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Luk vstupuje do nového roku

L

uk vstupuje do dalšího roku své existence.
Přesně
před
rokem získal Luk nový
vzhled. Luk si svůj vzhled
udržel a dokonce v touze
pořád překvapovat čtenáře
v mnohém vylepšil!

aktuální číslo. Co Vás tedy čeká
v tomto čísle? Jako obvykle se
můžete těšit na Tee-peeho
zprávy z jů es ej, tentokrát si
prohlédnete fotografie z Floridy.

Dozvíte se něco o Shortym a o
tom, proč vede oddíl. Zjistíte
také, co to znamená být dobroI v tomto roce se můžete těšit volníkem a přečtete si Klokanův
na neustálé zlepšování Luku. rozhovor s Flekem. Nebudou
Další číslo bude jistým způso- chybět ani básničky a příběhy
bem jubilejní - sedmdesáté - a o od nejmenších dětí. Budete také
nové věci jistě nebude nouze.
pozváni na naší střediskovou
Teď ovšem přestávám hledět do akademii. Pokud nevíte, co děbudoucna a rychle se soustře- lat, když není venku pěkné podím na to, abych Vám představil časí, ale naopak sychravo a
V patičkách stránek tentokrát naleznete hádanky od Malíčka

pošmourno, pak Vám určitě
přijdou vhod Grizzlyho tipy.
Určitě i dlouho usedlé Pražáky,
kteří si myslí, že znají centrum
jak své boty, jeho informace
překvapí. Přečtete si článek více
než 5 let starý, ale najdete i reportáže s aktuálních akcí, jako je
Silvestrovská výprava a Tříkrálový večírek.
Doufám, že se Vám Luk bude
líbit.
Neváhejte, čtěte!
Tomáš Jirsa - Tom,
šéfredaktor
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Krátké zpravodajství 92. střediska Šípů

V

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

vztahy“.
Tříkrálový večírek pro
rodiče se líbil. Vypadá to,
že voda s rodiči opět bude v
září. Více v krátké fotoreportáži v tomto čísle.

„Kmenová videa
Irminsûlu a
Excaliburu na
Youtube.com“

„Excalibur na
šumavských stráních
lyžoval a učil se na
snowboardu.“

PF 2008 všem svým
příznivcům posílá 92.
skautské středisko Šípů

Před- a Silvestrovské pobyty roverských kmenů byly
nabité programem a s hojnou
ú častí. Více n a h ttp ://
w w w . y ou tu b e . c o m / wa t ch ?
v=UkPP7Ar6r3Y [1], kde je k
dispozici video Silvestrovských
sestřihů Irminsûlu. Excalibur na
šumavských stráních lyžoval a
učil se na snowboardu, lipenské
ledy pak praskaly hokejovým
šílenstvím a vystoupení hudební
kapely EinTopf zpestřilo vstup
do nového roku. Více na krátkém
videu
http://
w w w . y ou tu b e . c o m / wa t ch ?
v=4ii2gn0wcsg [2].
Příprava střediskové akademie v plném proudu.
Termín 8.3.2008 můžeme obohatit o čas začátku, kterým je
14:30h. Odehrávat se bude
tradičně v hostivařské sokolovně. Tentokráte bylo zvoleno
jednotné téma pro všechna
vystoupení a to „Mezilidské

První zájemci o sponzorovanou registraci (viz minulé
číslo LUKu) již využili možnosti odečíst si dar ze základu
daně. Mohou tak nejen získat
zajímavé doplňkové služby,
ale také ušetřit.
První únorový víkend se
uskuteční Výjezd činovníků (vedoucí, zpravodajové a
další aktivní dospělí) střediska. Pojedeme do DDM ve
Vrchlabí užívat horského
prostředí, lyžovat, relaxovat a
plánovat další činnost. Uvidíme, co vše nového vymyslíme.
Zase nový oddíl pod křídly
střediska? Dozvíme se již
brzy po již domluveném setkání s ředitelem ZŠ Hornoměcholupská.
Pražský volební sněm určí
další směřování celého
kraje.
Na výběr
je hned
ze dvou
ucelených
kandidátních skupin, což
dobře
ilu struje
vnitřní
demokracii v Junáku.

Myška se připravuje na státnice. Držíme palce, aby z ní již
brzy byla nová zubní lékařka.
Štaflík uspěl ve výběrovém
řízení a bude tedy příští školní
rok studovat na prestižní
škole v USA. Blahopřejeme.
A co se děje v oddílech?
Lvíčata zvažují převod několika dětí do oddílu skautů již
počátkem února.
Camelot o Vánocích dělal
radost obyvatelům domova
důchodců a navíc plánuje
táborový speciál - počátkem
srpna pojede na středoevropské skautské setkání v Polsku.
Irminsûl volil členy do své
první kmenové rady, která
bude Štaflíkovi pomáhat.
Excalibur plánuje roverskou
akci RescueTeam 08, kdy se
účastníci stanou členy zásahové policejní jednotky nebo
zjistí, jak se cítí hasiči, když
slaňují k obětem, které uvízly
na skále a mnoho dalšího.
Osmdesátka má již 19 dětských členů oddílu! Blahopřejeme k nárůstu a doufejme, že
u nás všichni dlouho zůstanou.
Pro LUK zpracoval
Flek

ODKAZY K ČLÁNKU:
[1] - http://www.youtube.com/watch?v=UkPP7Ar6r3Y
[2] - http://www.youtube.com/watch?v=4ii2gn0wcsg

1. Neutíká, nezakluše, pomalu se loudá. Na zádech mu místo nůše sedí celá bouda.
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Exklusivní foto

Grizzlyho zajímavé povídání o kořenech 92.střediska Šípů

„Výs tava s e ko nala na mno ha mís tech cel ého s vě ta a vš ud e, kde pr oběh la, vzbu dila z as loužen ou p ozo rnos t “

Budou lukostřelecké závody?

Tříkrálový
večírek
proběhl v
klubovně
Práčská
dne
8.1.2008

Vzpomínání...

Vílimcovic dvě děti v součtu skautují déle než 25 let

Autor: Flek
Co jen jsme to hráli...

Promítání fotek ze společných akcí

Foto: Žába

Více fotek dostupných na http://zabicka.xf.cz/fotky-trikralovy_vecirek_08_01_2008.html
2. Dračí křídla, tělo myší, špatně vidí, dobře slyší. Ve dne spí a v noci létá, do vlasů prý rád se vplétá.

STRÁNKA

4

„Popisuji vše tak,
jak jsme výpravu
absolvovali a zakončili ji tehdy návštěvou výstavy o
Jaroslavu Foglarovi,
konané v Muzeu
hlavního města Prahy.“.

