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N 
e, není to omyl! Je 
to trochu výjimeč-
né, ale opravdu se 

Vám nové pětašedesáté čís-
lo našeho střediskového 
bulletinu Luk dostává do 
rukou již v září. 

Obvykle jste byli zvyklí, že tábo-
rový Luk přichází jako dvojčíslo 
září-říjen a to ještě někdy v po-
lovině října. Ale my jsme řekli 
NE. Když táborový Luk, tak 
ještě v době, kdy jsou zážitky z 
tábora v čerstvé paměti.  

A na co se můžete v zářijovém 

Luku těšit? Luk se bude točit 
hlavně okolo tábora - je to pře-
ce vrchol naší celoroční činnosti. 
Můžete se ale dočíst také o 
ostatních prázdninových akcích, 
neschází ani zahraniční reportáž 
a tradiční porce angličtiny. 

ZMĚNA JE ŽIVOT 

Na začátku tohoto roku se změ-
nil vzhled Luku. V dubnu předal 
Štaflík část své zodpovědnosti - 
kompletování Luku - Pošťákovi. 
Poslední změna se udála v čer-
venci. Štaflík předal ostatní šéf-
redaktorské povinnosti mně a 

z a k o n č i l 
tak dobu, trvající 2 a půl 
roku, kdy byl šéfredaktorem 
Luku (č. 44-64 viz. obrázky). 
Štaflík ovšem v Týmu Luk zůstá-
vá  a bude se dál na tvorbě časo-
pisu podílet. 

Pěkné čtení přeje 

Tomáš Jirsa - Tom,  

šéfredaktor 

Táborový Luk je tu! 

LUK 
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„Holandští skauti 

se opravdu objevili 

ve Šluknově.“ 

Krátké zpravodajství 92. střediska Šípů 

V 
ítejte u krátkého 
a Flekem komen-
tovaného zpravo-

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

Táborové hry etapové se 
letos konaly na následující 
témata: Krkonošské pohádky, 
MASH, Piráti z Karibiku, Ztra-
cení a K.F.O.R. 

 

Více než 7 tun štěrku bylo 
dovezeno na zpevnění podla-
hy naší šluknovské boudy, kde 
skladujeme táborové vybave-
ní. Děkujeme roverským 
kmeni Irminsûl za přeházení 
na správné místo.   

Velký vojenský stan, ne-
bo-li hangár, byl do Prahy 
dopraven firmou DHL, za 
mimořádně nízkou cenu, 
přímo na nakládku dodávky 
jenž vezla vybavení na tábořiš-
tě. Hangár byl opraven a vyu-
žit jako přístřešek pro 80. 
oddíl Osmdesátka k plné 
spokojenosti obyvatelů.  

 

Holandští skauti se oprav-
du objevili ve Šluknově.  
Jejich  dopravní spoj s 8 vla-
kovými přestupy dokonce 
neměl ani zpoždění. Jejich 
pobyt byl tak nejen včas zahá-

jen, ale též 
společně s 
Excaliburem 
z a j í m a v ě 
prožit. Již jen 
první večer, 
kdy se ukázal 
nedostatek ešusů a náhradou 
se stávaly poličky hrnců a 
hrníčky, stál za to. Zážitků se 
objevilo hodně a myslím, že 
to bylo oboustranně velmi 
obohacující a poučné.  

 

Zpravodajství přímo z 
tábora  - fotky a krátký ko-
mentář - zajisté zpestřilo letní 
dny všech rodičů. Pro velký 
úspěch budeme zajisté opako-
vat i příští rok.  

 

Opět jsme mohli pohostit 
návštěvu z Brtníků - 23 
klientů místního ústavu se 
celé odpoledne bavilo při 
mnoha aktivitách pro ně při-
pravených. Velmi populární 
bylo pečení hada, střelba z 
luků, malování, cesta po slepu 
a zejména fotbal. Tři z ná-
vštěvníků se dokonce rozhod-
lo strávit na tábořišti celou 
noc a vydat se zpět do ústavu 
až druhý den ráno.   

 

Š l u k n o v š t í 
skauti uspěli v 
Svojsíkově závodu 
a postoupili tak 
do celostátního 
kola. O tom a 
dalších věcech 
jsme si přečetli v 
místních novi-
nách. Držíme jim 
palce, ať stojí až 
na stupínkách 
vítězů.  

 

Jamoboree navštívilo 5 čle-
nů našeho střediska - Iáček 
jako člen service teamu, Shor-
ty jako vedoucí středočeské-
ho jam-oddílu a dále Nowy, 
Amigo a Efča. Dle prvních 

zpráv se jim pobyt v Anglii 
líbil. Více se asi dozvíme v 
plánovaném tématickém veče-
ru. 

 

Nové dětské hřiště vzniká 
díky spolupráci 92. skautské-
ho střediska  Šípů a odboru 
životního prostředí Úřadu 
MČ Praha 10. Hřiště je umís-
těno v sousedství základní 
školy v Práčské ulici přímo 
před klubovnou. Původní 
sportovní areál základní školy 
byl v rámci restitucí předán 
do soukromých rukou a ná-
sledně uzavřen. S velkou ra-
dostí jsme tedy zaznamenali 
souhlas úřadů a už se těšíme 
až budeme hřiště moci využít 
při pestrých oddílových čin-
nostech.  

 

Pokud půjde vše podle plánu, 
tak se 1. září připojíme k 
propagační akci obchodní-
ho centra Hostivař. Klokan 
a Iáček domluvili naši účast na 

několika málo kontrolách v 
rámci akce „Zpět do školy“, 
která je pořádána pro děti o 
posledním prázdninovém 
víkendu. 

Hezký začátek školního 
roku všem přeje,  

Flek 

„Hodláme se o hřiště starat.“ Pavel Konečný—Flek  

Trautenberkův statek 

Tobogán 2km od tábora 

„Už se těšíme až 

budeme hřiště moci 

využít při pestrých 

oddílových 

činnostech.“ 
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„Dnes  rán o jsme měli h ry s  písm eny. Bylo to dob rý. “ 

Z táborové kroniky Trpaslíků 
T 

rpaslíci letos opět 
tábořili ve Šluknově a 
pro tentokrát se stali 

piráty. Přečtěte si, jak Ana-
konda, Beruška, Permoník a 
Luk popsali 4 dny tábora do 
oddílové kroniky. 

Malíček 

 

Sobota 7. července – příjezd 
na tábor 

Jeli jsme na hl. n. z hl. n. do Mladé 
Boleslavi z Mladé Boleslavi do 
Rumburka z Rumburka do Šlukno-
va ze Šluknova na louku z louky 
do stanů. Tam jsme si vybalili. Pak 
jsme měli volný čas. Pak jsme hráli 
hry. Pak byla večeře – byla čočko-
vá polévka. 

