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ZAMYŠLENÍ: BŘEZEN 06 - OPĚT ZA KAMNA VLEZEM

ZAMYŠLENÍ: O STŘEDISKOVÉM ZNAKU A VLAJCE

Již hodně obehraná pranostika však potvrzuje, že letošní zima se opět vydařila, sněhu
je dosud všude kolem (s výjimkou Prahy) jako na Sibiři či na Kamčatce.
Nejprve pár mých poznámek k lednovému a únorovému LUKU: žasl jsem, jak špatně
jsem hádal filmové rozhovory. Nejsem filmový expert ani maniak, ale s jedním
uhádnutým titulem jsem se styděl. Rozhodně z uvedených filmů jsem viděl více.
Z roverských stínorysů hlaviček v lednovém LUKU na figuru 1 tipuji Javora, fig. 4 –
Mandu, fig. 5 – Klokana a fig. 8 – Iáček?
Flekovo iglú nebylo recenzí, ale zajímavou instrukční reportáží. V únorovém LUKU
Flekova NHL byla díky probíhajícímu olympijskému turnaji vysoce aktuální.
K Mývalovým důmyslným hříčkám lehce podotýkám, že bych se nechal ostříhat u
toho prvního holiče – sám se těžko kdo ostříhá. Optické iluze jsou klasa včetně oslího
tuleně. Ostatní „špeky“ přenechávám druhým. Jak nám napovědělo Hořící srdce, jít
Prahou plnou strašidel je velmi lákavé, což potvrdili svou milou reportáží Trpaslíci.
Štaflíkovy menhiry jsou rovněž dobrým námětem pro výpravy do neznáma.

Na únorové střediskové radě se dlouze debatovalo, co a jak učinit
s dubnovým svátkem skautů, svatým Jiřím. Myslím, že je tady námět, který
nám poskytl br. Roger, když vzal 2. číslo LUKU z roku 1969 a z takřka
nečitelného tehdy cyklostylovaného textu vykřesal pozoruhodnou stať br.
Víta Hovorky – Šípa, někdejšího střediskové-ho vůdce, o našem
střediskovém znaku a střediskové vlajce. Čtěte!

Co dodat k letošní, již tradičně únorové besídce?
Myslím, že byla úspěšná a líbila se. Jistě budou zdařilá fota v příštím LUKU. Pořádat
ji v hostivařské sokolovně bylo, myslím, šťastné. Pár mých poznámek k programu:
zařazení prezentací jednotlivých oddílů či organizačních skupin na veřejném fóru bylo
celkem působivé a svou informační náplní velmi užitečné.
Lvíčata se svou Růženkou a pěti trpaslíky se všechna zapojila do prostinké,
srozumitelné hry – bylo je celkem i slyšet i rozumět jim, což se ne všem podařilo.
Orfeus a Euridika Trojhvězdy – prima námět i provedení, jen hladina zvuku zejména
u Orfea nevyzpytatelně kolísala. To, že chlapci v lítých sečích bojují, se nedivím –
Gladiátoři, Terminátoři, Spajdrmeni, všelijací Ufouni a vesmírníci spolu s rytíři krále
Artuše silně motivují.
Chytrý švec a hloupí čerti Camelotu – kouzelní čerti i švec, jenom vypravěčka
komentovala kosmickou rychlostí – drmolila, takže jsme jí nerozuměli. Klasická
roverská groteska ve stylu Chaplina, Harolda Loyda nebo Laurela a Hardyho byla
celkově, nejen kvůli šlehačce, „špicová“. Hot-rock-trio bylo takřka profesionální,
hlavně pak rytmy bicích. Nápad plného zapojení Trpaslíků s individuálními čísly
šikovných drobečků se moc líbil a měl zasloužený úspěch.
Hudební doprovod party muzikantů se snažil, Čechomor beru, pokud ale plénum
nezná texty písní (s výjimkou promítané Hrušky), vyzní to hluše a rozpačitě.
Znovu připomínám notorický problém, že slovní projev je úkol náročný, který je třeba
cvičit, pěstovat. Mluvit jednak pomalu, nahlas a nepolykat slova. Polovina úspěchu.
Pokud jsem na někoho výslovně zapomněl, ať mi promine, jinak díky všem, kteří se
na besídce podíleli. Dobrá vizitka střediska a jak děl na závěr Klokan: „Příště na
shledanou!“
Grizzly
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V květnu roku 1945 vznikl na Zahradním Městě skautský oddíl, který
koncem letních měsíců dostal i přidělené číslo 92 a byl převzat do
Vinohradského střediska Oheň. Při znovuzrození tohoto oddílu jsme si
vzali za cíle a smysl dnešního střediskového znaku.
Co tedy znamená dnešní střediskový znak? Jak rozumět naší vlajce?
Bílý podklad v modrém kruhu, z něhož vycházejí tři zelené šípy. Bílá
barva je složena ze všech barev (vzpomeň na spektrum), tak jako světové
bratrství skautů je složeno ze všech národů, všech barev pleti.
Modrý kruh pak značí stálost a životní nekonečnost v předávání
skautských světových ideálů z generace na generaci.
Tři zelené šípy – zelená barva značí mládí – čili tři šípy krásy a mladosti
jsou vystřelovány z tohoto kruhu do jednotlivých polí skautského slibu:
Milovati vlast svou …hnědé pole, pole půdy, země, s československou
trikolorou (bílá, červená a poloviční modrá barva).
Plniti povinnosti … barva denní šedi (běžný život, který je vždy plný
drobných, ale důležitých povinností, na jejichž plnění se právě nejlépe
ukazuje, jaký je kdo skaut). Rovněž tak i zachovávání skautského zákona je
povinností každého všedního dne. Proto vychází jeden šíp do šedého pole.
Duší a tělem … šíp míří do červeného pole – pole barvy skautské krve.
A plnění této části skautského slibu je právě to hlavní, co má skauta
odlišovat od ostatních organizací. Pomoc poskytuje z lásky a radostně –
proto červená barva zde rovněž značí barvu ohně, tj. barvu lásky ke
každému bližnímu.
Je potřeba si ještě připomenout, že ve skautském slibu se zdůrazňuje
„býti hotov“, to znamená být připraven. Aby toto mohl skaut dodržet,
připravuje se po celý život k různé službě bližnímu, ať již dnes ve škole či
ve skautských disciplinách nebo později ve znalostech svého oboru, který
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si zvolí.Náš střediskový znak je znakem opravdu vyjadřujícím ty nejlepší
myšlenky, které každý člen střediska, ať vlče, skaut, rover nebo činovník se
zavázal v životě plnit. A to ne nějak liknavě „až jej to nebude stát nějaké
přemáhání“ a „až zítra“, ale hned dnes, v tuto hodinu, a skromně, tiše,
rychle jako let šípu.

