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A 
lbertka, Flek, 
Grizzly, Malíček, 
Tee-pee, Vodňýk. 

Co mají výše uvedení společ-
ného? Před měsícem se slibo-
valo, že kdo získá další čtenáře 
Luku, bude mít svou přezdívku 
na titulní stránce dalšího čísla. 
Hlavně díky těmto lidem se 
počet odběratelů tohoto ča-
sopisu zvýšil od 1. 2. o neuvě-
řitelných 103%.  

 

Užijte si toto číslo, zpestřením 
je pro vás opět patička na 
každé stránce - tentokrát To-
mův výběr citátů. 

Dovolím si jedno malé dopo-
ručení závěrem svého úvodu - 
pokud si zrovna plánujete 
dovolenou, může být pro vás 
malou inspirací strana 12. 
Nebo 5 či 9? 

 

Příjemné čtení přeje 

Ondřej Kubera - Štaflík,  

šéfredaktor  

A, F, G, M, T, V 

„Stručnost je duší vtipu.“ W. Shakespeare 
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„Dvoudenní 

brigáda 

v klubovně 

Práčská pomohla 

výrazně vylepšit 

prostředí v jedné 

z místností.“ 

Krátké zpravodajství 92. střediska Šípů 

V 
ítejte u krátkého 
a Flekem ko-
mentované zpra-

vodajství o událostech, 
které se týkají našeho 
střediska a jeho členů.  

 

Akce VVZ nebo-li Velká 
Výměna Zkušeností pořá-
dané již podruhé se zúčastnilo 
pět vedoucích 
našeho středis-
ka.  Více se dozvíte 
ve virtuálním roz-
hovoru s několika 
účastníky, který je 
zveřejněn v tomto 
čísle časopisu LUK. 

 

Zajímavý článek 
s názvem Revolu-
ce na Bobří řece 
vyšel v 8. čísle 
časopisu Respekt. 
Získali jsme od redakce sou-
hlas se zveřejněním na www 
stránkách střediska, takže 
h l e d e j t e  v í c e  n a 
www.skauting.cz/92.stredisko.    

 

Baghýra byl zvolen předse-
dou klubu oldskautů. Jeho 
pevné zdraví a plné pracovní 
nasazení nebylo překážkou. 
Blahopřejeme a věříme, že 
bude alespoň tak aktivní jako 
jeho předchůdce Roger. Navíc 

někteří mladší členové kmene 
oldskautů uvažují o pořádání 
pravidelných akcí… 

Děkujeme Poohovi za 
pohotové objednání dříví 
do klubovny Práčské. Díky 
němu se tak nebudeme muset 
v klubovně bát chladu a díky 
zručným rukám a motorové 
pile jsme pořídili palivové dříví 

za výhodnou cenu a doplnili 
tak naši zásobu v boudě vedle 
klubovny. 

Excalibur byl na cestě po 
západní Evropě. Navštívil 
několik měst v Německu a v 
Holandsku a další projekty, 
podporované přímo Evrop-
skou unií, jsou na obzoru. 
Podrobný zápis z cesty, hodně 
fotek a zajímavostí nás určitě 
neminou v tomto čísle časopi-
su LUK. 

 

Dvoudenn í  br i gáda 
v klubovně Práčská po-
mohla výrazně vylepšit pro-
středí v jedné z místností, 
kterou jsme převzali od na-
šich pionýrských sousedů. 
Nevyužívali ji, a tak jsme se 
domluvili na jejím použití pro 
družinové schůzky oddílu 

Camelot.  

 

První vyhodnocení 
registrace 92. středis-
ka ukázalo, že počet 
členů našeho střediska se 
lehce zvýšil a to na číslo 
113. Změnila se též 
skladba ve prospěch 
mladších dětí, což je 
jistě dobré znamení a 
zásluhou vedoucích 
našich oddílů.  

 

Camelot jel na týdenní 
zimní tábor a podle vyjád-
ření účastníků se tábor moc 
povedl. Mohli jsme se pře-
svědčit na dvou krátkých 
filmech, které na akci natočili 
pro střediskovou Akademii. 
Tak že by další tradiční akce 
na obzoru?  

 

Flek 
Camelot na horách 

Exkluzivní nabídka pouze pro čtenáře Luku 

 

V 
 době psaní těch-
to řádků bylo 
kalendář-

ně už skoro jaro, 
ale předpovědi hlásí 
husté sněžení. Proto 
určitě přijde vhod násle-
dující nabídka:  

Zdá se vám to tajemné? Ne-
věříte? Zavolejte Štaflí-

kovi na 728 833 
153, než vás jiní 
předběhnou. 

Co může být pro lyža-
ře lepší než zimní počasí a 

letní ceny?  

Štaflík 

Běžky a lyže za 1 Kč 

Foto: Tee-pee 

Foto: Iáček 

„Co může být pro 

lyžaře lepší než 

zimní počasí a 

letní ceny?“ 

„Čím více dáváš, tím se stáváš větším. Ale ztrácet neznamená dávat.“ Saint-Exupéry 



Brdské putování 
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M 
ěsíc utekl jako 
voda a je tu další 
výprava.  

Pravda, termín zvolený na začátek 
jarních prázdnin se neukázal – co 
se účasti týkalo - jako příliš vyda-

řený, ale i tak jsme si výpravu užili. 
Naším cílem byly Brdy – konkrét-
ně Všenory a jejich okolí. A jak to 
na naší výpravě vypadalo? Sluníčko 
krásně svítilo; příroda nám ukáza-
la, jak vypadá po Kyrillovi; zahráli 

jsme si hry; zasportovali; vylezli a 
vyšplhali na vše, na co se dalo; 
postavili mohylu a zdárně dorazili 
do Řevnic na vlak.  

Více vám prozradí fotky. 

Foto: Myška, Text: Malíček 

Ale ne všichni vědí, že naše armá-
da byla a bojovala v Kuvajtu. Do-
čtete se o tom na serveru Minis-
terstva obrany ČR, přesná adresa 
je http://www.army.cz/scripts/

M 
ise jako KFOR, 
U N P R O F O R , 
ISAF, kterých se 

účastnila či účastní naše ar-
máda, jsou všeobecně známé.  

detail.php?id=3691. A 
nebo o tom někdy může-
me hodit řeč…  

Vojta 

 

Pouštní štít a Pouštní bouře 

„Sluníčko 

krásně svítilo, 

zahráli jsme si 

hry, postavili 

mohylu, 

zasportovali.“ 

Brdy před námi i za námi                              Kdo si hraje nezlobí  Šíp a přírodní posilovna  

Tohle byl rozcestník Luk vyhlíží, že by zimu? I Brdy navštívil Kyrill 

Stavíme mohylu Cestou jsme zdolali nejednu překážku, ale zdárně jsme dorazili do cíle!  

Foto: army.cz 

„Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.“ F. Bacon 
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„Berani  by si 

měli dávat 

pozor na příliš 

unáhlená 

rozhodnutí, 

která by mohla 

úplně změnit 

jejich dosavadní 

život.“  

Co právě dělá Chip? 

