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V 
ítejte všichni příz-
nivci Luku (i vy 
ostatní, co jste se 

sem dostali jen náhodou), 
nové číslo je tady, stejně 
skvělé a báječné jako obvyk-
le... 

Ne, jak jste si už určitě sami 
všimli, začalo jaro, a vše se nala-
dilo pozitivně po dlouhém obdo-
bí chmurné zimy. Stejně tak i náš 
střediskový časopis a doufám, že 
i nálada Vás všech. Já vím, sluníč-
ko bylo i koncem února, mohli 
byste klidně namítnout, jak se 
tedy pozná jaro? Někdo ho bere 

podle data, já osobně podle 
toho, že si vytáhnu jednu kon-
krétní sukni a vyrazím v ní ven 
(následkem čehož mám sice 
večer skoro omrzliny, ale co by 
jeden pro přivítání jara neudě-
lal). Užívejte si ho naplno a neza-
pomínejte se dívat kolem sebe, 
všechno kvete (vítejte zpět, dra-
hé alergie), venku se objevují 
mouchy (ty s oblibou loví náš 
pes, zřejmě mu po zimě chybí 
vitamíny), hromady myší (o těch 
pro změnu soudí kocour, že 
jsou po zimě plné energie a ne-
prahnou po ničem víc než po 

tom být pořádně prohnány po 
zahradě), ptáci po ránu konečně 
zase zpívají (však už ten kravál 
člověku skoro chyběl), prostě 
máme tu jaro s plnou parádou. 
Takže vážení, čtení Luku odložte 
na večer, i když je stejně skvělý 
jako vždycky a přes den se místo 
toho jděte podívat po okolí, ať 
se pozitivně naladíte a užíváte si 
také pravé jarní radosti! 

 

Pavla Grubhofferová - Albertka,  

členka Týmu Luk 

 

Jaro a pozitivní ladění Luku 

Velikon
oce 

5 otáze
k pro... 

Scout-T
ex 2x ji

nak 

Co práv
ě dělám

... 

KAL I FORN I EKA L I FORN I E   

P ROČ  V EDU… ?P ROČ  V EDU… ?   

OBRÁZKY  D ĚT ÍOBRÁZKY  D ĚT Í   
Foto: Mravenci 
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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.  
 

Zlodějka, která se vloupala do 
Flekova auta, bude obžalová-
na z několika trestných činů. 
Středisko se tak bude účastnit 
trestního řízení na straně po-
škozených, neboť se jednalo o 
majetek střediska. Zastupovat 
jej bude z titulu své funkce 
Flek. 

 

Valný sněm Junáka proběhl 
v Havířově v pokojné a velmi 
kultivované atmosféře. Součástí 
oficiálního programu bylo i 
představení nových skautských 
stezek, diskuze nad dalším roz-
vojem skautských časopisů, 
prioritami Junáka, atd.  

 

F l e k  u s p ě l 
v kandidatuře do 
Náčelnictva Junáka - 
obdoba „skautského 
parlamentu“,  které řeší 
koncepční a dlouhodobé 
úkoly. Bude teď moci 
přímo ovlivňovat dění 
hnutí shora, ale hlavně 
pracovat na dlouhodobé strate-
gii Junáka s plnou podporou.  

 

Štaflík pro 
vedoucí oddí-
lů připravil 
krátký for-
mulář pro 
z p ě t n o u 
vazbu, ve 
které si na-
vzájem poví, 
jak si vedou. 
Snad se od 
o s t a t n í c h 
dozvědí jen 

samé dobré zprávy a nad těmi 

špatnými se 
zamyslí.  

Naše žádost 
o převedení 
k l u b o v n y 
P r á č s k á , 
kterou jsme 
podali na 
MHMP, neby-
la vyslyšena. 
Ba právě nao-
pak, odbor 
m a j e t k u 
MHMP vyhověl žádosti Prahy 
10, která požádala o svěření 
klubovny do své správy. Dů-
vodem, který uvedli, je zvažo-
vaná možnost rozšíření blízké 
školky a v takovém případě by 
naše klubovna byla srovnána 
se zemí ve prospěch nového 
pavilonu. :-( 

 

Víte, že naše střediskové 
stránky jsou již i v cizí řeči?  
Ne sice v kompletním znění, 

ale to nejdůležitější si můžete 
přečíst v angličtině na http://
w w w . b u d m e s i p e m . c z /
index_en.php [1]  

 

Stručné zprávy z oddílu…  

Trpaslíci a Mravenci – míří 
na výpravu do Nového městě 
nad Metují.  

Lvíčata – nic nového se 
tento měsíc nestalo. Snad 
tedy příště.   

Nowy z Irminsûlu připravil 
d u b n o v o u 
výpravu pro 
oddíl Came-

lot a to v rámci úloh, které 
plní díky své účasti ČK Scout-
Tex.   

Irminsûl byl na Velikonoce 
v Brně a ve velkém počtu se 

chystá jet jako service team 
na národní setkání 
skautů Klíč 2008. Na 
začátek července jakož-
to hlavní bod letní čin-
nosti plánují expedici 
do Rumunska.  

Excalibur strávil spo-
lečně Velikonoce ve 
Vrchlabí. V dubnu též 
zorganizovali víkendo-
vou akci Rescue-Team, 

kam přijeli účastníci z celé 
republiky, zaměřenou na rea-
listické simulace činnosti 
všech možných záchranných 
složek. 

Oddíl stodesítka uskutečnil 
schůzku s rodiči dětí svých 
členů, na kterou navázali spo-
lečnou jednodenní víkendo-
vou výpravou. 
Dle informací 
se velmi poved-
la.  

Flek 

„V takovém případě 

by naše klubovna 

byla srovnána se ze-

mí ve prospěch nové-

ho pavilonu :-(.“ 

„Oddíl Stodesítka 

uskutečnil schůzku 

s rodiči... na kterou 

navázali společnou 

jednodenní víkendo-

vou výpravou. Dle 

informací se velmi 

povedla.“ 

Nelze vychovávat autoritativně a pak očekávat, že se děti budou chovat demokraticky 

Excalibur zorganizoval 
Rescue-Team 

Irminsûl byl o Velikonocích v Brně 

Foto: Štaflík 

Střediskové stránky v angličtině 

ODKAZY K ČLÁNKU: 
[1] - http://www.budmesipem.cz/index_en.php 
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…hranice máme vytvářet nikoliv pro děti, ale s dětmi.. 

„O vážnosti 

situace nás 

hned po 

vystoupení 

z auta 

přesvědčil 

přicházející 

muž větou 

„Pochválen buď 

Ježíš Kristus“.“ 

B 
ylo nebylo, rok se 
s rokem sešel a byly 
zas Velikonoce. Při 

té příležitosti se také sešlo 
osm členů kmene Excalibur, 
aby společně strávili nějaký 
ten čas.  

