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PROČ VEDU...TÝM LUK?
3x CO PRÁVĚ DĚLÁM…
Č E S KO - P O L S K Ý V E Č E R
RECEPT

Nové rub
riky!

Luk už má za sebou 70 čísel!
vodní slovo otvírající
již sedmdesátou řadu
obnoveného časopisu
Luk znamená pro mě jistě
čest.

Ú

Jako řadový člen oddílu vzpomínám si na Flekův zpravodaj pro
rodiče skautů a podobně zaměřený časopis Vlk Orlího Oka a
Klokana pro Vlčata. Z původního
informačního prostředku stal se
postupem času prestižní měsíčník
spojující oddíly 92. střediska Šípů,
tvořící jednu z mnoha složek naší
propagace.
Je to pro mě vždycky takový
malý svátek a velká událost, když

mi do emailové schránky dorazí
nové číslo. Jakou asi bude mít
barvu? Co se dozvím? Jaké novinky pro nás jeho tým připravil?
Schválně jsem zkusil projít starší
čísla a na ukázku jsem připravil
úvodní stránky třicáté, čtyřicáté,
padesáté a šedesáté řady (viz.
str. 10). Každá řada se nesla
v trochu v jiném duchu a myslím,
že jistě odráží i kvalitu a vývoj
našeho střediska. Nemohu si
odpustit velký dík Štaflíkovi a
Tomovi, kteří spolu s týmem
časopis dotáhli až do dnešní
podoby!
Jsem moc rád, že se drží stále
Grizzlyho zajímavá povídání a že

naopak přibývají nové a nápadité
rubriky. Tentokrát si můžete
přečíst opět zajímavé novinky
podané Flekem a zjistit, že na
plnění Vašich letošních předsevzetí budete mít o den více. Kdo
zvládne širší úsměv než Dívka
Luku a nechá ho otisknout v
příštím čísle nebo kdo mi emailem vysvětlí, co znamená Želvákovo „eeeo“, má u mě pravý
pohled z New Yorku až domů do
schránky :).
Irminsûl prosím o kontakt na
polské slečny :). Pěkné čtení.
Pavel Trojánek - Tee-pee,
Člen Týmu Luk

V tomto čísle v patičkách stránek je Štaflíkův výběr motivačních citátů v angličtině
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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.

„Velmi děkujeme paní

Z ročního pobytu ve Francii se
nám vrátila Veverka. Přivítejme ji s úsměvem.

Konečné, paní Jelínkové, panu Volkovi a pa-

Akce KPZ III pro roverskou
věkovou kategorii a na jejíž
organizaci se podílelo mnoho
lidí z našeho střediska, se ocitala ve víru skautského tisku.
Informace o ní si můžete přečíst v posledním čísle časopisu
Kmen a nejspíše další článek
vyjde i v časopise Skautský
svět.

ní Hlinkové, kteří...finančně podpořili
naše středisko svým
darem.“

„Zorganizovali
jsme...ve družině na ZŠ
Hornoměcholupská...první schůzku
nového skautského
oddílu na kterou se
dostavilo 7 nových dětí.“

Základní cena registrace na
rok 2008 byla stanovena na
600 Kč. Zhruba polovinu částky odvádíme na vyšší organizační jednotky a zbývající část je
určena pro podporu střediska
(provoz kluboven, obnova vybavení, doplatky za akce, atd.).
Alternativou k základní registraci je od letošního roku
sponzorovaná registrace,
kterou lze odečíst ze základu daně a nabízí některé dodatečné služby. Velmi děkujeme paní Konečné, paní Jelínkové, panu Volkovi a paní
Hlinkové, kteří již nabídky
využili a finančně podpořili naše
středisko svým darem.

Výjezd
činovníků do
Vrchlabí , kde se potkalo 14
lidiček ze skautského prostředí našeho střediska, byl ve
znamení přátelské a pohodové atmosféry. Většina vedoucích se vydala v sobotu lyžovat do areálu Herlíkovice a
večerní čas jsme věnovali
společenským hrám, diskuzi
nad otázkami rozvoje střediska a další zábavou. Více vám
prozradí krátké video z víkendu, které je dostupné na
http://www.youtube.com/
watch?v=ugYxFBjNIo4 [1].
Na konci února jsme zorganizovali hry ve družině na ZŠ
Hornoměcholupská a o
týden později nabídli první
schůzku nového skautského oddílu na kterou se dostavilo 7 nových dětí, což je
velmi slibný začátek. Vedením
oddílu byly pověřeny zkušené
vedoucí ze 110. oddílu, které
se rozhodly vrátit zpět k vůdcovství.
Ústřední Lesní Škola –
setkání vedoucích skautských
vzdělávacích akcí proběhlo v
Praze 16.2. Bylo by dobré se
zmínit, že na pořádání takovýchto akcí se podílí celá řada
členů našeho střediska a 6 z
nich má dokonce instruktorskou kvalifikaci. Více se dočtete v tomto čísle časopisu
LUK.
Iáček zvládl státnice a obhájil
diplomovou práci. Gratulujeme novému inženýrovi a přejeme mu hodně dalších úspěchů!
Pozor, kradou se i skautské propagační materiály!
Jednoho z pachatelů vloupání
do Flekova vozu, parkujícího

Foto: Flek

Výjezd činovníků 2008

Foto: Flek

před sídlem Pražské Rady
Junáka, se podařilo zadržet.
Druhý ovšem odnesl tašku s
propagačními materiály. Dále
odcizil některé oddílové kroniky po kterých se usilovně
pátrá.
A co se děje v oddílech?
Lvíčata převedla dva své
svěřence do oddílu Camelot.
Camelot se chystá na zimní
tábor společně s oddílem
Osmdesátka. Jedou opět na
horskou skautskou základnu v
Krkonoších, která je jen několik kilometrů vzdálená od
Sněžky.
Irminsul uspořádal v klubovně společný večer s polskými
rovery. Fotky jsou dostupné
na http://
picasaweb.google.com/
ondrej.kubera/
PolskoceskyVecer [2]
Excalibur ukončil projekt
EU výměny mládeže a čeká na
výsledek kontroly zpracování
národní agenturou. Plánují na
letošek putovní tábor na Slovensko.
Oldskauti - Grizzly obdržel
zajímavé historické materiály
o středisku z roku 1946.
Pro LUK zpracoval Flek

ODKAZY K ČLÁNKU:

[1] - http://www.youtube.com/watch?v=ugYxFBjNIo4
[2] - http://picasaweb.google.com/ondrej.kubera/PolskoceskyVecer

"Cooperation can be spelled with two letters: WE." (Stephen R. Covey)
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Noční přechod Brd

A

kce se konala v noci
z pátka na sobotu
(15-16.2.2008). Většina lidí se sešla na nádraží Vršovice, celá skupina se zformovala na nádraží v Mníšku
pod Brdy, kam se přesunula
vlakem. Pro naše informátory
bylo obtížné zůstat v utajení,
neboť jednovagónová lokálka
byla přeplněná.

