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M 
ilý čtenáři, 

66. číslo Luku si 
dovoluji nazvat 

jako číslo „světové“.  

Můžeme zde vidět, jak se český 
skauting stále více propojuje 
s celý světem. Největším důka-
zem je světové Jamboree, které 
se konalo na přelomu července a 
srpna v Anglii a bylo vyvrchole-
ním oslav 100 let skautingu. Čes-
kou republiku reprezentovalo 
300 skautů, z nichž 4 byli 
z našeho střediska. Dojmy a zá-
žitky z Jamboree si můžete pře-
číst právě v tomto čísle. Pozadu 

ale  se svou „světovostí“ určitě 
nezůstávají Veverka, Tee-pee, 
Štaflík a Iáček. Tee-pee se nám 
svěřil, že to, že máme v Čechách 
nejhezčí holky na světě není 
pravda. Slečny z Chile, Botswany, 
Brazílie a Japonska, které s ním 
studují v USA jsou prý mnohem 
atraktivnější. Což nás trošku 
mrzí, ale nevadí :-), u jeho dopisu 
se určitě pobavíte. Veverka zase 
v jiné části světa (Francii) spolu-
organizovala roverský národní 
tábor, který se moc povedl. Jsem 
ráda, že Veverku brzy opět přiví-
táme v naší malé zemičce, i když 

jen na chvilku. No a nakonec 
Štaflík a Iáček, kteří se účastnili 
mezinárodního tréninkového 
semináře v německém Kasselu. 
Více se také dozvíte o tom, co je 
to „Svojsíkův oddíl“, budete se 
bát u fotohororu od Lvíčat a 
nadchne Vás Šikulčin comics. Luk 
je dle mého názoru stále kvalit-
nější a obsahuje také více pří-
spěvků. Takže nezbývá než se do 
něj pustit.  

Přeji příjemné čtení… 

Tereza Hypšmanová - Manda,  

členka Týmu Luk 

Luk se stává světovým! 
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„Nový oddíl 

mladších dětí  s 

názvem Osmička 

byl úspěšně založen 

na základní škole 

Křimická“ 

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.  
 

Na 60 účastníků „vody s 
rodiči“ vyrazilo na zářijové 
sjíždění Berounky. Počasí nám 
hrálo do pádla, takže jsme si 
užívali nádherného sluníčka. 
Cestou jsme potkali zajímavé 
vodní tvorstvo - Flek byl na-
paden téměř dvoumetrovým 
hadem a také dvě vodní želvy 
udivily téměř celou posádku. 
Zajímavá byla i zastávka v 
Nižboru. Skupinka méně hla-

dových vyšplhala na místní 
zámek, kde nalezla SKAUT-
SKÉ muzeum hodné navští-
vení. Čili jestli budete mít 
cestu kolem a trochu vás 
zajímá historie skautského 
hnutí, tak neváhejte a v mu-
zeu se zastavte. Vstupné je 
dobrovolné. 

 

Jamboree večeru  plného 
fotek a poutavého povídání, 
který se uskutečnil v klubov-
ně Práčská, se zúčastnilo čty-
řicet diváků. Dozvěděli jsme 
se, jak to tam vypadalo. S kým 
vším jste si mohli popovídat a 
jaké atrakce a zajímavosti byly 
pro členy Jamboddílu připra-
veny. Na závěr proběhlo pro-
mítání pořadu ČT Fenomén, 
který se v jednom z dílů vě-
noval i skautskému hnutí a 
jeho oslavě 100 let.    

Nový oddíl mladších dětí s 
názvem Osmička byl 
úspěšně založen na základní 
škole Křimická 
v Horních Mě-
c h o l u p e c h . 
Během prvních 
dvou týdnů se 
do něj přihlásilo 
více než 15 
dětí, pro které 
by bylo obtížné 
dojíždět do 
některého již zaběhnutého 
oddílu na Zahradním Městě či 
Sídlišti Košík.  Zájem rodičů o 
skautskou činnost, představu-
jící komplexní program využití 
volného času a výchovy 
pro děti a mládež všech věko-
vých kategorií, byl veliký a 
díky velmi vstřícnému přístu-
pu paní ředitelky můžeme 
schůzky pořádat přímo v 
areálu školy.  

 

Střediskový volební sněm, 
jenž se koná každé 3 roky, 
proběhne dne 9.10. 2007. 
Volit se bude vedoucí středis-
ka a jeho zástupce, revizní 
komise, členové rady a zá-
stupci do sněmů vyšších orga-
nizačních jednotek (obvodní, 
krajský a valný sněm). Kandi-
dátky v současné době sbírá 
kandidátní komise.  

 

Zimní tábor o jarních 
prázdninách na chatě Ju-
nák plánují oddíly Camelot a 
Osmdesátka. Chata Junák je 
umístěna v Krkonoších - 7 
kilometrů od vrcholu Sněžky. 
V plánu je lyžování, sáňkování  
a hromada her. Doufejme, že 
bude hodně sněhu, ale ne zas 
tolik, aby se na chatu oddíly 
vůbec dostaly. 

 

Vrcholí období žádostí o 
granty magistrátu hl.m. Pra-
hy a též o dotace MŠMT. 
Držte nám palce, ať získáme 

dostatek prostředků pro 
udržení nízkého registračního 
poplatku.   

Ve spolupráci s obchodní-
mi centry Hostivař a Eden 
se poslední prázdninový ví-
kend uskutečnila akce pro 
děti. Skauti tak zpříjemnili 
vstup do nového školního  
roku téměř 500 dětem. U 
OC Hostivař měli návštěvníci 
možnost nejen zaskákat si v 
připravených nafukovacích 
hradech, ale i zahrát si několik 
jednoduchých her, případně 
malovat. V OC Eden byla 
akce zaměřena na ukázku 
oddílové činnosti - hledání 
pokladu s využitím GPS zaří-
zení. Rodiče si mezitím mohli 
prohlédnout připravené ná-
stěnky oddílů a též získat 
konkrétní informace  či kon-
takt.  

 

DUNA… to je znamení 
celostřediskové výpravy, 
která se uskuteční v době 
podzimních prázdnin. Nadše-
ný tým, nízká cena, dobrá 
základna, co víc si jen přát? 
Snad jen hezké počasí.  

Příjemný začátek podzi-
mu všem přeje,  

Flek 

Bez otáčení jde, kdo míří ke hvězdám.  

Skautské muzeum 

Duna 

„Počasí nám hrálo 

do pádla, takže 

jsme si užívali 

nádherného 

sluníčka“ 



S T R Á N K A  3  

Voda s rodiči 2007 

Houževnatost zdolá každou překážku. 

„Berounka je 

pohodová řeka 

a v kombinaci se 

slunečným 

počasím to byl 

nádherný 

víkend….“ 

Vody se letos účastnilo na šedesát rodičů, vedoucích a dětí... . 

Přenášení.. 

Vyrážíme... 

Želva s Albertkou překonávají jeden z jezů  

Potkali jsme exotické želvy 

Však mi je dojedem... 

Autor: Flek 



Překážka mě neohne.  
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Prezentace Jamboree ve středisku 

V 
e čtvrtek 20. září 
se sešlo celkem 
velké množství lidí 

a všichni byli zvědaví na 
jedinou věc – jak to tam 
na jamboree vypadalo. 

Možná si někdo z nich kladl 
otázku co vlastně to jamboree 
je. Tak to těm z vás, kteří tam 
nebyli vysvětlím. Je to meziná-
rodní (nebo národní – Klíč) 
shromáždění skautů a skautek, 
slouží k tomu, abychom po-
znali nové kamarády z řad 
skautů, nebo potkat staré 
známé (např. Nowy a Shorty 
tam potkali jednoho známého 
z Orbisu), zlepšili se vůbec 
jako  skauti. A hlavně se něco 
nového naučili. To by bylo asi 
tak vše co lze říct slovy o tom 
co jamboree je. 21. jamboree 
se konalo od 22.7. do 12.8. v 
Hylands parku, velké travnaté 
ploše, nedaleko městečka 
Chelmsford v hrabství Essex 
(kterému se díky konání jam-
boree dočasně zvýšila popula-
ce asi pětinásobně) pro 40 
000 skautů a skautek. Teď o 
tom, jak to tam vypadalo. Můj 
první dojem byl, že to je ne-
horázně velký městečko. Do-
konce to mělo vlastní 2 super-
markety, asi tak 4 internetové 
kavárny, vodotrysk s hodinami 
a vedle nich napodobenina Big 
Benu, kousek odtamtud ČES-

