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Nové zážitky všude, kam se podíváš 

 



 
 

Úvodník 

Nazdar, nazdar! 

Strmě klesající teploty a absence slunce nám 

naznačují konec léta. 

To letošní, doufejme, každému přineslo něco 

pěkného – nové zážitky, zkušenosti, příhody, 

lásky… Určitě si také na něco vzpomenete. 

A na jeho závěr nás, jako vždy, čeká také nové 

číslo Roverníčku. Několik z nás v něm 

zavzpomíná na své léto, zauvažujeme nad novou 

roverskou stezkou a samozřejmě se také 

navnadíme na blížící se akce roverského světa. 

Takže jako vždy přeji příjemné čtení a pokud 

máte k Roverníčku nějaké připomínky, určitě je 

uvítám v e-mailu uvedeném na konci každého 

vydání. 
 

Váš šéfredaktor, 

Rádio  

Z roverského světa Roverské akce Náš kmen 

Roverský program Svět kolem nás 



 

Toulky s ČD létem 
 

Tak jako léta předešlá, i to letošní jsem téměř celé 

procestoval. Co bylo ale letos jiné než dříve, byla větší 

zacílenost na krajinu České republiky. Tento článek bych 

rád pojal motivačně, rád bych představil pár zásadních 

míst a možnosti jízdenky ČD léto těm z vás, kteří 

ji neznáte. 

Poslední dva roky jsem si v zahraniční užíval 

náramného cestování s jízdenkami Interrail Global Pass. 

Jde o celoevropskou vlakovou jízdenku, se kterou můžete 

cestovat libovolných 5 dní v rozmezí 15 dní, nebo 7, 10 

či dokonce 15 dní v měsíci po téměř celé Evropě vlaky. 

A nejenom vlaky. Můžete využít i pár spřízněných 

autobusových dopravců či trajektů (to jsem využil např. 

vloni mezi Itálií a Řeckem).  

Na jízdence si pouze zapíšete, který den využijete 

k jízdě a hotovo. Pak už jen do svého cestovního deníčku 

zapíšete trasu a případně koupíte místenku, pokud je 

v daném spoji povinná.  

Nic víc. Je to ohromné. Srdce svobodomyslného 

střelce je uneseno touto lehkostí cestování. Žádné 

pobíhání k pokladnám, žádné fronty, z lesa přímo 

do vlaku. Tohle cestování mi voní. 

Samozřejmě, má to i svou stinnou stránku, kterou je 

cena. Není to nic laciného. Třeba jízdenka na 7 dní 

v měsíci vyjde na cosi kolem 8 000 Kč (dle aktuálního 

kurzu k Euru). Občas ale Interrail nabízí slevy a nyní 

Svět kolem nás 



 
třeba nabízí všechny jízdenky pro cestovatele do 27 let 

s asi 20% slevou.  

Vemte si ovšem, kam je člověk schopen se za 1 den 

dostat. Pokud jedete na Balkán, tak to bude pravda 

prachbídné, nicméně, pokud vyrážíte kamkoliv na západ, 

či na sever vlak vás posune o obrovský kusanec cesty.  

(Aktuální informace o těchto jízdenkách najdete 

na www.interrail.eu, případně na www.cd.cz/typy-

jizdenek/mezinarodni-jizdenky/-26729/.) 

O svých zkušenostech s Interrailovými jízdenkami 

se s vámi však v tomto článku podělit nechci. Cílím totiž 

na českou variantu.  

Tu bych rád představil, protože bych rád více 

propagoval krásy ČR (a navíc je to podstatně levnější).  

Já dříve jen tušil, že České dráhy nabízí speciální letní 

jízdenky. Buď jsem ale byl téměř celé léto různě 

v zahraničí, nebo jsem využíval autostopu. Už jsem 

ale trochu starší a na postávání u silnice nemám tolik 

nervy, jako zamlada. Jejich jízdenka se jmenuje 

„Jízdenka na léto“, jinde jsem viděl i název „ČD léto“. 