Naší milé paní G se podařilo se-
hnat, pro někoho z méně či více 
pochopitelných důvodů kontro-
verzní, ubytování na faře ve 
Vrchlabí. O vážnosti situace nás 
hned po vystoupení z auta pře-
svědčil přicházející muž větou 
„Pochválen buď Ježíš Kristus“, 
opětovat pozdrav tichým „Dobrý 
den“ se nám popravdě řečeno 
podařilo až poté, co jsme na-
prázdno zalapali po dechu. Tímto 
ovšem nikterak neubírám na las-
kavé pohostinnosti a vlídnosti 
tamějších skautů a ostatních, které 
jsme na faře potkávali. Po nezbyt-
ném doplnění energie jsme ukázali 
na nejbližší kopec a všem bylo 
jasné, že pahorek nezůstane ne-
překonán. Vyběhli jsme nahoru, 
podívali se dolů – při vší úctě 
panorama Vrchlabí obyvatele sto-
věžaté Prahy  těžko nějak výraz-
něji zaujme – a namířili jsme si to 
zpět dolů. Tady ovšem ti zmiňova-
ní Pražáci do jednoho ocenili jeh-
ličnatý les, čerstvě napadaný sníh a 
celkovou příjemnou atmosféru 
čisté přírody. Pravda, narušenou 
nekončícími debatami, kudy půjde-

me, proč zrovna tudy půjdeme, 
kdo to vymyslel, že tudy půjdeme, 
proč jsme nešli tamtudy…ale to 
samozřejmě jen proto, aby byla 
nějaká legrace. Večer jsme strávili 
hledáním pitné vody, lovem divo-
čáků, konzumací brouků, tropic-
kého ovoce a 
u d r ž o v á n í m 
ohně. Flek nás 
totiž ponechal 
s chatrnou záso-
bou sucharů a 
několika málo 
nástroji na pus-
tém ostrově. Žili 
jsme si tam cel-
kem spokojeně. 
Druhý den jsme 
se rozhodli zdo-
lat jiný kopec – 
Žalý. Zdolala ho 
tedy lanovka, my 
jsme se aktivně postarali příjem-
nou procházkou až o zpáteční 
cestu do Herlíkovic. Během chůze 
a usilovném ničení běžeckých stop 
stopami našimi se naskytl dostatek 
času pro rozvíjení příběhu o paní 
G, panu V, ve vedlejších rolích se 
objevili pan a paní M, pan J, pan F, 
pan D…. Popis děje tohoto příbě-
hu by si zasloužil samostatný člá-
nek, proto se o něm dále nebudu 
zmiňovat. Hory jsou sice krásný, 

ale o Velikonocích tam můžete 
narazit na jistý problém. Nejsem 
nijak zdatný biolog, proto vychá-
zím z konkrétního pozorování. 
Nenašli jsme ve Vrchlabí vrbu! 
Proto jsme pomlázky upletli 
z čehosi, co vrbu alespoň vzdáleně 

připomínalo, keř se od vrby samo-
zřejmě lišil v ohebnosti větviček…
Nicméně pomlázky posloužily 
účelu, a proto budou holky i nadá-
le zdravé a krás-
né. 

 

Noname 

RS Excalibur - Velikonoce 2008 

„Večer jsme 

strávili 

hledáním pitné 

vody, lovem 

divočáků, 

konzumací 

brouků, 

tropického 

ovoce a 

udržováním 

ohně.“ 

Vrchlabí 

Společné foto 



Jsou situace, kdy je příkaz nutný. Ale, …nežijeme v permanentím ohrožení. Výchova by neměla připomínat výjimečný stav 
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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 Hrošík - hospo-
dář našeho střediska. 
Proč vede střediskové 
hospodaření? 

Když se zamyslím nad tím 
„proč“, tak už ani sama nevím 
proč jsem to tenkrát vzala a 
stala se střediskovou hospo-
dářkou. Asi jsem si tenkrát 
chtěla něco dokázat, možná 
tam hrála také roly maturita 
z účetnictví a tudíž znalost 
problematiky proč si mě ten-
krát Flek vybral. 

Je pravda, že už mě to první 
opojení, které jsem měla na 
začátku přešlo. Jelikož jsem si 
myslela, že celé hospodaření 
našeho střediska bude hračka. 
To však ale není pravda. Se 
stále se rozrůstajícím stře-
dem, navyšováním finančních 
prostředků a dalších věcí je 
pořád čím dál víc práce. Po-
kud si ale někdo myslí, že být 
střediskový hospodář obnáší 
„jen“ spravovat střediskové 
f inance a komunikovat 
s okolními hospodáři, tak je 
na velkém omylu, jako já ten-
krát. Tato funkce obnáší mno-
hem více, než by si kdo mys-
lel. Vedle již zmiňovaných 
financí je to zejména finanční 
vyúčtování všech dotací, kont-
rola oddílových, táborových a 
ostatních pokladen, které za 
rok vzniknou. Dále k tomu 
samozřejmě také patří účto-
vání celého střediska, všech 
jeho položek, závěrka a uzá-

věrka a dokonce příprava a 
hlavně hlídání na včasné ode-
vzdání všech daní, lépe řeče-
no daňových přiznání. Také se 
snažím pomoci všem ostatním 
hospodářům, i když si asi 
v některých situacích nevedu 
nejlépe. Kdy mám se vším 
nejvíce práce? Tak to vím 
naprosto přesně :-). Je to na 
začátku roku asi tak do břez-
na, kdy se dělá uzávěrka pře-
dešlého období, dále před a 
po táborech a na přelomu 
listopadu a prosince, kdy se 
dělají dotace. Jinak se dá říci, 
že je přes rok celkem klid, až 
samozřejmě na pár výjimek. 

Již několikrát jsem to chtěla 
vzdát, z několika osobních 
důvodů i z toho, že mě nikdo 
nebral vážně. Ale pak mi ně-
kdo řekl, ať to nedělám a 
počkám, že se to zlepší. A já 
pořád čekám… 

Hrošík 

Proč vedu ... střediskové hospodaření? 

Velikonoce Irminsûlu v Brně 

V 
elikonoční výpra-
vu jsme si vy-
m y s l e l i 

v moravském městě Br-
no. Podívali jsme se do 
centra města, kam nás 
dovezla Šalina. Měli jsme 
milou průvodkyni, která 
nám ukázala místo, kde 
je zazděný jakýsi úředník, 
vycpaného krokodýla, 
křivé věžičky, anděla 
s rukou na zadku, divadlo 
Husa na provázku a sa-
mozřejmě dominantu 
města - hrad Špilberg. 

Ne, opravdu jsme nechodili 
pořád po památkách. Hráli 
jsme třeba príma hru, Štaflík 
nám dal  technické lego a aby 
to nebylo tak jednoduché, 
každý jsme měli nějaké posti-
žení, takže jsme mohli dělat 

pouze určitou činnost. I já 
jsem dokázala pochopit,jak 
funguje takový motorek 
z kostiček! Paráda. Taky jsme 
si pořádně zablbli při focení. 
Je legrace na sebe naskákat a 
čekat deset vteřin než se to 
vyfotí, není tam poznat ani to 
vypětí sil.Želva si pro celý 
kmen připravila rukodělky, 
vyráběli jme tak z kolíčků celý 
kmen! Každý někoho jiného, 
máme tak skvělé výrobky na 
výstavku v klubovně. V neděli 
jsme se vydali k brněnské 
přehradě, cestou si kluci 
natrhali vrbové proutí, aby 
měli hned ráno své mučící 
nástroje na nás něžné pohlaví 
připravené... Někdo z toho 
dokázal utvořit úhlednou 
pomlázku, někdo dřevěný bič 
a třeba Čahoun tykadla. 