Anakonda 

Pondělí 9. července 

Dnes jsme měli ke snídani chleba 
s paštikou. Po nástupu byla praxe. 

V praxi jsme psali dopis na světo-
vé Jamboree. K obědu byla žížalí 
pomsta. Po odpoledním klidu jsme 
měli etapovku. V etapovce jsme 
počítali ovce. Po etapovce jsme 
hráli přehazku. K večeři byla kru-
picová kaše. 

Beruška 

Středa 11. července 

I. část praxe 

V praxi jsme z historie poznávali 
osobnosti podle indícií a ještě 
jsme přiřazovali jména k správným 
historickým hlavám. 

II. část etapa 

Hledali jsme dělovou kouli od 
Jacka S. k ukování meče.  

Odpoledne jsme šli na 3 hodiny 
do Rumburka plavat. Večer přijel 
Astrobus a povídali nám o 
hvězdách a o planetách. 

Permoník 

Pondělí 16. července 

Dnes ráno jsme měli hry 
s písmeny. Bylo to dobrý. Pak 
jsme balili na vícedenní výpravu. 
Bylo to drsný. Vlastně to jsme 
dělali kvůli tomu, abychom si sbali-
li sami bez rodičů. Odpoledne 
jsme se šli koupat do Německa. 
Bylo tam hodně lidí. Nejdříve jsme 
tam byli sami Trpaslíci. Pak tam 
přišla Osmdesátka. Pak jsme pře-
mluvili vedoucí abychom spali pod 
širákem. 

Luk 

 

 

 

 

Foto:   Myška + Honza 

„To, čemu říkáme autorita, je starší i základnější než to, čemu říkáme stát. Přirozená převaha některých lidí nad jinými... 

„V praxi jsme 

psali dopis 

na světové 

Jamboree. 

K obědu byla 

žížalí po-

msta.“ 

Více o Trpaslících se dozvíte na: 

http://www.trpaslici80.wz.cz/ 

  

Koník v obležení 

Piráti 

Trpaslíci 

Pirátská mapa 

Praxe - balení na výpravu 

Šluknov 2007 

Táborový oheň 

Permoníkův skok 
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Výprava Černé kočky 
T 

ak nazývám jednu tá-
borovou noc. Zprvu se 
zdálo být vše ok, až na 

to, že mi byla odepřena noční 
hlídka. Tak ve mě začalo klíčit 
podezření a posléze i Amico 
začala tušit nekalou věc. Však 
nakonec jsme se shodli na 
tom, že se určitě jedná zase o 
nějakou taškařici. Také že to 
taškařice byla…a tak jsme šly 
klidně spát. 

 

Asi kolem půlnoci, kdy mi nebylo 
jasné jestli spím či bdím, mě někdo 
začal budit. Byl to Iáček. Kdo jiný… 
Ještě jsem se stačila zeptat, zda se 
mám obléci, bylo mi řečeno že ne, 
a tak jsem vylezla ze stanu celkem 
klidná. Nowy a Amico byli zbuzeni 
spolu se mnou. Naši milí camelotští 
vedoucí nám sdělili, že s sebou na 
cestu si můžeme vzít pouze sedm 
věcí. A obléci se podle našeho 
uvážení, do budíčku budeme zpět. 
Když jsme byli připraveni, naložili 
nás do auta. My měli oči zavázané 
šátkem (ten výjev musel být 
z pohledu nezainteresované osoby 
celkem dramatický). Amico ducha-

plně celou cestu co nás odváželi 
(domnívám se že to byl Iáček a 
Tee-pee) počítala písničky v rádiu 
s předpokladem, že jedna trvá tři 
minuty, došla k závěru, že jsme jeli 
asi čtyřicet minut. 
Z auta jsme byli odvedeni podiv-
ným tanečkem se spoustou rozto-
divných otáček mezi Tee-peem a 
Iáčkem, na lesní cestě pak zbývalo 
jen napočítat dvě stě a sundat 
šátek… 
Byli jsme sami. Rychle nahrabat 
baterku a ven z lesa. Šli jsme smě-
rem, kterým jsme si pamatovali 
zvuk odjíždějícího lesa. Po chvíli 
jsme narazili na křižovatku. Za 
chvíli byl objeven ukazatel – české 
hranice a Lembava. Ačkoli jsme 
netušili jestli je Lembava v Česku či 
v Německu, vydali jsme se tam. 
Když jsme se vynořili z lesa, ote-
vřela se nad námi překrásná hvězd-
ná obloha. Já jsem konečně mohla 
upotřebit v praxi nově nabyté 
vědomosti od Fleka, jak zjistit čas 
z hvězd. Kupodivu to odpovídalo. 
Zakrátko jsme se dostali do Lem-
bavy. Díky českým popelnicím 
Amico v radostné euforii zjistila, že 
jsme stále v Česku. Teď už zbývalo 
jen najít hlavní silnici, rozcestník a 
ceduli Šluknov 13km. Podařilo se. 

Tři noční poutníci kráčeli tmou a přes 
cestu jim za chůze přeběhlo sedm 
koček. Černých. 
Cestu nám zpříjemnil motorest, kde 
nám ochotný číšník natočil více než 
číši vody. Zachránil nás před jistotou 
žízně. 
Dalším zážitkem, alespoň pro mě, byl 
povrchový důl. Shodli jsme se na tom, 
že je to jako vstupovat do Mordoru. 
Mělo to zvláštní poetiku. Byly by od- 
tamtud krásné fotky – hordy kamení, 
funkcionalistické budovy a východ 
slunce… 
A už nás vítal Šluknov. Nevím jestli 
byl Nowy potěšen či ne, protože 
poslouchat můj noční rozhovor 
s Amicem musel být zážitek. Tipuju, 
že ještě dnes přemýšlí o špagetách 
s rajčaty a bazalkou. 
Ale to nejlepší nakonec. Vítězoslavně 
jsme se vraceli do tábora a tu se 
zrodil ten nápad. Zpoza stanu jsme 
vybafli na noční hlídku (kterou bych 
bývala měla nejspíš já). Hlídka vypada-
la velice polekaně, nadskočila a zůsta-
la v obranné pozici ležet na zemi. A 
pak jsme se všichni čtyři strašně smá-
li. 
Radši jsme potom zmizeli do stanů, 
abychom se ještě nedočkali odvety. 
 

  Efča 

...je počátek každé lidské organizace a všeho lidského pokroku“ Bertrand Russell 

„Tři noční 

poutníci kráčeli 

tmou a přes cestu 

jim za chůze 

přeběhlo sedm 

koček. Černých.“ 

Skautský tábor ohrožoval nalomený strom 

V 
e čtvrtek 5.7. v brz-
kých ranních hodi-
nách se ocitl skaut-

ský a roverský tábor na Har-
rachově v ohrožení. V dů-
sledku již několikadenních 
silných větrů se nalomil je-
den ze stromů a hrozil spad-
nutím na spící skauty a rove-
ry. 