„Stavovské divadlo;
r. 1787 světová premiéra Mozartovy
opery Don Giovanni a r. 1834 Tylova
hra Fidlovačka
s písní Kde domov
můj, pozdější naší
hymnou.“

Další výprava do středu města

P

odobně
jako
v
listopadovém
LUKU jsem uváděl výpravu pro nevlídné
dny do města za zajímavostmi a památkami, kterou jsme uskutečnili své
doby s Baghýrou a našimi
vlčaty, tak obdobně jsme
jedno sobotní dopoledne
vyrazili do opravdického
středu Matky měst českého království. Popisuji vše
tak, jak jsme výpravu absolvovali a zakončili ji
tehdy návštěvou výstavy o
Jaroslavu Foglarovi, konané v Muzeu hlavního města Prahy (1996).
Úkolovanou výpravu lze různým způsobem zadání a hodnocení uskutečnit ve všech
věkových kategoriích, od vlčat
a světlušek až po rangers a
rovery. To už záleží na tom,
kdo výpravu organizuje. My
jsme tehdy postupovali
v šestkách – malých skupinkách, jež jsme hodnotili udělováním příslušně barevných
papírků za splnění jednotlivých úkolů buď v čase nebo
způsobu jejich zvládnutí.

U dvou červených lvů
U dvou bílých holubic
4. Na kterých domech v
Rytířské ulici – určete
orientační čísla – jsou
domovní znamení U zlatého kola, U bílého
orla, U dvou červených lvů? (U zlatého
kola - o.č. 18, barokní

2. Co dokládá název stanice
Na Můstku? (Při výstupu
v severní hale stanice vlevo
je výkop – stopy můstku
v hradbě, oddělující Staré
Město pražské od Nového
Města – zbytky opevnění
z 1. poloviny 15. století.)
3. V ulici Na můstku zjistěte
orientační čísla domů
s domovním znamením U
Samuela a U dvou ho-

znamením – sochou. Co
socha představuje a jak se
domu říká? (Havíř – dům
U havíře.)
6. Naproti Havířské ulici je
divadlo. Jak se jmenuje?
V r. 1787 a 1834 zde byly
významné premiéry. Které? (Stavovské divadlo; r.
1787 světová premiéra
Mozartovy opery Don Giovanni a r. 1834 Tylova hra
Fidlovačka s písní Kde domov můj, pozdější naší
hymnou.)
7. Od divadla projděte Železnou a Havelskou do
ulice Melantrichovy a
hledejte domy U zlatého
lva, U pěti korun, U
stříbrné konvice, U
zlaté konvice a uveďte
jejich orientační čísla! (č.
9, č. 11 /řezaná vrata z r.
1615/, č. 18 a č.20.)

Dále popisuji jednotlivé úkoly
a správné informace či řešení
jsou vždy uvedeny v závorce
černě a kurzivou:
1. Zavezte nejúčelněji výpravu na stanici metra Můstek! (Vyhledat spoj a čas od
místa srazu, pravděpodobně
klubovny.)

Dům u Samuela

lubic! (Dům u Samuela
má orientační /modré/ číslo
4, popisné 382 – domovní
znamení z doby po r. 1572,
představuje pomazání Davida na krále prorokem Samuelem; U dvou holubic
– o. č. 6.)

U zlatého kola
stavba palácového typu; U
bílého orla – o. č. 6, měšťanský dům, původně raně
gotický, žil zde kolem r.
1650 sochař J. J. Bendl,
v 18. stol. rodina sochaře R.
J. Prachnera; U dvou červených lvů – o. č. 27, na
rohu Rytířské a Melantrichovy ul.)
U zlatého lva
5. Na rohu Rytířské a Havířské je dům s domovním (pokračování na další stránce)

3. Cupe, dupe v lese, nůši jehel nese.
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(pokračování z předchozí strany)

dů, zde se narodil spisovatel a
reportér Egon Ervin Kisch /18851948/.)
10. K Staroměstské radnici patří i
dům č. 3. Jak se mu říká a
jakou má výzdobu? (Dům U
minuty, bohatá sgrafitová výzdoba byla objevena pod omítkou až ve 20. století.)

U pěti korun

13. K orloji patří kalendárium; co
to je, z čeho sestává a kdo je
maloval? (Kalendárium = měsíce
a dny roku – 12 medailonů
měsíců s výjevy ze života venkovského lidu. Autorem maleb Josef
Mánes.)
14. Na východní straně od orloje
je v chodníku dlažební označení – 27 křížků a datum 21. VI.
1621. Co to znamená?
(Poprava 27 českých pánů a
měšťanů, účastníků protihabsburského odboje.)
15. Kdo je autorem pomníku Jana
Husa na Staroměstském náměstí? (Bronzový – secesní pomník s postavou Jana Husa,
husitských bojovníků a pobělohorských exulantů je dílem sochaře Ladislava Šalouna na kamenném podstavci A. Pfeifera,
odhalen r. 1915.)

„Dnes rán o js me měli h ry s pís m eny. B ylo to dob rý. “

„Patří
významnému
lékaři a vědci
v přírodních
vědách a
filosofii, děkanu
a rektoru
Karlovy
university, Janu
Marku Marci
z Kronlandu /
1595-1667/,
rodáku

U zlaté konvice
8. Na domě č. 12 (U zelené lípy)
je pamětní deska. Komu patří?
(Patří významnému lékaři a
vědci v přírodních vědách a filosofii, děkanu a rektoru Karlovy
university, Janu Marku Marci
z Kronlandu / 1595-1667/,
rodáku z Lanškrouna.)

z Lanškrouna.“
U minuty
11. Co je napsáno pod znakem
města Prahy nad renesančním
oknem Staroměstské radnice?
(Praga caput regni – Praha hlava
království – označení hlavního
města.)

16. Hledejte „pražský poledník“!
(V dlažbě poblíž Husova pomníku zapuštěný kovový pás, dřív se
podle něj určovalo v Praze poledne.)

9. V Kožné ulici je dům
s jedinečným renesančním
portálem. Jak se jmenuje a kdo
se v tomto domě narodil? (O.
č. 1 U dvou zlatých medvě-

Nápis Praga caput regni

U dvou zlatých medvědů

„Pomník
Pomník Jana Husa

12. Na orloji jsou sošky, určete
alespoň 3! (Uvnitř orloje sošky
apoštolů, okolo orloje sochy
Turka, Kostlivce, Lakomce a
Marnivce; u kalendária sochy
anděla a tří měšťanů jako symbol spravedlivé vlády nad městem.)