Celý kmen byl také náležitě 
poučen knihou Jak sbalit že-
nu, což jistě mnohým poskyt-
lo mnohé nápady a podněty 
k seberealizaci, hehe. Zvládli 
jsme dvě kmenové diskuze o 
činnosti naší Kmenové rady, 
Triumvirátu nebo jak se to 
jmenuje, o letním táboře 
v Rumunsku a aktualizovali 
jsme naše kmenové poslání. 
Takže tyto velikonoce byly 
veskrze úspěšné! 

Efča 

Hrošík - středisková hos-
podářka 

Foto: Žába 

Irminsûl 

Foto: Efča 

Foto: Štaflík 
Foto: Štaflík 



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

N 
a společnou výpravu 
Mravenců a Trpaslí-
ků dorazilo celkem 

18 statečných světlušek a vl-
čat. Ve vlaku bylo dost místa 
pro všechny, což se velmi 
hodilo, neboť trasa, která nás 
čekala, nebyla krátká. 

Vystoupili jsme v Kamenném Pří-
vozu, kterým jsme procupitali až k 
Sázavě a potom zase nahoru do 
kopečka. U jednoho zoraného 
pole jsme si dali první přestávku a 
zahráli si "letadla v mlze" a "lišky". 

Pokračovali jsme dále po Posázav-
ské stezce, dozvěděli se jak fungu-
je turistické značení a už o kousek 

dále si prohlédli "Kocoura" - nej-
vyšší kamenný viadukt ve střední 
Evropě. Také jsme se museli ně-
kolikráte schovávat v lese i unikat 
před povodní. 

Po následujícím občerstvení jsme 
uspořádali běžecké závody a šli na 
nejhezčí úsek stezky, který nás 

provedl přes několik úžasných 
vyhlídek na Sázavu. To už se blížili 
Pikovice, ale mi ještě stihli hru 
"škatulata" a házení "bombou". 

Na nádraží jsme dorazili tak ako-
rát a dvojpatrovým vlakem se 
vrátili do Prahy. Počasí nám přálo, 
ušli jsme 10 kilometrů, zahráli 
spoustu her a 
prohlédli si 
Sázavu z výš-
ky. 

Vodnýk 
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Kamenný Přívoz - Pikovice 12.4.2008 

Co právě dělá Štaflík? 

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

dobou zabývají, co dělají, na 
čem pracují atp. 

V době psaní těchto řádků finišují 
přípravy Klíče, národního jambo-
ree pro 2500 lidí, na kterém se od 
prázdnin minulého roku podílím v 
přípravném týmu jako tzv. vesni-
čan, který má na starost program 
z jedné oblasti Nové stezky najed-
nou vždy zhruba pro 320 lidí. Na 
poslední chvíli jsem se přihlásil na 
instruktorskou lesní školu Nucle-
us, kde jsou k vidění i další tváře 
ze střediska :-). Máme již za sebou 
první víkend a už rozjíždíme řadu 
projektů, které jsou s absolvencí 
spojeny. Dále jsem se zapojil do 
příprav programu pro rovery a 
rangers na květnové Obvodní 

setkání.  

Na středisku pomůžu Flekovi 
semtam s nějakou byrokracií, jinak 
se soustředím na nenaléhavé leč 
důležité záležitosti - například se 
snažím, aby měl každý střediskový 
činovník možnost jednoduše zís-
kat osobní zpětnou vazbu, či dis-
kutovat, jak bude na středisku 
vypadat rovering třeba za 2 roky. 
Jako vedoucí týmu Web se sna-
žím podporovat oddílové weby a 
jejich webmastery - např.  vytvo-
řením informačního minima, co by 
měl každý web dětského oddílu 
obsahovat, aby zaujmul rodiče 
potencionálních nováčků, a vylep-
šuji i střediskové stránky - zane-
dlouho přibyde úvodní stránka v 
angličtině (napsaná Tee-peem v 
USA ;-). V Irminsûlu jsem se nyní 
věnoval frekventantům čekatelské-

ho kurzu Scout-tex a plánujeme 
červencovou expedici do Rumun-
ska. Vedení roverského kmene 
pomalu předávám svému nástupci 
Kolenovi. 

A co dělám mimo skauting? Se-
mestr na FEL ČVUT se 
přehoupl přes polovinu, 
tak tu zanedlouho máme 
další zkouškové. Tak i 
proto domlouvám pro 
ČVUT přednášku s Davi-
dem Gruberem, tvůrcem 
originální české metodiky 
rychločtení a rychlostudia. 
A blíží se mi roční studijní 
pobyt v USA, tak se poma-
lu začínám připravovat.  

Ať vám vychází vše tak, 
jak toužíte. 

Štaflík 

Popsat úspěchy motivuje víc než poukázat na nedostatky  

„Vystoupili jsme 

v Kamenném 

Přívozu, kterým 

jsme procupitali 

až k Sázavě a 

potom zase 

nahoru do 

kopečka.“ 

„Počasí nám 

přálo, ušli jsme 

10 kilometrů, 

zahráli spoustu 

her a prohlédli 

si Sázavu z 

výšky.“ 

Štaflík 
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82. oddíl vlčat a světlušek Mravenci 

J 
eden z oddílů naše-
ho střediska  se 
Vám představuje: 

KDO JSME? 

Vlčata a světlušky 

KDE SE SCHÁZÍME? 

Na ZŠ Křimická 

KDY SE SCHÁZÍME? 

Každé úterý v 15:30 

CO SE U NÁS DĚJE? CO UŽ 
UMÍME A CO JSME SPOLU 
PROŽILI? 

Samozřejmě, že jako správné 
světlušky a vlčata hrajeme 
spoustu zábavných her, ale 

také stále něco 
nového objevuje-
me 

Víme, jak se vyznat 
v lese, co dělat, 
když se někomu 
z nás něco stane, 
jak si sami na vý-
pravách uvařit a 
pravidelně si čte-
me poutavé pří-
běhy z Knihy džun-
glí. 

Scházíme se nejen na 
schůzkách, ale každých 14 dní 
vyrážíme objevovat a pozná-
vat přírodu na výpravu 

A KDO SE O NÁS STARÁ? 

Vedoucí našeho oddílu: Myš-
ka, Vodňýk, Krišot a Bubla. 

Myška 

„Aktivní práce ve 

skautu mi dává po-

cit, že dělám něco 

užitečného, a že svůj 

čas vkládám do ně-

čeho smysluplného.“ 

Myška - Martina Myšková - vůdkyně od-

dílu 

Vodňýk – Milan Mašát  

82. oddíl Mravenci na výpravě 

D 
nes se dozvíte 
něco více o Kri-
šotovi: Michal 
Malík - Krišot 

(18). 

V občanském životě dosud 
studuji gymnázium, a pokud 

budu mít alespoň trochu 
štěstí, měl bych ho i zdárně 
ukončit. Bohužel, studium v 
této podobě není to, co by 
mě jakkoliv naplňovalo. To je 
ostatně důvod, proč jsem se 
ve skautu přehoupl z člena na 

č inovn íka . 
A k t i v n í 
práce ve 
skautu mi 
dává pocit, 
že dělám 
něco uži-
tečného, a 
že svůj čas 
vkládám do 
n ě č e h o 
smysluplné-
ho, i když 
p o s l e d n í 

dobou v míře větší než by se 
mi líbilo. 

