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V 
ážení čtenáři Luku, 
dostává se k Vám 
68. číslo středisko-

vého časopisu a zatímco u 
Vás doma voní vánoční stro-
meček nebo zapálený franti-
šek i nový Luk je plný barev, 
chutí a vůní dálek.  

Opusťte na chvíli Starý konti-
nent a s Tee-peeho vyprávěním 
se přeneste do Mexika za pokla-
dy Májů a Aztéků. Až se vrátíte 
zpět, „ochutnejte“ speciality, 
které si pro Vás připravila Osm-
desátka nebo se nechte inspiro-
vat Trpaslíky a udělejte si pohád-
kový výlet do Hrusic. 

Že Vás naprosto vysílil předvá-
noční shon, nakupování dárků či 
vánoční úklid? Zapomeňte na 
všechny starosti a ponořte se 
do svátečních článků. Ať už do 
Múzou políbených o Mikuláš-
ském víkendu či do Grizzlyho 
kulturních nápadů a tipů na 
výstavy, které můžete navštívit 
s celou rodinou. A pokud by ani 
to nestačilo k načerpání dalších 
sil do nového roku, speciálně 
rodičům doporučuji nepřehlíd-
nout pozvánku na Tříkrálový 
večírek. Až se budete těšit 
z dárků, které jste dostali a o 
trochu více z těch, které jste 
darovali, zkuste přidat ještě 

jeden. Jeho výhodou je, že ne-
musíte čekat až do příštích Vá-
noc, ale rozhodnout se pro něj 
můžete kdykoliv. Stačí darovat 
krev. Návod, jak na to najdete 
na str. 10. 

Do konce roku 2007 zbývá už 
jen pár dní. Já Vám přeji abyste 
je prožili v klidu a s radostí a do 
nového roku vstoupili s elánem 
a obklopeni skvělými lidmi. A na 
závěr ještě přání pro Luk: spous-
tu nových čtenářů i tvůrčích 
přispěvovatelů v roce 2008 pře-
je: 

Kateřina Kuberová - Veverka,  

členka Týmu Luk 

Sváteční Luk s vůní purpury 
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„Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit.“ (Thomas Jefferson) 
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Krátké zpravodajství 92. střediska Šípů 

V 
ítejte u krátkého 
a Flekem komen-
tovaného zpravo-
dajství o událos-

tech, které se týkají naše-
ho střediska a jeho   čle-

nů.  

 
Okresní volební sněm se 
konal na začátku prosince. Co 
přinesl? Především velké 
množství nových lidí do okresní 
rady - sboru vedoucích středi-
sek a dalších lidí, kteří se pravi-
delně každý měsíc schází a 
vymýšlí pro nás zajímavé akce, 

závody, přeposílají dotace z 
ústředí, atd. Z našeho stře-
diska se tedy nově členy 
rady stali Tee-Pee a Iáček. 
Dále máme dvě členky též v 
revizní komisi - Žábu a Hro-
šíka, které tak budou dohlí-
žet na kontrolu účetnictví. 

 

Velké poděkování si za-
slouží Myška a celý tým 
jejích pomocníků za uspořá-

dání Maškarního bálu pro 
světlušky a vlčata. Nevídaná 
účast 70 mladších dětí a 50 
dospělých vytvořila nádhernou 
atmosféru říše pohádek. A 
jelikož z akce vzniklo i krátké 
video, budete moci do pohád-
kové říše nahlédnout i vy, kteří 
jste na této akci nebyli.  

 

I n t e r n e to v á  a d r e s a      
http://www.budmesipem.cz/ se 
stala doménou našeho středis-

ka. Pro její zřízení jsme se 
rozhodli z důvodu nízké ceny 
a problematického zajištění 
provozu původní adresy.  
http://www.skauting.cz/sipy  
však zůstává dále v platnosti. 

 

U obchodního centra 
Eden se dne 30.11. konala 
promotion akce časopisů 
Sluníčko a Mateřídouška. Jako 
doprovodný program skauti 
zajistili kouzelný pohádko-
vý příběh, kdy se malé děti 
mohly proměnit v Ukradenou 
princeznu a rozhodovat o 
jejím osudu. Nutno pozname-
nat, že děti naše atrakce zau-
jala daleko více než jednodu-
ché házení míčkem na terč.  

 

Betlémské světlo přive-
zou skauti do katedrály 
sv.Víta v pátek 21.12.07 
v 13,30 hod. Světlo bude 
přebírat pan kardinál, pan 
primátor a manželka presi-
denta, paní Livie Klausová. 
Všichni jste srdečně zváni tam 
či o den později na Staro-
městské náměstí, kde bude 
pro děti též řada doplňkových 
rukodělných a herních aktivit.  

 

A co se 
děje v 
o d d í -
lech? 

Ve vedení 
oddílu Trpaslíků se objevila 
nová pomoc - Sešítek.  

Lvíčata vyrazila na Vysočinu 
společně s rodiči. Výpravy se 
účastnilo celkem 35 dospě-
lých a dětí. 

Camelot zahájil etapovou hru 
na téma agentů OSN. 

Irminsûl se svým příspěvkem 
do soutěže „Ukaž co je IN, 
ukaž co je OUT“ vyhrál vi-
deokameru. 

E x c a l i b u r 
zorgan izoval 
pro ostatní 
roverské kme-
ny prezentaci 
ú s p ě š n é h o 
projektu výměny mládeže.  

 

Polibek Múzy 2007 tento-
kráte nepřinesl žádné oceně-
ní. První místo se v kategorii 
film se snímkem 10.Mise zís-
kat nepodařilo. Útěchou mů-
že pro autory z řad Excalibu-
ru být, že film se dostal mezi 
pětici nominovaných.  

Rád bych pozval všechny 
rodiče na Tříkrálový večí-
rek, který se bude konat 
8.1.2008 od 19h v klubovně 
Práčská. Bližší informace hle-
dejte v tomto čísle.   

 

Základní registrační pří-
spěvek na rok 2008 byl po-
nechán ve stávající výši 600 
Kč/osobu . Připravujeme 
ovšem speciální nabídku slu-
žeb, která vám nabídne něco 
navíc.   

a příjemný vstup do nového 
roku za celý tým 92. stře-

diska Šípů přeje Flek 

„Velké poděkování si 

zaslouží Myška a celý 

tým jejích pomocníků 

za uspořádání 

Maškarního bálu pro 

světlušky a vlčata.“ 

„Irminsûl se svým 

příspěvkem do 

soutěže „Ukaž co je 

IN, ukaž co je OUT“ 

vyhrál videokameru.“ 

Myška a Klokan na Maškarním 

bále 

Foto: Iáček 

Maškarní bál 

Foto: Iáček 
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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 “ 

„Dějiny jsou jako moře. Zdálky vypadají monumentálně, ale když jste uprostřed, tak se vám dělá špatně.“ (Gabriel Laub) 

Momentky z výpravy s rodiči Trpaslíků a Osmičky 

V 
 sobotu 24. listopadu 
jsme se vydali na 

výpravu za kocou-

rem Mikešem do 

Hrusic.  

Výprava byla ozvláštněná tím, že 

s námi mohli jet i maminky, tatín-

kové, sourozenci, dědečkové a 

babičky. Celou cestu probíhal 

velký rodinný souboj o to, která 

rodina bude nejlepší a nasbírá 

nejvíce bodů z rozličných disciplín 

– úkolovka, všímání si věcí kolem 

sebe, člunkový běh nebo překres-

lování obrázků. Ale výprava nebyla 

jen o soutěžení, ale i o prohlídce 

památníku Josefa Lady v Hrusicích. 

A jak to na výpravě přesně vypa-

dalo se můžete podívat na několi-

ka fotkách. 