KÁ HOSPODA, švýcarská 
restaurace, rakouská kavárna 
a čínské bistro. Byla tu i Are-
na, kde se konaly všechny 
větší slavnosti. Vešlo se na ni 
okolo 150 lidí a byly okolo 
rozmístěné i strašně velké 
obrazovky (mít tak jednu jako 
TV!) a samozřejmě, protože 
se tam nebyly jen slavnosti ale 
i něco jako disca, tak i lasery. 
Na tom podiu a ostatně i 
celém jamboree se mi nelíbila 
asi jen 1 věc, a to že osvětlení, 
napájení ale hlavně zvuk a 
světelná show a vůbec všech-
na elektrika se brala z dieselo-
vých generátorů. Kromě toho 
svítili i ve dne. Prej ekologie. 
To hlavní z programu: Ope-
ning ceremony-velký slavný 
zahajovací kolos zahrnující 
navštěvu prince Charlese 
(Jako správný politik přijel 
pozdě, řekl 3-4 slova, a pak 
koukal na podium. Pak zmizel 
helikoptérou.), Gilwell park-
rozdělený do 4 částí: Adven-
ture- tam byly docela zajímavé 
či osvědčené aktivity (ježdění 
na cyklokárách, kole,  zvlášt-
ním „tanku“ malých roměrů 
30cmx50cm akorát na sedák a 
z kopce, lezení, střílení lukem 
atd., dále History-dostali jsme 
ve skupinkách 1 průvodce a 
ten nás provedl celým tímto 
slavným místem, Skouting 

skills-pečení těsta na větvi, 
vypalování obrázků do dřeva, 
závody na vozech-skupina 6 
lidí dostane každá 1 vůz a 
úkolem je vůz složit, popo-
vézt, rozložit, přenést přes 
překážku, složit a dojet. Mi-
mochodem, doslechl jsem se, 
že nějací češi byli první vůbec 
a že drželi (nebo drží) rekord. 
A nakonec lahůdka-Challenge 
valley-šlo o to běhat, přelézat, 
skákat, klouzat atd. Opičí 
dráha jak má být. Šlo také o 
to, proběhnout nejvíckrát za 
tu hodinu co jsme tam byli, 
nebo za co nejkratší dobu. 
1.8. nastal Sunrise Day. Osla-
voval 100 let od prvního tábo-
ra BP-ho, a tak jsme seděli od 
rána v Areně, a koukali na 
pestrý program. Završením 
bylo, že si každý zopakoval 
svůj skautský slib ve svém 
jazyce spolu s 40 000 dalšími 
skauty. Neopakovatelný záži-
tek. Následoval Splash! při 
kterém si každý vyzkoušel 
nějakou vodní aktivitu-
plachtění, kanoe, kajaky, raf-
ty....A nakonec Closing cere-
mony, ukončení celého jam-
boree. Kdo by chtěl i fotky, 
může naleznout na: 
http://www.jamboree.estranky.cz/  
http://radiovka.rajce.idnes.cz/ 
http://pampelucha.rajce.idnes.cz/  

 
Koumák 

nebyl jen tak ledajaký tanec; 
to bylo něco jako vznášení se 
ve vzduchu nebo něco po-
dobně ujetého. Pohybovali se 
všichni s naprostou lehkostí a 
úplně přirozeně. Začali jsme 
tančit taky a bylo to skvělé! 
Připadala jsem si jako na 
opravdovém africkém me-
cheche. Později jsme přešli od 
tance ke zpěvu – Nigerijci 
umějí nejen skvěle tancovat, 
ale i úžasně zpívají. Titi a Mary 
nás začaly učit nějaké spirituá-
ly, které zpívají v kostele a 
ještě nějaký tradiční popěvek, 

Z 
a  j e d e n 
z nejsilnějších zá-
žitků považuji ve-

čer s našimi kamarády 
Nigerijci.  

Nejdřív jsme jen tak seděli a 
povídali si, potom jednu 
z holek – Titi - napadlo při-
nést jejich tradiční stolní hru. 
S velkým zápalem nás ji naučili 
a my jsme ji velice snaživě 
hráli. Potom, zjevně aby nám 
ukázali všechno co umí, vytáh-
li dva bubínky. Kluci se jich 
hned chopili a začali bušit, 
ostatní začali tančit. Ale to 

kterému jsme říkali Eueuó. 
Když nás holky melodii i text 
jakžtakž naučily, začali jsme 
zpívat. Ehm… měla jsem co 
dělat, abych slyšela sama sebe, 
jak měly obě dvě silný hlas. 
Ale znělo to tak krásně! Měla 
jsem pocit, že nás v tu chvíli 
všechny něco spojuje. Ten 
večer jsme si všichni hrozně 
užili – bylo to sice takové to 
typické jamborácké, až příliš 
profláknuté „internešnl“ přá-
telství, ale pro nás to byli 
kamarádi opravdoví. 

Amico 

Zážitek z Jamboree 

„Pohybovali se 

všichni 

s naprostou 

lehkostí a úplně 

přirozeně. Začali 

jsme tančit taky a 

bylo to skvělé!“ 

„Završením bylo, 

že si každý 

zopakoval svůj 

skautský slib ve 

svém jazyce spolu 

s 40 000 dalšími 

skauty.“ 
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Vyhodnocení střediskové ankety pro rodiče 

C 
o říkají rodiče na čin-
nost našich oddílů a 
skauting jako takový? 

Zaujaly je nábory ve školách? 
Chtěli jsme zjistit, jaké jsou 
motivy pro přihlášení dětí do 
oddílu z pohledu rodičů. To 
proto, abychom si mohli vzá-
jemně vycházet vstříc a také 
pro inspiraci při získávání 
nových členů.  

Ke konci roku 2006 se prostřed-
nictvím oddílových vůdců, nástě-
nek v klubovnách, přes internet 
nebo díky samotným členům stře-
diska dostávaly rodičům do rukou 
dotazníky, které měly za úkol 
pomoci získat středisku přehled o 
výše zmíněném. Zpět vyplněných 
se mi jich rozhodně nevrátilo 
mnoho, ale protože už začal nový 
skautský rok a probíhají nové 
nábory, je na čase seznámit vás 
alespoň s rámcovým výsledkem. 

Tak tedy nejprve trochu statistiky. 
18 rodičů vypovědělo celkem 
o 31 dětech a to jak “Práčské” 
tak i z “Loučimské”  klubovny. 
Nutno říct, že zastoupeny jsou 
všechny věkové kategorie od svět-
lušek a vlčat až po rovery a ran-
gers. 

Samotný dotazník nebo spíše an-
keta měla dvě časti: 1. pro rodi-
če nováčků ohledně náborů, 
prvních informací o existenci 
skautského oddílu a jejich motivaci 
přihlásit dítě do oddílu. Tuto část 
s možností zaškrtnout více odpo-
vědí vyplnilo 9 rodičů a nejčastěji 

uváděli, že o existenci skautského 
oddílu na Praze 10 se dozvěděli 
prostřednictvím letáčku, který 
získalo jejich dítě ve škole nebo ve 
školce (4x), dále pak díky osobní-
mu setkání se skauty na náboru 
(3x) nebo je informovali známí 
(3x). Na první oddílovou schůzku 
se přišli podívat, protože např. 
“byli zvědaví”, “na ni šli kamarádi” 
nebo již měli “dobré zkušenosti” 
se starším synem a ten mladší “se 
už nemohl dočkat”. I důvody proč 
se následně rodiče rozhodli děti 
do oddílu přihlásit jsou různé: 
“Dcera chtěla poznat něco 
nového” nebo “Děda chodil do 
skautu.”, ale také “Hledali jsme 
pro syna takovou volnočasovou 
aktivitu, která by byla smysluplná, 
všestranná, dokázala ho všestran-
ně rozvíjet a naučila ho samostat-
nosti, ale i odpovědnosti vůči li-
dem kolem něho, k přírodě a 
svému okolí vůbec”. 

Druhá část pak byla určena všem 
rodičům, tedy i těm, jejichž děti už 
nějaký ten čas do oddilu chodí. 
Tady měli možnost na škále čísel 1 
(vůbec nesouhlasím) až 10 
( n a p r o s t o  s o u h l a s í m ) 
“oznámkovat” jednotlivé výroky 
týkající se skautské výchovy a 
oddílů. Určitě vás budou zajímat 
výsledky a tak tedy uvádím prů-
měrné známky vybraných názorů. 
Nejlépe dopadla věta “Oddíl bych 
doporučil( a ) i jiným rodičům”. - 
9.76. Dále pak např. “Skautský 
oddíl nabízí mé dceři / mému sy-
novi kvalitní trávení volného ča-

su.”- 9.18 nebo “Myslím si, že v 
oddíle získá praktické dovednosti 
do života 9.00.” Naopak na konci 
pomyslného žebříčku zůstal výrok 
“Její / jeho oddíl je dobrá parta 
kamarádů.” s hodnotou 8.53.  

Rodiče dostali prostor i pro dopl-
nění a volné vyjádření. A tak u 
odpovědi na otázku proč jejich 
dítě chodí do skautského oddílů 
se ve většině shodli, že je to pro-
to, že ho to baví, líbí se mu tam a 
má tam kamarády. Naopak věc, 
která se nelíbí některým rodičům, 
je nesladěnost termínů výprav u 
oddílů a v případě, že sourozenci 
chodí každý do jiného oddílu a na 
výpravu či tábor jezdí každý v jiné 
době, může tato skutečnost rodi-
ně způsobit nepříjemnosti.  

Je třeba dodat, že citace v uvozov-
kách jsou přepsané názory rodičů 
a já bych jim chtěla poděkovat za 
souhlas s jejich zveřejněním i za 
důvěru, kterou středisku poskytu-
jí. Ve všech oddílech můžeme vždy 
něco vylepšovat a připomínky vás, 
rodičů, nám k tomu pomáhají. 
Pokud máte chuť po přečteni 
tohoto článku něco doplnit nebo 
vyjádřit svůj názor, můžete to říct 
či napsat vůdci vašeho oddílu, 
případně na moji mailovou adresu 
k.kuberova@gmail.com.  

