Ten pravý bulvár pro Vás!
Číslo 3 vyšlo 17.7.2002

Sloupek
senzací!
Uděleny další
březové lístky
Při příležitosti vzpomínky na
Jestřábovy nedožité 95. narozeniny byly ve Sluneční zátoce uděleny březové lístky
dvěma Chomtákům. V obou
případech byl iniciátorem
Čiki, který navrhl Hyňasovi
první – tmavozelený stupeň a
Čápovi stupeň druhý – světlomodrý. Naše redakce zjišťovala názory oceněných
ihned po udělení a ze získaných informací vyplývá, že
ani jeden z nich o chystané
akci na svoji osobu nevěděl.
Čáp prý dokonce podle neoficiálních zdrojů z blízkého
okolí Čikiho prohlásil na jeho
adresu přímo před Jestřábovým pomníkem drobnou poznámku: ,,Plebzo!“. Dodejme, že v obou případech
se na listinu podepsaly
významné
osobnosti
ze
Sdružení přátel Jaroslava
Foglara, jako Bobr, Jestřáb a
Sharp.
-bulJe název

Cena 2 Orokáty

Vzpomínka v zátoce
Dne 6.7.2002 uplyne přesně 95 let od narození snad nejznámějšího českého spisovatele pro mládež – Jaroslava
Foglara – Jestřába. Jestřábovo dílo zná téměř každý
chlapec i dospělý muž u nás a přestože je mu často vytýkána plytkost či formální nedostatky, pro mnohé bylo
a je celoživotní hodnotou, ke které se vždy znovu vrací.
Ano, foglarovky mohou člověku do života dát mnoho –
ukázat mu tu správnou, čestnou cestu, takovou, aby nezabředl do mrzkosti a nízkosti, o které není nikdy nouze.
Výročí si ti, kterým Jestřábovy knížky daly opravdu
hodně, připomněli na tábořišti Foglarova 2. pražského
oddílu – Dvojky – ve Sluneční zátoce na řece Sázavě.
Podle odhadů našich odborníků se Vzpomínky zúčastnilo asi 200 kamarádů, kamarádek, sester a bratrů. Ve 13
hodin všichni společně před pomníkem zazpívali hymnu
SPJF – Rychlé šípy a
SPJF v rádiu
Jestřábovu oblíbenou
Dne
2.7.2002 vystoupí na rádiMy pluli dál a dál a
ových vlnách ČRo za Sdružení
poté připravili kamaráMarek Polák – Sharp a sním
di z pražské pobočky
byl do vysílání pozván i kamaněkolik skvělých her a
rád Čáp. Neznáme zatím přesnější informace, ale přineseme
soutěží, např. přetahoje později. Akci zajistil Robin.
vání, jízda na strágule,
orientace
v
Uherské Hradiště
,,azimutovém hřišti“,…
Dne 25.6.2002 se mohou podíDá se říct, že podnik
vat zájemci s dalšími kamarády
Sdružení se povedl,
ze SPJF do Uherského Hradišdoufejme, že i Jestřátě. Zdejší knihovna pořádá
besedu o Jaroslavu Foglarovi,
bovi by se líbil!
proto kontaktovala Sdružení,
-p-

Béčko

nové nepravidelné rubriky Alnitaku a Alnilamu.

Je určeno pro všechny

béčka – tj. neschopné a nemožné

lidi, takže se bez obav můžete zapojit. Pro příští číslo zde máme
první otázku: ,,Co je Vaší nejneoblíbenější >>béčkovou<< činností?
Odpo

vídejte fakt rychle, než vyjde další Alnitak!

Jakákoliv podobnost s názvem rubriky v Ježkovi je čistě náhodná!

jež přislíbilo účast. Bližší informace na nástěnce v klubovně
Sdružení či DD a HS.

Hora Uluru
Dlouhodobá hra Bobří stopy
Tajemství hory Uluru je u konce. Nejzazší termín pro odevzdání 7. důkazu byl 17.6.2002.
V poslední Bobří stopě ale už
začíná nová, tak se máme na co
těšit!