Horoskopy 
BERAN  

Berani (21.3. - 20.4.) 
by si měli dávat pozor na příliš 
unáhlená rozhodnutí, která by 
mohla úplně změnit jejich 
dosavadní život. Na druhou 
stranu vás čeká celkem šťast-
né období – možná je to tím, 
že koncem března slavíte 
narozeniny. 

 

BÝK  

Býci (21.4. - 21.5.) se dočkají 
zasloužené úcty. Ovšem ne-
zpychněte a zůstaňte nohama 
stát pevně na zemi, jinak vás 
čeká tvrdý pád. Jezte hodně 
ovoce a všechno bude fajn. 

 

BL ÍŽENC I   

Na blížence (22.5. - 21.6.)  
čeká spoustu překvapení. 
Možná se vám více bude dařit 
na pracovišti či ve škole a 
nebo konečně potkáte svou 
vysněnou lásku. Jediné, na co 
je třeba si dávat pozor, je 
sport… 

RAK  

Raci (22.6. - 22.7.)  to nebu-

dou mít jednoduché. Čekají 
na vás samé nástrahy, ale 
nevěšte hlavy, hvězdy vás 
ochrání. Se všemi nesnázemi 
se koneckonců můžete svěřit 
svým přátelům. 

 

LEV  

Lvi (23.7. - 22.8.) by se měli 
vyhnout veškerému stresující-
mu prostředí, protože to jim 
rozhodně nepřidá. Pokud se 
vám to povede, dočkáte se 
uznání přátel a vše bude 
mnohem jednodušší. 

 

PANNA  

Panny (23.8. - 22.9.)  by se 
měly vyvarovat velké tělesné 
námahy, protože by kvůli 
tomu mohly ohrozit své zdra-
ví. Proto hvězdy radí – zby-
tečně se nenamáhejte a radši 
to přenechejte jiným. 

 

 

VÁHY  

Váhám (23.9. - 23.10.) hrozí, 
že se bláznivě zamilují. 
Hvězdy ale varují: Takové 

známosti více uškodí, než 
pomohou. Proto s rozvahou, 
váhy. 

 

ŠT ÍR  

Štíři (24.10. - 22.11.) narazí 
na možnost většího výdělku, 
takže neváhejte a nenechte si 
takovou možnost utéct. Po-
zor ale na příliš ambiciózní 
přátele. 

 

STŘELEC  

Střelci (23.11. - 21.12.) by se 
měli zamyslet nad tím, co 
dělají špatně a zkusit se vze-
přít obecným principům. 
Možná pak narazíte na nové 
lidi, kteří vám přinejmenším 
poradí jak dál. 

 

KOZOROH  

Kozorohům (22.12. - 20.1.)  
tento měsíc za dobře odve-
denou práci slibuje vysoké 
ohodnocení. Takže neváhejte 
a s chutí do toho a půl je 
hotovo. 

Šikulka 

června se budu pyšnit 
„titulem“ Diplomovaný speci-
alista. Také je mým velikým 
přáním se dostat na vysokou 
školu – fyzioterapie. Pokud 
nepíši absolventskou práci 
nebo se neučím do školy či na 
přijímací zkoušky, tak „si hra-
ji“ na očního optika v oční 
optice v Hotelu Hilton. Dále 
se snažím s dalšími pěti lidič-
kami vést 1. oddíl Lvíčat. No, 
a ve zbylém volném času si 

C 
o právě dělají? 
Lidé ze střediska 
krátce představují, 

čím se touto dobou zabý-
vají, co dělají, na čem pra-
cují atp. 

Co právě dělám? No, za nece-
lý měsíc a půl mám odevzdat 
svou absolventskou práci, 
kterou se pokusím v červnu 
obhájit. Pokud štěstí bude stát 
na mé straně, tak na konci 

ráda přečtu dobrodružnou 
knížku nebo se podívám na 
pěkný film. Ale protože toho 
volného času mnoho není, tak 
zůstávám u učení, práce a 
čtení knih. 

A co dělám přesně teď? Za 
chvilinku půjdu spinkat, proto-
že je už půl dvanácté. Dobrou 
noc! 

Chip 

„Váhám hrozí, že 

se bláznivě 

zamilují. Hvězdy 

ale varují: Takové 

známosti více 

uškodí, než 

pomohou. Proto 

s rozvahou, váhy. 

„Starajíce se o štěstí jiných, nalézáme své vlastní.“ Platon 



V Parizi dne 3.3.2007 

Mily ctenari Luku, 

tak zase pisu. V minulem cisle jsem vypravela o mem skoleni dobrovolniku pred odjezdem na 

jejich EVS a ted uz jsem ve Francii, tak muzu referovat, jak to tu vypada a jak vsechno 

vlastne na EVS zacina. Vydala jsem se do Parize autobusem, protoze kdybych svoje zava-

zadla mela narvat do letadla, nikdy bych se nedoplatila. Na autobusovem nadrazi v Parizi 

na me cekal muj mentor Antoine, clovek, ktery se bude cely rok starat o to, aby mi nic nechy-

belo. Ukazal mi ubytovani, bydlim blizko nadrazi Saint-Lazare. Jinak je EVS vlastne tako-

vy trojuhelnik mezi dobrovolnikem (ja), vysilajici organizaci (Junak) a hostitelskou organi-

zaci (EEUdF). EEUdF je jednou z peti francouzskych skautskych organizaci, ktere jsou 

sdruzene ve federaci - ta je pak zastupuje jako cleny WOSM a WAGGGS. Sidlo te me je v 

Clichy, na predmesti Parize. Behem prvnich tri dnu jsem stihla poznat kancelar a hlavne 

lidi, kteri tu pracuji a take jsem se dozvedela, co me bude cekat. Naplni me prace je ucast a 

pomoc v tymech, ktere pripravuji parizske setkani skautu v kvetnu 07 na oslavu 100. naro-

zenin skautingu, roverske setkani CANAAN a dalsi projekty, hlavne pak Terre d'aventures 

= Dobrodruzstvi za obzorem. Kazdy dobrovolnik absolvuje behem zacatku sveho pobytu 

tydenni poprijezdove skoleni (tedy hostitelska zeme by mu ho mela zajistit, ale realita je 

casto jina). To me bylo podobne jako skoleni pred odjezdem, ale dozvedela jsem se tu navic 

spoustu veci o Francii a ziskala jsem kontakty na ostatni dobrovolniky, kteri tu prave taky 

zacinaji EVS.Do burgundskeho mesta Mâcon se nas sjelo celkem 15, bydleli jsme v hotelu, v 

prubehu dne absolvovali celkem zabavne aktivity tykajici se stretu snovou kulturou, ale 

take organizacnich a praktickych temat. Hodne volneho casu nam umoznilo prohlednout si 

mesto, vyrazit na karaoke show nebo na bowling. Take jsme jeli na cely den na vylet do 

Cluny, kde jsme meli moznost prohlednout si opatstvi nebo alespon to, co z nej zbylo.  

vsichni jsme se take tesili na poznavani typicke francouzske kuchyne, nicmene nabidka jidel 

naseho hotelu se behem tydne moc neobmenila a moc nadseni jsme z toho nebyli. na zaver 

dopisu uz jen par zajimavych poznatku:  

∗ Francouzska klavesnice je uplne jina, nez ta, na kterou jsem zvykla. To neni jen problem 

y/z, ale snad polovina znaku je nekde jinde. 

