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Krátké zpravodajství 92. střediska Šípů 

V 
ítejte u krátkého 
a Flekem ko-
men to vaného 

zpravodajství o událos-
tech, které se týkají naše-
ho střediska a jeho   čle-
nů.  
 

Dokonce pět mla-
dých dospívajících 
lidí z našeho středis-
ka se přihlásilo na 
čekatelský kurzu 
Scout-Tex, který 
je zaměřený na 
získání základních 
kompetencí pro 
práci s dětmi.   

 

Kroniky odcizené z Flekova 
vozu se podařilo získat 
zpět. Naštěstí jej našel jeden 
starý pán v kolejišti a pochlubil 
se své známé, která v místě 
venčila psa a všimla si skautské-
ho vedoucího, který o ztrátě 
kronik věděl a byl se na místě 
podívat, zda je náhodou nena-
jde. Paní se zeptala, co hledá .. 
a pak již bylo navrácení kronik 
k radosti všech zúčastněných 
otázkou času. Zadržená zloděj-
ka je momentálně ve vazbě, 
kde si nejspíše odsedí svůj šes-
timěsíční  podmíněný trest za 
předchozí trestnou činnost a 
možná i několik dalších let za 
další krádeže.  

 

Akademie střediska měla 
letos rekordní účast. Přišlo 
více než devadesát rodičů, kteří 

přispěli dobrovolným 
vstupným a dále se 
účastnilo na sto dětí a 
vedoucích střediska. 
Bohužel hodně zlobila 
technika – zejména 
notebook obsahující 
připravené prezentace, 
a tak celkový dojem 
kazily dlouhé prostoje. 
Představení byla jako 

vždy různé 
kvality a i když 
se nemohou 
s r o v n á v a t 
s profesionální 
televizní show, 
je na nich nej-
cennější, že je 
vymýšlí a vytváří 
samotné děti. 
K a ž d o p á d n ě 
realizační team 
na příští rok uvažuje o zajiště-
ní řádného ozvučení sálu, aby 
i všichni v zadu dobře slyšeli.  

 

Praha 10 částečně vyhověla 
n a š i m  ž á d o s t e m 
v grantovém řízení a při-
spěje nám tak ze 70% na ob-
novu táborového vybavení 
pro tři naše tábory. Na každý 
přispěje 10.000 Kč. Neuspěli 
jsme však s žádostí o příspě-
vek u Nadace ČEZ.  

 

Rádi bychom Vás pozvali na 
Akademii 35. skautského 
střediska Jaroslava Rady 
(oblast Strašnic a Skalky), 
která bude 6.4 od 14:30h 
v sokolovně Saratovská.  

 

Všichni rodiče, kteří mají rádi 
grilování, nechť si do diářů 
zapíší datum 12.6.2008 ne-
boť tento den jsme vybrali na 
uspořádání v pořadí již druhé 
Velké střediskové Grilo-
vací párty. 

Flek se rozhodl kandido-
vat do náčelnictva - obdoba 
„skautského parlamentu“,  
které řeší koncepční a dlou-
hodobé úkoly.  

 

Stručné zprávy z oddílu…  

Trpaslíci a Mravenci – 
Puška převzal po Myšce vede-
ní oddílu Trpaslíku, neboť ta 
se hodlá plně věnovat 8. oddí-
lu ze ZŠ Křimická (nově po-

jmenovaném Mravenci), kde 
jsou od pololetí 3 nováčci a 
další rodiče se ozývají.  

Lvíčata se o víkendové vý-
pravě podívala do Roudnice 
nad Labem.  

Came l o t  s p o l e č n ě 
s Osmdesátkou uspořádaly 
ú s p ě šně  z imn í  t á bor 
v Krkonoších. Jen sníh se 
před nimi schovával a voda se 
objevovala spíše v tekutém 
skupenství. 

Irminsul uspořádal filmový 
večer „… po Francouzsku“, 
účastnil se akce Kralupských 
skautů s názvem Večer zvrhlé 
zábavy a plesu roverského 
klubu Banánové republiky.  

Excalibur navštívil film 
z festivalu Jeden svět a věnuje 
se přípravě akce s celostátní 
účastí a názvem Rescue Te-
am, která se zaměřuje na 
realistické simulace akcí všech 
možných záchranných složek.  

Oddíl stodesítka měl svoji 
první výpravu do Hrusic a 
připravuje první schůzku rodi-
čů nově nabraných dětí.  

Flek 

„Přišlo více než de-

vadesát rodičů, kteří 

přispěli dobrovol-

ným vstupným a 

dále se účastnilo na 

sto dětí a vedoucích 

střediska.“ 

„12.6.2008 ...Tento 

den jsme vybrali na 

uspořádání v pořadí 

již druhé Velké stře-

diskové Grilovací 

párty.“ 

Binární kód počítače obsahuje jedničky a nuly. Binární kód Flekova mozku obsahuje pouze jedničky. 

Publikum na střediskové akademii 

Foto: Žába 

Lvíčata na Řípu 

Foto: Mýval 
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Flek umí dělit nulou. Flek také umí násobit nulou tak, aby mu vyšlo nenulové číslo. 

„Cílem naší 

akademie je 

pomoci 

skautům najít 

odvahu 

k vystoupení 

před publikem 

a ke 

zdokonalení 

svých 

rétorických a 

improvizačních 

schopností.“ 

L 
etos, tak jako každo-
ročně, pořádalo 92. 
skautské středisko 

tradiční akademii pro širo-
kou veřejnost. Tento rok 
jsme se sešli v sobotu 8. 
března ve Švehlově sokolov-
ně v Hostivaři. 

Rok od roku zde skauti a skautky 
ze Záběhlic nabízejí bohatý pro-
gram, který dokáže zaujmout i 
náročné rodičovské diváky a 
veřejnost. To se projevilo i na 
jejich počtu. Podívat se přišla 
téměř stovka diváků, tedy o zhru-
ba dvacet více než loni. Protože 
při tak velkém počtu došlo 
k naplnění kapacity, museli jsme 
přinesenými židlemi o několik 
míst sál zvětšit. 

Akademie byla zahájena prezenta-
cí s informacemi o našem středis-
ku, kterou si připravil vedoucí 
střediska Pavel Konečný-Flek. 
Přiblížili jsme tak naši činnost 
členům novým, stávajícím, minu-
lým i budoucím a samozřejmě 
rodičům, kteří jsou nedílnou 
součástí střediska. 

Cílem naší akademie je pomoci 
s k a u t ů m  n a j í t  o d v a h u 
k vystoupení před publikem a ke 
zdokonalení svých rétorických a 
improvizačních schopností. Hlavní 
částí byla divadelní představení, 
prokládaná informacemi o dění 
v jednotlivých oddílech. Jednotli-
vé oddíly si také připravily krátké 

prezentace ze 
své činnosti za 
uplynulý rok. 
Rodiče tak 
mohli nahléd-
nout do kolek-
tivu, ve kterém 
jejich děti vy-
růstají. 

