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Foto: Tee-pee

Luk zachycuje pozitivní zážitky!

L

éto se chýlí ke konci,
blíží se barevný čas
podzimní, babí léto
klepe na dveře.

Po dvou měsíční pauze znovu
začíná škola. Září je také jako
leden měsícem velkých změn.
Vždyť právě záři je začátkem
nejen nového školního roku, ale
i skautského a akademického,
ale také měsícem zápisů na vysoké školy, což je malý krok pro
člověka, ale velký krok pro lid-

stvo. Loňský rok už skončil a
nový už začíná. Zanedlouho se
listy na stromech začnou přebarvovat a tím vytvářet přehršel
barevných kombinací a dokreslovat tím mozaiku metamorfóz
přírody, která nás každodenně
obklopuje. A nejen proto se
rozhlížejte kolem sebe a nepřestanete se divit. Čím déle se
zabývám zákonitostmi, kterými
se řídí vesmír, příroda a náš
svět, tím více jsem udiven nad

dokonalostí a elegantností tohoto systému. Nezapomínejte se
rozhlížet kolem sebe a zamýšlet
se nad věcmi kolem sebe. Listy
tohoto vydání LUKu jsou popsány vzpomínkami připomínající
uplynulé zlomky zážitků, které
zvolna odnáší řeka času. Mnoho
osobních pozitivních zážitků
v novém školním roce vám přeje
tvůrce tohoto článku Pošťák
Pavel Košťál - Pošťák,
člen Týmu Luk

V patičkách stránek najdete citáty od Štaflíka, která ukazují, jak rychle se svět mění
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Krátké zpravodajství 92. střediska Šípů

V

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

„Letních táborů se
letos účastnil rekordní počet dětí.“

Dne 12.6. se uskutečnila
Grilovací párty pro všechny
členy a příznivce a přátele střediska. Oproti předpovědi nepršelo, a tak jsme si mohli vychutnat připravené občerstvení,
popovídat si s vedoucími a
přáteli, podívat se na zajímavé
videa a zahrát si i nějakou tu
hru. Fotky z akce naleznete na
http://picasaweb.google.com/
ondrej.kubera/GrilovaciParty
[1]

oddílu Trpaslíků, a Vodník,
vedoucí 82. oddílu Mravenců,
chystají svoji svatbu. Hned
v září. První víkend. Rád bych
jim oběma za středisko popřál
co nejvíce co nejšťastnějších
let společného života.

V srpnu probíhají dva vzdělávací kurzy - ILŠ Nucleus
(pro budoucí instruktory) a
VK Polojasno (pro budoucí
vůdce) na jejichž zajištění se
podílejí Tuleň, Veverka, ŽuŽu, Iáček, Flek a další činovníci střediska. Stranu účastníků oživuje Koleno, Štaflík,
Vodňýk a Myška. Nechť všichni nasbírají hodně zkušeností.

Nováčci v oddílech? Ano
jistě jako každý rok. Děti
přecházejí z oddílů mladších
ke starším a s tím se mění
charakter programu a i objevují se noví kamarádi. A kdybyste věděli o zájemcích
vstoupit do oddílu nejmladších… tak je pozvěte k nám
do střediska.

Rekonstrukce táborové
studánky proběhla v průběhu letošních táborů. Položili
jsme zámkovou dlažbu, která
nahradila kamení a štěrk. Dále
jsme předělali schodiště.
Pro LUK zpracoval Flek

ODKAZY K ČLÁNKU:
[1] - http://picasaweb.google.com/ondrej.kubera/GrilovaciParty

„Voda s rodiči bude!
Termín byl zvolen
na první víkend v
září tj. 5.-7.9.2008.
Tentokráte na řeku
Ohři.“

Na zajištění vzdělávacích
kurzů ILŠ Nucleus a VK
Polojasno se podílí činovníci našeho střediska

Letních táborů se letos
účastnil rekordní počet dětí.
Postaveno bylo všech 45 podsadových stanů pro více než 70
dětských nocležníků. Někteří vedoucí dokonce museli vzít
za vděk tee-pee stanem. Ještě
štěstí, že roverské kmeny střediska letos zvolili jako formu
tábora putování (Rumunsko a
Beskydy).

Myška úspěšně složila poslední
závěrečnou zkoušku a získala
tak titul MUDr. v oboru
zubařství. Skvělá zpráva pro
naše zuby!