      Nebezpečí si naštěstí všiml 
jeden z roverů, Ondřej Kubera – 
Štaflík, který měl právě hlídku. „ 
Najednou jsem uslyšel silné 
prasknutí, které se pak v menší 
míře opakovalo v nepravidelných 
intervalech. Netrvalo mi dlouho a 
našel jsem jeho příčinu.“, říká 
zachránce situace, Ondřej. On-
dřej si zachoval chladnou hlavu a 
šel se poradit s vedoucími jiných 
táborů. „První za kterým jsem 
přišel mi akorát řekl, ať to ne-
chám na ráno a nenechal se vyru-
šit ze spánku, stěžuje si Ondřej. 

který pak společně s Ondřejem a 
dalšími dvěma vedoucími počkali na 
příjezd hasičů. 

     Nebýt Ondřeje a jeho duchapří-
tomnosti,  mohli jste zde nyní číst 
článek např. s titulkem: „Padající 
strom zabíjel na skautském táboře“. 
Namísto toho si však můžem od-
dechnout a ještě jednou si přečíst 
titulek nahoře. 

              Kulda 

 

Pozn.: Článek prosím berte s rezervou  

Hasičské auto přijíždí k táboru 

„Mně to však nedalo, věděl jsem, 
že v sázce jsou životy“, dodává. 
Nakonec se mu přeci jen podaři-
lo jednoho z vedoucích vzbudit. 
Společně pak zavolali hasiče, kteří 
přijeli a strom bezpečně pokáceli. 
„Operátorka  nejdřív říkala ať 
počkáme, že nás neslyší, protože 
fouká“, vzpomíná teď již s úsmě-
vem Pavel Konečný – Flek, který 
hasiče volal. „Ten strom skutečně 
mohl každou chvíli spadnout a 
někoho zranit či dokonce zabít“, 
potvrzuje vážnost situace člen 
Šluknovského hasičského zá-
chranného sboru a jeden ze zasa-
hujících, Petr Nedělkov. „Když 
mě Štaflík budil, nebral jsem to, 
co říkal, moc vážně, ale když jsem 
vyšel ven z tee-pee, (pozn. redak-
ce: tee-pee je speciální typ stanu 
původně užíváný indiány) ten 
strom tam vážně byl a mohl mi 
kdykoliv spadnout na hlavu!“, 
komentuje událost následující 
hlídka Michal Májský – Kulda, Profesionálové kácí 

strom, který ohrožoval 
tábor 

„Operátorka  

nejdřív říkala ať 

počkáme, že nás 

neslyší, protože 

fouká“ 



Roverský tábor Irminsûlu  

„Autorita není kvalita jedné osoby ve smyslu majetku či fyzických vlastností...  
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. . . S L U Ž B Ě . . .  . . . P O H O D Ě . . .  

. . . T R A D I C Í C H . . .  . . . O R I G I N A L I T Ě . . .  

. . . Z Á Ž I T C Í C H . . .  . . . T Ý M U . . .  

...a také zábavě, putování, spolupráci s oddílem, přemýšlení, odpočinku i pohybu... 
Více na http://www.skauting.cz/irminsul/  

Štaflík, foto: Flek + Kulda 

Tábor Irminsûlu 2007 byl o: 
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„V zaujmutých 

pozicích vyčkávali 

až do příchodu 

pachatelů, kteří, 

když léčka 

sklapla, neměli 

šanci na útěk“.  

Irminsûl zasahoval na Harrachově 

V 
 noci ze čtvrtka 
na pátek 13.7. 
proběhla na Har-

rachově poblíž Šluknova 
operace, při níž příslušníci 
jednotky Irminsûl zabrá-
nili organizované skupině 
skládající se z členů Ca-
melotu v bezdůvodném 
napadení tábora osmde-
sátky.  

Příslušnící jednotky Irminsûl 
vytipovali pravděpodobnou 
cestu pachatelů a pro zásah si 
vybrali koridor mezi 
„ostrůvkem“ a studánkou, 
který se jevil jako nejpříhod-
nější. „O chystaném útoku jsme 
se sice dozvěděli jen několik 
hodin předtím, ale jelikož tu tato 
hrozba byla už před několika 
dny, měli jsme zminula vše 
naplánováno a stačilo jen za-
ujmout pozice“, prozradil je-
den z účastníků zásahu. Na 
druhou stranu ale přiznává, že 
je informace o znovu chysta-
ném útoku poněkud zaskočila, 
jelikož první pokus ztroskotal 
již v základech a zásah nebyl 
nutný. „Ale i tenkrát jsme byli 
připraveni“, znovu připomíná 
jeden ze členů komanda. Dále 
jsme se dozvěděli, že Irmin-
sûlu se podařilo mezi pacha-
tele dostat člověka z vlastních 
řad, což ulehčilo situaci 
v několika směrech. „Zvládli 
bychom to však tak jako tak“, 
dodávají členové komanda. 

Samotný  zásah 
proběhl podle 
plánu. Koman-
do Irminsûl se 
rozmístilo po 
obou stranách 
koridoru skry-
té na jedné 
straně v lese a 
na druhé za 
balíkem slámy 
až na jednoho, 
který měl re-

flektor a ležel 
připravený na 
pomyslné cestě 
mezi oběma pozi-
cemi. 
V zaujmutých 
pozicích vyčkávali 
až do příchodu 
pachatelů, kteří, 
když léčka sklapla, 
neměli šanci na 
útěk. Operátor 
uprostřed reflek-
torem označil a 
zároveň oslnil cíle, 
načež se z obou 
stran vynořili zbylí 
členové komanda 
a zneškodňili pa-
chatele, nikdo 
neunikl. Celá akce proběhla 
v naprostě tichosti. „V takový 
úspěch jsme ani nedoufali. Měli 
jsme vytipované 3 pachatele 
s tím, že ostatní nejspíš uprch-
nou, ale alespoň překazíme 
útok. Nakonec jsme to ale zase 
všechno zvládli a dostali jich 
všech šest. To je výsledek tvrdé-
ho tréninku.“, říká další ze 
zasahujících. Když byla situace 
pod kontrolou, pachatele 
spoutali a  odvlekli je do blíz-
kého lesa, kde je přivázali ke 
stromům načež, až na dva 
operátory, všichni odešli. 
Pachatelé uvěřili, že je oprav-
du nikdo nehlídá a pravděpo-
dobně byli nemile překvapeni 
když se málem osvobodili, ale 
byli ihned zase zajištěni. 
„Právě pro takovýto případ jsme 
tam byli. Krom toho byla vážně 
sranda poslouchat, co si říkají.“, 
dodáva jeden ze dvou členů 
Irminsûlu, kteří zůstali na 
místě. Pachatelé byli dále bez 
hlídání drženi na místě tak 
dlouho,  dokud nebylo příliš 
pozdě na provedení útoku, 
poté jim byla dána šance na 
útěk. Dle očekávání se ihned 
po osvobození pokusili o 

napadení komanda Irminsûl na 
jeho základně, po zpozorová-
ní hlídek si to však rychle 
rozmysleli. Celý zásah prý 
proběhl bez zbytečného násilí 
a pachatelé nebyli nijak poni-
žování. „Vše proběhlo korekt-
ně“, ujišťuje velitel zásahu. 