Z Mníšku následoval rychlý přesun
do barokního areálu Skalka, kde
jsme zjistili počet a příslušnost
většiny zúčastněných. Celkem se
zde shromáždilo 66 mladých lidí z

různých oddílů, kmenů, středisek i
neskautských k nim přidružených
občanů. Některá uskupení: Amber, 10. odd. Neveklov, Camelot,
Parkán, Pařez, Polena, V.J.R.N.,
Vočko, stř. Šípů, Rychlá rota
Mrazivou a měsícem osvícenou
nocí následoval přesun celé skupiny k nedaleké vesnici Kytín. Zde
došlo ke směně zboží, ve slangu
zúčastněných nazývaného
"Kartičky".
Po hromadném focení se vydali na
další cestu, kolem Jezírka, divokým sestupem temným lesem a
kolem čtvrté dorazili do Řevnic.

Při čekání na vlak i cestou domů
byla na všech patrná značná únava,
přesto však tvrdili, že se jim akce
líbila.

„Zde došlo ke

SEZNAM PROVINĚNÍ

směně zboží,

Shromažďování, chůze mimo vyznačené cesty, přesun nočním
lesem, výměna "kartiček", nevysvětlitelný pocit spokojenosti.
DALŠÍ DOPORUČENÍ

Sledovat akci, zúčastnit se příštího
ročníku, zjistit, co za tím vlastně
vězí.

ve slangu
zúčastněných
nazývaného
"Kartičky".“

Za Amber sepsal Vodňýk

Kalendář akcí - březen 2008
sobota

neděle

1. Camelot a 80. na horách, Chata Junák +
Trpaslíci - výprava

2. Camelot a 80 na horách, Chata Junák + Trpaslíci - výprava

8. Středisková akademie

9. Irminsûl - Aquapark

15. Scout-tex ČK + Lvíčata - výprava

16. Scout-tex ČK + Lvíčata - výprava

22. Excalibur - Velikonoce, Irminsûl - Velikonoce

23. Excalibur - Velikonoce, Irminsûl - Velikonoce

29. Scout-tex ČK, Růžový boubel

30. Scout-tex ČK, Růžový boubel

Co právě dělá Žába?

C

o právě dělají? Lidé ze
střediska krátce představují, čím se touto
dobou zabývají, co dělají, na
čem pracují atp.
V lednu jsem nastoupila do práce
a protože dojíždím do Nových
Butovic, moc jiných věcí nestíhám.

Pokud mám večer po návratu z
práce ještě náladu něco dělat,
většinou usednu k svému velkému
koníčku – korálkování, nebo se
věnuji svým internetovým stránkám – http://zabicka.xf.cz/ :-). A
když mám volný víkend a je venku
hezky, vyrazím ven, většinou s

foťákem
v ruce –
abych
pak měla
co dávat
na
své
stránky.
Žába

"The key is not to prioritize your schedule but to schedule your priorities." (Stephen R. Covey)
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Proč vedu ... Tým Luk?

C

Foto: Efča

Tom na skautském plese
na Jarově

Definice práce šéfredaktora Luku:
Šéfredaktor časopisu Luk vede
tým zajišťující tvorbu střediskového časopisu, jeho propagaci a
distribuci.

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 Tom, který vede
Tým Luk - skupinu podílející se na tvorbě časopisu
Luk. Proč vede Tým Luk?
Nejprve než začnu odpovídat
na otázku v nadpisu by bylo
třeba říct, co to vlastně ten
tajemný Tým Luk je, protože
si nejsem jistý, že to většina
čtenářů opravdu ví.
CO JE TÝM LUK?

Tým Luk:
Albertka, Flek, Grizzly,
Kačenka, Malíček, Manda,
Myška, Pošťák, Sylva,
Šikulka, Štaflík, Tee-pee,
Tom, Veverka, Želvák

Tým Luk je skupina lidí, kteří
se výrazně podílejí na tvorbě
časopisu, konkrétně jeho obsahu. Jsou zde lidé, kteří mně
zprostředkovávají články od
jednotlivců v oddílech a kmenech a kteří se starají o to, aby
se o časopisu v rámci střediska mluvilo a jsou zde lidé sólově tvořící, kteří například mají
svou rubriku v každém čísle

časopisu. Bez Týmu Luku by v
Luku nebyly články a Luk by
také přišel o velkou část své
propagace v oddílech a kmenech. Za dobrou práci Týmu
mu musím poděkovat.
CO ZNAMENÁ VÉST TÝM?

To, co dělám nenazýváme
„vůdce Týmu“. Pro název
funkce, která má na starosti
soubor různorodých prací
kolem Luku, používáme označení Šéfredaktor Luku. Proč
různorodých prací? Šéfredaktor v sobě zahrnuje jak práci
grafika (má na starost kompletování Luku - tedy celkovou grafickou podobu), tak
práci manažerskou, protože
musí jednat s lidmi a sladit
práci všech členů Týmu do
komplexní podoby časopisu.
V neposlední řadě také propaguje časopis a distribuuje
ho čtenářům do e-mailových
schránek (pozn. pro čtenáře :
Luk má asi 2,5-3 MB - nechávejte si proto dostatek místa
v e-mailových schránkách, aby
vám Luk mohl přijít).
P RO Č
SE
V YH ÝB Á M
OZNAČENÍ „VŮDCE TÝMU“?

Nejenom, že se označení mé
práce jako „vůdce Týmu neu-

jalo (ani nemohlo; Tým vznikl
daleko později, než pozice
šéfredaktora), ale dokonce se
mu vyhýbám. Zaprvé, jak už
jsem řekl, to nevystihuje přímo to, co dělám a zadruhé
nemám v Týmu nějakou vysoce nadřazenou pozici. Záleží
na tom, jak jsou ostatní členové aktivní. Rozhodně neplatí,
že bych něco řekl a okamžitě
to tak bude a jinak to není
možné. :-) O důležitých věcech
se radíme (např. 18.2. proběhla schůzka Týmu Luk).
PROČ VEDU TÝM LUK?