A malá motivace na závěr pro 
vůdce, činovniky i rovery, kteří se 
společně o chod střediska starají. 
Vzkaz z jednoho dotazníku: “Jste 
rok od roku lepší, děkuji”.  

Veverka 

Víc lidí zahubí ústa než nůž.  

„Chtěli jsme 

zjistit, jaké jsou 

motivy pro 

přihlášení dětí 

do oddílu z 

pohledu 

rodičů.“ 

„Co říkají rodiče 

na činnost 

našich oddílů a 

skauting jako 

takový? “ 
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„Shromáždění 

jsme tradičně 

zahájili 1. slokou 

Junácké hymny“ 

Svojsíkův oddíl a my 
S 

vojsíkův oddíl 
(dále SO) vznikl 
v době druhé ob-

novy československého 
skautingu v letech 1968 – 
70. Sdružuje ve svých 

řadách starší zasloužilé 
členky a členy Junáka. Do 
tohoto čestného oddílu 
se přijímá na základě 
doporučení nejméně 
dvou členů SO, dále 
schválení příslušnou dru-

žinou SO a členskou 
schůzí SO. Ústřední rada 
Junáka potom jmenuje 
kandidáta doživotním 
členem Svojsíkova oddílu 
j a k o  v ý r a z  ú c t y 
k zásluhám o rozvoj ju-
nácké výchovy mládeže a 

jako projev díků za dlou-
holetou obětavou práci. 

Jedním z prvních zakládajících 

členů byl např. br. Jumbo – 

Dr. Jarmil Burghauser, vý-

znamný hudební vědec a 

skladatel. Po třetí obnově 

Junáka byl dlouhodobě vůd-

cem SO br. MUDr. Jan Písko, 

též někdejší starosta Junáka, 

dnes SO spolu s radou vede 

s. PhDr. Hanka Bouzková. 

V současnosti má SO nece-

lých 500 členů, z toho 145 

sester a přes 350 bratří 

z celých Čech,  Moravy a 

Slezska. Činnost členstva SO 

probíhá v průběhu roku v 12 

krajových družinách, např.  

Pražské, Polabské, Podbrdské 

nebo Hanácké atd., jednou 

ročně na upomínku naroze-

nin bratra zakladatele české-

ho skautingu, Antonína Ben-

jamína Svojsíka (5. 9. 1876), 

se celý oddíl 

s c h á z í 

v záři jových 

dnech na členské 

schůzi. Po řadu 

let tato celore-

publiková setkání 

probíhají již tra-

dičně ve velké 

p o s l u c h á r n ě 

Státního zdravot-

ního ústavu ve 

Šrobárově ulici v 

Praze na Vino-

hradech. 

Také o letošním 

15. září zaplnilo 

p o s l u c h á r n u  

dobrých 250 – 

300 prošedivělých hlav, mno-

zí a mnohé o holi nebo ber-

lích. Z našeho střediska kro-

mě mne, Grizzlyho – Bo-

huslava Straucha, tu byli br. 

Robin – Jaroslav Skoupý, 

Roger - Jan Vondrášek a 

Baghýra – Josef Jedlička, stá-

vající naši členové SO. Shro-

máždění jsme tradičně zahájili 

1. slokou Junácké hymny a 

stručným programovým úvo-

dem s. Hanky, uctili památku 

11 zemřelých bratří a 3 

sester. Jedna sestra přednesla 

úvodem 10 zlatých pravidel 

duševního zdraví, nato se ve 

své úvaze br. Písko zabýval 

současnými problémy skaut-

skými i obecně světskými. 

Jeho projev byl natolik princi-

piální, že plénum si spontán-

ně přeje zveřejnění textu. 

Program před přestávkou 

skvěle zpestřilo trio perfekt-

ních bělohlavých kytaristů, 

mimochodem v řádných 

skautských krojích – sál 

hřměl lahodně skautskými 

písněmi. K tomu sloužil zpěv-

níček Písničky skautského mlá-

dí, vydaný k 100. výročí vzni-

ku světového skautingu Seve-

ročeskou družinou SO. 

Po přestávce s kafíčkem a 

občerstvením, připraveným 

pražskými sestrami, a mož-

ností prohlížet si vystavené 

pozoruhodné kroniky družin 

SO a sbírky odznaků včetně 

odznaků z jamborée jsme 

shlédli víc jak hodinový filmo-

vý pořad o českém skautová-

ní od r. 1913 až po dnešek 

s unikátními záběry. Všichni 

jsme byli nadšeni. Shromáž-

dění bylo ukončeno 2. slokou 

Junácké hymny. Řada členů 

SO se odpoledne vydala na 

Vyšehrad ke hrobu bratra 

náčelníka – zakladatele, A. B. 

Svojsíka. 

                                                                                                                                

Zapsal Grizzly 

Odvaha je pro život ohrožením, strach záštitou.  

Emblém SO 

Portrét A.B.S  

Zpěvník 

„Po přestávce… 

jsme shlédli… 

pořad o českém 

skautování od r. 

1913 až po 

dnešek 

s unikátními 

záběry. Všichni 

jsme byli 

nadšeni.“.  
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Zpráva z Ameriky 

Na hrozby se odpovídá jen hrozbami.  

S holkama je vzycky 
zabava :) 

Na vylete v horach 

Nebojte, neco tu maji 
preci jenom predpo-

topni 

Cast naseho campusu 
– neni to nadhera? 

Ahoooj, slysiteee meee? 
Volam z dalky pres ocean. Zdravim vsechny ctenare Luku… Pisi bohuzel bez diakritiky, ale snad mi to prominete… Jak jiste 
vite, plachnul jsem na konci srpna do Spojenych Statu Americkych, abych zde rok pobyl na mistni college. 
Union CollegeUnion CollegeUnion CollegeUnion College    
Tot nazev nasi skoly. Nachazi se ve meste Schenectady, ve state New York, asi 3 hodiny jizdy autem od New York city a asi pul 
hodiny jizdy od hlavniho mesta statu NY:Albany. Cely areal zahrnuje krome ucebnich prostor a koleji take hokejovou halu, 
basketbalovou halu, plavecky bazen, hriste na squash, tennis, fotbal, americky fotbal, rugby, baseball (na kazdy sport specialni 
hriste) – a to vse mozne ke kazdodennimu pouziti – kez by na to bylo tolik casu. Spolu s dalsimi 50ti mezinarodnimi studenty 
(10 Cechu - hruza), tu budu po jeden rok pobyvat. Kdyz jsem si to predstavoval v letadle, popadala me nemala uzkost. Nicmene 
ted se tu jiz citim jako doma a diky skype a icq jsem s temi, co potrebuji, stale v kontaktu :). 
Priroda a prostrediPriroda a prostrediPriroda a prostrediPriroda a prostredi    
Kdyz jsem po sesti hodinach letu (casovy posun -6 hodin) vystoupil v NY z letadla, cekal jsem ruzne formy Dysney landu atp., 
ale kupodivu se nic takoveho nestalo. Priroda a podnebi tu naprosto odpovida podminkam v Cechach, jen je tu vice betonu, jsou 
tu vetsí auta a misto panelakovych sidlist tu naleznete rodine domky na rozloze, kterou si lze dost tezko predstavit. Vzhledem k 
nizke akumulaci lidi na velke rozloze tu nejsou tak casto supermarkety a bez auta si clovek nakoupit nezajde. Ale nebojte – je tu 
velka tendence tridit odpad a vyrabet ekologcka vozidla. Ne vzdy je tedy dobre verit obrazu medii – ja sam jsem byl pristupem 
mistnich lidi ke svetu, prostredi a prirode velmi mile prekvapen. Jak mi rikal jeden kamarad: “doufam, ze si v Cechach o nas 
nemyslite, ze jsme banda idiotu. To ze vidite, co dela nase vlada nemusi znamenat, ze to tak citi i lide” … neco na tom mozna 
bude. Je sberatelem vlajek a to si piste, ze ma i tu ceskou… :) 
LideLideLideLide    
Jak jste jiste slyseli, lide jsou tu velmi zdvorili. Kazdy, koho potkate, se vam hned predstavi a s usmevem na rtech si s vami 
zacne povidat a nabizi vam pomoc, at se znate ci ne. Takovou atmosferu mozna znate z velkych skautskych setkani. To, ze 
nekdo nevi, kde je Ceska Republika, bych mu absolutne nezazlival, protoze nektere nazvy zemi, ze kterych pochazeji mezinarod-
ni studenti, jsem take slysel poprve… Bohuzel to, co mi na Americanech velmi vadi, je jejich smysl pro zabavu. Pit alcohol az do 
nemoty kazdy vikend, sledovat hodiny hloupe programy v televizi a obdivovat bavice, kteri mluvi velmi sproste a hrube – to 
opravdu neni pro me.   
StudiumStudiumStudiumStudium    
Studium zde je oproti studiu na vysoke skole v Cechach uplne jine. Predne se tu rok deli na tri casti – trimestry. V kazdem tri-
mestru si clovek muze vybrat pouze tri predmety. Zda se vam to malo??Nebojte, 8 hodin prace na ukolech na kazdy predmet 
vam vystara zabavu na cely tyden. Vse se zde probira mnohem vice do hloubky a klade se velky duraz na studentuv zajem a 
samostudium. Pravidelne se pisi testy, takze zadne zkouskove obdobi zde neexistuje - clovek je hodnocen za praci za cely rok. 
Volny casVolny casVolny casVolny cas    
O volny cas studentu je tu skutecne postarano. Kazda kolej ma na rok k dipozici 600 000Kc pro studenty na utratu. Pote je tu 
asi 80 klubu, ktere taktez nabizeji zdarma sve sluzby: Bowling, Frisbee, Biologie (zdarma musea), Geologie (vylety do jeskyn), 
Outgoing club (vylety do hor a prespavani v prirode…), Ski club (zdarma lyzovani) a tak dale… 
Ja sam jsem zatim zapsan vsude, kde je to jen mozne (jako byste me neznali :)),ale  hlavne trenuji trikrat tydne s Frisbee teamem. 
Moc me to zaclo bavit a clovek tak pozna spoustu novych pratel. Ale je to makacka. Ted o vikendu jeli na turnaj do Montrealu, 
ale protoze je to v Kanade, nemohl jsem s nimi, protoze nemam Kanadske vizum…? 
JazykJazykJazykJazyk    