N a p ř í k l a d 
j e d e n 
z oddílů těch 
nejmladších 
dětí (mezi 6 až 
10 lety) si na-
cvičil pohádku 
O červené 
Karkulce, která svým obsahem je 
známa snad každému, ale jejich 
zpracování bylo nevídané. Skaut-
ské oddíly Osmdesátka, Trpaslíci 
a Camelot pro nás měly 
„Otesánka“, „Tramvaj“ a scénku 
z prostředí televizních zpráv 
s názvem  „Televizní zpravodaj-
ství Camelot“. Dva roverské 
kmeny (skupiny těch nejstarších 
skautů ze střediska) - Excalibur a 
Irminsûl - se představily scénkou 
„Nádražáci“ a povedenými paro-
diemi na filmy Titanic a Matrix. 

Naší akademii se nevyhnula ani 
jedna divadelní reklama. A to na 
střediskový časopis Luk, který je 
k dispozici zdarma všem návštěv-
níkům našich webových stránek. 
Zastavit jste se mohli také u in-
fostánku s četnými letáčky, bro-

žurami, samo-
lepkami a kalen-
dáři se skaut-
skou tematikou. 
Zájemci se tak 
mohli dozvědět 
něco víc o stře-
disku, ale také o 
skautech v celé 
České republice 
i v zahraničí. 

P o k u d 
Vás naše 

akademie zaujala, můžete se podí-
vat na webové stránky 92. stře-
diska Šípů (seskupení několika 
skautských oddílů) na adrese 
www.budmesipem.cz [1], kde si 
můžete prohlédnout ukázková 
čísla časopisu Luk či fotografie 

z akcí, pořádaných skauty z naše-
ho střediska. O dalších akcích se 
dočtete také v některém z dalších 
čísel Novin Prahy 10. 

Evča + Klokan 

Přes sto diváků na letošní akademii! 
Článek vyjde v Novinách Prahy 10 

ODKAZ K ČLÁNKU: 
[1] - http://www.budmesipem.cz/index.php 

Scénka „Červená Karkulka“ 

Foto: Žába 

Scénka Excaliburu „Nádražáci“ 

Foto: Žába 

Uvádění zpráv 



Flek umí mluvit Braillovým písmem. 
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Proč píšu do Luku? 
Grizzlyho zpětná vazba 

B 
ratr Tom, šéfre-
daktor LUKU 
svolal na 18. 2. tr. 

schůzku kolektivu přispě-
vatelů a spolupracovníků 
LUKU. Bohužel jsem se jí 
n em o h l  z ú č a s t n i t 
z důvodu jiné paralelní, 
pro mě důležité akce, 
nicméně jsem Toma po-
žádal, aby se zeptal pří-
tomných na jejich názor 
k mým příspěvkům. Tom 
tak učinil a šíře zpracoval 
názory a poznámky o 
mých článečcích, za což 
mu vděčím. Postřehy a 
reference jsou pochopitel-
ně dány přítomnými oso-
bami a jejich počtem a 
jsem za ně vděčen. 

Existence střediskového časo-
pisu, navíc dosud 70 pravidel-
ně vyšedších čísel, je dobrým 
signálem o stavu a zdraví 
střediska, a pro mne je inspi-
rací i závazkem podílet se 
touto formou na skautské 
střediskové  činnosti. Připo-
mínám, že iniciátorem vzniku 
LUKU a hlavním přispěvate-
lem v letech druhé obnovy 
JUNÁKA (1968 – 70) byl 
bratr Václav Hynek – Kazeta. 
Tehdy to byl nepravidelný 
občasník, ve velmi skrovném 
provedení, daném tehdejšími 
možnostmi cyklostylu.  

Dnešní LUK jak obsahem, tak 
formou je pochopitelně jinde, 
což je dobře.  

Moje přispěvatelská aktivita je 
určována, že takřka 10 let již 
nevedu žádnou výchovnou 
jednotku, prostě přímou práci 
s dětmi. Na to máme dnes 
mladé vůdce a vůdkyně. Proto 
moje příspěvky mají jednak 
charakter obecné informace 
kulturní , h istor ické č i 
z přírody, jednak touto for-
mou zejména chci být nápo-
mocen vedoucím oddílů 

v jejich činnosti různými ná-
měty, radami apod. z toho, co 
vím, co jsem se svými skautíky 
zažil a prodělal. Moje povídá-
ní, bohužel, není převážně 
dnes pro ty menší a nejmenší, 
ale pro ty, co vedou.     

Jako nejcennější příspěvky pro 
LUK považuji výtvory právě 
těch mladších a nejmladších 
členů našeho společenství, ať 
kresby a malůvky, básničky, 
říkanky, vtipy a povídání, pre-
sentace jejich zážitků ze schů-
zek a výprav, z tábora, lyžo-
vačky atd. – v tom jim musí 
být hnacím motorem a po-
mocníkem jejich vůdci a rádci. 
Bohužel, tyto příspěvky jsou 
vzácné. 

Provedl jsem si jedna a půlle-
tou rešerši svých příspěvků 
do LUKU; myslím, že je pest-
rá. Líbilo se např. povídání o 
táboře ve Šluknově, prováze-
né obrázky tehdejších vlčat, 
dnešních vedoucích. Samo-
zřejmě, fotek z té doby mám 
fůru, hlavní však byla informa-
ce o táborové hře. Celotábo-
rových her jsme realizovali 
více a pokud o tom píši – 
snad by to mohla být pro 
vedoucí inspirace, která si 
nedělá nárok něco někomu 
vnucovat. Stejné to je 
s nedávnými články do Stře-
doměsta – to byl návodný 
komentář, jak jsme takové 
výpravy do města za zajíma-
vostmi a jeho historií uskuteč-
nili. Případný zájemce o tako-
vou akci se musí důkladně 
připravit, trasu si prostudo-
vat, případně upravit podle 
svých představ – nikomu nic 
nevnucuji. Moje povídání byl 
návod, navíc s řešeními zada-
ných úkolů.  

K námitce, že povídání o svát-
cích a ročních rytmech je 
čtení tak pro pár rodičů, do-
dávám: prosím, pokud si to 

nějaký rodič přečte, je mi 
potěšením. Já to ale opět 
směřuji na vedoucí přísluš-
ných organizačních jednotek. 
Nejsem žádný náboženský 
fanatik a propagátor,  ale dle 
mne většina členů střediska 
žije v sídlištním prostoru 
velkoměsta, v uniformním 
šedém časoprostoru a poma-
lu nevnímáme roční období, 
nebo že nad námi v noci svítí 
měsíc, natož hvězdy. Protože 
naše společnost vychází 
z křesťansko-židovských, 
občansko-evropských kořenů, 
považuji za vhodné připomí-
nat jistý rytmus a rituál 
v našem žití v globalizujícím se 
světě. Samozřejmě vše se 
vnímá jinak, když žijeme 
v městečku nebo vesnici. 
Mám osobní zkušenost nejen 
za sebe, ale i od skautů 
v mém rodišti. Mé informace 
jsou mířeny opět na vedoucí a 
je na nich, chtějí-li, co a jak se 
svou partičkou (od vlčat a 
světlušek až po rovery a ran-
gers) provedou a využijí. Bro-
žura Náš poklad – Skautské 
prameny 1998 je velkým 
zdrojem pro naši paměť. 

Také přísloví našich předků, 
jazykově čistá a moudrá, jsou 
příkladem naší současné za-
plevelené řeči. ¨ 

Tolik k tomu, proč píši pravi-
delně a poctivě do LUKU.  