Protože chci pomoci středisku
vypracovat materiál, který mu
potom perfektně slouží k propagaci navenek i jeho vnitřní
informovanosti. Ale není to
jen o tom. Členové střediska
zde prezentují svá díla. Luk pak
slouží k pobavení, ale i inspiraci. Navíc pořád cítím, že je co
zlepšovat a můžu v této pozici
přispět k rozvoji Luku. Navíc
mě k práci motivují pochvalné
maily, které občas dostávám
na casopis.luk@gmail.com .
Poslední důvod (a možná nejdůležitější) je ten, že i když mě
tato práce stojí hodně času a
úsilí, tak mě neuvěřitelně baví.

Tom

Dívka Luku

K

do se stal tváří Luku pro tento měsíc? Podívejte se:

Je to ŠIKULKA, členka 925. kmene
Excalibur.

Jedinečná šance, jak
dostat do Luku svůj
výtvor. Pošli nám fotku
svého kamaráda (svojí
kamarádky) ze střediska ve formě portrétu
(en face [án fas] - z
předu)!

Máš i ty nápad na fotku do naší
rubriky Dívka/Chlapec Luku? Neváhej, vezmi foťák na schůzku a foť!
Potom už jen stačí nám zaslat fotku
na casopis.luk@gmail.com a my ji
uveřejníme.
"Smile 1% more each day" (Mike Litman)

Foto: Štaflík
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Obrázky Trpaslíků Jáchyma a
Jakuba z denního přechodu Brd

Autor: Jakub

Autor: Jáchym

Výstup na Skalku

Portréty
"You don't have to get it right, you just have to get it going." (Mike Litman)
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„Pokusím se vám
tuto skutečnost
připomenout výtahem ze zmíněné,
mnou s oblibou
v tomto časopise
čtené stati.“

Vítejte v prodlouženém roce 2008 a
Výtah z článku
ještě něco navíc
v časopisu
21. stol

T

akto nazval svou
pravidelnou měsíční astronomickou
hlídku Okno do vesmíru
v únorovém čísle časopisu-revue 21. století ředitel
hvězdárny a planetária
Hlavního města Prahy,
Ing. Marcel Grün. Pokusím se vám tuto skutečnost připomenout výtahem ze zmíněné, mnou
s oblibou v tomto časopise
čtené stati:

svým mlékem kojila
malého boha Dia na
ostrově Krétě, kde ho matka
skrývala před všepožírajícím
otcem Chronem. Zeus pak
kozu z vděčnosti umístil na
oblohu. Řekové však souhvězdí bájného Vozky podědili
od národů Mezopotámie.
Kapella je u nás hvězdou cirkumpolární – nezapadá
v žádném ročním období podobně jako Velký nebo Malý
Vůz.

V únoru meteorologická zima
vrcholí a podle pranostik

Nad jihem uvidíme nádherné
souhvězdí Orion, jehož silueta nám pomůže v orientaci na
nebi po dalších souhvězdích.
Vlevo na jihu nad Orionem
najdeme v únoru vrcholící
zvířetníkové souhvězdí Blíženci, dvě postavy, v jejichž
hlavách září hvězdy Kastor
(nahoře) a Pollux (dole);
podle antické báje synové
spartské královny Ledy, jenže
každý má jiného tatínka. Castor, syn krále Tyndarea, byl
běžný smrtelník, kdežto Pollux (řecky Polydeukes) zdědil
nesmrtelnost…píše se však o
nich již v sumerském eposu o
Gilgamešovi – přátelé Enkidu
a Gilgameš…Bližší a o něco
jasnější hvězda Pollux (1,2
mag – magnitudo = velikost,
jasnost) je oranžový obr ve
vzdálenosti asi 34 světelných
roků a svítivostí překonává
naše Slunce 32x.

Únor bílý - pole sílí. Na Hromnice zimy polovice (2. února).

„Proto ti, co tráví
jarní prázdniny na
chatě Junák nad
Velkou Úpou či
jinde na kopcích,
upřemež naše pohledy na jasnou
večerní oblohu
s jiskřivými hvězdami zimních souhvězdí.“

Dorota v rychlém běhu přinesla
nejvíc sněhu (6. února).
Svatý Matěj ledy láme, a když
je nenajde, tak je dělá (24.
února).
Měli bychom se těšit ze zasněžené krajiny, letos však, bohužel, zatím za sněhem nutno na
hory (viz činovnický výlet do
Vrchlabí), a to ještě občas
s problémy. Proto ti, co tráví
jarní prázdniny na chatě Junák
nad Velkou Úpou či jinde na
kopcích, upřemež naše pohledy na jasnou večerní oblohu
s jiskřivými hvězdami zimních
souhvězdí. Pojďme na to:
Vysoko nad námi (v nadhlavní-

Kastora (1,6 mag) rozloží již
malý dalekohled na dva bílé
trpaslíky, obíhající kolem společného těžiště ve vzdálenosti
6 vteřin s periodou asi 350 let
a každý z nich je sám spektroskopickou dvojhvězdou.

ku) září souhvězdí Vozky
s šestou nejjasnější hvězdou
pozemského nebe, Kapellou
(Kozičkou). Podle řeckého
bájesloví je to koza, která

Jak je to s planetami? Celou
noc je na obloze jen Saturn v
souhvězdí Lva večer na východě a většinu noci (kromě
rána) Mars v souhvězdí Býka. Ráno to však stojí za to –
před svítáním bude na výcho-

etí, únor 2008

dě nad obzorem zářit Venuše jako Jitřenka a jižněji
královský Jupiter, s Venuší
bude koncem února
v konjunkci hůře viditelný
Merkur. Nenechme si
v únoru ujít pohled na Venuši
– celý další půlrok ji na obloze
nespatříme.
16. 2. se dorůstající srpek
Měsíce na obloze setká
s Marsem, v úplňku bude 21.
2. Měsíc zářit jako rybí oko
(při jasné obloze), ale ne celou
noc. Měsíční disk se v druhé
půlce noci na čas vnoří do
stínu, vrhaného naší Zemí, a
pokud bude jasno, lze pozorovat úplné zatmění Měsíce
s maximem ve 4 h 26 min –
ale Měsíc z oblohy ani v té
době nezmizí (tmavočervený
stín).
Letošní rok má 366 dní!
29. 2. bude Měsíc v poslední
čtvrti – ano, rok 2008 je přestupný se 366 dny. Základem
našeho kalendáře je tzv. tropický rok neboli doba mezi
dvěma následujícími průchody
Slunce jarním bodem. Tento
interval odpovídá 365,24219
dní a Země se v něm otočí
zhruba 365,24x kolem své
osy. V běžném roce na čtvrtinu otočky „zapomínáme“, ale
vždy po 4 letech je ze čtyř
čtvrtin otočky jedna celá – 1
den – a ten pak přidáme jako
29. únor; každý čtvrtý rok je
tedy přestupný. Tento problém byl znám již v tzv. juliánském kalendáři, v gregoriánském, platném dnes, je to
ještě trochu složitější.
Podrobnosti lze nalézt např.
v Přehledu astronomie O.
Hlada aj. Pavlouska, SNTL,
Praha 1984.
Jasnou oblohu přeje.