Motiv pachatelů zůstává nejas-
ný, vedení Camelotu se od 
případu distancovalo a uvedlo, 
že o chystaném útoku nic 
nevěděli, což lze považovat za 
reálné. Důležité ale je, že se 
nikomu nic nestalo a že nevin-
ná vlčata a světlušky v táboře 
osmdesátky mohla klidně spát 
jako každou jinou noc. „Chtěl 
bych touto cestou poděkovat 
Irminsûlu, odvedli skvělou práci“, 
vyjádřil své díky jeden 
z vedoucích táboru osmdesát-
ky. Avšak sám velitel zásahu 
přiznává: 

„Žádost o zásah přišla z vyšších 
míst a nebyl proveden z vlastní 
iniciativy“, ovšem odkud kon-
krétně žádost přišla, prozradit 
odmítá. 

Kulda 

...Autorita popisuje mezilidský vztah, kdy jedna osoba vzhlíží k druhé a vnímá ji jako výše postavenou.“ Erich Fromm 

„Chtěl bych 

touto cestou 

poděkovat 

Irminsûlu, 

odvedli skvělou 

práci“ 

Příslušníci jednotky Irminsûl 
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Naše táborové hry  
aneb když byli Mýval, TeePee, Javor, Želvák-Šídlo ještě vlčaty 

V 
 červenci 1997 naše 
vlčata tábořila 3 týdny 
již tradičně v prostoru 

Harrachov u Šluknova.  

 

Krátce po zabydlení v našem tábo-
rovém městečku na palouku nad 
kuchyní nastaly chvíle, kdy byla 
zahájena táborová hra. Vše bylo 
obestřeno tajemnem, ale nastal  
večer, kdy to propuklo. Po večer-
ním rozkazu a spuštění vlajky, 
když zapad den, slunka svit a nad 
tábořištěm se rozhostila tma, 
jednotlivé šestky, vedené Baghý-
rou a mnou, Grizzlym, se vydaly 
podél rybníčků do rožanského 
údolí k žulovému lomu. Cestou 
k lomu nám tenkrát svítily desítky 
svatojánských broučků – světlu-
šek. Kolem našich hlav poletovali 
samečkové, v trávě při kraji cesty 
nehybně svítily samičky. Tajemnou 

náladu to jen zvyšovalo. S vlčaty 
jsme zakotvili na horní části lomu, 
po chvíli zdola zazářily pochodně  
a na jakémsi dolním nádvoří lomu 
přišlo několik rytířů ve středově-
k é m  o b l e č e n í ,  b r n ě n í , 
s mohutnými meči a štíty, aby 
vyhlásili zahájení rytířské hry Do-
bývání hradu Mons Lupus (= Vlčí 
hora), která připravila na dobu 
tábora vlčatům řadu úkolů. Zahá-
jení bylo velmi působivé. 

Na druhý den bylo úkolem pro 
jednotlivé rytířské družiny si při-
pravit stejnokroje – bílá trička byla 
batikována modrou barvou – po 
vysušení vypadala bezvadně. Takto 
uniformovaní rytíři si museli vyro-
bit dřevěné meče, další úkol. Na 
louce za stany byl z válcových 
b a l í k ů  v y b u d o v á n  h r a d 
s maskovaným přístřeškem, ten se 
dobýval, dále střelba lukem na cíl, 

sportovní discipliny jako sprint, 
házení míčkem do dálky a na cíl, 
skok do dálky a do výšky, šplh na 
laně na strom, pečení hada (viz 
některé obrázky), budování pozo-
rovatelny a měření azimutu objek-
tů. Takže jsme si to užili. 

Příště Vám vylíčím jiné táborové 
hry, které jsme uskutečnili ještě 
před r. 1997, rád na to vzpomí-
nám. A že je na co vzpomínat, říká  

Grizzly. 

 

„Nic neposílá autoritu tak jako ticho.“ Charles de Gaulle 

Nástup rytířských družin  

Hrad – pevnost  Mons Lupus 
(Vlčí hora) 

Posed (Jagdkanzel) na naučné 
stezce Taubenberg (Holubí 

hora), NSR  Kája - rytíř z Artušovy družiny 

Vlčata, Baghýra a Pooh budují 
Mons Lupus 

Skoro všichni na hradní pozo-
rovatelně 

Teepee a jeho skokanský styl 

Rytířská hra – peče se had  

„Bílá trička byla 

batikována 

modrou barvou - 

po vysušení 

vypadala 

bezvadně.“ 
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„Tohle je 

24hodinový 

úvazek, který ale 

rozhodně stojí za 

to a všem ho 

doporučuji“ 

Klokánkovo slovo 
J 

á jsem v současné 
době na mateřské. 
Našemu Matyáško-

vi už je osm měsíců a je 
to pěkný divoch. Začíná 
lézt a sedat si. A když to 
nejde po čtyřech, tak vá-
lením sudů se dostane 
vždycky tam, kam potře-
buje.  

Což bývá většinou místo, 
které se 
rozhodně 
nezamlou-
vá mně, 
např. ke 
kabelům od 
počítače, 
k DVD 
přehrávači, 
atd. 

Jeho oblí-
benou 

činností je válet se po dlažbě 
v kuchyni a bedlivě sledovat, 
co já právě dělám. Taky nám 
začíná povídat: „Da, da, da; 
bla, bla, bla; jéje, jéje; ďam, 
ďam.“ Z dětských her ho 
nejvíc baví „Kuk“ a už umí 
„Paci, paci, 
pacičky“. 

Chodíme na 
plavčo pro 
miminka a 
taky na cvičení 
pro malé děti. 
Být ve vodě 
ho moc baví. 
Hrozně rád 
cáká a kope 
do vody, takže 
já si vždy v bazénu docela 
zaposiluji, abych ho udržela 
nad hladinou. 

Vždycky jsem se těšila, jak „až 

budu na mateřské“, budu mít 
mnohem více volného času 
než ve škole nebo v práci. 
Zatím je opak pravdou. Tohle 
je 24hodinový úvazek, který 
ale rozhodně stojí za to a 
v šem ho  doporuču j i . 

(Samozřejmě až tehdy, kdy 
budete sami chtít.)  

