92. STŘEDISKO ŠÍPŮ
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Foto: Klíště

I my jsme byli u toho!

V

sobotu 21.4. se na
Staroměstském
náměstí
konala
velkolepá oslava stých naroDopis z Paříže 11
zenin skautingu. Naše středisko tam mělo zastoupení
„Skauting je jednička!“ několika desítek členů a
rodičů.
Besídková
anketa

10

Pěkné fotky z této super soboty
pořídili např. Klíště, Tee-pee,
Žába, na fotce výše se na vás
smějí konkrétně Osmdesátka s
Trpaslíky.
Po úspěšném víkendu následoval úterní Šátkový Sv. Jiří, a tak
kdo si vzal skautský šátek třeba

do školy, mohl poznat spolužáky, o kterých dříve nevěděl, že
se nimi v pohodě může pobavit
a hned být na stejné vlně.
Skautský šátek si oblékla i ve
Sněmovně desítka poslanců.

ců našeho střediska (vy, co jste
neviděli, hledejte v archivu ČT
nebo napište redakci Luku o
odkaz). Spoustu dalších mediálních výstupů naleznete na
Skautské křižovatce:

Myslím si, že celá akce byla
dobře medializována, a tak jste
o ní určitě slyšeli a viděli v televizi či novinách. Televizní vstupy byly většinou doprovázeny
staršími fotkami či záběry. A
tak - kdo jste viděli ve čtvrtek
19.4. Události, komentáře,
mohli jste zhruba ve dvaadvacáté minutě vidět min. 10 zástup-

h ttp :/ /k ri z o v a tk a . sk a u t.c z /
propagace/medialni-vystupy.
Ať se vydaří i další měsíc jubilejního skautského roku.
Příjemné čtení Luku v jarním
barvách přeje
Ondřej Kubera - Štaflík,
šéfredaktor

Foto: Tee-pee

V patičce každé další stránky naleznete tentokrát Pošťákem vybraný citát Alberta Einsteina
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Krátké zpravodajství 92. střediska Šípů

V

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

„Honzík se má
čile k světu,
takže šťastným
rodičům
blahopřejme. “

VRZ
aneb
Výměna Rádcovských Zkušeností je
označení pro víkendový kurz
pořádaný v rámci obvodu
Prahy 10. Rádcové družin se
mohli podělit o své nápady a
též se přiučit od ostatních.
No a samozřejmě že na akci
nechyběli ani členové z našich
oddílů.
V novinách Praha 10 vyšel
Klokanův článek o naší střediskové Akademii a to včetně
barevné fotografie. Bohužel
v redakci došlo k záměně
umístění, a tak se v titulku
z Hostivařské sokolovny stala
sokolovna Vršovická. Nevadí,
hlavně že článek o skautingu
vyšel.
Autobus skautů a skautek
pod vlajkou 92.střediska Šípů
vyráží do Francie na akci Intercamp, což je mezinárodní
a každoročně pořádané setkání Evropských skautů. Děkujeme Shortymu a Tuleňovi za
organizaci a zejména za získání
30.000 Kč dotace na dopravu
od MŠMT.

Pozor, blíží se Obrok –
masová akce roverů a
rangers – a též Obvodní
setkání, kde proběhnou
závody dětí všech věkových kategorií, zajímavé
doplňkové programy a to
dokonce i pro vedoucí
oddílů.
Excalibur a Irminsul
podali žádost o grant
EU na projekt výměny
mládeže. Pokud budou
schváleny, tak Irminsul
vyrazí v létě do Polska a
Excalibur pohostí holandské skauty ve Šluknově.

Uskutečnila se velkolepá
akce k oslavě 100 let
skautingu. Na Staroměstském náměstí 21.4.
vystoupila celá řada hvězd a
cizokrajných hudebních skupin. Přišli jste se podívat?
Pobavili jste se? Mnoho výstupů, hlavně těch fotek, naleznete na krizovatka.skaut.cz.
Honzík Tichý je na světě.
Narodil se 17. 3. 2007. A kdo
že to je? No přeci syn našeho
dobrého známého, a dlouhou
řadu let nejoblíbenějšího
vedoucího, Orlího Oka (Láďa
Tichý). Honzík se má čile
k světu, takže šťastným
rodičům blahopřejme.

Malý Honzík Tichý
Letní tábory se blíží. Zajímá
vás, kdo kdy jede? Jestli ano
tak vězte že….
•

Amber staví tábor 29.7.7.7.

•

Camelot 30.6.-21.7.

•

Irminsul 29.6. – 11.7. Šluknov a 12.7.-22.7. Polsko

•

Trpaslíci & Osmdesátka
7.7.-21.7.

•

Lvíčata 7.7.-21-7.

•

Excalibur 21.7. – 4.8.
Flek

Díky Tee-peemu, Klokanovi a Flekovi se můžeme v novinách Prahy 10 chlubit následujícím inzerátem:

„Nikdy nemyslím na budoucnost. Přijde i tak dost brzy.“ Albert Einstein
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V březnu a začátkem
dubna bylo Velikonoc
plno v novinách,
časopisech, televizi… Ale
co teď ? V jakém
periodiku se vám nyní
dostane povídání o těchto
svátcích? Pokud je vaše
odpověď třípísmenná a
začíná na L, zřejmě jste
uhodli.