Prodává se ve dvou variantách: 7 nebo 14denní. Pokud 

máte In Kartu nebo ISIC, pak jsou ceny 690, respektive 

990 Kč, v opačném případě je to za 790, respektive 1190 

Kč.  

(Detaily zde: www.cd.cz/typy-jizdenek/vnitrostatni-

jizdenky/-27872/.) 

Letos jsem cíleně šel po nabídce Českých drah a těšil 

jsem se, kdy si z léta ukousnu 2 týdny, abych je celé 

https://www.interrail.eu/
https://www.cd.cz/typy-jizdenek/mezinarodni-jizdenky/-26729/
https://www.cd.cz/typy-jizdenek/mezinarodni-jizdenky/-26729/
https://www.cd.cz/typy-jizdenek/vnitrostatni-jizdenky/-27872/
https://www.cd.cz/typy-jizdenek/vnitrostatni-jizdenky/-27872/


 
mohl procestovat po krásách české krajiny. Podařilo 

se mi to v závěru srpna a bylo to veliké.  

Rozjel jsem to návštěvou Krkonoš, pozdravil jsem 

FONS tým, pochodil jsem po hřebenech a pokračoval 

na Vysočinu do Toulovcových maštal (za Hankou - 

poblíž vedla taneční kurz, nádherná méně známá lokalita 

plná pískovcových útvarů, skalních měst).  

Následně jsme spolu vyrazili opět na sever, 

na Panskou skálu a dále do Lužických hor. Je zde málo 

turistů na to, jak je tato krajina půvabná. Nemohu 

nevypíchnout Kyjov u Krásné Lípy, hospůdku 

Na Fakultě a zříceninu Kyjovského hradu. V tomhle 

pořadí to bylo ideální. Pokračovali jsme pak do Českého 

Švýcarska. To jsme prošli celé od východu na západ, 

dokonce jsme zabrousili i do Saského Švýcarska. 

Následovaly Krušné hory. Objevovali jsme okolí Mostu, 

povrchové doly, jezera, Moldavu. Dále hurá do Teplic 

nad Metují, kde v závěru léta probíhal již 35. 

Mezinárodní horolezecký filmový festival 

(www.horolezeckyfestival.cz/).  

Kromě promítání byla spousta doprovodného 

programu v podobě různých dovednostních soutěží, 

koncertů a výprodejů outdoorového vybavení.  

A pak hurá na Ostaš. Pochybuji, že někdo z vás tam 

už byl. Já si lokalitu vyhlídl prstem na mapě a mocně 

mě překvapila. Krásné skalní bludiště, výhledy, podstatně 

méně turistů než v Adršpašsko-Teplických skalách. Dále 

kolem systému pohraničního opevnění od Náchoda 

http://www.horolezeckyfestival.cz/


 
do Nového Města nad Metují (houby nové město, jádro 

města je krásně umístěné na skále a působí poměrně 

historicky).  

A poslední výlet, poněkolikáté kolem Rozkoše, nyní 

do Jestřebích hor, přes rodiště bří. Čapků, tedy správně, 

přes Malé Svatoňovice. Tahle zvlněná krajinka taky 

krásně překvapila. Z rozhledny na vrcholu Žaltman byl 

výhled jak na velkou část Krkonoš, tak na opačnou 

stranu, na Broumovsko i na Park Narodowy Gór 

Stolowych. 

Když to shrnu, dostávám se přes 2 000 km. A to jsem 

neměl za cíl najezdit co nejvíc, nýbrž jen pojezdit místa 

vzdálená, která mě již delší dobu lákala. 

Milí čtenáři, krom tipů na hodně zajímavé cíle vašich 

příštích toulek, budiž toto i tip na způsob cestování 

na další léto! Já si to užil náramně. Je to skvělá varianta 

pro cestování v partě.  

A když je nepřízeň počasí? Nic se neděje. Hop do 

vlaku a jede se jinam! 

Set 

 

  



 

  



 

Rozrazil 2017 
 

Co se týče zážitků z Rozrazilu, tak mám jen jedno 

slovo: WOW !!!  

A i to je slabý.  

Jednoduše řečeno, na Rozrazilu zažijete opravdu 

úžasné hry a taky úžasný organizátorský tým, 

který se vám věnuje.  

