92. STŘEDISKO ŠÍPŮ
PRAHA 10

LUK
BULLETIN
ISKA ŠÍPŮ
D
E
Ř
T
S
.
2
9

OBSAH
ČÍSLA

Č Í S L O

Krátké zpravo- 2
dajství
Francouzi o
Veverce

3

Moje dojmy z
oslav 100 let
skautingu

4

Sedmdesátník
Baghýra

5

6 3

K V Ě T E N

2 0 0 7

W W W . S K A U T I N G . C Z / 9 2 . S T R E D I S K O

Obrok ylonu
Bab
ka od eshody
č
i
n
s
í
P
n
elské
ce
Manž zi o Vever
u
o
Franc

Májová příroda 5
na Zahradním
Městě
Bankovní od
Babylonu

6

Globální oteplování

7

Obrok? Určitě
zas obrok!

9

Jak Trpaslíci a 10
80. slavili narozeniny skautingu

G L O B Á L N Í OT E P L OV Á N Í
G R I L PA R T Y P R O R O D I Č E
P O S T Ř E H Y Z O S L AV S K A U T I N G U
Foto: Žába

Psali jsme
11
před léty: Kapka 2004
Manželské
neshody

12

Kalendář akcí

12

Gril party s
rodiči

13

92. skautské
středisko Šípů

14

Malé poděkování
Dovolte mi hned na tomto prestižním místě, titulní stránce střediskového bulletinu, poděkovat všem autorům tohoto čísla Kačence, Malíčkovi, Myšce, Páje, fotografům Honzulovi, Kuldovi,
Tee-peemu, Žábě, Čikovi z Jičína a všem dalším, na které jsem
zapomněl. Ale hlavně těm, kteří mají na tomto čísle největší
zásluhu - Flekovi, Grizzlymu a Pošťákovi!
Ondřej Kubera - Štaflík, šéfredaktor
Foto: Tee-pee

Čtete tento časopis v papírové formě a ještě
Vám nechodí na email?
Přihlaste se zdarma na adrese
www.skauting.cz/92.stredisko nebo napište
redakci na casopis.luk@gmail.com.

V patičkách většiny dalších stránek naleznete Štaflíkovy slovní střípky z oslav 100 let skautingu 21.4.
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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.

„A že není možné,
aby něco
takového
fungovalo bez
třenic a
problémů? “

Velká oslava 100 let skautingu proběhla za velkého
zájmu médii na Staroměstském
náměstí a dalších pražských
lokalitách. Na akci byla skvělá
atmosféra, hezky připravené
prezentace různých zemí, mega-šátek na Petříně, atd. Odhadovaný počet skautských
účastníků je šest až osm tisíc.
Do TV pořadu ČT Události, komentáře byli pozváni
Mariana Ermlová (přezdívkou
Mája, která je hlavní organizátorka akce 100 let skautingu a též
sbírky Postavme školu v Africe,
mimochodem moc prima holka se
kterou se účastním Instruktorského kurzu Gemini) a dále Jiří
Navrátil (místostarosta Junáka a
dlouholetý skaut, který pamatuje
ještě první republiku a za skautování strávil řadu let v kriminále).
Zajímavý rozhovor byl ilustrován několika záběry
z posledního Mikulášského
semináře, takže v záznamu

„A měl jsem
velkou radost,
když jsem
zaznamenal, že
nejvytrvalejší
team pomocníků,
kteří sváželi
hangáry z louky,
byl složen z lidí
z našeho
střediska. “

h
t
t
p
:
/
/
www.ceskatelevize.cz/
v
y
s
i
l
a
ni/19.04.2007/1096898594u d a l o s t i komentare/32268.html
můžete poznat řadu tváří
z našeho střediska! Je to ke
konci pořadu cca 20. minuta,
tak neváhejte a volně dostupný
záznam si prohlédněte.

Celosvětový sraz skautů Jamboree 2007 je
velké lákadlo pro
celou řadu skautů.
Díky
příspěvku
Magistrátu
H.M.
Prahy i cenově
dostupný, a tak se
z našeho střediska
přihlásili 4 členové
oddílu
Camelot

jako účastníci a 2 z našich
vedoucích pojednou pomáhat
na akci jako dobrovolníci. Už
se těšíme na fotky a vyprávění
zážitků, které v září určitě
uspořádáme.
Letošní Obrok byla masová akce, kde se sešlo přes
1600 lidí. Z našeho střediska
dorazilo 17 lidí. I přes nepřízeň počasí se Obrok velmi
líbil. Zajímavý program (Inspiro
herních nápadů, outdoorová hra
pro všechny zúčastněné, vystoupení hudebních kapel, divadelní
představení, variabilní program
zahrnující mnoho zajímavých
hostů včetně vojenského kaplana, který sloužil v Afgánistánu,
poslanců, ministra a nebo vystoupení známého knižního
autora Roberta Fulghuma a
několik dalších výjimečných osobností) a hlavně spousta Kofoly,
úžasná krčma, čajovna a filmový klub. Nedílnou součástí
programu je i pomoc okolí –

Irminsul byl na základní škole
a připravoval program pro
děti, ostatní třeba natírali
lampy, uklízeli dříví po prořezu polomů či nepořádek na
náměstí.
A že není možné, aby něco
takového fungovalo bez
třenic a problémů? Inu, kdo
tam nebyl, neuvěří. Na jednou
pronesenou výzvu o pomoc
s balením vojenských
ha ng á rů ,
dobře připravených
pro deštivé počasí,
reagovalo ochotně
tolik lidí, že 20 velkých stanů vypadalo

jako obklopených mravenci a
bylo složeno během několika
málo minut. A měl jsem velkou radost, když jsem zaznamenal, že nejvytrvalejší team
pomocníků, kteří sváželi hangáry z louky, byl složen z lidí
z našeho střediska.
Obvodní výjezd Prahy 10
do Měsíšního údolí 10.-13.5.
byl plný závodů, her, soutěží a
hlavně skautů, kterých se
sešlo více než 180. Více informací bude v příštím čísle časopisu LUK.
Připravujeme večerní grilovaní pro rodiče členů a
vedoucích našeho střediska. Uskuteční se během měsíce června a to na soukromé
zahradě, kde bude k dispozici
nejen něco dobrého k pití, ale
určitě i k jídlu. Váháme, zda
vybrat večer dne víkendového
či pracovního. Všechny zájemce tedy prosíme, aby vyjádřili
svou preferenci přes vedoucí
oddílu a aby si připravili své
žaludky a netrpělivě poptávali
pozvánku.