Musim rici, ze mesic pobytu tady mi prinesl velmi mnoho. Na zacatku jsem si nedokazal predstavit, ze bych nekam zavolal a 

neco vyridil po telefonu. Ted uz jsem se s operatorem malem pohadal :). Mame tu cim dal vice americkych kamaradu a tak o 

dlouhe povidani behem vecere neni nouze. Po 15ti letech uceni se anglickemu jazyku mam konecne pocit, ze se dokazu domluvit 

– slava.  

BydleniBydleniBydleniBydleni    
O vymlacenych kolejich ze Strahova si tu clovek muze nechat jenom zdat. Plazmove televize, kuchynky, stoly na kulecník, stolni 
hokej a tenis jsou k dispozici temer na kazde koleji. Bezdratove internetove pripojeni po celem campusu je tu samozrejmosti. 
Kruta AmerikaKruta AmerikaKruta AmerikaKruta Amerika    
To jsem jednou sel drive do postele, abych se poradne vyspal a najednou me probudil priserny zvuk. Blesky mi slehaly do obliceje. 
Jednalo se o pozarni poplach. Nepoucen o predpisech jsem nevedel co delat, ale jedno bylo jasne. V pokoji zustat nemohu, protoze 
neuveritelny zvuk sireny a blesky z poplasneho zarizeni instalovane v kazdem pokoji a na chodbach se nedaly vydrzet. I vybehl 
jsem v pyzamu ven, kde jsem se sesel s ostatnimi studenty. Prijela tri obrovska hasicska auta. Cekali jsme asi hodinu, nez se vse 
vysetri. Jednalo se o plany poplach. Kdyz se tataz situace opakovala i nazitri, mnohym dochazela trpelivost. 
Dnes jsem cetl v novinach, ze mladik, ktery poplachy zpusobil je ve vezeni, musi zaplatit $23 000 (asi pul milionu korun) a je 
odsouzen podminene na 25 let vezeni… 
Kdyz jsme prijeli na zacatku skolniho roku, casto jsme se vidavali se Slovenskym kucharem, ktery tu uz 9 let vari ceske speciali-
ty. U nej jsme meli pres prazdniny v garazi schovane veci od minule generace (pruvodce, vetraky, lednicky…) a taky s nami 
hraval fotbal. Jenomze mu vyprsela pracovni licence a on dal pracoval na cerno – policie na to prisla a deportovala ho na Sloven-
sko. Zustala tu jeho manzelka spolu s dvema malymi detmi, kteri jsou v predskolnim veku. Musel si samozrejme uhradit dopravu 
a stejne tak I dopravu pruvodce, ktery ho ma za ukol dopravit domu. Snad se mu podari dostat zpatky… :( 
Hrozne moc jsem se rozepsal, protoze jsem vubec nevedel, co vypichnout. Priste snad jiz budu strucnejsi. Proto trikrat slava 
tomu, kdo to docetl az sem :) 
Pokud byste se radi podivali na vice fotek a precetli si vice mych zazitku, nevahejte se podivat na http://www.tee-pee.wz.cz/ ;) 
Doufam, ze se mate vsichni dobre. Tak zase za mesic. 

                                TeeTeeTeeTee----peepeepeepee    

Legrace musi byt 

Cervena tecka Praha 
a Ja 
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Měsíc v německém Kasselu 
aby voda vyletěla do třicetime-
trové výšky. Myslím, žes to i 
fotil, tak tam můžeme přidat i 
doprovodné fotky. Nebo ne? 

Š: Jasně, s obrázkami to bude 
lepší. K zámku můžeme ještě 
dodat, že se tam nachází gale-
rie, ve které je mimo Amster-
dam největší sbírka Rembrand-
ta. Ale když už mluvím o tom 
umění, tak nesmíme zapome-
nout na Documentu 12, jednu 
z nejvýznamnějších světových 
výstav současného umění. Je 
jen jednou za pět let - měli 
jsme štěstí. 

I: Nevím jak tobě, ale mně 
Documenta docela líbila. Ne 
všechno, to určitě ne, ale ně-

které nápady byly fajn. Napří-
klad sluchátka v tramvajích, 
nebo z předešlých let - těch 
několik set balvanů zakopaných 
ke stromům v Kasselu. Člověk 
však potřebuje určitě více 
času, jak jeden den, aby si 
všechno v klidu prohlédl. 

Š: To určitě, jeden den byl 
málo. Co všechno bylo 
k vidění asi nebudeme muset 
sáhodlouze rozepisovat, stačí 
do článku napsat l ink       
http://www.documenta12.de/ a 
zájemci si poradí… 

I: Jo a co nelze opomenout - 
naše společná výprava na elek-
trických skútrech. To, jak jsme 
se hnali parkem kolem Oran-
gerie, kde se pěstovaly dříve 
pomeranče, kolem sportovních 
stadiónů i kolem perfektně 
uklizených trávníků, zamete-
ných ulic a náměstí. A hlavně 
jak ti málem došla baterka a na 
konci naší cesty ses musel 

pomáhat odrážet nohama, 
když jsme jeli do kopce. 

Š: Jó, to byla legrace… Ale 
ještě větší zážitek byly možná 
sauny. Myslím ten „Aufguss“, 
jak do té stostupňové místnos-
ti přišel ten chlápek a začal lít 
vodu na rozpálené kameny. 
V tu ránu jsem měl pocit, jak 
kdyby se teplota zdvojnásobila. 
A ještě horší to bylo, když ten 
člověk začal ručníkem míchat 
vzduch v sauně. Bylo strašně 
těžké dýchat či mít otevřené 
oči – kdyby tam vedle nesedě-
lo dalších třicet lidí, kteří to-
muto procesu dodávali důvěry-
hodnost, už jsem byl dávno 
venku… Ale když jsme se 
zchladili v tom studeném ba-
zénku a pak ohřáli nohy 
v příjemné teplé lázni, bylo to 
už příjemnější… 

I: A co sobotní exkurze nebo 
naše nedělní výlety? Weimar, 
Göttingen, Marburg, Fulda? 
Minimálně by stálo zato napsat, 
že máš spoustu fotek na     
http://picasaweb.google.com/
ondrej.kubera a že tam najdou 
i třeba německé skauty a 
skautky. 

Š: Klidně, no já už bych měl 
pomalu končit, večeře na mě 
čeká na stole (mimochodem – 
po dlouhé době zase houskové 
knedlíky :-) 

I: Aha, tak to doděláme jindy - 
až zas budeš online… 

 

 

Text: Iáček + Štaflík 

Foto: Štaflík 

 

Na skútrech 

Chválíš-li něco, čemu dobře nerozumíš, je to chyba, ale horší je, když to haníš.  

Orangerie 

Pohled na Kassel 

Fontána u zámku 

Celý kurz pohromadě 

V Boxcampu 

N 
a mezinárodní 
tréninkový semi-
nář “Deutsche 

Sprache und Jugendarbeit” 
pro pracovníky s mládeží 
přijalo letos 11 států.  

Celkem účastníků: 31 
ČR: 5 
Junák: 3 
92. středisko Šípů: 2 
 
I: Čau Štaflíku, jseš tam? 

Š: Ahoj Iáčku, jj, dobře že se 
ozýváš. Tom mě oslovil, že 
bychom mohli napsat něco do 
Luku o našich čtyř týdnech v 
německém Kasselu. Mohl bych 
to napsat sám, ale kdyby tam 
byly pohledy obou, bylo by to 
poutavější… 

I: Nevím, co bychom mohli 
napsat. 

Š: No asi něco zajímavějšího 
než že jsme každé všední dopo-
ledne měli výuku němčiny a 
německých reálií. 

I: Třeba, že jsme se seznámili 
s kamarády z Litvy, Kazachstá-
nu, Skotska, Španělska, Sloven-
ska, Ruska, Ameriky, Estonska, 
Maďarska, Polska a Itálie… 

Š: Jo, to určitě musíme uvést. A 
co říkáš na „Fachbesuche“, tedy 
exkurze do organizací, které 
nějakým způsobem pracují 
s mládeží? 

