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Looc (čti luk) je cool (čti kůl)

N

evěříte
vlastním
očím?
Je
toto
opravdu náš milovaný střediskový časopis
Luk? Ano, je, ale dostal nový
kabát. Doufáme, že se vám
bude líbit a třeba i lépe tisknout.
Nové číslo přináší mnoho příjemných změn. Na jednu z nich
si vás hned v úvodu dovolím
upozornit.
Pokud si bulletin pozorně prohlédnete, najdete v zápatí každé
stránky jeden tvořivý nápad,

který měli účastníci (zájezdu)
výpravy s rodiči v Desné na
otázku "Co by Vás překvapilo na
tomto pobytu?". Doufáme, že
Vás zajímavé odpovědí povzbudí
k prolistování. Na další novinky
určitě přijdete sami.

ního roku, kdy bude skauting
slavit své 100. narozeniny.

Ale nemusíte se bát - to kvalitní,
co pravidelní čtenáři znají z
minulých čísel, zůstává. Nenechte si tedy ujít reportáže z oddílových výprav a jiných akcí, zamyšlení a další tradiční rubriky.
Přeji zábavné čtení stránek, s
kterými jsme vstoupili do jubilej-

Ondřej Kubera - Štaflík,
šéfredaktor

„Kdyby přišel kostlivec ke dveřím a chtěl by tady přespat.“
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Krátké zpravodajství 92. střediska Šípů

V

ítejte u krátkého
a Flekem komentované
zpravodajství o událostech, které
se týkají našeho střediska a
jeho členů.

„Veverka bude od
února rok
pracovat ve
Francii na
Evropské
dobrovolné službě
u skautů.“

„Taneční večer
pro rodiče byl
nápad zrozený
z rodičovského
večírku.“

Č l á n e k
s
titulkem
„Co
dělali
skauti
na
podzim a co
se chystá?“
vyšel v Novinách Prahy 10. Napsal jej náš
střediskový
t i s ko v ý
mluvčí Klokan a poutavě v něm shrnul podzimní akce
našeho skautského střediska.
Četli jste jej ? Ano? Ne? Tak
hledejte na http://www.p10.cz/
clanek.php?id=5013 .

D n e
2 1 . 1 2 . 2 0 0 6
v předvánočním shonu se uskutečnil první Rodičovský večírek. Sešlo se nás o něco málo
víc než deset a velmi dobře
jsme se pobavili. Všem ostatním zájemcům se omlouváme
za zvolený termín. Příště dáme
vědět v čas a lépe zvážíme Vaši
touhu pořídit co nejvíce dárků.

Počasí přálo celostřediskové
Zimní výpravě s rodiči
v Desné, kdy nám jako na objednávku a k radosti všech
dorazila sněhová nadílka a to
téměř pohádková. Lyžovalo se
na sjezdovkách či běžkách, bobovalo se a sáňkovalo se, ale i
j i n a k
závodilo. Myslím, že za všech
45 účastníků mohu jen poděkovat všem, kteří se na přípravě
programu podíleli.
A navíc jsme se i poučili. Jak?

Že je dobré mít někde
v bezpečí druhé klíčky od auta!
Kdo tam byl, tak ví, kdo neví,
tak se třeba někoho zeptá…:-)

Taneční večer pro rodiče
byl
nápad
zrozený
z rodičovského večírku a termín byl zvolen na 5.2.2007.
Doufám, že jsme se tam potkali, že se vám večer líbil a že
budete mít chuť si jej zopakovat! (foto jinde v tomto čísle)

Veverka bude od února rok
pracovat ve Francii na Evropské dobrovolné službě u skautů. Funkci vedoucího oddílu
převzal Mýval, a tak se můžeme jen těšit na nějaké zajímavé
zážitky, o které se s námi bude
chtít podělit.

Druhou lednovou středu se
v místě Flekova nového bydliště v Libuši uskutečnila sešlost vedou-

cích
oddílů našeho střediska a
to i těch, co jsou dnes ve
skautském důchodu. Bylo nás
tam přes třicet a povídali jsme
si a bavili se celý večer. A
objevil se i kouzelník s Orlím
Zrakem!

„Kdyby venku lyžovala žirafa.“

Díky úspěchu Iáčka s žádostí o
evropský grant na výměnu
mládeže míří Excalibur
v únoru na týden do Holandska
a dalších
k o u t ů
západní
Evropy.
Možná že
letošní
tábor ve
Šluknově
b u d e
opravdu
internacionální.

Má někdo zájem jet na Jamboree? Jedinečné mezinárodní setkání skautů v Anglii, kde
bude největší oslava jeho
stých narozenin. Rádi byste,
ale že je to moc drahé? Nemusí být, vypadá to, že se
objevují generální sponzoři, a
tak se středisko rozhodlo
garantovat maximální cenu
ve výši 10.000 Kč/osobu.
Jestli tedy máte zájem, tak
řekněte svému vedoucímu
oddílu. Více informací o akci
naleznete na http://
www.skaut.cz/jamboree2007/

Poslední zprávičkou je spíše
kratičká pozvánka na chystanou Akademii 92. střediska Šípů. Bude
začátkem března a tak si prosím
udělejte
chvilku, přijďte se
podívat a potěšte své děti
zajisté zaslouženým potleskem! Režii Akademie bude
tentokráte mít v rukou RS
Excalibur.
Flek
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Jaký byl Trpasličí rok 2006?

N

ástup nového kalendářního roku je časem k bilancování a
zamyšlení se nad rokem starým. A tak i já jsem si položila
otázku: „Jaký byl rok 2006 u
nás v oddíle?“
Nejdříve trochu matematiky:
V roce 2006 se u Trpaslíků uskutečnilo -

• 40 schůzek
• 12 výprav, které byly celkem na
21 dní

• tábor
= celkem jsme se tedy během
roku viděli (alespoň na chvíli) v 76
dnech

Nový skautský rok jsme začali
oslavou třetích narozenin oddílu
na společné schůzce Trpaslíků a
Osmdesátky. A tak jsme vstoupili
do dalšího koloběhu schůzek, výprav a akcí. Jsme ráda, že jsme
mezi sebou mohli přivítat tolik
nováčků a po roce znovu mít 3
šestky vlčat a světlušek. Navíc
červená šestka předškoláků potvrdila, že jsem si v srpnu vybrala

A JAKÝ BYL TEDY ROK
2006 Z MÉHO POHLEDU?