Boxer se stal hlavním organizátorem sbírky Kapka
pro Prahu!
Co je KAPKA? Kapka je humanitární akce Nadace pro
transplantace kostní dřeně a
Junáka, svazu skautů a skautek
ČR. Jejím cílem je pomoci
lidem postiženým nemocemi
krvetvorby, například leukémií, a to jak získáváním finančních prostředků, tak prezentací činnosti Nadace.
Kdo je BOXER? Boxer
je v současné době člen
929. RS kmene Irminsul.
Tvrdí o sobě, že je veselé povahy, někdy až příliš, a ostatní mu to zazlívají, ale naštěstí
má
spojence,
takže si nepřipadá jako úplný
blbeček. Zkouší
se vyučit kuchařem-číšníkem a
zatím se nikdo
neotrávil.
Flek

Staroměstské náměstí, Tiditade, Ready Kirken,...
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Francouzi o Veverce

V

60. a 61. Luku nás
Veverka
seznámila
s její budoucí činností
a přípravou v Evropské dobrovolné službě (European Voluntary Service - EVS) ve Francii ,
z Paříže pak popisuje svůj
příjezd, zabydlení a zahájení
své práce ve skautské organizaci Les Éclaireuses et
Éclaireurs Unionistes de France (EEUdF) a informuje o
náplni svých projektů.
Nyní se seznámíme s obsahem
článku Arrivée de Katerina
(Příjezd Kateřiny), publikovaném
v jejich časopise Le Lien express
(březen-duben 2007) na str. 14 Mouvement – Secretariat National, rozsahem menší obdobě našeho Skautingu:
KATERINA KUBEROVÁ, česká
skautka, dorazila na národní sekretariát 9. února. Přijela strávit mezi
námi jeden rok díky Service Volontaire Européen – SVE, aby
zpracovala pohled na náš vztah k
orientaci „Podpořit evropské
občanství“. Bude pracovat na 3
projektech:

Dobrý den, Kateřino, můžeš se představit?
Je mi 22 let, studuji pedagogiku na filosofické fakultě University Karlovy
v Praze. Praha je hlavní město České republiky. Je to velmi krásné město
s výrazným dějinným a kulturním dědictvím.
Z které přicházíš organizace?
Z Junáka, svazu skautů a skautek České republiky. Je to nejvýznamnější organizace mládeže v zemi. Máme asi 50 000 členů. Jsme členy Světové organizace hnutí
skautů (OMMS – WOSM) a Světové asociace skautek (AMGE – WAGGS) spolu
s vámi.
„Naš e hlídk a obs ad ila 2. mís to na Pr aze 10 a tí m p os to upila do K rajs kého kola .“

Jaký je program tvé organizace?
Čeští skauti a skautky vyvíjejí různé činnosti na úrovni celostátní i místní. Letní
tábory trvají zpravidla 2 až 3 týdny. Pořádáme různé akce během celého skautského roku od září do konce srpna. Také pořádáme různé dobročinné akce, Junák se
angažuje v různých sociálních projektech.
Jaká je tvoje role v Junáku?
Vedu skupinu 20 vlčat a světlušek (od 5 do 11 let), pomáhám rovněž při zajišťování různých setkání, víkendech a tábornických akcí. Jsem rovněž členkou instruktorského týmu pro vzdělávání dospělých.
Proč jsi se rozhodla vykonávat SVE v naší asociaci?
Velmi se zajímám o projekty s dětmi a mládeží jako součásti mých studií. Jsem
skautka a měla jsem zájem podílet se na skautských projektech a poučit se i mezinárodně právě ve francouzské skautské asociaci.

• s roverskou komisí připravit
evropské roverské
CANAAN

setkání

• s týmem Ile de France podílet
se na přípravě květnových
regionálních oslav 100. výročí
skautingu „Paříž 2007“

• s mezinárodní komisí o prohloubení evropských programů, zejména „Terre
d´Aventures“ („Dobrodružství
za obzorem“) a tvorbě evropských projektů.

Text zpracoval Grizzly

...Vishnu Tattwa, břišní tanečnice, sluníčko, časopis, ...

„Nový s kau ts ký rok js me začal i os lavo u t řetíc h n aroze nin.“
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Moje dojmy z oslav
„Nádherná
podívaná,
doprovázená
spontánním
jásotem. “

„Mezitím jsem
navštívil hangáry a
pracovní stolky,
kde vybraná
střediska
representovala
zvolené země
světového
bratrstva..“

100 let skautingu

P

rávě teď, v máji, je
to 69 let, co jsem
jako vlče vstoupil
do skautského oddílu
v mém rodném městě,
Polici nad Metují. Zážitků
obrovská kupa, krásné
chvíle i trojí zákaz skautování, období rozmachu i
horších časů, proto jsem
se na stará kolena těšil na
oslavy 100. výročí založení
skautingu.

Osobnost zakladatele, Roberta Baden-Powella, mně
byla známa záhy z krásně
malovaného jeho portrétu.
Autorem byl náš střediskový
grafik. Když přišlo 28. října
1940 Gestapo, podařilo se
nám s bratrem obrazy světového náčelníka a br. Svojsíka
zachránit. Visely přes celou
válku v klubovně našeho
Foglarova čtenářského klubu
Mladého hlasatele. Po válce
jako sextán
náchodského
gymnázia a skaut jsem si dopisoval s Jackem Hofmannem
ze Scrantonu , Pensylvánie,
USA. Ten mi mimo jiné poslal slavnou příručku B-P
(„bí-pí“) Scouting for boys,
jež u nás vychází teprve letos! V r. 1975 jsem byl
v Londýně, neopomněl jsem
navštívit Baden-Powell House, středisko anglických skautů, a postát před tamním
pomníkem světového náčelníka. Kde by mne v té době
tvrdé normalizace, že opět
budeme skautovat. Tolik k BP.
O přípravách na Staroměstském náměstí jsem četl a
slyšel dost, neměl jsem představu o megašátku, ale skutečnost předčila vše.

V sobotu 21. 4. jsem na
obřím skautském srocení na
Staromáku hned potkal Rogera, potom Klokana, Iáčka,
známé z ústředí a řadu našich ze střediska. Roger mě
informoval o šátkování Petřínské rozhledny obřím
skautským šátkem, jež proběhlo ve čtvrtek 19. dopoledne. To mi uniklo.
Nyní jsme ale byli svědky
postupného přidávání šátků
různých zemí na konstrukci
před domem U zvonu a
Týnskou školou. Nádherná
podívaná, doprovázená spontánním jásotem. Vedle na
velkém podiu vystupovali
muzikanti s řadou pro nás
exotických nástrojů a zpěvy,
vystřídal je rozhovor
s indickým velvyslancem,
který srdečně pozdravil naše
skautstvo. Potom zde účinkovala skupina, provozující
hudbu a tance západní Afriky. Luzné tanečnice a velkolepé bubny a další bicí.
Mezitím jsem navštívil hangáry a pracovní stolky, kde
vybraná střediska representovala zvolené země světového bratrstva. Skvělé. Obdivoval jsem chlapce s perfektním
kvízem s obrázky o Velké
Británii (zúčastnil jsem se
kvízu), pak dílny s různými
hrami, kreslením, děvčata
odkudsi z Moravy reprezentovala
Madagaskar
s dvoumetrovým baobabem
z papíroviny, v jehož dutině
čepovali studenou vodu a čaj
n a os vě ž en í, sk aut íc i
z Červeného Kostelce mne
zkoušeli na krásných fotkách
ze znalostí Ruska, na závěr
nabídli limču ve vodkových
pohárcích. Skauti a skautky