Odstranění starého štěrku

Nová dlažba

Voda s rodiči bude! Termín
byl zvolen na první víkend v
září tj. 5.-7.9.2008. Tentokráte na řeku Ohři. Finální registrace je 25.8. Kdo má zájem,
tak nechť se ozve Janě Nedbalové (j.nedbalka@seznam.cz) či
S a š o v i
K u r z o v i
(kurz@topcon.cz). Více informací již v tomto čísle ve zvláštním článku.

Nové schody a
dlažba zajistí
bezpečnější

Myška, dlouhá léta vedoucí 80.

přístup k vodě

Úprava koryta

„Všechno, co mohlo být vynalezeno, již vynalezeno bylo“ Charles H. Duell, americký patentový úřad, 1899
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Trpasličí táborová abeceda

T

ábor už je za námi,
ale nedá mi to, abych
se za ním ještě neohlédla. A tak vznikla tahle
táborová abeceda.

A

– AUTA – aneb tři veteráni – pěkné zpestření táborového programu se super terénní
jízdou po louce.

B
C

– BANG – aneb vyplnění
volných chvil – taky se hráli
sabotéři, fazole, lovci pokladů...
– CESTIČKY/STEZKY –
aneb ukázali jste, že toho
spoustu umíte a odvedli jste velký
kus práce.

D

– DRUŽINY – aneb originální středověké šestky – na
začátku jste do hry vstupovali jako
Kováři, Rybáři a Rolníci, ale nakonec se z vás stali Rytíři ohně, Rytíři vody a Rytíři země.

E

– ETAPA – aneb středověk v roce 2008 – úžasné
kostýmy, nezapomenutelné pasování na rytíře, roztodivné úkoly,
jarmark se spoustou atrakcí, divadlo, krčma, vyplácení peněz, noční
pozorování banditů, velká bitva a
závěrečná cesta za pokladem.

F
G
H
CH

– FLEK – jeden z mnoha
vděčných táborových strávníků.

– GO HOME – aneb 14
dní uteklo jako voda a přišel
čas balení, bourání a loučení.
– HRAD – aneb originální
stan vedoucích.

– CHRAMPEJŠTÍ –
aneb bez toho se tábor
neobejde - jedna ze základních
potřeb pro rozdělání ohně.

I
J

– INTENZIVNÍ – aneb
spousta zážitků, pocitů a sil a to
jak dětí, tak vedoucích.
– JEŽEK, BERUŠKA,
BROUČEK, ANAKONDA, MARTIN, BETRY, BOŘEK – aneb Trpaslíci na letošním
táboře.

K

– KUCHYNĚ – aneb jíst
se na táboře musí – služby v
kuchyni se vám moc nelíbily, ale
langoše, smaženky nebo ovocné
knedlíky určitě stály za to.

L
M

– LIŠTIČKY – aneb potvory zrzavý.

– MYŠKA, PUŠKA,
KAPŘÍK, MALÍČEK –
aneb trpasličí táborové vedení.

N

– NÁDOBA DÍKŮ –
aneb trocha milých slov –
umět poděkovat je někdy těžké,
ale díky i za maličkost potěší.

O

– OHEŇ – aneb tradice –
zahajovací oheň, závěrečný
slibový oheň, zapalování pochodněmi, scénky družin, hry a spousta
zpívání.

P

– PRAXE – aneb učení o
prázdninách – dozvěděli jste
se spoustu nových věcí a své znalosti a dovednosti jste si mohli
ověřit v praxi – třeba při výrobě
silnice pro angličáky, při balení
batohu nebo při hledání těch
správných rostlin.

R

„Etapa...úžasné
kostýmy,
nezapomenutel
né pasování na
rytíře,
roztodivné
úkoly, jarmark
se spoustou
atrakcí, divadlo,
krčma,
vyplácení peněz,

– RULETA – aneb každodenní pobavení – to bylo
napětí co si kdo vytočí, zda to
bude něco příjemného nebo nemilého, zda z toho budou mít užitek
všichni nebo se to bude týkat jen
někoho.

pozorování

S

závěrečná cesta

– SLIB – aneb velký krok
pro vlče či světlušku – jsem
moc ráda, že Ježek mohl tento
krok učinit.

T

noční

banditů, velká
bitva a

za pokladem.“

– TÁBOR – aneb prostě
tábor – 14 dní bez mámy a
(Pokračování na stránce 4)

Divadlo

Etapa

Zapalování ohně

Zahajovací oheň

Bang

Výlet

Účastníci tábora
Trpaslíků:
Anakonda,
Beruška, Betry,
Bořek, Brouček,
Ježek, Martin.