∗ Francouzi porad mluvi o politice (blizici se prezidentske volby) nebo o jinych spolecen-

skych tematech (novy zakon zakazujici koureni na nekterych mistech). 

∗ I kdyz skoro vsichni tvrdi, ze neumi anglicky, sami jsou prekvapeni, jak jim to jde (to 

plati hlavne o mladych lidech). 

∗ Kazdy druhy Francouz byl v Praze na skolnim vylete. 

∗ Francouzsti skauti maji pro WOSM a WAGGGS zkratky francouzskych nazvu techto 

organizaci - OMMS a AMGE a nechapou jak muze nekdo pouzivat "nazev", ve kterem 

jsou tri G za sebou. 

 

Ale o skautech napisu vic zase priste, takze zatim au revoir. 

 VeverkaVeverkaVeverkaVeverka    

    

Blog: http://veve-blog.blogspot.com/ 

Foto: http://picasaweb.google.com/k.kuberova 
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Dopis z Francie 

Bowling 

Cluny 

Pohled na Eiffelovku přes Náměstí 

Svornosti (Place de la Concorde) 

Most v Mâconu 

„Pamatuj, že i ta nejhorší hodina v tvém životě má jen 60 minut.“ Sofokles 
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„Ani v nejmenším 

nelituji ani jedné 

chvilky strávené na 

VVZ.“ 

Jednou z doplňko-

vých aktivit byla 

horolezecká stěna 

Velká Výměna Zkušeností 

C 
o je VéVéZetka 
Vedení Středisek? 
Především inspiru-

jící setkání činovníků pra-
cujících ve vedení středi-
sek, přednášky a dílny, 
prezentace úspěšných 
nápadů z jednotlivých 
středisek.  

Účastnilo se více než 150 
vedoucích ze zhruba 80 stře-
disek, kteří se chtěli dozvě-
dět více o problémových 
oblastech, vyměnit si své 
zkušenosti, načerpat nápady 
a inspiraci, představit své 
úspěchy. Z našeho střediska 
se akce zúčastnilo celkem 
pět lidí a to Iáček, Klokan, 
Hrošík, Štaflík a Flek. 

A jaké jsou jejich dojmy? Pře-
čtěte si virtuální rozhovor 
obohacený o odpověď Elišky 
z e  s t ř e d i s k a  ARCUS 
z Prahy 2. 

Jak jsem se o VVZtce do-
zvěděla? Odkud/Od koho? 

Štaflík: Skautská křižovatka, 
emailová konference, středis-
kový vůdce. 

Eliška: Na lednové střediskové 
radě od Brčka. 

Hrošík: O VVZ jsem se dozvě-
děla z info, které chodí ze 
skautských stránek a pak zno-
va od střediskového vůdce. 

Proč jsem jel/a na VVZ? 

Štaflík: Touha poznat nové lidi, 
zjistit, jaké tváře se skrývají za 
"tajemnými" jmény z ústředí, 
výkonné rady. Dobýt baterky, 

inspirovat se. Společně s další-
mi účastníky z našeho středis-
ka získat na středisko širší 
pohled. 

Eliška: Jako střediskového 
hospodáře mě zaujal program 
"Jak si to má hospodář stře-
diska zařídit, aby se z toho 
nezbláznil", to byl první a 
původně jediný motiv, proč 
jet na VVZ. Program se bohu-

žel nakonec neuskutečnil 
(takže si na to budu muset 
přijít sama, snad to stihnu než 
se zblázním :-)), ale přesto ani 
v nejmenším nelituji ani jedné 
chvilky strávené na VVZ. 

Flek: Spousta zajímavých té-
mat důležitých pro vedení 
střediska.  

Který program se mi tam 
nejvíce zalíbil? 

Štaflík: Bořkův přehled finanč-
ních zdrojů a Jarušova kon-
frontace dětských skautských a
 dětských priorit. 

Eliška: Težko říct, každý měl 
něco do sebe. Nejvíce mě asi 
zaujalo Bilbovo "Fungující stře-
disko" (ale byl ve výhodě - po 
ránu člověk ještě vnímá :-)) a 
výborné byly všechny Kasařovy 
programy. A z doprovodných 
byly dobré korálkové rukoděl-
ky, škoda že mi na ně nezbyl 
mezi programy čas, ale i jako 
inspirace se mi to líbilo. 

Hrošík: Nejvíce se mi líbilo 
Finance I. a informace ke 100 
letům skautingu 

Iáček: Zaručeně hledání ná-
stupců a marketingový obraz 
Junáka. 

Bylo tam něco, co se mi 
nelíbilo? Co? 

Štaflík:  Krátké pauzy mezi 
programy (za 15 min. se špat-
ně stíhá vyplnění zpětné vaz-
by, překopírování prezentace 
od lektora na flashku, občer-
stvení, toaleta, krátké popoví-
dání si s kolemjdoucím na 
chodbě, přesun, ...)  

Eliška: Překrývání progra-
mů, některé programy se 
překrývaly třeba jen o 15 
minut a pak nešlo stih-
nout oba programy, aniž 
by člověk vyrušoval. Ale 
ono to asi organizačně 
nešlo lépe zvládnout, 
takže v podstatě bez 
výhrad. 

 
Hrošík: Nelíbilo se mi to, že 
když si chtěl člověk vybrat 
programy z více oblastí, tak se 
mu překrývali a musel si vy-
brat. Také mě moc mrzelo, že 
kvůli nemoci Johana, byly 
zrušeny jeho přednášky. 

Co si myslím o úrovni 
lektorů? 

Eliška: Vesměs dobrá, výjimky 
byly spíše pozitivní než nega-
tivní, ale i takové se našly. 

Flek: Velmi pestrá škála od-
borníků od právníků, stavařů, 
ekonomů, profesionálních 
meetingařů až po hravé typy. 
Ty jsme pak potkali v herním 
klubu základní školy, kde se 
akce konala.  

Co mne tam příjemně 
překvapilo (mimo pro-
gram)? 

Štaflík: Zázemí – kvalita jídla, 
toalet, hry – stolní (např. 
Aktivity), kulečník, stolní fot-
bálek. Dodržování časů začát-
ků programů. 

 

(pokračování na další stránce) 

Některé 

programy 

probíhaly v 

počítačové 

učebně 

„Velmi pestrá škála 

odborníků od právníků, 

stavařů, ekonomů až 

po hravé typy. Ty jsme 

pak potkali v herním 

klubu základní školy, 

kde se akce konala. “ 

„Není větší škody nad ztracený čas.“ M. Buonarroti 
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(pokračování z předchozí strany) 

Eliška: Že jsem neusnula hned na 
první přednášce, protože jsem tam 
jela strašně utahaná :-) Program 
byl ale tak nabitý a zajímavý, že se 
usnout nedalo a pořádně jsem se 
vyspala až v pondělí. 

Iáček: Překvapilo mě, že Bobo, 
Roman Šantora, Zpravodaj pro 
komunikaci, je schopen na VVZ si 
jít zaběhat a zvládnout 23 km, což 
je půlka Maratonu. Smekám nad 
tím výkonem. 