I: Tak se zmiň o Boxcampu, kde 
si mladí lidé mohou zdarma 
přijít zaboxovat. Tam to bylo 
super, na vyřádění se úplně 
ideální. Ani se pak nedivím, že 
člověk nemá chuť dělat nepořá-
dek v ulicích, když se už zřídil u 
boxovacího pytle. 

Š: A co napsat o nějaké památ-
ce v Kasselu? 

I: Třeba o obrovském památní-
ku Herkules, který je nad zám-
kem Wilhelmshöhe, a jeho 
vysokých vodních kaskádách a 
monstrózním vodotrysku, který 
je napájen samospádem, a tím 
nepotřebuje žádné čerpadlo, 
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Nepoučuj a jediný budeš vynikat. 

Canaan 2007 
Z 

áhadný název za kte-
rým se skrývá Camp 
d'Ainés NAtional 

ANuaire neboli každoroční 
roverský národní tábor, který 
pořádá skautská organizace, 
ve které pracuji. Letos byl ale 
výjimečný tím, že se ho mohli 
zúčastnit i čeští a rumunští 
roveři a nakouknout tak pod 
pokličku francouzskému rove-
ringu.  

Protože jsem pomáhala připravo-
vat některé aktivity, zařizovala 
přihlášky nebo sháněla a informo-
vala zahraniční účastníky, věděla 
jsem teoreticky, jak taková akce 
bude vypadat. Ale jak národní 
camp probíhá ve skutečnosti, jsem 
zjistila až na konci srpna přímo na 
místě - u vesnice Moisson vyrostl 
během několika dní stanový tábor 
pro cca 220 účastníků. Dvě stě 
jich bylo rozdělených do 5 sub-
campů a zbylých 15-20 zajišťovalo 
program a zázemí.  

Jeden subcamp se od ostatních 
trochu lišil. Jeho účastníci se nese-
šli až na místě, ale už o den dříve v 
Paříži a nelišily se jen barvy jejich 
šátků, ale i jazyky, kterými se do-
rozumívali. Ve skutečnosti se tedy 
sešlo 14 rumunských, 8 českých a 
16 francouzských roverů a ran-
gers. Pro některé byl možná šok 
už samotné pařížské počasí, zvlášť 
když je přivítalo asi tak o 20° C 
míň, než bylo během stejné doby 
např. v Bukurešti. Prohlídku hlav-
ního města jsme tedy zahájili s 
deštníkama a pláštěnkama, místo 
na Martových polích jsme pikniko-
vali přímo na Eiffelovce a při ve-
černí projížďce po Seině jsme byli 
rádi, že se před deštěm můžeme 
schovat pod střechou na lodi.  

S naším příjezdem do Moissonu se 
ale počasí začalo vylepšovat a ke 
konci se dalo i říct, že je léto.  

Abyste si mohli udělat představu o 
tom, jak takové setkání vypadá, je 
třeba připomenout, že celkově má 
pořádající organizace asi 5000 
členů. Pokud tedy do Moissonu 

přijelo 180 R+R, není to rozhodně 
málo. Spíše než setkání, kam se 
kmeny přijedou odreagovat nebo 
pobavit, Canaan připomíná klasic-
ký tábor. Pro některé z nich je to i 
jediná akce během léta, kterou 
podnikají. Každý subcamp má svou 
kuchyni, účastníci se starají o vaře-
ní, mytí nádobí, úklid latrín (žádné 
toitoiky) apod. Částečně se pak 
podílí i na přípravě programu jako 
byla prezentace uskutečněných 
projektů v zahraničí nebo závěreč-
ný zábavný večer.  

Letošní program měl jedno spo-
lečné téma Les autres neboli Ti 
druzí a různými způsoby nabízel 
aktivity týkající se vztahů mužů a 
žen, poznávání evropských zemí, 
představení skautingu v jiných 
státech a spoustu dalšího. Při služ-
bě místní komunitě např. nejvíce 
práce zabralo stavění ptačích bu-
de, jiní se zase pustili do malování 
zdí posprejované budovy.  

V každém subcampu panovala 
určitě skvělá atmosféra, ale v tom 
našem evropském to bylo trochu 
jiné. Už proto, že se u nás kromě 
francouzštiny dala zaslechnout i 
čeština, rumunština a pak hlavně 
angličtina s těmi různými přízvuky. 
Ta tzv. Intercultural exchange 
probíhala v podstatě nepřetržitě, 
nejzajímavější pak bylo naučit 
ostatní písničku v jiném jazyce a to 
nejen večer u táboráku v subcam-
pu, ale i ostatní na hlavním nástu-
pu. Takže už druhý den si každý 
prozpěvoval rumunské Haiduci 
lor, českou Holku modrookou a 
francouzské Retrouvailles nehledě 
na to, jaký je jeho mateřský jazyk. 
Francouzskou táborovou kuchyni 
jsme měli na talíři (resp. v ešusu) 
každý den, ale prostor byl vyhra-
zený i pro poznání cizích jídel. Pro 
nedostupnost některých surovin 
jsme sice ostatním nemohli připra-
vit knedlíky, ale zvolili jsme sice 
méně typicky české zato slavnost-
nější řízky s bramborem. Už sa-
motné instrukce k vaření se staly 
pro některé Francouze velkým 

zážitkem. O tom, že je 
vepřové maso třeba dobře 
proklepat nebylo pochyb, v 
táboře se ovšem nenachá-
zela jediná palička na maso, 
na řadu tedy přišly seker-
ky. Jiné dny jsme zase 
zpestřili oběd Valašskými 
frgály a Kofolou.  

Rumunky se zase zavřely na něko-
lik hodin do kuchyňského hangáru 
(přesněji jich tam bylo všech 12 + 
2 kluci, kteří chodili radit) a vytvo-
řili večeři asi o 5 chodech.  

Nutno říct, že ač jsou Francouzi v 
jídle opravdoví labužníci, skauti 
jsou prostě zvyklí, že se jí, co tak 
nějak vychází a zbývá. A tak přijali 
naprosto bez mrknutí oka, že na 
jednu z posledních večeří už ne-
zbyl kuskus (snědli jsme ho o den 
dřív) a tak jsme dostali hrášek s 
mrkví. Možná, že to byla mrkev s 
hráškem, každopádně naservírovat 
to u nás dětem na táboře, týden s 
vedením tábora nepromluví.  

Místem pro odpočinek, popovída-
ní si s ostatními nebo 
shlédnutí fotek z proběhlé-
ho dne pak byla Canaan 
pláž. S jemným pískem, 
lehátky a Grenadinou byla 
stvořena jen pro tuto pří-
ležitost. Inspirovala se u té 
o trochu větší pařížské, 
která každý rok vyrůstá na 
nábřežích Seiny.  

A na závěr? Jak už to na meziná-
rodních akcích bývá, každý si od-
vážel spoustu zážitku, kontakty na 
ostatní i vyměněné šátky. 
Některým možná ještě 
zněla v uších věta: Czech 
team, you should be ready 
now!, to když se nám ráno 
nechtělo vstávat a neplatila 
na nás ani Houpavá písnič-
ka od Viktora Sodomy. Ale 
o tom třeba zase někdy 
příště. 

Veverka 

Více a nejen o Canaan 2007 najdete 

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

Canaan plage 

Češi v Paříži 

„Ta tzv. 

Intercultural 

exchange 

probíhala v 

podstatě 

nepřetržitě. 

Nejzajímavější 

pak bylo naučit 

ostatní písničku 

v jiném jazyce “ 

Posílání vzkazu do celého 
světa 
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Trpasličí tip na výlet 

T 
rpaslíci mají rádi 
podzemí a když 

se k tomu ještě 

přidá jízda úzkokolejným 

vláčkem, tak je spokoje-
nost ještě větší. Že by se 

vám takový výlet taky 

líbil? Tak vyražte do  Sol-

vayových lomů.  

Ty se nacházejí ve  zrušeném 

vápencovém lomu Paraple, v 

překrásné krajině Českého 

krasu, nedaleko cesty ze Sv. 

Jana pod Skalou na Karlštejn.  

Skanzen provozuje Společ-

nost Barbora, která vznikla 

v roce 1993 za účelem vytvo-

řit v opuštěném vápencovém 

lomu muzeum v přírodě, 

které bude dokumentovat 

historický vývoj těžby vápen-

ce v Českém krasu. Skanzen 

byl pro veřejnost otevřen 

v roce 1998 a návštěvník tak 

při prohlídce vidí to, co parta 

nadšenců vybudovala ve svém 

volném čase a při svých dal-

ších návštěvách může obdivo-

vat, jak dále oživování skanze-

nu postupuje.  

Prohlídka začíná v muzeu, kde 

je umístěna trvalá expozice 

Historie těžby a dopravy 

vápence v Českém krasu a 

strojovna. Po prohlídce mu-

zea už následuje největší láka-

dlo skanzenu a to jízda vla-

kem, který se obvykle skládá 

z důlních vozů a otevřených 

dřevěných vozů. Délka 

projížďky je zhruba 1 

kilometr. Jízda polní lo-

movou dráhou s rozcho-

dem 600 mm, představu-

je názornou ukázku do-

pravy suroviny ve výklop-

ných vozících tažených 

dieselovou lokomotivou.  