"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."(Aristotle)

Grizzly
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Česko - polský večer
aneb jiná zem, jiný skaut

T

ak co říci. Snad jen to,
že jsme se sešli půl
hodiny před 17 hodinou. Samozřejmě za záminkou přípravy klubovny a navození příjemné atmosféry pro
naše hosty.

Ani jsme se nenadáli a do klubovny
se „vřítila“ tlupa mladých usměvavých slečen (k veliké libosti valné
většiny z nás) doprovázená ještě
usměvavějším mladým mužem. Plni
ostychu a bezradnosti jsme se jakž
takž usadili a začali jsme se v klidu
představovat, abychom nemuseli
po zbytek večera používat slova
jako You! Girl with black socks…
„Dnes rán o js me měli h ry s pís m eny. B ylo to dob rý. “

a učilo se zpívat.
Uskupili jsme se pro jedno hromadné foto a pokračovali dále
v naplánovaných aktivitách. Jedno
však bylo jisté - Kofolou se Polákům nezavděčíte =0))
(Želva)
Ráda bych se pozastavila u společného fotografování. Zjistila jsem,
že Češi i Poláci začínají mít syndrom japonských návštěvníků. Je
to asi donucení doby, že své vzpomínky ukládáme do bitových souborů a ne do své hlavy. Fotili jsme
se celkem třikrát na jednu fotografii, to celé krát tři (tři byly foťáky),
hehe. No, to je výsledek:

– nebylo, a tak obě strany
byly vyrovnané. Všimněte
si ta čtyři tvrdá y střídající
se souhláskami :-). Divadlem jsme reprezentovali
naši republiku, projevili se
v nás různá alter ega. Štaflík jako nějaká velmi vysoká top modelka (vyhrála
Miss World, ale fakt nevím, jak se jmenuje - pozn.
red.: Taťána Kuchařová),
Brad Pitt
se proměnil v
Otta Wichterleho, hrál se
Foto: Štaflík
virtuální hokej a přišla
Želva
napekla
buchty
zvláštní návštěva Jana Pavla
II, jak se říká – každý má svého
Pavla…

„Začali jsme se
Začali jsme menší seznamovací
No pak se již nachýlil
hrou s papírky, kdy
v klidu
můj čas, tak jsem
cílem bylo získat
běžela
na
autobus,
do své malé soupředstavovat,
více se ode mne nekromé
sbírky
dovíte :-).
všechna
jména
abychom
záhadných cizinek,
(Efča)
nemuseli po
a následně k nim
V představování naší
při
rekapitulaci
kultury jsme pokračozbytek večera
připojit i obličej a
vali dále. Pustili jsme
onu jmenovanou/
používat slova
světově nejznámější
ného. Zazněli zajíFoto: Efča českou písničku. Že
jako You! Girl
mavé zkomoleniny
nevíte, která to je?
jmen, jak našich, Schůzka Irminsûlu s polskými skautkami (a jedním skautem) No přece polka Škoda
with black
tak jejich... rozhodně jsme se ale A pak se rozdávaly dary – kmen lásky od Jaromíra Vejvody.
všichni bavili.
dostal spoustu materiálů o Polsku.
socks…“
Kupodivu Polky polku neuměly a
Největší problém tvořil asi jazyk. Dozvěděli jsme se o projektu Trzy tak jsme se pustili do výuNěkterá naše slova byla dost znač- płomienie, je to velká roverská ky. A dokonce jsme se při
v í c e
n a
ně odlišná a jiná by si zas člověk a k c e ,
tancování polky na malém
www.3plomienie.prv.pl.
Nebojte
s jeho pravým významem snad ani
prostoru naší klubovničky
nikdy nespojil. Kdo by třeba čekal, se i my se Českem pochlubili v všichni vešli. Nevěříte?
že když naši hosti hodlali odejít na papírové podobě.
Věřte!
západ, znamenalo to že se sháněli Hrála se Boxerova ptáčková sblipo klíčku od oné inkriminované žující hra, velice sbližující... Nosili Na cestu dostali Poláci
místnosti, kam musí i král pěšky. jsme společně v zobáčcích papání tradiční české dobrůtky
Zahráli jsme si proto několik her, pro nenasytné kuřátko Boxera. např. Karlovarské oplatkteré měly tato neblahá nedorozu- Kuřátko se přejedlo a Čahoun, ky. Když jsme se loučili,
mění eliminovat na minimum. Nej- Koleno i Nowy upadli do hluboké- tak jsme se dozvěděli, že
obtížnější bylo vysvětlit slovo nej- ho spánku. Což tedy vůbec nechá- náš pokřik nelže a jsme
kulaťoulinkatější.
pu, jak mohli opovrhnout blízkým opravdu very very cool.
Večer se jim líbil a nám
A abychom tam jen tak neseděli a setkáním s celkem pěknými Polka- taky.
Foto: Štaflík
nekoukali na sebe, přišli na řadu mi, hehe, já být chlapcem…
Učíme Polky polku :-).
(Tom)
polské a české vypalovačky. A tak Další částí programu bylo divadlo.
se zpívalo a zpívalo, znovu zpívalo Z naší strany mělo být připravené
Efča + Tom + Želva

“What would you do if you knew you could not fail?” (Robert H. Schuller)
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Varování: Tento
článek vás nebude
bavit číst.

Ale jeho přečtením:

• Nahlédnete pod pokličku byrokratické
komunikace.

• Budete lépe připraveni na váš příští
písemný kontakt s
úředníky.

• Budete rozumět
zkratkám OMI
MHMP, ÚMČ, VO.

• Získáte příležitost
ovlivnit budoucí průběh.