z celé republiky mne překvapovali jednou Bahrainem,
podruhé Kazachstánem, atd.
Moc se mi to líbilo.
Vrátili jsme se k megašátku,
na závěr byl připevněn šátek
České republiky – a bylo
hotovo – hurá! Závěrečný
rozhovor poskytl místostarosta br. Výprachtický. Na
scénu nastoupili Tatabojs a
davy se pohupovaly v rytmu.
Jestli hovořil také někdo
z našich politických činitelů,
nevím. Třeba mi to uniklo.
Skvělou náladu setkání a
representace světového
skautingu přilepšilo i bezvadné počasí. Při odchodu domů
jsem pozdravil odpočívající
skautky z Třebíče, protože
jsme v r. 1969 tábořili
v blízkých Šebkovicích. Byl
z toho zápis do jejich kroniky. Z nábřeží pak jsem obdivoval šátek na Petříně,
v metru jsem jel se spoustou
skautů a skautek, jedni se
chystali na Lovce mamutů
v Národním muzeu, jiní byli
už v zoo, děvčata
z Olomouce se chystala do
divadla U hasičů, z Kaplice
měli další zajímavý program
na neděli. Byli všichni přátelští, vstřícní, prostě skautské
bratrstvo.
Našim oslavám věnovala
různá média různou pozornost, někdy způsobem, že se
mi otvírala kudla v kapse nad
úrovní moderátorů. Tím si
ale oslavy výročí sta let skautingu nenecháme otrávit a
přejme těm, kteří se vydají
v létě do Anglie na Jamboreé,
aby se jim dařilo.
Tak si oslav užil Grizzly

...velvyslanci, shot Pavla Béma, indiánské tance, rukodělky, ...
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Sedmdesátník Baghýra

L

etos v dubnu oslavil
náš bratr, Josef Jedlička – Baghýra, dlouholetý vůdce vlčat, sedmdesátku.
Do Junáka vstoupil jako vlče záhy
po 2.světové válce, mezi nás na
Zahradní Město, do 92. střediska

Šípů přišel v roce 1968, spolu se
mnou a Kimem (Jardou Flekem)
vedl zdárně dvě smečky vlčat (přes
40 dětí). Úspěšnou práci nám v r.
1970 zhatil opětný zákaz Junáka.
Po obnově v r. 1990 bratr Baghýra
se vším elánem se opět ujal za mé
spolupráce vedení 922. a 924.

smečky vlčat (okolo 35 – 40 dětí).
Svou poctivou, důslednou činností
a aktivitou přispívá dodnes se vší
skromností k rozkvětu českého
skautingu.
Vše dobré, hlavně zdraví mu do
dalších let ze srdce přejí Grizzly
a ostatní členové střediska.

Baghýra na táboře
v Šebkovicích 1969

Ranní prohlídka - Šluknov - 1994

Baghýra v klubovně s vlčaty 1969 - 70

Ranní rozcvička s Baghýrou 1995

Májová příroda na Zahradním Městě

S

kauti si všímají všeho
kolem, co je obklopuje,
jsou ochránci přírody a
cenných výtvorů lidských – to
už od svého založení. Příroda,
les, louky, krajina je jejich
hlavní prostor. Bydlíme většinou na Zahradním Městě a
kdo není nevšímavý, může se
divit, co vše nás i ve zdejší
zeleni obklopuje.
Nejprve k opeřencům – jaro je
doba jejich hnízdění. Tak v mém
blízkém okolí po delší době hnízdí
holubi hřivnáči, naši největší divocí
holubi (délka 40 cm, rozpětí 75
cm, váha až 0.5 kg), šedí s bílou
skvrnou po stranách krku. Nad
naší ulicí krouží hlučné poštolky,
vlaštovky – jiřičky přilétly opět
v prvních dnech května; pravidelně
před mým oknem na douglasce,
vysokém jehličnanu, hnízdí hrdličky
zahradní (hnízdí i víckrát do roka).
Straky s velkými hnízdy na jehličnanech jsou dnes stálými obyvateli
našeho sídliště vedle kosů a sýkor
koňader. Vrabec je vzácný. U sýpky na Práčích i jinde jsem spatřil
sojku se svým krásným modrým
pírkem. Letos díky zimě-nezimě a
teplému jaru v sadu již koncem
dubna začala kukat kukačka, vlast-

ně kukaček, sameček, lákající samičku založit další potomstvo
kukaččím způsobem, tzv. hnízdním
parazitizmem. Nejčastější pěstouni
jsou rehci zahradní. Vrabec nebo
datel kukaččí mládě nekrmí. Letos
začal u nás na Práčské poměrně
brzo zpívat slavík. Mám podezření,
že jich je víc. Zpívají asi měsíc – po
dobu hnízdění snad 24 hodin denně, přes den je přehluší auta, ale
v noci – to je tlukot s obrovskou
paletou melodií.
Z říše rostlinné různé druhy javorů s charakteristickými chomáči
drobných zelených kvítků již odkvetly, jejich plody jsou dvounažky
s různým úhlem křidélek podle
druhu. Vedle klenu, mléče, babyky
je ve Zvonkové u řeznictví javor
jasanolistý, v Leknínové a jinde
javor stříbrný, cukrový, tatarský a
další křížence. Zmizela již záplava
zlatožlutých květů na keřích
„zlatého deště“, správně zlatice
nazelenalé nebo forsytií, původem
z východní Činy, a rovněž na pylový prášek bohaté žluté hrozny
květů dříšťálu obecného, statných
trnitých keřů. Zatím je krásná alej
kaštanů – jírovců maďalů s bílými
květy a jírovců pavie s živě červe-

nými květy, původem z východu
Severní Ameriky od Cíle dolů
Topolovou. Zahraďák je bohatý na
řadu exotičtějších keřů a stromů,
např. na rohu u restaurace ve
Zvonkové se tyčí docela mohutný
strom, katalpa trubčitá, s velkými
srdčitými listy jako lípa, který začne nádherně kvést koncem května. Statné keře různých zimolezů
střídají nízké kříky kdoulovce japonského s šarlatově červenými
velkými kalíšky květů, jež se na
podzim
promění
v žlutohnědé koule na větvičky přisedlých malvic. Je toho
mnoho, vedle tavoly kalinolisté, tavolníku van Houtteova, růže svraskalé, kustovnice
cizí u Práčů, weigelie květnaté bychom mohli objevovat
další. Jen pozorně se koukat
kolem sebe.

Dvojnažky různých
javorů

Před týdnem jsem blízko
našeho domu viděl poletovat
a potom na porost okoličnatého plevele sednout nádherného otakárka fenyklového. Takže, dívejte se kolem!
To vám říká Grizzly

...video ke světovému výročí, propagační triko, televize, ...