„Na Zelený
čtvrtek bývají
k snídani jidášky
s medem .“

Aprílový duben

M

áte
úplnou
p r a v d u —
Velikonoce už
jsou dávno za námi. Ale
povedly se, viďte? Tak si
tyto svátky připomeňme!
Tentokrát lze směle začít
koledou Velikonoční čas
nám přišel …, protože měsíční úplněk po prvním jarním
dnu připadl na pondělí 2. dubna a tudíž první dubnovou –
Květnou neděli končí u křesťanů čtyřicetidenní půst a
začíná pašijový týden se Zeleným čtvrtkem, Velkým
pátkem, Bílou sobotou,
nedělním Božím hodem
velikonočním a končí
Pondělím
velikonočn
í
m
s
doposud
velmi tradova nou
a
oblíbenou
pomlázkou –
pro
skautskou mládež
jsou to rovněž sympatické velikonoční prázdniny.
Slovanský
název tohoto
měsíce napovídá, že se
zazelenají
duby, dubiny,
dubiska
a
doubravy
jako znamení
přicházejícího skutečného jara. A
proč apríl?
To
nemá
vůbec
nic
společného s žertíky někdy až
značně kanadskými prvního
dne měsíce, ale ve starém
Římě byl prvním měsícem

roku březen, Aprilis
měsíc druhý.

pak

Ještě k velikonočním
svátkům
Naši předkřesťanští předkové
v tomto období oslavovali
příchod jara a novou šanci do
života, křesťanské velikonoce
jsou spojeny s příběhem Ježíše
Krista.
Květná neděle, kdy začíná
Svatý týden, upomíná slavnostní vjezd Ježíše, sedícího na
oslátku, do Jeruzaléma a jeho
vítání s olivovými a palmovými
ratolestmi. U nás lidé přinášejí
do kostela větvičky jívy
(kočičky), kněz haluze pokropí svěcenou vodou, aby
v domovech symbolizovaly
přežití zimy, nový zdravý život; někteří zemědělci zapichují tyto větévky do země
svých polí pro dobrou úrodu
v roce.
Na Zelený čtvrtek bývají
k snídani jidášky s medem –
pečivo v podobě stočených
hádků a připomíná jidášský
groš neboli odměnu za zradu.
Dodnes Jidášova postavička na
Staroměstském orloji potřásá
měšcem s penězi. V tento den
na kostelních věžích a zvonicích oněmí zvony; říká se, že
odlétají do Říma. Někde je
nahradí obří řehtačky, na
venku je kluci zastoupí klapačkami a řehtačkami
O Velkém Pátku se ve 3 hodiny odpoledne připomíná ukřižování Krista na hoře Olivetské, zbožní lidé se postí, pijí
jen vodu a nejí v ten den maso. Tehdy se prý také otvírají
bájné poklady, vzpomeňme na
baladu Poklad v Erbenově
Kytici.
Na Bílou sobotu barví mnohde vajíčka – kraslice, k večeru

„Dřív rozbiješ atom než pomluvu.“ Albert Einstein

se symbolicky uctívá svátek
ohně a připomíná se vzkříšení
Krista. Za mého mládí to
bývala velká sláva v městě, na
vzkříšení šel mohutný průvod
věřících, kněží, nesoucí monstranci pod nebesy, a
ministranti z kostela kolem
náměstí, vše doprovázeno
patřičnou hudbou s tympány.
V oknech domů na rozmanitých stojanech svítily řady
svíček. Po průvodu bylo na
náměstí korzo a zvykem bylo
přijít v něčem novém, když ne
oblek, tak alespoň boty.
Na nedělní Boží hod, kdy
křesťané
oslavují
zmrtvýchvstání Krista bývá
slavnostní oběd – dobrá bašta,
jako pečivo se podávají mazance a peče se beránek.
K mé božíhodové činnosti
pravidelně k večeru patří
barvení a zdobení vajíček pro
Velikonoční pondělí. Dříve
jsme chystali pomlázku našim
synům a případným koledníkům, dnes našim vnukům.
Samozřejmě tomu předchází
velikonoční
koleda
s pomlázkou. V mém rodném
Podkrkonoší ji jmenují dynovačka, jinde korbáč, mrskut i
tatar.
Když jsem chodil na pomlázku, po našem dynovat, říkal
jsem tuto koledu:
Velkonoční čas nám přišel, že
má býti každý vesel,
Kristus Pán zmrtvýchvstal, pochválen buď Pán.
A vy, dobrá hospodyňko, vy,
darujte mi vajinko,
vajinko mi dejte, nic se mi nesmějte!
Budete-li se mi smáti, musíte mi
něco dáti!
Takže hezké svátky jara i další
čas jara přeje
Grizzly
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Grizzlyho zpětná vazba na Luk 61

Z

pětná vazba je
moderní, aktuální,
proto reaguji na
exkluzivní grafickou úpravu předchozích dvou čísel,
je to paráda, jen ta barva
šlape do nákladů tiskárny,
mnozí se obdivují.