Kolik let se „staví“ lampa?
Představte si, že by chyběla
lampa u nějakého chodníku,
kudy denně chodíte. Za tmy
by tam nebylo skoro nic vidět. Museli byste si pořádně
dávat pozor na cestu, abyste
nezakopli či neuklouzli. A
pokud jste žena, tak byste se
tam v pozdních hodinách
bála projít bez doprovodu.
Pokud vám to bude vadit a
budete s tím chtít něco dělat, asi se obrátíte na patřičný úřad. Za jak dlouho se
tam pak lampa objeví? Za
čtyři dny? Týden? Dva týdny?
Měsíc? Dva měsíce? Rok?
Nevím, já už čekám 15 měsíců.
PRŮBĚH KOMUNIKACE
S ÚŘADY

Černě jsou popsány moje zprávy,
zeleně Městské části Praha 10,
modře Odboru městského investora
Magistrátu Hlavního města Prahy
(dále jen OMI)

roky.“

30.11.2006 Píšu paní Štěpánkové,
sekretářce starosty Úřadu městské části Praha 10, o problému
"absence žádoucího veřejného
osvětlení (dále jen VO) na jednom chodníku na Zahradním
městě".

„Výběr bere v úvahu

4.12.2006 Přichází odpověď, že
problematika VO patří do Odboru dopravy a energetiky, konkrétně to má na starost Ing.
Strnad.

„Ing. Strnad mi sděluje, že realizace od
podání trvá cca 3

souhlasné stanovisko společnosti ELTODO-CITELUM,
která posuzuje žádosti z hlediska
technického provedení. “

5.12.2006 Odpovídám paní Štěpánkové a zároveň posílám Ing.
Strnadovi formální Žádost o
zřízení veřejného osvětlení
(včetně zdůvodnění a příloh
s mapami).
6.12.2006 Ing. Strnad odpovídá,
že dne 16.5.2005 napsal požadavek na Odbor městského investora Magistrátu Hlavního města
Prahy (dále jen OMI) na doplnění
VO na stejné místo. Sděluje mi,
že realizace od podání trvá
cca 3 roky.
6.12.2006 Děkuji Ing. Strnadovi a
dodávám, že zkusím na OMI
trochu zaurgovat, neboť 3 roky

Chodník bez veřejného osvětlení ve dne, 8. 2. 2008 11:00
(blízko ulic U Zahradní Města a Ellnerové)
se mi zdá dlouhá doba.
6.12.2006 Posílám žádost Ing.
Tomanovi, ředitelovi OMI, Žádost o urychlení doplnění VO.
4.1.2007 Poštou mi přichází
odpověď od Ing. Rosola, vedoucího oddělení pozemních staveb.
Potvrzuje, že žádost obdrželi už
v červnu 2005 a že optimálním řešením je posílení o 2
stožáry VO. Zmiňuje, že žádostí obdobného charakteru je
mnoho a že objem finančních
prostředků na to nepostačuje a
seznamuje mě s kritérii výběru.
Doporučuje mi prověřit možnost financování z rozpočtu
MČ Praha 10. A žádá o pochopení.
5.1.2007 Děkuji pánům za vyřízení a Ing. Rosola se ptám, kdo
posuzuje naléhavosti jednotlivých případů a technické podmínky pro výstavbu jednotlivých
veřejných osvětlení.
5.1.2007 Informuji Ing. Strnada z
ÚMČ Praha 10 o komunikaci
s OMI a ptám se na koho se
můžu obrátit s prověřením
možností financování požadavku
z rozpočtu městské části – jak
mi doporučil OMI.
8.1.2007 Od Ing. Strnada se
dozvídám, že žádostí o rozšíření
VO je skutečně hodně a že mají

starší požadavky. Tvrdí, že toto
osvětlení patří a bude patřit
MHMP a že z rozpočtu ÚMČ
Praha 10 to nelze řešit.
8.1.2007 Ing. Strnadovi vyjadřuji
pochopení ohledně vlastnictví VO
a ptám se, z jakých předpokladů
MHMP může vycházet, když mi
doporučuje prověřit financování
ÚMČ.
8.1.2007 Z OMI odpovídá Ing.
Zatočilová, že výběr bere v úvahu
souhlasné stanovisko společnosti
ELTODO-CITELUM, která posuzuje žádosti z hlediska technického provedení. Seznam akcí je po
odsouhlasení Ing. Rosolem dán ke
schválení Ing. Tomanovi. Ing. Zatočilová mě znovu žádá –
z důvodu značného množství
požadavků o pochopení delšího
termínu zařazení mé žádosti do
aktuálního seznamu pro přípravu
realizace VO.
13.1.2007 Informuji Ing. Zatočilovou o odpovědi Ing. Strnada, že
tuto akci nelze řešit financemi
ÚMČ Praha 10 a ptám se,
z jakých předpokladů vycházela,
když mi toto prověření doporučovala.Dále se ptám, kde je zpřístupněn pořadník jednotlivých
požadavků doplnění VO.
(pokračování na další stránce)

"I don't want to be a passenger in my own life." (Diane Ackerman)
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Kolik let se „staví“ lampa? - pokračování
(pokračování z minulé strany)

18. 3. 2007 Po více než dvou měsících, kdy mi Ing. Strnad neodpověděl, se mu znovu ozývám
s otázkou, kde je zpřístupněn
pořadník jednotlivých požadavků
na doplnění veřejných osvětlení.
18. 3. 2007 Po více než dvou měsících, kdy mi Ing. Zatočilová neodpovědělá, se jí znova ptám ,kde
je zpřístupněn pořadník jednotlivých požadavků na doplnění veřejných osvětlení.
19.3.2007 Podle Ing. Zatočilové se
pořadník nezveřejňuje a dozvídám se, že mou žádost zařadili do
seznamu akcí určených pro
zahájení územní a projektové
přípravy staveb VO pro následné období a to na základě harmonogramu upřesňovaného v
součinnosti se zainteresovanými
organizacemi -mandatářem stavby,
zpracovatelem projektové dokumentace, ale bližší termíny zatím nejsou k dispozici.
21.3.2007 Ing. Strnad píše, že
požadavek na realizaci VO se dělá
podle data podání žádostí a důležitosti rozšíření veřejného osvětlení
(požadavků je hodně ) a že je to
záležitost MHMP - OMI dle vyjádření ELTODA - CITELUM s.r.o.
23.3.2007 Ptám se Ing. Zatočilové,
jak pořadník mohu získat, když
jsem přesvědčen, že podle zákonu
106/1999 Sb. na to mám právo.
26.3.2007 Ing. Zatočilová mě utvrzuje, že na internetu tyto informace nejsou a že pokud mi nestačí

informace, že má žádost již byla zařazena
do aktuálního seznamu
akcí pro jejich územní
a projektovou přípravu a následně realizaci, je možné se osobně
na OMI domluvit na
dalším postupu.
1.4.2007 Ptám se, jak
dlouhé je aktuální období.
3.4.2007 Prozatím prý
nejdou přesně určit
termíny
postupu.
Bude zahájena územní a
projektová příprava,
můžu se časem opět
informovat, jak vše
postupuje.