A co ve skautu dělám? Anga-
žuji se ve vedení 82. oddílu - 
tedy Mravenců při 92. 
.středisku Šípů, pokouším se 
vést roverský kmen Mandlo-
vých paštiček při 20. středis-
ku Pasát. Bokem jsem zapo-
jen do několika dalších men-
ších projektů - tedy české 
Jamboree Klíč, obvodní rove-
ring a tak všelijak podobně. V 
nejbližší době plánuji absolvo-
vat zdravotnický kurz ČČK, 
získat řidičské oprávnění a 
postoupit do dalšího ročníku. 
Mám rád špenát. 

Krišot 

Michal Malík - Krišot 

Mravenci. V pozadí 
nejvyšší kamenný via-
dukt ve střední Evropě 

„Samozřejmě, že 

jako správné světluš-

ky a vlčata hrajeme 

spoustu zábavných 

her, ale také stále 

něco nového objevu-

jeme.“ 
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Obrázky Trpaslíků 

Možnost vybrat si a rozhodovat se je podmínkou převzetí zodpovědnosti. 

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

   1 Klíč 2 Klíč 3 Klíč 4 Klíč 

5 6 7 Intercamp 8 Intercamp 9 Intercamp 10 Intercamp 11 Intercamp 

12 Inter-

camp 

13 14 15 16 Obvodní se-

tkání Prahy 10 

17 Obvodní se-

tkání Prahy 10 

18 Obvodní se-

tkání Prahy 10 

19 20 21 22 23 Republika - 

Excalibur 

24 Republika - 

Excalibur 

25 Republika - 

Excalibur 

26 27  28 29  30  31  

Respektovat a být respektován 

K 
nížka je určená nejen 
rodičům, ale i učitelům 

a ostatním vychovate-

l ům  p r a c u j í c í m 

s dětmi.  

Najdete tu zajímavý pohled na výcho-

vu dětí, ale spoustu doporučení určitě 

v y u ž i j e t e  i  p ř i  k o m u n i k a c i 

s dospělými. Mě osobně zaujala pro 

svou praktičnost a ukázku příkladů. 

Nejenže poukazuje na to, co by se 

dělat nemělo, ale navrhuje, jak  bude 

výchova efektivnější, pokud chceme, 

aby z dětí vyrostly zodpovědné osob-

nosti. A o to nám jde ve skautských 

oddílech především, ne? 

Možná, že až se do této knížky pono-

říte, bude vám trochu nepříjemné 

objevit, že každý občas dělá nějaké 

chyby v přístupu k dětem, které má 

na starosti. Ale zkusme se na chvilku 

zamyslet nad tím, jestli by nám bylo 

příjemné, kdyby nám někdo říkal 

(přikazoval, oslovoval, okřikoval atd.) 

to samé, co my 

říkáme dětem. 

Jak napovídá 

název knížky, je 

to všechno o 

respektu. Děti 

nás dospělé 

budou respek-

tovat, pokud 

my budeme 

respektovat je. 

Veverka 
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5 otázek pro Grizzlyho 

„Od té doby, co se neptám, se víc dovídám.“  

V 
ítejte v nekoneč-
ném řetězu, ve 
kterém si vždy 

jeden člen střediska vybírá, 
komu položí 5 otázek. A 
dotazovaný se další číslo 
stává dotazujícím... Tee-
pee pokládá otázky 
Grizzlymu. 

Grizzlyho jsem si vybral jako člo-

věka, který je zkušený a který má 

rozhodně co říci. Je to už skoro 

14 let, když jsem přišel poprvé do 

klubovny a když jsem jel poprvé 

na skautský tábor, který vedl 

právě Grizzly s Bagheerou. Rád 

bych ho tedy oslovil jako zkušené-

ho pedagoga, skauta ale i jako 

člověka, který měl vedle mých 

rodičů velký vliv na mou výchovu. 

1) Co vnímáš, že mají 
dnes děti v oddílech spo-
lečného s dětmi z doby, 
kdy jsi začínal chodit do 
skauta? Najde se něco? 

Byť mé skautské začátky 
„začaly“ před sedmdesáti lety, 
domnívám se, že se najde  něja-
ké společné, a ne málo.  

Úvodem trochu historie – vlče-
tem jsem se stal v květnu 1938, 
když se Československá repub-
lika chystala oslavovat 20 let 
samostatnosti, s velkou slávou 
proběhl X. všesokolský slet, 
jehož jsem se účastnil jako 
divák, po prázdninách však 
došlo k mnichovskému jednání, 
potupné zrádné smlouvě 
s hitlerovským Německem a 
Itálií a okrájení republiky 

v Čechách a na Moravě o 
tak zvaná území sudetská a 
Ostmark, na jižním Sloven-
sku o maďarská území 
včetně celé Podkarpatské 
Rusi. 

Proč to zmiňuji? Skautovat 
jsem začal v rodném měs-
tečku, v Polici nad Metují, 

v pohraničním broumovském 
výběžku, a moje první výprava 
byla na místo našeho letního 
tábora na Klučanku, hezké 

údolí za stolovou horou – skal-
ním městem Ostaš asi 7 km od 
našeho města.  Po cestě jsme 
cvičili skautské značky a hráli 
v lese na plíženou, opékali buř-
ty na kanadskou růži, naučil 
jsem se první skautskou píseň 
Stály báby,  prima počasí. Záži-
tek dle mého soudu, který by 
bralo i každé dnešní vlče.   

V létě po sletu jsme tam měli 
tábor s jehlanovými stany (tzv. 
rakouské celty) s podsadami, 
hry, vaření, noční hlídky – co si 
pro 8,5 letého kluka víc přát. 
Samozřejmě v noci jsme jektali 
zimou, spacáky, karimatky, 
matračky  jsme vůbec neznali, 
jen tenké vlněné přikrývky. 
Dnešní vybavení pro táboření a  
výpravy – tzv. „outdoor“ na-
prosto jinde. Zhýčkaní jsme 
nebyli, romantika a tužba po 
neznámém vše vyrovnaly. 

Co se ale po prvním táboře 
stalo? Mnichovský diktát naše 
tábořiště i s celou horou Ostaš 
i s Broumovskými stěnami a 
lesy zabral do Velkoněmecké 
říše jako Sudetengau, byl konec 
našich výprav do krásného 
okolí. Nacistický strašák a 
hrozba války se stupňovaly; 
přišel 15. březen 1939, konec 
republiky, Němci obsadili re-
publiku a začal protektorát.  

My zatím skautovali, středisko 
vzrůstalo, o prázdninách jsme 
vyjeli na bezva tábor, i když 
jsme zažili řádské bouřky. Na 
stožáru vlála československá 
vlajka, byť už byla zakázaná. Po 
prázdninách 1.září 1939 vypukla 
2. světová válka, potraviny a 
takřka vše na lístky-přídělový 
systém. My ale v naší krásné 
krajině chodili na výlety, vlčat 
nás moc nebylo – tak jedna 
šestka, vydával se střediskový 
časopis, tištěný na litografickém 
lisu. Připravovali jsme  se skau-
ty na tábor, vyráběly se nové 
podsady. O prázdninách vyjela 
na tábor nejprve děvčata, ale 

nedotábořila – německá armá-
da skautské tábory rozehnala. 
Takže my, chlapecké oddíly, 
měli po táboře – to jsem byl 
ještě vlče. 