Otakárek fenyklový:
housenka, kukla, motýl
(imago)
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Bankovní od Babylonu
„Tak si ji můžete
zazpívat i vy…“

T

uto píseň jsem vybrala, abychom si vzpomněli na skautskou
akademii a na skupinu Babylon, která se zde vystoupila
s několika písněmi.

všichni členové této skupiny. Chyběli tam Jindřich Sadil, Tereza
Kottová, Jana Agnes Rubešová.
Naopak jsme mohli vidět a slyšet
Marii Walmannovou, která hrála
na violoncello, Pavla Klingera hrajícího na kytaru a zpívajícího všech-

Na naší besídce nebyli ovšem

ny písně a Petra Zajíce, který na
skautské akademii vystoupil
s harmonikou. Tato část již zmíněné skupiny nám píseň Bankovní
také zazpívala. Tak si ji můžete
zazpívat i vy…
Pája (družina Yorkové)

A
G
D A
Vánoce zběsilé nákupy
A
G
D A
Pod stromek dárky nakupí
E
|:Tak vyjdi do světa,
D
kde svítí kometa
A
G
D
A
Zadluž se dej prachy do kupy:|

Marie
Waldmannová

Lidé se hromadí u Tesca
Bankéř se usměje, zatleská
|:Navýšil jmění
úvěr se cení
Pro něj jsou Vánoce groteska:|
Za oknem blikají diody
Tak proč lít olovo do vody
|:Babi svět se mění
nestíháš dění
Jsou svátky trhu ne pohody:|
DVD a z norku kožíšek
To je tati ten správnej ježíšek
|:instinkt mi velí
nekupuj jmelí
smiř se s tím a vypiš další šek:|

Pavel Klinger

Mi tři bankéři deme k vám
štěstí zdraví vinšujem vám
štěstí zdraví dluhy na léta
ať žije bankovní osvěta

Interpreti
•

PAVEL

•

JINDŘICH
NA

Petr Zajíc

•
•
•
•

KLINGER
SADIL

KLÁVESY),

MARIE
JANA

ZPĚV
-

ZPĚV,

RUBEŠOVÁ

KOTTOVÁ

ZAJÍC

-

BASA

(HRANÁ

ZPĚV

WALDMANNOVÁ
AGNES

TEREZA
PETR

-

-

ZPĚV,

-

VIOLONCELLO
-

ZPĚV

ZPĚV
AKORDEON

...narozeninové žluté a vínové šátky, soutěže, zmrzlina, ...

ČÍSLO
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Globální oteplování

G

lobální varování na
m ís t o
G lo b á ln í
oteplování.
Takto
by měl jmenovat každý článek
na toto téma. Proč? Zkusím
vysvětlit.
O témata ekologie a techniky
se
v e l m i
zajímám a
jelikož
j s e m
v únoru
letošního
roku měl
na téma
globální oteplování tématickou
schůzku pro rovery a rangers
z Excaliburu, tak mne Štaflík oslovil, zda nechci na toto téma napsat
do LUKu. Téma je v poslední době
mediálně velmi aktivní a to zejména ve prospěch zastánců Globálního oteplování. Přemýšlel jsem, jak
téma uchopit, až jsem narazil na
kratičký rozhovor zveřejněný na
on-line mediu Neviditelný Pes.
Líbil se mi, a tak jsem požádal o
souhlas s publikováním v LUKu.
Pan Pacner nám jej, jako bývalý
skaut, rád udělil a popřál nám
hodně štěstí v další činnosti. Tak
prosím čtěte.
Pražský rodák dr. George Jiří Kukla (77) patří mezi nejvýznačnější
americké klimatology. Proslul výzkumy spraší z doby ledové v Československu, které ukazovaly, že
klima na pevnině podléhalo stejným výkyvům jako ve světových
mořích. A protože se jeho závěry
blížily americkým studiím mořských sedimentů z hlubokých vrtů,
pozvala do Kolumbijská univerzita
v roce 1969 v New Yorku ke studijnímu pobytu. Naznačovaly totiž,
že za poslední milion let se klima
nejméně osmkrát výrazně změnilo,
zatímco se dosud tradovalo, že
takové podstatné výkyvy byly jenom asi tři nebo čtyři. Když u nás

začalo přituhovat, za
oceánem
zůstal.
S názorem, že nynější
zvyšování průměrné
teploty Země způsobuje
vypouštění oxidu uhličitého vypouštěného průmyslem do atmosfér y,
nesouhlasí. Podle
jeho názoru má
lidská
činnost na
oteplování planety
j en o m
omezený
vliv, jehož
p o d í l
z a t í m
nikdo spolehlivě nevyčíslil. Když se
začal chystat Kjótský protokol,
podle něhož mají státy vypouštění
tohoto plynu nákladně snižovat,
napsal spolu s jedním kolegou
prezidentu G.W. Bushovi dopis a v
něm ho vyzval, aby k němu USA
nepřistoupily. Potom několikrát
obhajoval svůj postoj na půdě
Kongresu. Loni byl jedním z hlavních řečníků na konferenci NASA
o globálních změnách, které proběhla v Santa Fe.
Požádali jsme ho mailem, aby nám
odpověděl na několik otázek.
Nejdřív napsal: "Pohříchu nevím,
co vás tak znepokojilo. Spíš by vás
mohlo uspokojit, že lidé v Paříži
srazili tu světovou potoku z roztátých ledovců, s níž dřív strašili,
prakticky na skoro neměřitelnou
míru. Mimochodem, co je s Klausem? Ten to vidí, jak se zdá, rozumně." Za několik dnů přišly jeho
odpovědi.
Přesvědčily vás závěry Mezivládního panelu z Paříže
(IPCC)?
Nepřesvědčily. To není nic nového. Země se otepluje, to je naprosto betonové. Otázka je, kolik
z toho způsobil člověk a kolik
Slunce. Hlavní redaktoři té zprávy
si myslí, že aspoň 90 procent oteplování je vinou člověka. Já za tím
spíš vidím Slunce.
Jaké máte výhrady, v čem
spočívají?

Mé výhrady spočívají v rozboru
posledního glaciálu, tedy doby
ledové – dávno před vlivem člověka. Tento glaciál začal před 115
tisíci léty, když vrcholilo globální
oteplování, čili když se zvyšovala
průměrná teplota Země.
Tehdy bylo postavení Země vůči
Slunci přibližně stejné jako nyní.
Avšak výstřednost dráhy Země
okolo Slunce je dnes nejméně dvakrát menší, než na počátku tří
posledních dob ledových. To znamená, že nejdůležitější podmínka,
která by potvrzovala, že začíná
glaciál, chybí. Navíc vzrůstá množství oxidu uhličitého v atmosféře, a
to výrazněji ovlivní další vývoj klimatu. Přesto musíme počítat s tím,
že dříve či později povede narůstání ledu v Grónsku a v Antarktidě k
pomalému poklesu hladiny Světového oceánu. Před 20–30 tisíci lety
byla tato hladina nižší o 120 metrů
– tolik vody spotřebovaly ledovce.
Takový pokles je v příštích 100
tisících letech těžko myslitelný.
Teď moře ještě neklesají, pořád
slabě stoupají. Některé klimatické
modely ukazují, že když se zvýší
koncentrace oxidu uhličitého na
dvojnásobek, oteplí se planeta o 2–
3 stupně, ale současně se zvýší
zasněžení a zalednění obou pólů,
zvláště jižního.
Naopak – a teď se podržte: poslední meziledová doba, i holocén
(nejmladší oddělení čtvrtohor, tedy
geologická přítomnost – pozn.
red.), začaly, když průměrná teplota Země klesala. Nesmíme zapomenout, že na tu plošně váženou
teplotu mají hlavní vliv tropy.