Klapy-klap ve
Volendamu

„Je to
rozhodně
‚frajerka’,
nabývá
fantastické
zkušenosti.“

Korunní brána
– Kronentor

Moje maličkost jako

Jinak k obsahu: O Kamelotu
na horách jsem již psal, jen tak
dál, Myška s Trpaslíky Kyrila
na Brdech přežila, byť v té
době asi vstup do lesa byl
zakázán. Horoskopy jako
zábavné čtení beru, ale není
to moje káva, astrologové
neberou v potaz rotaci zemské osy a znamení nekorespondují se skutečností, sluníčko je někde jinde (o 1,5
souhvězdí). Rubričky „Co
právě dělá…“ jsou prima,
Chipovi držme palce. Veverčiny blogy čtu, jsou velmi zajímavé, navíc jsem své doby ve
Francii byl dvakrát a některá
místa jsou mi známá, o to
raději její vyprávění čtu. Je to
rozhodně „frajerka“, nabývá
fantastické zkušenosti. Fotka
slavného kláštera připomíná
cisterciáky, řád, který intenzivně působil v jižních Čechách (např. Zlatá Koruna).

Součástí Zwingeru je vedle
dalších muzeí pověstná Drážďanská galerie. Frauenkirche,
barokní kostel, byl při náletu
angloamerických letadel 13.
února 1945 přeměněn z 85%
v trosky, jež po 40 let připomínaly hrůzy války. Koncem
80. let a zejména v posledních
15 letech byl kostel plně zrekonstruován. Byl jsem zde
v počínající rekonstrukci spolu
s pracovníky TU Dresden na
exkurzi, kde jsme viděli fotogrammetrické počítačové
zpracování trosek, kdy kameny označené červenými štítky
podle dokumentace patřily
přesně na určité místo, kameny a kusy trosek označené
zelenými štítky byly použitelné
na více místech; podařilo se
tak zpracovat většinu trosek
z původního kostela.

Hala s květinami, dlouhá 1 km

Holandsko, země květin a
hlavně tulipánů, produkuje
moře kytek, které posílá letecky denně do celého světa,
proto přikládám záběry
z burzy květin v Alsmeru.
Holandsku patřily i dřeváky,
záběr je z rázovité rybářské
vesnice Volendam.
Roveři vzpomínali symbol
země – větrné mlýny, tak těch
už mnoho nenajdete, proto
přikládám záběr ze skansenu
blízko Alsmeru.

Na nábřeží Labe pak je kostel
pozdního italského baroka,
Katholische Hofkirche, postavené Italem Chiaverim. Je
v Drážďanech jediný katolický, ostatní jsou evangelické.
V Drážďanech je na co koukat
a není to daleko od našeho

Vyprávění malajsijského skauta Wong Ho Kwina o Novém čínském roku prasete je jednak informačně bohaté, jednak překvapuje, jak jsou
tyto tradice a rituály rozšířeny
prakticky po celé východní
Asii a nejsou jen výsadou
Číny. Jak Vám šla angličtina?

šluknovského tábora, stálo by
za to se tam vypravit.

Již na střediskové radě mne
zaujala výprava našich roverů
a rangers do Holandska se
zastávkou v Drážďanech,
Berlíně přes severní Německo.
Protože
jsem
v Drážďanech strávil na Technické universitě víc jak rok a
hlavní město Saska dobře
znám.

Berlín přeskočíme, i když i
tam jo mnohé k vidění, např.
Pergamonmuseum a podívejme se do Holandska, jež jsem
rovněž 2x navštívil, proto
přikládám pár mých fotek.
Holandsko je země sýrů, proto jsem navštívil v Alkmaru
tradiční burzu sýrů, je to veliká šou (show).

Další exotikou je Madurodam,
vše v malém, v hlavním správním městě Nizozemí, Haagu.

Burza sýrů v Alkmaru

Větrné mlýny dnes na pobřeží
nahrazují větrníky a přílivová
elektrárna v Zeelandu
Poznámka k naší akademii, jež
byla vesměs zdařilá jen připomíná m, že se kona la
v hostivařské sokolovně. Je
vidět, že Klokan je přespolní,
napsal to však dobře a mělo
to publicitu.
Těšme se na oslavy 100 let
skautingu.

Guliver v zemi Liliputů

„Je to smutná epocha, kdy je snadnější rozbít atom než zničit předsudky.“ Albert Einstein

Grizzly

STRÁNKA

5

Na výlet do štoly

N

udíte se o víkendu nebo nevíte,
kam jet na výpravu? Co takhle se podívat do podzemí!