Klokánek 

„Jednat autoritářsky je ten nejjistější způsob, jak všechnu autoritu ztratit.“ R. Sabatier 

Ze SázavaFestu 2007 
S 

tojím, mám zavře-
né oči a pohupuju 
se v rytmu živé 

hudby. Nechávám se uná-
šet atmosférou. Lidé oko-
lo mě výskají, někteří ská-
čou. Setkání největší čes-
kých hudebních umělců je 
přímo přede mnou. 

Dnes jsem si poslechla Honzu 
Budaře a Eliščin band. Uchvá-
til mě jeho intelektuální a 
přesto jednoduchý humor. 
Ráda jsem se přidala 
k obrovskému potlesku pod 
barevným šapitó. I autorské 
čtení Michala Viewegha a 
Ireny Obermannové mě veli-
ce zaujalo. Stále přemýšlím o 
Irenině lehce feministické 
povídce. Teď mě ale ze snění 
vytrhly mohutné ovace. Na 
podiu se objevil skvěle vysty-
lovaný Dan Bárta a mírně 
„šaškovsky“ oblečený Matěj 
Ruppert. Čekaly mne dvě 

hodiny jamu tří osobitých 
skupin. Byla jsem zvědavá jak 
se JAR, Monkey Bussines a 
Dan Bárta s Ilustratosphere 
poperou s improvizací přímo 
na podiu. Jekot se stále zvět-
šuje. Fanynky výskají. Každých 
deset vteřin mi slečna vedle 
mě skočí na nohu, což mě 
trošku rozhodí. Snažím se 
toho nevšímat a užívat si spo-
jení Ruppertova měkkého a 
Bártova spíše chraplavého 
hlasu. Do toho se občas vloží 
vtipný „rap“ Michala Viktoříka 
z JAR (kdo nezná, přišel o 
hodně). Ty doprovází výbor-
né dechové trio, dva bubeníci, 
tři kytaristé, jeden basák a dva 
klávesisti v podání Ondry 
Brouska a Romana Holého. 
Toto skvělé složení hudební-
ků doplňuje černošská zpě-
vačka se sametovým hlasem 
Tonya Graves. Vím, že až 
tenhle jam skončí, bude ko-

nec celého festivalu. Uteklo 
to tak rychle. Za pět minut 
budou dvě hodiny ráno, po-
slední písnička. Za pět minut 
půjdu dlouhou cestou dosta-
nu a ještě delší k Toi toikám. 
Budu doufat, že tentokrát 
poteče v areálu více než čtyři 
kohoutky a na čištění zubů 
nebudu čekat více než patnáct 
minut (to ovšem nemělo na 
hodinové čekání na sprchu). 
Vím, že moje kamarádka bude 
mít ještě dvě hodiny před 
usnutím a minimálně tři hodi-
ny po vzbuzení blažený 
úsměv. Ve stanu si budu pře-
mítat všechny výborné skupi-
ny a zážitky, které mě za čtyři 
dny v Kácově u Vlašimi potka-
ly. Splynutí nádherné přírody 
okolo řeky Sázavy a příjemné 
hudby bylo pro mě nezapo-
menutelné.  

Manda 

„Splynutí 

nádherné přírody 

okolo řeky 

Sázavy a 

příjemné hudby 

bylo 

nezapomenutel-

né.“ 
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„To, co jste, křičíte tak hlasitě, že neslyším, co říkáte.“ Ralph Waldo Emerson 

O Irminsûlu v novinách Prahy 10! 
Kapka je přínosem i pro nás, 
účastníky - vede k zamyšlení 
nad tím, co je v životě důleži-
té, aktivnímu přístupu a v 
neposlední řadě i ke zlepšová-
ní komunikačních dovedností. 
A pro ty, co chtěli, i možnost si 
procvičit angličtinu, neboť natan-
kovat přijela i řada cizinců. Větši-
nou se sice nechtěli bavit a říkali, 
že česky neumí, ale jakmile jim 
byla nabídnuta angličtina, byli neu-
věřitelně přátelští, vstřícní, přispěli 
a při odjezdu nám mávali. Jako 
Švédka - jak jinak než ve Volvu. 

Jako Kanaďan se slovy "mluvím 
česky - trochu, učím se". Jako 
Holaňdan, který mě ujišťoval, že 
Dutch je něco jiného než Deutsch. 
Jako Australan, který kdysi také 
skautoval a z jehož rozhovoru 
uvádím výňatek: 

Dobrý den, my jsme skauti... 

-I don't speak Czech... 

So, do you speak English? 

-Yeah, English. 

We are scouts and we are 
voluntaries for non-profit company 
which works against leucemia. We 

collect money and we have 
a small present for 
everybody who gives us any 
amount of money. The 
present is cleaning the car 
window. 

(pause) 

So, what's your decision? 

-I've made a decision before 
you started to speak. 

And it was...? 

-YES! 

Štaflík 

Skauti umývali okna kvůli leukémii 
V pátek 15. června jste mohli 
na benzinové pumpě Esso ve 
Vršovické ulici potkat partu 
skautů v bílých tričkách, kteří 
nabízeli umytí oken aut. Na 
benzínkách v padesátce měst 
a obcí celé ČR totiž už pode-
váté probíhala akce s názvem 
Kapka, kterou pořádají skauti 
společně s Nadací pro 
transplantaci kostní dřeně. 

Peníze, které skauti za umytí skel 
od řidičů vybrali, pomůžou lidem, 
kteří trpí nemocemi krvetvorby. 
Akce se z Prahy 10 zůčastnilo 
sedm skautů a skautek z 92. stře-
diska Šípů, kteří se střídali po 
směnách. Díky úsilí skoro 900 
skautů se loni vybral téměř milion 
korun. Tyto peníze umožnily zápis 
do registru dárců kostní dřeně 
desítkám těch, kterým není lhos-

tejný osud lidí nemocných leuké-
mií a dalšími poruchami krvetvor-
by. „Nejčastěji lidé přispívali 50 
korun, ale našel se i jeden ko-
lemjdoucí, který do kasičky hodil 
pětisetkorunovou bankovku.“ 
potvrzuje Ondřej Kubera, vedoucí 
oddílu starších skautů a jeden z 
letošních „kapkařů“. 92. Středisko 
Šípů se mimo Kapky účastní i Kvě-
tinového dne, jehož výtěžek slouží 
k boji proti rakovině , a říjnové 
sbírky Postavme školu v Africe, 
která si klade za cíl získat pro-
středky k vybudování nových škol-
ních zařízení v Etiopii. Aktivní 
účast na sbírkách je pouze jednou 
z mnoha činností střediska.  