Grizzly 

P.S. Problém je včasné edice 
jednotlivých čísel LUKU. 
V únorovém čísle jsem např. 
komentoval k přestupnému 
roku, zatmění měsíce a teh-
dejší hvězdné obloze. Pokud 
vyjde LUK na konci února, 
přišel jsem „s křížkem po 
funuse“. To není na účet chu-
dáka Toma, který ždímá pří-
spěvky všude kolem, ale na 
Vás, přispěvatelích!!  

„Jako nejcennější 

příspěvky pro LUK 

považuji výtvory 

právě těch mlad-

ších a nejmladších 

členů našeho spo-

lečenství, ať kresby 

a malůvky, básnič-

ky, říkanky, vtipy a 

povídání, presenta-

ce jejich zážitků ze 

schůzek a výprav, 

z tábora, lyžovačky 

atd. – v tom jim 

musí být hnacím 

motorem a pomoc-

níkem jejich vůdci 

a rádci.“ 

Grizzly 



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

V 
 týdnu od 10. do 14. 
března se na půdě 
Akademie Věd Čes-

ké Republiky v ulici Národní 3 
konala popularizační akce 
zaměřená na výsledky výzku-
mu mozku a to pod názvem 
„Evropský Týden Mozku“. 

 Součástí již 10. ročníku bylo 10 
přednášek, které byly prezentová-
ny předními vědci a odborníky 
v oboru. Byly zde detailně ale za 
to i pro středoškoláky srozumitel-
nou a zábavnou formou rozebrány 
cestičky informací v mozku, tren-
dy v neurochirurgii, jak minulé, tak 
současné spolu s vyhlídkami do 
budoucnosti, příčiny, následky, 
průběh a způsob léčení mozko-
vých nemocí, které nejsou 
v dostatečném povědomí a jsou 
pro starší generace tabu. Byly to 
například epilepsie, schizofrenie, 
roztroušená mozko-míšní skleró-
za. Krom těchto nemocí zde byly 

rozebírány věci, které se 
dotýkají každého z nás 
jako je vliv hluku a stárnu-
tí na náš sluch, příčiny 
dobrého a zvláště špatné-
ho spánku, zvláště pro 
rodiče zde byla určena 
přednáška s názvem 
„Porucha pozornosti – 
málo známá cesta ke škol-
n í m u  n e ú s p ě c h u “ . 
V neposlední řadě zde 
bylo místo pro kmenové 
buňky a jejich léčení a 
napravování například 
míchy či pro obnovu imu-
nitního systému při roz-
troušené skleróze. Letoš-
ní, jakož i předešlé roční-
ky, byl nabytý informacemi a entu-
ziasmem jak ze stran přednášejí-
cích, pro které to byla příležitost 
rozdělit se se žhavými informace-
mi ze svého oboru, tak ze stran 
posluchačů kteří mohli nasát at-
mosféru vědeckého badání, rados-

ti z poznání a získat informace 
originálním a jedinečným způso-
bem, který je zcela odlišný od 
způsobu předávání znalostí na 
středních školách. 

Pošťák 
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Evropský týden mozku 

Co všechno se člověk nedozví 
při studiu HISTORIE? 

V 
ěděli jste, že zmínku 
o Irminsûlu jde na-
lézt i v našich prame-
nech? 

Jestli ne, tak čtěte dále. :-) 

V takzvaném druhém po-
kračování Kosmově, které 
je dílem neznámých kanov-
níků, následuje po líčení 
moru za působení Oty 
Braniborského zmínka o 
tom, že za to všechno 
mohou Teutoni – Sasové. 
Autor vysvětluje původ 
Sasů a právě v tomto líčení 
se ukrývá zmínka o Irmin-
sûlu: 

 

Také dřevěný špalek nemalé veli-

kosti vztyčený do výšky pod širým 

nebem uctívali, nazývajíce jej 

v národní řeči Irminsûl, což v latině 

znamená universalis columna (sloup 

veškerenstva) jakoby všechno držel.. 

 

Šikulka 

Flek dokáže předběhnout svůj vlastní stín. 

„Letošní, jakož i 

předešlé 

ročníky, byl 

nabytý 

informacemi a 

entuziasmem... 

ze strany 

přednášejících, 

pro které to 

byla příležitost 

rozdělit se se 

žhavými 

informacemi ze 

svého oboru.“ 

Jak mohl Irminsûl vypadat?:-) 

„Autor 

vysvětluje původ 

Sasů a právě 

v tomto líčení se 

ukrývá zmínka o 

Irminsûlu.“ 



Bůh chtěl stvořit zemi. Flek řekl: "Můžeš." 
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C 
o a proč dělají 
vůdci oddílů, kme-
nů, střediskoví 

zpravodajové... Někdo se 
realizuje ve vedení oddílu, 
jiný například v propagaci 
či hospodaření střediska. 
Spojuje je vůdčí pozice a 
to, že věnují pro skaut-
skou činnost mnoho času 
a energie. Co jim činnost 
přináší a co je motivuje? 
Na tyto otázky tentokrát 

odpovídá Klokan, 
který je mediálním 
zpravodajem stře-
diska. Proč vede 
střediskové PR (PR 
[pí ár] - public re-
lations - veřejné 
mínění; v tomto 
případě zpravodaj 
pro vztahy s veřej-
ností)? 

Nad otázkou proč 
„vedu“, nebo spíše 
dohlížím nad propaga-
cí střediska ve všech 
možných médiích (což 
je ono public relations  
- PR - zmíněné 
v titulku), jsem se dlouho 
nezamýš le l .  Dě lám to 
z prostého důvodu – chceme 
být jako středisko na veřej-
nosti vidět. Důsledkem mého 
snažení snad bude lepší po-
hled veřejnosti na Šípy a celé 
skautské hnutí a taky více 
dětských zájemců o naši čin-
nost. Studuji žurnalistiku a 
média mě zajímají jako něco, 
co významně vstupuje každý 

den do našich životů. Ani 
skauti by neměli zůstat poza-
du. Články o Šípech si můžete 
průběžně číst v novinách 
Prahy 10, což je náš domov-
ský obvod, dále také 
v novinách Hlasatel Prahy 15 
a občas i ve zpravodaji měst-
ské části Petrovice, kde máme 
také svůj oddíl. 

Klokan 

Proč vedu ... střediskové PR? 

Dívka Luku 
K 

do se stal tváří Luku pro tento mě-
síc? Podívejte se: 

Je to EFČA, členka 929. kmene Ir-
minsûl. 

 

Máš i ty nápad na fotku do naší 
rubriky Dívka/Chlapec Luku? Ne-
váhej, vezmi foťák na schůzku a 
foť! 

Potom už jen stačí nám zaslat 
fotku na casopis.luk@gmail.com 
a my ji uveřejníme. 

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

Klokan na střediskové akademii 

Foto: Žába 

Foto: Želvák 

Klokan na Silvestru 2007 

„Dělám to 

z prostého důvodu – 

chceme být jako 

středisko na veřej-

nosti vidět. Důsled-

kem mého snažení 

snad bude lepší po-

hled veřejnosti na 

Šípy a celé skautské 

hnutí a taky více 

dětských zájemců o 

naši činnost.“ 



Flek rozbrečí cibuli  

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

N 
a tuto komedii jsme 
kdysi dávno vyrazili 
s Excaliburem a moc 

jsme se pobavili. Když jsem 
nedávno šla kolem Divadla 
V Celetné, všimla jsem si, že 
ji mají pořád v repertoáru. 
Byla by škoda se nepodělit o 
tip na zajímavé divadlo. Pro 
mě osobně je to zatím nejlep-
ší komedie, kterou jsem kdy 
v divadle viděla. Možná proto 
jsem na ní byla během několi-
ka let už třikrát. Přirovnala 
bych to k vašemu oblíbenému 
filmu, který máte doma na 
DVD a pouštíte si ho pořád 
dokola. 