Po prázdninách, 28. října 1940 
(v památný den republiky – 
jaká ironie) přijelo Gestapo, 
vyšetřovalo střediskového a 
zabavovali skautský majetek. 
Mému staršímu bratru a mně 
se podařilo zachránit středis-
kový prapor, velké portréty 
Svojsíka a Baden-Powella, na 
náměstí oznamovací skříňku a 
nějaké knihy. Stany, luky a 
řadu nářadí nacisté odvezli. 
Nastal tak První zákaz skau-
tingu. 

My jako děti v té době četli 
zatím vycházející Mladý hlasa-
tel s Rychlými šípy, knížky 
Jaroslava Foglara – moc jich 
tehdy nebylo, ale v 41. roce 
jsem dostal k vánocům Hochy 
od Bobří řeky – byl to pro 
mne fantastický zážitek. Asi po 
půl roce po zákazu skautingu 
jsem vstoupil do čtenářského 
klubu Mladého hlasatele – 
s názvem „Ochránci Polických 
stěn“, byli jsme 4 chlapci, já byl 
původně jediný skaut. Zane-
dlouho jsme z klubu vytvořili 
tajnou skautskou družinu, 
jejímž dokladem je naše kroni-
ka, vedená do konce války, 
kterou někteří z vás viděli a 
přikládám na ukázku pár strá-
nek. Vedle mne členy klubu 
byli skvělý Kamil Turek, dnes 
již zemřelý, a Jarda Weigel 
(dnes Divadlo Járy Cimrmana) 
a Zdeněk Streubel, dnes ředi-
tel školy v.v., nedávný význam-
ný starosta Broumova. Vzpo-
mínky na náš klub jsou pro nás 
nezapomenutelné. 

Znal jsem se výborně se svými 
skautskými vůdci, kteří mě 
zásobili za okupace veškerou 
dostupnou literaturou, takže 
jako gymnaziální tercián a 

Tee-pee se ptá 

Grizzlyho  

(pokračování na další stránce) 

Kronika Ochránci 
Polických stěn 

Obrázky z válečné 
kroniky 
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5 otázek pro Grizzlyho - pokračování 
příspěvky do vlčáckého časopisu. 
Bráškové to potom počítačově 
přepisovali, dopouštěli se však tak 
barbarských pravopisných chyb, že 
jsem tomu musel učinit přítrž. 
Samozřejmě při výuce ve škole 
jsem využil počítač maximálně 
včetně složitých chemických vzor-
ců.  

Dodnes koriguji v našem časopise 
s nejlepším vědomím a svědomím 
pravopisná zvěrstva řady přispěva-
telů (včetně Fleka a Tee-peeho).  
E-mail využívám značně, protože 
mám známé široko-daleko, včetně 
Skalistých hor a Honolulu. Mobily 
mám dva. 

3) Taky si myslíš, že spolu 
s dobou jsou i skautky čím 
dál tím hezčí, zajímavější a 
inteligentnější?  

To není jednoduchá otázka. Jako 
dítě jsem chodil 5 roků do nekoe-
dukované, chlapecké obecné ško-
ly, na gymplu od primy už byla 
s námi děvčata, a některá dost 
hezká a některá hodně chytrá; 
avšak mojí kamarádi z obecné 
pokračovali až do dnešní osmičky 
v chlapecké škole, děvčata měla 
vlastní školu, společný byl až závě-
rečný 4. ročník měšťanky (dnešní 
devítka). Dívky se snažily rovněž 
strojit s módou, tehdy ale mož-
nosti byly nesrovnatelně skrom-
nější, nemalovaly se, vlasy nebarvi-
ly, nějaké okování tělesných partií 
kromě náušnic u dívek (kluci ani 
náhodou, to bylo pod jejich úro-
veň) neexistovalo.   

Vzájemné chování děvčat a kluku 
bylo daleko reservovanější a trva-
lo až do dospělosti. Nějaké ob-
hroublosti nebo vulgarity vůči 
dívkám – to neexistovalo. Ony to 
prostě kategoricky nepřipustily.  

Myslím, že současné dívky jsou po 
stránce vnější úpravy i ve svém 
chování a jednání  vynalézavější, 
odvážnější, rafinovanější a samo-
statnější. Že by však co do krásna 
z vývojového hlediska došlo u nich 

k revolučním změnám, to pochy-
buji. 

4) Ví se o tobě, že jsi vydal 
celou řadu publikací. Líbí se 
mi tvé příspěvky do LUKu. 
Neuvažoval jsi nad vydáním 
knížečky zahrnující tvá celo-
roční povídání? 

Víš, že do střediskového časopisu 
přispívám dlouhodobě. Soubor 
svých článečků jsem prezentoval 
při žádosti o odbornou činovnic-
kou kvalifikaci (OČK) pro kulturu 
a estetiku, jinak ne. Samozřejmě 
většinu svých příspěvků mám ulo-
ženu, trochu jsem však na rozpa-
cích, koho by to zajímalo. 
V nedávné diskusi (viz můj příspě-
vek v LUKu 71) někteří spoluauto-
ři LUKu dali najevo, že některá má 
povídání národopisně tradiční, o 
obyčejích, pranostikách a zvycích 
apod. jsou čtením spíš pro rodiče. 
Přiznávám, že mě to zklamalo, já 
tím sledoval spíš jako informaci 
pro vedoucí při sestavování pro-
gramového chodu během roku. 
Budu o tom přemýšlet. Pro ně 
jsou atraktivnější módní témata 
keltskoirskoskotská a fantasy, jež 
jsou pro mě cizí. 

5) Kterou pranostiku bys 
pro čtenáře LUKu vyzdvih-
nul tento měsíc a proč? 

O svatém Jiří vylézají z díry hadi a 

štíři. 

Jednak připomínám všem známou 
pranostiku, že 24. dubna je svátek 
patrona všech skautů, a že jaro je 
vesměs definitivně tady a i stude-
nokrevní (hadi i žáby) se vesele 
probudili ze zimního dřímání. Bo-
hudíky se štíry starosti nemáme, 
z pavoukovců u nás pod kůrou a 
v listí nebo ve starých knihách žije 
3-4 mm velký štírek obecný 
s párem klepítek, loví drobný 
hmyz a roztoče. 

Příště: Grizzly po-
loží 5 otázek Poo-
hovi. 

Brychtovo Vlče, Štefan-Petrů: 
Skautské táboření (jedinečné), B. 
Řehák Základové skautingu a 
Skautský vůdce a měli jsme 
k disposici Základy junáctví A. B. 
Svojsíka. Vedle Foglarovek jsem 
přečetl z místní knihovny tamní 
rozsáhlou sbírku knih E. T. Setona.  