Malíček 

„Ale výprava 

nebyla jen o 

soutěžení, ale i o 

prohlídce 

památníku 

Josefa Lady 

v Hrusicích.“ 

„Celou cestu 

probíhal velký 

rodinný souboj o 

to, která rodina 

bude nejlepší.“ 

Počasí sice bylo pošmourné, ale i tak jsme si 
výpravu užili 

Několik úkolů se plnilo za pochodu - papír a 
tužka tak museli být neustále v pohotovosti 

Hra na kocoura Mikeše, který v tmavém skle-
pě hledá cestu ke krajáči se smetanou 

Cestou jsme potkali i tento tajemný tunel. 
Kam asi vede? 

Jdeme na návštěvu k panu Ladovi 

Odpočinek před další disciplínou v souboji 
rodin tentokrát v člunkovém běhu - zvládli jí 

všichni 



„Dějiny světa bohužel nejsou, jak se většinou podávají, jen dějinami lidské odvahy, nýbrž dějinami lidské zbabělosti.“ (Stefan Zweig) 
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Vánoční i povánoční kulturní 
hlídka Grizzlyho 

V 
 době vánoční je 
v Praze spousta 
kulturních pořa-

dů, událostí a akcí, na něž 
by nám nestačilo několik 
stránek LUKU.  

Je to jednak řada vánočních 
koncertů, na III. nádvoří Praž-
ského hradu 22. a 23. 12. živý 
Betlém, v Nejvyšším purkrab-
ství Hradu výstava betlémů 
(do 6. 1. 2008); ty ale budou i 
jinde, bližší informace najdete 
v Přehledu kulturních pořadů 
v Praze, č. 12-2007 nebo na 
http://www.pis.cz  v odkazu 
Kultura v databázi rubriky 
Vánoce nebo na tel. 12444 
nebo 221714444.  

Na cestě po betlémech bych 
vřele doporučil navštívit bet-
lém v životní velikosti 
v nejstarším českém kapucín-
ském klášteře s kostelem 
Panny Marie Andělské u Lore-
ty na Hradčanech; jen se tře-
ba při návštěvě připravit zpra-
vidla na delší frontičku. Dru-
hým typem je perníkový 
betlém, který každoročně 
čerstvě obnovují v kostele sv. 
Matěje v Dejvicích Na Fišerce 
(nebo také nad Šárkou). Je 
ovšem třeba zjistit, v které 
dny a odkdy dokdy jsou tyto 
unikáty přístupné. 

K PROBÍHAJÍCÍM POZORU-
HODNÝM VÝSTAVÁM: 

Senát Parlamentu České re-
publiky pořádá do 17. 2. 2008 
v ý s t a v u  „ A l b r e c h t 
z Valdštejna a jeho doba“ 
ve Valdštejnské jízdárně na 
Malé Straně. Osobnost počát-
ku 17. století, která se výraz-
ně zapsala do naší i evropské 
historie zejména během třice-
tileté války mně dříve moc 
neříkala. Jako gymnaziální 
tercián jsem na školním výletě 
v Českém ráji navštívil hrad 
Valdštejn, něco mi o tomto 

vojevůdci říkal i Jičín, později 
pak rozsáhlý zámek ve 
Frýdlantě v Čechách. Překva-
pil mě své doby respekt a 
zájem o tohoto muže u mých 
německých kolegů na Dráž-
ďanské universitě, kam jsem 
často jezdil. Divadelní hra 
Friedricha Schillera Wallen-
stein i další německé literární 
materiály romantismu o této 
osobě jistě sehrály svou roli. 

Ve výstavním sále Obecního 
domu je do 3. 2. 2008 výstava 
Josef Lada (1887-1957). 
Kdo by neznal jeho hastrmany 
a vodníky, bubáky, ponocné, 
koledníky a hrátky hrusických 
dětí v každé roční době, ko-
coura Mikeše, Kmotru lišku, 
jeho ilustrace Dobrého vojáka 
Švejka a dalších knih. Mne 
provázel svým slabikářem od 

velmi raného věku, můj starší 
syn se z něho naučil sám číst 
ve svých pěti letech. Ladovo 
dílo je jedinečné, moderní a 
přitom široce srozumitelné. 
Stojí za návštěvu. 

V těchto dnech byla zahájena 
v jízdárně Pražského hradu 
rozsáhlá výstava dalšího popu-
lárního malíře a kreslíře, Mi-
koláše Alše. Kdo by neznal 
jeho kresby ze Špalíčku ná-
rodních písní a říkadel, lunety 
z Národního divadla, ale i 

jeho monumentální návrhy 
pro architekturu? Je to rov-
něž můj milovaný český, 
opravdu národní kumštýř. 
Běžte se podívat, výstava trvá 
do 20. dubna příštího roku. 
Mimochodem i úvodní přebal 
naší první skautské bible A. 
B. Svojsík  - Základy ju-
náctví je Alšovým dílem. 

Hezké vánoce a mnoho zdaru 
i při skautování v novém roce 
2008 včetně kulturních zážit-
ků Vám všem přeje                                                                               

Grizzly 

„Senát Parlamentu 

ČR pořádá do 17. 

2. 2008 výstavu 

„Albrecht 

z Valdštejna a jeho 

doba“ ve 

Valdštejnské 

jízdárně.“ 

„Na cestě po 

betlémech bych  

doporučil navštívit 

betlém v životní 

velikosti.“ 

Kapucínský klášter 

na Hradčanech 

Kostel sv. Matěje 

Albrecht z Valdštejna 

České Vánoce 

Alšův obraz 

Přebal knihy od M. Alše 



„Za mnohé světlé stránky našich dějin musíme poděkovat našim historikům.“ (Pavle Kovačovič) 

S T R Á N K A  5  

„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 “ 

Trpasličí hádanky s písmenky 
Číslo před písmeny vám napoví, jaká písmenka ve slovech chybí. Dokážete doplnit všech 22 háda-
nek? 

„Dokážete 

doplnit všech 22 

hádanek?“ 

Autor: Malíček 

Přiklad: 34  =  P-en a-y  řešení je: (Třicet čtyři je) písmen abecedy 

1. 7  = D-ů  s-a 

2. 1001 = N-c 

3. 12 = Z-í  z-u 

4. 54 = K-t  v  b-u 

5. 9  = P-et s-í  s-y 

6. 88 = K-es  k-u 

7. 3  = B-y  na  č-é  v-e 

8. 0  = B-d  m-u  na  C-e  s-i 

9. 18 = J-ek  na  g-ém  h-i 

10. 90 = S-ů  v  p-ém  ú-u 

11. 100 = P-ých  v-í 

12. 8  = S-n  z-y  „S-j  d-j  p-t  v  j-ě“ 

13. 4  = L-y  č-u 

14. 24 = H-n d-e 

15. 1  = K-o u t-e 

16. 5  = Č-c p-ho s-ho č-a 

17. 333 = S-ch s-ek 

18. 11 = H-ů ve f-ém m-u 

19. 1000 = M-ů v l-u 

20. 29 = D-ů v  ú-u o p-ý  r-k 

21. 64 = P-k na š-i 

22. 40 = D-í a n-í P-y 

7 – divů světa, 1001 – noc, 12- znamení zvěrokruhu, 54 karet v balíku, 9 – planet sluneční soustavy (už neplatí!), 88 
– kláves klavíru, 3 – barvy na české vlajce, 0 – bod mrazu na Celsiove stupnici, 18 – jamek na golfovém hřišti, 90 – 
stupňů v pravém úhlu, 100 – pražských věží, 8 – stran značky stůj dej přednost v jízdě, 4 - lístky čtyřlístku, 24 hodin 
dne, 1 kolo u trakaře, 5 – číslic poštovního směrovacího čísla, 333 – stříbrných stříkaček, 11 – hráčů ve fotbalovém 
mužstvu, 1000 mililitrů v litru, 29 – dnů v únoru o přestupný rok, 64 – políček na šachovnici, 40 – dní a nocí Potopy  



„Historie světa je souhrn událostí, kterým se bylo možno vyhnout.“ (Bertrand Russell) 
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„Hlavním 

důvodem byl 

pocit, že mohu 

vedoucím a dalším 

našim členům 

ještě něco dát a že 

mne to pořád 

ještě baví.“ 

C 
o a proč dělají vůd-
ci oddílů, kmenů, 
střediskoví zpravo-

dajové... Někdo se realizu-
je ve vedení oddílu, jiný 
například v propagaci či 
hospodaření střediska. 
Spojuje je vůdčí pozice a 
to, že věnují pro skautskou 
činnost mnoho času a 
energie. Co jim činnost 
přináší a co je motivuje? 
Na tyto otázky tentokrát 
odpovídá Flek - středisko-
vý vůdce. Proč vede stře-
disko? 