Přednášky jsou podávané zábavnou formou, takže 

rozhodně nesedíte na zadku jak ve škole. Nemusíte 

se bát, že by tam byl někdo přísný, fakt to tak není. 

Zážitky vám rozhodně zůstanou na celý život a to úplně 

ze všeho od rozcviček až po večerku. Nudit se tam tedy 

rozhodně nebudete a jak se kdysi někdo řekl: Super akce 

se pozná podle toho, že dojedete zničení a unavení 

a přesto jste nadšení. To je důkaz toho, že jste si to užili.  

Samozřejmě že Rozrazil, tak jako každá jiná akce, má 

svoje tradice (a je jedno, jak jsou šílené, stejně pak 

bez nich nebudete moc žít). Dostane se vám tam dokonce 

i přednášek od odborníků na určitá témata.  

Co závěrem?  

Rozrazil si užijete na 100% takže pokud nemáte 

náhodou ČLK a chcete zažít něco extra, jeďte 

na Rozrazil. 

Freud 

  

Z roverského světa 



 
 

  



 

Pozdravy z fronty 

aneb Rádiova anabáze s legionáři 

Maturita je úspěšně za mnou a tak uvažuji co dál… 

Do nástupu na univerzitu zbývají více než tři měsíce, 

peněz moc není, zato věcí které bych si chtěl pořídit… 

No, škoda mluvit.  

Takovéto úvahy mne dovedly k myšlence, že je 

potřeba někde si přivydělat, dokud to jde. A jelikož jsem 

vášnivým milovníkem historie Československa, nabízela 

se jedna skvělá šance – Legiovlak. 

  

 

Jedná se o třináct vagonů tvořících repliku 

historického vlaku, pro který byly vzorem soupravy 

za pomoci kterých se českoslovenští legionáři v Rusku 

v letech 1918 – 1920 probojovali Sibiří do Vladivostoku, 

přístavu, ze kterého se následně kolem světa plavili zpět 

domů. Tento projekt vytvořila Československá obec 

legionářská (dále ČsOL) při příležitosti stého výročí bojů 

našich legií v první světové a ruské občanské válce 

a díky ní již od roku 2015 toto pojízdné muzeum křižuje 

naši republiku a Slovensko. 

Svět kolem nás 



 
Spolu s ním pak cestují průvodci v dobových 

uniformách, kteří se o celý vlak starají a provádí v něm 

komentované prohlídky pro veřejnost. 

A já se rozhodl stát se, alespoň na čas, jedním z nich.  

Zažádal jsem na ústředí ČsOL a po několika dnech 

jsem byl příjemně překvapen zprávou o svém přijetí. 

Nu což, nechat se zaměstnat a přijet do Chrudimi, 

kde tou dobou vlak stál, je jedna věc, přizpůsobit se 

novému režimu je věc úplně jiná. Naučit se jak správně 

fungovat, dodržovat ústrojní řád, správně lidem 

převyprávět příběh legií a celou prohlídku… A to ani 

nemluvím o vedlejších věcech, jako jsou noční hlídky či 

balení výstav na přepravu. Osvojit si všechny tyto věci 

mi zabralo několik týdnů a jsem si jistý, že někteří 

z ostatních průvodců by mi stále měli hodně co vytýkat. 

 

 



 
Každopádně se ovšem z této mé brigády vyklubala 

skvělá zkušenost. Nejenže se naučil neuvěřitelné 

množství nových věcí o historii první světové války, také 

jsem poznal spoustu skvělých lidí a viděl kus naší země – 

od Chrudimi, přes Milovice až po Rokytnici v Orlických 

Horách. 

Ještě dlouho budu na tuto neobvyklou brigádu 

vzpomínat a mohu jen doufat, že si ji budu moci zase 

někdy na pár týdnů zopakovat. 

A pro ty z vás, kteří legiovlak ještě neviděli, je 

zde příležitost, když bude 3. – 8. 10. stát na nádraží 

ve Znojmě či sledovat jeho trasu na facebooku. 