Uplynulý rok byl pro mě hlavně ve
znamení závodů. Nejprve jsme si
v lednu procvičili mozečky při
závodu Prahou plnou strašidel,
v dubnu jsme se pobavili a zasoutěžili si na Alku a pak už přišel
květen a s ním Závody vlčat a
světlušek. Naše Trpasličí hlídka
ukázala, že se v oddíle něco naučila
a obsadila 2. místo na Praze 10 a
tím postoupila do Krajského kola.
To se uskutečnilo v červnu a bylo
na něm znát, že už jsou tam jen ti
nejlepší z pražských obvodů. I tak
se Trpaslíci umístili na krásném 8.
místě.

opravdu dobře a aktuálně téma
(Předškoláci v oddíle) své absolventské práce na lesní školu.

A JAKÝ BUDE ROK 2007?

Věřím, že stejně krásný jako ten
uplynulý. Ale hlavně bude skautsky
jubilejní a 100. narozeniny skautingu budou stěžejním tématem roku
v našem oddíle. Doufám, že s chutí

A pak už přišel tábor a s ním krásných 15 dní ve Šluknově. Nádherné
počasí, pohodová atmosféra, nezapomenutelné zážitky, ale taky chvíle loučení, když ti nejstarší Trpaslíci
vyměnili žlutý šátek za hnědý a
opustili tak svět vlčat a světlušek a
vstoupili do skautského věku.

„Naše hlídka
obsadila 2.
místo na
Praze 10 a tím
postoupila do
Krajského
kola.“

a elánem se všichni zapojí do práce
na schůzkách, budou se účastnit
výprav a v létě pojedou na tábor.
Protože ta účast na výpravách a
hlavně táboře by chtěla zlepšit. A
byla bych moc ráda, kdyby se
z nováčků co nejdříve stala opravdová vlčata a světlušky.
Všem přeji krásný skautský
rok 2007!

„Kdyby na našem pokoji bylo teplo.“

Malíček

„Nový
skautský rok
jsme začali
oslavou
třetích
narozenin.“
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Lvíčata v Litoměřicích

V

listopadu jsme
byli na výpravě
v
Litoměřicích.
Bydleli jsme ve skautské
klubovně přímo ve městě.
První zajímavá věc nás potkala
hned po příchodu. Správce té
klubovny to nějak popletl a na
stejný termín pozval dva oddí-

Vyrábíme draky
Libi bojuje s
drakem

„Správce té

ly, takže jsme bydleli společně
s nějakým oddílem skautek,
ale kupodivu jsme si ani moc

klubovny to nějak

nepřekáželi.
Potom, co jsme se zabydleli,
jsme se šli podívat po městě.
Později odpoledne jsme hráli
v klubovně společenské hry a
stavěli jsme draky, které jsme
plánovali v neděli dopoledne
pouštět. Pak se přečetla pohádka a šlo se spát.
Druhý den, hned ráno jsme se
vydali na výlet po okolí Litoměřic. Docela se nám to líbilo.
Vrátili jsme se kolem třetí na
pozdní oběd. Po „obědě“ jsme
šli do parku hrát nějaké hry a
když se setmělo tak jsme
v klubovně dodělávali draky.
V neděli, hned po snídani,
jsme šli na blízký kopec pouštět pracně vyráběné draky.

Dost nás to bavilo, takže jsme
se vrátili tak akorát na oběd.
Potom jsme po nás uklidili a

Hrajeme společenské hry

vydali jsme se na vlak.
Do Prahy jsme dorazili samozřejmě se zpožděním, ale
nakonec všechno dobře dopadlo a myslím, že zážitky
z této výpravy byly převážně
pozitivní.
Sylva

popletl a na
stejný termín
pozval dva oddíly.“

Foto: Nick

Polibek múzy 2006 - Duší i tělem

D

íky
skvělému
d o j m u
z minulého roku
se i tento rok Irminsûl
zúčastnil Polibku Múzy.

dět?“
Pořadatel: „Jo, pojď sem,
tady je to, co máš říkat a nějak to zvládni.“
Moderátor: „No, tak dobře“

NENÁPADNÝ ZAČÁTEK

Chvilku potom, co jsme se
posadili, to začalo. V sále se
zhaslo a na pódium vystoupil
telefonující pořadatel.

Kdo neviděl živou
reklamu na Obrok
2007, o hodně přišel

Pořadatel: „Kde jsi, všichni už
tady na tebe čekáme. Máš to
tu uvádět“
Moderátor: (ozývá se
z publika) „No, přece na Polibku múzy. Já to mám uvá-

Foto: Nick

přinesl obálku se jmény vítězů
na pódium Mikuláš a chtěl po
moderátorovi za obálku básničku.
Minulý rok nás velmi nadchly
scénky mezi kategoriemi a
musím říct, že ani tento rok
scénky nezklamaly. Parodie na
film Kill Bill a na jihoamerické
telenovely byly velmi vydařené
se spoustou dobrých efektů.
Kvalitní byla i scénka jako
upoutávka na Obrok 2007.

GRANDIÓZNÍ SCÉNKY
ZÁVĚR VEČERA – JE-

Po tomto dobrém začátku se
potom pokračovalo ve stejném duchu. Při vyhlašování
vítězů kategorie Literatura

Polibek Múzy je soutěž roverské tvořivosti. Každým rokem soutěžící zasílají svá díla k ohodnocení odborným porotcům v pěti kategoriích:
Fotografie, Literatura, Hudba, Výtvarno, Film.

„Kdyby soused slušně pozdravil.“

DINEČNÝ KULTURNÍ
ZÁŽITEK

V kategorii Film se na skvělém
3. místě umístil horor Excaliburu – Tělem i duší. Gratulujeme. Domů jsme se vraceli
plni kulturního prožitku
z letošního Polibku Múzy
Za Irminsûl napsal Tom.

ČÍSLO
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2007 - Novoroční čas

K

úvaze či spíše úvahové směsce pro
lednový LUK mne
inspirovalo prosincové číslo
Roverského kmene, věnované
času.
Šéfredaktorčin úvodník s orlojem
a kapánek o Staroměstském orloji
mi připomněl, že vytáhnout se
před prováděnými hosty-turisty
s tím, co vše lze z tohoto impozantního zařízení z přelomu středo- a novověku vyvodit, není
lehký úkol. Tento jev právě motivoval své doby mého někdejšího
kolegu z fakulty, vzdělaného fyzikálního chemika, napsat v 60. letech do časopisu Vesmír podrobný
návod, kterak rozumět pražskému
orloji. Pochopitelně jsem ho vícekrát studoval a vždy mnohé z toho
zapomněl. Nakonec se vždy kochám celkovou nádherou tohoto
lidského důmyslu a umu
s filosofickou náplní asistujících
figurin a výtvarnou galerií Mánesova Kalendária.
Evelina, šéfka Kmene, zmiňuje čas
jako stále trvající fenomén lidstva
v různých podobách: čas jako historie, čas jako jednotková míra
pro naše bytí, čas jako činnosti a
záliby, čas jako nástroj plánování a
organizování…Pokusím se těchto
podob držet, nicméně sáhl jsem do
svých učených knih, abych si problém více zkomplikoval. Byly to
hvězdy, jež mne vždy přitahovaly
do tajemna vesmírných dálek.
První setkání se zimní oblohou
bylo za války; jako člen Foglarovského hlasateláckého klubu a vlastně tajné skautské družiny jsem měl
půjčeny Základové skautingu
(Svojsík, Novák)
od bývalého
(Němci nás zrušili) střediskového
vůdce. Z tamních obrázkových
lunet jsem ve svých 13-14 letech
na kopci nad rodným městečkem
v ostré zimě identifikoval vedle
obou Medvědic snadná souhvězdí
O r i ona , K a s io p e ju , Voz ku
s Kapellou, Síria, Aldebaran i další