Vláček nás doveze ke štole, 

která byla postavena v roce 

1926 jako pokus o těžbu tzv. 

nálevkováním. Později byla 

zvětšena na dvoukolejnou a 

proražena na druhou stranu 

kopce v délce 219 metrů za 

účelem transportu z nově 

otevřeného "jižního" lomu. Ve 

štole je instalována podzemní 

expozice skanzenu a také 

slouží jako depo lokomo-

tiv, kterých má muzeum 

12. 

Skanzen Solvayovy lomy 

je otevřen od května do 

října o sobotách a nedě-

lích a o svátcích. Prohlíd-

ky začínají v 11 hod. a až 

do odpoledne se konají 

každou celou hodinu. 

Přijďte proto včas.  Více 

informací o muzeu se můžete 

dozvědět na internetu na 

http://www.solvayovylomy.cz/.  

A jak Trpasličí výprava do 

Solvayových lomů vypadala? 

Na výpravu jsme jeli společně 

s 8. oddílem ze ZŠ Křimická a 

tak nás bylo opravdu hodně – 

16 dětí a 8 dospěláků. 

Do cíle naší cesty jsme 

vyráželi z Berouna, kam 

jsme se z Prahy svezli 

vlakem. Červená značka 

nás dovedla ke Sv. Jánu, 

odkud to už do skanze-

nu byly 3 km. Prohlídku 

jsme stihli jen tak tak a 

to jsme si ještě museli trochu 

popoběhnout. Ale stálo to za 

to. Jízda vláčkem a prohlídka 

štoly se líbili všem – holkám i 

klukům. Pak už jsme se vydali 

na cestu do Loděnice, odkud 

nám jel vlak domů. Cesta byla 

z kopce, navíc zpříjemněná 

hrou, sluníčko krásně svítilo, 

ale čas byl proti nám. A tak 

Myška s Malíčkem museli 

přemlouvat paní průvodčí, aby 

počkala na ostatní, kteří sta-

tečně dobíhali vlak. A protože 

se za nás přimluvil i strojve-

doucí, tak jsme do Prahy do-

razili včas.  

A jak se výprava líbila? 

Výpravu měly všechny děti 

oznámkovat jako ve škole a 

výsledkem byla v průměru 

lepší 2. Nejvíce se líbila jízda 

důlním vláčkem, prohlídka 

štoly a hry. Naopak jako to, 

co se nelíbilo bylo nejčastěji 

zmiňováno dobíhání vlaku a 

chození do kopce.  

Malíček 

Kam vstoupí štěstí, tam se položí polem závist a zahájí boj; a odkud se štěstí stáhne, tam zůstává bolest a lítost.  

Štola 

Důlní vlak 

Vláček před štolou 

Budova muzea 

Znak společnos-
ti 

Barbora 

„Prohlídku jsme 

stihli jen tak tak a 

to jsme si ještě 

museli trochu 

popoběhnout. Ale 

stálo to za to. 

Jízda vláčkem a 

prohlídka štoly se 

líbili všem – 

holkám i 

klukům.“ 

„Na výpravu jsme 

jeli společně s 8. 

oddílem ze ZŠ 

Křimická a tak 

nás bylo opravdu 

hodně – 16 dětí a 

8 dospěláků.“ 
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Vědci loví mozky už i na středních školách 

V 
 minulém čísle LU-
Ku v kalendáři akcí 
byla zaznamenána 

Studentská vědecká konfe-
rence, která se konala 25. 
09. 2007 v budově Akade-
mie Věd ČR, které jsem se 
zúčastnil. Dne 26. 09. 2007 
vyšel v Hospodářských no-
vinách článek, kde se mihlo 
jméno mojí maličkosti. 

Pošťák 

 

Česká věda shání mladé talenty. A 
nadchnout mladé lidi pro vědu a 
bádání se proto snaží už na střed-
ních školách. 

„Věda se musí mladým lidem pre-
zentovat jejich jazykem. Proto je 
oslovujeme jazykem a prostředky, 
které jsou dnešní generaci blízké,“ 
říká Dagmar Dvořáková, hlavní 
manažerka projektu Otevřená 
věda, jehož výsledky včera Akade-
mie věd představila. 

Projekt umožnil téměř třem stům 
středoškoláků účastnit se po dva 
roky skutečného výzkumu na 
českých vědeckých pracovištích. 

Černá díra do vesmíru 

"Věda mě zajímala od malička. 
Hlavně astronomie. K té jsem se 
dostala přes populárně naučné 
knížky, nejvíc se mi líbily ty od 
Jiřího Grygara," popisuje nadšeně 
své první setkání s oborem stu-
dentka pražského gymnázia Vodě-

radská Lenka Corlannová. V rámci 
stáže se věnovala výzkumu čer-
ných děr ve vesmíru, oboru, který 
je pro většinu jejích vrstevníků 
spíše pojmem ze sci-fi filmů. Její 
kolega Pavel Košťál se zase vrhl na 
zkoumání využití plazmatu. Na-
vzdory na jejich věk netradičním 
koníčkům ani jeden ze studentů 
zahloubané podivíny nepřipomíná. 
"Ve volném čase v bichlích o fyzice 
opravdu neležíme," usmívají se 
oba. Fyzika prý rozhodně není 
jejich jediným koníčkem. Lenka 
hraje ve vlastní skupině na baso-
vou kytaru, Pavel chodí do skauta 
nebo s kamarády na pivo. 

Věda jinak 

Přitáhnout mladé lidi k vědě se 
snaží i projekt Česká hlava. Ten 
letos vyhlásil první ročník soutěže 
České hlavičky, který v pěti kate-
goriích ocení nejvýraznější vědec-
ký počin studentů mladších 18 let. 

A přiblížit vědu veřejnosti má i 
chystaná Noc vědců, která tento 
pátek proběhne ve 150 evrop-
ských městech včetně Prahy. 

Návštěvníci akce, kterou organizá-
toři pojali jako jakýsi vědecký 
happening, si budou moci sami 
vyzkoušet různé fyzikální a che-
mické pokusy, vědci se naopak 
představí v netradičních rolích 
hudebníků, malířů, herců či spor-
tovců. 

Hlavním cílem Noci je přiblížit 
svět vědy veřejnosti a ukázat věd-
ce jako normální lidi. "Veřejnost si 
o vědcích často myslí, že jsou to 
suchaři, kteří žijí jen svými poku-
sy," říká hlavní koordinátor pro-
jektu Stanislav Štěpánek. 

 

Autor: 

Veronika Neprašová 

 

Dobrý člověk přirozeně touží po vědění.  

„Její kolega 

Pavel Košťál se 

zase vrhl na 

zkoumání 

využití 

plazmatu.“ 



Kdo umí dobře chodit, málokdy upadne.  
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Fons znamená pramen 
D 

louho jsem se 
rozmýšlel, jaký 
skautský kurz si 
zvolit pro letošní 

léto.  

Nakonec jsem si vybral tako-
vý, který z těch roverských 
má nejdelší tradici a dobré 
jméno. Kam nevezmou každé-
ho podle pořadí přihlášek, ale 
účastníky vybírají. Kde je šan-
ce, že dobře poznám hodně 
nových lidí. Kde jsou jak mladí 
instruktoři, kteří mají blízko k 
roverskému věku, tak starší, 
kteří zas disponují bohatými 
zkušenostmi a nadhledem. 
Kde spolupráce a setkávání 
nekončí kurzem, ale pokračují 
v dalším roce. Kurz, který 
nemá za cíl připravit na zisk 

d e k r e t u , 
takže mě 
n e č e k á 
moc teore-
t i c k ý c h 
přednášek. 
Kurz, který 
se odehrá-
vá na ho-
rách. Kurz, 
na kterém 
z ř e j m ě 
d o p o s u d 
nebyl nikdo 
od nás ze 
střediska.  

Z účasti na 
něm jsem byl nadšen - nejen z 
jednotlivých programových 
části, ale především z kurzu 
jako celek. 

Všem zájemcům ve věku 17-
27 let ho rozhodně doporu-
čuji. 

Štaflík 

Připravte se na zimu! 
 

H 
y pe rmark e t y 
začínají bom-
b a r d o v a t 

vánoční nabídkou, 
ochladilo se, zima 
ťuká na dveře... 
Připravte se na ni!
Máme totiž exkluzivní 
nabídku pouze pro vás, 
čtenáře Luku:  

Zdá se vám to tajemné? Ne-
věříte? Zavolejte Štaflíkovi na 

728 833 153, než vás jiní 
předběhnou. 

 

Co může být pro 
lyžaře lepší než zimní 

počasí a letní ceny?  

Štaflík 

Běžky a lyže za 1 Kč 

„Máme totiž 

exkluzivní 

nabídku pouze 

pro vás, čtenáře 

Luku“ 

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

1 2 3 4 5 Dobráč 6 Dobráč 7 Dobráč 

8 9 10 11 Postavme 

školu v Africe 

12 Postavme 

školu v Africe 

13 Postavme 

školu v Africe 

14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 Středisková 

výprava 

26 Středisková 

výprava 

27 Středisková 

výprava 

28 Středisková 

výprava 

29 30 31     

„Z účasti na něm 

jsem byl nadšen - 

nejen z 

jednotlivých 

programových 

části, ale 

především z kurzu 

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

Grizzlyho kulturní okénko 
L 

etos oslavíme čtyřsté 
výročí narození české-
ho umělce Václava 

Hollara. Václav Hollar náleží 
k nemnoha umělcům minu-
losti, které znají a oceňují je 
nejen světoví znalci umění, 
ale i široká veřejnost. Jeho 
jméno je pro nás spojeno 
s grafickým uměním, a právě 
možnost kopií grafických listů 
se zasloužila o jeho světovou 
proslulost. 