Proč bych nevedl středis-
ko? 

Otázku “ Proč vést středis-
ko?“ jsem si často pokládal na 
konci letošního léta. Uzavíral 
se tříletý volební cyklus, na 
světě se dá dělat tolik zajíma-
vých činností a ve skautském 
hnutí zrovna tak. Právě jsem 
absolvoval Instruktorskou 
Lesní školu Gemini a připojil 
se tak k dalším pěti členům 
našeho střediska s touto kvali-
fikací. Co se tedy stát členem 
některého z mnoha instruk-
torských vzdělávacích týmů? 
Také mi byla na jaře během 
jedné diskuze nad výzvami 
Junáka položena zákeřná otáz-
ka „Fleku, proč vlastně nekandi-

duješ do náčelnictva?“. Náčel-
nictvo je něco jako skautský 
parlament řešící strategické 
rozhodnutí, schvaluje vnitřní 
řády, úkoluje ústřední orgány 
organizace, atd. Vážně jsem o 
tom začal uvažovat v srpnu, 
kdy nás navštívilo několik 
členů tohoto sboru, a já získal 
dojem, že bych tam mohl být 
něco platný.  Také se blížily 
volby do Okresní rady Junáka 
Prahy 10, která zastřešuje osm 
středisek, a dostal jsem nabíd-
ku stát se zástupcem vedoucí-
ho a sehrát tak významnou 
roli ve formování širšího dění. 
Další z řady možností, která se 
mi honila hlavou, bylo vrátit se 

k vedení oddílu, protože zá-
jem dětí a rodičů v Petrovi-
cích byl enormní, ale chyběl 
vedoucí.  

Proč tedy vedu středisko? 

Mohlo by se zdát, že je to 
proto, že jsem jej vedl i minu-
lé období, ale není tomu tak. 
Naši vedoucí to vědí a někteří 
mohli mít i pár týdnů vrásky 
na čele z toho, že by měli 
zastat tuto roli. Osobně jsem 
moc rád, že alespoň jeden z 
nich se dokonce rozhodl pro 
tak odvážný krok, jako je 
kandidatura. Na konec jsem 
se však rozhodl ve vedení 
střediska pokračovat.  

Hlavním důvodem byl pocit, 
že mohu vedoucím a dalším 
našim členům ještě něco dát a 
že mne to pořád ještě baví. 
Dokázal jsem si představit, jak 
by se ještě mohlo středisko 
změnit k lepšímu, a dát tak 
svému následníkovi lepší star-
tovní čáru. Vedení střediska je 
v podstatě téměř neomezený 
prostor k seberealizaci, 
zejména při spolupráci s 
ostatními. A také protože 
jsem našel silného spojence, 
kterým je můj zástupce Štaflík. 
Společně jsme pak vytvořili 
náš programový plán - 5 klíčo-
vých oblastí, na které se hod-
láme zaměřit. A i když je to 
zase něco nového, co by navíc 
mělo i ovlivnit práci přímo v 
oddílech, tak se nám podařilo 
přesvědčit většinu členů stře-
diskové sněmu a naše kandi-
dátská dvojice (hlasuje se vždy 
o dvojici) získala ve volbách 
většinu hlasů. 

Co je potřeba pro vedení 
střediska? 

Asi to nejdůležitější je odvaha 
začít. Ostatní už se člověk 
naučí a ostatní členové stře-
diska mu hodně pomůžou. 
Největší nárok je asi kladen 
na vytrvalost a ochotu komu-
nikovat. Ostatně mých 2020 

emailů odeslaných za 2 roky a 
2 měsíce není zrovna málo. A 
kolik času člověk stráví rozho-
vory po ICQ a dalších systémů 
pro instant messaging. Taky to 
chce hodně trpělivě odpovídat 
na všemožné otázky, mít hod-
ně velkou fantazii a chuť svoje 
představy realizovat. Bez toho 
by to nebylo vedení, ale jen 
takové přešlapování na místě.  

Co mě motivuje? 

Kromě vnitřního pocitu, že 
pomáhám svému okolí a buduji 
tady v Praze lepší svět, mne 
motivují lidé kolem mne. Ně-
které znám již celá desetiletí, 
tak stačí zavřít oči a vybaví se 
mi vzpomínky na zážitky s 
nimi. Jak v dětství překonávali 
drobné nesnáze a snažili se 
uspět ve zkouškách, které 
jsme na ně přichystali. A dnes 
vidím jak uspívají v životě a 
mají radost z toho, že se mo-
hou starat o další mladší člo-
víčky, kteří dorůstají do naše-
ho světa. Sice nejsou biologic-
ky jejich, ale vím, že se o ně 
starají jako o svoje vlastní. A i 
když je zřejmé, že největší 
odměna za jejich práci je dě-
kovný výraz v jejich očích, tak 
se snažím našim vedoucím 
připravit co nejlepší podmínky 
pro jejich činnost a dát jim 
najevo, jak moc užitečné čin-
nosti věnují svůj život. Zaslouží 
si to. 

Co bude dál? 

Rád bych připravil takovou 
příručku o vedení střediska, 
dal dohromady manuál, co se 
nám osvědčilo, co ne, a jak 
jsme co dělali. Aby nemusel 
každý začínat jako já od píky 
stylem „tady máš 3 přepravky 

dokumentů a starej se“. A kdo 
ví, třeba dáme se Štaflíkem a 
se všemi lidičkami z našeho 
střediska dohromady i víken-
dový seminář pro ostatní. A 
bude to seminář o nás. 

Flek 

Proč vedu ... středisko? 

Flek 

Flek na výjezdu činov-

níků střediska 

„Největší nárok je 

asi kladen na 

vytrvalost a 

ochotu 

komunikovat. 

Mých 2020 emailů 

odeslaných za 2 

roky a 2 měsíce 

není zrovna málo. 



Roverský mikulášský víkend 2007: Polibek múzy 

P 
olibek múzy je soutěž 
roverské tvořivosti. 
Každým rokem soutě-

žící zasílají svá díla k ohodno-
cení odborným porotcům. 

Je již tak trochu tradicí Irminsulu, 
že se každý rok na začátku prosin-
ce vydá pár roverů od nás na pá-
teční zahájení roverského mikuláš-
ského víkendu (dále jen Mikvík) do 
Selesiánského divadla na Polibek 
múzy. Tento ročník Polibku múzy 
měl jako téma číslo 10, tzn. všech-
ny výtvory se měly nějak týkat 
tohoto čísla. Proč zrovna deset? 
Odpověď je prostá: Tento ročník 
byl ročníkem desátým a tedy jubi-
lejním.  