Přes krutou dobu války jsme byli 
plní romantiky, indiánské vzory, 
přírodu jsme v každé roční době 
měli za zády, v letě jsme spali pod 
stanem, vyřezávali totem, lezli 
s lanem po skalách, v zimě výpravy 
na lyžích, pořádali jsme s ostatními 
kluby závody ve slalomu a skoku 
na lyžích přímo ve městě – docela 
tvrdý kopec, mikulášovali jsme 
s docela dobrým ziskem i materi-
álním, od jednoho tatínka-cukráře 
jsme dostali celý dort, mohl bych 
hodně vzpomínat. Myslím, že i pro 
současné počítačové děti by to 
byly silné zážitky 

Po válce jsme všichni ihned skau-
tovali, zastávali funkce rádců, záhy 
vůdců, všichni 4 jsme byli absol-
venty Lesní školy, pak ale přišel 
Vítězný únor 1948 a 2. zákaz 
skautingu. 

2) Mnoho lidí v tvém věku 
už zcela rezignovalo na mo-
derní prostředky komunika-
ce, jako e-mail, internet a 
mobilní telefony. Jak se vy-
pořádáváš s moderní techni-
kou ty?  

S počítačovou technikou jsem se 
seznámil ve své profesi – moleku-
lová spektroskopie, jednak jsem 
měl v Praze po lékařské klinice 
hned druhý velký argonový laser 
z USA (1974), počátkem  80. let 
jeden z prvních infračervených 
spektrometrů „on line“ s data 
stanicí v republice. Počítač jsem 
používal též na hvězdné mapy – 
moje hobby, ale běžnému psaní na 
počítači jsem se s podivem dlouho 
vyhýbal. Psával jsem spíše na běž-
ném psacím stroji, a to zejména 

Když jsme v emocích, jde logika stranou. 

(pokračování z předchozí strany) 

Sv. Jiří 

Drak a panna 

Obrázky z válečné 

kroniky našeho klubu-

skautské družiny  
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Scout-Texový víkend ve Vídni 

2 8. - 30.března proběhl druhý 
víkend experi-

mentálních čekatelek 
Scout-tex a já Vám o něm 
opět podám zprávu. 

Velice příjemně mě překvapi-
lo, že se víkend bude konat v 
cizině a byla jsem taky velice 
zvědavá, jak zvládneme ob-
vykle nabitý scout-texový 
program zhustit tak, abychom 
si ještě stihli užít Vídeň. 

Ovšem už v autobuse se uká-
zalo, že mé obavy byly zbyteč-
né – cestou jsme sledovali 
propagační film, debatovali, 
plnili další kompetence do 
scout-texek, poslouchali vese-
lé příběhy z Vídně… 

Co se ubytování týče, rakous-
ká základnička byla velice 
příjemná, relativně blízko 
centra a také na pěkném mís-
tě – přímo naproti vinici. 

Už druhý den ráno se nemilo-
srdně rozběhly semináře a 
přednášky – bavili jsme se o 
personalistice, vedení oddílu, 
bezpečnosti… To všechno 
probíhalo docela zábavnou 
formou, takže jsme si chvílemi 
ani neuvědomovali, že se 
něco učíme. A takové učení 
mají rádi snad všichni. 

Odpoledne nás čekala hra 
v centru Vídně – v rámci na-
šich týmů jsme měli za úkol 
dojít na určená místa – koste-
ly, památníky, muzea - na 
mapě a tam splnit zadaný 
úkol. Když jsme tam po del-
ším či kratším hledání dospěli, 
připravil si vždy jeden z nás o 
dané památce průvodcovský 
výklad z předem daného ma-
teriálu, zatímco ostatní plnili 
„skupinový úkol“. 

Musím říct, že taková forma 
prohlídky Vídně byla velmi 
zábavná a z výklady kamarádů 
byly leckdy o dost šťavnatější 

než proslovy turistických 
průvodců. 

Některé skupinové úkoly byly 
opravdu zajímavé a vyžadova-
ly trochu odvahy, o to větší 
legrace to potom byla. Oby-
vatelstvo Vídně i turisté měli 
možnost zhlédnout veselé 
české skauty zpívající národní 
písně, hroutící se na jedné 
hromadě těl či zoufale se 
snažící seřadit se mlčky podle 
data narození. 

Poslední úkol se nám povedl 
splnit snad nejlépe – jeho 
znění bylo: vytvořte co nej-
vyšší věž z libovolného mate-
riálu. Chvilku jsme váhali, 
jestli by se dala použít i věž 
Stephans dómu, ale nakonec 
se nám díky odvaze a jazyko-
vé vybavenosti jedné členky 
podařilo vypůjčit si reklamní 
balónek na asi patnáctimetro-
vé šňůře, což z nás učinilo 
naprosté vítěze. 

Po návratu proběhly další 
semináře na témata, jako je 
třeba zajištění akce, komuni-
kace, Stanovy Junáka.  

Večer jsme mezi sebou uvítali 
rakouského skauta Georga, se 
kterým jsem si docela příjem-
ně popovídali nejen o rakous-
kém skautingu. Moc se mi 
líbilo, že do debaty se zapojili 
skoro všichni a že Georg 
neřekl jen pár strohých infor-
mací, ale snažil se nám přiblí-
žit, jak u nich skautování doo-
pravdy vypadá. 

V neděli jsme si v naší základ-
ně užili poslední dva seminá-
ře, poobědvali jsme a vydali 
jsme se k autobusu. Protože 
nám zbývalo ještě pár hodin 
navíc, byli všichni hrozně 
zvědaví, co se bude dít. Když 
se však na obzoru objevilo 
velké kolo, bylo to jasné – 
Prater. 

Ještě předtím, než jsme vlétli 

do víru adrenalino-
vých atrakcí, zahráli 
jsme si pár her, při 
kterých (alespoň 
mě) adrenalin stou-
pl též. Poté, co 
jsme si pohazovali 
nebohými dobro-
volníky z ruky do 
ruky a zahráli si na běžící pás, 
nás čekala stavba věže 
z našich těl. Pocit, který jsem 
měla, když se naše dvoupatro-
vá věžička klátila sem tam a 
každou chvíli se mohla roz-
padnout, byl sice trochu jiné-
ho druhu než ten o půl hodi-
ny později na horské dráze, 
zato byl mnohem opravdověj-
ší. 

Prater jsme si užili se vším 
všudy – vyjeli jsme si na rus-
kém kole, někteří odvážlivci 

zkusili volný pád, jiní řetízko-
vý kolotoč ve dvacetimetrové 
výšce a klasici samozřejmě 
nezapomněli na horskou 
dráhu. 

Cestou domů už byli všichni 
dosti vyčerpaní, ale, jak už 
jsem říkala, Scout-tex je nabi-
tý nejen programem, ale i 
energií, takže jsme se nako-
nec přece jen vzpamatovali, 
vystoupili z autobusu a vyšli 
směrem ke svým domovům. 

Víkend ve Vídni mi ukázal, že i 
při spoustě programu může 
být rovnováha mezi učením 
se a zábavou, a tak se vždy 
najde chvilka na kulturu, po-
znávání nových věcí, ale i 
přátel. 

Amico 

Prubířským kamenem úspěšné výchovy je to, jak se děti chovají v naší nepřítomnosti. 