Historickou střediskovou vlajku - bývalou vlajku 92. oddílu, Praha XII
(v Záběhlicích) jste již všichni viděli (viz obrázek výše a na titulní straně).
Na jedné straně je odznak československých skautů – lilie s chodským
psem na zeleném poli s nápisem 92. oddíl, Praha XII a modrým letopočtem
1946, na druhé straně bývalý (dnes střediskový) znak a celá vlajka je
obroubena bílou lemovkou.
Vlajka byla pořizována koncem roku 1945 a začátkem roku 1946.
Protože v té době byl nedostatek látek a natož pak barevných látek, je
vlajka provedena z málo kvalitního materiálu.
Chceme všichni, aby tato historická vzpomínka a velká památka, která
byla pečlivě ukrývána celých dvacet let, byla zachována i do dalekého
budoucna a proto s vlajkou budeme zacházet vždy velmi opatrně.
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Myslím však, že by bylo lépe nechat mluvit zápis z 23. dubna 1946 na
zvláštním díle kroniky od „neznámého písmáka“:
Koncem roku 1945 a začátkem památného roku 1946 chodili chlapci z
92. oddílu se svěšenými hlavami. Nechutnalo jim jíst, špatně spali a vůbec
projevovali všechny známky, provázející nějaký neutěšený stav. I všimli si
toho vážení rodičové a začli pátrat.
„To máš tak, tati, my potřebujeme oddílovou vlajku a nemáme textilie“,
vylezlo z jednoho dobrého skautíka. Než by jmenovaný napočítal do 604
800, rozbalil jeho otec úctyhodný kus krásné látky, bílé jak Robin u tabule
(pozn. – nejde o Robina, našeho dlouholetého šéfa střediska). Vyskytla se
dále potřeba látku obarvit. Odhodlal se pan vůdce státi se alchymistou.
Zavřel se do koupelny a barvil.
Poslední a hlavní úsek práce, sešití a vyšívání obstarala „máma
skautů“, když se jí zželelo ubohých junáků. Rozeslali jsme spoustu
pozvánek a čekali netrpělivě na 23. duben. Den před svátkem patrona
skautů, sv. Jiří, se světila vlajka. Za kmotry byli někteří rodiče našich
chlapců. Byly pozvány oddíly z hostivařského střediska a z Vinohrad.
Svěcení provedl v bazilice svatého Jiří na Pražském hradě P. Tatíček.
Připomněl nám náš slib a nové povinnosti, vzniklé tímto okamžikem.
Ano,víme to, chceme to také plnit, neboť to budeme přísahat na naši
vlajku. Již dnes večer se budou provádět první skautské sliby. Sliby, které
zavazují na celý život, a jež nám stále tato vlajka bude připomínat. Tímto
svěcením se naše sliby stanou ještě závaznějšími, ale při jejich plnění nám
bude mnohem radostněji.
Svěcení je skončeno.
Již neneseme pouhou vlajku, ale s ní také živé svědomí, které nám bude
stále na očích a stále nám bude připomínat naše povinnosti k vlasti a
lidstvu.
Pochodujeme Prahou. Vše se na nás usmívá. My a vlajka v čele. Tak to
půjde stále. Neklesneme, vydržíme. Pochodujeme ulicemi a dělají nám
místo. Zpíváme a ostatní jdou za námi. Chceme jít stále v čele, s právy i
povinnostmi prvých. Nepouštíme oči z dopravního strážníka. Nezmeškáme
zelenou a nepovedeme ty za námi na červenou. Nezklameme, vždyť jsme
první!
Potud kronika z roku 1946. Musel jsem ocitovat celé znění, aby nám to
připomenulo ty okamžiky před 23 léty, které se všem hochům
Dvaadevadesátky zaryly hluboko do mysli. Ano, šla tehdy celá
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Dvaadevadesátka z Hradčan do Záběhlic slavnostním pochodem a zapsala
si hrdá slova do kroniky.
Budeme my, 92. středisko Šípů, pokračovat v jejich šlépějích se stejně
zdviženým čelem?
Je to pro nás veliký závazek pokračování a musíme si jej zvláště
uvědomit, pakliže se tato vlajka objeví v našem čele anebo na ní budete
skládat skautský slib.
Šíp
Tolik tedy bratr Šíp – Vít Hovorka v roce 1969, jistě na nás hledí ze
skautského nebe spolu s Kazetou a všemi ze střediska, co již odešli do
nenávratna. Zachovejme toto čtení v paměti.
K výše uvedenému si dovoluji doplnit pár poznámek:
jméno autora kronikářského zápisu neznáme, taktéž dárce látky,
vyšívající „matku“, ani kmotry, nevíme, u koho byla vlajka ukryta od 2.
zákazu Junáka do obnovení střediska v roce 68, snad byla v opatrování
bratra Šípa.
Podařilo se mi v arcibiskupském archivu zjistit bližší o P. Tatíčkovi,
světícím knězi v bazilice sv. Jiří. Miloslav Tatíček (1919 – 1997) se narodil
v Kladně, vysvěcen na kněze v r. 1944 v Praze, svou kněžskou dráhu začal
v Roudnici n/Labem a záhy do r. 1946 jako kaplan v Hostivaři, od 47
v Mukařově. Byl znám svými sympatiemi ke skautům. V padesátých letech
mu komunisté zabránili po jistou dobu v činnosti, od r. 69 jako sekretář
vikariátu v Rakovníce a od r. 73 jako rakovnický vikář. Zemřel v r. 1997 a
je pochován v rodném Kladně.
Dále víme, že středisková vlajka v době normalizace a okupace
sovětskými vojsky, po 3. zákazu Junáka díky br. Václavu Hanzlíkovi –
Šamanovi putovala k jeho bratru do Austrálie, kde do návratu v 90. letech
byla ozdobou v klubovně australských skautů.
Docela pozoruhodná historie jedné vlajky – letos 23. dubna tomu bude
60 let, co spočinula v rukou Dvaadevadesátky! Je nad čím přemýšlet.
Vnímám tyto záležitosti velmi citlivě, protože jsme spolu s mým
bratrem uchovávali oddílovou a vlastně střediskovou vlajku v mém rodišti,
kde jsem začal v r. 1938 skautovat, přes celou válku a občas jsme se
nedočkavě těšili pohledem na ni, jak ji rozvineme, až válečné běsnění
skončí. Bohužel, i ji čekal obdobný osud, ale dnes ji opět skauti v Polici
nad Metují hrdě nosí a uctívají.
S díkem Rogerovi za poskytnutý text
Grizzly
7