17. Podaří-li se vám dostat do
Týnského chrámu, hledejte
zde n áhrobek slavn éh o
hvězdáře! Jak se jmenoval?
(Poblíž hlavního oltáře na pravé
straně střední lodi je z červeného
sliveneckého mramoru náhrobek
dánského astronoma, Tycho de
Brahe.)
18. Pokračujeme Celetnou a
přijdeme k Prašné bráně,
V jakém je stavěna slohu a
kdo ji stavěl? (Gotický sloh,
stavitel Matěj Rejsek, pseudogotickou úpravu provedl J. Mocker.)

s postavou Jana
Husa, husitských
bojovníků a
pobělohorských
exulantů je
dílem sochaře
Ladislava
Šalouna na
kamenném
podstavci A.
Pfeifera,
odhalen r.
1915.“

(pokračování na další stránce)

Má to hlavu jako kočka, má to nohy jako kočka, má to ocas jako kočka, mňouká to jako kočka, a není to kočka.
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(pokračování z předchozí strany)
19. Naproti Prašné bráně na
rohu Hybernské ulice je
palác, v něm je dnes muzikálové divadlo. Jak se
jmenuje a v jakém je postaven slohu? (Palác U
Hybernů, přestavěn
v empirovém nebo klasicistním slohu / 1808-1811 /.)

Prašná brána

ODKAZ K ČLÁNKU:

[1] - edu@muzeumprahy.cz

20. Hybernskou dojdeme
k Masarykovu nádraží. Jak
je staré a kdy sem a odkud přijel první vlak?
(Nejstarší pražské nádraží
– 1845, první vlak přijel
z Olomouce 20. 8. 1846.)
21. Doveďte nás do Muzea
hlavního města Prahy! Co

Muzeum hl. města Prahy
tam vyhledáte pozoruhodného? (Muzeum je
v prostoru Florence Na
Poříčí 52, pozoruhodný je
unikátní Langweilův model
Prahy z let 1826-1837.V
současnosti je tam výstava
historických hraček Medvědi, medvídci a jejich kamarádi, do 24. 2. 2008.
V programech pro mládež
lze rovněž sjednat programovou prohlídku, zaměře-

Langweilův model města
Prahy z let 1826-1837
nou na domovní znamení,
tel. 224815850, e-mail:
edu@muzeumprahy.cz [1])
Grizzly

Pohádka od Trpaslíků: Jak si opice stavějí dům
„Všem ostatním zvířatům i lidem se jenom
vysmívaly: „Jste hlupáci
a nadarmo se pachtíte.
Proč bychom se zdržovali se stavěním příbytku, když si ještě můžeme pohrát a proběhnout se. Však on si nás
spánek najde sám.“.“

„Z nebe se valily proudy vody a mohutný
vichr ohýbal kmeny
staletých stromů.“

N

oc padla na rozlehlý prales tak
rychle, až to lidi
a zvířata překvapilo. Jedni
ani druzí však nelenili a
utíkali domů, aby je spánek našel na obvyklém
místě a nemusel je dlouho
hledat. Jenom opice si
tmy nevšímaly. Skákaly ze
stromu na strom. Houpaly se na liánách a hledaly,
na čem by si ještě mohly
smlsnout. Všem ostatním
zvířatům i lidem se jenom
vysmívaly: „Jste hlupáci a
nadarmo se pachtíte.
Proč bychom se zdržovali
se stavěním příbytku,
když si ještě můžeme
pohrát a proběhnout se.
Však on si nás spánek
najde sám.“
Inu opravdu si je nakonec
našel a jak jim padl do očí,
usnuly jedna po druhé
v korunách palem. Opice si
z toho vůbec nic nedělaly.
„Nu což“, pomyslely si,
„však zítra se zase probudí a

sluníčko jim bude pěkně svítit
celý dlouhý den na jejich hry a
dovádění,“ ale tentokrát se
přepočítaly. Sotva usnuly,
spustil se náramný liják a
pršelo, jako by měl snad přijít
konec světa. Z nebe se valily
proudy vody a mohutný vichr
ohýbal kmeny staletých stromů. Zoufalé opice pobíhaly
sem a tam, ale suchého místečka nikde nenašly.
„Achich ouvej, to je potopa,“
naříkaly a bědovaly. „Jak je
ten déšť mokrý a studený.“ A
hned si také slibovaly, že
sotva se ráno rozední, všechny se pustí do stavby velikého
domu vysoko ve větvích stromů.
Až do samého rána si vyprávěly o tom, jak pilně budou pracovat, jen aby už ten
dům měly hotový.
Když se ráno na nebi objevilo sluníčko, objevilo hluboko pod sebou houf mokrých,
vytrestaných opic. Sotva jim
však teplé sluneční paprsky
vysušily kožíšky, opice se

rozveselily. Na noční lijavec si
nevzpomněly a o tom, že by
snad měly stavět dům nepadlo ani slovo. Do hluboké
noci vyváděly na stromech a
spánek si je našel až po dlouhém hledání v korunách stromů.
Ale ouha! V noci znovu lilo
a lilo, jako by to snad ani
nikdy nemělo přestat, a promoklé a promrzlé opice si
opět slibovaly, jak hned zrána
opravdu začnou se stavbou
příbytku. Ale to by nebyly ani
opice, kdyby si své velké
předsevzetí pamatovaly déle,
než do okamžiku, kdy sluníčko vysušilo všechnu vodu
z jejich mokrých kožichů.
A tak opice dodnes stavějí
svůj velký krásný dům, ale
ještě nikdy ho nepostavily.
A jak je známe, asi ho už
nepostaví. Protože změnit
opici, to je jako kdybys chtěl
změnit střídání dne a noci.
Z knihy Děti opeřeného hada

5. Tenhle pán či šlechtic snad, denně rozkládá svůj šat. Rozloží ho, pootočí, nespočítáš jeho oči.

Malíček
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Dobrá vůle aneb úvaha krátká
a naprosto dobrovolná

P

od jedním slovem
„dobrovolník“ se často skrývá mnoho podob. Od někoho, kdo se dobrovolně nabídne a donese
nákup starému člověku po
dobrovolníka, který pravidelně navštěvuje jiné kontinenty
a pomáhá, kde je třeba.
Někdo si s dobrovolničením neví
rady a má pocit, že do dnešní
doby se tak nějak nehodí.
Protože: Copak to stojí vůbec za
to, dělat něco zadarmo? Ono totiž
i v naší společnosti je tohle slovo
různě chápáno a vysvětlováno a
málokterý dobrovolník vám řekne, že se cítí plně doceněn.
Když zabrousíme na informační
portál o dobrovolnictví http://
www.dobrovolnik.cz/ [1], dozvíme
se, že:
„Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch
druhých bez nároku na odměnu.
Dobrovolník dává část svého času,
energie a schopností ve prospěch
činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost

nedostává
finanční
odměnu,
ale často
nedocenitelný dobrý pocit z
pomoci
ostatním,
získává
zkušenosti
a nezřídka
i přátelství”.