„No jo, ale k čemu je to dobré?“ ptal se inženýr vývojové divize IBM nad mikročipem v roce 1943
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(Pokračování ze stránky 3)

„Zlatokopové...spolu
s ostatními oddíly ze
střediska jsme se vžily do role zlatokopů
a snažili jsme se najít
co nejvíce zlata a
výhodně ho prodat..“

táty v přírodě, všichni jste to
zvládli a doufám, že máte na
co vzpomínat.

U

– URPUTNÝ HON
ZA STŘÍBRŇÁKY –
aneb uklízet se musí – udržet
si pořádek ve stanu bylo těžké, ale odměna v podobě
stříbrňáků stála za to, a co
teprve jejich utrácení za sladkosti při závěrečné hostině!

hrad, utratili penízky v Rumburku a poznali blíže okolí
Taubenheimu.

Z

– ZLATOKOPOVÉ –
aneb velká hra – spolu s
ostatními oddíly ze střediska

Malíček

V

– VÝLETY – aneb
hurá mimo tábor – podívali jsme se na Kamenický

Obrázky
zážitků:

jsme se vžily do role zlatokopů a snažili jsme se najít co
nejvíce zlata a výhodně ho
prodat.

Rolníci

Ježek skládá vlčácký slib

Táborové prožitky členů Camelotu

S

kautky a skauti
přímo ve Šluknově
napsali a nakreslili

své dosavadní zážitky z
tábora. Příspěvky psali
autoři ještě, když měli

vše v čerstvé paměti a
proto jejich články mají
tu správnou šťávu.

Skvělý zážitek

S

Autorka: Banchee
Nalezení štěněte

kvělý zážitek se
konal
minulou
sobotu 5.7.08 na
táboře. Asi kolem 11 hodiny přijel oddíl Osmdesátka. My jsme hráli softbal.
Jejich
výrazy
v obličejích stály za to.
V každém se zračila únava a chtíč po odpočinku.
Chvilku potom, co dorazili,

jsme dohráli softbal a šli na
oběd. Oni, jakožto nově příchozí na tábořiště, si museli
postavit stany a vše. Když
jsme se najedli, tak nám začal
polední klid. Jelikož jsme se
dlouho nezasmáli, tak jsme se
šli koukat do kina. Film byl
ten, že herci byli členové 80.
oddílu, jak staví tábor, a diváci jsme byli my, 1. oddíl Camelot.

Občasné chechtání a povzbuzování na něčí účet vyprovokovalo Kobihu, která na nás
vyběhla a hrozila: „Vezmu
vaše postele a dám je našim
dětem“. Její hrození nás vystrašilo, tak jsme se pak raději jen koukali a nic neříkali.
Ale stejně to byla sranda :-).
Havran

Soutěže s rodiči
Autorka: Čoky
Den s rodiči

Autor: Žluťásek
Bazén v Rumburku

K

dyž jsme měli
celý náš oddíl
Camelot
návštěvní den rodičů, tak
s tím samozřejmě souvisely i různé soutěže.
Všechny soutěže začaly
v sobotu hned po seznamovací hře. Jako první jsme hráli
fotbal na louce, kde nám
balíky sloužily jako brány. Do
týmů si kapitáni vybírali celé
rodiny. Já jsem, bohužel, byla

v týmu, který nevyhrál.
Po obědě jsme v soutěžích
pokračovali. Následovala
totiž hra s vázáním uzlů. Každý se musel držet provazu,
takže jsme se různě přelézali.
Další soutěž byla pro skupinky po třech lidech. Po louce
bylo rozestavěna 10 stanovišť
s logickými úlohami a tyto
skupinky obíhaly postupně
všechna stanoviště. Touto
hrou skončily soutěže

Foto: Veverka

Fotbal na louce
s rodiči a u večerního ohně
byly vyhlášeny výsledky…
Pája

„Nevidím žádný důvod, proč by lidé chtěli mít doma počítač“ Ken Olson, prezident a zakladatel Digital Equipment Corporation, 1977
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Rumunský deníček

Foto: Kulda

aneb Jak Irminsûl putoval po horách

0

. DEN PŘEDCESTOVNÍ

Na Hlavním nádraží
se nás shledává všech 9 –
Amico, Čahoun, Efča, Koleno,
Kulda, Nowy, Pepek, Štaflík a
Tom. (Ani byste nevěřili, jak
je abeceda náročná)
Naplněni optimismem se vydáme ku vlaku a nasedáme.
Vzhůru do Rumunska!
1. DEN CESTOVNÍ

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

Otlačené probuzení na podlaze
kupé. Hned na to se rozvine drama: Efče se ztratila taštička
s doklady, mobilem a foťákem. Po
důkladném procházení vlaku se
Efče vrací alespoň občanka.
V Budapešti se klukům podaří část
peněz vyměnit, ovšem domluvit se
s obsluhou směnáren bylo prý
vskutku perné. Krajina panonská
je nádherná.
Vystupujeme v Devě, připadáme si
jako v jiném světě, všichni na nás
koukají. Kupujeme lístky, podaří
se nám vyměnit zbylé peníze.