„Země se
otepluje, to je
naprosto
betonové.
Otázka je, kolik
z toho způsobil
člověk a kolik
Slunce.“

Většina klimatologů je přesvědčena – aspoň podle této
zprávy –, že velký vliv na změny klimatu má člověk. Co je k
tomu
opr avňu j e?
Pařížská banda předpokládá, že to,
čemu nerozumí, to se nemění.
Jenom složení vzduchu se mění. Co
se dělo v dávné minulosti, nedovedou vysvětlit
Dr. George Jiří Kukla
(pokračování na další stránce)

...pohledy z věže, 160 servistýmáků, novináři, Fanta zdarma, ...
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Globální oteplování (pokračování)
„Východisko? Jak

(pokračování z minulé strany)

říkával Švejk – to

Kdybyste dnes měl ty vědomosti jako v minulosti, doporučil byste opět prezidentu
Bushovi, aby USA nepodepsaly
Kjótský
protokol?
Ne. Nezdá se, že by se Spojené
státy hnaly k podpisování. A nezdá
se, že ty státy, které podepsaly, se
ženou k jeho dodržování. Někteří
signatáři, jako třeba Velká Británie,
přestávají své závazky plnit. Kdyby
je měly důsledně dodržovat, poškozovali by vlastní ekonomiku a
snižovali by podstatně životní
úroveň svého obyvatelstva.

chce klid. Naštěstí
přírodní změny
oběhu Země okolo
Slunce jsou teď
mimořádně
pomalé.“

Není tedy poselství z Paříže
nějakým novým náboženstvím?
Ano, z některých zastánců vlivu
člověka na klima se stali fanatici,
pro něž se tento názor stal skoro
náboženstvím. Vždyť ten vliv nikdo nezměřil! K fanatikům patří i
někteří lidé Mezivládního panelu
klimatických změn, kteří stojí za
Kjótským protokolem.

„Má smysl se
tímto tématem
zabývat? “

Vidíte nějaké východisko pro
svět? Můžeme něco dělat,
abychom předešli změně klimatu, anebo se jedná o tak
gigantické energie, které
nejsou v moci člověka, aby je
ovládl?
Východisko? Jak říkával Švejk – to
chce klid. Naštěstí přírodní změny
oběhu Země okolo Slunce jsou
teď mimořádně pomalé. Navíc
tím, jak člověk působí na klima, se
částečně kompenzují. Myslím, že
do padesáti let budeme moudřejší.
Otištěno v MFD - Kavárna a věda
28.4.2007 . Se svolením autora
převzato z www.karelpacner.cz
Zajímavé nejsou pouze odpovědi
tohoto významného experta, ale
též i několik odkazů z diskuze,

která se rozeběhla mezi čtenáři článku. Z nich bych doporučil zejména www.nature.cz/
p u b li k _s ys t2 /f i les 16 /OP %
202003-09.pdf, kde se česky a
srozumitelně vysvětluje vliv změny intenzity slunečního záření
způsobené nepravidelným oběhem planety Země kolem Slunce.
V důsledku tohoto jevu se mění
distribuce ohřevu zemského
povrchu během roku a zeměpisné polohy, a tedy i průměrná
teplota. Tento princip poměrně
dobře vysvětluje střídání dob
ledových (ochlazení) a dob meziledových (dnešní dny), které se
odehrávaly v nedávné minulosti
bez ohledu na lidskou činnost.
Tedy on člověk vlastně tenkrát
ještě ani nebyl, natož aby existovala jeho auta, elektrárny a další
továrny, které produkují CO2 , o
čemž nás dnes média velmi intenzivně informují a určují za původce oteplování. Dokonce i většina
vědců ze skupiny http://
www.ipcc.ch/ čítající několik
tisíc lidí s tímto názorem souhlasí.
Několik desítek tisíc jiných vědců
se na http://www.oism.org/
pproject/ vyjádřilo přesně opačně a že globální oteplování rozhodně není vinou člověka.

černých skvrn na Slunci (tj. Míst
s nižší teplotou)

Kdo ví, kde je pravda?
S jistotou asi nikdo, ale od
kdy se určuje platnost hypotézy hlasováním? Nezáleží na tom, kolik lidí si myslí to
či ono, protože základní vědeckou metodou je porovnání
teoretické předpovědi
s pozorováním. Einstein byl
svého času sám, kdo porozuměl propojení času a prostoru,
a hodně vědců jej celá léta
považovala za blázna. Nobelovu
cenu dokonce nedostal za tento svůj kardinální objev, protože pořád bylo hodně pochybovačů, ale dnes o platnost jeho
teorie již nikdo nepopírá. Uvidíme tedy, zda složité počítačové
modelování IPCC a honba za
snížení vypouštění CO2 obstojí i
v dalších letech. Zatím zpřesňováním výpočtů během posledních dvou let dochází k snížení
významu varování před globálním oteplováním. Hladina oceánu se dle nejnovějších modelů
se za 100 let nezvýší o 6 metrů,
ale nejspíše jen o 0,45 m. Průměrná teplota nestoupne o 4°
C, ale jen o 1,5°C. Uvidíme,
třeba příští model řekne, že je
Další zajímavou informací je, že potřeba zvýšit obsah CO2
se během posledních 30 let vý- v ovzduší, abychom oddálili
znamně oteplilo též na plane- přicházející dobu ledovou.
tě Mars a to dokonce o 0,65
stupně! Za nejpravděpodobnější Má smysl se tímto témapříčinu NASA (konkrétně pra- tem zabývat? Vědecky rozcovníci z Ames Research Center) hodně ano, ale možná by bylo
uvádí velké písečné bouře. Obje- lepší investovat peníze na místo
vují se ovšem též zprávy, že se snižování vypouštění CO2 do
ohřívají i další planety naší sluneč- výzkumu nových léků či rozvoje
ní soustavy, což bývá přičítáno genetiky. Jinak by totiž hlavním
komplikovaným cyklickým změ- faktorem v dalším rozvoji lidské
nám procesů uvnitř Slunce. Ty společnosti nemusel být teplozpravidla ovlivňují I jeho povrcho- měr, ale spíše zákeřný virus.
vou teplotu. Nejznámější je například jedenáctiletý
cyklus tzv.
Napsal Flek

Pro zájemce dále připojuji odkazy na další zajímavé články na toto téma:
http://www.csvts.cz/cns/
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/globalwarming.html
http://neviditelnypes.zpravy.cz/svet-globalni-ochlazovani-dcn-/p_zahranici.asp?
c=A070205_200904_p_zahranici_wag
http://neviditelnypes.zpravy.cz/ekologie-oteplovani-prichazi-nikoliv-vinou-cloveka-fy4-/p_veda.asp?
c=A070204_120925_p_veda_wag

...kroje, občerstvení, podium, 5 kontinentů, největší šátek, ...
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Obrok? Určitě zas obrok!