Rádio 

  



 

Film „Skauti bez lilie“ 

Dne 20. června 2017 zorganizovali skauti Kyjovského 

střediska promítání vzpomínkového filmu „Skauti 

bez lilie“.  

V tomto filmu jde o vzpomínky na rok 1970, kdy byla 

existence JUNÁKA zakázána a skautským oddílům 

a jejich vůdcům a vůdkyním nezbývalo, než se novým 

podmínkám přizpůsobit.  

Protože měli na vědomí připomínku tehdejšího 

náčelníka Táty – Plajnera: „Neopouštějte mládež!“ 

snažili se všichni zařadit nějakým způsobem k tomu, 

aby tento jeho příkaz naplnili.  

Většině se to podařilo: Někteří se uchýlili pod „křídla“ 

Svazarmu, Sokola, TOMu nebo i pod Pionýrskou 

organizaci. Pochopitelně nemohli nadále provozovat 

skautskou výchovu – a mnozí z nich si toho byli vědomi. 

Každý se snažil, aby z této výchovy alespoň něco zůstalo. 

Samozřejmě to nebylo možné, protože naši likvidátoři 

si to velmi dobře kontrolovali.  

Proto se všichni, kteří ve filmu vystupovali, snažili 

odůvodnit svoji roli v tomto nelehkém úkolu.  

Bohužel se musím přiznat, že mě tento film (a hlavně 

snaha jednotlivých osob o omluvné zdůvodnění své 

tehdejší činnosti) příliš nenadchl. Každý se sice snažil 

vysvětlit vše co nejlépe, ale mnohdy to bylo dost 

rozpačité.  

Oproti tomu působil optimisticky nostalgický film 

„Měsíční údolí 1970“, který nafilmoval zesnulý 

br. Rudolf Šnajdr – Mlok zástupce vůdce 1. kyjovského 

oddílu.  

Nejpříjemnější však byla okolnost, že se promítání 

zúčastnil poměrně značný počet – dnes již letitých - 

účastníků tohoto tábora, hodně současných skautek 

a skautů, bratři ze střediska Veselí a také dost 

sympatizantů – neskautů.  

Z roverského světa 



 
Po promítání proběhla beseda s br. Dr Dunděrou – 

Pepitem a br. Hynštem – Kimem z Veselí, kterou řídil 

vůdce střediska br. Mateleško – Lapka.  

Dokončení besedy proběhlo již jen pro „skalní“ 

zájemce v PRAŽÍRNĚ, kde zavzpomínal na uplynulé 

časy a odpověděl na dotazy přítomných br. Jestřáb.  

Celkem lze říci, že promítání vzpomínkových filmů 

mělo značný ohlas a že se vydařilo.  

To vše svědčí o tom, že skautské ideály nejsou 

a nebudou zapomenuty.  

Jestřáb  

 

  



 

Kalendář akcí 
 

Přijímání nováčků do SRKu 

21. – 22. října  

Tradiční a důležitá akce, která nás opět čeká 

v Miloticích. Nikdo by neměl chybět u toho, když 

se k SRKu přidávají noví členové. 

 

Kořeny 

Datum zatím neurčeno (Ale budou!) 

Během podzimu by nás měla čekat další víkendovka 

skvělých a úžasných Kořenů! 

 

Vánoční výprava 

27. 12. (Ano, je to až v zimě, ale kdyby to bylo až 

v příštím Roverníčku, vymlouvali byste se.) 

Již tradičně nás též čeká vánoční výprava do Chřibů. 

Skvělá akce pro utužení kolektivu a rozloučení se 

s končícím rokem. 

 

  

Roverské akce 



 

Zamyšlení na závěr 

Roverské stezky 
 

Před pár dny, možná týdny, se Šéfredaktorovi 

Roverníčku a sice Rádiovi nabízím, že velmi rád 

také přispěju k vydání tohoto čísla nějakým článkem. 

Okruh témat jsem předem nevymezil a tím jsem 

si na sebe upletl bič. Rádio má totiž hned jasno, 

co po mně bude chtít. A tak se začal rodit článek 

o roverských stezkách.  