Foto: Amico

Cestujeme vlakem v Rumunsku
Cpeme se do vlaku, po vystoupení
jdeme ve vedru pěšky kapku bloudíme.. Nakonec se nám podaří

chytit stopa do Guru Zlata za 50
eur a ani smlouvat se nám nedaří
(a to to prý Rumuny ohromně
baví). Večer končíme na tábořišti,
potkáváme partu Slováků. Dále už
jen spíme.. Ach, ta nádhera…
2. DEN VYRÁŽECÍ

Zaspíme, přesto vyrážíme celkem
s elánem,. Poprvé zkoušíme desinfikovat vodu, ale v tu chvíli ještě
netušíme, jakých neuvěřitelných
chuťových vlastností vody nabude.
Po chvilce cesty po silnici si stopneme velice laskavého a usměvavého kamioňáka, který nás vyveze

Cesta
se
vytrácí,
šplháme po
svazích, přeskakujeme
kameny.
Nakonec
jdou Koleno s Čahounem napřed
a my na ně asi tři čtvrtě hodiny
čekáme ve společnosti družných
komárů.
Nakonec se hlídka vrací a hlásí, že
našli tábořiště. Neradi, ale pokračujeme. Brodíme se ledovou vodou, ale nakonec jsme děsně rádi,
že máme kde postavit
stany.
Večeříme – dělíme se
na špekouny a nešpekouny, každá skupina
si ukořistí vlastní
kotlík, dále už jen
jíme, spíme.

Guru Apei

„S postupem
času je ale cesta
stále užší a
neupravenější.
Pak potkáváme
poslední lidi na
další dva dny.“

3. DEN BLOUDÍCÍ

Opět se vypravíme o
dost později, než jsme
chtěli, Kolenovi se
Jízdu stopem jsme si vyzkoušeli několikrát začíná rozsypávat
batoh.
až na kopec k jezeru Guru Apei.
Koleno obětuje své diskosušenky Nejdříve asi dvakrát brodíme řeku
a pánovi je věnuje. Měl docela a doufáme, že již naposled (Ach, ta
naivita!)
radost.
Dáváme do vody druhý prášek Nakonec jdeme v řece
(Slovy Čahouna: „ Ten s**č, co má skoro pořád. S Efčou si
potlačit toho prvního s***e.“) půjčujeme sandály, atletičVoda přesto chutná jako bazén, tí chlapci nám je vždy
ovšem s trochou šťávy a vypnutou galantně přehodí přes
říčku.
chutí to jde.

„Nakonec

Foto: Štaflík

Jdeme po cestě, jak jinak, než do
kopce, jednou se vracíme do megakrpálu, ale stále si nepřipadáme
ztraceni.
S postupem času je ale cesta stále
užší a neupravenější. Pak potkáváme poslední lidi na další dva dny –
nějaké lesníky a Čechy
v teréňácích.

jdeme v řece
skoro pořád.“

Později odpoledne kluci
najdou pěkně zarostlou
lesní cestu, po které se
tedy všichni vydrápeme.
Soutěž o nejvydatnější
emo šrámy suverénně
Foto: Štaflík
vyhrávám. Boty kupodivu
stále suché.
Dezinfekce vody
(Pokračování na stránce 6)

„Myslím si, že na světovém trhu je místo pro maximálně 5 počítačů“ Thomas Watson, ředitel společnosti IBM, 1943
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(Pokračování ze stránky 5)

Foto: Štaflík

„No, a najednou
jsme ve výšce 2000
m, a to jsme se tomu
předtím v průvodci
smáli...“

Nakonec zmoženi dorážíme
na kouzelnou
„milkaloučku“ s
úžasně měkkou
trávou, na které
se skvěle dají
dělat kotrmelce. Po večeři a
osvěžující koupeli v řece (jako
by té vody nebylo dost) zaléháme za světla a se
slepicemi.