Stejný chodník večer, 11. 2. 2008 20:52

9.6.2007 Informuji se, jak vše postupuje.
18.6.2007 Odpověď zní, že po
vypracování projektové dokumentace bude podána žádost o vydání
územního rozhodnutí a stavebního
povolení. Termíny vydání těchto
rozhodnutí se dají předpokládat
během 2. pololetí 2007. Bližší
údaje prozatím nejsou k dispozici, akce pokračuje běžným postupem.
19.6.2007 Děkuji za informace.
8.1.2008 Znovu se u Ing. Zatočilové informuji, když mělo dojít
k rozhodnutí v 2. pol. roku.

neobdržel ještě všechna potřebná
vyjádření
v
úz.stav.řízení, proto stavební
povolení bude později, než se
předpokládalo. Neví přesnější
termín. Mandatář jí sdělil, že jiný
problém v rámci této stavby není a
bude ji o dalším postupu informovat.
Napadá vás pokračování tohoto příběhu? Chcete se na něm podílet? Máte
nápad? Řešení? Napište mi.

„Napadá vás pokračování tohoto
příběhu? Chcete se
na něm podílet?
Máte nápad? Řešení? Napište mi.“

Štaflík, ondrej.kubera@gmail.com

18.1.2008 Ing. Zatočilová se
omlouvá za opožděnou odpověď,
zjistila u mandatáře stavby, že

Co právě dělá Veverka?

C

o právě dělají? Lidé ze
střediska krátce představují, čím se touto
dobou zabývají, co dělají, na
čem pracují atp.
Snažím se zase si zvyknout na
školní prostředí a taky na to, že už
nemusím celý den uvažovat
v jiném jazyce. To je úleva. Teď
ale musím myslet na všechny ty
knížky, co bude třeba prolouskat

ke zkouškám a to není o moc
lepší. Tenhle týden jsem se byla
také podívat v jednom dětském
centru, kde bych chtěla začít pomáhat s programem pro děti.
Uvidíme, jestli se jim to tam rozjede a jaké to bude. Kromě studia a
teorií, je třeba i trochu té praxe.
Už se těším.

„Už nemusím
celý den
uvažovat
v jiném jazyce.
To je úleva. “

Veverka

"Life is meaningless, except for the meaning you bring to it by the choices you make and the things you do." (Alan Alda)
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Titulní strany časopisu, jak šel čas
„Skoro byste ani nevěřili,
že se jedná a pouhé 4
roky.“

Titulní strana 30. čísla
Luku

N

a ukázku jsem
Vám
připravil
úvodní stránky,
třicáté, čtyřicáté, padesáté a šedesáté řady časopi-

su Luk, abychom trochu
zavzpomínali na jeho vývoj.

Titulní strana 43. čísla
Luku

Titulní strana 57. čísla
Luku

jedná a pouhé 4 roky.
Jen tak dále, držím časopisu
palce do dalších řad.

Skoro byste ani nevěřili, že se

Tee-pee

Titulní strana 60. čísla
Luku

Co právě dělá Želvák?
„Zítra jdu na ples svýho
bývalýho gymplu, tak
doufám, že se tam budou
dít nějaký nepřístojnosti,
aby bylo o čem vyprávět.“

C

o právě dělají?
Lidé ze střediska
krátce představují,
čím se touto dobou zabývají, co dělají, na čem pracují atp.
No já teď prožívám první dny
nového semestru, tak si polehoučku zvykám na vstávání a
předměty a samozřejmě na
mé milé spolužáky (chodim na

Matfyz, takže je to vtipný...).
Mam taky hafec nový hudby
no a to se to pak poslouchá o
106. Krom toho všeho jsem
se možná dostal k programovací práci a zní to moooc
zajímavě, takže eeeo eeeo! Jo
a ještěěě, zítra jdu na ples
svýho bývalýho gymplu, tak
doufám, že se tam budou dít
nějaký nepřístojnosti, aby bylo
o čem vyprávět ]:-> …

Želvák

Pozvánka do Národního
muzea - Stopy lidí

U

Stopa Neila Armstronga
na Měsíci

pozorňuji
na
výstavu
Stopy
lidí v Národním
muzeu Praha (do 30. 6.
2008) ve třech sálech.
Je to oslava lidských nohou,
nejstaršího dopravního prostředku a má podtitul Pěšky
z pravěku na Měsíc – ukazuje,

kam všude a co vše člověk
dosáhl, co objevil, jsou tam i
tretry Emila Zátopka, Jana
Železného, lyže a sportovní
obuv Jiřího Rašky a Kateřiny
Neumannové a slavných hokejistů. Vrcholem je připomínka prvních stop člověka na
Měsíci – návlek přes botu a

tlaková astronautická přílba
Neila Armstronga, mimochodem Orlího skauta.
Tak se tam jednou vydejte –
příjemné poznatky a zábavu
přeje

If you always do what you've always done, you'll always get what you've always gotten. (Anonymous)

Grizzly
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Jak se daří Tee-peemu ve
Spojených státech?

1

0 týdnů nového trimestru utíká jako voda. Počasí nese se
v duchu sněhu a břeč-

ky.
Volný čas pak hlavně ve školních
povinnostech v podobě psaní
esejí, designu řídicích systémů a
četby německé literatury. Stále se
snažíme pracovat rukama u jedné
paní profesorky, kde předěláváme
sklep, abychom si vydělali penízky
na cestování. Tentokrát o jarních
prázdninách na poznávání Kalifornie a jejích národních parků. Tedy
byste se v příštím čísle měli dočkat zajímavých fotografií. A pozor, možná nebude chybět ani
Grand Canyon….!

Náš sen podívat se na zápas NHL
se zatím nenaplnil, zato divadlo
Minskoff theater na Broadwayi
nacházející se přímo uprostřed
neonů na Times square v New
York City nabídlo nám zajímavou
podívanou na muzikál Lvího Krále
s maskami zvířat v životních velikostech. Nechyběli sloni, žirafy a
tak podobně. Hudba byla senzační
a skvělý zážitek z divadla jen doplnil krásný den v City, kdy jsme se
prošli po Central parku, vylezli na
Rockeffelerovo centrum (já tentokrát oproti posledně ve dne) a
měli krásný výhled na celý Manhattan včetně Empire State Building, Sochy svobody a přistávajících letadel na mezinárodní letiště
La Guardia a JFK.