hvězdné objekty. Měl jsem tehdy
na gymnáziu skvělého fyzikáře,
který se nám pokoušel vysvětlit
tabuizovanou teorii relativity
s tehdy nepřítelem Říše, zakázaným A. Einsteinem. Když jsme
opět začali skautovat, na Lesní
škole v Údolí dešťů (1946) nám
Milota Fanderlik, vůdce školy a
čerstvý absolvent Gilwellu, vyložil,
jak určit v noci čas podle hvězd,
když ti selžou hodinky. Tehdy jsem
poznal slunečný a hvězdný čas, dle
nějž je nutno konstelace hvězd
korigovat, aby náš zjištěný čas byl
co nejvěrohodnější. Dodnes na
Červeném Hrádku i jinde frekventanty tímto obohacuji, či trápím?
V prošlém létě jsme hvězdnou
vycházku s Lupenem a Tuleněm
proplétali kytarou a poesií (Seifert,
Neruda, Exupéry).
První knihou, kde jsem se setkal
s různým vnímáním času, byly
Nové základy přírodovědy sira
Jamese Jeanse – čas předrelativistický, relativistický, prostor a čas,
dnes zejména časoprostor. Autor
nazval kapitolu Lešení vnějšího
světa – prostor a čas. Když
sáhnu do odborných knih, pak
v astronomii z času jde hlava kolem, v obecných encyklopediích
pojem čas při strohé stručnosti
zabírá i více stránek. Prostě čas je
jednou ze základních fyzikálních
veličin, jíž lze dnes velmi přesně
měřit, ale nutno podotknout, že
problém času (např. ve srovnání
s prostorem) náleží mezi nejvýznamnější, ale také nejsložitější
v současných filozofických a přírodních vědách, mimo jiné i proto,
že na rozdíl od názorného prostoru (trojrozměr těles) působí čas
dojmem něčeho abstraktního
a neuchopitelného.
Zanechme hlubokomyslných úvah
a vraťme se ke Kmenovému tématu Berušky
o greenwichském
čase – pozoruhodné čtení včetně
přídavku o panu Harrisonovi, konstruktéru přesných hodin, sloužících tehdy k přesnému stanovení

zeměpisné délky najmě pro námořníky. Dnes máme GPS a záhy
přibude Galileo. V r. 1975 se mi
jako budovateli universitní laserové spektrální laboratoře podařilo
proklouznout železnou oponou do
Londýna, takže jsem navštívil Baden-Powell Centre. Vstoupil jsem
posvátně do sympatické budovy,
zapsal se do návštěvní knihy jako
skaut z rudého Československa,
v jednom prostoru sledoval chvíli
tam populární ragbyový zápas,
nikdo si mne nevšímal. Před budovou jsem postřehl sochu Bí-Pí
v nadživotní velikosti, trochu jsem
ji vnímal v rozpacích. Ani jsem si
netroufl zauvažovat, zda budeme u
nás opět někdy skautovat (byl jsem
nedlouho po skoro tříleté skautské mezihře z r. 68-70). U Temže
mne fascinovala kotvící slavná
polární loď Discovery, v té době
cvičná loď anglických vodních
skautů.
Jednu neděli jsem se z přístavu u
White Tower plavil tehdy populární sovětskou Raketou (ta londýnská ironie) po Temži do
Greenwiche ve snaze zajít
k nultému poledníku.
V Greenwichi já, pozemská krysa,
zabloudil s mohutným davem
k suchému doku, kde odpočívala
trojstěžníková plachetnice, klipr
Cutty Sark. Prolézal jsem podpalubí, dumal nad způsobem ukládání
nákladu, děsil se ze strohých kajut
a závěsných síťových lůžek mužstva, na prosté palubě se snažil
pochopit systém rahnoví, pomocných stěžňů či jak se to vše jmenuje. Udivovalo mne, jak anglické
rodiny s malými dětmi procházejí
lodí s úctou a respektem – říkal
jsem si: holt, námořní národ! Jako
někdejší čtenář dobrodružných
knih jsem to chápal. Dodatečně
jsem zjistil, že jsem navštívil nejrychlejší klipr, spuštěný na vodu
v r. 1869. Přepravoval čaj z Indie a
Číny do Británie za 3 měsíce, tj. za
méně než polovinu času tehdejší
standardní lodní dopravy.
(pokračování na další stránce)

„Kdyby přišel po večeři Jára Cimrman.“

„V prošlém
létě jsme
hvězdnou
vycházku
s Lupenem a
Tuleněm
proplétali
kytarou a
poesií.“

„Vstoupil jsem
posvátně do
sympatické budovy,
zapsal se do
návštěvní knihy
jako skaut z rudého
Československa,
v jednom prostoru
sledoval chvíli tam
populární ragbyový
zápas, nikdo si mne
nevšímal.“
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(pokračování z předchozí strany)

„V říjnu 1951
v polovině svých
universitních
studií jsem
narukoval k PTP černým baronům
- vojenský tábor
nucených prací
v ostravských
dolech, jáma
Ludvík,
přejmenovaná na
Fučík III, 600 m
pod zemí.“

„Dodnes
vzpomínám,
jakou jsem měl
touhu jet do
francouzského
Moissonu. Žel, od
nás bylo asi na
ústředí tenkrát
daleko. “