„Poté, co jsme si poha-

zovali nebohými dob-

rovolníky z ruky do 

ruky a zahráli si na 

běžící pás, nás čekala 

stavba věže z našich 

těl.“ 

Pořád bylo co fotit 

Návštěva rakouského skau-
ta 

Divoká jízda po rukách 

Ruské kolo v Pratru 

Foto: Amico 

Foto: Amico 

Foto: Amico 

Foto: Amico 
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…dětem důvěřujeme méně, a tak jim odměnu dáme až po splnění žádaného, zatímco dospělé uplácíme často už předem. 

Scout-Tex - druhý víkend podruhé 

V 
ídeň... 

....umcaca, umcaca, 

umcaca, umcaca, 
umcaca, umcaca, umcaca, 

 

Část I.; pro dámy: 

Začínáme úkrokem levou nohou 

dozadu. Tedy nastupujeme do 

autobusu plni očekávání, dalšího 

dobrodružství s experimentem. 

Máme za sebou již jeden, co přine-

se tento? Zkontrolujeme, jestli stojí-

me pevně na nohou, podpatky jsou 

záludné, lehce držíme partnera za 

rameno. 

V pozdních hodinách dorazíme 

před vídeňskou klubovnu, baťůžky 

se scouttexkou... Uléháme vyčer-

páni. Díváme se stále ve směru tan-

ce, dbejte na tempo, umcaca, umca-

ca... 

Probudíme se valčíkem, po ránu 

nás čeká rozcvička, a proč ne? Je 

to zdravé. Máme před sebou celý 

den zážitků, začínáme přednáška-

mi. Hned po prvním bloku výuky 

vyrážíme vzhůru do velkoměsta. 

Dívejte se pánům přes rameno. Vím, 

že Váš partner vypadá jako onen 

podivuhodný mladík, co je na obráz-

ku před vídeňskou operou, má vlastní 

i čokoládu, egoista. 

Sešlivší se na náměstí před zná-

mým _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Zahra-

jem si hru, dám ti papírky, půjdeš 

po cestě a dozvíš se něco o Vídni. 

Znáš Stephansdom a Albertinu? 

Chceš se se mnou podívat na 

hrobku Marie Terezie? Zavázali 

nám oči šátky, aby to bylo pře-

kvápko. A bylo, to vám řeknu, jen 

mi chyběl obchod se suvenýry, 

kde bych si mohla pořídit sádrový 

o d l i t e k  r a k v e  n ě j a k é h o 

z Habsburků. Dýchej potichu, není 

pěkné, když muži slyší tvůj dech, 

éterické se ztrácí. Odpoledne bylo 

ve jménu přednášek, přednášejí-

cích, přednášeného přenosu infor-

mací k našemu přínosu (nepleťte 

si přínos a podnos, přínos vám 

vždy nebude donesen až pod nos; 

pozn. autora). Nakroč si pořádně a 

ve výkroku už musíš nohu točit, chyť 

tempo a švih, neboj se, nespadneš, 

podrží tě. 

Večer jsme se setkali s místním 

skautem ve vínovém kroji. Úžasná 

barva krojů, když se sepere, tak to 

nic moc není, ale je jako právě 

vyteklá krev (alespoň taková je 

moje zkušenost s vyteklou krví). 

Má manželku, která není skautka, 

ale je pro skauty přínosem. Taky 

neshledává rozdílu mezi rakouský-

mi a českými skauty. Je to usměva-

vý pán, moc se mi líbí barva jeho 

hlasu. Nech se unášet, jen vnímej ten 

pocit, neboj, povede tě. 

Pak jsme se jen oddávali hře na 

kytaru, flétny, zpěvu..., ...než jsme 

vyčerpáním usnuli. 

„Probudíme se 

valčíkem, po 

ránu nás čeká 

rozcvička, a 

proč ne? Je to 

zdravé. Máme 

před sebou celý 

den zážitků, 

začínáme 

přednáškami.“ 

(pokračování na další stránce) 

Stavba věže 

V hrobce Habsburků 

Foto: Efča 

Foto: Efča 

Foto: Efča 
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Náš mozek je uzpůsoben tak, že pokud se má něčím zabývat, potřebuje v tom vidět smysl. 

Scout-Tex - druhý víkend podruhé - pokračování 

Č 
ást II.; pro pány.: 

Začni jako první, nakroč 

pravou dopředu a dej pozor 

na velikost kroku. Není schopna se ti 

krokem vyrovnat, je menší. Neboj se, 

spoléhá na tebe, půjde tam, kam 

půjdeš ty. 

Druhého dne ráno zase nanovo. 

Vstát za rytmu valčíku, dojít si na 

wc nebo cw (po ránu se to plete), 

vyčistit si zuby a nasnídat se, nebo 

obráceně. A pak přednášky, před-

nášky. Je to zvrhlé, ale přednášky 

mě, fakt, baví - touha a možnost 

zjistit něco nového - možná to 

vím, možná ne. Tanec je jako loterie 

(ne, teď není chvíle přemýšlet nad 

Marií Terezií, že zavedla Lotynku), 

vybereš si dívku a nevíš až do posled-

ní chvíle,  jestli vám tanec bude ladit. 

Hráli jsme taky hry, třeba hututu-

tu, ale to už včera, dnes jen aby 

nám ty nohy neupadli. Pracujeme 

venku na svém projektu, je nejvyš-

ší čas ho začít vymýšlet. Teoretic-

ky se to vždycky lépe praktikuje 

(kdo pochopil mou slovní hříčku?). 

Víš, že čeká na to, že ji budeš bavit a 

udržovat s ní rozhovor. Když nevíš, 

co říct, bavte se třeba o chroustech. 

Nesmrtelnost chrousta, co by na to 

řekl Nietzsche?! 

Zabalit, uklidit, naobědvat se. Po-

slední úkoly před odjezdem. Sbo-

hem a šáteček, máš vlasy plné 

cukru. Když jsme si mysleli, že se 

neuvidíme, dáma s cukrem ve 

vlasech si nás přivábila čtvrtí Pratr. 

Už si nevšímáš okolí, žiješ pouze 

v tom rytmu, máš ruku na lopatce, 

ale zahrada je daleko. Okolí neexis-

tuje, bojíš se? Ne proč, smířen se 

světem žiješ. 

Hráli jsme důvěropodporové hry, 

smrkonosoplenou zachytávali jsme 

pláč, snad strachy či Dobrovské-

mu na paškál. Postavili jsme věž 

z lidských těl, odvaha a my se dali 

krájet. Pak vzhůru za zábavou. 

Nespouštěj ji z očí. Klid. 

Bojíte se výšek? Já jo, a jak! Nej-

lepší, co jste mohli udělat, bylo 

vlézt do kabinky ruského kola a 

vznést se do nebe (mezitím se 

křečovitě držet tyče a nedívat se 

ven). Zase jsem jednou pokořila 

samu sebe. Umcaca, umcaca... 

Cukrová vata, ta nervy uklidní, 

mám to ozkoušené. Tohle je asi 

fakt konec. Nasedáme do autobu-

su, motor již vydává zvuky. Pro-

gramem v autobuse se protlučeme 

až do Prahy. Vídeň, mám tě ráda, 

ale Prahu, Prahu víc. Zastav se, až 

uslyšíš poslední takt, ne ještě ne, 

umcaca, umcaca, 

pozor, umcaca, teď! 

… 

Efča 

„Bojíte se výšek? 