Železniční viadukt

„Vytěžená zlatá
ruda byla z dolu
dopravována
povozy na pravý
břeh Sázavy.“

Nedaleko od Prahy – 3 km od
Jílového u Prahy se nachází
Štola sv. Josefa. Je to jedno
z mnoha důlních děl významné
části jílovského zlatonosného
revíru – Kocourského žilného
pásma. Je zakreslena na jedné
z nejstarších dochovaných
důlních map jílovského revíru
z roku 1718. Není tedy vyloučeno, že těžařské společnosti
pracující zde v osmnáctém
století pokračovaly zde ve
starém důlním díle, možná již
z doby předhusitské
(nejslavnější období těžby, s
velkým rozsahem důlních
prací, bylo ve 14. století)!
Původní štola se později rozrostla v důlní dílo, jehož přesný rozsah ani historie nejsou
známy. Celková délka dosud
prozkoumaných chodeb je
280 metrů (z toho přístupných je 200 metrů). Profil
chodeb je šikmý, odpovídající
uložení hornin, s mírným
sklonem ve směru k řece
Sázavě. Objem vytěženého
materiálu z prostor, které
jsou prozkoumány, činí přibližně 1100 m3 Pokud by těžební práce probíhaly středověkým způsobem ražení a
vždy se pracovalo jen na jediném místě ražby, potom by

práce na viditelném úseku
dolu trvaly okolo 26 let. Vytěžená zlatá ruda byla z dolu
dopravována povozy na pravý
břeh Sázavy, na Žampach, kde
byly rudní mlýny a kde se také
ruda vypírala. Pravděpodobně
se i hlušina dostávala z větší
části k uložení na pravý břeh
řeky, i k úpravě cesty tímto
údolím. Přesnější zprávy z
historie důlního díla, o výtěžnosti dolu ap. nejsou známy.
Vzhledem k blízkosti dalších
starých důlních prací zde ve
stráni, není vyloučeno ani
někdejší spojení dolu Josef s
některou z nich.

Prohlídka začíná každou půlhodinu ("fasováním" ochranných pomůcek - přilby a pláště – přilba je opravdu potřeba, místy je strop nízký i pro
Malíčka.

Jak se do štoly dostanete?

Myška, Vodňýk a ochranné oblečky

Štola je otevřena:
duben - říjen: sobota, neděle a
svátky: 10 - 17 hod.
o prázdninách (červenecsrpen): také v úterý - pátek 13
- 17 hod. V období listopad březen: pouze pro předem
objednané skupiny (nad 5
osob) Vstupné: dospělí 30,Kč, školní děti 15,- Kč, rodina
70,- Kč

Vlakem (Posázavským pacifikem) do zastávky Kamenný
přívoz nebo autobusem 332
ze stanice metra Budějovická
do Jílového u Prahy. Ze všech
jmenovaných míst vede ke
štole trasa naučné stezky
Jílovské zlaté doly.
Pět minut procházkou od
štoly roklí Kocour je další
zajímavá technická památka železniční viadukt (nejvyšší ve
stř. Evropě - 42 m).
Malíček
– převzato
z www.muzeumjilove.cz

Busta Járy Cimrmana

Cimrmanovy unikáty I.

C

imrman ve svých
pamětech na straně 89 vzpomíná na
svoje kuplety označované
jako „unikáty“.
Foto: www.museumonline.at

Pomáhali unikat prostému
divákovi z jeho každodenních

starostí a strastí do sféry
naprosté nevázanosti a relaxace. Ke cti Járy Cimrmanovy
dlužno přičíst, že se i na úrovni pokleslé zábavy snažil odlišit od bulvárních šantánů tím,
že svému publiku servíroval

úniková spotřební témata v
esteticky úhledném obalu.
Zabíjel tím dvě mouchy jednou ranou, prostoduchý divák
se pobavil a přitom ani nepostřehl, že konzumuje poezii.
Pošťák

„Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí. “ Albert Einstein
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Zprávy ze světa (skautingu)

V

ěděli jste, že i
jinde v Evropě
slaví sté narozeniny skautingu světovým
rekordem?
Nebo
že
skautky mají svůj institut
zabývající se výzkumem?
Výběr ze zajímavých
zprav o skautech a skautském děni ve světě najdete v tomto článku. Ale
mnohem víc si můžete
přečíst a také procvičit
angličtinu na skautském
portálu Wikipedia: http://
en.wikipedia.org/wiki/
Portal:Scouting

Mladý rekordman

Foto : www.scouts.org.uk

„18. brezna 2007:

3. ledna 2007 : 14-ti lety
skaut z Velké Britanie se stal
nejmladším člověkem na světě, který samostatně na své
jachtě překonal Atlantský
oceán. 5630 km dlouhou cestu zvládl Michael Perham za
šest týdnů a kromě jiného si
musel poradit i s nepřízní
počasí a vysokými vlnami. Jak
sám říká, skauting ho vybavil
dobrými schopnostmi, aby
tuto důležitou výzvu zvládl.

Svycarsti skauti
prekonaly svetovy
rekord.“

„Pakistanska
vlada rozhodla, ze
od nasledujiciho
skolniho roku se

25. ledna 2007: Girl Scout
Research Study Institute
(GSRSI) zveřejnil zprávu o
dívkách, obezitě a zdravém
životě. Studie si dala za cíl

skautska vychova
stane povinnou na
vsech skolach. “

zapojit do diskuze přímo
mladé dívky a získat jejich
názor: co pro je podle nich
“zdraví” a co je motivuje k
tomu vest zdravy životní styl.
Více
na
http://
www.g irlscouts.org/news/
news_releases/2006/
healthy_living.asp

ska vychova stane povinnou
na vsech skolach. Cilem tohoto narizeni je ziskat pro Pakistan pres 1 milion mladych
dobrovolniku, kteri budou
pripraveni pomoci v pripade
stavu nouze, jakym bylo napr.
v roce 2005 zemetreseni.