NOVINKY POLIBKU MÚZY 2007 

Naprostou novinkou, která se v 
uplynulých deseti ročnících nevy-
skytovala, bylo zařazení oboru 
Divadlo do soutěže. Nově tak 
mohli roveři a rangers předvést 
své desetiminutové scénky. Dále 
se vyhlašovali poprvé i výherci 
celkových oborů a ne jenom kate-
gorií. Mezi jednotlivými kategorie-
mi už ale chyběli scénky Vsetín-
ského roverského společenství, 
které v minulých dvou ročnících 
tak dobře bavily publikum a z 
kterých jsme si vždy odnesli hlu-
boký dojem i inspiraci pro vlastní 
scénky na střediskovou akademii. 

PRŮBĚH VEČERA 

Byl pozdní večer. Byl 7. prosinec. 
V Selesiánském divadle jsme si 
doprohlédli vystavená díla přispě-
vatelů do Polibku, domluvili jsme 
se známými a kamarády, posadili 
se na svá místa, utišili se a vypli 
své mobily. Začínal Polibek múzy 
2007 (dále jen PM 07). 

Večerem jako vždy provázela 
dvojice moderátorů, kteří komen-
tovali dění vtipně a neotřele, tak 
jak se patří, aby se divák bavil a 
nenudil. Díla se promítala, předvá-
děla či četla, tak jak bylo třeba v 
tom či onom oboru. I když mě 
uchvátily skvělé hudební skladby i 
tvorba výtvarná a fotografická, 
budu se podrobněji věnovat jen 
Literatuře, Filmu a Divadlu.  

V literární části celkově vyhrál 
Miloš Říha - Šípek, který vyhrál 
kategorii Poezie pro starší už loni 
a předloni. Jelikož vyhrává od 
doby, co jsme na Mikvíku byl po-
prvé, tak jsem si ho stačil dobře 
zapamatovat. Možná o něm ještě 
uslyšíme, protože podle porotců 
(a myslím si to taky) má talent… 

Obor Film zaslouženě vyhrál prav-
divý snímek účastníků kurzu 
PONS 2007. Soutěžil i film 10. 
mise 925. kmene našeho střediska 
Excaliburu. Ten se ovšem neumís-
til (tento rok se 2. a 3. místa nevy-
hlašovala.  

Divadlo vyplňovalo místa mezi 
jednotlivými obory. Prvním před-
stavením byl moderně pojatý 
příběh Romea a Julie, kde mě 
zaujalo doslovně pojaté „vrhání 
pohledů“. Druhým představením 
byla píseň Hajný je lesa pán s 
choreografií na jevišti i se zapoje-
ním publika. Třetí, vítězná, hra 
Nedokončeno ukázala, jak se dá 
pracovat s časovou smyčkou na 
divadle. 

PM 2007 byl skvělý kulturní ve-
čer, který mě navnadil na další 
akci Mikvíku: Mikulášský seminář. 

Tom 

„Bůh nemůže změnit minulost. Historici mohou.“ (Samuel Butler) 
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Kalendář akcí - leden 2008 
po út st čt pá so ne 

 1 Excalibur - 

Silvestr 

2 Excalibur - 

Silvestr 

3 4 5 6 

7 8 Tříkrálová 

party rodičů 

9 10 11 Růžový boubel 12 Růžový boubel, 

akce Trp. + 80 

13 Růžový boubel 

14 15 16 17 18 19 Skautský ples 

na Jarově 

20 

21 22 23 24 25 Poradní skála, 

Elixír, Camelot - 

výprava 

26 Poradní skála, 

Elixír, Camelot - 

výprava 

27 Poradní skála, 

Elixír, Camelot . 

výprava 

28 29 30 31    

Kategorie 

Obor Kategorie 

Foto 

Fotografie černobílá 

Fotografie barevná 

Fotosérie 

Literatura 
Poezie 

Próza 

Hudba 
Vokální 

Instrumentální 

Film  Animovaný 

Hraný 

Výtvarno  

Kresba 

Malba 

3D 

Ostatní techniky 

Divadlo Speciální kategorie 

Logo Polibku múzy 
2007 s tématem Deset 
(angličtináři chápou 
narážku: PM 07 - 10) 

„Večerem jako 

vždy provázela 

dvojice 

moderátorů, 

kteří 

komentovali 

dění vtipně a 

neotřele, tak jak 

se patří, aby se 

divák bavil a 

nenudil.“ 

ODKAZ K ČLÁNKU: 
http://www.skaut.cz/polibek/ 
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Mikulášský seminář 

M 
ikulášský semi-
nář je sobotní 
část roverské-
ho mikulášské-

ho víkendu. 

Koná se každoročně na 
ČVUT a sestává ze 3 (2 úvod-
ní, 1 závěrečná) velkých před-
nášek s diskuzemi ve velkých 
aulách (aula pro mladší a pro 
starší) nebo ze 3 filmů ve 
filmové místnosti. V mezičase 
mezi velkými přednáškami 
probíhají 2 bloky přednášek. 

Letošní seminář s tématem 
MYSLI globálně, JEDNEJ 
lokálně byl zaměřený na 
ekologické problémy spojené 
se změnami klimatu. Možná 
bychom čekali, že na takovém 
semináři se to bude hemžit 
„zelenými proroky katastro-
fy“ a nebo „popírači globální-
ho oteplování“. Ani jedno ani 
druhé. Byl jsem přirozenou 
formou seznámen s tématem 
a fakty, která jsou jasně dolo-
žitelná a změřitelná. Názor 
nikoho mi nebyl podsouván, 
naopak jsem si mohl udělat 
názor svůj vlastní. Rozhodně 
na semináři nebyla nouze o 
podněty k zamyšlení. A bylo o 
čem přemýšlet a tak jsem to, 
myslím, necítil jen já, ale 
všichni účastníci Mikulášského 
semináře (dále jen Mixem). 
Dozvěděl jsem se i to, jak 
globální problémy souvisejí s 
mým každodenním životem a 
co s tím mohu dělat. 
PRŮBĚH SEMINÁŘE 

V sobotu 8. prosince ráno v 
budově ČVUT jsem byl v aule 
pro starší seznámen s globál-

ními problémy prof. RNDr. 
Bedřichem Moldanem, Csc. 
(senátor za ODS, bývalý mi-
nistr životního prostředí). 
Každý jednotlivý globální pro-
blém nebyl tak vážný, jak by 
se mohlo zdát, když jsem si je 
ale poskládal v mysli vedle 
sebe, tak jsem zjistil, že sou-
činnost mnoha faktorů může 
způsobit velké a dalekosáhlé 
problémy. Jen si to představ-
te: změny klimatu, sucho, 
povodně, chudoba, stále ob-
rovský světový populační růst 
(v posledních desetiletích se 
už stabilizuje), mizení druhů, 
kácení lesů, úbytek zeměděl-
ské půdy, taní ledovců nebo 
znečištění vody a vzduchu. 
Říká se, že pokud je hrozba 
velká tak, že si jí člověk nedo-
káže představit, přestává se jí 
bát. Přenášku prof. Moldana 
doplnil Mgr. Vojtěch Kotecký,
(programový ředitel hnutí 
Duha) který se zamýšlel nad 
tím, zda jsme v ekologické 
krizi a pokud ano, tak jestli 
zní jde vyjít při zachování 
současné životní úrovně.  
Přednáška pak byla vedena 
jako diskuze s oběma pány za 
spoluúčasti publika. Při diskuzi 
padl dobrý dotaz, do jaké 
míry může za současné pro-
blémy populační růst. Z od-
povědi jsem se dozvěděl pár 
zajímavých faktů: Na každého 
Čecha připadá roční produk-
ce 12 tun CO2, na Inda 1 tuna 
a na Keňana 300 kg. Deset 
miliónů Čechů tedy vyprodu-
kuje totéž množství CO2, jako  
400 milionů (0,4 miliardy) 

obyvatel zemí podobně rozvi-
nutých jako Keňa. O Ameri-
čanech vůbec nemluvě. Za 
exponenciální vzrůst CO2 v 
atmosféře v posledních letech 
(viděl jsem i graf s měřenými 
hodnotami) může hlavně vy-
spělý svět a nikdo jiný. 