Národní galerie v Praze – Sbírka 
grafiky a kresby připravila na le-
tošní říjen výstavu Václav Hollar 
(1607 – 1677) a Evropa mezi 
životem a zmarem.  

Hollar, pražský rodák, ve svých 20 
letech odešel do Německa, kde se 
r. 1636 setkal se svým mecená-
šem, hrabětem Thomasem Ho-
wardem z Arundelu. S ním potom 
odešel do Anglie, kde převážně 
strávil další svůj život. Byl velmi 
pilným umělcem, dnes je známo 

asi 500 kreseb a přibližně 2700 
grafických listů, provedených 
vesměs technikou leptu. Hollar 
patří k nejplodnějším umělcům své 
doby. 

Výstava je v 2. patře paláce Kin-
ských na Staroměstském náměstí 
od 12. 10. do 14. 1. 2008. V ČT1 
jsem také viděl upoutávku na Hol-
larovu výstavu v Clam-Gallasově 
paláci, Praha l, Husova 20. Další 
informace o zdejší výstavě zatím 
nemám. 

Dále upozorňuji na výstavu v rám-
ci cyklu Nově restaurované 
památky Pražského hradu: 

Zpívající fontána – její vznik a 
podoba v Korunním archivu – 
Nové desky zemské ve Starém 
královském paláci do 10. listopadu 
2007. Jestlipak víte, kde to je, 
skautky a skautíci? Jedná se o his-
torii slavné fontány v Královské 
zahradě u letohrádku královny 
Anny, u Belvederu. 

Grizzly 

Kdo se nebojí, často utrpí škodu a často lituje. 

Na plakátu  NG k Hollarově 
výstavě -  Zima, 1643    

Vlastní podobizna, lept 1647  Motýli a vosa 

Praha (velký pohled ze 3 desek), 1649 – horní; dolní – Velký po-
hled na Prahu, 1636  

Dobrá kočka, která nemlsá, 
1646  

„Václav Hollar 

náleží 

k nemnoha 

umělcům 

minulosti, které 

znají a oceňují 

je nejen světoví 

znalci umění, 

ale i široká 

veřejnost.“ 

Udělejte si v čase nepohody výlet za naší 
kulturní minulostí! 

„Byl velmi 

pilným 

umělcem, dnes 

je známo asi 

500 kreseb a 

přibližně 2700 

grafických listů, 

provedených 

vesměs 

technikou 

leptu.“ 



Zkušenost učí, že kdo věčně podezírá, bude podveden. 
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Nový ročník skautských časopisů je tady 

C 
elostátní akce, 
družinové činnos-
ti, sebepoznání a 

osobní rozvoj, duchovní 
výchova, pobyt v přírodě, 
nové a netradiční aktivi-
ty, počítače, internet, 
filmy, outdoor... kde to 
v š e c h n o  n a j d e t e ? 
V novém ročníku časopi-
su Skaut. Mimo Skauta si 
můžete samozřejmě 
objednat ještě další 
skautská periodika.  

Skautský svět, Skauting, Ro-
verský kmen, Skaut nebo 
internetový časopis pro star-
ší skauty teepek - skautské 
časopisy prošly před časem 
výraznou změnou, ale jejich 
poslání, tedy vychovávat a 
zároveň přinášet pobavení a 
informace, zůstalo. Různé 
oddíly skautů, skautek, rove-
rů a rangers je mohou využí-
vat při společných činnos-
tech nebo si ho jen tak číst 
doma, v tramvaji nebo 
v autobuse, nebo na jiných 
oblíbených a nečekaných 
místech. 

Prvním skautským časopisem 
je Skaut. Rozsah 32 stran a 
měsíční periodicita. Skauti si 
můžou nacházet témata, 
která je zajímají nebo jim 
pomůžou při přípravě schůz-
ky a výprav. Můžete v něm 
najít i vložené plakáty nebo 
vystřihovánky, komiks, sou-
těže, testy, návody, hry nebo 
reportáže. V letošním roční-
ku najdete i nové rubriky - 
Rytířský turnaj, Žonglérská 
škola či Děsivá příroda. Ce-
lobarevný časopis formátu 
A4 mohu vřele doporučit, 
poskytuje dětem náplň vol-
ného času a snad umí i poba-
vit. Jeho cena je 250 korun 
za ročník (za 10 čísel), o 
objednání si můžete přečíst 
na konci článku nebo se 

zeptat u vůdců oddílů, rádi 
vám podají informace. A 
pozor – nyní při objednání 
Skauta získáte zdarma nára-
mek „Born to be scout“.  

Skautský svět je nejnověj-
ším „produktem“ skautského 
ústředí. Dnes obohacen i o 
časopis, který dříve vycházel 
výhradně pro činovníky a 
vůdce s názvem Skauting. 
Skauting zůstává jako zmen-
šená příloha pro výchovu 
dětí, ale hlavní částí „balíčku“ 
je samozřejmě Skautský svět, 
časopis pro naše rodiče. Ten 
vychází jako dvouměsíčník a 
ve formátu B5 (o něco větší 
než podložka pod počítačo-
vou myš). Z obsahu – mezi-
národní projekty, spoluprá-
ce, a cíle dnešního skautingu 
jako moderního výchovného 
hnutí. Zní to vznešeně, ale 
nemusíte se bát, že by vás 
zahltila vážná témata. Skaut-
ský svět se úspěšně snaží 
mapovat dění v našem i me-
zinárodním skautingu. Jeho 
cena je pouhých 150 korun,  
za stejnou cenu i při doruče-
ní do schránky. Zajímavé je, 
že ať si objednáte Skautský 
svět nebo Skauting, zaplatíte 
150 korun a chodí vám do-
mů oba časopisy.  

Pro věkovou skupinu těch 
nejstarších, tedy roverů a 
rangers, je tu časopis Ro-
verský kmen. Kmen je 
ohromně zajímavým čtením 
a je škoda, že o něj není 
zdaleka takový zájem, jako o 
ostatní časopisy. Najdete tu 
rozhovory, tipy, triky a nápa-
dy z roverských kmenů, 
čtení z roverských per nebo 
úvahy a podněty k dění 
(nejen) ve skautském světě. 
Právě poslední téma přesně 
patří k roverské činnosti, 
která by měla obsahovat i 
zamyšlení nad roverovými 

přednostmi a vlastnostmi. 
Nový ročník má heslo: 
„Nová grafika, všechno 
v barvě a ještě zajímavější 
témata přímo z roverského 
života.“ Kmen pořídíte za 
cenu 250 korun, vychází jako 
dvouměsíčník formátu A5. 
Od října letošního roku má 
časopis již jedenáctý ročník, 
je poprvé celobarevný.  

Při objednávce Kmene nově 
získáte DVD s nejlepšími 
filmy z roverské soutěže 
tvořivosti Polibek Múzy.  

A co internet? Najdete tu 
nejnovější skautský virtuální 
časopis Teepek. Jeho obsah 
někomu připadá nevhodný a 
příliš podbízivý, ale jeho 
hlavním účelem je přitáhnout 
pozornost starších skautů a 
skautek, mezi 13 a 16 lety. 
Obsahuje i seznamku, chat, 
hudební recenze, články o 
deskových hrách nebo Teep-
kův blog. Najdete ho na 
http://www.teepek.cz/.  

A to je pro základní informa-
ci všechno. A jak objedná-
vat? Ať už pro sebe nebo 
člena oddílu na stránkách       
http://www.send.cz/skaut/. 
Vyplníte jednoduchý formu-
lář, vaši adresu a časopis vám 
od vybraného čísla chodí 
domů. Vše potřebné najdete 
taky na http://
krizovatka.skaut.cz/tiskoviny/
casopisy/, kde se můžete 
podívat na titulní stránky, 
zjistit ceny.... 

A ještě existuje jeden skaut-
ský časopis, na který už jste 
jistě narazili ....a právě ho 
čtete. Ten vám ale asi popi-
sovat nemusím.  

Těším se na maily a objed-
návky nového ročníku skaut-
ských časopisů.   

Klokan, mediální zpravo-
daj střediska Šípů. 

„Skautský svět je 

nejnovějším 

„produktem“ 

skautského 

ústředí.“ 

„Kmen je 

ohromně 

zajímavým čtením 

a je škoda, že o 

něj není zdaleka 

takový zájem, 

jako o ostatní 

časopisy.“ 

„Skauti si můžou 

nacházet témata, 

která je zajímají 

nebo jim 

pomůžou při 

přípravě schůzky 

a výprav.“ 
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FotoHoror: Smrt v kukuřici 

Kdo zlo netrestá, dovoluje, aby bylo pácháno dál.  

Ve dvě 
u pole. 

Tak kde se 
sejdeme? 

Parta dětí se po škole rozhodla jít natrhat 
kukuřici na blízké pole… 

To jsem zvědavej, jestli nás 

někdo vidí  

...a tak se sešly a společně vydaly na tajnou 
výpravu. 