Foto: www.scout.org © C.Revkin - WSB

4. unora 2007: Jako jeden z
moznych doplnku pridaly
britske skautky ke svemu kroji
i muslimsky “hijab”. Chteji tak
zbavit hnuti “krestanske
image” a prijmout mezi sebe
vice divek z etnickych mensin.

25. unora 2007: Pakistanska
vlada rozhodla, ze od nasledujiciho skolniho roku se skaut-

18. brezna 2007: Svycarsti
skauti prekonaly svetovy rekord se svou nejevetsi iglu
vesnici, kterou postavili na
ledovci v nadmorske vysce
2800 m pri prilezitosti oslav
100. narozenin skautingu.
Kazde iglu pripominalo jeden
clensky stat nebo teritorium
WOSM.

Výběr a překlad: Veverka

Kalendář akcí - květen 2007
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1

2

3

4 Obrok

5 Obrok

6 Obrok

7
Obrok

8
Obrok

9

10

11 Obvodní
setkání

12 Obvodní
setkání

13 Obvodní
setkání

14

15

16 Květinový
den

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Intercamp 26 Intercamp 27 Intercamp

28 Intercamp 29

30

31

„Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat. “ Albert Einstein
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„Přestože nikdo
nevěděl, kde
přesně poklad
leží, 12 odvážlivců
se vydalo na
expedici, jejíž
úspěch byl nejistý.
“

„Několikrát
musela být
využita i lana, aby
bylo možno
překonat nástrahy
přírody.“

Foto: 1-camelot.wz.cz

Expedice hledačů pokladů

P

oklad.
Jakmile
někteří lidé slyší
toto slovo, stoupá
jim strmě krevní tlak a
mysl se nesvede soutředit
na nic jiného. Ano, jsou to
hledači pokladů. Mnohými
lidmi považovaní za blázny, jinými obdivovaní pro
jejich vytrvalost a cílevědomost.
23. dubna se
sešla
parta
těchto
lidí,
nazývající se
Lvíčata, aby se
vydala na honbu za pokladem.
Přišla
zvěst o pradávném pokladu opředeném
mnoha pověstmi ukrytém v
blízkosti Ronova
na d
Doubravou ve
východních
Čechách.
Přestože nikdo nevěděl, kde
přesně poklad leží, 12
odvážlivců se vydalo na
expedici, jejíž úspěch byl
nejistý. Díky kontaktu s
neznámým tajemným
člověkem účastníci získali vprostřed hluboké
noci mapu místa uložení
pokladu, když museli
sledovat stopy v potemnělém Ronově, kde
neznámý ukryl části mapy.
Díky odvaze a vytrvalosti
hledačů byla mapa získána! A
s ní bylo jasno i přesnější

místo, kde je poklad ukryt. Po
prozkoumání mapy vyšlo najevo, že tím místem je zřícenina
hradu Lichnice. Hledači se pak
pokusili vyhledat v archivech
nejrůznější pověsti. A vskutku,
pověsti o lichnickém pokladu
našli – další důkaz o jeho existenci.
Brzo ráno proto parta nedočkavých hledačů vyrazila. Če-

kala je dlouhá a úmorná cesta,
jejíž nenáročnější část vedla
roklí s rozvodněným potokem. Několikrát musela být
využita i lana, aby bylo možno
překonat nástrahy přírody,
případnému náhodnému kolemjdoucímu se by se bývaly
mohly naskytnout obrazy lidí
visích nad propastí, překonávajících po tenké kládě rozbouřené vody potoka, zdolávající strmé stráně a další
podobné akční výjevy. Leč
nikdo to vidět nemohl, žádný
pocestný se do rokle neodvá-

žil. Naštěstí všichni přežili. Po
úspěšném výstupu si účastníci
expedice rozdělali oheň, aby
se ohřáli a hlavně uvařili oběd
z po cestě nasbíraných surovin. Avšak blízkost pokladu
jim nedovolila dlouho otálet,
proto se brzy vydali dále.
Zbývalo najít nákres přesného
umístění pokladu na hradě.
Díky rozluštění šifrované
zprávy a následném objevení
m a p k y
ukryté na
t a j n é m
místě,
ke
kterému
vedly nenápadné značky, se podařilo. A teď
už jen kopat a kopat...
Po dlouhém
usilí
se
nakonec
pod lopatou
jednoho z
hledačů ozval zvláštní kovový
zvuk. Poklad! A skutečně, k
obrovské radosti všech, podařilo se ho nalézt!
Hledači se v euforii i s pokladem vrátili zpět na základnu,
aby ho mohli podrobněji prozkoumat. To jim zabralo zbytek dne. Den následující si
dopřáli ještě chvíli relaxace v
Ronově a následně se vrátili
domů. Expedice byla úspěšná!
Mýval

Skryté předměty

B
Autor

ubo z Camelotu
představuje svou
oblíbenou hru.

potřebné věci: několik předmětů (šroubovák, knoflík,

spona do vlasů atd.) a šátek.
pravidla hry: Věci se položí
na stůl a hráči mají minutu na
to aby si je zapamatovaly potom se věci přikryjí a hráči
mají další minutu na to aby si

je zapamatovaly,1 napsaná věc
(1 bod)ten kdo získá nejvíce
bodů ten dostane sladkou
odměnu.