Info:  

http://www.skauting.cz/92.stredisko/ 

Jan Charvát - Klokan 
 

Článek můžete najít na:  
http://www.p10.cz/ 

Umývání oken přineslo prostředky pro nemocné leukémií 

Foto: Klokan 

„Peníze, které 

skauti za umytí 

skel od řidičů 

vybrali, pomůžou 

lidem, kteří trpí 

nemocemi 

krvetvorby.“ 

„Díky úsilí skoro 

900 skautů se 

loni vybral téměř 

milion korun.“ 
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„Jsme velmi rádi, 

že mezi námi 

máme tak 

významnou 

osobnost, která se 

tak výrazným 

způsobem 

zasloužila o 

zavedení nových 

vědeckých metod“ 

Bohuslav Strauch - černý baron/pétépák 
Vědec, učitel i skaut 

D 
oc. RNDr. Bohu-
slav Strauch, CSc., 
skautskou pře-

zdívkou Grizzly, patří mezi 
významné obyvatele Prahy 
10. Narodil se 22.12.1929 
v Polici nad Metují v rodině 
živnostníka – kožešníka a 
kloboučníka. Absolvoval 
náchodské gymnázium a 
byl posléze přijat na Příro-
dovědeckou fakultu Univer-
zity Karlovy, obor přírodo-
pis-chemie, později užší 
specializace chemie.  

V březnu 1951 byli rodiče a 
starší bratr vzati do vazby a 
majetek byl rodině zcela zkon-
fiskován. Matka zemřela ve 
vyšetřovací vazbě (1952). I další 
rodinní příslušníci byli per-
sekvováni režimem. Bohuslav 
Strauch v témže roce narukoval 
na vojnu. Nebyl mu povolen 
studijní odklad, takže přerušil 
svá univerzitní studia. Sloužil  u 
roty „Z“ IV. praporu  PTP 
v Radvanicích u Ostravy. 
„Pétépáci“, neboli Pomocné 
technické prapory, byli přede-
vším odkladištěm politicky 
nepohodlných lidí. Na jámě 
Ludvík pracovali především 
synové zemědělců, živnostníků, 
ale byli zde i dělníci, studenti, 
vysokoškoláci včetně teologů 
s tzv. klasifikací „E“ – politicky 
nespolehliví, nežádoucí. Zažívali 
neustálý psychický tlak, byla jim 
dávána najevo společenská 
méněcennost, vyhrožování a 
různé způsoby ponižování byly 
na denním pořádku. Korespon-
dence s rodinou byla sporadic-
ká a cenzurovaná. B Strauch 
začal v překládce na dolu Jin-
dřich v Karviné (asi 3 týdny), na 
Ludvíku pak převážně razil 
dopravníkové chodby, pár mě-
síců potom jako důlní zámečník. 
Propuštěn byl v únoru 1954, 
pracoval potom půl roku 
v rodném městě v cihelně „v 
hlíňáku“ . V říjnu roku 1954, po 
vojně, nastoupil do 3. ročníku 
chemie na tehdejší MFF UK.  

V roce 1955 podal 
na generální proku-
raturu stížnost pro 
porušení zákona 
v případě otce a bratra. 
Otci byl snížen trest z 10 
na pět let a bratrovi na sedm 
let.  Žádost o rehabilitaci rodi-
ny v roce 1968 přerušil vstup 
vojsk Varšavské smlouvy. Rodi-
na byla plně rehabilitována po 
sametové revoluci. 

Vědeckou dráhu začal Bohuslav 
Strauch ještě během studií. Byl 
přijat na fakultu jako pedagogic-
ký asistent před ukončením 
studia v roce 1957, na fakultě 
pracoval až do roku 1995. Vě-
noval se na Karlově universitě 
především u nás tehdy málo 
známé molekulové spektrosko-
pii (vibrace molekul jako meto-
da analýzy látek). Obhájil roku 
1967 v tomto oboru kandidát-
skou práci (titul CSc.), ačkoli 
metoda byla v té době něčím 
zcela novým. Vědecky připravil 
25 diplomantů a přes 20 dokto-
randů, habilitovat se vzhledem 
k nastupující normalizaci ne-
mohl. Byl mu nabídnut tzv. 
velký doktorát, pokud se zapíše 
na večerní univerzitu marxis-
mu-leninismu, neboli nechvalně 
známý zpolitizovaný VUML, což 
odmítl. Docentem na Přírodo-
vědecké fakultě  UK byl po 
řádném habilitačním řízení 
jmenován až roku 1990.  

Je autorem prvních česky psa-
ných monografií o molekulové 
spektroskopii, přednášel na 
kurzech UNESCO, je spoluau-
torem přehledu středoškolské 
chemie a dalších gymnaziálních 
učebnic v oboru. Získal mnoho 
ocenění, mezi jinými i medaile 
Jana Marka Marci, udělované 
významným pracovníkům ve 
spektroskopii. 
V Československé spektrosko-
pické společnosti řídil 25 let 
odbornou skupinu vibrační 
spektroskopie. Zavedl postgra-
duální kurzy v infračervené a 
laserové Ramanově spektro-

skopii, na nichž se dodnes podí-
lí. Věnuje se vzdělávání při 
Univerzitě třetího věku (pro 
seniory), do roku 2005 učil 
chemii na Arcibiskupském gym-
náziu a na Gymnáziu Bernarda 
Bolzana.  

Skautem je Grizzly celý život, 
od roku 1938. V době zákazu 
Junáka nacisty byl členem tajné 
družiny a udržoval kontakt 
s oddílovým vůdcem. Po válce 
do roku 1948 vedl skauty 
v rodném městě,  při obnově 
Junáka 1968-70 v 92. středisku 
Šípů na Praze 10 na Zahradním 
Městě vedl nejmenší děti - 
vlčata, stejně tak po revoluci do 
roku 1998. Působí jako lektor a 
instruktor skautských vzděláva-
cích seminářů pro vedoucí 
oddílů – tzv. lesních škol. Skaut-
skou metodou vedl děti i za 
hluboké totality, a to jako ve-
doucí lyžařských jarních kurzů  
pro děti zaměstnanců fakulty. 
V současné době se velmi aktiv-
ně podílí na chodu 92. skaut-
ského střediska.  Mohli jste číst 
i některé jeho články o skau-
tech, které publikoval na strán-
kách těchto novin. 

 
Jsme velmi rádi, že mezi 

námi máme tak význam-

nou osobnost, která se 

tak výrazným způsobem 

zasloužila o zavedení no-

vých vědeckých metod a 

neopustila ideály skautin-

gu ani za totality.   

Jan Charvát - Klokan, 92. 

středisko Šípů. 

 

„Každá autorita spočívá na výhodách, které přináší tomu, kdo ji poslechne.“ Napoleon Bonaparte 

Grizzly na letošní zahradní pár-
ty 92. střediska Šípů  

Článek byl uveřejněn v Novinách Prahy 10, ročník 17, číslo 14 v rubrice Osobnosti Prahy 10  
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„Do rukou každého jednotlivce je vložena kouzelná moc dobra či zla – tichý, neuvědomělý, neviditelný vliv jeho života... 