Poté následovaly 2 bloky 
oddělených přednášek (každý 
si mohl vybrat podle lístečků 
v 1. patře ČVUT, kam chce 
jít). Já si vybral sekce Genetic-
ky modifikované organismy a 
Vodu a povodně. Zatímco 
prvně jmenovanou sekci vedl 
pan Prof. Ing. Jaroslav Petr, 
DrSC. zábavně-naučným způ-
sobem a celkově dobře, tak 
druhá sekce byla na mě dost 
odborná a asi jsem nebyl v 
sále sám, kdo výklad příliš 
nevnímal. Ne vždy má člověk 
šťastnou ruku. 

Na závěr Mixemu měl před-
nášku PhDr. Ivan Rynda o tzv. 
udržitelném rozvoji. Mluvil o 
tom, že se člověk bude muset 
přizpůsobit novému vývoji. 
Podle ekonomů totiž nemůže 
růst ekonomika a produkce 
do nekonečna v uzavřeném 
systému, jakým je naše plane-
ta Země. K tomu, abychom 
se rozvíjeli v souladu s naší 
planetou nemusíme, abych 
použil slov dok. Ryndy: 
„chodit v žíněném rouše a jíst 
tuříny“. Někdy postačí 
recyklovat, pokud máme ba-
revné popelnice blízko našeho 
domu, neplýtvat, ale šetřit el. 
energií a jezdit kam to jde 
MHD. 

Tom 

„Čím víc se to mění, tím je to stejnější.“ (Alphonse Karr)  

„Možná bychom 

čekali, že na tako-

vém semináři se to 

bude hemžit 

„zelenými proroky 

katastrofy“ a nebo 

„popírači globální-

ho oteplování“. Ani 

jedno ani druhé.“.  

Roverský mikulášský víkend 2007: Promítání filmů 

P 
romítání filmů spo-
jených se seminá-
řem probíhalo v 

neděli 9. prosince na Evan-
gelické teologické fakultě 
UK. 

Promítalo se ve dvou sálech. V 
prvním jsem viděl všechny 
filmy, které byly přihlášeny do 
Polibku múzy. V druhém jsem 

nejprve shlédl pořad Ta naše 
povaha česká o fenoménu 
hypermarketů, jejich masové 
výstavbě, která někdy zasahuje 
i historická centra. 

Druhým filmem byl film Ala 
Gorea Nepříjemná pravda: An 
Inconvenient Truth. Četl jsem 
o tomto filmu mnohé negativní 
věci v českém tisku, ale po 

tom, co jsem film viděl jsem 
musel uznat, že letošní Nobe-
lova cena míru byla udělená 
Alu Goreovi a panelu vědců 
IPCC právem, protože na tom, 
co jsem viděl opravdu něco je. 
Pokud se vám dostane film do 
ruky, doporučuji se na něj 
mrknout. 

Tom 

Mikulášský seminář 
2007 na téma: Mysli 
globálně, jednej lokál-

ně. 

Film Ala Gorea 
Nepříjemná pravda 

ODKAZY K ČLÁNKŮM: 
http://www.skaut.cz/obrok/seminar07/ 
http://www.aninconvenienttruth.co.uk/ 



120 hodin v Paříži 
C 

htěl bych touto cestou poděkovat své sestře, že mě 
pozvala do francouzské metropole, kde je do ledna na 
Evropské dobrovolné službě, a že na pět dnů byla mou 
průvodkyni.  

Oněch 120 hodin bylo plných příjemných i negativních překvapení, zába-
vy a multikulturního poznání. Nechci vás zde lámat průvodcovskými 
popisy, proto vám nabízím jen hrstku fotografií. Když pět dnů, tak pět 
fotek. Co fotka, to jeden pařížský střípek. 

Více fotek naleznete na   
http://picasaweb.google.com/ondrej.kubera/Paris 

Štaflík 

(pozn. šéfredaktora: Eiffelova věž měří 324 metrů.) 
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Do Paříže na 

prodloužený 

víkend se cestuje 

čím dál tím více. Je 

to dáno především 

stále nižšími 

cenami letenek. 
Pařížské hřbitovy jsou dobře známé a hojně 
navštěvované. Například hrob Oscara Wilda se  
nepyšní ani tak květinami jako pusinkami od 
fanynek. 

Některé členky našeho střediska zaklá-
dají v Paříži své hotely :-) 

Francouzi řídí a jezdí tak trochu jinak. Ale za celou 
dobu jsem neviděl jedinou nehodu. 

Versailles. Mimo sezónu. V listopadu. V pondě-
lí. Takřka bez lidí. 
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Daruj krev, zachráníš život 

„Historie je nejlepší učitelkou s obzvlášť nepozornými žáky.“ (Indíra Gándhí) 

T 
ragédie se může ode-
hrát kdykoli a kdekoli. 
Možná právě v této 

chvíli někdo potřebuje pomoc. 
Kdokoli z nás může právě teď 
bojovat ze všech sil o svůj ži-
vot. 

Nikdy nevíme, co se nám může 
stát. Jsme ohrožení dnes a denně. 
Na výletě, na kole, na lyžích, ale i 
když spěcháme po ulici do práce 
nebo do školy. To, že někdy bude-
me potřebovat něčí krev nemůže-
me vyloučit. A bez lidí, které se 
odváží ji darovat, bychom třeba 
nemohli přežít. Proto je pro mne 
dárcovství krve automatická věc. 
Týden po osmnáctých narozeni-
nách jsem šla na transfúzní stanici. 
A chodím tam pravidelně každé 4 
měsíce. Můj otec daruje krev přes 
dvacet let.  Není to o ničem jiném, 
než se tam poprvé odvážit. Pak 
uvidíte, že to nic není. Jsou samo-
zřejmě případy, kdy vám krev ne-
mohou odebrat. Např. nachlazení. 
Před odebráním krve musíte vždy 
vyplnit dotazník, zhruba 50 otázek 
o prodělaných nemocích, zda máte 
piercing, tetování a jiné věci, které 
by mohly při darování vadit. Poté 
vás vyšetří doktor, a když je vše 
v pořádku, můžete jít darovat. Na-
táhnete ruku, ani to moc nebolí, je 
to jako když vám dělají sedimentaci. 

Trvá to 5 – 10 minut. Všichni jsou 
tam na vás moc hodní a váží si kaž-
dého dárce. Navíc darování krve 
je naprosto bezpečné. 

Je důležité také říct, že dárcovství 
je sice bezplatné, ale dárci mají 
úlevu na daních. Aby zaměstnanci 
mohli jít darovat krev, mají nárok 
na placené volno. Dostanete prů-
kaz dárce krve a také potvrzení, že 
jste krev opravdu darovali. Ženy to 

mohou podstoupit jednou za 4 
měsíce, muži jednou za 3 měsíce. 
Darujete přesně 450ml krve, která 
může být použita jako sálová rezer-

va pro lidi 
s akutním 
krvácením, 
nebo může 
být zpraco-
vána na 
jednotl i vé 
složky a 
využita pro 
léčení spe-
c i f i c k ý c h 
stavů růz-
ných paci-
entů. Ne-
rozlišují se 
v z á c n ě j š í 

nebo méně 
po t ř ebn ě j š í 
krevní skupiny 
(samozřejmě 
rozložení jed-
notlivých sku-
pin v populaci 
není rovno-
měrné, ale čím 
méně se něja-
ká skupina v 
populaci vy-
skytuje, tím méně je jí i mezi dárci), 
proto i vaše krev, ať je jakékoli 
skupiny, je potřebná. Těžce raněný 
člověk může během 48 hodin spo-
třebovat krev i od 100 dárců stejné 
krevní skupiny. 