1

600 lidí podobného ražení, Kofola, trika, Robert Fulghum… Účastník letošního ObRoku zmiňuje
střípky této roverské megaakce (4.-8.5.2007):

• Na Obroku byli pěkné holky –

• Na akci bylo cca 1600 lidí,

•

z toho kolem tří stovek členů
servis týmu.
• Obrok navštívily známé osobnosti (třeba americký spisovatel
Robert Fulghum – o své návštěvě Česka napsal skvělé
postřehy na svých stránkách h t tp : // r o b e rt f u l g h u m . c o m/
index.php/fulghumweb/
entry/400_czech_news/)
• Ti, kteří si objednali, obdrželi na
akci červená cool Obrok trika.
Ještě je uvidíte.
• Když se v Regionech zapichovaly špendlíky do polystyrenů ve
tvarech krajů, v Praze bylo
nejhustěji vpravo dole od centra aneb Praha 10 válí.

Čahoun a Maxi Kloboučku hop

•

•

•
•

o tom vám více poví naši účastníci z Irminsûlu.
Většinu času propršelo, ale
organizátoři na to byli připraveni a akce se i tak slušně povedla.
Mnohým se líbilo nejvíce
v krčmě U černé ruky aneb po
večer není nad pohodovou
volnou zábavu a litry Kofoly!
Irminsûl se Obroku zúčastnil
aktivně – přivezl reprezentační
plakátek (díky Boxi a Želvo),
CD s fotkami, které se promítaly v Krčmě (díky Kuldo), ale
hlavně sklidil úspěch s originální
aktivitou v Inspiru (hopíkové
rugby).
Pěkně jsme se vyřádili na vyvedeném koncertu.
Ve Variabilním programu se
někteří naučili efektivněji komunikovat, jiní získali nový pohled
na dění v Afghánistánu či na
současnou politickou scénu

Je veselo

nebo využili jiných programů
z pestré škály několika desítek
diskuzí, workshopů či přednášek.
• V bloku Služba jsme si vybrali
program pro děti na základní
škole. Děti jsou úžasné i
v Jindřichově Hradci, nevěřili
byste tomu, jak pěkně dokázaly
nakreslit naše přezdívky a jakou
radost jim dělali pouhé podpisy
skautů (no jo, jsme to ale celebrity) :-).
• Viděli jsme na vlastní oči 1200
koblih.

„1600 lidí
podobného
ražení, Kofola,
trika, Robert
Fulghum… “

„Na Obroku
• Podrobnější zápis z akce sepisuje Koleno, sledujte blog Irminsûlu (irminsul.bloguje.cz).

byli pěkné
holky – o tom

Za naši výpravu na ObRok
Štaflík
Foto:
Kulda (www.skauting.cz/irminsul)
a Čiko (tucnaci.org)

Děti se nám podepisují
Hromadné foto s dětmi

Irminsûl na základní škole

Odchod na velkou hru
...poslanec, Tam-Tam Batucada, desítky podpisů do dopisu pro Veverku, ...

vám více poví
naši účastníci
z Irminsûlu. “
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Jak Trpaslíci a 80. slavili
narozeniny skautingu

O

Ewa Farna

„Stejný nápad
měly další stovky
skautů, proto
jsme k nelibosti
všech museli
šlapat pěšky.“

víkendu 20. – 22.
dubna jsme byli
mezi tisíci skauty,
kteří zaplavili Prahu při
akci Šátková metropole a
zahájili tak oslavy 100 let
skautingu. Na akci jsme se
přihlásili už v únoru a tak
jsme se nemohli dočkat.
Mezitím jsme se snažili
aspoň trochu poznat svou
adoptivní zemi – Lichtenštejnsko a pak už tu byla
registrace programu a
mohli jsme vyrazitJ
V pátek 20.4. nás čekala Křižíkova fontána s představením
Slovanské tance. Zážitek to
byl neobvyklý, ale všem se
stejně nejvíce líbilo na pouťových atrakcích. Sobotní program jsme zahájili výstupem
na Petřín. Stejný nápad měly
další stovky skautů, proto

Obří turbánek

Staromák z radniční věže

jsme k nelibosti všech museli
šlapat pěšky a ještě zdolávat
zeď, která se nám nějakým
záhadným způsobem postavila
do cesty. Odměnou nám byl
ale krásný výhled z rozhledny.
Dolu z Petřína už jsme se ale
do lanovky dostali, tak všichni
byli spokojeni a v poklidu jsme
dorazili na Staroměstské náměstí. Tam jsme prostřednictvím Šípa přidali šátek Lichtenštejnska mezi šátky dalších
států a přispěli jsme tak ke
složení největšího skautského
šátku na světěJ! Během party
byla možnost seznámit se
s mnoha státy, kde jsou také
skauti, poznat jejich kultury a
ochutnat tradiční jídlo. Taky
jsme si zapařili (hlavně Racek)
na koncert Ewy Farne a Ready
Kirken. A vystoupili jsme na
věž Staroměstské radnice, na
Prašnou bránu a mosteckou
věž Karlova mostu. Sobotu

jsme zakončili filmem Lekce
běloruštiny z festivalu Jeden
svět.
V neděli jsme se jeli podívat
na motýli do Fata morgany a
celý víkend jsme zakončili
v kině na filmu Prázdniny pana
Beana.
Víkend to byl nezapomenutelný a všichni, kdo s námi nebyli
mohou jen litovat. Takováhle
akce se totiž koná jednou za
100 let. Na akci bylo 4.537
registrovaných skautů, dalších
asi 2.000 skautů z Prahy a asi
5.000 Pražanů. Celkem tedy
přes 11.000 slavících! A navíc
ve čtvrtek před akcí byla poprvé v historii ošátkována
Petřínská rozhledna obřím
skautským šátkem!
Napsal: Malíček
foto: Honzula
www.skaut.cz/100

Rozhledna po skautsku

Cestou na Petřín

Motýl v Botanické zahradě

Šíp věší šátek

Trpaslíci a 80.

Obří šátek

Narozeninový šátek

Křižíkova fontána

...divadla, Rinceoiri, veselé prezentace 30 zemí, tisíce úsměvů, ...
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Psali jsem před léty: Kapka 2004