INFO: MRAKODRAPY
“Ke svému životu potřebuji Prostor!” tvrdila kdysi jedna ne zrovna povedená
reklama na časopis Prostor. Či snad to byly noviny? No každopádně bez této
tiskoviny se asi obejde více lidí, než by si přál jeho vydavatel, ale bez prostoru
k životu se asi neobejde nikdo.
Nejspíše tedy proto si čím dál početnější lidstvo začalo stavět pro svoji potřebu
budovy v minulosti nemyslitelné – MRAKODRAPY. Kdo u nich nestál, kdo
se z nich nerozhlížel, tak si ani nedokáže představit, že by něco tak
obrovského mohlo vzniknout.
A kam se vydat, abychom se podívali na ten nejvyšší?
No, začněme raději od toho nejstaršího obra a to Empire
State Building v centrální časti Manhattanu, NYC.
Dostavěn byl již v roce 1931 a po mnoho let byl tou
nevyšší budovou na větě. Jeho 102 pater měří 381 metrů
a ještě o něco výše sahá anténa, která byla původně
určena mimo jiné i k přistávání vzducholodí. K tomu
však ve skutečnosti nikdy nedošlo.
Téměř čtyřicet let trvalo, než se v roce 1969 objevila
stavba, která mohla konkurovat její výšce.
Pětadevadesátipatrový a 355 metrů vysoký kolos John
Hancock Center vyrostl ve městě, kde vznikly na
sklonku minulého století první výškové stavby, v
Chicagu. Prvenství se mu ovšem získat nepodařil. To
zvládnul až další mrakodrap postavený ve stejném městě.
Sears Tower se po svém dokončení v roce 1974 stal na
dlouhou dobu králem mezi mrakodrapy a primát mu byl
odňat teprve nedávno. Sears měří 436m a má 110 pater.
Konstrukce je dosti originální. Tvoří jí devět vzájemně
sepnutých tubusů, z nichž každý má čtvercový půdorys a
každý také končí v jiné výšce. Tím je dosaženo určitého
výtvarného oživení.
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Nemůžu též nezmínit proslulá dvojčata po léta
formujícími panaroma New York City. Tyto dvě
stavby Světového obchodního centra (WTC) v
letech 1970-77 vyrostly na Dolním Manhattanu
poblíž řeky Hudson. Dvojčata byla postavena na
půdorysu čtverce, ale vzájemně pootočena tak, že
jejich strany nebyly paralelní. Obě věže byly
vysoké 412 metrů a měly 110 pater a vycházely z
mohutné společné podnože s pasážemi a
parkovišti. Jejich existenci ukončily až smutné
teroristické útoky ze 11-září-2001. Na jejich
místě by se měla začít stavět budova nazvaná Věž
svobody, která by
měla dvojčata předčit
svou výškou a dodat
nový ráz městu New
York.