Většina z nás krev darovat může. 
Tak proč to neudělat? Nic se vám 
přeci nemůže stát, jen chvíli zadrží-
te zuby a pak už máte jen dobrý 
pocit, že jste pro někoho něco 
udělali. Že jste třeba někomu za-
chránili život. Možná ne, ale co 
když opravdu ano. A co je víc než 
zachránit život. Stačí tak málo. 

Nebuďme lhostejní, pomozme 
si. 

Nemocnice, kde můžete darovat 
krev: 

Praha 10 Fakultní nemocnice    
K r á l o v s k é  V i n o h r a d y                    
(http://www.fnkv.cz) Šrobárova 50 
100 34 

Praha 2 Všeobecná fakultní nemoc-
nice (http://www.vfn.cz) U nemoc-
nice 2 128 08 

Praha 4 Fakultní Thomayerova 
nemocn i ce  s  po l i k l i n i kou       
(http://www.ftn.cz) Vídeňská 800 
140 59 

Praha 6 Ústřední vojenská nemoc-
nice Praha (http://www.uvn.cz) U 
vojenské nemocnice 1200 169 

 

Manda 

„Je důležité také 

říct, že 

dárcovství je 

sice bezplatné, 

ale dárci mají 

úlevu na daních. 

Aby 

zaměstnanci 

mohli jít darovat 

krev, mají nárok 

na placené 

volno.” 

„Tak proč to 

neudělat? Nic se 

vám přeci 

nemůže stát, jen 

chvíli zadržíte 

zuby a pak už 

máte jen dobrý 

pocit, že jste 

pro někoho 

něco udělali. Že 

jste třeba 

někomu 

zachránili 

život.“ 

Legitimace dobrovolného dárce 
krve 

Odznak Krůpěj 
krve 

Darování krve 
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Psali jsme před lety:  
Prahou plnou strašidel 2006 

J 
e mnoho článků, 
co jsme ve středis-
ku napsali – ať už 

do Luku či na nějaký 
web. Mnohé z nich sklidi-
ly velký úspěch, proto 
bychom vám rádi znovu 
připomínali ty nejzajíma-
vější. Ten následující je 
reportáž z akce Prahou 
plnou strašidel z ledna 
2006. 

14. ledna 2006 se Praha zapl-
nila strašidly… 

Kdo se toho dne odpoledne 
a večer procházel po Starém 
městě nebo Malé straně, 
mohl kromě davů turistů 
potkat i 15 různých strašidel. 
Mezi smrtelníky zavítali Bez-
hlavý mnich, Čarodějnice, 
Čert, Doktor Jesenius, Dra-
kulova tchýně, Duch mlyná-
řovy dcery, Hejkal, Hraběnka 
v ohnivých střevících, Moř-
ský pirát, Sněžibaba, Šílená 
stařena, Turek z Ungeltu, 
Ohnivá žena, Petřín-
ský oheň a Vodník 
Kabourek. 

Proč se zjevili? Aby 
postrašili Pražany a 
turisty? Chtěli se 
pokochat krásou 
zimní Prahy? Byl něja-
ký sraz strašidel? To 
nevíme, ale víme, že 
se o jejich plánova-
ném zjevení dověděla 
skautská i neskautská 
veřejnost a protože 
to byla jedinečná 
možnost spatřit tolik 
strašidel v jeden den, 
přes 500 dětí ze 
skautských oddílů a 
přes 200 „neskautů“ 
se vydalo do ulic 
strašidla hledat. 

Úkol to nebyl zrovna 
lehký, na veřejnost sice 
pronikly informace, kde 
by se strašidla měla vysky-
tovat, ale bohužel jen 
v zašifrované podobě. 
Kdo chtěl tedy strašidla 
najít, musel nejdříve tyto 
informace rozluštit. A pak 
mohl vyrazit na „lov“. Ale 
nebojte se – žádné straši-
dlo  

nebylo při lovu zraněno 
ani zabito. Trofejemi pro 
lovce byly fotky nebo 
pamětní kartičky nebo 
razítka, které strašidla 
rozdávala. 

Najít strašidla nebylo 
opravdu jednoduché, o 
čemž svědčí i fakt, že 
všech 15 strašidel se po-
dařilo nalézt jen jediné skupi-
ně lovců.  

Večer se všichni lovci i stra-
šidla sešli na hřišti u Tyršova 
domu, aby zde shlédli šer-

mířské představení a ohni-
vou show. Strašidla se zú-
častnila soutěže o nejhezčí, 
nejsympatičtější, nejmilejší, 
no prostě to nej nej nej stra-
šidlo – Miss Huhula. Vítězem 
se stal Hejkal, bohužel tlu-
močník z hejkalštiny na sou-
těž nedorazil a tak jsme se o 
Hejkalovi a o jeho dojmech z 
Prahy a ze soutěže mnoho 
nedověděli, i když s ním byl 
proveden rozhovor. :-(  

Nakonec proběhlo vyhlášení 
nejlepších lovců a poté se 
všichni rozešli do svých do-
movů… 

 

Hořící Srdce 

 

Pro více informací o straši-
dlech můžete navštívit straši-
delný web: 

http://www.strasidla.net/ 

„Dějiny nejsou jen dějinami pokroku, velkých činů a velkých lidí, ale i lidské hlouposti.“ (Josef Čapek) 
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„Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů.“ (Voltaire) 

Jaké je to v Mexicu? 
N 

ejdříve pár 
základních 
údajů:  

 

počet obyvatel: 96 578 
000 

hlavní město: Ciudad de México 
(23 mil. obyvatel) 

politický systém: federální republi-
ka (Tedy Mexico = Spojené státy 
mexické) 

měna: 1 mexické peso = 1,5 Kč (1 
peso stojí jeden rohlík) 

jazyky: španělština, nahuatl a další 
indiánské jazyky 

náboženství: křesťané (římští ka-
tolíci 93%) 

podnebí: tropické až mírné podle 
nadmořské výšky 

Mexico je známé především výro-
bou alkoholického nápoje Tequila 
z kaktusu agáve, dále pak krásnými 
liduprázdnými pacifickými a karib-
skými plážemi s bílým pískem, 
průzračnou vodou a palmami, ale 
také památkami po kulturách Má-

jů, Aztéků, In-
ků… 

Jak jsem se 
tam ocitl? 

Mezi prvním a 
d r uh ým  t r i -
mestrem nám škola nabízí šest 
týdnů prázdnin. No nebyla by to 
škoda nevyužít? Poctivě vydělané 
penízky během trimestru tak in-
vestujeme do letenky, půjčení auta 
a cestování 22 dní po Mexicu. 

Co pro mě návštěva Mexica 
znamenala? 

• Vidět zvířata ve volné přírodě:  
Obří pelikáni, lovící ryby ve 
vlnách Pacifiku, divocí krokodýli 
v lagunách Yucatánu, metroví 
leguáni všude, kam se podíváš a 
opice, házející po turistech listy 
ze stromů z džungle… 

• Objevovat přírodní krásy: kou-
pat se ve vodopádech, pobýt 
v horách a fotografovat vápen-
cové vodopády, pozorovat kou-
řící Popocatepetl…, pozorovat 
kaktusové lesy a živé ploty ve 
vesnicích z kaktusů 

• Objevovat kulturní bohatství: 
navštívit více než 6 pyramido-
vých komplexů 

• Objevovat „nej“: šplhat na nej-
větší pyramidu světa, uřídit a 
najet zatím nejvíce kilometrů 

„Mexico je 

známé...plážemi 

s bílým pískem, 

průzračnou 

vodou a 

palmami, ale 

také památkami 

po kulturách 

Májů, Aztéků, 

Toltéků…“ 

Mexická vlajka 

Území Mexika je vyznačeno na mapě 

Obří leguán, kterých bylo všude stejně, jako veverek u nás na 
campusu 

4 metrové vlny na pobřeží 
Pacifiku 

A to je naše parta na pobřeží Karibského moře. V levo Victoria 
z Ruska, ostatní Češi. 

