým přátelům se seznámil s punkem a začal přemýšlet o založení 
vlastní kapely. Jeho první kapela měla název Fecal Matter, založena roku 
1985, kde hrál Kurt Cobain se členy Melvins. Tato punková kapela neměla 
dlouhého trvání, nevydali jediné album. Vzápětí však byla založena 
Nirvana, a to roku 1987. Kurt Cobain je autorem drtivé většiny skladeb 
Nirvany. V roce 1989 vydala své první album nesoucí název Bleach, které 
se moc neprosadilo. O dva roky později, 24. září 1991, skupina vydala 
průlomové album Nevermind. Album obsahovalo hity jako „In Bloom“, 
„Come As You Are“, „Breed“, „Lithium“ a především „Smells Like Teen 
Spirit“. V roce 1993 vydala poslední studiové album In Utero, které bylo 
hudebně i textově mnohem propracovanější, ale neproslavilo se v takové 
míře jako Nevermind. 

24. února 1992 v 25 letech se Kurt Cobain na Waikiki na Havaji oženil se 
zpěvačkou Courtney Love ze skupiny Hole, a 18. srpna 1992 se jim 
narodila dcera Frances Bean Cobain. Kurt byl několikrát hospitalizován 
kvůli těžké závislosti na heroinu stejně jako Courtney Love. Kvůli 
Courtney, depresi, drogám a kvůli nemoci žaludku, jíž trpěl a jíž nikdo 
nedokázal pojmenovat, natož vyléčit, ztrácel 
poslední chuť žít. 8. dubna 1994 byl nalezen 
elektrikářem ve svém domě mrtev. Policie bez 
většího vyšetřování konstatovala smrt vlastním 
přičiněním. Seděl a měl brokovnicí prostřelenou 
hlavu, zároveň byla ale v jeho krvi nalezena smrtelná 
dávka heroinu. Vzhledem ke zvláštnímu způsobu 
(podle některých neproveditelnému), jakým měla být 



S t r a n a  |  32 Oddíl Poutníci | 11/2018 | web: poutnici.desitka.cz 

 

sebevražda vykonána, se brzy poté vynořila řada spekulací, že nespáchal 
sebevraždu, ale byl zavražděn svojí manželkou, důvodem měl být rozvod, 
o který Kurt žádal.  

O Kurtově sebevraždě se často pochybuje právě 
kvůli dávce heroinu,  kterou měl v krvi. Při 
takovém množství heroinu údajně neměl být 
schopen uklidit drogové náčiní do krabičky, 
zvednout brokovnici a namířit ji proti sobě. U jeho 
těla byl nalezen dopis na rozloučenou pro 
manželku Courtney a jeho dceru Frances 
adresovaný imaginárnímu kamarádovi z dětství 
Boddahovi: „miluju vás, miluju vás“. V dopisu 
kromě jiného uvedl citát z písně Neila Younga: „It’s 
better to burn out, than to fade away.” – „Je lepší 
shořet, než vyhasnout.“ O Kurtově sebevraždě 
koluje nespočetně mnoho spekulací. Příští rok to 
bude 25 let po Kurtově smrti zkusme si 25.dubna 
2019 vzpomenout na tenhle velkolepý příběh. 

 

„Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro 
to, co nejsi.“  
 
         - Kurt Cobain 

Zdroj: Wikipedie - upraveno 

 ( Krysař ) 
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TEST SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ 

 

 

Odpovědi: 

1. Amalie Earthova   2. Petr Iljič Čajkovskij   3. Charles Darwin                  
4. Oscar Wilde   5. Andy Warhol   6. Walt Disney 
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MARTINA ZDRAVÍ 
 
Na cestě z Glencoe do Dalness jsme v mlze ztratili stezku, mala silnička 
to jistí. A být vidět to jistí ještě víc ;-) Plus foto s reflexpáskem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( Martina ) 
 
 
 

FRANTIŠEK ČUŇAS STÁREK 
 
Narodil jsem se 1. prosince 1952 v Plzni, v rodině kde je aktivní odpor 
proti totalitním režimům standardem. 
 
Můj otec Jaroslav Stárek byl vězněn v 5O-tých letech a bratr JUDr. 
Jaroslav Stárek byl vězněn jednak za II.světové války gestapem a 
podruhé na začátku normalizace za hanobení hlavy spřáteleného státu.  
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Mládí a školní docházku jsem prožil v Teplicích, kde jsme po smrti mého 
otce (1960) s matkou velmi skromně žili. V roce 1968 jsem byl přijat na 
Střední průmyslovou školu hornickou v Duchcově. Tam jsem se také 
zapojil do tehdejšího studentského hnutí (Unie středoškoláků a učňů - 
rozpuštěna na podzim 1969). Tato skutečnost a stálé boje o délku vlasů 
vedly k tomu , že mi škola v roce 1973 , kdy jsem maturoval, nedala 
doporučení k vysokoškolskému studiu, což se v té době prakticky rovnalo 
zákazu. 