„Dobrovolnictví
je svobodně
zvolená činnost,
konaná ve
prospěch
druhých bez
nároku na
Foto: Veverka

Tak z toho mám pocit, že trošku
té dobré vůle se skrývá v každém
z nás. A obzvlášť vysoká koncentrace se pak nachází ve skautském
hnutí. Stačí, když se porozhlédneme v českých vodách. Podle
http://verejnost.skaut.cz/ [2] „čtyři
tisíce dospělých pracují jako vedoucí skautských oddílů. Další dva
tisíce zajišťují podpůrné činnosti.
Skauting má tedy víc pracovníků,
než například Česká televize
(2500) nebo všechny české pobočky firmy McDonalds (3600).
Činnost dospělých ve skautingu
činí za rok minimálně dva miliony
hodin dobrovolnické práce.”

Foto: Veverka

A to jsou
skauti
jen
kapkou v moři
všech organizací,
které
stojí na dobrovolné činnosti.
Ale u těch
skautských
vedoucích
a
všech, kteří se
na
činnosti
oddílu a středisek podílejí,
bych se chtěla
na
chvilku
zastavit. Mož-

ná, že právě proto, že dělají svou
činnost dobrovolně a s nadšením,
je jejich práce o to důležitější. A
rozhodně není méně kvalitní, než
kdyby ji zastávali placení profesionálové. Naopak, možná, že právě
ty hodiny strávené přípravou programu, školením se na vzdělávacích kurzech a stavbou táborů se
odrazí ve spokojenosti dětí i jejich
rodičů. A navíc skautská výchova
nejen příkladem svých skautských
dospěláků v dětech podporuje cit
pro dobrovolnictví, kterého je v
dnešní společnosti třeba víc než
čehokoliv jiného.
Vrátila bych se k úvodní otázce.
Odpověď je ano, opravdu stojí za
to, dělat něco zadarmo. Pro mě
tedy určitě. Pokud se ještě stále
ptáte, co z toho ti dobrovolníci
mají, zkuste se nás zeptat přímo
nebo napište své otázky a názory
do redakce Luku na
casopis.luk@gmail.com [3].

odměnu.“

„4000 dospělých
pracují jako
vedoucí
skautských
oddílů. Další
2000 zajišťují
podpůrné
činnosti.
Skauting má
tedy víc
pracovníků, než
například Česká
televize (2500)

Všem vám přeji, abyste v novém
roce 2008 zažili mnohokrát ten
dobrý pocit z pomoci ostatním.

nebo všechny

Kateřina Kuberová - Veverka

firmy

ODKAZY K ČLÁNKU:

[1] - http://www.dobrovolnik.cz/
[2] - http://verejnost.skaut.cz/
[3] - casopis.luk@gmail.com

české pobočky

McDonalds
(3600).“

6. Tahle holka modrooká, pořád sedá u potoka, když si nohy trochu smočí sluníčko jí svítí z očí.
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Proč vedu ... oddíl?

C

Shorty

„Proč vlastně člověk může něco takového dělat, je s
tím přeci akorát
spoustu trápení,
zabere to spoustu
času, a nakonec z
toho ani nic nemám, řekl by si skoro každý normální
člověk.“

„Já si tuto pomoc
vykládám třeba i
jako vedení našeho
oddílu. Jen si řekněte, mohly by další
generace něco podobné prožít, kdyby
tu další vedoucí již
nebyl?“

o a proč dělají
vůdci
oddílů,
kmenů, střediskoví zpravodajové... Někdo se realizuje 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 Shorty - vůdce koedukovaného oddílu skautů a
skautek Camelot. Proč
vede oddíl?
Popravdě řečeno, než jsem
vůbec článek začal psát, nějakou chvíli jsem strávil tím, že
jsem si to všechno dával v
hlavě dohromady. Zpětně
jsem si uvědomoval, čím vším
jsem vlastně ve skautingu
prošel. Zavzpomínal jsem si
na své první skautské roky v
oddíle vlčat, a jak jsem ná-

sledně dělal šestníka žluté
šestky. Poté jsem přestoupil
do oddílu skautů, zde jsem
se stal jako jeden z nejstarších příchozích vlčat členem
oddílové rady a v následujících letech i rádcem skautské družiny. Z této pozice
to byl již jen krůček k oddílovému rádci a následně do
funkce vedoucího oddílu.
Nuže, nyní vám napíši to, o
čem to celé má být, proč
vlastně člověk může něco
takového dělat, je s tím přeci akorát spoustu trápení,
zabere to spoustu času, a
nakonec z toho ani nic nemám, řekl by si skoro každý
normální člověk.

Co mě napadlo asi jako první? Představme si malého
chlapce, který chodí jako
všichni ostatní děti do školy.
Obvyklý den vypadá asi tak,
že přijde do školy, tam se
něco naučí, přijde domů, kde
na něj čeká maximálně tak
jeho oblíbený počítač,
či
televizor.
V tak nízkém věku
je obvykle
v e l i c e
složité
organizovat nějaké
samostatné odpolední aktivity. Skauting vám
však nabídne kaFoto: Štaflík marády, se
kterými
Shorty na Střediskovém výjezdu 2007

rádi trávíte svůj volný čas. A
všichni snad uznají, že volný
čas mezi lidmi v prostředí,
kde žijeme, je lépe využitý
volný čas než ten, který strávíme doma sami.
S tím si uvědomme, co by
mohlo toto počínání našemu
klukovi přinést. Život přece
není o stereotypu, ale o prožívání a získávání zážitků. Ty
doma asi nezískáme. Jen si
představte, že byste z dětství
neměli žádné zážitky. Jen
byste žili ze dne na den.
Takhle si to asi nikdo z nás
nepředstavuje. Oddíly pomáhají dětem ve vytváření zážitků pomocí programů, které
dokonce nemají jen tento cíl.
Programy připravované touto
zábavnou formou pro děti
jsou nastavené i tak, aby se
nám ještě v něčem hodily. Z
evropských statistik o vzdělání v našem státě je patrné, že
se děti ve školách naučí
spoustu informací, ale získané
znalosti nedokážou příliš
efektivně užívat. I k tomu
nám může pomoci skautský
program, který spíše než na
vědomosti zaměřuje na jejich
využití.
A zřejmě poslední věc je
vzájemná pomoc, či solidarita. Lidská rasa by se nikdy
nedostala na tuto úroveň,
kdyby si každý dělal pouze na
svém políčku. Já si tuto pomoc vykládám třeba i jako
vedení našeho oddílu. Jen si
řekněte, mohly by další generace něco podobné prožít,
kdyby tu další vedoucí již
nebyl?

7. Sedí víla zelená a koupá si kolena, má na tisíc jazýčků, ale šeptá, jenom šeptá pořád stejnou písničku.

Shorty
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Básnička o kocourovi Mikešovi

B

ásnička byla jedním
z úkolů na listopadové výpravě s rodiči
Trpaslíků a Osmičky do Hrusic.

nějak se mu nechce.