J

e mnoho článků, co jsme
ve středisku napsali – ať
už do Luku či na nějaký
web. Mnohé z nich sklidili velký
úspěch, proto bychom vám rádi
znovu připomínali ty nejzajímavější. Ten následující byl před
třemi roky zveřejněn na navštěvovaném serveru adam.cz. Text
je aktuální i teď, neboť letos se
zúčastní této akce opět roveři a
rangers z našeho střediska –
taky aby ne, když mají ve svých
řadách koordinátora Kapky pro
Prahu.
Dne 18.6. jsme se vydali k benzínové
stanici značky Shell na Jižní spojce v
blízkosti Zahradního města. Sraz byl
v 10 hodin a sešla se tam celá naše
dopolední četa včetně Štaflíka, který
pro náš kmen celou akci zajišťoval.
Neváhali jsme, navlékli si s Tuleněm a
Emou trička s logem Kapky a šli se
představit vedoucímu benzínky. Ten
na nás krátce pohlédl a zamumlal:
„Jo, vy tu jdete umýt ty výlohy?“
„Ne, my jsme...“ a Štaflík v krátkosti
vysvětlil, co jsme zač.
„Aha,“ zamumlal chlápek a šel nám
připravit věci na mytí.
Tedy, alespoň jsme si to mysleli, ale
po chvíli se vrátil s mopem a velkým
stíračem výloh. Takže jsme opět
vysvětlovali, ale on mávnul rukou a
řekl, že ho to stejně nezajímá, že mu
stačí, že to máme domluvené s jeho
šéfem a věci na mytí oken aut najdeme u stojanů. Přesunuli jsme se tam,
pověsili plakát s číslem konta a jali se
rýžovat peníze.
Auta přijížděla velmi nepravidelně,

někdy jich bylo více, jindy benzínka
zela prázdnotou.
Každému řidiči nebo řidičce jsme se
představili a zeptali se, zda by nám
nepřispěli. První příspěvek byl asi 4
Kč, ale brzy se už v krabici dobře
vyjímalo několik padesátikorun. Proto jsme na otázku „Kolik se dává?“
odpovídali „Většina lidí nám přispěla
tak 50 Kč, ale můžete dát míň, případně víc, jestli chcete.“ Tato suma
je optimální, neboť se jedná o nejmenší papírovou bankovku. Když ji
někdo neměl, tak dal buď všechny
své drobné, nebo stokorunu.
Zajímaví a velmi milí byli řidiči kamionů, kteří u benzínky občas zastavili.
Někteří si též nechali umýt sklo (je
celkem fuška viset na kamionu za
jednu ruku a druhou se snažit pulírovat sklo), jiní jen přispěli s tím, že
tam stejně nejde vylézt a někteří
bědovali, že mají jen firemní peníze.
Nálepky nám rychle ubývaly, proto
jsme si po poledni nechali přivést
část z těch, které byly určeny pro
druhou benzínku, kde naše roverská
družina kapkařila. Nebyl tam takový
provoz a nám hrozilo, že odpolední
směna nebude mít co nabízet. Většina lidí – tak 8 z 10 – totiž do kasičky
přispěla, a tak se rychle plnila.
Načerpat benzín přijeli opravdu různorodí řidiči. Někteří tvrdili, že za ty
daně, co platí, by se dala postavit
nová nemocnice. Jiní zase říkali, že
rádi přispějí, a že jejich příbuzného
dokonce léčil předseda nadace Kapky
naděje.
Dobrý byl i jeden motorkář, který
povídal: „Já vám přispěju, ale hlavně
mi na motorce nic nemyjte.“

Jeden z řidičů přispěl stokorunou a
říkal: „Mně mít sklo nemusíte, já jsem
si to auto před pěti minutami koupil,
tak snad je ještě dost čistý.“
Německý řidič nám přispěl 5 Euro, i
když jeho BMW zůstalo netknuto.
Zato jsme umyli sklo velkému komfortnímu
jeepu, který
přijel
do
benzínky v
jeho těsném
závěsu.
Vystoupila z
něj
velmi
pohledná
mladá žena,
která se na
něj
mile
smála
a
německý
řidič za ní
asi
platí
nejen účet
za benzín.
Překvapen
byl též odrostlý člen
skautského
oddílu, který nevěřícně
zíral, když po příspěvku věnovaný jeho
mamkou mu jeho bývalý vedoucí pečlivě umyl přední sklo. No i takové
náhody se stávají.
Čas někdy letěl a jindy se nepříjemně
pomalu vlekl podle toho, kolik aut do
benzínky zavítalo. Po několika hodinách nás začínaly bolet nohy, ale okno
auta bylo umyto během několika málo
vteřin. Konečně asi po pěti hodinách
kapkaření jsem konečně mohl opustit
benzínku a jít si dát oběd – nová parta
již byla řádně zaučená a rýžovala další
peníze…

„Mytí skla je
také velmi
kladně
hodnoceno, a
tak jsou lidé
příjemní a

Na závěr bych rád poznamenal, že se kapkař má pocit
Kapka všem účastníkům velmi líbila.
Rovněž nápad vybírat peníze tímto dobře odvedené
způsobem je velmi vydařený. Každý
motorista má peníze v ruce, při čerpá- práce. “
ní nemůže nikam utéci a také není
nikterak zdržován. Navíc při platbě
několika set korun za benzín pak bývají řidiči většinou štědřejší. Mytí skla je
také velmi kladně hodnoceno, a tak
jsou lidé příjemní a kapkař má pocit
dobře odvedené práce. Určitě se
budeme chtít zúčastnit i příští rok.
Zapsal Flek – jeden z jedenácti kapkařů 925. roverského kmene Excalibur

...6500 skautů, noví i staří známí, skvělá organizace, ...
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Manželské neshody

V

íte, co je to ruměnice? Ne? Tak to
je takový červený
brouček s černými tečkami z řádu ploštic. Né jako
beruška,
vypadá
asi
takhle:

„Chvíli na ně
koukám, ale pak
mi na nich přišlo
něco divného. „

Jaro je tady a ruměnice se
páří. Nejdříve se musí potkat
sameček a samička. A hned tu
máme manželský pár. Spojí se
zadečky k sobě, aby zanedlouho mohla samička naklást
vajíčka, z nichž se pak vylíhnou
malé ruměničky.
A zrovna takový párek jsem
potkala tuhle v lesoparku.
Chvíli na ně koukám, ale pak
mi na nich přišlo něco divného. Obyčejně totiž hmyzí pár

leze spořádaně po trávě nebo
po chodníku. Ale tenhle ne…
„Tak vyrážíme,“ zavelí
manželka a vydá se dopředu.
„Co blázníš? Proč lezeš
pozadu? Tak to tedy ne, půjdem pěkně dopředu,“ zlobí se
sameček, který si neuvědomil,
že pro každého z nich je teď
dopředu jiným směrem.
„Héj, řekla jsem tudy, tak
mě nebudeš vláčet přes všechny ty pampelišky pozadu jako
raka!“
„Jak si to představuješ,
ženo? Nevíš, kdo je tady hlava
rodiny?“
A tak se začali přetahovat.
Dva kroky jedním směrem,
pak zase tři nazpátek. Jako ta
chaloupka, co se otáčela
k lesu čelem či k Ivanovi zády.

No samozřejmě, že nikam
nedošli.
Ale co, ruměnice mají štěstí. Zůstanou spolu ani ne hodinu. To lidé jsou na tom hůře.
Manželství rodu Homo sapiens sapiens bývá i na celý
život. A to se teprve ti dva
musí ohánět, aby se dohodly
na tom pomyslném společném
směru. A já můžu tak maximálně popřát hodně štěstí.
DALŠÍ INFORMACE

O ruměnicích:
http://fotoblog.in/clanek/265
Manželská poradna:
www.psychoterapeut.cz/
Kačenka

Ruměnice

„Nejdříve se musí
potkat sameček a
samička. A hned
tu máme
manželský pár. “

Kalendář akcí - červen 2007
pá

so

ne

1. Irminsûl - voda

2 . Irminsûl - voda

3.

Irminsûl - voda

8.

9.

10.