Po dokončení dvojčat
nastalo další "mrtvé období". Na prknech
architektů se rodily odvážné projekty, ale nic
opravdu velkého se nestavělo.
Až jeden z nenápadných, ale nejdynamičtěji se
rozvíjejících "asijských tygrů" se rozhodl
postavit nejvyšší budovu světa v Kuala
Lumpur. Proces je to ostatně zákonitý: nejvíc
mrakodrapů se dnes staví v jihovýchodní Ásii.
I tentokrát jde vlastně o twins - dvojčata.
Petronas Tower dokončené v roce 1998, mají
jen 88 pater, ale výška je 1483 stop (452m).
Obě jsou spojeny "nebeským mostem" zhruba v
polovině výšky, což měli šanci ocenit též i
diváci několika akčních filmů.

Nejvyšší budou dneška je ovšem Taipai Financial
Center na Taiwanu. Dům má 101 podlaží, měří
509 metrů. Mrakodrap má mohutný stabilizační
systém a dvoupatrové výtahy, které jedou až
nahoru asi minutu. Vyhlídkový ochoz je v 89.
patře, venkovní ochoz ještě o dvě patra výš. Na
špici je anténní nástavec. Budova drží tři rekordy.
Nejvýše umístěné patro a tedy i střecha (což je
podle mne podstatné. Výška anténního nástavce
naopak nikoli) a nejvyšší nosná struktura. Také
výtahy jsou nejrychlejší (1008 m/min nahoru, přes
600 m/min dolů).
A co malé srovnání těch nejvyšších?

A kdo bude nejvyšší příště? V roce 2009 by měla skončit výstavba
mrakodrapu Burj v Dubaji – malém státu umístěném na Arabském
poloostrově. Dle plánů by měla mít neuvěřitelných 160 pater a měřit na výšku
705 metrů. Takže by tip na jednu z příštích dovolených?
Pro LUK s použitím Google.com a Neviditelnypes.cz sepsal Flek
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REPORTÁŽ: URČITĚ TO STOJÍ ZA TO

PÍSNIČKA: STRACH ZE SMRTI

Povím vám několik vět o jednom místečku v Praze, které si zaslouží více
nežli jen jednu návštěvu.