Já jo, a jak! 

Nejlepší, co jste 

mohli udělat, 

bylo vlézt do 

kabinky ruského 

kola a vznést se 

do nebe.“ 

(pokračování z předchozí strany) 

Ruské kolo 

Triumfální příjezd 

Foto: Efča 

Foto: Efča 
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„San 

Francisco, 

Lake Tahoe, 

Yosemite NP, 

Sequoia NP, 

Death 

Valley...,  

„Grand 

Canyon, Las 

Vegas,  

Los Angeles, 

Hollywood, 

Pacific coast“ 

Tuleni schazující se do vody na 
molech San Franciska 

Tramvaj tažená lanem do 
příkrého kopce, v pozadí Al-

catraz 
Golden Gate Bridge – brána 
do města, kde se těžilo zlato 

Lombard Street – neklikatější 
ulice na světě a naše auto… :) 

Yosemite National Park – 
nejkrásnější příroda 

Největší stromy na světě 
v Sequoia National Park 

poušť v Death Valley 

Las Vegas – město kasín 

Grand Canyon s řekou Colo-
rado (color red = červená 

řeka) 

Moji spolucestující na chodníku 
slávy v Los Angeles – nejšpina-
vějším americkém městě. 

Možná se…mnoha lidem uleví, když zjistí, že trestat nemusí a přesto mohou být dobrými a zodpovědnými vychovateli. 

A 
hoj všem čtenářům!                                          
Během našeho výletu 
skrz naskrz Kalifornií, 

na cestě z Los Angeles do Santa 
Barbary podél pobřeží Pacifiku 
někde okolo Malibu, podařilo se 
mi připojit k bezdrátové síti a 
stáhnout nové číslo Luku.  

Shltl jsem ho jedním dechem. Tak 
super povídání, jaké napsala Amico 

jsem už dlouho nečetl. Patičky o 
Chucku Norrisovi jsou důvodem, 
proč přejet na další stránku :D. 
Zkrátka všechny příspěvky super. A 
jak píše Grizzly, pokud přibudou 
příspěvky od mladších, jenom dobře! 

Na všechny vzpomínám a všem posí-
lám pozdravy. Rodičům, střediskové 
radě, Camelotu, Excaliburu a prostě 
celému středisku. Tentokráte 
z Kalifornie, státu, kde je guvernérem 

Arnold Schwarzenegger, kde se pěs-
t u j e  s p o u s t a  v í n a ,  k d e  s e 
v Hollywoodu točí filmy a kde je tolik 
národních parků a tolik věcí ke kou-
kání, že jsme byli rádi, že jsme stihli 
to nejdůležitější. 

O prázdninách bych měl jet na dva 
měsíce s americkými skauty na tábor 
do národního parku Yosemite, tak 
možná bude i americká verze Luku :) 

Tee-pee 



Po 16:00-17:30 80. oddíl Trpaslíci 5-10 let 
St 17:30-19:30 80. oddíl Osmdesátka 10-15 let 
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Psali jsme před lety: Svojsíkův závod 2005 

J 
e mnoho článků, 
co jsme ve středis-

ku napsali – ať už 

do Luku či na nějaký web. 

Mnohé z nich sklidily vel-
ký úspěch, proto bychom 

vám rádi znovu připomí-

nali ty nejzajímavější. Ten 

následující je ze Svojsíko-
va závodu v roce 2005. 

Napsat reportáž není jen tak, 

zvlášť, když jsem se rozhodla, 

že jejím hlavním tématem 

bude nedávno uskutečněné 

obvodní kolo Svojsíkova zá-

vodu. A navíc když jsem tam 

vlastně byla s dvěma světluš-

kami na „výpravě“, takže jsem 

všechno dění sledovala spíš 

z povzdálí.  

Samotný závod začínal až 

v sobotu po poledni, ale ně-

které oddíly dorazily už v 

pátek stejně jako my a 922. 

smečka vlčat. Takže už 

z pátku na sobotu spalo 

v Měsíčním údolí ve stanech 

spoustu účastníků různého 

věku. Další část skautů, skau-

tek, ale i světlušek a vlčat 

přijela během sobotního do-

poledne, kdy se také pomalu 

začínal rozjíždět doprovodný 

program připravený pro kaž-

dého, kdo měl v sobě alespoň 

trochu odvahy zapojit se do 

hry a vyzkoušet si něco nové-

ho. Naplno se všechny aktivi-

ty rozjely po samotném star-

tu závodu. A tak ten, kdo se 

zrovna netrápil s mapou na 

trati, mohl malovat na tělo, 

boxovat, hrát kroket, střílet 

z luku nebo si vybrat z dalších 

zajímavých činností. Počasí 

nám přálo a tak 

zatímco na trať 

vybíhala jedna hlídka 

z a  d r u h o u , 

v Měsíčním údolí se 

sportovalo a tvořilo.  

Na soutěžící hlídky 

(bylo jich celkem 11, 

včetně těch mimo 

závod), čekalo cel-

kem 11 stanovišť. 

Vedle těch tradič-

ních jako je uzlování 

nebo zdravověda se 

závodníci setkali 

s přenášením vody 

nebo lanovou láv-

kou. Do cíle doběhli 

všichni, nikdo se 

neztratil.  

Večer se pak každý 

oddíl mohl předvést 

na poli hudebním či 

divadelním. Kromě 

zábavných výstupů 

byly doprovodem 

k ohni písničky a hra 

na kytaru. První den obvodní-

ho setkání pomalu končil. 

Nedělní ráno bylo zahájeno 

rozcvičkou a všichni účastníci 

se během dopoledne sešli na 

velké hře „Vláčky“. Protože 

každý představoval vagónek 

nebo mašinku, mohly se se-

stavovat různě dlouhé vlaky, 

které cestovaly mezi nádraží-

mi a převážely zboží. Občas 

plnily speciální zakázky a cí-

lem každého bylo vydělat si 

co nejvíce peněz. Hra se neo-

bešla bez taktizování a hlavně 

domlouvání s ostatními. Po-

kud šel tou dobou někdo po 

lesní cestě v okolí hracího 

území, rozhodně nemohl 

přehlédnout ani přeslechnout 

skupinky dětí, jak přebíhají 

např. mezi Prahou a Děčínem. 

Vítěze hry ale hlavně také 

vítěznou hlídku vyhlásili orga-

nizátoři na závěrečném nástu-

pu. Jak se kdo umístil určitě 

víte, pokud ne, najdete vý-

sledkovou listinu na http://
www.skauting.cz/praha10. 

Důležité je, že díky Svojsíkovu 

závodu si skautky a skauti 

z Prahy 10 nejen procvičili 

svoje znalosti a dovednosti, 

ale že se také navzájem po-

znali a společně strávený 

víkend jim přinesl nové zážit-

ky. 

Veverka 

…kdo dnes chválí, může zítra kritizovat. 

„A tak ten, kdo se 

zrovna netrápil 

s mapou na trati, 

mohl malovat na 

tělo, boxovat, hrát 

kroket, střílet 

z luku nebo si vy-

brat z dalších zají-

mavých činností.“ 

Reklama: 



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 Mravenci 5 -10 let 

Dětský oddíl Mravenci 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 

Děti kromě lásky potřebují i uznání. 

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 