„Mír nemůže být držen násilím, může jej být dosaženo pouze porozuměním. “ Albert Einstein

Bubo
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Salvador Dalí v Praze
e je tento slavný
španělský malíř už
nějaký ten pátek po
smrti? Ale kdeže, všichni
umělci přeci stále žijí prostřednictvím svých děl.

Ž
„I když jsou to
‚jenom’ grafiky,
rozhodně to stojí
za to.“

„Na jedné z nich
je dokonce Dalí
držící český
časopis. “

A právě ta můžete teď najít i
v Praze, v domě U bílého
jednorožce na Staroměstském
náměstí. I když jsou to
„jenom“ grafiky, rozhodně to
stojí za to. Kdo Dalího snad
neznáte, neváhejte, a běžte se
honem podívat. Surrealistické
obrázky nejen z cyklu Božská
komedie jsou barevné a rozhodně originální. Na jednom
malém obrázku je tolik postav, že dá práci některé
z nich objevit, přesto ani
v nejmenším nepůsobí dojmem přeplácanosti.
Součástí výstavy je i několik
plastik a fotografie od českého fotografa Václava Chocholy. Na jedné z nich je dokonce
Dalí držící český časopis. Tyto
obrázky nám zase pootevřou
dveře přímo k samotnému
umělci. Stejně jako grafiky
jsou originální. Dalí chtěl především šokovat. No tipli byste, že ten pán v podivných
šatech s nakrouceným knírkem žil od roku 1904 a zemřel 1989?

Na závěr jen dodám, že výstavu můžete navštívit denně od
10 do 20 hodin, vstupné pro
studenty, děti a důchodce je
70 Kč, pro dospělé 150 Kč.

Přeji příjemný zážitek!
Kačenka

„Vstupné pro
studenty, děti a
důchodce je 70
Kč, pro dospělé
150 Kč.“

„Víra, že lze dosáhnout bezpečnosti vyzbrojováním národů, je osudnou iluzí. “ Albert Einstein
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Foto: Jeden svět

Lekce běloruštiny

V

„Já si myslím, že
film byl výborný
způsob, jak říci
světu, že
Bělorusko stále
existuje.“
Foto: 1-camelot.wz.cz

neděli 4. března
se oddíl Camelot
vypravil za trochou kultury do kina
Evald na film z festivalu
Jeden svět.

tova otce, ředitele Humanistického lycea, který je ve
vězení kvůli organizaci protistátní demonstrace, a pokusy jeho rodiny o jakýkoli kontakt či zprávu.

Lekce běloruštiny je dokumentární snímek o současné
politické situaci v Bělorusku.
Hlavním průvodcem filmu je
osmnáctiletý student(na jméno si nevzpomenu) Humanistického lycea, který je jádrem
studentského odporu vůči
Lukašenkově diktatuře. Se
svými kamarády bojují proti
režimu vydáváním časopisu,
roznášením letáků, natáčením
písní a spotů. Mají při tom
často nepříjemnosti s policií,
ale i přesvědčování a povzbuzování lidí je velmi náročné.

Vrcholem filmu je veliká demonstrace v Minsku – dá se
říci obdoba českého listopadu
1989 – avšak méně úspěšná.
Končí brutálním policejním
zásahem, ale její organizátoři
se nevzdávají – mají radost, že
lidé přestávají mít strach a že
tímto způsobem dospějí
k převratu.

Sledujeme také osud studen-

Já si myslím, že film byl výborný způsob, jak říci světu, že
Bělorusko stále existuje, vládne v něm tvrdá diktatura, ale
lidé, kteří tam žijí, to nenechají jen tak a snaží se to změnit.
Současně prosí o pomoc,

obrací se na nás
a říká, že s naší
pomocí se to dá
zvládnout.
Film
ukazuje
lidem, kteří žijí
ve svobodných
zemích, jak to
vypadá tam, kde
něco takového
neexistuje,
a
připomíná,
že
svobodu nemá každý. Hodně
mladých lidí si uvědomí, že
jejich vrstevníci v Bělorusku
mají v mnoha ohledech úplně
jiné starosti, ale mnoho věcí
s nimi mají společného.
Snímek se mi moc líbil, následná debata se studentem,
byla také výborná.

Amico

Nesmrtelné hry: Hututu a Klobouky
Autorka

„V poli nepřítele
vás může nepřítel
chytit a tím vás
zmrazit. “

Foto: 1-camelot.wz.cz

Autor

R

adek z Camelotu
připomíná pravidla svých oblíbených her.