Za keřem se ale někdo skrýval... Na poli všichni trhali a doufali, že je nikdo 
neuvidí, krást kukuřici se přece nemá! 

Kluci, já se 
bojím, že nás 
někdo chytí! 

Klid, 

Neznámý muž s nožem v ruce se rozběhl 
k dětem… 

POMÓÓÓC!!! 

…které v panice začaly utíkat… 

…což se ale všem nepodařilo… …a šílenec dopadl jednu oběť. 

ZEMŘEŠ! 

Jak všechno 

dopadlo? 

Co dělaly 

ostatní děti? 

Co provedl 

útočník svojí 

oběti? 

To vše se do-

zvíte v příštím 

díle… 

Lvíčata 



Comics by Šikulka - 3rd part 
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Comics by Šikulka - 3rd part 
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Author: Šikulka. 

TO BE CONTINUED... 
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Vzpomínáme na tábor „Osmdesátky“ 

Hliněná nádoba se dá spravit před vypálením, po něm už ne.  

Aquáč je od nás vzdálen asi 3 km. Voda je cel-
kem teplá, cca. 26°C. Vstupné je pro děti 0,90 €, 
dospělí 1,10 €. Po určité hodině je to levnější. 
autor: Šíp 

Naše etapa je, že jsme vojáci M*A*S*H a pomáhá-
me lidem. Ošetřujeme, zachraňujem a operujem 
atd. Občas na nás někdo zaútočí, ale jinak v cajku, 
protože M*A*S*H vítězí! 
autor: Seky 

Hrošík nám vařila dobrá jídla. 

Viděli jsme koně s hříbaty. Seznámila jsem se s paní, 
která se jmenuje Nataša a její kůň se jmenuje Zuza-
na. Ty holky, co jeli na těch koních, se nás zeptali, 
jestli se chceme svézt. My jsme řekli ANO! 

Stavění stožáru 
7. června 2007 v sobotu večer jsme stavěli stožár. Nejdříve jsme došli pro stožár k boudě, potom jsme museli vykopat 
díru, abz se tam mohl stožár nasadit. Když ho tam Racek s Kobihou dali, uviděli, že se tam nevejde a tak ho zase vyndali. 
Racek šel zvětšit tu díru. Když ji zvětšil, nasazoval znova. Když ho konečně nasadil a podíval se ze strany, zjistil, že je na 
křivo. Bylo už pozdě večer a Racek ho už nechtěl nandavat, tak tam zůstal. Pak do díry naházeli hlínu a kamení, aby držel 
a šlo se spát. 

1. Kolik měl Karel IV. žen? 
a) 8   b) 5   c) 4 
2) Kdo vyšel na horu Říp? 
a) Karel IV.   b) Sámo   c) praotec Čech 
3) Nejznámější komik a herec počátku 20. století? 
a) Vlasta Burian   b) Karel Hašler   c) Karel Gott 
4) Jaký člověk byl vymyšlená postava? (nápověda: má výstavu pod rozhlednou na Petříně) 
a) F.X.Šalda   b) Jára Cimrman   c) Jan Žižka 

Autor: Filuta 

Filutův kvíz 
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Psali jsme před lety:  
Střediskový výjezd do Mentaurova 2005 

N 
e všichni byli o 
d v o j n á s o b n ě 

prodlouženém 

víkendu 17.-20.11.2005 na 

srazu našeho střediska, 
tak proč jim nepopsat, o 

co přišli. A ti, co tam byli, 

určitě rádi zavzpomínají. 

Nebudu rozepisovat minutu 

po minutě, to by vás určitě 

nebavilo číst, takže letem 

světem… střediskáčem. 

ETAPOVKA 

Začala už na nádraží, kdy se 

nám představil tým organizá-

torů-lékařů (Iáček, Malíček, 

Myška, Shorty) v bílých 

pláštích, a my jsme zjistili, že 

doktorská atmosféra na nás 

bude dýchat celé čtyři dny. 

Do družin jsme se rozdělili 

podle čuchu - každému byl 

přidělen papírek s určitou 

vůní. Kdo našel ostatní se 

stejně vonícím papírkem, 

našel členy své družinky. Po-

tom, co doktoři zkontrolova-

li, zda jsou všichni ve správné 

skupince, dostala každá dru-

žinka několik obálek na cestu, 

popadla batohy (zavazadla 

mladších byla odvezena auty) 

a mohla vyrazit. Obsah první 

obálky nás zavedl na litomě-

řické náměstí, kde nám 

s plněním úkolů pomohl i 

jeden pán, který byl na pro-

cházce s dcerkou. Byl tak 

ochotný, že by se asi propadl 

do země, kdyby nám na něja-

kou otázku nezjistil odpověď. 

Chtěl si i kupovat kredit kvůli 

tomu, aby se mohl telefonicky 

zeptat manželky. V druhé 

obálce byl plán cesty na zá-

kladnu. Kus cesty po městě 

nás stále doprovázel již zmí-

něný pán, abychom náhodou 

nezabloudili. Cestou na nás 

čekalo ještě pár úkolů jako 

vymyšlení pokřiku družinky 

(po tom, co jsme se dozvěděli 

naše jméno) nebo podpis 

všech členů všem ostatním 

někam na tělo. Naše skupinka 

dorazila sice jako poslední, ale 

kvalita našeho pokřiku nás 

vymrštila na třetí místo (od 

konce). 

Statní jako tis – Digitus  

[dajdžajtys] 

Krásní jako miss – Digitus 

Rychlí jako rys – Digitus 

Sladcí jako kiss – Digitus 

Další etapou bylo například 

Poznej své smysly, kdy jsme si 

otestovali, jak jsme na tom 

s čichem, sluchem, hmatem 

v rukách i nohou, chutí, zra-

kem i inteligencí. Největší 

úspěch asi sklidila chuť, kdy 

se poslepu poznávalo deset 

potravin. Sice se všem krouti-

la ústa, když si lízli soli, ale 

čokoláda na závěr to spravila. 

Něco podobného jako se 

smysly bylo s vnitřními orgá-

ny, jindy jsme se pořádně 

zapotili, když jsme běhali po 

budově s cílem přeložit co 

nejvíce latinským pojmů. 

HRY 

Kromě etapovky jsme si za-

hráli i několik jiných drobných 

her. Mně se líbila nejvíc hned 

ta první, když se každý neoby-

čejně představil, takže jsme se 

lépe seznámili. Někteří zas 

třeba budou vzpomínat na to, 

jak jsme se společně zvukově 

snažili simulovat déšť, bouřku, 

hromy, blesky… 

JÍDLO 

Kuchařské duo Ferry + Chip 

podávalo profesionální výko-

ny. Nerozvařit rýži, těstoviny 

(2x) pro tolik lidí je skutečný 

um. Pochutnali jsme si i na 

kašpárkovi. :-) 

KINO 

Pro mnohé největší zážitek. Z 

filmů vyhrál Slepičí úlet (v 

hlasování předstihl Příběh 

žraloka a Úžasňákovi) a ten 

popcorn… 

MÍSTO 

Bydleli jsme na skautské zá-

kladně - fořtovně v Mentau-

rově u Litoměřic (na jižním 

úpatí českého středohoří). 

POČASÍ 

Jako z pohádky. Zatímco v 

Praze bylo sychravo z hodně 

tvrdým Y, nám sněžilo o sto 

šest. 

RUKODĚLKY 

Nejprve jsme pod vedením 

Veverky tvořili ve dvojicích 

balónkové masky, jindy si 

každý mohl vybrat, co bude 

tvořit. Na výběr byla napří-

klad ubrousková technika, 

twistart, kouzlení s pohledy, 

modurit při hudbě a další. 

VÝLETY 

Byly dva.  První byla čtvrteční 

cesta tam, kdy jsme po skupi-

nách doputovali z Litoměřic 

na základnu v Mentaurově. 

Druhý byl den poté, kdy jsme 

byli rozděleni do skupin po 

oddílech (Trojhvězda + Ca-

melot, Excalibur + Hořící 

srdce, Lvíčata + Trpaslíci). 

Každá skupina dostala cíl 

cesty, doprovodný program 

byl na ní. Po návratu každá 

výletní skupina natočila repor-

táž o svém putování a večer 

se to spolu s fotkami promít-

lo. 

Štaflík 

 

„Do družin jsme 

se rozdělili podle 

čuchu - každému 

byl přidělen 

papírek s určitou 

vůní. Kdo našel 

ostatní se stejně 

vonícím 

papírkem, našel 

členy své 

družinky.“družink

Kdo se ve sporu odvolává na autoritu, bere si na pomoc ne rozum, nýbrž paměť. 



Tým Luk: 

Albertka 

Flek 

Grizzly 

Kačenka 

Malíček 

Manda 

Myška 

Pošťák 

Sylva 

Šikulka 

Štaflík 

Tee-pee 

Tom 

Veverka 

Želvák 

 
Kompletace + grafická úprava: Pošťák + Tom 

Konzultace: Štaflík 

Jazyková korektura: Grizzly 

Tisk: Flek, Tee-pee + každý sám 

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

casopis.luk@gmail.com 

Dobrá díla jsou plodem dobrého charakteru, a protože je chvályhodnější příčina než následek, chval více dobrý charakter 

bez vzdělání než vzdělance bez charakteru. 

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 