„Náš sen
podívat se na
zápas NHL se
zatím
Rockeffelerovo centrum

nenaplnil.“

Přeji Vám pěkný příchod jara.
Tee-pee
pozor: změna adresy!!!
http://www.tee-pee.skauting.cz/
(s odkazem na fotogalerii)

„Nechyběli
sloni, žirafy a
tak podobně.
Hudba byla
5th Avenue - tam na-

Minskoff theater

Times square

senzační a

kupuje každá celebrita

skvělý zážitek
z divadla jen
doplnil krásný
den v City.“

Empire State building, dolní část Manhattanu a
Central park

Socha Svobody mezi prsty

"One person working toward a dream is worth 99 people just working." (Lani S. Kraus)
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Které vzdělávací kurzy pořádáme?

V

Pomáháme s pořádáním 6 vzdělávacích akcí….

zdělávacích kurzů,
kterých se pro
skautské vedoucí

pořádají každý rok desítky,
se pravidelně účastní i členové našeho střediska. Vět-

šinou jako frekventanti, ale
někteří z nich i na straně
organizátorů a lektorů.

Které kurzy pomáháme letošní školní rok realizovat?

Pračolek 2007 byl lesní kurz a měl tedy i letní „táborovou“ část. Své účastníky připravil na pomoc při vedení
oddílu. Jedná se o čekatelský kurz, který je nejnižším stupněm skautského vzdělávání určený pro dospívající.

… například celostátního setkání
skautů Klíč 2008.

Scout-Tex je exklusivní experimentální čekatelský víkendový kurz, který právě běží. Je
alternativou k lesním kurzům. Více o jeho
třech nabitých víkendech se můžete dozvědět
na stránkách http://scout-tex.skauting.cz/
Probíhající víkendový vůdcovský kurz Růžový boubel,
který navazuje na čekatelskou úroveň vzdělávání a připravuje během 5ti víkendů a hromady domácích úloh své
frekventanty na roli vedoucího oddílu. Je zaměřen na získání všech potřebných kompetencí (schopností, znalostí,

Čekatelský kurz

postojů) správného vůdce oddílu. Více informací o kurzu
naleznete na http://ruzovyboubel.skauting.cz/o-kurzu.php

Vůdcovský kurz

Lesoškolácký kurz
Vůdcovský lesní kurz Polojasno 2008 je připravovaná vzdělávací akce, zaměřená na získání znalostí,
potřebných k vedení oddílu. Podmínkou přihlášení je

Instruktorský kurz

též absolvování čekatelské úrovně vzdělání. Jeho
obsah je podobný kurzu Růžový boubel, ale zahrnuje
i letní „táborovou“ část. Úzce spolupracuje s chystaným instruktorským kurzem Nucleus. Více na
http://spls.skauting.cz/modules/polojasno/

A kdo že se od nás
na organizaci vzdělávacích akcí podílí?

Právě končící Společná Pražská lesní škola 2007 je nadstavbový kurz
základu skautského vzdělávacího systému - složené vůdcovské zkoušky.
Lesní škola umožňuje rozšíření rozhledů v různých oblastech, lepší poro-

Například Iáček, Veverka, Žu-Žu, TeePee,

zumění při práci s oddílem a jiné, neb každá lesní škola má své specifické zaměření. Viz http://spls.skauting.cz/

Tuleň, Flek, Albertka,
Štaflík, Kobiha a řada
dalších spoluorganizuje rádcovské kurzy a
jiné akce....

Nucleus je jeden z několika kurzů určených pro
budoucí skautské instruktory – tzv. instruktorská
lesní škola. Svým obsahem a individuálním přístupem se zaměřuje na předání znalostí a schopností,
potřebných pro práci lektora, rozborem jeho osobnostních předpokladů a organizaci vzdělávací akce.
Pro LUK zpracoval Flek

"Before everything else, getting ready is the secret of success." (Henry Ford)
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Recept: Čokoládové preclíky
SUROVINY asi na 30 kousků:
● 100 g másla

● NA DOKONČENÍ:

● 100 g (5 lžic) cukru krupice

● 15 g (1 lžíce) másla

● 1 vejce

● 100 g tmavé čokolády

● 230 g (2 hrnky) hladké mouky

● Cukr moučka na pocukrování

● 25 g kakaového prášku

J

estliže máte chuť na
něco sladkého, chcete
oživit svůj jídelníček
něčím novým nebo jste labužníkem, pak určitě čtěte dál,
protože se dozvíte, jak si
udělat skvělé čokoládové
preclíky.
„Dnes rán o js me měli h ry s pís m eny. B ylo to dob rý. “

1

Plech na pečení vytřeme mírně
tukem. Máslo a cukr utřeme v
míse do pěny a potom vmícháme
vejce.

2

Mouku prosejeme s kakaovým práškem a postupně
vmícháme do utřené hmoty. V
poslední fázi těsto zpracováváme

rukama. Zabalíme je a uložíme na
15 minut do chladničky.

plechu, potom je přeneseme na
drátěnou podložku.

3

6

Z těsta odebíráme kousky a
tvarujeme je do válečků dlouhých 10 cm a silných zhruba 0,5
cm. Válečky složíme do tvaru
preclíků: nejprve utvoříme kruh,
potom oba konce překroutíme
přes sebe.

4

Preclíky rozložíme v dostatečné vzdálenosti od sebe na
plech na pečení

5

Pečeme v troubě předehřáté
na 190 °C (u plynové trouby
stupeň 5) 8-12 minut. Preclíky
necháme mírně vychladnout na

Máslo a čokoládu rozehřejeme v misce nad párou a důkladně promícháme.

7

Preclíky máčíme částečně do
rozehřáté čokolády. Nadbytečnou čokoládu necháme odkapat zpět do misky. Preclíky rozložíme na papír na pečení a necháme čokoládu ztuhnout.