(pokračování na další stránce) 



„Historie má totiž tu důležitou vlastnost, že trvá dlouho.“ (Ondřej Neff) 
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„Objevovat 

novodobých 7 divů 

světa – nádherné 

pyramidy, kdy oči 

zůstávaly stát nad 

uměním.“ 

�  v autě, zažít největší teplot-
ní rozdíl během jednoho 
dne (30st v Mexicu a -9st a 
půl metru sněhu na campu-
su). 

• Objevovat novodobých 7 
divů světa – nádherné pyra-

midy, kdy oči zůstávaly stát 
nad uměním 

• Odpočívání na plážích: pla-
vání ve stejném moři, jako 
Piráti z Karibiku, skákat do 
třímetrových vln na panen-
ských plážích Pacifiku… 
Trhání banánů, kokosů a 

grepů přímo ze stromů 

• Navštěvování míst, kde se 
zastavil čas. Kde děti chodí 
místo do školy do fabriky 
pracovat u tkalcovského 
stavu, nebo prodávat turis-
tům levné výrobky, aby uživi-
ly rodinu… 

• Pobýt v 23 milionovém měs-

tě ze všech 
stran obklo-
peném hora-
mi, projet se 
v  m e t r u 
jezdícím na 
p n e um a t i -
kách… :-) 

(pokračování z předchozí strany) 

V 
 New York City 
a konkrétně na 
M a n t h a t t a n u 

jsem byl asi týden před 
odletem do Mexica.  

Musím říci, že „hromada skla 
a betonu“ nazývaná Big Apple 

rozhodně není tak krásná, jak 
si ji všichni představují. Možná 
že je to jen pro to, že už jsem 

měl možnost poznat před tím 
Philadelphii, která zářila jak 

historií, tak i mrakodrapy, 
takže už mě ty stejně velké na 
Manhattanu tolik nepřekvapi-

ly. Pravdou je, že za cca 8 
hodin, které jsem tam strávil, 
se město moc poznat nedá, 

nicméně se nám podařilo 
navštívit Brooklynský most, 

projít se po Wall Street, vy-
šplhat na Sochu svobody a na 
Rockefellerův mrakodrap, ze 

kterého jsme přehlédli celý 
Manhattan, včetně Empire 

State Building a Central Par-
ku. Rozhodně nechci říci, že 
to nebyl velký zážitek. To 

rozhodně byl a jak by řekl 
Arny, i pořádné vzrůšo :D, ale 
i přes to všechno jsem po-

chopil turisty, kteří tak obdi-
vují Prahu a Hradčany. Příští 

rok se k nim rád zase připo-
jím :-).  

A něco málo na závěr 

Musím opět zopakovat, 

že jsem velmi vděčný za 

to, co tu mohu vidět a 

zažívat. Přeji Vám, aby se Vám 

podobné dobrodružství také 

někdy podařilo. 

Přeji Vám všem krásné Váno-

ce a úspěšný nový rok. 

Tee-pee   

Krátká zpráva z New York City 

Návštěva jedné z památek: 

Tulum. 

3. největší pyramida na 

světě: Teotihuacan, sever-

ně od Mexico city 

• vyzkoušet, co to znamená 
sněhová kalamita. Díky ní 
nám totiž zrušil i let 
z Washingtonu domů, do 
Albany a tak jsme dostali 
poukázku na přespání 
v hotelu včetně výborného 
jídla. 

Tee-pee 

Palenque - pyramidy v džungli s opicemi Zpomalovače, které naše auto v pozadí 
po cestě pořádně potrápily 

Jeden z novodobých sedmi divů světa - 
pyramida v Chichén Itzá 

Pohled z Rockefellerova 
centra na Manhattan přes 
Empire State Building Já a socha svobody :-) 

Rocke-

fellerov

o cent-

rum 

mizící 

ODKAZY K ČLÁNKU: 
http://picasaweb.google.com/pavel.trojanek 
http://www.tee-pee.wz.cz/ 



Osmdesátka otevřela v Hostinném hned dvě restaurace! 
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„Kdyby se praobyvatel jeskyně uměl smát, dějiny by se vyvíjely jinak.“ (Oscar Wilde) 

B 
ěhem víkendu 23.-
25.11.2007 by ly 
v městečku Hostinné 

nedaleko Trutnova slavnostně 

otevřeny restaurace „U jele-
nů“ a „U tří vyder“.  

Na tuto událost již od sobotního 
dopoledne lákaly všudy přítomné 
letáky. V průběhu akce se též ko-
nala soutěž v kuchařském umění 

personálu zmíněných restaurací. 
Boj to byl velice vyrovnaný. Počí-
nání obou teamů sledovala ostří-
žím zrakem porota, která po závě-
rečné ochutnávce rozhodla ve 
prospěch restaurace „U tří vyder“. 
Nezbývá, nežli popřát oběma pod-

nikům šťastný start a mnoho spo-
kojených zákazníků. 

Kačenka 

„Počínání obou 

teamů sledovala 

ostřížím zrakem 

porota, která po 

závěrečné 

ochutnávce 

rozhodla ve 

prospěch 

restaurace „U 

tří vyder“.“ 

Restaurace U tří vyder 

 

Přijďte se k nám podívat a také najíst! 

Máme zde pro Vás připravené zajímavé MENU! 

Skvělé jídlo za dobré ceny! 

Přijďte k nám dnes večer. 

 

Pro Vás poprvé otevíráme! 

Jídelníček 

Polévka…………………………………………..1900 Kč 
Kuřecí řízek s mit kaší................................................6290 Kč 
Sladké lívance................................................................3290 Kč 

Chcete SPÁT? 
A JÍST? 

Můžete U jelenů vše napravit. 
RESTAURANT U JELENŮ 

Jídelníček 
Řízek + brambor + salát...........................100 Kč 
Bramboračka.................................................49 Kč 
Salát.................................................................29 Kč 
Malé překvapení...........................................30 Kč 

VÍCE 
Když koupíte 

řízek + brambor + salát + malé překvapení =  
SUPER SLEVA 114 Kč 

Nápoje 
Voda.......................................................5 Kč 
Č. čaj....................................................19 Kč 
O. čaj....................................................19 Kč 
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T 

oto RPG vzniklo 
podle knih od po-
pulárního polské-

ho spisovatele Andrzeje 
Sapkowského, konkrétně 
ságy o zaklínači, podle 
které se také hraje naše 
oblíbená dřevárna - válka 
o Cintru. Svět, ve kterém 
žije Geralt z Rivie, je tem-
ný, drsný a plný monster 
z tlejících močálů. V něm 
se v roli bělovlasého Ge-
ralta chopíte meče i 
magie a po ztrátě vlastní 
paměti se pustíte do hle-
dání své minulosti. Zaklí-
nač je hutné RPG pro 
opravdové znalce žánru, 
což dává najevo už mož-
nostmi rozvoje talentů 
postavy až v patnácti ob-
lastech, které se dělí na 
další podkategorie. 

Svět Zaklínače není tak volný 
jako například v TESIV: Obli-
vion, přesto i zde najdete 
nespočet zajímavých lokací a 
stovky NPC postav, jež na vás 
hrnou nerůznější questy. Bě-
hem nich se dostanete do 
křížku s potvorami a oceníte 
výborně zpracovaný soubojo-
vý systém. Nejde jen o bez-
hlavé klikání ve stylu Diabla. 
Využíváte různé druhy útoku, 
a pokud klikáte ve správný 

čas, vytvoříte drtivá 
komba. V bitvách si 
na své přijdou i vařiči 
lektvarů a mágové. 

Hra je dost krvelač-
ná, prošpikovaná 
peprnými slovy a 
obohacená lechtivými 
pasážemi.  