Hrošík: Příjemně mě překvapila 
vybavenost školní herny, kam jsme 
také měli přístup a člověk se tam 
mohl podle své libosti odreagovat. 

Koho jsem si na VVZ potkal? 

Eliška: Spoustu zajímavých lidí. 

Hrošík: Móóóc lidí. 

Flek: Mnoho známých, mimo jiné i 
Ravena z Pražské Lesní Školy, 
kterou jsme společně absolvovali 
před mnoha a mnoha lety.  

Jak mi chutnala místní kuchy-
ně? 

Štaflík: Super (perfektní kuchařky). 

Eliška: Mňamka, na školní jídelnu 
dobrý. 

Iáček: Nevím, jak to školní kuchař-
ky dělají, ale vždy na skautských 
akcí jsou naprosto dokonalé. 
Nejenom, že se na mě usmívají, i já 
se na ně culím, dávají trojnásobné 

porce, starají se o dostatek poži-
vatin na švédských stolech.  

Hrošík: Nevím, jaká byla kuchyně, 
tu jsem nechutnala, ale jídlo bylo 
dobré. 

Co jsem si z víkendu odnesl? 

Iáček: Odnesl jsem si pomeranč v 
batůžku, dvoje papírové kapesníky, 
které jsem našel v tělocvičně. A 
kromě těchto cenných materiál-
ních objektů jsem si odnesl zkuše-
nosti z oblasti Právní zodpověd-
nosti střediska, Nacházení nástup-
ců, Marketing střediska a marke-
tingový pohled na organizaci, Hod-
nocení a zpětná vazba. A to nezmi-
ňuji sportovní vyžití na fotbálku, 
horolezecké stěně, ping-pongu 
a  dokonce stolním fotbálku. 

Eliška: Množství nápadů, námětů k 
přemýšlení a energie do další čin-
nosti, spoustu podnětů ke zlepšo-
vání u nás na středisku i u sebe, 
nejen jako hospodáře. 

Hrošík: Odnesla jsem si několik 
nových informací i bolest hlavy. 

Doporučil bych jet na příští 
setkání? Pojedu také? 

Štaflík: Ano, doporučil. Když se to 
časově bude hodit a 
VVZ bude zas něja-
kým způsobem jiná, 
jel bych i příště. 

Eliška: Jasně že jo a 
jo :-) Nejen kvůli 
jednotlivým progra-
mům (i když věřím, 
že budou minimálně 
tak zajímavé jako ty, 
které byly teď), ale i kvůli lidem, se 
kterými člověk může měnit své 
zkušenosti. Nikdy není na škodu 
omrknout, jak to dělají jinde. 

Iáček: VVZ bych určitě doporučil 
ostatním. Jak jsem se doslechl od 
jednoho přednášejícího, VVZ je 
vhodná pro uvědomění kolektivní-
ho programu, společných věcí, 
které nás spojují. VVZ je ideál-
ní akce, kam vzít své zástupce, 
vlastně budoucí nástupce, protože 
si zvykají na způsob vývoje v hnutí, 
od skautů, rádců, vedoucích k 
střediskovým vedoucím, obvodním 
a krajským úrovním.  

Flek: Jasně že ano. Doufám, že 
příště si také pro ostatní připravím 
nějaký program. Třeba by se mohl 
jmenovat Fungující středisko. :-) 

Sestavil Flek 

Foto: ústředí Junáka 

tak napadne a napadá mě toho 
vcelku dost. Mám docela široký 
okruh zájmů, avšak většina věcí 
končí pouze u toho nápadu. Na-
příklad momentálně mě docela 
zaujala možnost postavit si CNC 
frézku (CNC = počítačem řízený) 
– je vidět, že částečně strojní škola 
ve mně něco zanechala. Takže 
momentálně sháním různé sou-
částky a studuji si na internetu 
různé nápady a realizované stroje 
– stavitelů takových to věcí je 
celkem dost. No uvidíme. Také 
bych rád vyřešil nemilou otázku 
naší klubovny v Loučimské ulici, 
která se táhne již celkem dlouho a 

C 
o právě dělají? Lidé ze 
střediska krátce před-
stavují, čím se touto 

dobou zabývají, co dělají, na 
čem pracují atp. 

Třeba právě teď sedím v práci u 
počítače. Ano, většinu dne strávím 
za monitorem, jelikož už je tomu 
1 ½ roku, co jsem zdárně opustil 
školní lavici a jal se pracovat jakož-
to zaměstnanec jedné softwarové 
firmy. No a co dělám v popracovní 
době? V pondělí se snažím dochá-
zet na schůzku 80. oddílu a zastá-
vat tam nelehký post jednoho 
z vedoucích. To je asi nejpravidel-
nější věc týdne. Jinak dělám, co mě 

nedaří se jí stále uzavřít. Jsem 
celkem napjatý, jak dopadne žá-
dost na magistrátu ohledně mož-
nosti, pronajmout si od města 
objekt v Hostivaři, to by se potom 
vyřešila naše situace s klubovnou a 
já bych se mohl začít opět věnovat 
naplno svojí roli správce klubovny. 
Ve výčtu svých činností bych mohl 
nadále pokračovat, na druhou 
stranu vás nechci unavit dlouhým 
povídáním o sobě, to byste už 
neměli sílu na další pěkné články, 
kterých je v Luku požehnaně. A 
navíc bych měl už začít plnit plán. 
Je totiž pondělí a já sedím v práci u 
počítače… Racek 

Co právě dělá Racek? 

„Doufám, že 

příště si také 

pro ostatní 

připravím 

nějaký 

program. 

Třeba by se 

mohl jmenovat 

Fungující 

středisko.“ 

Snídaně formou švédských stolů 

„Snaž se být veselý, neboť smích je kořenem života.“ Sofokles 
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Začít znovu 

Grizzlyho předjarní 
V 

 sobotu 24. 
února dopoled-
ne mi přišla 

SMS-ka: „Ahoj, Grizzly, 
zdravime te ze skoro 
Snezky. Je tu desna ml-
ha, ale jinak hory para-
da. Jsme pulka na bo-
bech a pulka na bezkach, 
trénujeme na besidku, 
lyzarsky vycvik mame za 
sebou. Mej se hezky, 
Teepee a Kamelot.“ 

Co k tomu dodat? Potěšilo 
mě to troj- až x-násobně. 
Proč ten násobek? Jednak 
můj, bohužel, nesplněný 
velký sen vyjet se skauty ze 
střediska v zimě na „lyžák“ – 
když jsme totiž přestali v 70. 
roce skautovat, začal jsem 
po nějaké době organizovat 
a vést zimní lyžařské 
„jarňáky“ dětí mého zaměst-
navatele, Přírodovědecké 
fakulty UK, tak trochu ve 
skautském duchu, jak to 
bylo možné. Za víc jak dva-
cet roků jsem s mojí lyžař-
skou čeládkou poznal kopce 
a sjezdovky od Krušných 
hor přes Krakonošky, Orlic-
ké, Jeseníky k Beskydám 
včetně lyžovačky pod Kráľo-
vou Hoľou a ve Slovenském 
ráji na Mlýnkách. Chtěl jsem 
to dopřát i skautům. Dnes 
už mi kyčelní klouby a kole-
na tak neslouží – proto jsem 
přivítal Shortyho zprávu o 
chystaném týdenním táboře 
n a d  V e l k o u  Ú p o u 
v prostoru Janových bud. 
Loni tam již byla Lvíčata 
s Veverkou a spol., sice jen 
se saněmi, boby a pekáči, 
pokud se nepletu. Teď ale 
skutečná výprava lyžníků 
z Camelotu – skvělé! 