z kamenů a vydáváme
se po ní.
No, a najednou jsme
ve výšce 2000 m, a to
jsme se tomu předtím v průvodci smáli..
Potkáváme přátelského baču, nabízíme Foto: Štaflík
Štaflíkem zakoupené
cigarety, psi nás nesežerou a máme ovšem nejmenší zpožbača nám i poradí.
dění za celý pobyt.
Dáváme se na strastiplnou
cestu na vrchol hory, ale

Stoupáme do včera seběhnutého kopečku, je to pěkFoto: Štaflík ně demotivující, ale co se
dá dělat. Dáváme se na
značenou cestu, ta je
ovšem značena v dosti
rumunském duchu, takže
najít další značku je docela náročné.

Ještě ze stanu slyšíme,
jak se vrací kluci, kteří
byli prozkoumat terén a
ti konstatují, že jsme
někde zcela v háji.
Dobrou noc!
4. DEN STOUPACÍ

„Potkáváme přátelského baču, nabízíme Štaflíkem zakoupené cigarety, psi
nás nesežerou a bača nám i poradí.“

„Poslední“ společné foto

Trpké opouštění milkaloučky, opět se zpožděním – ráno byla zima a
některým chlapcům se nechtělo z pelíšku.. Znovu se
brodíme, ale není to už tak
kritické, pak už se jen prodíráme lesem.
Po zastávce na svačinu dojdeme na konec údolí a vypadá
to, že jsme zcela v loji – údoFoto: Štaflík lím s nedá projít. Docela mě překvapuje, jak
jsme všichni nadále
v dobrém rozmaru..
Poté, co se vrátily dvě
průzkumné čety, se
dělíme na dvě skupinky
a vytváříme poslední
společné foto (dobrá,
teď již tak optimističtí nejsme..)

Bača nám ukazuje cestu
všichni dolezou. Musím moc
ocenit kluky, kteří mě podporovali, abych úspěšně dolezla,
šlo to nakonec docela dobře.
Pomalu se připozdívá, škrábeme se k tábořišti a jsme šťastní, že už nejsme zcela v háji.
Dokonce nacházíme i signál,
píšeme tedy rodičům.
Po seběhnutí prudkého kopečku (ach, běda!!) a nadávání
na bolavé klouby se utáboříme a slastně umíráme ve
spacácích.
5. DEN SPĚCHACÍ

Ráno je krušné – studené a
mlhavé. S obtížemi vstáváme,

Jakožto první skupina
se vydáváme do terénu a lezeme do pěkného krpálu po ještě
pěknější suti a kamenech. Koleno náhodou najde cestičku,
sejdeme
t e d y Foto: Štaflík
Foto: Štaflík

„640 K bude dost pro každého“ Bill Gates

Po stálém a úžasně smysluplném lezení nahoru a
zas dolů potkáváme další
bači – tentokrát spící..
Opět nabízíme cigarety,
o tom, kde nabrat neškodnou
vodu však nevědí nebo nepovědí.
Jdeme dále, tentokrát potkáváme nemluvného baču, moc
nám toho neporadil..
Pokračujeme, jsme kapku
nejistí.. Z protějšího vrchu
slézají dvě turisticky vypadající
postavy, čekáme tedy na ně,
Kluci šmírují a zklamaně zjišťují, že oba turisti jsou pohlaví
mužského. Jak se postavy
přibližují, začínáme u jedné
z nich – v kloboučku a se
štíhlýma nohama – pochybovat. Rozvine se živá diskuse o
oněch křivkách, turisti se
stále více přibližují, my
stále diskutujeme.
Štaflík: „Hello!“ Oni
(evidentně oba pánové):
„Ahoj!“
Tak Češi byli milí, sdílní a
poradili nám, kudy dále.
Jestli nás předtím po větru
(Pokračování na stránce 7)
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(Pokračování ze stránky 6)

slyšeli, se asi nikdy nedovíme.
Opět se škrábeme nahoru a zas
dolů a začínáme se odchylovat od
mapy. Potkáváme posledního baču,
je postarší, z cigaret má radost,
kuřácky pokašlává a je docela vtipný.

Dobrou, zítra vstáváme v šest a
vzhůru k jezeru Bukura!
6. DEN BUKUROVÝ

Hurá! Jsme na Bukuře! Juch!
Nuže, nepředbíhejme – našemu cíli
předcházelo mnoho útrap.
Hned tou první bylo vstávání v šest
hodin, nicméně
Foto: Kulda jsme se s potížemi
vypravili.
(stan
K+K+Č má po
náročné noci opět
zpoždění)
Vyrážíme po hřebenech hor, a zas
dolů. Takhle to
jde děsně dlouho,
už nás to přestává
bavit.