V r. 1871 zvládl cestu ze
Šanghaje do vod Temže za
pouhých 107 dní. Rychlost
byla důležitější než objem
nákladu, protože první zásilky
každoroční úrody čaje přinášely velké zisky na londýnském trhu, prémie pro posádku. Šlo opět o čas.
Klipr = clipper, stříhač, skvělý
chlapík; rychlá plachetnice či
kůň; - ustřihával časy ze zavedených plavebních řádů. Cutty
Sark mělo být pojmenování
podle severomořské víly
s krátkou sukénkou. Otevřený
Suezský průplav a již tehdy se
prosazující parolodě učinily
kliprům zanedlouho konec.
Vedle mohutného klipru se
tehdy při mé návštěvě v onom
suchém doku krčila jednostěžňová plachetnička Gipsy Moth
lorda Chichestera, který s ní
sám obeplul celý svět. Ostrovní Angličané jsou prostě národ
námořní.
Greenwichskou akademii jsem
navštívil potom s velkým
fofrem, obdivoval jsem nádherné stropní malby. Návrat
Raketou do večerního Londýna.
Své tehdejší zážitky jsem v 90.
letech vyprávěl ve smečce a
Turban, ctižádostivý ojedinělý
šestník (zlatá stopa, fůra vlčků,
3 bílé tesáky, Šedý bratříček) s
mou poradou postavil kitový
model a Cutty Sark byl v klubovně.
P.S. : Ke Kmenovému Harrisonovi poznamenávám, že v r.
1650 v Praze vydal lanškrounský rodák, Jan Marek Marci,
lékař Ferdinanda III. a významný náš vědec spis De longitudine seu differentia inter duos
meridianos… - O zeměpisné
délce neboli rozdílu mezi
dvěma poledníky a jejím
určování podle skutečného
pohybu Měsíce k danému

„Kdyby se našly klíče od auta.“

pozorovanému dni. To jen
tak na okraj.
Memoárová reportáž Švestky
a Joviše o emigraci s tehdy
nezodpovězenou dobou JAK
DLOUHO? u mne vyvolala
jistou osobní asociaci: v říjnu
1951 v polovině svých universitních studií jsem narukoval
k PTP – černým baronům (ne
dle p. Švandrlíka a zejména TV
serálu Juraje Herze) – vojenský tábor nucených prací
v ostravských dolech, jáma
Ludvík, přejmenovaná na Fučík III, 600 m pod zemí. Byť
šlo o hodně tvrdé přeškolení pracoval jsem v ražení chodeb, vydrží člověk kdeco.
Horší bylo, že jsme nevěděli,
jak dlouho, někteří tam sloužili již čtvrtým rokem. Díky
úmrtí Stalina a nato Gottwalda začalo pomalu politické
tání, ke zrušení „Éčkařů =
politicky nespolehlivý“ došlo
30. dubna 1954. Já tam byl 30
měsíců.
Tentokrát případ
času jako jednotkové míry pro
naše bytí, bohužel, neurčité, a
s totáčovým Kainovým znamením na pokračování. Díky
za svobodu (viz Beruschka
v Kmeni O svobodě)!
V Kmeni je rozhovor O čase
Petra Pacovského a technikách duševní práce. Jako pracovník v exaktní přírodovědě
jsem spíše neutrálně skeptický.
V časovém strašidle rodiny a
krize manželství podotýkám,
že jsem 49 let ženatý, rodič
dvou synů.
Zetovy čtené levity roverům
jsou tvrdé, bohužel realistické.
Jako instruktoru a dlouholetému členu pražské komise pro
vůdcovské zkoušky prošly
mýma rukama stovky adeptů
skautské práce, zůstatkový
výsledek není moc slavný.
S tím souvisejí Kmenové myšlenky : Nad propastí času – i
když to není vždy snadné –

čas – povinnosti – dnešní
workoholismus – příliš tím
netrpím.
Jamboree 1947 Jipa – Dr.
Jiřího Pilky, excelentního muzikologa, jehož si velmi vážím
(mimochodem autora skvělého úvodu Jak zpívat ve skautském oddíle v oranžovém
zpěvníku z r. 1994) nám připomnělo letošní sté výročí
skautingu, to už je nějaká
doba. Dodnes vzpomínám,
jakou jsem měl touhu jet do
francouzského Moissonu. Žel,
od nás bylo asi na ústředí
tenkrát daleko.
Znal jsem kluky ze slavné hradecké skautské kapely
z lesní školy, Jirka Pašta nám
tam skvěle troubil do pochodu i večerku. Hradeckou
skautskou kapelu jsme obdivovali, byli fantastičtí. My,
poličtí skauti, jsme si vytvořili
taky minikapelu pod vedením
vlčete, Vaška, syna místního
kapelníka, dnes známého šéfa
renomovaného bigbandu,
tanečního orchestru Václava
Hybše. Venda nám na táboře
jako vskutku malé vlče troubil
parádně večerku a budíček.
V kapele jsem hrál na klarinet,
brácha na pozoun.
Upozorňoval jsem lid na středisku, že před 50 lety ze záběhlického 92. oddílu, našeho
nynějšího střediska Šípů byli
skauti v Moissonu. Tak jsem
zvědav, zda se někomu podaří.
Je to kupa peněz.

Výše zmíněný čas jako nástroj
plánování a organizování podle
prosincového zápisu ze střediskové rady je nabitý, přímo
přehršel – tak ať se na skautské i osobní stezce všem
v roce 2007 s úspěchem vše
podaří
přeje Grizzly
ngers !
veři + ra
… a ro
dobrý …
je
Kmen,
Čtěte

ČÍSLO
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Camelot za obzorem

Z

ačátkem roku jsme se
zapojili jakožto oddíl
do projektu
„Dobrodružství za obzorem“.
Každá družina si vybrala zemi,
kterou měla ostatním prezentovat na Vánoční výpravě.

snídani. Součástí byla charakteristika země. Všechny družiny si také
připravily dotazník o zemi, kterou
si vybraly. Tak nám pomohly nejen
se dozvědět o
dané
zemi
něco zajímavého, ale také
dokázaly pobavit.
Zejména
výrok Vojtěšky
před
každou
o t á z k o u
„Jestlipak víte?“
byl dokonalý. Málokdo neležel
smíchy na podlaze. Další možností,

Měli spoustu možností jak zemi
ostatním představit. Družina Yorků si vybrala Japonsko, Stuartovci
Mexiko a Lancasteři USA. Po celý
pátek jedli členové družin národní
jídla Mexika, USA nebo Číny. Mohli jsme tak vidět mexické tortilly k
večeři, tuny čínských polívek
k obědu nebo cheeseburgery k

OTÁZKY

ODPOVĚDI

kterou využily všechny družiny
bylo secvičit scénku o tom, jak
jejich země vznikla. Scénky se myslím vydařily a dokázaly i pobavit
ostatní. Některé
družiny
měly
také připravené
hry, které souvisely s jejich zemí. Myslím, že
tento
projekt
oživil naši Vánoční výpravu a
všem se moc
povedl. Níže jsou ukázky z prací
družin Camelotu.