Také se mi vybavily vzpo-
mínky, že jsem Pod Portáš-
kami ve Velké Úpě v chatě 

Sněženka v r. 1969 strávil 
s rodinou lednový týden 
(zrovna ten, kdy se na pro-
test proti okupaci Českoslo-
venska vojsky Varšavské 
smlouvy upálil Jan Palach) – 
byly to lyžařské začátky 
mých synů. Se saněmi jsme 
též šlapali od Portášek 
k boudě Jana a odtud celá 
rodina sešupem dolů do 
Úpy. Měli jsme co brzdit. 
Proto místo zimního táboře-
ní našich dobře znám. 

Při letošní zimě – nezimě 
mělo naše středisko snad z 
pekla štěstí, snímky z výpravy 
s rodiči do Desné jsou nej-
lepším dokladem. Těm, co 
tam nebyli, zbývá jen litovat a 
trochu závidět. 

Inspirován prosincovým 48. 
číslem Roverského kmene ve 
snaze připomenout našim 
roverům a rangers jejich 
časopis, o němž si myslím, že 
je vskutku dobrý, jsem se 
zamýšlel nad pojmem ČAS. 
Obávám se, že ve své úvaze 
jsem uvařil hodně silnou 
kávu. Nicméně i vy můžete 
putovat časem s oddílem, 
družinou, rojem či šestkou. 
V době jarních plískanic mů-
žete navštívit v Národním 
muzeu výstavu Lovci ma-
mutů (trvá do 30. dubna), 
před tím či potom je dobré 
si přečíst o našem pravěku 
v knížkách Eduarda Štorcha, 
na táboře si pak zahrát eta-
povou hru Sachemův od-
kaz (viz příručka se stejným 
názvem, vyšlá ve Skautských 
pramenech, 1993 – měla by 
být v knihovně, případně 
zapůjčím), kterou lze upravit 
od vlčat až po rovery,  po-
dobně i v dívčí partě. 

Až se jaro proklube  a bude 
tepleji, lze se vydat do pravě-
ku na jedno- i dvoudenní 

výpravě do Českého krasu. 
Naši někdejší lesoškoláci v r. 
2003 takovou podnikli, já jsem 
ji uskutečnil asi před 10 lety 
s vlčaty v opačném gardu, 
z Popovic u Králova Dvora 
přes Koukolovu horu rezer-
vací Kotýz s Aksamitovou 
bránou na Zlatý kůň, do Ko-
něpruských jeskyň a přes 
Tobolku a Kodskou rezervaci 
do Srbska. Parádní výprava. 
Pro lesoškoláky jsem k tomu 
připravil podrobnější povídání 
o tamním Barrandienu, siluru, 
devonu, jeskyních Českého 
krasu, trilobitech a dalších 
zkamenělých příšerkách, je to 
pro vás k dispozici. Zkuste! 

Závěrem popřejme Veverce 
v její službě francouzským 
skautům 

Bon sejour en France!  

Grizzly 

Autor: P. S. 

Smutně pozorovat ptáky, 

na obloze černé mraky 

a netopýry, strašící v mé hlavě. 

 

Umět tak zapomenout hravě 

a začít zase znovu. 

 

Nový příběh plný štěstí, 

chodit  ve dvou po náměstí, 

nemít v cestě žádné klestí, 

ani lokty, ani pěsti, 

povznést se nad neřesti… 

 

V krytu slunečního krovu 

srdce ze zlatého kovu. 

„Za víc jak dvacet 

roků jsem s mojí 

lyžařskou 

čeládkou poznal 

kopce a sjezdovky 

od Krušných hor 

přes Krakonošky, 

Orlické, Jeseníky 

k Beskydám 

včetně lyžovačky 

pod Kráľovou 

Hoľou a ve 

Slovenském ráji na 

Mlýnkách. “ 

Camelot na Sněžce 

„V době jarních 

plískanic můžete 

navštívit 

v Národním 

muzeu výstavu 

Lovci mamutů 

(trvá do 30. 

dubna).“  

„Historie je učitelkou života.“ Cicero 

Foto: Tee-pee 
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C 
hcete si trochu 
procvičit angličtinu? 
Zajímá vás, jak se slaví 

Nový rok na druhé straně 
zeměkoule? Pak si přečtěte 
článek, který exkluzivně pro 
Luk napsal skaut z Malajsie. 

Greetings everyone, just want to 
share my Chinese New Year in 
the warm country in the South 
East Asia called Malaysia. The date 
for the Chinese New Year was 
according to the Chinese calendar 
and this year it was the year of the 
Boar [pig in another word] I’m 
writing all this according to what 
I’ve experience : ) 

This year the CNY started on 18th 
of February. On CNY eve, my 
family had a reunion dinner at a 
Chinese restaurant. All the best 
dishes would be served and pretty 
hard for me to describe every 
meal served. One of the well 
known dishes would be shark fin 
soup – felt sorry for the sharks 

but the dish taste seriously good. 
The final countdown for the 

Ch i ne se  New Yea r  wa s 
accompanied by fireworks and sky 
lanterns (sky lantern is something 
like a mini hot air balloon made of 
paper) 

 

The first day was mainly for 
visiting the father’s side family 
while the second day of CNY was 
for visiting the mother’s side 
house.  It was a tradition for 
married couples to give “Ang Pau” 
to single individuals especially 
children (red packet in another 
word, money was included inside 
a small envelope as a sign of 
prosperity). This Ang Pau giving 
culture eventually created culture 
fusion in Malaysia as later other 
non-chinese religious festival such 
as Hindu’s “Deepavali” and 
Muslim’s “Hari Raya Aidilfitri” too 
started to give out Ang Pau in 
their celebration. 

 

CNY last for 15 days, the first 2 
days was mostly considered as 
“family days” as the visits are 
mostly to relative’s place. The 
other 13 days was mostly for 
visiting friends where everyone 
can gather together to have some 
fun. One of the unofficial tradition 
of CNY was gambling, but 
between friends the amount was 
always low. 

 

Red color was a sign of prosperity 
and luck, so most of the 
people will wear red in 
color as a sign of respect 
to the host of the house 
they visited. Black color 
gives the meaning of dull/
death but dressing in black 
seems to be more 
acceptable through out 
the years. 

 

Of course there was a lot 
more interesting events 
and traditions for Chinese 
New Year, just that I 
couldn’t describe them all 
in just one article! Contact me and 
come over to Malaysia if you’re 
interested ! 

Wong Ho Kwin 

• propagace střediska a jeho čin-
nosti ven 

• pobavení 

• inspirace pro program na 
schůzkách a motivace k činnosti 

• možnost pro všechny se smyslu-
plně literárně realizovat 

 

Pro koho je Luk určen?  

• členové střediska 

• rodiče 

• příznivci střediska a veřejnost 

A 
neb existenční otázky 
ohledně časopisu 
92. střediska Šípů: 

Proč vlastně Luk kdysi vzniknul? 