 

 Začal jsem tedy pracovat v Praze, kde jsem měl v té době již řadu 
přátel v okruhu tehdy se formujícího českého undergroundu, ve kterém 
jsem znám pod přezdívkou „Čuňas“. Podílel jsem se na organizování 
hudebních produkcí a přednášek a na šíření samizdatové literatury. Ve 
známém případu „Plastic People“ jsem byl souzen v Plzni spolu s Karlem 
Havelkou (Kocour) a Miroslavem Skalickým (Skalák) pro trestný čin 
výtržnictví v organizované skupině, kterého jsme se měli dopustit tím, že 
jsme společně zorganizovali a uskutečnili přednášku Ivana Jirouse a 
koncert Svatopluka Karáska a Karla Soukupa v Přešticích. U okresního 
soudu jsem byl odsouzen k 8 měsícům.  Případ Přeštice,  krajský soud 

Ilustrace 3: "druhý občanský průkaz", zdroj: www.cunas.cz 
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pak tento trest změnil na podmínečný trest, ve skutečnosti jsem strávil 
půl roku ve vazbě ve věznici Plzeň-Bory. Rozsudek.  

 

 Na začátku roku 1977 jsem se plně věnoval organizačním a 
distribučním aktivitám spojeným s Chartou 77, kterou jsem téhož roku 
také podepsal. To mi v následujícím roce vyneslo změnu mého 
pracovního zařazení z technika geofyziky (na což mám kvalifikaci) na 
figuranta, jedno z obvyklých zaměstnání disidentů.  
 
 V roce 1979 jsem začal vydávat samizdatový časopis Vokno, který 
se stal hlavním kulturně informačním magazínem českého undergroundu. 
V době přípravy 6. čísla tohoto časopisu - 10.listopadu 1981 jsem byl 
spolu s Ivanem Jirousem (Magor), Michalem Hýbkem a Jiřím Fričem 
zatčen a po téměř roční vazbě odsouzen jakožto iniciátor organizované 
skupiny vydávající časopis Vokno k 2 a půl roku odnětí svobody a 2 rokům 
ochranného dohledu (§ 202 výtržnictví ). závěrečná řeč Výkon trestu 
jsem absolvoval v nechvalně známé věznici Příbram Bytíz. rozsudek  
 
 Už v době ochranného dohledu jsem obnovil vydávání časopisu 
Vokno, které se postupně stalo jakousi kulturní institucí vydávající knihy , 
aktuální informační bulletin (Voknoviny), videomagazín, pořádající 

Ilustrace 5: zdroj: ww.cunas,cz 
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koncerty, přednášky a výstavy.  
 
 Zároveň jsem se aktivně věnoval činnosti v Chartě 77, kde jsem se 
účastnil práce kolektivu mluvčích a organizoval Fóra Charty 77. Mezi mé 
další aktivity patřila spolupráce s Výborem na obranu nespravedlivě 
stíhaných, práce v Polsko-československé solidaritě a další činnosti 
spojené s nezávislými občanskými iniciativami.  
 
 V únoru 1989 jsem byl znovu zatčen a jakožto šéfredaktor časopisu 
Vokno a společně s mojí manželkou Ivou Vojtkovou odsouzen zavěrečná 
řeč v jednom z posledních politických procesů ke dvěma a půl roku 

vězení a dvěma rokům ochranného dohledu 
za pobuřování (§ 100 odst. 4 tr.zák.). 
rozsudek Současně s tím připravila a 
odvysílala Čs.televize štvavý pořad zvaný 
Kamelot,který měl v očích veřejnosti 
poškodit mne, mojí manželku i další 
spolupracovníky časopisu Vokno. Výsledek 
byl však kontraproduktivní, dokonce i 
tehdejší Svobodné slovo otisklo v říjnu 1989 
k tomuto pořadu kritický článek. Trest jsem 
si odpykával v Horním Slavkově. Odtud jsem 
byl 26.listopadu 1989 propuštěn na základě 
jmenovité amnestie prezidenta republiky,  
kterou udělil politickým vězňům jakožto 
důsledek probíhajících „kulatých stolů“, 
Občanského fóra a vládních představitelů.  

 
 Bezprostředně po propuštění jsem se aktivně podílel na ustavování 
Občanského fóra, zejména v mimopražských regionech. Současně jsem 
zřídil redakci časopisu Vokno , která začala vydávat porevoluční řadu 
tohoto časopisu.  
 
 V dubnu 1990 jsem začal pracovat v československé a později v 
české kontrarozvědce, kde jsem v různých vedoucích funkcích 
pracoval  po dobu 17 let. V roce 1996 jsem obhajobou diplomové práce 
na téma svoboda shromažďování ukončil studium na Právnické fakultě 
Masarykovy university v Brně a dosáhl jsem titulu bakalář.  
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 U příležitosti řádového dne 1. ledna 2003 mi prezident republiky 
Václav Havel udělil Medaili Za zásluhy druhého stupně, a to v oblasti 
bezpečnosti státu.  
 