OTÁZKY

ODPOVĚDI

1. Co znamená Bostonské
pití čaje?

1. vyházení čaje
z lodí

1. Hlavní měna Mexika?

1. peso

2. Mexická pokrývka hlavy?

2. sombréro

2. Po kom pojmenovali hl.
město?

2. po prezidentovi
Washingtonovi

3. Počet obyvatel v Mexiku?

3. 107milionů

3. Kde jsou Niagárské vodopády?

3. mezi Huronským a
Erijským

4. Tehdejší dopravní prostředek?

4. osel

4. Původní obyvatelé USA?

4. indiáni

5. Jak je vysoká socha svobody?

5. cca 100 metrů

6. Rozloha USA?

6. 9,4 mil km čtverečních

7. Po kom je pojmenována
Amerika?

7. Ameriko Vespuci

8.
8. Kde byla vyrobena Socha
9.
Svobody?
10.
9. Jaké převládá nábožen11.
ství?

5. Co v Mexiku používají místo
vánočního stromečku?

5. keramickou
nádobu

6.
6. Jak se jmenuje tradiční vánoční svícen?
7.
7. Jaký je dluh Mexika?
8.
8. Oficiální název Mexika?

arbol de navidad
137,2 miliard
spojené státy
mexické

ve Francii

9. Mexická víra?

9. křesťanství

křesťanství 58%

10. Na jaké straně jezdí auta
v Mexiku?

10. vpravo

ne
Angelina Jolie a
Brad Pitt

11. Mexické suroviny na přípravu
pokrmů?

10. Vyrábí Hollywood nejvíc
12. teroristický útok
filmů ročně?
na nákupní centra
11. Hlavní role ve filmu Mr.
And Mrs. Smith?

12. Kolik druhů fazolí pěstují
v Mexiku?

12. 105

13. Státní zřízení Mexika?

14. Vicente Fox
Quesada

14. Prezident republiky?

12. Co se stalo 11. 9. 2001?

11. fazole, paprika,
rajčata, kukuřice

13. republika

„Málokdo
neležel
smíchy na
podlaze.“

CHARAKTERISTIKA

rozloha: 1 958 201 km2
počet obyvatel: 96 578
000
hustota zalidnění: 48
obyvatel na km2
hlavní město: Ciudad de
México
politický systém: federální
republika
měna: 1 mexické peso =
100 centavů
jazyky: španělština, nahuatl a další indiánské
jazyky
náboženství: křesťané
(římští katolíci 93%)
podnebí: tropické až
mírné podle nadmořské
výšky
využití půdy: pastviny
38%, lesy 22%, orná
půda 13%, pouště 21%,
ostatní 6%

JÍDELNÍČEK

Osel, tehdejší mexický
dopravní
prostředek

Manda

ráno: celozrnný chléb se sýrem
oběd: fazole s tortilou
večeře: fazolový salát s tortilou, paprikou a
rajčetem
svačina: chipsi Tortila chilli

„Kdyby bylo plus 20 stupňů beze sněhu.“
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Egypt - díl 3.

P

Sfinga vedle egyptských pyramid

osledně jsme přerušili naše cestování v Údolí králů,
kde můžete navštívit na
jednu vstupenku pouze 3
hrobky z mnoha. Tedy
oficiálně, ale jelikož je
Egypt země bakšiše, tedy
úplatku, tak samozřejmě
máte možnost ….
Ale pozor, abyste byli v čas
zpátky u autobusu. Nás obratem převezl do největšího
palácového komplexu v celém
Egyptě a to do Karnaku. Již

„Vzhledem
k následkům plně
pozorovatelným

pávající. Takže, až budete na
pokraji vyčerpání, tak zkuste
navštívit kavárničku, která je
prostřed té výhně.
Nachází se na břehu posvátné
laguny v centru komplexu,
kousek od sochy Skaraba
v nadživotní velikosti.
A tak až se osvěženi vydáte na
cestu zpět, snad budete mít
dosti síly si pořádně vychutnat
tu nádheru kolem.
Zajímavé je též sejít z hlavních
cest, protože pak zjistíte, že ty
velké jeřáby jsou
v částech, kde ještě
probíhá rekonstrukce věkem částečně
poškozených staveb. A za malý
bakšiš uvidíte i
něco navíc…..
P.S.: Dáte-li jim
jen méně než
Egyptskou Libru,
tak se začnou
hrubě vztekat,
tak to chce dobré nervy a nebo
více…

až během dalších
dní, jsme litovali,
že jsme vůbec
něco z nabízených
jídel ochutnali .“

z dálky nás vítali ohromující
pilíře a na pohled nekončící
ulička plná turistů. Naše milá a
agilní průvodkyně nám vysvětluje, že se tu stavělo několik
tisíciletí a v podstatě se jedná
o několik různých paláců.
Výklad zde je opravdu vyčer-

A už jsme zpět u
lodi, kde jsme rychle zabalili
zavazadla, pak se přesunuli do
údajně jedné z lepších místních restaurací na břehu řeky
k večeři. Vzhledem
k následkům plně pozorovatelným až během dalších dní,
jsme litovali, že jsme vůbec
něco z nabízených jídel ochut-

nali – tekutá vnitřní dezinfekce
z Moravy tentokráte nepomohla.
Ale to nás již noční vlak převezl několik set kilometrů na
sever a ráno vysedáme
v Káhiře – zastávka Gíza. Ještě
že jsme nejeli sami, protože
z našeho kupé s výhledem na
šraňky to vypadalo, že stojíme
jen někde u semaforu a skoro
jsme pak nestačili vystoupit. A
už nás zas turistická policie
žene do bezpečí klimatizovaného autobusu. Ještě že tak,
protože Káhira je totiž město smogu. A to tak hustého,
že jen stěží dohlédnete na
konec ulice. Hustota populace
je tu neuvěřitelná
a
počet
aut
tomu odpovídá. Slovo
katalyzátor
či bezolovnatý benzín
asi
nemají
ani ve slovníku. Bohaté
rodiny
se
prý stěhují
na
okraj
města k poušti, kde je vzduch
o něco málo čistší. Něco málo
ovšem i tak připomíná dálniční
uzel. A ten nepořádek
v ulicích. No darmo popisovat, to se musí vidět! A cítít!
(pokračování na další stránce)

„Kdyby přišel Tyranosaurus Rex před chatu a chtěl kostičku.“
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(pokračování z předchozí strany)
Hotel vypadá dobře a už se vezeme do centra Káhiry do slavného
archeologického muzea, kde se
opět nesmí fotit, ale v podstatě je
tam hromada stejných věcí, které
již člověk viděl jinde. Tedy, až na
Tutanchámonovu hrobku, lidské
mumie, sarkofágy různých velikostí a materiálů, modely rolníků a
dalších povolání – faraóni si je
s sebou brali do hrobu, posmrtné
masky, vázy, sochy a další.