Luk vznikl před mnoha lety na zákla-
dě potřeby lepší komunikace mezi 
oddíly o jejich činnostech a též kvůli 
rodičům - časopis se hůře někde 
ztratí než-li informační letáček o 
chystaných akcích. 

K čemu slouží Luk dnes? 

• vnitřní informovanost o dění ve 
středisku a jeho členech 

Co by se změnilo, kdyby Luk 
nebyl? 

 

Kdyby Luk nebyl, tak se postupem 
času sníží zaujetí přispěvovatelů k 
činnosti na středisku, zmenší se míra 
informovanosti o činnosti oddílů a 
zejména poklesne vztah rodičů k 
aktivitám střediska.   

 

Tým Luk, 15. 2. 2007 

Poslání Luku 

„One of the 

unofficial 

tradition of CNY 

was gambling, 

but between 

friends the 

amount was 

always low.“ 

Crazy firework all around Klang 

Author‘s nephew in a traditi-

onal costume 

Sky lantern 

„Možnost pro 

všechny se 

smysluplně 

literárně 

realizovat.“ 

„Vnitřní 

informovanost o 

dění ve středisku 

a jeho členech.“ 

„Kdo na nic nezamíří, nic netrefí.“ Polské přísloví 
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O 
ddílová nebo dru-
žinová schůzka 
byla včera, výpra-

va a s ní víkend je 
v nedohlednu, koukat do-
ma na telku je pěkná nuda 
a na úkoly do školy je dost 
času. Nevíš co odpoledne 
podniknout? Kino? – na to 
nemáš dost velké kapesné 
Televize? – zas nic nedávaj 
Co takhle zkusit nízkopra-
hový klub?! 

Nízkoprahové kluby (odborně 
nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež) jsou pro všechny, 
kteří nevědí co s volným ča-
sem – nechtějí být sami doma, 
s partou na ulici nebo se jen 
chtějí pobavit a pokecat 
s ostatními. Navštěvovat je 
mohou všichni - od jedničkářů 
z gymnázia přes skejťáky, 
vyznavače alternativního způ-
sobu života až po "průšviháře" 
ze zvláštní školy. Jsou v pod-
statě volnočasovou alternati-
vou k různým zájmovým 
kroužkům a jiným organizova-
ným aktivitám, navíc ale po-
skytují poradenství a sociální 
servis.  

Slovo nízkoprahový znamená, 
že přístup do takového klubu 
není omezen financemi 
(aktivity v rámci klubu jsou 
zdarma), zájmem (je jen na 
tobě, čemu se budeš v klubu 
věnovat), ani časem příchodu 
či odchodu (v době otevření 
klubu můžeš kdykoliv přijít a 
odejít). Jediným omezením je, 
abys dodržoval pravidla klubu 
(zákaz drog, šikany, agrese, 
diskriminace apod.) a abys 
splňoval věkové vymezení 
uživatelů určitého klubu 
(každý klub má stanovenou 
věkovou hranici pro své ná-
vštěvníky). Kluby nabízejí 
mnoho různých aktivit – po-
slech hudby, promítání filmů, 
stolní tenis, fotbálek, půjčovnu 
sportovního vybavení, inter-
net, výtvarno apod., ale jejich 

hlavní význam je v jejich pora-
denské a preventivní činnosti. 
Většinou v nich pracují lidé 
jen o málo starší než ty (říká 
se jim kontaktní sociální pra-
covníci), kteří jsou připraveni 
ti naslouchat a můžou ti po-
moci s tvými problémy (např. 
ti seženou doučování předmě-
tu, který ti nejde ve škole; 
poradí ti jak sehnat brigádu 
nebo co dělat, když si nerozu-
míš s rodiči apod.).  

Zrovna ty nemusíš mít pro-
blém s tím, jak trávit volný 
čas, ale je dobré vědět, že 
nízkoprahové kluby existují. 
Nebo můžeš poradit spolužá-
kům, že než trávit volný čas 
posedáváním po lavičkách na 
sídlišti, je lepší zajít do klubu a 
zahrát si třeba fotbálek. 

A kde třeba najdeš 

nízkoprahový klub? 

Klub Chodba – Dům dětí a 
mládeže Hostivař, Golfová 
910/10, Praha 15 

- většinou děti a mládež od 10 
do 20 let 

Klub Hnízdo – Dům dětí a 
mládeže Strašnice, Pod Straš-
nickou vinicí 23, Praha 10 

- většinou děti a mládež od 12 
do 18 let 

Klub Klinika – Dům dětí a 
mládeže Petrovice, Poliklinika 
Ohmova 

- většinou děti a mládež od 14 
do 22 let 

Klub Beroun - Dům dětí a 
mládeže Jižní Město, Šalouno-
va 2024, Praha 4 

- pro děti a mládež od 12 let 

Klub Minská – Dům dětí a 
mládeže Vršovice, Minská 8, 
Praha 10 - Vršovice 

- zaměřen především na práci 
s menšinami 

 

Všechny kluby jsou otevřeny 
k a ž d ý  v š e d n í  d e n 
v odpoledních hodinách. 

S nízkoprahovými kluby je 
spojen i streetwork – sociální 
služba, v rámci které stree-
tworkeři kontaktují jednotliv-
ce nebo skupiny v jejich přiro-
zeném prostředí. Tzn., že tito 
lidé (česky terénní sociální 
pracovníci) chodí na místa, 
kde se mladí scházejí a tam se 
jim snaží zprostředkovat po-
moc při řešení problémů.  

Cílem streetworkeru a nízko-
prahových klubů je minimali-
zovat možná rizika související 
se způsobem života mladých 
lidí, umožnit jim lépe se orien-
tovat v jejich sociálním pro-
středí a řešit jejich problémy. 

 

Potkáváte je taky? Kdo se ptá 
na jejich potřeby? Kdo zná jejich 
problémy?  

Streetwork a nízkoprahové kluby 
pro děti a mládež vyplňují bílé 
místo v kontaktu společnosti 
s dospívajícími. 

 

Více informací o nízkopraho-
vých klubech najdete na 
www.streetwork.cz. 

 

Foto: občanské sdružení Jaho-
da – nízkoprahové kluby Jaho-
da a Džagoda na Černém 
Mostě www.jahodaweb.cz 

 

Text: Malíček 

(kontaktní a sociální pracovni-
ce nízkoprahového klubu 
Jahoda) 

Pokec s kámošema 

Co jsou nízkoprahové kluby? 

Bezpečný prostor, 

pomoc a podpora  

Zábava 

Aktivity všeho druhu  

Pohoda 

„Kluby nabízejí 

mnoho různých 

aktivit – poslech 

hudby, promítání 

filmů, stolní tenis, 

fotbálek...“ 

„I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě.“ Konfucius 
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N 
edávno jsem byla se 
školou na přednášce 
Gender studies. Co 

to je? Je to jednak nezisková 
organizace a jednak studijní 
obor na univerzitě. Ale to 
ještě nevysvětluje, čím se 
vlastně zabývá. 