Kdo to žije v Hrusicích?

máme rádi Mikeše!

On má radši kamarády,
rád se courá po světě,
a my skauti,

Kocour Mikeš přece!

Vašek (Osmička)

Měl by chodit do školy,

Na statku - příběh od Osmdesátky

B

ylo nebylo, na jednom statku žili
manželé s dětmi.
Žili tam už hodně dlouho.
Pořád jim tam ale něco
chybělo.

A navrhla koupit koně. Tatínek tedy koupil koně plemena
plnokrevník. Měli šest klisen a
dva hřebce. Chtěli by i hříbata.
Charlie byl velice rád, když
mohl někoho hlídat, hlavně
zvířata. Tak se Charlie stal
členem rodiny i ochráncem
všech zvířat na statku.

Přišly na to děti. Byl to pes. A
tak šel tatínek koupit psa, vlčáka. Děti mu daly jméno Charlie

„Děti mu daly
jméno

Charlie.

Byl tak malý, že
se

vešel

Ilustrační foto

krabice.“
(čti Čárlí). Byl tak malý, že se
vešel do krabice.
Když byl z Charlieho už dospělý pes, maminka říkala, že nemá koho by hlídal. Na statku
mají jenom krávy, ovce a kozy.

Pokračování příběhu příště

Autor/ka si nepřál/a být
uveden/a

Ilustrační foto

Kalendář akcí - únor 2008
po

út

st

čt

pá

so

ne

1 Výjezd činovníků
střediska

2 Výjezd činovníků
střediska

3 Výjezd činovníků
střediska

4

5

6

7

8 Růžový boubel,
Camelot - výp.

9 Růžový boubel,
Camelot+ Trp.+80
- Přechod Brd

10 Růžový boubel,
Camelot - výp.

11

12

13

14

15 Lvíčata - výprava

16 Lvíčata - výprava

17 Lvíčata - výprava

18

19

20

21

22 Irminsûl - promítání filmů

23 Irminsûl - Večer 24 Irminsûl - Večer
zvrhlé zábavy
zvrhlé zábavy

25

26

27

28

29 Trpaslíci - výprava

8. Za kadeřavou hlavičku vytáhnu z nory lištičku. Sáhni si, je hladká, ukousni, je sladká.

do
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Silvestrovská výprava Irminsûlu

A

neb od kořenů ke
koruně
našeho
kmene sápati se
budem. Jen doufat nestačí, že možná v budoucnu
snad nespadnem.

Foto: Štaflík

Irminsûl na
„Silvestrovské“
výpravě

„Za tu cestu se
nám povedlo
umlít mouku,

Tato naše zimní výprava do
Ronova nad Doubravou, byla
koncipována jako stmelovací.
Tmel jsme zapomněli, a tak
nám musí jen vystačit to, co
zbylo nám všem, a dát dohromady, to co si chceme vytvořit. Chceme totiž z našeho
kmene vypěstovat silný
strom, který každý rok ponese mnoho plodů. Nebude to
strom jen tak obyčejný, leč na
něm porostou jak třešně tak
hrušky, ochutnáváme granátová jablíčka, kyselé trnky. Však
nejsladší jsou ta, která si
zvládneme vypěstovat sami, i
když budou možná nezralá.
Můžeme se pochlubit tím, že
díky této výpravě několik
plodů vyzrálo a objevili se i
nová poupata a rozkvetly
staré květy.

zažít parný letní
den v půli
prosince, taky
složit haiku a

No, asi se ptáte, jak jsme
toho docílili... První kvítek se
snad objevil už díky tomu, že
všichni (kteří měli jet) se sešli
na nádraží v hrozivý čas 7:35.
Neměla jsem v úmyslu, abychom měli kruhy pod očima
(ale jen kroužky). Započali
jsme den společným nákupem
a schůzováním v samoobsluze,
trochu jsme tak narušili chod
prodeje,
tak jsme se
zase rychle
pakovali
zpět.
Po
vydatném
obědě jsme
začali zase
schůzovat,
Foto: Evča l
e
č
v klubovně.

zdokonalit se
v komunikaci přes
jazykovou
bariéru.“

Prskavková show
ODKAZ K ČLÁNKU:

[1] - http://Irminsul.skauting.cz/index.php?id=galerie

začali zase schůzovat, leč
v klubovně. Díky Štaflíkovi
jsme zkusili nový způsob diskuse (už si nevzpomínám
jak se jmenoval, ale měla co

hru, pánové a také já, společně zakousnuti do jablka, jsme
překonávali překážky. Byla to
fakt sranda, hehe, koukněte
se na fotky…
Pak jsme vytvářeli naše super
– extra – bezva – mega malé roztomilé – 14,4megabajtové
video. (Ke zhlédnutí na http://
Irminsûl.skauting.cz/
index.php?id=galerie [1] :-). )
A večer, večer jsme měli
Silvestr, juchůů, další skautský
rok za námi, vzhůru k nové
budoucnosti!

Foto: Štaflík

Kulda čte ukázku ze své
oblíbené knížky
dočinění se dvěma nohama).
Proto jsme se také dokázali
dohodnout na důležitých
věcech – o budoucím vedení
našeho kmene, ujasnit si plány
na léto, a další kmenové výpravy. Jen snad na táborové
stavby se nedostalo...
Druhého dne jsem nachystala
takovou malou procházku po
dvojicích. Tam jsme se „fotili
v různých pozicích“. Třeba za
tu cestu se nám povedlo
(některým šikovnějším) umlít
mouku, zažít parný letní den
v půli prosince, taky složit
haiku a zdokonalit se
v komunikaci přes jazykovou
bariéru.
Odpoledne se neslo
v Nowyho teambuildingové
hře „co by byl, kdyby byl sen,
loď, kniha, planeta…“ a pak i
„co by udělal, kdyby na něj
spadl míč, připálily se jí palačinky, ukousl by mu někdo
ucho…“. Já jsem v průběhu
připravovala extrémně tukoidní palačinky, ale pak se vaření zmocnil Čahoun… to byste
měli vidět, celý u toho rozkvetl!

No a čtvrtý den jsme doběhli
vlak a ujížděli domů.
Za sebe můžu říci, že náš
kmen alespoň trochu našel
cestu dál, k tomu jak kvést, a
stávati se samostatnými. Nemohu říci, že už na ničem

Foto: Štaflík

Trocha toho občerstvení
na „Silvestra“
nemůžeme a nemusíme pracovat. Vždycky je co zlepšovat, stačí když si k sobě najdeme tu správnou cestu a porozumíme jeden druhému. Ronov nám dal co mohl, snad i
my jsme mu tam nechali něco
ze sebe při nočním freesbee a
focením s prskavkami. Oslavili
jsme tam přeci náš pseudosilvestr. A kdyby nic jiného, je
tam zápis v kronice. :-)
P.S. Jo, a ještě, hezký nový
rok :-)!