Aby bylo nějaké
Vrcholová společná fotka
zpestření, narážíme na rozcestník,
Šlapeme do megakopce a ač není Kulda se Štaflíkem živě rokují zatoho dne největší, všechny nás tímco zbytek se fláká. Konečně
docela odrovná. Mapu už jsme vzrůšo: sestupujeme do údolí a
totálně zavrhli. Uh.. jsme pěkně podaří se nám přesunout stádo
zmožení, ale nacházíme tábořiště a čítající tak 200 ovcí z jednoho konzabydlujeme se. Po obrovské hád- ce louky na druhý. Bačové se nijak
ce o česnekových a sýrových zvlášť nezlobí, Tom, jen tak tak
Omáčkových fantaziích a následné vyvázne před sežráním ovčáckým
večeři se odebíráme do stanů.
psem.
Trojička K+K+Č má z večeře ještě Následuje samozřejmě cesta do
spoustu energie…
kopce a dále po dost nepohodlČ: „Kuldo, ty máš tak pěkná prsíčka,
jako z KFC!“
Foto: Štaflík

velká. Jen tak mimochodem, začí-

Foto: Štaflík

Cestou potkáváme i koně
náme potkávat lidi, je to docela
nezvyk. Trochu znepokojující je,
že míjíme jen turisty dolů jdoucí,
což se vysvětlí tím, že u Bukury je
„very windy“.
Statečně pokračujeme dále a nakonec mokří a vyplivaní stavíme
stany.. Turisti nelhali, vítr je děsný
– máme co dělat, abychom neodlétli.
Teď už sedíme ve stanu – najedení, chystáme čaj a brousíme si
zuby na čokoládu – a je nám fajn.
Dobrou noc, dobrou chuť!
Pokračování příště, ale abyste
nebyli napjatí, mohu za celou vý-

„Trojička
K+K+Č má
z večeře ještě
spoustu
energie…
Čahoun: „Kuldo,
ty máš tak
pěkná prsíčka,
jako z KFC!“

ných skalách.
Na obzvláště velkém kopci
potkáváme zatím nejšikovnějšího baču, obědváme, pokoušíme se napsat
domů a začíná pršet.
Rozprší se docela solidně, my ovšem hrdinně
pokračujeme dále. Cestou potkáváme Čahounovy kamarády koníky a
rozcestník. Rozcestník
nás docela potěší – do
tábořiště pod Bukurou
Foto: Štaflík
už zbývají jen dvě hodiny
cesty.. Klesáme, klouzá- Náš cíl: Jezero Bucura (větrnější, než jsme si představovali)
me z mokrého kopce, ale
přežíváme. Od Bukury nás pravu prohlásit, že jsme přežili.
ovšem dělí poslední hora. A
Amico

„Vypadá to, že jsme dosáhli vrcholu v počítačové technologii, ale každý si musí na podobné výroky dát velký pozor. Za pár
let mohou znít pěkně hloupě.“ John von Neumann, 1949
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5 otázek pro Shortyho

V

ítejte v nekonečném řetězu, ve
kterém si vždy
jeden člen střediska vybírá,
komu položí 5 otázek. A
dotazovaný se další číslo
stává dotazujícím… Tentokrát se Mýval zeptal pětkrát
Shortyho.

Mýval se ptá
Shortyho

1) Nedávno jsi odmaturoval a chystáš se na vysokou školu. Už víš, co bys
chtěl v životě dělat, čeho
dosáhnout? Jaké jsou tvoje
životní cíle?
Já bych v první řadě rád poděkoval bratru Mývalovi, že si
vybral pro své dotazování právě
mě. Ale abychom to nenatahovali, tak rovnou přejdu
k odpovědím:

„Poprvé jsme měli
opravdu celoroční
etapovou hru.
Družiny měli
opravdu
samostatné
družinové schůzky.
Všichni si museli
zvyknout na nový
systém placení
oddílových
příspěvků.“

Po pravdě řečeno si tím
v současné době nejsem vůbec
jistý. Školu jsem si vybral podle
toho, co mě baví. Zatím jsem si,
ale nevybral z nabídky zaměstnání pro matematiky. To se
bude také zřejmě odvíjet od
toho, jakým směrem se vydám v
průběhu mých studií.
Životní cíle se odvíjejí od určité
potřeby seberealizace. Pokud si
vzpomenete na Maslowovu
pyramidu potřeb, kterou jste
jistě viděli ve škole. Pak pochopíte, když napíši pouze to, že
bych v současné době potřeboval nejdříve naplnit první čtyři
patra.