Byli jsme na pohřbu 
P 

rávě v den 100. výročí 
skautingu,     1. srpna,  
jsme na Olšanských 

hřbitovech vyprovodili na 
poslední cestě bratra Julka – 
Akelu. 

Kdo byl bratr Julek – Akela? 
MUDr. Julius Müller, mezi námi 
známý jako Julek nebo Akela, 
patřil v letech 1968 – 70 a po 
l i s t o p a d o v é   r e v o l u c i 
k obnovitelům Junáka na Praze 10 
a byl předsedou Obvodní rady 
Junáka jak před 3. zákazem české-
ho skautingu, tak v 90. letech po 
dvě funkční období, potom jejím 
čestným předsedou, pracoval 
v krajské radě Oldskautů a do své 
náhlé smrti pilně na Pražské radě 
Junáka. Patřil mezi nejobětavější 

pražské skautské funkcionáře.  

Bratr Julek, jindřichohradecký 
rodák po gymnáziu studoval medi-
cinu nejprve na Palackého univer-
sitě v Olomouci a potom na Vo-
jenské lékařské akademii v Hradci 
Králové. Po promoci nastoupil 
nejprve jako vojenský lékař 
k útvaru v Tachově. Vzhledem 
ke svým odborným kvalitám po-
stupně zastával ve vojenském 
zdravotnictví vyšší funkce, nako-
nec na ministerstvu národní obra-
ny. 

Julek pocházel ze skautské rodiny 
a od mládí skautoval, vedl dlouho-
době vlčata a významně se angažo-
val na obnově Junáka. Za to tvrdě 
zaplatil v r. 1969 – ve svých 39 
letech byl z ministerstva vyhozen a 

z armády propuštěn, dlouho si 
hledal zaměstnání než ho přijali 
jako závodního lékaře. V době 
normalizace Julek byl pravidelným 
hostem na táborech 35. střediska, 
které přešlo pod ochranu Čs. 
svazu turistů. Po listopadu byl 
rehabilitován a povýšen do hod-
nosti plukovníka, ještě letos obdr-
žel nejvyšší vyznamenání minister-
stva obrany.  

Posledního rozloučení se  za naše 
středisko zúčastnili Flek, Robin, 
Roger a Grizzly vedle dalších skau-
tů z Prahy 10, mnoha členů Svojsí-
kova oddílu a zástupců ústředí. 
Pohřeb proběhl s vojenskými po-
ctami s výstřelem tří salv. 

 Grizzly 

„Patřil mezi 

nejobětavější 

pražské skautské 

funkcionáře.“ 

„Kdo byl bratr 

Julek – Akela?  

MUDr. Julius 

Müller patřil 

v letech 1968 – 

70 a po 

listopadové  

revoluci 

k obnovitelům 

Junáka na 

Praze 10 .“ 
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„To všechno 

kolem vás 

přesvědčí, že je 

přeci jenom lepší 

vystrčit nos 

z domu.“ 

Kterak jsem přešel Roháče... 

P 
íše se datum 1. 
srpna a já zběsile 
obepisuji a obvolá-

vám své přátele, dávám 
inzeráty na nejčtenější 
roverské portály  a hltím 
konference zprávou: 
„Chcete jet do Roháčů?“. 
Případní zájemci se však 
ozývají až poté, co jsme 
d o  h o r  v y r a z i l i 
s kamarádem Honzou 
sami …  

Hodláme strávit 5-7 dní pře-
chodem nejopuštěnější části 
Tater a to Tater Západních, 

čili Roháčů. Dlou-
ho jsme přemýšleli 
o konceptu pře-
chodu a nakonec 
se rozhodli pro 
verzi „kemp, stan a 
velký batoh dole = 
s malým batůžkem 
dlouhá celodenní 
túra po hřebenech 
“. Sice tím přichá-
zíme o dobrodruž-
ství v podobě hle-
d án í  noc l ehu 

v horských kolibách a 
v borůvčí vedle medvědů, 
zato nám nedělá problém ujít 
15ti hodinovou trasu za hodin 
10. Což je vzhledem 
k systému turistického znače-
ní na Slovensku (rozcestníky 
udávají předpokládaný čas, 
nikoliv kilometry) poměrně 
úsměvné a povzbuzující.. Nád-
herné počasí a výhledy nám 
umožňu j í  p řeh l édnou t 
z jednoho konce Tater na 
druhý a tak zdoláváme vrcho-
ly jako Kriváň (2494), Baníkov 
(2178), Bystrá (2248) jeden 
po druhém a po 7dmi neúpl-
ných dnech putování máme 
v nohách asi 63 hodin chůze. 
Spousta borůvek a malin nám 
každý den dodává energii 
k překonávání  každodenních 
velkých převýšení. Přes to, že 
jsme oba odjížděli úplně zni-
čení a s krátkodobým pře-
svědčením, že nás do hor už 

nikdo nikdy nedosta-
ne, ty nádherné výhle-
dy a divoká příroda a 
údolí, kde za půlden 
nepotkáte živáčka a 
kde na vás pískají 
syslové vybíhajících 
z nor, ta horská plesa, 
kde se dalo osvěžit, ty 
horské potoky, ze kterých se 
dalo rovnou pít a ten adrena-
lin na horských hřebenech, 
kde se člověk musel držet 
řetězů, aby nespadl ze srázu 
dolů a zkrátka to všechno 
kolem vás přesvědčí, že je 
přeci jenom lepší vystrčit nos 
z domu :-). 

Bezpečnostní útržky:  

Díky hezkému počasí, dobré-
mu vybavení a možná i štěstí 
se nám nakonec nevymstilo, 
že jsme jeli do hor sami dva. 
Nicméně bezpečnostní hledis-
ko tří osob má určitě opod-
statnění a 
doporuču-
ji ho do-
držovat. 

Vybaven í 
jsme balili 
tak, aby 
bylo co 
n e j l e h č í , 
ale i za 
krásného 
t e p l é h o 
dne jsme nakonec využili i 
kulicha a rukavice, dostatek 
baterií do baterky nám jedno-
ho dne (nebo spíše noci) 
posloužil k nalezení horské 
chaty, o které už jsme ani 
nedoufali a půjčené telesko-
pické hůlky mi pomohli se 
„dobelhat“ z hor domů, takže 
nic nakonec nepřišlo nazmar. 

Nastudovaný manuál „kterak 
se chovat v případě potkání 
medvěda“ nakonec nebyl 
potřeba, ale možná, že je to 
dobře. Nicméně se nám ne-
podařilo zahlédnout ani hor-
ské kamz íky ,  kterých 

v posledních letech prý hodně 
ubývá. 