Třetí den měla Amico svou

9. Roztahuje sítě jen na suchu, chytá vše malé, co létá ve vzduchu.

Efča
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Kterak jsem strávil Vánoce
a Silvestra na Floridě

S

kamarády jsme se
rozhodli strávit druhou
polovinu
šestitýdenních prázdnin částečně v hos-

titelské rodině v Orladnu, kde
jsme navštívili světové americké atrakce, a částečně na
cestách po území Floridy.

Svědectví Vám přináší následující
fotografie.

„Víte, jak se
anglicky řekne
kruhový
objezd ? :-).“

První noc v hostitelské rodině
přinesla zajímavý objev – čtení na dlouhé zimní (tedy vlastně letní) večery

Víte, jak se anglicky řekne
kruhový objezd ? :-)

Vitrína věnovaná spojitosti
skautingu a astronautiky. Neil
Armstrong jako orlí skaut na
prvním místě, za ním celý
seznam

„Hostitelská
rodina, stejně
jako větší část
Floriďanů, učí
Návštěva Kennedyho vesmírného střediska.

Surfování na vlnách není zas tak jednoduché,
jak se může zdát, ale může se vám podařit
potkat delfína jako kamarádovi

děti doma.“

Navštívili jsme další, větší, rychlejší a zběsilejší
horské dráhy
Hostitelská rodina, stejně jako větší část
Floriďanů, učí děti doma.

(pokračování na další stránce)

10. Přišel k nám panáček, měl hnědý fráček, když jsme ho svlékali, nad ním jsme plakali
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(pokračování z předchozí strany)

„Nadzemní dráha v
Miami jezdí zdarma a
bez řidiče.“
Sea world. Šou s kosatkami, delfíny, tuleni a tak
podobně
Nadzemní dráha v Miami jezdí
zdarma a bez řidiče

„Naší host family jsme
porazili ve hře se slovy Scrabble!.“

Aligátoři v národním parku Everglades
Miami beach, kde jsme i ve vlnách moře
pod ohňostroji oslavili příchod nového roku

„Přeji Vám úspěšný
vstup do nového roku,

Lezeme na palmy ☺

Naší host family jsme porazili ve hře se
slovy - Scrabble!

ať se Vám daří!.“
Přeji Vám úspěšný vstup do
nového roku, ať se Vám daří!

Více fotek a vyprávění naleznete na picasaweb.com/

pavel.trojanek [1].
Tee-pee

ODKAZ K ČLÁNKU:

[1] - http://picasaweb.google.com/pavel.trojanek

11. Čím je jich více, tím méně váží.
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Volba tábora - rozhovor

O

„Jen skautské organizace z desátého
pražského obvodu
pořádaly v roce
2007 více než 20
různých táborů,
kterých se zúčastnilo více než 500 dětí.“

ODKAZ K ČLÁNKU:

[1] - http://taborova-stavba.skauting.cz/

„Starší děti jezdí i na
mezinárodní akce –
například loni se zúčastnily i Jamboree,
celosvětového setkání
skautů v Anglii, a letos se chystají do Polska na tábor skautů
ze střední Evropy.“

tázku
výběru
letního
tábora
pro své dítě si na
začátku roku zajisté klade
celá řada vašich známých
- rodičů. Někteří jsou již
rozhodnuti – loňský tábor
se dětem líbil, a tak jej
pošlou na ten stejný znovu. Jiní již vyzkoušeli tři i
čtyři a pořád nenarazili na
ten správný. Nabídka různých typů táborů je dnes
obrovská. A proto jsme se
rozhodli do časopisu LUK
zařadit rozhovor na téma
výběru tábora, který pro
lokální tiskoviny připravil
tiskový mluvčí střediska
(Klokan) s vedoucím střediska (Flekem). Takže
jestli máte nějaké známé
váhající při volbě tábora,
tak jim můžete dát tento
rozhovor přečíst a třeba jim
pomůže se rozhodnout.

Jaké typy táborů jsou
pro děti pořádány?
Škála je opravdu široká – od
táborů zaměřených na jednu
aktivitu (jízda na koni, výuka
jazyků, různé sporty a podobně), různě tématicky zaměřené tábory (indiáni, ekologicky
orientované, přežití
s nouzovými prostředky atd.)
až po tábory pořádané organizacemi dlouhodobě pracující
s dětmi (skauti, tomíci, kondoři atd.).
Jsou informace pro výběr
tábora na internetu dostačující?
Určitě nejsou. Závazná bývá
většinou jen uvedená cena
(někdy ovšem ani ta nezahrnuje všechny výlety apod.) a
termíny pořádání táborů.
Vystavené fotografie jsou jen
vybraný vzorek a nemusí o
kvalitě tábora vypovídat.
Zejména se to objevuje u
komerčních pořadatelů. Dale-

ko vhodnějším zdrojem informací jsou osobní reference,
ze kterých se také dozvíme
podstatně více, než jen téma
etapové hry.
Podle čeho tedy hodnotit,
jak je postaráno o děti a
jaké je zázemí?
Prvním aspektem, na který
bych se zaměřil je, zda se
jedná o organizaci celoročně
pracující s dětmi či nikoliv.
Vedoucí, kteří se věnují dětem celý rok, k nim mají jiný
přístup než na několik týdnů
najatí praktikanti, mající tábor
jako formu brigády. Další
výhodou, kromě větší praxe a
zkušeností je, že celoročně se
dětem věnující vedoucí mají
zpravidla i určité formální
vzdělání a kurzy, které je
nutné absolvovat a které
zajišťuje pořádající organizace.
Rozhodně bych všem
rodičům, než své dítě přihlásí,
doporučoval osobně se seznámit s vedoucími tábora.
Pokud jde o zázemí, tak dobrým vodítkem je historie
pořádání táborů, a též bych se
zaměřil na počet dětí, které
se mají daného tábora zúčastnit. Od třiceti více již
v podstatě není možné přistupovat k dětem individuálně. To je pro kvalitu zázemí
rozhodující, důležitější než typ
ubytování – např. tábor stanový, chatový či třeba
v chalupě.
Jak dlouhý tábor vybrat?
Velmi záleží na věku dítěte.
Do deseti let dítěte je vhodný
zhruba dvoutýdenní tábor.
U starších dětí je optimální
třítýdenní. Tábory dlouhé
pouze jeden týden se moc
neosvědčují. Během tak krátké doby se sotva stačí děti
navzájem seznámit, skamarádit a adaptovat na táborový
život. U oddílů s pravidelnou
celoroční činností (např.