Gender (čti džendr) znamená rod, 
pohlaví. Ale v tomto smyslu je to 
pouze část vysvětlení. Gender 
nezávisí jen na tom, jestli jsme se 
narodili jako muž či jako žena, ale 
také na tom, jakou roli nám díky 
tomu společnost přisoudí. Nazývá-
me to sociálními stereotypy – 
zažité představy o tom, jak by-
chom se měli chovat, které získá-
váme již od narození. 

Človíček se narodí a už 
v porodnici mu dají jméno. Buď 
dívčí, nebo chlapecké. 

Honzíka zabalí do modré peřinky a 
celé příbuzenstvo se bude rozplý-
vat, že je to „kluk jak buk“. 
K vánocům bude dostávat autíčka 
na hraní, kolečkové brusle a váleč-
né romány. „Nebreč, vždyť jsi 
přece chlap,“ budou ho utěšovat, 
když si rozbije koleno. Před kluka-
ma bude machrovat, kolik holek 
už se mu povedlo sbalit. On bude 
ten, který živí rodinu a má 

v rodině hlavní slovo. Vydělávat 
peníze, chodit do hospody a deba-
tovat o politice. 

Janičce oblečou růžové dupačky, 
bude „roztomiloučká“ a „krasavice 
po mamince“. K narozeninám 
dostane svou první opravdovou 
Barbie a krom toho nádherné 
šatičky a sponky do vlasů. „Musíš 
se taky umět postarat o domác-
nost,“ říká maminka, když ji učí 
žehlit. Bude se svěřovat kamarád-
kám se svou nešťastnou láskou. 
Vdá se, bude se starat o děti a 
manželovi každý den uvaří teplou 
večeři. 

V dnešní době to sice není tak 
striktní, jako za našich babiček, ale 
stále ještě mnozí netolerují, když 
se žena rozhodne dělat profesní 
kariéru. Zanedbává prý rodinu. 
Nebo když se muž rozhodne zů-
stat doma s dítětem na rodičovské 
dovolené. 

Co je na tom špatného, když si 
manželé své „role“ prohodí? Ale 

společnost vnímá pouze jejich 
odlišnost. A jsme zpátky u stereo-
typů. Odlišné však nemusí zname-
nat špatné. Někdy může dokonce 
znamenat i lepší. 

Myslím, že skautská výchova je 
jedna z cest, jak ukázat lidem i 
jinou, stejně dobrou cestu. 

Cílem tohoto článku je, abyste se 
alespoň trochu zamysleli a zkusili 
se podívat na svět z jiného, tole-
rantnějšího pohledu, ačkoli věřím, 
že mnozí to už děláteJ. 

Pokud byste se chtěli dozvědět 
něco víc, můžete se podívat na 
internet: 

www.feminismus.cz 

www.genderstudies.cz 

A pokud jste se setkali s jakoukoli 
formou diskriminace (např. ztráta 
pracovní pozice při návratu 
z mateřské/otcovské dovolené, 
diskriminace při ucházení se o 
práci…), můžete se obrátit na 
právní poradnu, v rámci projektu 
P ů l  n a  p ů l : 
www.rovneprilezitosti.cz . 

A pokud by vám to nestačilo, mů-
žete navštív it i knihovnu: 
w w w . f e m i n i s m u s . c z /
knihovna.shtml . 

Kačenka 

„Janičce 

oblečou růžové 

dupačky, bude 

‚roztomiloučká‘ 

a ‚krasavice po 

mamince‘.“ 

Svět je rozdělen na mužskou 

a ženskou polovinu 

„Honzíka zabalí 

do modré 

peřinky a celé 

příbuzenstvo se 

bude rozplývat, 

že je to ‚kluk 

jak buk‘. “ 

Kalendář akcí - duben 2007 
po út st čt pá so ne 

      1 Camelot -
výprava 

2 3 4 5 Irm. + Exc. - 
výprava 

6 Irm. + Exc. - 
Rescue Team 

7 Irm. + Exc. - 
Rescue Team 

8 Irm. + Exc. - 
Rescue Team 

9 Irm. + Exc. - 
výprava 

10 11 12 13 VRZ (pro 
rádce P10) 

14 VRZ (pro 
rádce P10) 

15 VRZ (pro 
rádce P10) 

16 17 18 19 20 Oslavy 100 
let skautingu 

21 Oslavy 100 
let skautingu 

22 Oslavy 100 
let skautingu 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

„Chápat lidi a odpouštět jim, na to je třeba charakter a sebeovládání.“ A. Carnegie 
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„Potkali jsme 

spoustu nových 

lidí, získali jsme 

nové kontakty a 

procvičili svoji 

angličtinu. “ 

V týdnu od 20. 2. 2007 do 
26. 2. 2007 se sedm členů 
našeho střediska zúčastnilo 
v Holandsku projektu Evrop-
ské unie, který bude možná 
pokračovat i v létě, Youth in 
Action (Mládež v akci). Jme-
novitě to byli Klokan, 
Tuleň, Šikulka, Štaflík, 
Iáček, kamarádka 
Tuleně Helča a já, 
Gandy. 

Na náš „výlet“ jsme 
se vydali v úterý. 
Naše první zastávka 
byla v Drážďanech. 
Tam jsme navštívili 
kostel Frauenkirche, 
který byl z 90% vy-
bombardován při 
druhé světové válce. Pak jsme 
se rozdělili na dvě skupinky a 
jedna navštívila galerii Zwin-
ger a druhá se vydala do 
Deutsches Hygiene Museum. 
Podle názvu byste si mohli 
myslet, že šlo o muzeum hygi-
eny, ale bylo tomu 
jinak. Byla zde inter-
aktivní výstava o 
lidském těle. Kdo by 
chtěl vědět více, ze-
ptejte se Iáčka nebo 
Štaflíka :-). 

Na večer jsme se vydali do 
Berlína, kde jsme měli zajiště-
ný nocleh po dvě noci, aby-
chom si ho stihli prohlédnout. 
Prohlídku Berlína jsme měli 
naplánovanou na středu. Na-
vštívili jsme Rathaus, Chec-
kpoint Charlie (hranice mezi 
východním a západním Berlí-
nem) a Reichstag. Bohužel více 
jsme toho nestihli, což nás 
dost mrzelo. Ve čtvrtek ráno 
jsme vyjeli směr Hamburk a 
Brémy, kde jsme si udělali 
menší přestávky a večer jsme 
pokračovali do Holandska.  
Překročili jsme holandské 
hranice, sice s drobným pro-
blémem (celníkovi se nelíbil 
pas jednoho z nás), ale nako-
nec nás pustili. Kolem půlnoci 

jsme dorazili k domu, kde na 
nás čekala dívka, u které jsme 
měli přespat. Jmenovala se 
Marije a byla vedoucí projektu 
holandské strany. 

Abych upřesnila naši polohu. 
Nacházeli jsme se poblíž Gro-

ningenu, což je velmi blízko 
německých hranic, v oblasti, 
která se nazývá Drenthe. 

V pátek ráno jsme opět usedli 
do aut a Marije nás dovedla do 
městečka Assen, kde jsme se 

setkali se členy skautského 
hnutí v Holandsku. Byli to 
převážně kluci ve věku okolo 
18-ti let. Velmi vřele nás přiví-
tali a naše honba za projektem 
mohla začít. Dopoledne jsme 

hráli pár seznamovacích her, 
abychom se trochu lépe po-
znali, než začneme debatovat 
o projektu. 