Nu, co je mi tak známo, tak se roveři v Česku 

nemůžou pyšnit jednotnou stezkou, jakou mají například 

skauti a skautky. To ale nemůže někomu, jako jsou čeští 

roveři zabránit, aby si vytvářeli svoje vlastní stezky, 

modré životy, či jiné systémy hodnocení své činnosti. 

 Podělím se tedy s vámi o svoje zkušenosti s hned 

několika roverskými stezkami, se kterými jsem se sekal 

po dobu svého putování po širé zemi.  

První roverská stezka, se kterou jsem měl tu čest, byla 

ta, kterou máme v SRKu. Určitě všichni víte, jak vypadá. 

Je to soubor úkolů, jakýchsi výzev, při jejichž plnění 

rovera doprovází jeho patron, kterého si sám vybral. 

Myslím, že tento koncept nemusím dále přibližovat. 

V kmenové radě a možná i v celém SRKu obecně 

ale začíná zaznívat, že naše stezka není „v dobré 

kondici“, proto nyní prochází rekonstrukcí a nová bude 

představena na podzimním sněmu.  

Nedávno jsem se setkal s názorem, že pátým stupněm 

skautské stezky čili stezka roverská, je Roverský začátek, 

který jsem potkal na prvním ročníku NAŠROTu. Je to, 

pravda, oficiální záležitost, ale na druhou stranu neznám 

nikoho, kdo by k Roverskému začátku přistupoval 

jako ke stezce. Je to spíš takový průvodce, ve kterém 

se rozkoukávající se rover může dozvědět, co konkrétně 

znamená rovering a co znamená být rover.  



 
Více o Roverském začátku na: 

https://www.rovernet.cz/roversky-program/zacatek  

Poté jsem se jednoho krásného dne vypravil 

do orlických hor na čekatelky jménem SURSUM, což je 

po česky VZHŮRU a tam na mě vyrukovali s jejich 

roverskou stezkou, ze které bylo potřeba splnit několik 

úkolů, aby mně pustili ke zkouškám. Je to takový malý 

sešitek, ve kterém je jeden divnější úkol vedle druhého, 

tak např.: Přihlásím se ke složení vůdcovské zkoušky. 

To je pěkné, ale abych se mohl přihlásit na vůdcovky, 

musím mít splněné čekatelky a abych měl splněné 

čekatelky, musím se přihlásit na vůdcovky, zkrátka je 

to začarovaný kruh a v mých šestnácti letech to byl 

pro mě docela opruz.  

Více o VIA SURSUM na: http://sursum.skauting.cz  

O pár měsíců později jsem se na zdravoťáku potkal 

s kabrňáky z Břeclavi, od kterých jsem se doslechl 

o ROZBŘESKu, což je ROverský kmen BŘEclavských 

SKautů a ti mají v kmeni něco podobného, jako je naše 

stezka. Nazývá se to Paprsky slunce a můžete si o nich 

přečíst v časopise Roverský kmen z února 2016 a teď 

i v Roverníčku podzim 2017. Jde o jakýsi návod 

pro rovera, který touží být aktivní.  

Více o Paprscích na: 

https://casopisy.skaut.cz/kmen/722#p4  

Toť o roverských stezkách ode mě vše. Informace 

o dalších stezkách, o kterých vím, by nestály za plýtvání 

místem v Roverníčku.  

 

A co si o roverských stezkách myslíte vy? Máte na ně 

nějaký názor? Či zkušenost, o kterou byste se chtěl 

podělit? Napište nám na email Roverníčku a váš text 

se může objevit v příštím vydání. 

 

Dýšek  

https://www.rovernet.cz/roversky-program/zacatek
http://sursum.skauting.cz/
https://casopisy.skaut.cz/kmen/722#p4


 

 

 

 

 

 

 

Na další číslo se můžete těšit první 

zimní den. 

rovernicek.skautkyjov.cz/ 

 

Pokud se chcete podělit o nějaký 

svůj zážitek, znalost či zkušenost, 

vaše příspěvky uvítám na adrese 

radio1@skaut.cz 
 

http://rovernicek.skautkyjov.cz/