8

Před podáváním preclíky
pocukrujeme na straně, která
není namočená v čokoládě, cukrem moučkou.
Šikulka

Psali jsme před lety: „Sloužím“

J

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
5 let a půl roku starý článek o
pomoci skautů s likvidováním
následků po povodních v roce
2002.
Takto zní roverské heslo. Naše
roverská družina (od ledna 2002 roverský kmen) existuje a pracuje
již dva roky. Celou tu dobu se snažíme pochopit a následně i řídit se
tímto heslem. Ale až v posledních
dnech jsme pochopili pravý smysl
tohoto HESLA.
Na letošním táboře jsme organizovali akce, které byli zaměřeny na
zpestření a pobavení dětí v dětském domově a ústavu pro mentálně postiženou mládež. Jak již napsal
Klokan ve svém článku o letošním
táboře, obě dvě akce byly velice
vydařené a všichni se těšíme na

další úzkou spolupráci mezi námi a
„našimi“ ústavy.
Po úspěšném návratu z tábora jsem
na týden odjel na dovolenou do
zahraničí. V průběhu dovolené jsem
byl telefonicky informován o ničivých záplavách v České republice.
Mé informace měly pouze hlasovou
podobu a ani ve snu jsem si nedovedl představit tak veliké neštěstí.
Po návratu do Prahy jsem na vlastní
oči viděl, co napáchala povodeň.
Zmatek, lítost, beznaděj a zlost se
ve mně hromadily. „Musíme nějakým způsobem pomoci postiženým“. Takto a podobně jsem začal
uvažovat, neboť bylo mou občanskou a skautskou povinností přiložit
ruku k potřebné pomoci. Začal
jsem obvolávat členy Excaliburu,
vedení oddílů ve středisku a další
rovery a rangers. K mému milému
překvapení již valná většina oslovených někde pomáhala. Díky vám za
to!
Zkontaktoval jsem krizový štáb
Prahy 7 - Troji a v pondělí 26.8.
jsme se v počtu dvanácti roverů a

rangers dostavili do jedné z nejvíce
postižených částí v Troji - do Podhoří. Bylo to hrozné. Vytopené
domy do druhého patra, zničené
zahrady, nenávratně zničený majetek a další majetek postižených
rodin. Pomáhali jsme vyklízet bahno, pálit naplavené dřevo, vyváželi
jsme odpad do kontejnerů, osekávali zdi na cihlu, vytrhávali podlahy,
bourali stropy atd. V Podhoří jsme
zůstali celý týden. Naše účast byla
mezi 10-13 dobrovolníky denně.
Loučili jsme se s místními se slovy
„na shledanou“. A opravdu. Další
víkend jsme přišli znovu.
Těšilo nás, že můžeme svou maličkostí pomoci těmto lidem. Celou
tu dobu, co jsme byli v Podhoří,
jsme si plně uvědomovali své heslo
a byli na něj hrdí.
Čas jde dál. Naši „noví“ známí
denně bojují s následky povodně,
která jim vzala bezmála vše. Ani pro
nás to zatím neskočilo, budeme jim
pomáhat dál, dokud nebudou mít
zpět své klidné a čisté domovy.
Za Excalibur Orlí Oko

"The meaning of life is to give life meaning." (Ken Hudgins)

Děkuji všem
zúčastněným roverům a
rangers za jejich činy.
Jmenovitě to jsou:
Excalibur - Delfajz,
Javor, Arny, Klokan,
Mýval, Orlí Oko.
Camelot - Štaflík,
Želva, Flek, Fajfka,
Tee-pee.
Rangers - Veverka,
Žužu, Gandy Albertka
Ivan Žofka, Ťofka,
Klokánek.
80. dívčí - Myška,
Žába.
+ kamarád Pavel
Ještě jednou Díky.

Junák - 92. středisko Šípů přichází se ...
… zajímavou nabídkou pro rodiče
Protože je Junák nezisková organizace, tak má omezené možnosti k získání finančních zdrojů pro realizaci své činnosti.
Naše středisko má většinu příjmů z grantových a dotačních
řízení obcí či ministerstva, která ovšem vyžadují finanční
spoluúčast. K tomu nám slouží část ročního registračního poplatku ve výši 600 Kč (polovinu odvádíme na vyšší organizační složky a úrazové pojištění). Prostředky používáme na
provoz kluboven, opravu táborové základny, obnovu vybavení atd. Na místo plošného navýšení tohoto poplatku jsme se
letos rozhodli požádat Vás o sponzorský dar a nabídnout,
Vám rodičům za Vaši finanční pomoc, některé služby navíc.
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REGISTRACE SILVER
2000 Kč/dítě/rok

REGISTRACE GOLD
4000 Kč/dítě/rok
Zahrnuje následující:
• Stejné výhody jako REGISTRACE SILVER
• Originální 1 ks slušivého oděvu se střediskovým znakem dle Vašeho výběru:
• Triko či nátělník
• Mikina či vesta
• Bunda
• Barevně tištěný ročník časopisu LUK
• Účast na další VIP rodičovské akci pro 2 osoby zdarma.
• Celkem 10 ks fotografií (10x15) svého dítěte
• Velmi hřejivý pocit, že jste nám pomohli

Zahrnujte následující:
• Standardní registraci dítěte ve výši 600 Kč
• Roční předplatné časopisu Skautský svět
• Reportáže z celostátních skautských akcí
• Rozhovory se známými osobnostmi
• Novinky ze skautského prostředí
• Účast na jedné VIP rodičovské akci pro 2
osoby zdarma. Jedná se například o:
• Grilovací párty (červen)
• Tříkrálový večírek (leden)
• Barevný nástěnný kalendář 2008 plný fotek
• Slušivá nálepka „Podporuji skauting“
• 5 ks fotografií (10x15) svého dítěte z oddílových a střediskových akcí
• Dobrý pocit, že jste nám pomohli

REGISTRACE PLATINUM
aneb Finanční dar dle Vašeho uvážení
Zahrnuje následující:
• Stejné výhody jako REGISTRACE GOLD v
případě částky vyšší než 4000 Kč/dítě/rok
• Radost ze života a extra hřejivý pocit, že jste
nám svým darem výrazně pomohli

V případě zájmu mne prosím kontaktujte. Za Váš dar předem děkuje vedoucí 92. střediska Šípů:
Pavel Konečný - Flek , konecny.pavel@gmail.com, +420 604 182 351

Junák - 92. středisko Šípů Praha 10
Jsme jedno 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

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
Na Sídlišti Košík se klubovna nachází v Lou- po cca 60 mečimské ulici ve sklepních prostorách panelového trech chůze
domu č. 1/1052. Prosíme zaklepat na okénko.
do mírného
Po 16:00-17:30 80. oddíl Trpaslíci
5-10 let kopce od auSt 17:30-19:30 80. oddíl Osmdesátka 10-15 let tobusové zas t á v k y
"Záběhlická
škola" ve směru od Skalky.
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

"Life is a book and you are its author. You determine its plot and pace and you - only you - turn its pages." (Beth Mende Conny)