Slyšel jsem, že je věkově ome-
zená, ale co je na tom pravdy 
nevím. 

Co se týče zpracování, grafika 
je opravdu nádherná. První, 
co vás na ní zaujme (po velice 
dlouhých loadingách) budou 
vlasy zaklínače - skládají se 
z asi sta tenkých pramínků, 
které se pohybují každý zvlášť 
nezávisle na sobě, což vypadá 
opravdu úžasně. Ostatní grafi-
ka vypadá skoro stejně dobře, 

bohužel jsem si ji nemohl moc 
užít protože kvůli 
vysokým hardwa-
rovým nárokům 

jsem byl rád, že mi to běhá 
bez sekání na nejnižším nasta-
vení. Svět je opravdu rozsáhlý 
a všude jsou postavy, které 
často mívají různé blbé po-
známky (blbé=nápadité a 
vtipné). Výsledek jen trochu 
kazí zajímavá i když někdy 
trochu nepřehledná kamera, 
ale jinak opravdu stojí za to si 
tuto hru zahrát. 

 Karel, 1. oddíl skautů a 
skautek CAMELOT 

 

„Výsledek jen tro-

chu kazí zajímavá 

i když někdy tro-

chu nepřehledná 

kamera, ale jinak 

opravdu stojí za 

to si tuto hru za-

hrát.“ 

SLOVNÍČEK POJMŮ 
(doplněno redakcí pro neznalé 
čtenáře nebo starší generaci): 
- RPG = z angl. role playing 
game - hra na hrdiny. 
- TESIV: Oblivion = The 
Elder Scrolls IV: Oblivion - 
název počítačové hry. 
- questy = úkoly. 
- kombo = (původní název 
combo autorsky upraven) 
kombinace úderů . 

 
 
 
- loadingy - nahrávání 
(soubory s grafikou a zvuky 
je třeba nejdříve počítačem 
najít a připravit ke hře). 
- hardware - součástky počí-
tače, technické vybavení 
počítače (hard disk, proce-
sor, graf. a zvuk. karta, ope-
rační paměť…) 

Veselé Vánoce a 
šťastný nový rok 
M 

ožná už toto přání 
slyšíte tak často, že 
se Vám už tak tro-

chu ztrácí přesný význam slov v 
něm obsažených. Opíšu to tedy:  
Ať je o vánočních svátcích ve 
Vašich domácnostech veselo a 
ať jste šťastní a ať máte štěstí v 
novém roce. 

V čase předvánočním myslím na 
všechny členy, rodiče a ostatní přá-

tele střediska, kteří dostávají Luk. 
Ne všechny znám osobně, ale všem 
čtenářům bez rozdílu přeji za celý 
Tým Luk klidné a pohodové Vánoce, 
bohatého Ježíška a ať všichni dosta-
nou, co chtějí, a jsou s těmi, s který-
mi chtějí být! 

Vážení čtenáři, jsem opravdu rád, že 
jste s námi vydrželi celý rok 2007! 

Tomáš Jirsa - Tom, 

šéfredaktor. 

S využitím časopisu ABC: 
http://www.iabc.cz/scripts/detail.php?id=10351 
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 Vážení rodiče,  

Při jměte, prosím, pozvání 92. střediska Šípů a při jďte v úterý 8.1.2008 do 

klubovny v Práčské ulici .   
 

Můžete se těš it  na  
promítání fotograf i í  ze společných akcí  
zábavu a hry  
povánoční povídání s přáte l i ,  s ostatními rodiči a vedoucími  
malé pohoštění  

To vše začne v 19:30 .  Vstupné je 20 Kč /osoba.  
 

Za 92. středisko se na vás těší  Pavel Konečný (Flek), Petr Voříšek (Pooh) a 
Martina Myšková (Myška). 
 

Svůj zájem, prosím, potvrďte na e-mail Veverce – Kateřina Kuberová 
(k.kuberova@gmail .com), s dotazy se můžete obrátit na Fleka (tel . číslo 
604 182 351).  
 

Uvítáme, pokud si př inesete 
vlastní přezůvky a něco dobrého 
pro ostatní. 

Nenechte si ujít   

Tříkrálový večírek  



Po 17:00-19:00 1. oddíl Lvíčata 5-10 let 
Po, Ut, St 17:00-19:00 1. oddíl Camelot 10-15 let 
St 17:30-19:30 925. Excalibur >18 let 
Čt 16:00-18:00 929. Irminsûl 15-18 let 

Jako jedna z mála organizací nabízíme komplexní 
program (kroužek) pro děti a mládež všech vě-
kových kategorií, který zajišťují následující oddíly :  
• Tři dětské oddíly  (Lvíčata, Trpaslíci a Osmič-

ka), které se věnují nejmladším chlapcům a dívkám 
ve věku 5 až 10 let. 

• Dva koedukované oddíly skautů a skautek 
(děti ve věku 11-15 let) Camelot a Osmdesátka, 
kam přestupují děti automaticky z oddílů mladších, 
po dosažení odpovídajícího věku. 

• Dva mládežnické oddíly Irminsûl (16-18 let) a 
Excalibur (18 a starší) s již mnohem náročnějším 
programem, který si sami vytvářejí. 

• Jeden oddíl old-skautů pro dospělé členy 
s příležitostným programem 

Na Zahradním Městě je klubovna v blízkosti 
ulice Práčská. Jedná se o nízkou dřevěnou budo-
vu umístně-
nou v sou-
sedství školy 
a školky. 
Dorazíte k ní 
po cca 60 
m e t r e c h 
chůze do 
m í r n é h o 
kopce od 

Na Sídlišti Košík se klubovna nachází v Lou-
čimské ulici ve sklepních prostorách panelového 
domu č. 1/1052. Prosíme zaklepat na okénko.  

Po 16:00-17:30 80. oddíl Trpaslíci 5-10 let 
St 17:30-19:30 80. oddíl Osmdesátka 10-15 let 

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

Jsme jedno z mnoha středisek  největší dětské    
organizace Junák — svaz skautů a skautek ČR a 
působíme již přes 15 let na Praze 10 a Praze 15. 
Naše středisko sdružuje přes 130 členů rozděle-
ných v 8 oddílech od nejmladších po nejstarší. Nej-
více dětí máme ze Zahradního Města, sídliště Ko-

šík, Horních Měcholup, Na Groši a Petrovic. Stará 
se o ně více než dvacet dospělých vedoucích. Před-
pokladem pro práci vedoucího v skautském hnutí 
je splnění náročných kvalifikačních zkoušek, včetně 
zdravotních. Každý náš vedoucí oddílu tyto zkouš-
ky úspěšně absolvoval. 

Junák - 92. středisko Šípů Praha 10 

Ut 15:30-16:30 Osmička 5 -10 let 

Nově založený dětský oddíl Osmička se schází přímo v areálu ZŠ Kři-
mická v ulici Křimická č. 314. V případě zájmu prosím požádejte vrátnici o do-
provod do třídy. 

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



Tým Luk: 

Albertka 

Flek 

Grizzly 

Kačenka 

Malíček 

Manda 

Myška 

Pošťák 

Sylva 

Šikulka 

Štaflík 

Tee-pee 

Tom 

Veverka 

Želvák 
Kompletace + grafická úprava:  Tom 

Konzultace: Štaflík 

Jazyková korektura: Grizzly 

Tisk: Flek + každý sám 

http://www.budmesipem.cz/ 

casopis.luk@gmail.com 

A vždyť je to tak jednoduché…  

Stačí se zdarma přihlásit na adrese  

http://www.budmesipem.cz/ 

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.budmesipem.cz 

Jedno přání nakonec: Doufám, že Luk bude mít šťastný rozběh do nového roku a bude se Vám líbit i v roce 2008! (Tom) 