2) Jsi poměrně krátkou
dobu vůdcem oddílu skautů a skautek, jak hodnotíš
dobu svého působení u
oddílu, co se ti povedlo a
co naopak se nepodařilo
dle tvých představ? Mění
se nějak tvoje ideály
s postupem času ve vedení?
V loňském září jsem definitivně
společně s Mandou přebíral

vedení Camelotu. Hned ze začátku roku se nám poměrně
dobře podařilo obnovit družinový systém a pomocí oddílové
rady tak zahájit činnost celého
Camelotu. Celým rokem nás
provázelo několik změn. Poprvé
jsme měli opravdu celoroční
etapovou hru. Družiny měly
opravdu samostatné družinové
schůzky. Všichni si museli zvyknout na nový systém placení
oddílových příspěvků a
v neposlední řadě se nám podařilo vytvořit celkem včas oddílový kalendář akcí, ve kterém bylo
o poznání více ryze oddílových
akcí.
A nyní zpět k otázce: Z čeho
jsem se poučil? Do klubovny se
hodí více odlišné typy etapových her než do táborového
prostředí. Letos si tedy vyzkoušíme jednu schůzko-výpravovou
etapovou hru a druhou etapovku budeme mít na táboře. Samostatné schůzky družin jsou
sice daleko úspěšnější, co se
týče programu, družinového
systému a přístupnosti dětem
(děti mohou chodit do skauta
v jeden ze tří dnů), nicméně je
to dosti náročné na čas vedoucích. V systému oddílové rady
rozhodně neplánujeme žádné
větší změny, avšak změny budou
možná registrovat některé děti.
Téměř celá stará oddílová rada
totiž vyrazila na pouť do roverského kmene, a tak v podstatě
začínáme od začátku. Ale nebojte, zas tak náročné to nebude.
Ke zvládnutí celé situace by nám
měl pomoci i rádcovský kurz,
který připravujeme společně
s dalšími činovníky z Prahy 10.
Co se mi však velmi osvědčilo,
je nový systém placení příspěvků. Dnes každý rodič dopředu
ví, kolik ho bude stát členství
v našem oddíle. Odpadly veškeré problémy s placením a zapo-

mínáním na každé oddílové akci
a oddíl má konečně možnost
naplánovat si dopředu rozpočet.
Ideály se snad nemění, alespoň
to nepociťuji. Co se ale
v průběhu času mění, jsou prostředky nebo cesty, jakými jich
dosahovat.

3) Váš oddíl hodně cestuje
do zahraničí, jezdí často
na mezinárodní setkání.
Jak tyto akce hodnotíš,
jaký mají význam pro tebe
a jaký si myslíš, že mají
význam pro děti? Jsou přínosnější než „klasické"
akce?
Zde bych jen krátce umístil
menší opravu. Pokaždé, když se
chystá nějaká mezinárodní akce,
na kterou bych rád jel, ptám se
na celém středisku a někdy i
mimo Šípy. Pravidelně s námi
jezdí některé děti z Osmdesátky
a Irminsûlu. Právě, kvůli tomu,
že si myslím, že tyto akce mohou mít velký přínos / dopad,
tak se snažím nabídnout možnost k účasti co největšímu
možnému počtu potencionálních účastníků. Rozhodně bych
si však nedovolil srovnávat tyto
akce s pravidelnou oddílovou
činností, natož pak tábory (snad
každý rok mě překvapí, když
potkám nějaké oddíly, pro něž
je Intercamp největší, né-li jedinou akcí v roce). A největší
výhody těchto akcí? Navazujeme kontakty s ostatními kulturami. Vidíme, jak se žije jinde.
Můžeme si vyzkoušet cizí jazyky,
čímž sami zjistíme, jak na tom
vlastně jsme. Zdali by nestálo za
to občas ve škole dávat pozor.
Zjišťujeme, jak fungují jiné oddíly, co by se dalo okoukat a vyzkoušet i u nás. Mimo to se
podíváme tam, kde jsme třeba
ještě nikdy nebyli a možná už
(Pokračování na stránce 9)

„Bezdrátová hudební krabice nemá žádné komerční využití. Kdo by chtěl platit zprávy, které nedostane žádný konkrétní
člověk?“ David Sarnoff, 1920
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(Pokračování ze stránky 8)

nedostatky, co se ti nelíbí?

tam nepatří.

ani nikdy nebudeme. Program
bývá většinou připraven právě
s ohledem na možnost navazování
přátelských vztahů v rámci účastnických států.