A co dalšího se v Káhiře nabízí k vidění? No jasně, pyramidy přece! A to nejen za
dne, ale i pěkně nasvícené během noční show

A co dalšího se v Káhiře nabízí
k vidění? No jasně, pyramidy přece! A to nejen za dne ale i pěkně
nasvícené během noční show…..

Pyramidy jsou…

Tak a pak už jen zpět do letoviska
k moři a letadlem pohodlně do
Prahy.

• Ohromující
• Ohromné
• Úchvatné

Pro LUK zapsal a návštěvu Egypta
doporučuje

• Tajemné

Flek

• Obrovské
• Zamlžené
• Jedinečné
• Nepopsatelné
• a jsou vedle Sfingy...

A jak že je Sfinga velká? Zkuste odhadnout sami.

Co právě dělá Hrošík?

C

lářské práce. Psát ji není zrovna
zábavné, ale co mám dělat, nikdo
jiný to za mě neudělá.

Co právě dělám? Před chvílí jsem
se vrátila dřív z práce, abych měla
čas na napsání další částí své baka-

Když zrovna nemám myšlenky na
psaní, tak se pokouším udělat další
kus střediskového hospodaření a
tím se přiblížit co nejdřív k uzávěrce – také nezáživné. A co něco

o právě dělají? Lidé ze
střediska krátce představují, čím se touto
dobou zabývají, co dělají, na
čem pracují atp.

zajímavějšího? Za chvíli si
vyrážím zacvičit, takže sportu zdar! Po pravdě, hlavně
si jdu zase rozcvičit nohy
po lyžovačce v Desné…

„Kdyby si Vojta vyměnil ponožky.“

Hrošík
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Prahou plnou strašidel

V

sobotu 13. ledna
se
uskutečnil
další ročník závodu Prahou plnou strašidel.
A už po třetí se ho zúčastnili i Trpaslíci a Osmdesátka!

Letošních
„Strašidel“ se zúčastnili i naši Trpaslíci a Osmdesátka

„Díky
Permoníkovi,
Lukovi, Berušce,
Papouškovi,
Veverce, Zajdě,
Bublinovi,
Šípovi, Sýkorce
a Zoubkovi!“

Dopoledne jsme se sešli
v klubovně, abychom si zopakovali šifry a připomněli si
pravidla. Poté jsme vyrazili do
centra Prahy a vyzkoušeli
jsme si orientaci v tajemných
pražských uličkách.
A pak už jsme se přesunuli
k Tyršovu domu, kde byl start
i cíl závodu. Dalších několik
hodin bylo ve znamení čekání
na závod, závodu, čekání na
výsledky a cesty domů.

A JAKÝ BYL LETOŠNÍ
ROČNÍK Z MÉHO POHLEDU?

- skvělé počasí – nepršelo
ani nesněžilo a bylo i poměrně
teplo – to pravé počasí na
závodění
- povedená strašidla – většina z nich vypadala opravdu
strašidelně
- rozpačité (hlavně ze začátku) moderování akce –
zvlášť mě dostala věta, že
když hlídka použije při závodě
mobil, může jí to diskriminovat - diskvalifikace by zněla

lépe:-)
- pěkný doprovodný program – např. ohňová šou
- zmatky při vyhlášení
vítězů – promíchání diplomů
apod., ale jinak dobré organizační zajištění celé akce
- skvělé umístění našich
hlídek

A

JAK

TO

NAKONEC

VŠECHNO DOPADLO?

Skvěle! Rok od roku jsme
lepší, tak schválně, jestli Strašidla za rok vyhrajeme?! Ještě
jednou chci všem, co byli na
závodech, poděkovat. Jen díky
tomu, že jste sebrali odvahu a
statečně se poprali se šiframi,
mapou s strašidly, jsme dosáhli tak vynikajících výsledků.
Díky Permoníkovi, Lukovi,
Berušce, Papouškovi, Veverce,
Zajdě, Bublinovi, Šípovi, Sýkorce a Zoubkovi!

VÝSLEDKY
RIE A:

KATEGO-

VÝSLEDKY
RIE B:

KATEGO-

(celkem 79 hlídek)
6. místo – 18 bodů a čas
1:57:01, Zajda a Sýkorka
16. místo – 12 bodů a čas
1:54:27, Bublina, Šíp a Zoubek
KATEGORIE
SKAUTSKÁ VEŘEJNOST:

1. místo – 10 bodů a čas 57
minut, Myška, Vodňýk, Malíček a HOnzula
foto Myška, text Malíček

Rozhovor po závodě Beruška

(celkem 46 hlídek)
2. místo – 21 bodů a čas
1:55:23, Permoník, Luk a Beruška

Co právě dělá Feri?

C

o právě dělají?
Lidé ze střediska
krátce představují,
čím se touto dobou zabývají, co dělají, na čem pracují atp.

Ahoj! Tak teď se momentálně
lečím doma, takže se tak trochu flákám - srazilo mě totiž
auto a ještě to není úplně ok,
takže si chvilinku poležím.
Jinak se mám fajn, až teda na
učení, které mi leze na nervy.

„Kdyby tu byl hotelový servis.“

Musím se učit na zkoušky,
protože jsem v devítce a za
pár měsíců mě to čeká, mám
z toho docela „depku“, takže
se každý den léčím tunou
čokolády a hned mám sladší
život =)
Feri

ČÍSLO
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Jak se školí před EVS?

Z

ajímavě, zábavně a
hlavně poučně. Ale na
začátek ještě pár odpovědí na důležité otázky:

CO JE EVS?

European Voluntary Service neboli
Evropská dobrovolná služba je
příležitostí pro mladé lidi ve věku
18-30 let získat novou zkušenost,
poznat cizí zemi, jazyk a kulturu a
být prospěšný v místě, kam se
dobrovolník vydá. A to díky programu Evropské unie Mládež
v akci (dříve Mládež). V České
republice tyto a další projekty
koordinuje a podporuje Česká
národní agentura Mládež – více
najdete na www.youth.cz.

K ČEMU ŠKOLENÍ?