„Dobrý den, jmenuji se doktorka 
Millerová a ode dneška Vás budu 
léčit.“ Takto začíná představení 
pro diváky, kteří se rozhodli strá-
vit večer V zajetí filmu. Ti bystřejší 
záhy pochopí, že tato úvodní věta 
není určena jim, ale hlavnímu hrdi-
novi, jímž je nový pacient psychiat-
rické kliniky David Berger. Ten se 
pod lékařskou kontrolu dostává 
poté, co do videopůjčovny nevrátí 
hromadu videokazet a neovládne 
svou touhu po pražené kukuřici. 
Zatímco diváci jsou svědky Davi-
dových úniků z reality do světa 
filmu, mladé lékařce se postupně 
daří přijít na kloub jeho nemoci, 
kterou neskromně nazve „morbus 
milleri“. Díky Bergerovým setká-
váním s filmovými fantomy tak v 

malém nemoc-
ničním pokoji 
začíná přehlíd-
ka slavných i 
méně známých 
filmů. Na své si 
tedy nepřijdou 
jen obdivovate-
lé divadla, ale i 
fanoušci filmo-
vého plátna. 
Čeká je setkání 
s nesmrtelným 
Jamesem Bondem, odvážným ná-
čelníkem Apačů Vinettouem nebo 
s neodolatelným Johnem Tra-
voltou. Stejně jako David Berger 
se mohou stát nejslavnějšími de-
tektivy všech dob, mají možnost 
zavítat na divoký západ a ochutnat 
Kolalokovu limonádu nebo koneč-
ně zjistit jak to bylo s těmi koňmi 
Tenkrát na západě. Pokud se těší-
te na happy-end, tak potom vás 
tato komedie nezklame, i když 
jako bonus na závěr si můžete 
vychutnat ještě malé překvapení. 

   V Divadle v Celetné se V zajetí 
filmu hraje už od roku 1997. Spolu 
s režisérem Petrem Svojtkou ho 
pro diváky připravil divadelní spo-
lek CD 94, který dnes vystupuje 
pod názvem CD 2002. Jako David 
Berger exceluje Radim Kalvoda, 
kterého skvěle doplňuje Klára 
Cibulková v roli doktorky, fanto-
my si zahráli další členové soubo-
ru. Pokud jste tuto komedii ještě 

neviděli, rozhodně si ji nenechte 
ujít. Budete příjemně překvapeni, 
co vše se může na divadelním 
jevišti odehrát. Stejně tak stojí 
zato zavítat na další představení 
„Cdéčka“, která se v současné 
době V Celetné hrají. Nebo se 
můžete nechat zlákat Švandovým 
divadlem na Smíchově, kam v roce 
2002 přestoupila část souboru CD 
94, takže s některými herci se 
můžete setkat i tady. 

Příjemný divadelní zážitek přeje:  

Veverka 

P o u ž i t é  f o t o g r a f i e : 
www.divadlovceletne.cz [1]. Další 
informace můžete získat ještě na 
www.cd2002.cz [2]  nebo 
www.svandovodivadlo.cz [3]. 
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„Pro mě osobně 

je to zatím 

nejlepší 

komedie, kterou 

jsem kdy 

v divadle 

viděla.“ 

Recenze: V zajetí filmu 

ODKAZY K ČLÁNKU: 
[1] - http://www.divadlovceletne.cz/ 
[2] - http://www.cd2002.cz/ 
[3] - http://www.svandovodivadlo.cz/ 

„Přirovnala 

bych to 

k vašemu 

oblíbenému 

filmu, který 

máte doma na 

DVD a pouštíte 

si ho pořád 

dokola.“ 

Co právě dělá Malíček? 
C 

o právě dělají? Lidé ze 
střediska krátce před-
stavují, čím se touto 

dobou zabývají, co dělají, na 
čem pracují atp. 

Co právě dělám? Relaxuji po dal-
ším náročném týdnu, který proběhl 
v obvykle rychlém tempu – škola, 
práce, praxe a cestování z jednoho 
konce Prahy na druhý (bydlím 

v Hostivaři, školu mám v Jinonicích 
a pracuji na Černém Mostě). No 
ale aspoň mám při cestování čas na 
čteníJ Volný víkend využívám také 
k dodělání vše restů – z práce a ze 
školy a taky dospávám víkend mi-
nulý, který jsem strávila na výcviku 
dobrovolníků JAHODA, o.s., kde 
pracuji. Po dlouhé době jsem měla 
možnost všechny starosti a povin-

nosti nechat v Praze a užít si 
trochu sebepoznání a hodně 
zábavy a blbnutí. V pondělí 
jsem po roce zavítala na 
schůzku Trpaslíků a bylo to 
moc příjemnéJ A když vidím, 
jak venku stále ještě poletuje 
sníh, začínám se těšit na letní 
sluneční dny a na tábor. :-) 

Malíček Malíček 
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5 otázek pro Tee-peeho 

Flek zná poslední číslici čísla Pí  

V 
ítejte v nekonečném 
řetězu, ve kterém si 
vždy jeden člen stře-

diska vybírá, komu položí 5 
otázek. A dotazovaný se další 
číslo stává dotazujícím... Rub-
riku zahajuje Štaflík otázkami 
na Tee-peeho. 

Vybral jsem si Tee-peho, protože byl 

a je mou významnou oporou při 

studiu na vysoké škole - jak při prv-

ních krůčcích na fakultě, tak při 

přípravách na roční studium v USA a 

zajímá mě, co ze života za velkou 

louží prozradí nového.  

1) Jaký je Tvůj zatím nej-
zajímavější zážitek z Ame-
riky? 
Mno, nevím, jestli mezi tím vším 
najdu jeden jediný. Pohled na 
Manhattan z mrakodrapu, starto-
vací plošina pro raketoplán na 
Floridě, nebo pyramidy Mexika 
jsou nezapomenutelnými momen-
ty. Ale asi to, co mě nejvíce ovliv-
ňuje a obohacuje, jsou lidé okolo 
mě. S těmi tu dennodenně žiji, 
mluvím a stýkám se. To, že vás 
tady každý kdekoliv přijímá s 
úsměvem a rád si s vámi popoví-
dá, i když vás vidí poprvé v životě, 
a to, že vás prodavačka upozorní 
na prasklou sušenku v obalu a 
nabídne vám automaticky její 
výměnu, to mi možná v Čechách 
bude chybět. : ) 

Dlouho jsem o tom přemýšlel, ale 
nakonec se mi asi líbí, že americké 
"How are you?" je součástí 
pozdravu. Musím se úplně smát, 
jak by to asi vypadalo v Čechách. 
Nicméně tady ta větička tvoří 
dveře k dalšímu rozhovoru, k 
prvnímu úsměvu a k odbourání 
počátečních bariér. 

 2) Jak jsi úspěšný v komu-
nikaci s Američankami a 
dalšími anglicky mluvícímí 
cizinkami? 