Hututu
Skupina hráčů se rozdělí do
dvou pokud možno stejně
početných skupin. Skupiny se
postaví čelem proti sobě a
mezi nimi se také vyznačí
čára. Pak všichni ustoupí 4 –5
kroků zpět a za nimi se také vymezí čára. Skupina se
smí pohybovat jenom ve vymezeném poli.
Poté se losuje která skupina
bude začínat. Skupina, která
začíná vybere někoho z svého
středu a ten přijde k čáře,
nadechne se, překročí půlící
č á r u
a
ř í k a t
„HUTUTUTUTUTUT...“
dokud mu nedojde dech. Mezitím se snaží dotknout někoho z druhé skupiny. Pokud se
dotkne soupeřícího hráče
jakoukoliv částí svého těla

musí se dostat za půlící čáru,
ale druhá skupina mu v tom
může jakkoliv zabránit. Pokud
se vybraný hráč dostane včas
za půlící čáru ,stanou se součástí označení hráči druhého
družstva. Samozřejmě, že se
může dotknout více hráčů.
Pokud se vybraný hráč dostane v době, kdy odříkává HUTUTUTU... za půlící čáru a
přitom se dotkne soupeřů,
připadají tito soupeři
k vybranému hráči. V případě,
že je hráč zadržen soupeři,
dokud mu nedojde dech na
soupeřově poli, zůstávají
označení protihráči i
s vybraným hráčem
v původním rozdělení. Skupiny se střídají dokud jedna
nebude mít všechny hráče.

Klobouky
potřebujeme: něco, co můžeme použít jako klobouk
(šátek, čepice)
pravidla:

Určíme

pole

a

uprostřed pole uděláme vyznačíme čáru. Hráči se smí
pohybovat pouze v poli.
Umístíme klobouky v poli, ale
co nejdále od čáry, protože
úkolem je získat nepřátelské
klobouky.Hra může i nemusí
být na čas.V poli nepřítele vás
může nepřítel chytit a tím vás
zmrazit. Osvobodit vás může
pouze spoluhráč, tím že se vás
dotkne. Jediné bezpečné místo na soupeřově poli je pomyslný kruh vzdálený 1 metr od
klobouku (klobouk je uprostřed kruhu). Soupeř do tohoto kruhu nesmí. Když vezmete klobouk, ochranný kruh se
ruší. Musíte se dostat na svojí
polovinu. Klobouk umístíte u
svých klobouků. Min. vzdálenost klobouků od sebe je 5
metrů. V případě že vás soupeř chytí s kloboukem soupeřů vrací se klobouk na své
původní místo.Vyhraje
ten,kdo má více klobouků.
Radek

„Láska je pro smysl člověka složitější než matematika, mnohdy s neřešitelnými příklady.“ Albert Einstein
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Co se líbilo více?
Písničky? Filmy?
Tance?

Besídková anketa

D

éle než měsíc
jste mohli na
střediskových
stránkách hlasovat a hodnotit jednotlivá představení březnové střediskové
Akademie.

Nechceme vás déle napínat, a
proto zveřejňujeme výsledky.
Závěry jsou na vás. Děkujeme
všem hlasujícím.
Štaflík