Skupinu Clyde asi nemusím nikomu představovat. Kdo byl na jejich
únorovém koncertě v klubu Prosek, ten už ví, že tato skupina má novou
písničku…Právě její text vám nyní přinášíme ☺.

To místo je schované kdesi v Praze všem na
očích, ale málo kdo o něm všechno ví. Místo
je členité nejen terénem, ale i zajímavostmi,
na které zde můžete narazit. Pokud jste
vášnivými sběrateli zkamenělin a Pánbůh vás
obdařil řádnou porcí štěstí, tak věřte, že zde
můžete naleznout skutečné skvosty do
své sbírky a takhle po zimě je nejvyšší
čas začít. Ale abych zde nemluvil pouze
na jedno téma, zmíním se i o dalších
zajímavostech, jako je například skála,
která je uklouzávána již téměř 100 let
dětskými kalhotami a v dnešní době se
dá použít jako solidní klouzačka.

Strach ze smrti

(autor textu – Tlapka)
Vyskytly se pochyby o smyslu života
veškeré požitky jsou zoufale všední
skrz rajský plyn bez chuti se objevila
jistota,
že ať dělám, co dělám, svět neproměním.
Navzdory tomu se obávám stárnutí
smrt si brousí kosu je třeba se bát
perfektní model nestrpí ani škrábnutí
musím zemřít, i když nevím, co je to
hlad?
Nemám na vybranou, krev není voda
věčný život bez konce byla by nuda

Dále tu najdete i něco pro horolezce, je tu
několik pořádných kousků, které si říkají o
to, abyste se je pokusili pokořit. I milovníci
mystérií si zde můžou přijít na své.
Naleznou zde několik záhadných míst od
židovského hřbitova přes opuštěný dům se
zakopanou nebožkou na zahradě po
německé tunely a záhadné vojenské
objekty konče. I pro romantiky je tu něco
schováno a to ty nejmalebnější zákoutí
Prahy.

Ref.: Vystřelím satelit na onen svět
postavím pomník těm co ještě žijí
bez jakýchkoli šancí na návrat zpět
překročím čáru za hranice všeho bytí
Postavit dům a zplodit syna
spatřit novou planetu a k ní se vydat
K bezmocné sektě svůj hlas přidat
Nebo se na to rovnou...
Otázka věčná: Co bude potom
zdá se zbytečná, když daný je zákon
Ref:
Východ slunce ozáří odpočatou zem
sedě na schodech ptám se odkud jsem přiletěl
všechna tahle krása začátek i konec má
Vím, že po ní přijde další, jistě ne jediná

A kdybyste chtěli vědět, kde se to
všechno skrývá, nezapomeňte se mě na to zeptat.
Puška ΩΨ
11
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POEZIE: Z NAŠICH VLASTNÍCH SRDCÍ
V této rubrice se tentokráte nedočkáte básní světoznámých básníků.
Naleznete zde poezii lidí, kteří ji nepsali s cílem vydávat sbírky, avšak nyní
byli ochotni ji zveřejnit a s Vámi se o ni podělit. Je to kolikrát kus duše lidí,
které dobře znáte, protože jsou z našeho střediska. Moc děkuju všem, kteří
přispěli a dali tak vzniknout této netradiční minisbírce…
Mýval
Přání

Téměř k půlnoci

Nic bych si teď nepřál víc,
než abys tu byla,
ó, má lásko, nechci nic,
jen abys mě políbila.
Nic bych si teď nepřál víc,
jen tu se mnou chvíli buď,
chci zřít tvoji krásnou líc,
dále nás už bůh rozsuď.
Nic bych si teď nepřál víc,
než nebýt tu sám, jak jsem,
chtěl bych ti jít, lásko, vstříc,
jenže příliš slabý jsem.

Někdy je hezky na světě
a úsměv na tváři si nesete,
jindy je o něco hůře
a vše vypadá ponuře.
Ze stromů padá v létě listí
a studený vítr jen to jistí,
stejně však může být lépe,
vzpomínka v duši září tepe.
Když Slunce zajde za obzor
v lidské mysli objeví se vzdor,
ví, že temno nemá navždy vyhráno,
přijde svítaní a tma má skonáno.

***************************
Staré unavené slunce stojí nad
obzorem
Je letní večer
Máš kytky ve vlasech
ty kytky co posbíral jsem ti ráno
smála ses
(mi?)