Co se týče komunikace, tak pro 
ni platí asi stejná pravidla po ce-
lém světě. Jazyk je jen takový 
prostředek k tomu, aby to bylo 
jednodušší. Hlavně úsměv a spo-

lečná snaha porozumět si jsou 
prostředky, které vám zaručí 
úspěch v komunikaci všude na 
světě :). 

Co se týče komunikace konkrétně 
se slečnami… hehe, tak to je asi 
tak stejné jako v Čechách. Znalost 
jazyka je jen takový ulehčovací 
prostředek. Když začínal Daniel 
Landa chodit se svou ženou, tak 
znal jen jednu větu jejího jazyka… 

 3) Jak Ti skauting pomáhá 
při studiu, práci, cestování 
a tamějším životě vůbec? 
Musím jen potvrdit to, co jsem si 
myslel. To, co mě pomohlo prosa-
dit se daleko od domova, nebyly 
zrovna znalosti (ať už profesní, 
studijní či jazykové), ale hlavně 
osobnost, kterou skauting buduje 
zejména. Bylo to pro mě takové 
zadostiučinění, když jsem hned v 
prvním trimestru vyhrál mezi více 
než 20ti studenty, pracujícími v 
knihovně, cenu pro nejlepšího 
pracovníka (což skoro vypadá jako 
nadávka, ale v Americe se takové 
věci berou trochu jinak a jedná se 
o poměrně prestižní záležitost - za 
posledních 6 let se to tu podařilo 
jen jednomu Čechovi). Zatímco 
ostatní po dokončení práce pádili 
domů, já se jen zeptal, zda ještě 
není potřeba s něčím pomoci. 
Zkrátka, zvyklý z táborů a z kurzů 
udělat pro ostatní vždy něco tro-
chu navíc, než se po mě očekává - 
to je to, co ostatní mile překvapí, 
mě to nic nestojí a přitom zanechá 
příjemný pocit.  Stejně tak jako já, 
by tu tak uspěl i kdokoliv z vás ;) 
Zkrátka myslet nejenom na sebe, 
ale i na ostatní a pomoci, kde je 
třeba, to je přece maličkost. 

Další věc je týmová práce a orga-
nizování všeho možného. Ameri-
čané jsou národem individualistů 
(což je průzkumy dokázáno) a 
týmová práce se tady bere skoro 
jako za svaté slovo. Byl jsem hod-
ně překvapen, jak někteří lidé 
opravdu spolupráce nejsou schop-
ni a jaká je to pak škoda. Myslím, 
že je to mnohem větší radost, 
dělat něco dohromady, než sám. 

4) Jak se těšíš na skautské 
aktivity v ČR a do čeho se 
plánuješ pustit? 

Na skautské aktivity do ČR se tě-
ším moc.  Těším se, že se zase pus-
tím do vzdělávacích akcí a práce s 
mladými lidmi, což mě před odjez-
dem hodně naplňovalo. Zapsán do 
obvodního týmu se těším na organi-
zaci skautského dění na Praze 10. 
Vzhledem k tomu, že si tak řečeno 
na rok se Štaflíkem vyměním místo, 
tak se těším i do týmu vedení stře-
diska. No a v neposlední řadě rád 
pomohu, kde bude potřeba a rád se 
někam podívám s rovery. Takže na 
to, že by to měl být můj malý koní-
ček, nevím, jak to všechno úplně 
zvládnu…  :). 

5) Jaký máš recept na vytr-
valý optimismus? :-) 
Nenechat svět hýbat se sebou sa-
mým, ale sám se pokusit hýbat svě-
tem okolo sebe. Ono bych určitě 
našel i nějaké citáty, ale tohle mě 
zrovna napadlo :). Po tom, co jsem 
začal vnímat život tady takový ste-
reotypní a říkal jsem si, jak dál (ten 
rok je delší doba než by si člověk 
myslel – moc to není jako jen tak 
odskočení na chvíli z domova), 
pustil jsem se spolu s kamarádkou z 
Rumunska a Mexika do organizová-
ní Mezinárodního studentského 
festivalu.  

 Je to přesně to, co mě baví. Dělat 
něco, co má smysl, co může lidem 
okolo něco nového ukázat. Máme 
tu obrovský prostor k seberealizaci 
a studenti okolo jsou do práce 
nadšení. Nemůžu se dočkat na to, 
jak až daleko dovede projekt za rok 
Štaflík :D. 

 

Příště: Tee-pee položí 5 otázek 
Grizzlymu. 

 

 

Štaflík se ptá 

Tee-peeeho 

„To , co mě 

pomohlo prosadit 

se daleko od 

domova, nebyly 

zrovna znalosti (ať 

už profesní, studijní 

či jazykové), ale 

hlavně osobnost, 

kterou skauting 

buduje zejména.“  
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Scout-Tex - experimentální čekatelky 
A4 – o to je ovšem nabitější úko-
ly... 

Stezka nás bude provázet všemi 
kurzy a budeme ji postupně plnit. 
Bodů, tzv. kompetencí, které nás 
dělí od splnění čekatelek, je celých 
114, naštěstí velká část z nich se 
dá splnit jen se zapojením zdravé-
ho rozumu, takže to snad všichni 
zvládneme. Abychom splnili někte-
ré náročnější kompetence – např. 
právní minimum, plánování, komu-
nikace s dětmi.., jsou pro nás při-
pravené různé přednášky nebo 
semináře, kde se všechno docela 
příjemnou a stručnou formou 
vysvětlí. 

Další účinnou metodou, jak do 
nás, nebohých účastníků, vměstnat 
nějaké zážitky a zkušenosti, je 
výuka šokem. 

Po mírumilovné procházce 
v krajině nás čekalo „překvápko“. 
Před domem se valil hustý kouř 
(klid, jen z dýmovnice!) a zevnitř 
se ozýval hrozný křik. Bylo nutné 
vydat se do domu po výbuchu a 
zachránit raněné. 

Musím uznat, že všichni reagovali 
docela dobře – nebrali jsme za-
chraňování jako nějakou velkou 
legraci – „teď ti to jako ovážu tím 
ubrouskem a už neřvi“- ale záro-
veň se nikdo nenechal příliš vyvést 
z míry a příliš to neprožíval - 
„Panebože, ona fakt umírá!“ 

Situace byla o to reálnější, že naši 
figuranti byli velice dobří herci a 
rozhodně nic neodbývali. Jedna 
slečna se celých dvacet minut, co 
jsme se o raněné starali, svíjela na 
podlaze, hystericky křičela a nene-
chala se ošetřit. To atmosféře 
jenom prospělo. 

Jedna taková fingovaná nehoda mě 
naučila víc, než půl roku kurzů 
první pomoci ve škole. 

Dalším „šokovým“ zážitkem byl 
nedělní ranní výlet na Černou 
horu. Ráno jsme byli vzbuzení 
nemilosrdnou kytarou v půl páté. 
A to prosím po vyčerpávajícím 

skákání na koncertě 
místní punkové skupi-
ny, který nám organi-
zátoři zařídili jen pro 
nás jako překvapení. 

Po ospalé pouti auto-
busem jsme dorazili 
nejspíš k úpatí Černé 
hory. Z našich ctihod-
ných klanů se najednou stala psí 
spřežení, která měla za úkol co 
nejrychleji dopravit důležitý lék na 
Aljašku, tedy na vrchol hory. 