15. Irminsûl - Kapka; Lvíčata,
Camelot, Trpaslíci - výprava

16. Irminsûl - Kapka; Lvíčata,
Camelot, Trpaslíci - výprava

17. Irminsûl - Kapka; Lvíčata,
Camelot, Trpaslíci - výprava

22.

23. Excalibur, Stř. rada - voda 24. Excalibur, Stř. rada - voda

29.

30.

Termíny táborů
Amber staví tábor: 29.6.-7.7.
Camelot: 30.6.-21.7.
Irminsûl: 29.6. – 15.7. Šluknov + (16.-22.7. ???)

Trpaslíci, Osmdesátka: 7.-21.7.
Lvíčata: 7.-21-7.
Excalibur a skauti z Holandska:
21.7. – 4.8.

...mnoho fotek, Standa Borkovec, Ewa Farna, Želva, Boxer.

Gril party s rodiči!
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Vážení rodiče,
přijměte prosím naše pozvání a přijďte dne
klubovně Práčská a zúčastněte se první

13.6. v 18 hod ke

kterou jsme pro Vás připravili jako odměnu za Vaši celoroční přízeň!
Čeká Vás příjemný, odpočinkový večer u jídla a pití, který bude zpestřen hudebním doprovodem. Těšit se můžete i
na lávový gril a v neposlední řadě také na ostatní rodiče a vedoucí oddílů.
Pokud už se Vám „sbíhají sliny“ a nemůžete se grilování
dočkat, potvrďte svou účast Myšce:
myska.80@seznam.cz n. 604558053 a za 50 Kč, které
uhradíte na místě, pro vás bude jídlo nachystané.
Přihlašovat předem se můžete do 11.6.
(Budu se snažit respektovat vaše gril přání, proto se nebojte
specifikovat to, co vám chutná a napsat si o to – špíz, maso,
klobáska apod. a počet ks. Díky moc.)

Těšíme se na příjemný večer s Vámi!

Ostatní, kteří se z jakýchkoliv důvodů nepřihlásí, nechť si
přinesou jídlo vlastní, gril bude k dispozici všem, dle
přání a chuti.

Pití bude k dispozici pro všechny zdarma.
Nemá vám v době Gril party kdo pohlídat děti?
Nevadí – pro děti bude na místě připraven speciální
„party program“.

Za Vaše 92. středisko Šípů Myška a Flek

A znáte tenhle fór?
Po dlouhých studených měsících konečně přichází letní grilovací sezóna. Je
proto důležité zopakovat si pár pravidel etikety této specifické "outdoorové"
aktivity, vzhledem k tomu, že je to jediný druh vaření, kterému se "skutečný
muž" věnuje, pravděpodobně proto, že v sobě obsahuje prvek nebezpečí.
Jestliže se tedy muž rozhodne grilovat, uvede do pohybu tento sled událostí:
Běžný postup...
(1) Žena nakoupí všechny potraviny.
(2) Žena připraví salát, očistí zeleninu a připraví dezert.
(3) Žena připraví maso na grilování a uloží ho na podnos společně se všemi
nástroji a omáčkami a přinese to muži, který pohodlně sedí u grilu s pivem v
ruce. Nyní přichází to podstatné:
(4) MUŽ DÁ MASO NA GRIL.
Další běžný postup....
(5) Žena jde dovnitř pro talíře a příbory.
(6) Žena vyjde ven, aby muži oznámila, že maso se pálí. On jí poděkuje a požádá ji, aby mu přinesla další pivo, zatímco on
situaci vyřeší. Opět to důležité:
(7) MUŽ VYJME MASO Z GRILU A ODEVZDÁ HO ŽENĚ.
Další běžný postup....
(8) Žena připraví talíře, salát, chléb, příbory, servítky a omáčky a přinese vše na stůl.
(9) Po jídle žena uklidí ze stolu a umyje nádobí.
A nejdůležitější ze všeho:
10) Každý POCHVÁLÍ MUŽE a poděkuje mu za jeho KUCHAŘSKÉ UMĚNÍ.
(11) Muž se zeptá ženy, jak si užila svůj volný večer bez vaření. A po její nevrlé reakci dojde
k závěru, že některým ženám se prostě nikdy nezavděčíš...
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92. skautské středisko Šípů
Jsme jedno z mnoha středisek největší dětské
organizace Junák — svaz skautů a skautek ČR a
působíme již přes 15 let na Praze 10 a Praze 15.
Naše středisko sdružuje přes 114 členů rozdělených v 7 oddílech od nejmladších po nejstarší. Nejvíce dětí máme z blízkosti našich dvou kluboven,

Jako jedna z mála organizací nabízíme komplexní
program pro děti a mládež všech věkových kategorií, který zajišťují následující oddíly :
• Dva dětské oddíly Lvíčata a Trpaslíci, které se
věnují nejmladším chlapcům a dívkám (5 - 10 let).
• Dva koedukované oddíly skautů a skautek
(děti ve věku 11-15 let) Camelot a Osmdesátka,
kam přestupují děti automaticky z oddílů mladších,
po dosažení odpovídajícího věku.
• Dva mládežnické oddíly Irminsul (16-18 let) a
Excalibur (18 a starší), které se pravidelně scházejí
každý týden, jezdí na zahraniční akce a účastní se
speciálního programu na celostátní úrovni.
• Jeden oddíl old-skautů pro dospělé členy
s příležitostným programem

Na Sídlišti Košík se klubovna nachází v Loučimské ulici ve sklepních prostorách panelového
domu č. 1/1052. Prosíme zaklepat na okénko.
Po 16:00-17:30 80. oddíl Trpaslíci
6-10 let
Po 17:45-19:30 80. oddíl Osmdesátka 10-15 let

tedy ze Zahradního Města, sídliště Košík, Na Groši
a Petrovic. Stará se o ně více než dvacet dospělých
vedoucích. Předpokladem pro práci vedoucího v
junáckém hnutí je splnění náročných kvalifikačních
zkoušek, včetně zdravotních. Každý náš vedoucí
tyto zkoušky úspěšně absolvoval.

Kromě výletů a táboru několikrát do roka pořádáme
akce pro rodiče našich členů – např. Taneční večer, Rodičovská výprava či samotnými rodiči pořádaná
a velmi populární jízda po některé z českých řek.

Na Zahradním Městě je
klubovna v blízkosti ulice Práčská. Jedná se o
nízkou dřevěnou budovu umístněnou v sousedství
školy a školky.
Dorazíte k ní po cca 60 metrech chůze do mírného kopce od autobusové zastávky "Záběhlická
Po
Út
St
St
Čt

17:00-19:00
17:00-19:00
17:00-19:00
17:00-19:00
16:00-18:00

1. oddíl Lvíčata

6-10 let
1. oddíl Camelot 10-15 let
1. oddíl Camelot 10-15 let
>18 let
925. Excalibur
15-18 let
929. Irminsûl

Více informací na http://www.skauting.cz/92.stredisko či u vedoucího celého střediska:
Ing. Pavel Konečný, přezdívkou Flek - Email: konecny.pavel@gmail.com, Mob.: +420 604 182 351