Když se rozhodnete, že EVS je
něco pro vás, je dobré kontaktovat vysílající organizaci (v mém
případě Junák). Čeká na vás společné hledání vhodné hostitelské
organizace v zahraničí, příprava
projektu a když se obě strany
dohodnou a národní agentury
projekty schválí, nezbývá než čekat
a chystat se na to, co přijde. A
tomu napomáhá i předodjezdové
školení dobrovolníků, kde se

sejdou ti, kteří v blízké době vyrážejí do různých koutů Evropy na
svoji EVS.
TEĎ KONKRÉTNĚJI

Moje EVS začíná 8. února 2007
v Paříži na ústředí skautské organizace Les Eclaireuses et Eclaireurs
Unionistes de France (EEUdF), kde
bude náplní práce pomáhat
s přípravou projektů pro rovery a
rangers,
organizací národního
roverského setkání a v neposlední
řadě také s přípravou oslav 100.
narozenin skautingu. Předodjezdové školení, kterého jsem se

zúčastnila probíhalo o posledním
lednovém víkendu v Bělči nad
Orlicí a sešlo se tu celkem 9 budoucích dobrovolníků. Vzájemně
jsme si vyměňovali zkušenosti se
sháněním a přípravou projektů,
dozvěděli jsme se spoustu důležitých informací od školitelek jako
např. jaká jsou práva a povinnosti
dobrovolníků, co dělat s kulturním
šokem, který se určitě dostaví a
kam se obrátit v případě problémů. Na programu bylo i představení projektů každého z nás. Oblasti činností, ve kterých můžou

dobrovolníci působit jsou různé
stejně jako země, kam se chystají –
pořádání workcampů ve Španělsku, práce v krizovém centru
v Itálii, pomoc v domově pro nastávající matky v Bosně a Hercegovině, organizace setkávání mládeže
v Holandsku a spoustu dalších…
Všechno probíhalo formou aktivit
a her a díky příznivému počasí
nechyběly ani sněhové radovánky.
Navštívil nás i ex-dobrovolník,
který strávil rok v Estonsku a vyprávěl nám svoje zážitky. Možná,
že víkend z nás nesmazal všechny
obavy, ale trochu je ujasnil a připravil na to, že rok (nebo jinak
dlouhá doba od 6 do 12 měsíců
podle projektu) v zahraničí na EVS
rozhodně nejsou prodloužené
letní prázdniny. Je to zkušenost a
příležitost poznat něco nového.
Záleží na každém, jak ji využije.
Veverka
JE LIBO VÍCE FOTEK?

http://pica sa web.g oog le. co m/
k.kuberova/PredodjezdoveSkoleni

Co právě dělá Pošťák?

C

o právě dělají? Lidé ze
střediska krátce představují, čím se touto
dobou zabývají, co dělají, na
čem pracují atp.
V posledních týdnech si dělám
řidičák a za pár chvil bude na silni-

cích o jednoho nezodpovědného
řidiče víc. Jinak se dále zabývám
fyzikou plazmatu a to konkrétně
vizualizací částic prášku v proudu
termického plazmatu. Pomalu se
připravuji na další studentskou
vědeckou konferenci. Snažím se

programovat, ale osvědčilo se mi
jedno heslo: "Programátor dělá to,
co umí. Počítač si dělá, co chce!“
Život plyne dál, školou s úspěchem proplouvám, dokud ještě
žijeme, všechno je OK.

„Kdyby nás teď mělo čekat zkoušení z matiky.“

Pošťák

„Je to
zkušenost a
příležitost
poznat něco
nového. Záleží
na každém,
jak ji využije. “

11
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Osudy maturantů

O

no se řekne drby,
ale co lze napsat
do našeho milého časopisu, aby to nebudilo pohoršení? Přeci jen
se nejedná o Blesk ani Šíp,
takže musíme zachovat
jistou hranici, která nebude překročena.
Proto mým dnešním tématem
budou životní osudy některých letošních maturantů
z našeho střediska. Pěkné
čtení.
ŠIKULKA

Vojta je jedním z
mnoha letošních
maturantů našeho
střediska

Mladá a úspěšná (víceméně)
studentka křesťanského gymnázia Kozinova, která nicméně
křesťankou není. Po maturitě
se chystá studovat dějepravu,
popř. takový ten divný jazyk,
co užívají lidé v bílých pláštích
(a nejsou to blázni). Tudíž až
si budete chtít přečíst Vergilia
v originále, víte, kde hledat
pomoc.

SHOW

Taktéž mladý, bohužel méně
úspěšný student Ekogymnázia
v Malešicích. Nadějný malíř a
kreslič, co zahodil šanci studovat na fakultě architektury.
Nicméně to mu nebrání
v elánu a plně si užívá své
čerstvé dospělosti. Vyčkejte
času a za pár let si nechte
navrhnout dům (auto, piano,...) monsieurem Showem.

MANDA

SMÍŠEK

VOJTA

Dokonalá mladá dáma, která
si vždy ví rady. Momentálně
zaneprázdněna studiem italského jazyka, s kterým občas
bojuje. Co přinese budoucnost? VŠE? Nebo míříme výše? Nechme se překvapit, ale
až pojedete Itálií a uvidíte
davy krásných žen, rozhlédněte se, zda tam neuvidíte známou tvář.

Vzorný student, zajímající se
především o železnici a věci
s ní související. Též
v budoucnosti by se chtěl
věnovat problémům Českých
drah, takže až za pár let tady
budeme mít neporuchové
pendolino (no, možná za pár
desítek let), podívejte se, kdo
ho řídí.

Studentka ekonomického
lycea, která ví, co chce. Vždy
dokáže jít za svým cílem. Uvidíme, zda se jí to podaří. Vysokou školu ještě nemá úplně
dorozmyšlenou, takže uvidíme
až za pár let. Kdo ví, třebas
bude vaší ekonomickou poradkyní, nebo poslankyní.

Albertka

Roverské výmluvy

V

Na co se
vymlouvají roveři
v Irminsûlu, když
např. nepřijdou
na schůzku nebo
nesplní, co by
měli?

následujícím
výjimečném
článku se seznámíte s 36 nejčastějšími
výmluvami v 929. roverském kmeni Irminsûl
(proč se nezúčastnit akce,
proč neudělat to či ono
atp.).

7. Už něco mám

Rozhodli jsme se totiž, že je
sepíšeme a budeme říkat jen
čísla - ušetří se tím mnoho
času. Bavte se a třeba se v
některých poznáte.

8. Zapomněl
čtvrtek

jsem,

24. Mně se nechce
že

je

25. To jsem nevěděl
26. Je to málo skautské

9. Zapomněl jsem na to

27. Nemám peníze

10. Je to tajné

28. Cože???

11. Counter-Strike

29. Už si na to nepamatuju

12. Rodiče mě nechtějí pustit

30. Mám zkoušku

13. Airsoftová akce

31. Já to udělám do příště

14. Tato akce mě nezaujala

32. Já jsem byl nemocný

15. Mám atletiku (příp. něco s
kamarády z atletiky)

33. My nemáme schůzku od
pěti?

16. Mám hip-hop
17. Táta potřebuje helpnout

34. Nemám k tomu potřebný
materiál

18. Porouchala se tiskárna

35. Už se na tom pracuje

3. Musím se učit

19. Zůstal jsem po škole

36. No to nevím no

4. Mám něco s kamarády

20. Nemám čas

5. Musím si něco zařídit

21. Je to moc skautské

6. Nejede mi autobus

22. Zaspal jsem

Sestavili: Čahoun, Kulda,
Štaflík, Tom, Zajíc

23. To už nemělo cenu

Přepsal: Štaflík

1. Rýmička
2. Oslava (např. slavil jsem s
maminkou)

„Kdyby se objevily dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.“

ČÍSLO
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Soutěžní křížovka

N

evadí ti vrátit se trochu zpátky a zavzpomínat ještě na Vánoce? Taky jsi byl s oddílem na
vánoční výpravě? Lvíčata se
vrátila na „místo činu“ tzn.
tam, kde v létě trávila tábor.
Jestli chceš vědět, kde to bylo,
vylušti následující tajenku (a
zapoj se do SMS soutěže).