Cesta na vrchol byla opravdu vy-
čerpávající. Naše spřežení vyrazilo 
jako poslední, s o to větší rychlostí 
a sveřepostí jsme však zdolávali 
horu. 

Už na začátku jsem jen těžko po-
padala dech a v duchu jsem viděla, 
jak budu někde zanechána přírodě 
napospas a budu se muset bídně 
plazit nahoru… Proti veškerému 
svému očekávání jsem se ovšem 
přemohla a šla jsem – nejspíš mi 
k tomu pomohla reakce jednoho 
kluka na moje slova, že všichni 
ostatní mají lepší fyzičku než já. 

Řekl jenom: „Všichni tady chcípá-
me stejně jako ty.“ To mi pomoh-
lo si uvědomit, že nejsem sama, že 
je nás osm a jsme tam spolu. 

Nejspíš jsme všichni mysleli na to, 
že není možné se vzdát, všichni se 
snažili držet krok, a přitom v tom 
nebylo obyčejné vyhecování za 
odměnou – tohle bylo něco úplně 
jiného. 

Líp už to instruktoři vymyslet 
nemohli – nic nedokáže lidi stmelit 
víc, než společné škrábání se naho-
ru – spolupráce, pomoc, přemáhá-
ní se… Byl to opravdu silný záži-
tek. 

Tímto končím své vyprávění o 
Scout-texu, byl to pro mě víkend 
plný zážitků, nových lidí a po-
znatků. Už se těším na další víkend 
a doufám, že bude stejně povede-
ný, jako ten první. 

Amico 

M 
inulý víkend jsem 
se vydala spolu 
s dalšími kolegy 

z Irminsûlu na víkendový ex-
perimentální čekatelský kurz 
Scout-tex a protože se mi 
velice líbil, řekla jsem si, že 
Vám  o něm napíšu. 

Pro ty, co nevědí, co čekatelky 
jsou, připomínám, že čekatelská 
zkouška je základním stupněm 
činovnického vzdělávání a je ja-
kýmsi vstupním bodem do celého 
kvalifikačního systému. 

Už před vypuknutím prvního ví-
kendu bylo jasné, že to rozhodně 
nebudou jen nějaké nudné dva 
dny, kdy se budeme učit nazpamět 
různé informace a přitom nebude-
me mít nic zažitého. 

Na Scout-texu se mi líbila rovno-
váha mezi učením se a zábavou. 
Snad všechny zábavné činnosti 
měly nějaký účel a přitom si ani 
člověk při hře neuvědomil, že se 
něco nového učí. Jako příklad se 
dá uvést seznamovací hra. 

Všichni jsme byli hosty velkého 
kmotra,Maria Puza. Převlékli jsme 
se do slušivých úborů třicátých let 
a vlétli do víru hazardních her. 
Během večera každý musel nalézt 
předem daného přítele a později i 
svůj vlastní mafiánský klan. 

Večer plný zábavy však poskvrnila 
hrozná událost – vražda kmotra! 
Ihned bylo zahájeno důkladné 
vyšetřování. Bylo nutné, abychom 
se v našich mafiánských klanech 
semkli a všechna obvinění vyvrátili, 
či ještě lépe, svedli na jiný klan. 

Naše klany nám už zůstanou po 
všechny kurzy a budou naší rodi-
nou – myslím, že po onom večeru 
a dalších zážitcích velice soudrž-
nou. 

Jednou z hlavních věcí, která dělá 
Scout-tex kurzem experimentál-
ním, je speciální stezka – scout-
texka. Našim instruktorům se 
povedlo obsáhlou příručku pro 
čekatele zredukovat na stránku 

Flek napočítal do nekonečna. Dvakrát. 

Simulace výbuchu 

kotle 

Foto: Amico 

Kdo se strefí z nej-

větší dálky, vyhrává 

Foto: Amico 

Překvapení sobot-

ního večera - hu-

dební kapela 

Foto: Amico 

Výstup na horu 

Foto: Amico 
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O zkratkách a akronymech 

N 
a únorové stře-
diskové schůzi 
jsem zaslechl, že 

23. 2. tr. zve Excalibur 
zájemce na LAN – party. 
Netušil jsem, oč jde. 
V dalším hovoru jsem 
pochopil, že půjde o něco 
s počítači, najmě s 
„noutbúky“ a jejich vzá-
jemné interakci. Nejsa 
znalý počítačových her (s 
ohledem na svůj věk) 
jsem později dotazem na 
br. Fleka zjistil, že se jed-
ná o Local Area(l) Ne-
twork – čili počítačové pif-
paf hrátky v prostoru klu-
bovny. Tento moment a 
řada dalších situací sou-
časnosti s masivním růz-
norodým zaplevelením 
českého jazyka mne inspi-
rovaly k napsání následují-
cího článečku. 

Díky své profesi jsem se se-
tkal s řadou zkratek a tzv. 
akronym, jimiž si usnadňuje-
me v dnešní složité době 
dorozumívání jak v odborném 
společenství, tak v obecném 
životě. Jednak zkratkami a 
symboly jsme si označovali 
různé látky, sloučeniny, pra-
covní metody již dávno. Tak 
např. slovo laser je složeno 
z počátečních písmen anglic-
kých slov, vysvětlujících funkci 
zařízení: Light Amplification 
by Stimulated Emission of 
Radiation – příšerné, co! 
V odborných článcích bývá 
běžně připojen slovníček 
použitých zkratek, protože 
těch je dnes tolik, že bychom 

si rychle přestali rozumět. 

V běžném životě se setkává-
me denně s psaním krátkých 
textových zpráv, esemesek, 
všude. Při jejich psaní je řada 
možností, jak co nejlépe vyu-
žít prostor pro ně vymezený. 
Lze vynechávat mezery mezi 
slovy a za interpunkčními 
znaménky – ty lze vynechat, 
slova zkracovat, např. vypouš-
těním samohlásek a konečně 
do SMSek začleňujeme tzv. 
akronyma.  

Akronyma jsou různé písem-
né i alfanumerické zkratky, 
mající nejčastěji původ 
v angličtině. Akronyma pís-
menná (složená pouze 
z písmen) jsou minimálně 
dvojího druhu: a) taková, 
v nichž je každé písmeno 
počátečním písmenem nějaké-
ho slova, viz již zmíněný laser, 
nebo např. BTW (by the way, 

mimochodem), IMHO (in my 

humble opinion, podle mého 

skromného názoru); b) využíva-
jící anglického hláskování, 
spellingu, např. RUOK? (are 

you ok? jsi v pořádku?), CU (see 

you, uvidíme se). 

Akronyma alfanumerická 
využívají kromě písmen i čísli-
ce; dochází zde ke zvukové 
shodě některé z číslovek a 
jistého výrazu dalšího, např. 
U2 (you too, ty také), 4U (for 

you, pro tebe),B4 (before, před-

tím). Číslici 8 (vyslov ejt) lze 
využít pro zkrácený zápis řady 
výrazů, např. SK8 (skate, skejt), 

L8 (late, pozdě).  

V dalších akronymech, běžně 

v esemeskách nebo interneto-
vých diskusích používaných, 
se uvedené způsoby různě 
kombinují, např. T2GO (time 

to go, je čas jít), CW2CU (can´t 

wait to see you, nemůžu se 

dočkat, až tě uvidím), F2F (face 

to face, tváří v tvář) a další.  