Tak se pomalu krátí ten čas,
neb je již kolem půlnoci,
já za měsíc zřím Tvou milou tvář
a dám sbohem černé noci.
***************************

Posloucháme staré desky je na nich
Hukot vln
I burácení hromu
A v dálce slyším jak se stromy
ohýbají
Nemám už co bych řekl
Ty taky ne
Jen proč v světle slunce myslím na
jiné…?

Sama stojím na okraji srázu,
mám sny, co sahají až k Mléčné
dráze,
sny, co namaluji do obrazu,
sny, za které se platí draze.

13

A smích má
(Villonovi)

tíhu

rozvalin

Touha
Se slzami v očích myslím na tebe,
nevidím však již blankytné nebe.
Vidím jen černý mrak, jenž
neodplouvá,
černý mrak zklamání, marná je touha.
Jen ta však nestačí, je třeba snahy,
jinak se vlastní sny promění ve vrahy.
Nestačí milovat a jenom doufat,
člověk si pak začne moc lehko zoufat.
Je třeba nechat ten černý mrak
rozplynout,
nenechat všechny své touhy zahynout.
Černý mrak odpluje a slunce zasvítí,
to je přece ten smysl života bytí.

Můj smích má tíhu rozvalin,
můj dech sípá jak lokomotiva,
můj dotek někdy zabolí,
můj hlas - tři mocné kádě piva.
Můj názor o nic neříká si,
můj vzor se o nic nesnaží,
můj sen se někde ve tmě ztrácí,
mým životem sám se usoužím.
Můj pohled mrazí do morku,
můj koloběh, ten uzavře se brzo,
můj kůň, co stojí na dvorku
- se snadno splete s kozou.

***************************

Má smrt, ta kdekoho snad potěší,
můj úděl, pro ten smějí se mi,
svým tvarem duše možná zmátnu
všechny mé známé tady, na Zemi.

Čas pomáhá zapomenout
a já tu klečím na kolenou
přesýpací hodiny
ať nejsou nástroj jediný
nedávej jim prosím šanci
jako nebýt vyzván k tanci
cítíš se když čekáš sám
až budeš někým milován.

***************************
Posílám za tebou plachetnici,
pro daleké plavby až za oceán,
na širé moře, tam míří námořníci,
vítr tě přemlouvá, ty jsi tu kapitán.

Procházíš se po mých přáních
šlapeš po nich bez přestání
před očima černé vrány
vplíží se do každé rány
sama pro ně chystám místo
neuletí, klidně zkus to
abys věděl, co máš rád
mám je v sobě napořád.

Občas se objeví bouře a blesky ,
na zítra jasno hlásí předpověď.
Stačí mít cíl, držet se cesty,
k bezpečným přístavům loď svou
vždy veď.
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REPORTÁŽ: ZIMNÍ ŘÁDĚNÍ SVĚTLUŠEK A VLČAT
Iáčkova reportáž ze zimního táboření Lvíčat ve Velké Úpě
Začalo to úterkem
14. února, kdy jsem
pokořil poslední ze 6
zkoušek
na
elektrotechnické
fakultě. Spadl ze mě
veliký kámen, který
mně
po
dobu
několika týdnů tížil
ve formě studia
materiálů
a
přípravou. Konečně
jsem mohl mít pár
dní volna a já se
rozhodl zajet na
horskou chatu Junák kousek od Velké Úpy v Krkonoších, kde Lvíčata již
od neděle trávila společně přes prázdniny svůj zimní týden. Jelikož mě ve
středu ještě čekaly osobní povinnosti, za Lvíčatama jsem vyrazil ve čtvrtek
brzy z rána. Cesta do Krkonoš byla deštivá, respektive břečko-sněhová.
Vybaven batohem, houslemi a turistickou mapou, vyrazil jsem z Velké
Úpy směrem Janovy boudy. Cesta to byla úporná. Nejdříve jsem šel do
prudkého kopce mezi chatami. Po uježděném sněhu se šlape těžce, ještě
hůře, pokud máš na zádech batoh a ještě hůře, když ani nevíš, jestli jdeš
správně. Cesta se mi časem zúžila a navíc byla ještě prudší a prudší.
Jednotvárnost stoupání přerušil občas projíždějící skútr a veselý lyžař
jedoucí shora dolů. Na obličeji jsem měl krůpěje potu. V lese už šlo do
tuhého. Kopec se zdál nekonečný a já na horizontu viděl oázy s velbloudy
přivázanými kolem palem. Každý krok byl dlouhý jako týdenní návštěva u
babičky. Naštěstí mě vidina tanečnic s kokosovým věncem motivovala
k tomu, abych se vyškrábal nahoru. V duši jsem obdivoval Mandu,
Veverku a Ferryho, jak mohli děti „vytáhnout“ na chatu.