12. Mladá je velká, stará je malá.

skautské, TOM) nejsou výjimkou ani tábory trvající celý
měsíc.
Jaké letní aktivity a tábory
nabízí skauti na Praze 10?
Junák – svaz skautů a skautek
ČR jako největší dětská zájmová organizace tradičně
zaujímá prvenství mezi pořadateli letních dětských táborů.
Jen skautské organizace
z desátého pražského obvodu
pořádaly v roce 2007 více než
20 různých táborů, kterých se
zúčastnilo více než 500 dětí.
Každý byl jiný a například o
stavitelské zručnosti vypovídají díla letošního ročníku
soutěže O nejlepší táborovou
stavbu, která jsou ke shlédnutí na webových stránkách
www.skauting.cz/taborovastavba [1].
Jaké konkrétní druhy táborů nabízí 92. skautské
středisko Šípů na Praze
10?
Naše dětské tábory se konají
na vlastním tábořišti
v malebném prostředí pohraničních lesů dva kilometry
severně od městečka Šluknov.
Přespání dětí je zajištěno
v podsadových stanech, indiánských stanech typu tee-pee
a k dispozici je též dřevěný
srub. Táborový program využívá krásy blízkého Národního parku České Švýcarsko a
například několik kilometrů
vzdáleného koupaliště
s tobogánem. Starší děti jezdí
i na mezinárodní akce – například loni se zúčastnily i Jamboree, celosvětového setkání
skautů v Anglii, a letos se
chystají do Polska na tábor
skautů ze střední Evropy.
Specifikem našeho střediska
jsou i tábory pro mládež –
skvělá parta mladých lidí, kteří
nám ve středisku odrostli.

(pokračování na další stránce)
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(pokračování z předchozí strany)

„Zajímavá je
skutečnost, jak
moc se liší
přístup mezi
jednotlivými
základními
školami.
Některé přímo
ve svém areálu
Předloni uspořádali expedici do
Chorvatska a loni společný tábor
se skupinou holandských skautů
finančně podpořený Evropským
fondem pro Výměny mládeže.
„Dnes rán o js me měli h ry s pís m eny. B ylo to dob rý. “

Jaké jsou podmínky účasti na
vašich táborech?
Podmínkou je minimálně několikaměsíční účast na činnosti některého z našich dětských oddílu – tj.
pravidelné schůzky a několik výprav. Náš program je především
postaven na souhře dětského
kolektivu a individuálním přístupu
vedoucího k dětem. Vedoucí musí
znát, co od dítěte může očekávat.
Dítě by mělo zapadnout do již
fungujícího kolektivu. Nezapojené
děti jedou na tábor jen ojediněle –
většinou se jedná o známé či příbuzné. Pokud by měli rodiče zájem poslat své dítě na opravdu

kvalitní tábor, tak jej samozřejmě
mohou přihlásit do některého
z našich oddílů.
Jaké jsou ceny vašich táborů?
Cena za třítýdenní tábor se pohybuje kolem tří tisíc korun a u
dvoutýdenního je to dva a půl
tisíce.
Kde lze získat další informace?
Bližší informace o táborech a oddílech mohou případní zájemci
nalézt na internetových stránkách
našeho skautského střediska
www.budmesipem.cz [2], kde také
naleznou kontaktní informace na
vedoucí oddílů, umístění kluboven
a časy schůzek oddílů. Vedoucí
rádi zodpoví jakékoliv otázky
ohledně svých oddílů a táborů
případně se zájemci mohou obrá-

tit též telefonicky na mne na číslo
+420 604 182 351. Jiné skautské
oddíly (např. bližší místu bydliště)
lze též nalézt přes obvodní rozcestník www.skauting.cz/praha10
[3].
Jak hodnotíte volnočasové
aktivity pro děti a mládež na
Praze 10?

podporují celou
řadu zájmových
aktivit a jiné
toto téma úplně
opomíjejí.“

Zajímavá je skutečnost, jak ODKAZY K ČLÁNKU:
moc se liší přístup mezi [2] - http://www.budmesipem.cz/
jednotlivými základními [3] - http://praha10.skauting.cz/
školami. Některé přímo ve
svém areálu podporují celou řadu
zájmových aktivit a jiné toto téma
„S potěšením
úplně opomíjejí. Takže obecně
soudit nelze. Určitě je tradičně
však musím
silná nabídka sportů a několik
konstatovat, že
domů dětí a mládeže nabízí mnoho kroužků. S potěšením však
zájem rodičů o
musím konstatovat, že zájem rodičů o činnost dětských oddílů,
činnost dětských
které se zaměoddílů, které se
řují na celkový
rozvoj dítěte,
zaměřují na
v
p osledn í
době výrazně
celkový rozvoj
stoupá. Také
dítěte,
proto
jsme
v září otevřeli
v poslední době
úplně
nový
oddíl
pro
výrazně
nejmladší děti
stoupá.“
přímo na ZŠ
Křimická.
Flek

13. Maličký sklípek, v něm dvě řady slípek a červený kohoutek.
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Psali jsme před lety:
Střediskový výjezd 2002

J

„Zápletka hry zněla
slibně. Velmi naivně
jsem si myslel, že se
vecpu do autobusu,
či že se mi tam podaří propašovat
aspoň svůj bágl, ale
smůla..“

„K ránu se moc
vyjadřovat nebudu,
protože mám hrozně rád lidi, kteří mě
po náročném prac.
týdnu v sobotu ráno (cca v osm!) vysypávají ze spacího
sáčku.“

e mnoho článků,
co jsme ve středisku napsali – ať už
do Luku či na nějaký
web. Mnohé z nich sklidily velký úspěch, proto
bychom vám rádi znovu
připomínali ty nejzajímavější. Ten následující je
víc než 5 let starý zápis
ze střediskového výjezdu
2002 uveřejněný v Luku
č. 23.
Asi nejsem jediný, kdo do
tohohle čísla píše o střediskáči. Budu se ho snažit popsat z
pohledu nás, roverů.
Na humpolecké nádraží jsme
dorazili okolo sedmé. Z našeho kmene tam byli všichni.
Vlak se přeplnil už v Praze
(běžné, ale nic proti rannímu
metru - všední den v 7:30
trasa C), a cestou jsme náhodou potkali našeho kamaráda
z bitev Jaggera, jak s oddílem
vyjíždí taky ven, někam ke
Kolínu. Sotva jsme vylezli z
vlaku, rozdělili nás do skupin.
P o s l o ž en í p y ra m i de k
(důmyslné!) jsme se dozvěděli
kdo s kým bude hledat poklad
egyptských králů. Zápletka
hry zněla slibně. Velmi naivně
jsem si myslel, že se vecpu do
autobusu, či že se mi tam
podaří propašovat aspoň svůj
bágl, ale smůla. Ty malé světlušky byly zase rychlejší. Nevím, jak to. Nicméně jsme se
vydali do Orlov, bájné základny, kde br. Svojsík hloubal nad
Scoutingem for Boys. Cestou
nás čekaly vskutku vypečené
úkoly. Zjistit otvíračku potravin v nějaké vsi, vymyslet
básničku na křížek, který