V uvedených absurditách 
můžeme pokračovat; při psaní 
esemesek lze využít i zvukové 
shody některých českých 
číslovek a části nějakého dal-
šího českého výrazu. Číslice 5 
se asi nejčastěji objevuje ve 
výrazech o5 (opět) a z5 (zpět). 
Lze si ji představit i v řadě 
výrazů dalších, např. ú5 (úpět), 

l5 (lpět) atd. Číslici 1 lze uplat-
nit ve výrazech 1tvárný 

(jednotvárný), s1t (sjednat), 

číslici 2 ve slovech me2d 

(medvěd), o2ký (odvěký), číslici 
3 ve výrazech s3h (střih), lo3 

(lotři), číslici 8 ve slovech 
p8ěch (posměch), k8naut 

(kosmonaut) apod. 

Mnohem častěji než v běžném 
textu se v SMS můžeme se-
tkat s písmeny q a x, jež lze 
využít pro zjednodušené psaní 
souhláskových skupin kv a ks, 
např. ve slovech sqele (skvěle), 

qadro (kvádro), taxem (tak 

jsem), jaxemas (jak se máš), thx 

(thanks, díky). 

Vybral jsem ukázky s pomocí 
kurzu češtiny v Lidových novi-
nách. V dalších absurdních 
blbinkách Vám nebráním, 
hlavně aby tomu druhý rozu-
měl. Ahojtě!   

Grizzly 

Flek se nikdy ve škole neučil, škola se učila od Fleka. 

„Akronyma...jsou.. ta-

ková, v nichž je každé 

písmeno počátečním 

písmenem nějakého 

slova, viz již zmíněný 

laser, nebo např. BTW 

(by the way, mimocho-

dem), IMHO (in my 

humble opinion, podle 

mého skromného názo-

ru).“ 

„Nejsa znalý počítačo-

vých her (s ohledem na 

svůj věk) jsem později 

dotazem na br. Fleka 

zjistil, že se jedná o 

Local Area(l) Network 

– čili počítačové pif-paf 

hrátky v prostoru klu-

bovny.“ 

Na téma zkratek  již Irminsûl 
natočil video do soutěže 

Nejsemout. Krátké video 
můžete shlédnout na http://

www.n-joy.cz/ [1] nebo na 
http://irminsul.skauting.cz/
index.php?id=galerie [2] 
úplně dole.  

Tom 

Krátký komentář k článku 

ODKAZ K ČLÁNKU: 
[1] - http://www.n-joy.cz/video/prekvapeni/5cwiJq0hNefsuf4T/ 
[2] - http://irminsul.skauting.cz/index.php?id=galerie  

Screenshot z videa Irminsûlu 
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Když se říká: "nikdo není dokonalý," Flek to považuje za osobní urážku.  

Psali jsme před lety: Zimní řádění světlušek a vlčat 

J 
e mnoho článků, co 
jsme ve středisku na-

psali – ať už do Luku či 

na nějaký web. Mnohé z nich 

sklidily velký úspěch, proto 
bychom vám rádi znovu při-

pomínali ty nejzajímavější. 

Ten následující je ze zimního 

táboření Lvíčat ve Velké Úpě 
z roku 2006. 

Začalo to úterkem 14. února, kdy 

jsem pokořil poslední ze 6 zkou-

šek na elektrotechnické fakultě. 

Spadl ze mě veliký kámen, který 

mně po dobu několika týdnů tížil 

ve formě studia materiálů a pří-

pravou. Konečně jsem mohl mít 

pár dní volna a já se rozhodl zajet 

na horskou chatu Junák kousek od 

Velké Úpy v Krkonoších, kde 

Lvíčata již od neděle trávila spo-

lečně přes prázdniny svůj zimní 

týden. Jelikož mě ve středu ještě 

čekaly osobní povinnosti, za Lvíča-

tama jsem vyrazil ve čtvrtek brzy 

z rána. Cesta do Krkonoš byla 

deštivá, respektive břečko-

sněhová. Vybaven batohem, hous-

lemi a turistickou mapou, vyrazil 

jsem z Velké Úpy směrem Janovy 

boudy. Cesta to byla úporná. 

Nejdříve jsem šel do prudkého 

kopce mezi chatami. Po uježdě-

ném sněhu se šlape těžce, ještě 

hůře, pokud máš na zádech batoh 

a ještě hůře, když ani nevíš, jestli 

jdeš správně. Cesta se mi časem 

zúžila a navíc byla ještě prudší a 

prudší. Jednotvárnost stoupání 

přerušil občas projíždějící skútr a 

veselý lyžař jedoucí shora dolů. 

Na obličeji jsem měl krůpěje potu. 

V lese už šlo do tuhého. Kopec se 

zdál nekonečný a já na horizontu 

viděl oázy s velbloudy přivázanými 

kolem palem. Každý krok byl 

dlouhý jako týdenní návštěva u 

babičky. Naštěstí mě vidina taneč-

nic s kokosovým věncem motivo-

vala k tomu, abych se vyškrábal 

nahoru. V duši jsem obdivoval 

Mandu, Veverku a Ferryho, jak 

mohli děti „vytáhnout“ na chatu. 

Po příchodu jsem byl přivítán 

právě probíhající zimní olympiá-

dou před chatou. Mladí účastníci 

s vervou překonávali náročný běh 

hlubokým sněhem. Světlušky a 

vlčata se prodírali po pás zabořeni 

k cílovému koštěti, zapíchnutému 

na druhé straně loučky. Manda 

hlasitým povzbuzováním fandila 

každému sportovci, aby jej moti-

vovala k ještě lepším výkonům, 

nezřídka při tom strhla  celé publi-

kum. Všichni závodníci doběhli do 

cíle. Jen někteří cestou nechali své  

botičky ve sněhu a tak jim museli 

pomoci organizátoři se znovu 

obout. 

Na horské chatě Junák panovala 

sportovní atmosféra. Neustále 

někdo běhal po chodbách, kluci 

do dívčího pokoje a holky do klu-

čicího, vedoucí ke kamnům a pak 

zas rychle do kuchyně. Naštěstí 

s námi byla Líba, která se angažo-

vala jako nepostradatelný záchra-

nář vyhaslých kamen a hlídala 

zajištění základních proviantových 

návyků. Vedoucí se stávali každých 

5 minut vrchními soudci při řešení 

osobně právních vztahů mezi ob-

žalovaným Pepíčkem za zlomení 

pastelky a obžalovanou Aničkou, 

která se dožadovala kompenzaci 

svého traumatického stavu, který 

vyjadřovala pláčem. Naštěstí cha-

tový právní řád neumožňoval od-

volací řízení a tak jsme v 5 lidech 

stačili všechna kárná řízení rychle 

vyřešit. Snad jen shánění svědků a 

jejich vzájemné protiřečení mi 

občas zamotalo na chvíli hlavu. 

Vzájemné soužití účastníků stme-

lovalo hraní stolních her. Při far-

maření docházelo ke kartelovým 

dohodám, čímž hráči vyjadřovali 

své vzájemné sympatie. Společen-

ská místnost 

se tak stávala 

hracím doupě-

tem usmívají-

cích se dětí, 

které bez 

v z á jemného 

hašteření a 

plně zabrány 

do her trávily 

chvíle pohody a odpočinku. Tento 

okamžik byl i odměnou pro ve-

doucí, mohli si na chvíli sednout a 

odpočívat. Na klíně každý po dvou 

dětech vypínal své myšlení a kou-

kal tupě z okna ven a představoval 

si klid a mír, jež se tam v bílém 

sněhovém poli odehrává. 