„V průměru
hlasovalo 27
lidí.“

Foto: Žába

Jeden z Trpasličích
showmenů

„Svět není nebezpečný kvůli zlým lidem, ale kvůli těm, kteří s tím nic nedělají.“ Albert Einstein
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Dopis z Paříže
V Parizi dne 5.4.2007
Ahoj vsichni,
tak o sobe davam zase vedet a jak jsem slibila, chci vam napsat jak to tu chodi u skautu ve Francii. Je to tezke
shrnout do jednoho dopisu, protoze jak uz jsem psala minule, maji tu skautskych organizaci mnohem vic nez my. A ty se lisi
zejmena nabozenstvimi, na jejichz zaklade stoji jejich skautsky program. Takze tu najdete hnuti muslimske, zidovske, katolicke
nebo protestantske. A nechybi i tzv. “laïque”, doslova “svetske”, tedy bez nabozenstvi. Rozhodne to ale neznamena, ze musite
byt protestant, abyste mohli chodit k protestanstskym skautum. Vetsinou jsou organizace otevrene vsem a vira v Boha je chapana jako kazdeho osobni vec. Detem a mladym lidem nabizeji hodne podobny program jako Junak u nas, jen se k tomu jeste
kazdy inspiruje jinde: v Tore, Koranu, nebo Bibli.
Ruzne organizace maji i ruzne kroje, satky, hranice a jmena vekovych skupin a sve tradice. Ja vam zkusim popsat,
jake to je u EEUdF (hnuti, ktere ma protestanstke koreny), u ktere prave probiha moje EDS. Celkove ma EEUdF asi 5000
clenu, z toho cca 500 jich je v Parizi.
Detem od 8 do12 let se tu rika louveteaux (vlcata-kluci) a louvettes (vlcata-holky) a program takove smecky, ktery je
spolecny, je inspirovan Knihou dzungli a deti na jejich “stezce” doprovazi krome hrdinu teto knihy jeste dalsi kreslene postavy.
Vlcata nosi modrou krojovou kosili.
Skautky a skauti od 12 do 16 let se jmenuji éclaireuses a éclaireurs (francouzsky zved nebo patrac) a spolecne s
druzinou si vymysli a pripravuji dohromady program. Jejich kroj ma zelenou barvu.
Roveri a rangers jsou aînés (= starsi, nejstarsi), maji sedivy kroj a jejich vekova skupina je omezena 16 az 19 lety.
Vetsinou v 6-8 clennych tymech vedenych dospelym vedoucim se pripravuji na projekt (objevovani jine kultury, sluzba
spolecnosti…), ktery pak spolecne planuji, realizuji a na zaver hodnoti. Je na ne kladena zodpovednost i za svuj osobni projekt.
No a na zaver vudci a vudkyne: ti nosi vzdy takovou barvu kroje, podle toho v jakem oddilu pusobi. Tzn. ze napriklad
vudkyne vlcacke smecky ma stejny modry kroj jako deti. Stejne jako cesti vedouci musi i tady projit vzdelavacimi kurzy a ziskat
dekret, aby mohli vest oddil. S tim rozdilem, ze povinnost ziskat toto osvedceni je tu dana zakonem a musi tim projit vsichni,
kteri chteji pracovat s detmi v nejakem sdruzeni nebo aktivitach.
Doba pro prechod do oddilu dalsi vekove skupiny je urcena rokem narozeni deti a taky se nestava, ze by roveri byli
zaroven angazovani ve vedeni skautu nebo vlcat. Na druhou stranu po 19. roce jim konci roversky program a odchazeji k
oddilum, pripadne pomahaji pri stredisku nebo poradaji setkani spolecne s ostatnimi dospelaky. Zajimave jsou urcite i krojove
satky, vetsinou dvoubarevne s tim, ze kazde stredisko ma svoji kombinaci barev. Podle toho se pozna, kdo odkud je. Vzhledem k
poctu clenu EEUdF odpovida jejich stredisko (groupe local) co se tyce umisteni v systemu asi nasim obvodum. Napr. v Parizi je
cca 10 groupes locaux a pocet jejich clenu se pohybuje od 40 do 130.
Program pro deti probiha jednou za mesic o vikendech jako jednodenni nebo vicedenni akce. Vlcata i skauti a skautky
o prazdninach jezdi na dvou-tritydenni tabory, roveri se vetsinou vydavaji do zahranici na nekolik tydnu v ramci sveho projektu. Neni neobvykle, ze vyrazi do francouzsky mluvicich africkych zemi, kde spolecne s mistni mladezi pripravuji aktivity
nebo pomahaji mistni komunite. A jak mi rikala Edith ze zahranicniho odboru: “Do Afriky se jezdi hodne, ted je potreba zacit
objevovat i Evropu”. A o tom, ze o projekty v evropskych zemich zacina byt mezi rovery zajem svedci i to, ze jen do Ceske republiky se letos chystaji tri skupinky francouzskych aînés. Celkove se ale skautske aktivity ve Francii o mnoho nelisi od tech
ceskych. Na vypravach spi ve spacaku ve stanech, jedi z esusu, taky se uci morseovku a maji ruzne odborky. A na taborech plati
nepsane pravidlo, ze do dreva se nezatloukaji hrebiky, ale stavby se vazou.
Najdou se samozrejme i veci, ktere me tu na prvni pohled zarazily. Tak napr. je nemyslitelne, aby skauti na tabore
mely hlidky, protoze zakon tu zakazuje vzbudit deti na aktivity na taborovych akcich po 22 :30. A nebo kdyz jsem se
zucastnila skautskych vzdelavacich kurzu, nemohla jsem poradne pochopit, proc musi mit frekventanti behem prednasek pauzy
na koureni. Ve Francii proste na kuraky narazite na kazdem rohu a novy zakon, ktery koureni omezuje na nekterych mistech je
tu bran jako nutne zlo.
Pokud se budete chtit vice dozvedet o skautingu ve Francii, doporucuji stranky http://www.scoutisme-francais.org/ ,
ktere slouzi mimo jine i jako rozcetnik, k jednotlivym organizacim. Ja se s vami zase na mesic loucim.
SeSLe (rozumej SE Stiskem LEvice),
Veverka
VÍCE

PRIMA

„VEVE

ČTENÍ“

NA

HTTP://VEVE-BLOG.BLOGSPOT.COM

„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí. “ Albert Einstein
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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.skautin
g.cz/92.stre
disko
Tým Luk:

Flek
Grizzly
Kačenka
Malíček
Manda
Pošťák

Foto: Klíště

Sylva
Štaflík
Tom
Veverka

Foto: Tee-pee

Želvák
kompletace a grafická úprava: hlavně Pošťák
Jazyková korektura: každý sám
tisk: Flek, Tee-pee + každý sám

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

„Jak je možné, že i když mi nikdo nerozumí, tak mě mají všichni rádi?“ Albert Einstein
„Neexistuje jiná rozumná forma výchovy než být příkladem - nelze-li jinak, tedy odstrašujícím.“ Albert Einstein