existoval před 20 lety :-( atp.
Taky jsme si vymysleli opravdu originální název družinky Mumie. Po tom, co jsem viděl
hrůzostrašný film Mumie už
bych nám takovéhle jméno
nedal. Ale vážně, pochod nebo jak to mám nazvat—byl
připraven velmi dobře. Naše
skupina zjistila asi až na 3.
kilometru, že má mapu, protože dotyčný to z neznámých
důvodů zatajoval, asi spoléhal
na to, že nás k cíli dovede
intuice nebo co. Dorazili jsme
do chaty pozdě v noci. Cestou jsem popoháněl jedno
vlče a dodával mu odvahu
typu „už tam brzo budem, je
to za rohem“, to znamená
klasika, která bohužel nepůsobí.
K ránu se moc vyjadřovat
nebudu, protože mám hrozně
rád lidi, kteří mě po náročném prac. týdnu v sobotu
ráno (cca v osm!) vysypávají
ze spacího sáčku. Dopoledne
bylo herní (z menší části) a
jídelní (z větší části). Stavěli
jsme mohylu a klaněli se bohům, pak nesli naše faraóny v
průvodu. Po obědě, kdy se
každý svalil a spal (z našeho
pokoje téměř všichni) jsme
luštili zajímavou přiřazovací
šifru. Po odevzdání jsme zjistili, že—k našemu překvapení—máme půlku blbě. No nic,
nejsme znalci Egypta, a tak
jsme to zkusili ještě jednou.
Skoro to vyšlo, ale i tak jsme
se radši odpoledne vydali na
pomník Wolkera. Tam proběhla hra molekuly, někdy
dost zajímavá, jak se Karel a

14. Dvě panenky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí.

Pooh snažili ke své skupině
přitáhnout co nejvíc lidí, a tak
některým skoro zlomili ruce.
Nakonec se ale nikomu nic
nestalo, naštěstí, a my se
mohli vrátit na večeři. Cestou
jsme se začali bavit o kmeni,
ale debata ustala, když jsme
pomáhali s večeří. Najedl
jsem se dosyta, možná i víc.
Večer byl samozřejmě vyhrazen hrám a písničkám, jak už
to tak bývá. Mohl jsem ukázat,
co umím na klavír, ale moc
lidí mě neposlouchalo (i tak
dík Mali :-) ). Později večer
jsme hráli ještě víc a líp, dokud i nás neschvátila únava.
Druhého dne proběhla v
našem kmeni debata a hlavně
rozvržení našich akcí v dalším
roce. Je jich dost, a to je
dobře, i přes náročnost na
přípravu některých z nich.
Toho se někdo lekl, ale doufám, že nakonec byli všichni
spokojení. Při odjezdu se mi
splnilo přání svést se komfortním autobusem. Akorát
vyhlášení egyptské hry jsme
se nedozvěděli, nějak vyšuměla , ale ani to nakonec nevadilo. Šťastní jsme se vraceli
domů. Tenhle výjezd se povedl. Na závěr bych ještě poděkoval jeho organizátorkám,
zvládli to fakt dobře, svým
kolegům u Mumií za spolupráci a panu řidiči za ochotu.
Kdybyste mi chtěli cokoli
sdělit (dívky mají přednost)
můžete na důvěrný mail superklokan@nevolny.cz
Klokan

STRÁNKA

16

Budeme jásat, budeme
tančit... na březnové
akademii
92 .střediska!

Vážení rodiče, milí přátelé,
opět Vás srdečně zveme na tradiční

AKADEMII 92. střediska Šípů
Na co se letos můžete těšit?
⇒

Zajímavé scénky a vystoupení skautů z našeho střediska,

⇒

vtipní uvaděči,

⇒

soutěže o ceny,

⇒

fotografie a videa z dění ve všech našich oddílech,

⇒

hudební překvapení

a mnoho dalšího...

Místo konání: Švehlova sokolovna (U Branek 674, Praha 10 -Hostivař) – místo je stejné jako
v předchozích letech
Termín konání: sobota 8.března 2008 od 14.30, předpokládaný konec 17.00
Vstupné: dobrovolné
Co s sebou? Přezutí
Další informace: Jan Charvát – mediální mluvčí střediska (605873541) nebo na www.budmesipem.cz
Akademie je volně přístupná veřejnosti! Pozvěte i své známé a příbuzné.
Budete mít možnost promluvit s vedoucími oddílů a s činovníky střediska. Také Vás seznámíme
s plánovanými akcemi.

Těší se na Vás vedoucí střediska Pavel Konečný – Flek a všichni ostatní vedoucí

http://www.budmesipem.cz/

15. Mám klobouček, jednu nožičku. Pěkně si sedím, v mechu v lesíčku.

Junák - 92. středisko Šípů Praha 10
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 rozdělených v 8 oddílech od nejmladších po nejstarší. Nejvíce dětí máme ze Zahradního Města, sídliště Ko-

Jako jedna z mála organizací nabízíme komplexní
program (kroužek) pro děti a mládež všech věkových kategorií, který zajišťují následující oddíly :
• Tři dětské oddíly (Lvíčata, Trpaslíci a Osmička), 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 Sídlišti Košík se klubovna nachází v Loučimské ulici ve sklepních prostorách panelového
domu č. 1/1052. Prosíme zaklepat na okénko.
Po 16:00-17:30 80. oddíl Trpaslíci
5-10 let
St 17:30-19:30 80. oddíl Osmdesátka 10-15 let

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

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

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

Po
Po, Út, St
St
Čt

17:00-19:00
17:00-19:00
17:30-19:30
16:00-18:00

1. oddíl Lvíčata
1. oddíl Camelot
925. Excalibur
929. Irminsûl

Nově založený dětský oddíl Osmička se schází přímo v areálu ZŠ Křimická v ulici Křimická č. 314. V případě zájmu prosím požádejte vrátnici o doprovod do třídy.
Út 15:30-16:30 Osmička
5 -10 let
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

5-10 let
10-15 let
>18 let
15-18 let

Členové střediska, rodiče a přátelé, ještě
stále vám nechodí Luk na e-mail?

A vždyť je to tak jednoduché…
Stačí se zdarma přihlásit na adrese
http://www.budmesipem.cz/
nebo ještě jednodušeji poslat stručný mail na adresu redakce casopis.luk@gmail.com.

www.budme

sipem.cz

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

1. šnek, 2. netopýr, 3. ježek, 4. kocour, 5. páv, 6. pomněnka, 7. vrba, 8. mrkev, 9. pavouk, 10. cibule, 11. díry v sýru, 12. hořící svíčka, 13. ústa, zuby, jazyk, 14. oči, 15. houba