Děti byly nadšené. Tolik bobování, 

válení ve sněhu, vzájemné předhá-

nění v soutěžích, kamarádění 

s kamarády a nekamarádění 

s nekamarády, si už tak dlouho 

neužily. Nezmiňuji se o výletu do 

bazénu v Trutnově a následující 

vývoz do kopce k chatě rolbou, 

nebo poslouchání večerních příbě-

hů předtím, než „konečně“ usnuly 

ve svých postýlkách. 

Vedoucí, kteří k zajištění akce 

věnovali své veškeré síly a duševní 

prostředky, byli na konci týdne 

rádi, že se podařilo vytvořit pestrý 

týden na horách, nedošlo k žádné-

mu zranění, a hlavně že už jsou 

všechny děti v autobuse na svých 

sedačkách a mají tak před sebou 2 

hodiny krátkého poklidu. 

Tímto příspěvkem vyjadřují za 

všechny malé účastníky veliké 

DĚKUJI vedoucím – Veverce, 

Mandě, Ferrymu, Líbě a technické-

mu zázemí, za tento pro nás sym-

bolicky první zimní tábor. Myslím, 

že jsme vykročili tou správnou 

nohou. 

Ze svých vzpomínek sepsal a při-
barvil: 

Iáček  

„Naštěstí mě 

vidina tanečnic 

s kokosovým 

věncem 

motivovala 

k tomu, abych 

se vyškrábal 

nahoru.“ 

„Děti byly 

nadšené. Tolik 

bobování, válení 

ve sněhu, 

vzájemné 

předhánění v 

soutěžích, 

kamarádění 

s kamarády...si 

už tak dlouho 

neužily.“ 
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Foto luku 
L 

uk není pouze 
náš středisko-

vý časopis. 

Luk slouží také jako 

zbraň nebo sportovní 
náčiní.  V této rubrice 

uvidíte fotky  luků fo-

cené členy našeho 

střediska. 
Tentokrát je na fotce Luk, 

který účinkoval ve scénce 

„Luk Viléma Tella“ na 

letošní  střediskové aka-

demii. 

Flek rád poslouchá hudbu. Fleka poslouchají všichni.  

Kalendář akcí - duben 2008 
po út st čt pá so ne 

 1  2  3  4 Rescue Team - 

Excalibur, Trp. - 

výprava 

5 Rescue Team - 

Excalibur, Trp. - 

výprava 

6 Rescue Team - 

Excalibur, Trp. - 

výprava 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 Scout-Tex, 

Lvíčata - výprava 

19 Scout-Tex, 

Lvíčata - výpra-

20 Scout-Tex, Lví-

čata - výprava 

21 22 23 24 25 Trpaslíci - vý-

prava 

26 Trpaslíci - 

výprava 

27 Trpaslíci - vý-

prava 

28 29 ST Klíč 30 ST Klíč     

Trpasličí pohádka 
druhé a tak to šlo dál a dál. 
Jednoho dne, když šla spát 
přišla kouzelná ježibaba a 
Růženku začarovala, aby se 
píchla o růži. A Růženka se 
opravdu píchla a růže zarostly 
hrad a všichni Trpaslíci spali. 
Pak přišel princ Puška a vyse-
kal růže a dal Růžence pusu a 
celý hrad se probudil. Růžen-
ka ho začala milovat a byla 
slavná svatba. Jednoho dne se 
Růžence narodila krásná dce-

C 
o dokážou děti 
všechno vymyslet, 
když se trochu 

popustí uzda jejich fanta-
zii? Přečtěte si pohádku, 
kterou Trpaslíci sami vy-
mysleli. 

Jednoho dne se u Trpaslíků 
stala zajímavá věc, že se naro-
dilo děťátko jménem Růžen-
ka. Růženka byla malá jako 
Trpaslík. Brzy měla první 
narozeniny a zanedlouho 

ruška jménem Sněhurka. Ale 
radost z ní neměli dlouho, 
protože přiletěla kosmická 
loď - modul na kuří nožce a 
Sněhurka byla unesena. Netr-
valo ale dlouho a objevil se 
bratr Spidermana. Střelil pa-
vučinu na kosmickou loď, 
které zbyl pouze jeden motor 
a zmocnil se Sněhurky a za-
chránil ji.... 

Trpaslíci 

Foto: Veverka 

Luk „Viléma Tella“ 

„Růženka byla malá 

jako Trpaslík. Brzy 

měla první narozeni-

ny a zanedlouho dru-

hé a tak to šlo dál a 

dál. Jednoho dne, 

když šla spát přišla 

kouzelná ježibaba a 

Růženku začarovala, 

aby se píchla o růži.“ 



Po 17:00-19:00 1. oddíl Lvíčata 5-10 let 
Po, Út, 
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 pro-
gram (kroužek) pro děti a mládež všech věkových 
kategorií, který zajišťují následující oddíly :  
• Čtyři dětské oddíly  (Lvíčata, Trpaslíci a Osmič-
ka, Stodesítka), 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 do-
sažení 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 budovu, 
umístněnou v sousedství školy a školky. 
Dorazíte k ní 
po cca 60 met-
rech chůze do 
mírného kopce 
od autobusové 
z a s t á v k y 
" Z á b ě h l i c k á 
škola" ve směru 
od Skalky. 

Na Sídlišti Košík se klubovna nachází v Lou-
čimské ulici ve sklepních prostorách panelového 
domu č. 
1 / 1 0 5 2 . 
P r o s í m e 
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 mnoha středisek  největší dětské    organiza-
ce Junák — svaz skautů a skautek ČR a působíme již 
přes 15 let na Praze 10 a Praze 15. Naše středisko sdru-
žuje přes 130 členů rozdělených v 8 oddílech od 
nejmladších po nejstarší. Nejvíce dětí máme ze Zahrad-
ního Města, sídliště Košík, Horních Měcholup, Na Groši 

a Petrovic. Stará se o ně více než dvacet dospělých ve-
doucích. Předpokladem pro práci vedoucího v skaut-
ském hnutí je splnění náročných kvalifikačních zkoušek, 
včetně zdravotních. Každý náš vedoucí oddílu tyto 
zkoušky úspěšně absolvoval. 

Junák - 92. středisko Šípů 

Út 15:30-16:30 Osmička 5 -10 let 

Dětský oddíl Osmička se schází 
přímo v areálu ZŠ Křimická v ulici 
Křimická č. 314. V případě zájmu pro-
sím požádejte vrátnici o doprovod do 
třídy. 

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

Nový skautský oddíl ve 
školní družině ZŠ Horno-
měcholupská! Více infor-
mací u vedoucí Mgr. Marie 
Machové, přezdívkou Ency, 
e-mail: encynka@seznam.cz, 
mob. +420 776 701 345. 

Út 
1 7 : 0 0 -
18:00 

Stode-
sítka 

6 -10 
let 



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 

Žádné vtipy o Flekovi nejsou vtipné. Kde je Flek, tam končí veškerá legrace. 

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 

Foto: Žába 

Foto: Mýval 

Foto: Veverka 