Holanďané jsou velmi přátelští 
a milí lidé. Přesvědčili jsme se 
o tom, když jsme byli ubyto-
váni v několika rodinách a ani 
jeden z nás si určitě nemohl 
stěžovat. Dozvěděli jsme se, 
že v Holandsku skauting není 

brán jako životní 
styl, ale spíše jako 
volnočasová aktivita. 
Holandští skauti mají 
rádi víkendové pár-
ty, dokážou se bavit 
až do rána. A nejčas-
těji přitom pijí pivo. 
Měli jsme štěstí, že 
jsme se mohli 
s Holanďany zúčast-
nit nočního pocho-
du, při kterém jsme 

si vyzkoušeli několik lanových 
aktivit. Šli jsme asi 5 hodin a 
byli jsme dost znavení a to 
tam nemají žádný kopec! Pak 
se všichni sešli ve skautském 
domě, kde měli bar, a zábava 
se rychle rozjela. 

Holanďané zřejmě 
nejsou moc pyšní 
na své větrné 
mlýny. Když jsme 
se zeptali, zda by 
nás na nějaký vzali, 
koukali na nás, 

jako bychom byli z jiné plane-
ty. Pořád se nás ptali: „A proč 
je chcete vidět? Co je na nich 
tak zajímavého?“. 

Myslím, že jet do Holandska 
byla skvělá zkušenost. Potkali 
jsme spoustu nových lidí, 
získali jsme nové kontakty a 
procvičili svoji angličtinu. Do 
Holandska doporučuji jet 
klidně i na výlet (zas to není 
tak daleko) a určitě navštivte 
jejich větrné mlýny a popijte 
s Holanďany jejich pivo. Pak 
poznáte, jací opravdu jsou. 

 

Text: Gandy 

Foto: Iáček, Klokan, Gandy, 
Šikulka 

Větrný mlýn, 

pro hodně z 

nás symbol 

Nizozemska 

Holandsko, země větrných mlýnů? 

Mýtus: Holandsko = Nizozemsko 

Správně: Nizozemsko je tvořeno 12 provinciemi 

(např. Drenthe, Jižní Holandsko, Severní 

Holandsko, Severní Brabantsko, Friesland) 

Braniborská brá-

na v Berlíně.  

A my u sloupů. 

(Skoro)hromadné foto 

Stefan, jeden z členů  
nizozemského týmu 

„Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel.“ Turecké přísloví 
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V 
 sobotu 10. března se 
konala ve strašnické 
sokolovně akademie 

92. střediska Šípů. Na této 
tradiční akci jsme přivítali 
bezmála 80 rodičů a přátel 
našeho střediska, kteří zhlédli 
více než tříhodinový bohatý 
program složený z hudebních 
vystoupení i divadelních před-
stavení.  

Vstupné bylo dobrovolné, což 
ovšem nikterak neovlivnilo kvalitu 
vystoupení. Naši skauti a skautky 
ukázali, že umí vystupovat na pó-
diu a připravit si za pomoci svých 
vedoucích zajímavý program. Před 
každým představením probíhala 
prezentace fotografií a informací o 
oddílu, který si vystoupení připra-
vil, takže  i nově příchozí se mohli 
dozvědět, jak oddíl vypadá, kdo ho 
vede a co se v něm děje.  

Nejmenší děti  (vlčata a světlušky) 
vystoupily s pásmem scének, ale 
někteří se odhodlali vystoupit i 
jednotlivě. Důležité bylo překonat 
ostych a stud. Naše akademie jim 
umožnila ukázat publiku, co v nich 

je a čím se mohou pochlubit. Dále 
jsme viděli taneční čísla, tentokrát 
z filmu Pomáda v podání skautů a 
skautek či povedenou parodii na 
současné rapové zpěváky. Roveři – 
ti nejstarší ze střediska – se blýskli 
obdobou tanečn í  soutěže 
„S t a rDance“  pod  názvem 
„SkautDance“. Nechyběly tři sou-
těžní páry, porota, dvojice moderá-
torů ani ukázky z nacvičování tanců 
rumby nebo tanga. Který skautský 
pár zvítězil v diváckém hlasování, 
není až zase tak důležité, protože 
všechny předvedly povedený tanec, 

který měl i potřebnou jiskru. Naši 
roveři natočili a sami sestříhali film, 
který se umístil na předních mís-
tech v celostátní soutěži skautské 
tvořivosti „Polibek můzy“. Jeho 
promítání doplnilo bohatou mozai-
ku našeho programu. 

Ani diváci nepřišli zkrátka – pro-
běhla soutěž o střediskový časopis 
Luk, který přináší informace o 
našem středisku, akcích i o skau-
tingu obecně. 

Akademie se konají pravidelně 
každý rok, vždy v jarních měsících. 
Předešlé 2 roky proběhly v areálu 
strašnické sokolovny. Víkendovým 
dopolednem či odpolednem pro-
vádí moderátor, který měl letos 
velmi zajímavého hosta: dvakrát 
zazpíval semifinalista soutěže Čes-
ko hledá písničku Pavel Klinger 
(rovněž skaut) s částí své skupiny 
Babylon.  

Navštívili jste naši akademii? Pak 

nezapomeňte hlasovat na webu 

www.skauting.cz/92.stredisko/  o 

nejoblíbenější a nejpovedenější 

výstup.  

Klokan 

R 
overský kmen Irminsûl si s rovery a rangers z Hor-
ních Počernic připravil pohodový večer s dobrodruž-
ným koncem - vše ve stylu plavby luxusní lodí.  

A proč měla „loď“ přívlastek právě Blue? Modré oblečení, modrý koláč, 
modré pití, modrá výzdoba, modrá hudba... a taky modré fotky, které 
naleznete na adrese http://picasaweb.google.com/ondrej.kubera/
BlueElisabeth. Odkaz je taktéž na našem kmenovém webu 
www.skauting.cz/irminsul. 

Štaflík 

Irminsûl na Blue Elisabeth s počernickými rovery 

„Roveři – ti 

nejstarší ze 

střediska – se 

blýskli obdobou 

taneční soutěže 

‚StarDance‘ 

pod názvem 

‚SkautDance‘.“ 

„Dvakrát 

zazpíval 

semifinalista 

soutěže Česko 

hledá písničku 

Pavel Klinger s 

částí své 

skupiny 

Babylon.“ 

Foto: Myška 

„Bez přátelství není života.“ Cicero 



„Dobrý citát je jako rozinka v koláči. Nelze však péci koláče ze samých rozinek.“ E. Krotkij 

 

Tým Luk: 

Flek 

Grizzly 

Kačenka 

Malíček 

Manda 

Sylva 

Štaflík 

Tee-pee 

Tom 

Veverka 

Želvák 
 

kompletace a grafická úprava: Štaflík 

tisk: Flek, Tee-pee + každý sám 

 

www.skauting.cz/92.stredisko 

casopis.luk@gmail.com 

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 ad-

resu redakce casopis.luk@gmail.com. 

Členové střediska, rodiče a přátelé, ještě 

stále vám nechodí Luk na e-mail? 

www.skauting.cz/92.stredisko 