Dle informací místních jsme 
během přechodu dokonce i 
procházeli místy, kde v zimě 
před dvěma lety nalezli smrt 
mistři světa v raftingu a zku-
šení čeští skauti. Šli jsme tam 
však až s denním odkladem, 
kdy už nepršelo a nehrozilo 
tak velké nebezpeční uklouz-
nutí. Zkrátka jsme nevyhledá-
vali adrenalin za každou cenu 
jako oni, kteří přes obdržení 
pokuty od horské služby pro-
cházeli nebezpečným lavino-

vým polem.  

Čím více jsem sahal na dno 
svých fyzických sil, tím jsem 
také zkoušel  svou psychickou 
zdatnost a mohu říci, že to 
rozhodně byla zajímavá zkuše-
nost.  

Třeba se vám fotky zalíbí a 
budete se tam chtít také podí-
vat. Rozhodně doporučuji a 
zkušenosti i případné materiá-
ly a popisy tras rád předám. 

No asi budu muset začít při-
spívat více, nějak mi to dneska 
nešlo. 

Tee-Pee 

...Je to prostě trvalé vyzařování toho, jaký člověk skutečně je, ne toho, co předstírá.“ William George Jordan 

„Nastudovaný 

manuál „kterak se 

chovat v případě 

potkání medvěda“ 

nakonec nebyl 

potřeba“ 
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„Výs tava se ko nala  na mno ha mís tech cel ého svě ta a všud e, kde proběh la, vzbu dila z as loužen ou p ozo rnos t “ 

„Autorita bez moudrosti je jako těžká sekera bez ostří, připravena více zraňovat než sloužit.“ Anne Bradstreet 

Psali jsme před lety: Vysazeni v Německu 

J 
e mnoho článků, co 
jsme ve středisku na-
psali – ať už do Luku či 

na nějaký web. Mnohé z nich 
sklidili velký úspěch, proto 
bychom vám rádi znovu při-
pomínali ty nejzajímavější. 
Ten následující je z výsadku 
roverského kmene Irminsûl v 
Německu z tábora ve Šlukno-
vě 2006. 
Po jeden a půlhodinové jízdě au-
tem jsme byli – již za světla – vysa-
zeni uvnitř malebné, romantické – 
pro nás však neznámé – krajiny. 
Naše první pohledy zamířily na 
ceduli s nápisem National park 
Sächsische Schweiz. Intuitivně 
jsme si zvolili jednu cestu, která 
nás zavedla do podivného Lich-
tenhainu s ještě podivnější mapou. 
S neuspokojenými základními lid-
skými potřebami jsme pokračovali 
směr Ottendorf. Z polospánku 
nás dočasně vyvedl strom plný 
krásných velkých červeňoučkých 
šťavnaťoučkých, leč červíčkovi-
tých, třešní. Netrpělivě tam na nás 
také čekala další německá mapa, 
která nám sdělila, že jsme si cestu 
opět nezkrátili. Hodný německý 
pán nám poradil, jak se dostat 
k Labi na lodičky, leč tento nápad 
zdál se nám poněkud nešťastný. 
Vytrvali jsme a dostalo se nám 
rady nad zlato, že máme vyrazit 

do Sebnitzu, jenž se 
na oné inteligentní 
mapě samozřejmě 
nenacházel.  
Po cestě, o které ani 
pomalu nevíme, že 
proběhla, jsme si 
všimli odbočky na jiný 
přechod – lepší. Na 
kraji lesa jsme mohli 
vidět pozoruhodné 
sochy. Podivné na 
tom však bylo, že 
každý je popisoval tak trochu jinak 
a ještě podivnější, že po přiblížení 
úplně zmizely. Přešli jsme hranice, 
za kterými na nás čekala pravá 
česká mapa, po které jsme tak 
dychtivě toužili. Až zde se nám 
dostalo vody, kterou jsme tak 
nutně potřebovali a která nás zase 
postavila na nohy. V relativně 
dobré náladě a výjimečně ne ve 
spánku jsme vyrazili do Mikulášo-
vic. Dokonce se našel jeden hodný 
Němec, který nás posunul o 500 
m blíže. Zde jsme se rozhodli 
sehnat nějaké jídlo na alespoň 
částečné zacpání žaludků a řeznic-
tví nám připadalo jakožto dobré 
zázemí. 
Štaflík: Dobrý den, my hrajeme 
takovou skautskou hru a nemáme 
žádné jídlo ani peníze. Už jdeme asi 
10 hodin a ještě dlouho půjdeme. 
Neměl byste tady něco zadarmo? 

(Kulda se tváří jako hladový a unave-
ný chlapeček) 
Řezník: No, to teda nemám. 
(chvíle ticha, Štaflík neodvrací po-
hled) 
Řezník: Ty vole a to fakt nemáte 
žádný prachy? 
Štaflík: Ne, vůbec žádný. 
Řezník: Tak tady máte (předává 
několik buřtů) 
 
Vítězoslavně odcházejíce a doufají-
ce v brzký odvoz stopem a mysle-
jíce, že razíme směr Šluknov, se 
unaveně belháme dál. Po strastipl-
ném putování jsme pěšky dorazili 
do Šluknova netušíc, kolik kiláčků 
nám ještě zbývá. Přesto jsme to 
všechno zvládli a s exponenciálně 
rostoucím počtem přestávek jsme 
úspěšně – tak akorát na oběd – 
dorazili do tábora.  

Kulda + Štaflík 

Kalendář akcí - září 2007 

„Naše první 

pohledy zamířily 

na ceduli 

s nápisem 

National park 

Sächsische 

Schweiz.“ 

Informace k akci: 
- 20.9. od 19:00 v klubovně Práčská. 
- Dozvíte se tu, co to jamboree je, co se tam dělo a 
jak probíhaly oslavy sto let skautingu. 
Ondřej Kurz - Shorty (ondrejkurz@gmail.com). 

Informace: http://www.otevrena-veda.cz/ov/ 
Studentská konference se letos koná stejně jako loni 
v budově Akademie Věd ČR. Letos se jí zúčastní 19 
středoškolských studentů mezi nimi bude i člen 
našeho střediska - Pošťák. 

http://data3.edisk.cz:8080/a/a053adf2da6f24d9b6f1c64519f5b128/letak-Berounka.pdf 



Comics by Šikulka - 2nd part 
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Comics by Šikulka - 2nd part 
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Author: Šikulka. 

CONTINUATIONS ARE 

BEING PREPARED. 



 

Tým Luk: 

Flek 

Grizzly 

Kačenka 

Malíček 

Manda 

Myška 

Pošťák 

Sylva 

Štaflík 

Tee-pee 

Tom 

Veverka 

Želvák 
 

Kompletace + grafická úprava: Pošťák + Tom 

Konzultace: Štaflík 

Jazyková korektura: každý sám 

Tisk: Flek, Tee-pee + každý sám 

 

http://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 