LEGENDA

1. Její plamínek dodává Vánocům
tu pravou atmosféru, na naší výMohli
pravě si ji každý
vyrobil. Stačil knot
jako
a parafín.

Máš
m

holoubci a tři oříšky.
4. Lvíčata se v nich zabydlela o
prázdninách, na jedno léto je
vyměnila za stany.
5. Taky se zpívalo a hrálo a každý
hudebník musí znát…
6. Bez sladkých dobrot si neumíme představit Vánoce a na
výpravě, je vždycky možnost
ochutnat, jaké se peče jinde.
7. Sněhulákovi by bez ní sice
chyběl nos, ale my jsme ji na
výpravě nakrájeli zvířátkům.

obil
?

SMS s
outěž
!
SMS SOUTĚŽ

Tajenku křížovky pošli do
15. 3. 2007 formou SMS ve tvaru
SOUTEZ TAJENKA JMENO
ODDIL na číslo 737 737 172 a
budeš zařazen do slosování.
VYHRAJEŠ, CO BUDEŠ

jsme pro tebe připravit
ceny knížky, panenky,

čokolády. A pěkné! Ale my

2. Neodm ys litel ný
symbol
Vánoc
jsme řekli ne! Když výhra, tak
nechyběl ani na
podle tebe.
Lvíčecí výpravě,
pořádně jsme ho
zkrášlili ozdobami z papíru.
8. Čtvrté slovo Lvíčecího pokři3. Provedla nás pohádkovými
ku…
hrami na vánoční výpravě,
kromě Lvíčat jí pomáhali také

CHTÍT

Jestli chceš
vědět, kde
byla Lvíčata
na vánoční

Cože? Opravdu? Ano, když vyhraješ, cena s tebou bude konzultována tak, aby ti sedla. Takže
žádné knížky, pokud nečteš.
Žádné čokolády, pokud držíš
dietu. Žádné panenky, pokud si
hraješ s autíčky. A to se vyplatí.
Je to free. Cool. In. Tak vytáhni
mobil a smskuj.

výpravě,
vylušti
křížovku a
zapoj se do
SMS soutěže

Křížovka: Veverka
Soutěž: Sylva, Štaflík

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Soutěže
se
mohou zúčastnit
všechny fyzické
osoby mladší
18 let.

„Takže žádné

Cena SMS zprávy je účtovaná
sazbou dle aktuálního
tarifu
operátora soutěžícího.

čokolády,

knížky, pokud
nečteš. Žádné

pokud držíš
dietu. Žádné
panenky,
pokud si

8.

hraješ s
autíčky“

„Kdyby neděle byla pátek..“
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Červená Karkulka a Robobetmen

L

víčata dokázala, že
nakreslit svůj komiks není nemožné.

Komentáře necháváme záměrně s chybami, dodává to
tu pravou autorskou šťávu.

Dále

Karkulko, odnes ten košíček babičce, má toťiš narozeniny
Ano maminko

Pomoc

Ano pejsku
Ahoj pejsku

Autorka: Kotě, 8 let

Ahoj Karkulko
Dáš si se mnou závody

Schovejte se

Dále

Pomoc

Pomoc

Jo udělám

Já ti to přeruším to koukání. HAHA.

Můžu ti pomoct?

Už to skoro je, mohl by my pomoct?

Potichu

Počkej teď je můj obíbenej film

Tak jo. uděláš to za mě?

Tak já ti pomůžu

Krach
Zlomým anténu. HAHA

Autor: Krtek, 10 let

„Kdyby na okno zaťukal lední medvěd.“

Jupí
Už je hotovo!! Jupí teď můžem koukat na TV.

ČÍSLO
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Irminsûl Obsluhoval anglického krále

J

eden ze střediskových roverských kmenů věnoval
třetí lednový sobotní večer
návštěvě nového filmu od známého režiséra Jiřího Menzela a možná ještě známějšího autora předlohy Bohumila Hrabala. Návštěvy

rozhodně nelitovali. Želva doporučuje recenzi filmu na serveru kdykde.cz
http://www.kdykde.cz/
recenze.php?id=115
Foto: kdykde.cz

Kalendář akcí
BŘEZEN 2007
po

út

st

čt

pá

so

ne

1

2

3

4

Oprava klubovny

Oprava klubovny

Oprava klubovny

5

6

7

8

9 Irminsûl - Filmový maraton

10 Středisková
akademie

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Lvíčata - výprava

Lvíčata - výprava

Lvíčata - výprava

30 Camelot výprava

31 Camelot výprava

26

27

28

29

Smím prosit?
Jak už Flek zmínil ve svém Krátkém zpravodajství, v pondělí 5. 2. se uskutečnil
taneční večer v KD Barikádníků - pro
členy, rodiče a další příznivce našeho
střediska. Tee-pee dobře propagoval,
vytvořili jsme tam sedmnáctičlennou menšinu.
Sami, milí čtenáři, posuďte, jak nám to
slušelo :-)
Další fotky naleznete na
http://iacek.webz.cz/Dum_Barikadniku/
Foto: iacek.webz.cz

„Kdyby se tu objevil Krakonoš.“

Členové střediska, rodiče a přátelé, ještě
stále vám nechodí Luk na e-mail?

A vždyť je to tak jednoduché…
Stačí se zdarma přihlásit na adrese
http://www.skauting.cz/92.stredisko/luk.php
nebo ještě jednodušeji poslat stručný mail na adresu redakce casopis.luk@gmail.com.

www.skaut
ing.cz/92.s

tredisko

Tým Luk:

Flek
Grizzly
Kačenka
Malíček
Smíšek
Sylva
Štaflík
Tee-pee
Tom
Veverka
Želvák
kompletace a grafická úprava: Štaflík
jazyková korektura: Veverka
tisk: Flek + každý sám

www.skauting.cz/92.stredisko
casopis.luk@gmail.com

„Kdyby sáně a boby jely samy do kopce.“