sněhem. Světlušky a vlčata se prodírali po pás zabořeni k cílovému koštěti,
zapíchnutému na druhé straně loučky. Manda hlasitým povzbuzováním
fandila každému sportovci, aby jej motivovala k ještě lepším výkonům,
nezřídka při tom strhla celé publikum. Všichni závodníci doběhli do cíle.
Jen někteří cestou nechali své botičky ve sněhu a tak jim museli pomoci
organizátoři se znovu obout.

Na horské chatě Junák panovala sportovní atmosféra. Neustále někdo běhal
po chodbách, kluci do dívčího pokoje a holky do klučicího, vedoucí ke
kamnům a pak zas rychle do kuchyně. Naštěstí s námi byla Líba, která se
angažovala jako nepostradatelný záchranář vyhaslých kamen a hlídala
zajištění základních proviantových návyků. Vedoucí se stávali každých 5
minut vrchními soudci při řešení osobně právních vztahů mezi
obžalovaným Pepíčkem za zlomení pastelky a obžalovanou Aničkou, která
se dožadovala kompenzaci svého traumatického stavu, který vyjadřovala
pláčem. Naštěstí chatový právní řád neumožňoval odvolací řízení a tak
jsme v 5 lidech stačili všechna kárná řízení rychle vyřešit. Snad jen shánění
svědků a jejich vzájemné protiřečení mi občas zamotalo na chvíli hlavu.

Po příchodu jsem byl přivítán právě probíhající zimní olympiádou před
chatou. Mladí účastníci s vervou překonávali náročný běh hlubokým
15
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Vzájemné soužití účastníků stmelovalo hraní stolních her. Při farmaření
docházelo ke kartelovým dohodám, čímž hráči vyjadřovali své vzájemné
sympatie. Společenská místnost se tak stávala hracím doupětem
usmívajících se dětí, které bez vzájemného hašteření a plně zabrány do her
trávily chvíle pohody a odpočinku. Tento okamžik byl i odměnou pro
vedoucí, mohli si na chvíli sednout a odpočívat. Na klíně každý po dvou
dětech vypínal své myšlení
a koukal tupě z okna ven a
představoval si klid a mír,
jež
se
tam
v bílém
sněhovém poli odehrává.
Děti byly nadšené. Tolik
bobování, válení ve sněhu,
vzájemné předhánění v
soutěžích,
kamarádění
s kamarády a nekamarádění
s nekamarády, si už tak
dlouho neužili. Nezmiňuji se o výletu do bazénu v Trutnově a následující
vývoz do kopce k chatě rolbou, nebo poslouchání večerních příběhů
předtím, než „konečně“ usnuly ve svých postýlkách.
Vedoucí, kteří k zajištění akce věnovali své veškeré síly a duševní
prostředky, byli na konci týdne rádi, že se podařilo vytvořit pestrý týden na
horách, nedošlo k žádnému zranění, a hlavně že už jsou všechny děti
v autobuse na svých sedačkách a mají tak před sebou 2 hodiny krátkého
poklidu.
Tímto příspěvkem vyjadřují za všechny malé účastníky veliké ĎEKUJI
vedoucím – Veverce, Mandě, Ferrymu, Líbě a technickému zázemí, za
tento pro nás symbolicky první zimní tábor. Myslím, že jsme vykročili tou
správnou nohou.
Ze svých vzpomínek sepsal a přibarvil Iáček

RECEPT: MRKVOVÝ DORT
Takže dlouho jsem si lámala hlavu, co bych sem asi tak napsala. A pak,
z čistého nebe mě do nosu uhodil nápad receptu na mrkvový dort. Určitě si teď
říkáte: mrkvový dort, no fůj! Ale neříkejte fuj, dokud jste neochutnali! Konec
povídání a tady máte konečně ten nejúžasnější a zároveň nejzvláštnější dort na
světě…
Ingredience:
4 vejce
1 citron
200g moučkového cukru
300g nastrouhané mrkve
250g mletých mandlí
75g hladké mouky
1 kypřící prášek
špetka mletého hřebíčku
špetka soli
jakákoliv citrónová poleva
marmeláda (meruňková, pomerančová,…)
Návod:

1) Žloutky vyšleháme s cukrem, přidáme nastrouhanou mrkev,
kůru z jednoho citronu, mleté mandle řádně promícháme
2) Mouku, prášek do pečiva, hřebíček a sůl smícháme do
žloutkového krému. Vypracujeme těsto a úplně na konec
přidáme do těsta vyšlehané bílky (bílky do těsta už tolik
nevmícháváme-mají zvedací účinky, jen lehce vetřeme)
3) Těsto vlijeme do vymaštěné a hrubou moukou vysypané formy(
většinou kruhové ale kreativitě se meze nekladou=)), zarovnáme
a vložíme do předehřáté trouby na 160°C na 50 minutek
4) Po vychladnutí namažeme vrchní plochu marmeládou a
citrónovou polevou, ozdobíme a za studena podáváme

No a jestli se po tom všem dostanete až k bodu číslo 5-což je sníst vlastnoruční
výtvor a neutrpět vážnější zranění (ať psychické nebo fyzické), tak považujte
tento pokus o pečení za úspěšný a můžete si srdečně blahopřát=)))))))))
Želva
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REPORTÁŽ: [SEJS]
V únoru jsem měl možnost se jako student zúčastnit konference SEYS 2006, která se
konala v Obecním domě. SEYS je zkratka pro Successors’ European Youth Summit.
Pobavil jsem se, když jsem se snažil toto spojení přeložit do češtiny - každé ze slov má
několik významů a každé může být podstatným jménem. Takže doteď nevím, jestli jsem
byl na „jednání evropské nástupní mládeže na nejvyšší úrovni“, setkal jsem se se
„špičkou mladých Evropanů nástupců“. Nebo byl SEYS „summitem mladé elity z celé
Evropy“, jak psala média. Každopádně tohle na summitu nikdo neřešil, tam byla jazykem
číslo jedna angličtina.

Program se sestával z řady projevů a tzv. tématických panelů. Nebudu zde vypisovat
jména všech řečníků, vyzdvihl bych čtyři - energického Daniela Cohn-Bendita,
spolupředsedu poslanecké skupiny Evropského parlamentu “Zelení/EFA“ a člena komise
Evropského parlamentu (jeho angličtině jsem rozuměl několikanásobně více než
úvodnímu proslovu předního českého politika v češtině), Jana Mühlfeita, viceprezidenta
společnosti Microsoft pro Evropu, Blízký východ a Afriku (překvapilo mě, že Bill Gates
dá na boj proti smrtícímu viru HIV v Africe více peněz než vláda ), Martina Romana,
generálního ředitele ČEZ a konečně Václava Havla, který měl při příchodu na pódium
větší potlesk než jistý politik při příchodu a odchodu dohromady.

Nutno říct, že většina řečníků si tak trochu (občas tak trochu hodně) dělala reklamu své
značce (firemní, politické). Ale to se asi dalo předpokládat.
Asi by stálo zato stručně zmínit hlavní motiv SEYSu – Na elitních pozicích se uplatňují
zejména lidé poměrně nízkého věku, kteří budou v příštích letech řešit klíčové otázky
globalizace, ekonomického rozvoje či například světových pandemií. A o tom všem se
mělo hovořit.
V oficiální tiskové zprávě se píše: „Sešlo se zde takřka 400 mladých manažerů z celého
světa. Účastníci summitu SEYS zastávají již v mladém věku významné posty v oblasti
obchodu, vědy, výzkumu či umění.“

Jsem přesvědčen, že mladý úspěšný Evropan, který zaplatil registrační poplatek 850 EUR
a přijel do Prahy s cílem pomoct řešit globální problémy, musel být zklamán. Nemyslím si
totiž, že by se toho nějak moc vyřešilo a pochybuji, že až výsledky budou předány předním
evropským státníkům, se něco změní. Co jsem odpozoroval a odposlouchal, tak význam
konference spočíval pro jednotlivce spíše v přestávkách – poznat zajímavé lidi, vyřídit si,
co potřebuji, povyměňovat vizitky a hlavně se pořádně najíst.

Nevím, jestli jsem se špatně díval kolem sebe, ale takové lidi jsem tam téměř neviděl.
Většina lidí byla Češi. A snad nikoho neurazím, když řeknu, že většina lidí nebyla mladá,
výjimkou byli například studenti (převážně VŠE).

Koho by zajímalo více – prezentace řečníků, jejich fotky, zprávy z médií atd., určitě se
podívá na oficiální stránky SEYS 2006 (snadno zapamatovatelná adresa www.seys.cz
nebo www.seys2006.com)
text: Štaflík, foto: www.seys.cz
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