 Jako životní krédo uplatňuji heslo „kdo chce - hledá způsoby, kdo 
nechce - hledá důvody.“ 

 

   
zdroje fotografií a textů: www.cunas.cz 

       ( Krysař ) 
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CO SE NA NÁS CHYSTÁ? 
 

 
 
 

( Opičák ) 



S t r a n a  |  40 Oddíl Poutníci | 11/2018 | web: poutnici.desitka.cz 

 

CO JSEM DĚLALA, KDYŽ… 
Přemýšlela jsem o tom, co sem dám, jestli Mallorcu, Slovinsko nebo 
Egypt. Nakonec jsem se rozhodla popsat svůj velký den, kdy mě Brňák 
požádal o ruku. Den začal jako normálně. Jeli jsme na rodinou oslavu 
narozenin Brňáka strejdy. Když je mi to umožněno, tak vstávám později, 

aby se vyspala, já totiž ráda spím 😊  

To Brňák mi už večer předtím hlásil, 
že si ráno pro něco sjede. Vstala 
jsem tedy sama, nepřekvapená, za-
balila si a než jsem dala poslední 
fusky do tašky, už tu byl. Hned, jak 
vstoupil do pokoje se všechno roz-
jasnilo. Kdyby to někdo nevěděl, 
tak to Brňák umí, rozsvítí každou 
zasmušilou tvář a rozzáří vše kolem 
sebe bez sebevětší námahy. Druhá 
věc, co umí výborně je být zmatený, 
což se projevilo i při balení. Lítal 
tam jak včela na jaře. Asi po hodin-
ce jsme vyrazili na cestu. Bylo to 
směrem na Brno, takže nás čekala 
cesta po D1. Když jsme byli asi na 
50 km, tak mi Brňák řekl, ať si za-
vážu oči a podal mi šátek.  
Říkala jsem si bezvaaaaa překvápko, 

asi piknik. Jeli jsme asi 20 minut, cestou necestou. Pak Brňák zastavil a 
ještě kousek mne vedl po slepu lesem. Nebyla jsem si jistá, al můj zadek 
tu cestu poznal. Trochu mne zmátlo pár metrů jinak než mám naučeno, 
ale ve chvíli, kdy mi řekl pozor, a já musela jít velice opatrně, zavál vítr 
a já ucítila drobnou rybinu, slyšela, jak mi pod nohama křupou žaludy, 
věděla jsem…  
Byla jsem na mole v Zátoce. Vlastně jsem byla před ním. Řekla jsem to i 
Brňákovi, že vím, kde jsem. Zeptala jsem se, zda si můžu sundat šátek, 
chvilku mlčel a pak řekl, že ano. A když jsem ho sundala, tak tam byl…. 
Můj Batman, rytíř, klečel přede mnou… Klečel, koukal mi do očí a zeptal 
se mne, zda si ho vezmu. V levé ruce držel krabičku s nádherným prste-
nem. Přemýšlela jsem asi tak vteřinu, možná dvě a políbila ho a hlavně 



S t r a n a  |  41 Oddíl Poutníci | 11/2018 | web: poutnici.desitka.cz 

 

řekla ANO! Tak a je to tu, budu paní Kadlecová :-D Jsem oficiálně za-
snoubená a budu si brát toho nejbáječnějšího chlapa na světě!  

 
( Bláťa ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promítání fotek a videí z uplynulého roku. 
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KŘÍŽOVKA  
Zábava pro dlouhou chvíli 

 
 

 
 

Zdroj: stop.p13.cz 
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NÁHLED DO ZÁKULISÍ 
 
➢ Máme spoustu nových dětí na schůzkách, takže se topíme v při-

hláškách a platbách členských příspěvků. 
➢ Měňáky pomalu docházejí, kupujte odměny ať se vrátí do oběhu. 
➢ Lyžo-bobo bude letos s Karlíňáky a to již v lednu! 
➢ Ze zahraničí plánujeme kmenovou akci na konec dubna. 

 
 

Časopis vydávají členové a přátelé dětského oddílu Poutníci. 
 
 
 

Vydáno jakožto 41. publikace TON (Tajné oddílové nakladatelství) 
 
Na tomto čísle spolupracovali: Krysař, Mates, Tygřík, Opičák, Bára, Bláťa, 
Martina.  
 
Nepodepsané články: Krysař či Mates 
 
Přední obálka: Opičák 
 
Kontakt: 
oddilpoutnici@gmail.com, poutnici.desitka.cz, 
728 312 480 (Bláťa) 
 
 
 
Aktivity oddílu Pout-

níci podporují ochrán-
ci přírody z prostřed-

ků MŠMT a MHMP. 

Více se o naší nad-
řazené složce dozví-
te na www.emop.cz 
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