Ve skautu se mi nejvíce líbí, že
jsem tu poznal spoustu kamarádů,
se kterými se dodnes vídám a to
již ani nemusí být aktivní v našem
hnutí. Každý má možnost naučit
se zde spoustu nových věcí, jak se
o sebe postarat, jak se postarat o
kamarády v nouzi. Ve skautu jsem
měl vždy pocit, že to co děláme,
má nějaký hlubší smysl.
A rozhodně nemohu
zapomenout na to, že
ať potkám jakéhokoliv
skauta, ať už z Čech či
jiné země, vždy si máme
co říci.

5) Jaký je tvůj oblíbený citát,
máš-li nějaký?

4) Co je podle tebe na skautu obecně nejlepší a co nejhorší, jaké jsou jeho slabiny,
Foto: Štaflík

Shorty sbírá autogramy

Tak to Vás asi zklamu. Žádný oblíbený citát zřejmě nemám. Pamatuji
se, jak jsme si na jednom kurzu
museli nějaký citát najít. Již si ani
nevzpomínám, co jsem tam vlastně
řekl. Nedokážu z množství citátů a
pořekadel vybrat jeden, který by
mi tak nějak nejvíce seděl, se kterým bych se ztotožnil za každé
situace.

„Ve skautu se mi

Příště: Shorty položí 5 otázek
Copánkovi.

dodnes vídám a

nejvíce líbí, že
jsem tu poznal
spoustu
kamarádů, se
kterými se

to již ani nemusí
být aktivní

Jediný nedostatek, který
jsem našel je lidské
selhání, když se ve skautu jakýmsi nedopatřením ocitne člověk, který

v našem hnutí.“

Tábor Irminsûlu ve Šluknově
luknov? Prej o něm
mám něco napsat. To
jsem to zase schytal. A
ještě prý rychle! Mno, takže
Šluknov je nejsevernějším
městem ČR… ale o tom možná psát nemám. Tak začnem
odjinud.

Š

Do Šluknova jsme jako kmen jeli
tentokrát jen na chvilku, neboť
naší hlavní prázdninovou náplní
bylo pro letošek Rumunsko. Protentokrát jsme se porůznu na naší

Foto: Tee-pee

střediskovou louku dopravili autama. To mi připomíná jednu historku s názvem „Kterak pan X autobus předjížděl“, ale vyprávět vám ji
asi nebudu, protože se bojím, že
by onoho dotyčného pak maminka
za volant už nepustila.
A co že jsme vlastně ve Šluknově
ten necelý týden dělali? No HLAVNĚ jsme tam jeli, abychom se
zkamarádili a sblížili s kamarádama
a bližníma, o které by se měl náš
kmen následující školní (to je ale
hnusný slovo) rok rozšířit. A
k tomu jsme ještě stihli pomáhat
Vojtovi s nějakýma etapama pro
skauty. „Za každý dobrý skutek má
být člověk po zásluze potrestán“.
Nebo tak nějak se to říká … a
tentokrát skutečně: Během tohoto pomáhání nám zákeřná cesta
zlikvidovala hnedle dvě auta: Štaflíkově 130ce nadělila díru do nádrže a panu X , který mimochodem
řídil Felicii, upadl motor, což je
teda běžná porucha …

No a tak jako se blíží závěr tadyhlenctoho psaníčka, tak se dostáváme i k (mému) poslednímu dni ve
Šluknově.
Závěry
Foto: Amico
obecně, ať už psané,
nafilmované a nebo i
ty skutečně prožité,
mají být podle mě
velmi dojemné a náš
poslední společný
večer skutečně dojemný byl. Zatímco
většina z nás se pohromadě uvidí zase
nejpozději v září,
Štaflíka skoro rok
neuvidíme, protože
se nám odjíždí šprtat
do Emeriky. A právě
proto jsme pro něj
(samozřejmě tajně)
připravili takovou
Dojemná chvilka
menší rozlučku. Kdo
nebyl dojat, snad ani city neměl :’( …
Kulda

Hry důvěry

„Vrtat naftu? To jako myslíte, že máme vrtat do země, abychom našli naftu? Jste blázen“ řekli dělníci Edwinu L. Drakeovi,
když sháněl pracovníky pro svůj projekt těžby ropy v roce 1859
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Psali jsme před lety: Baroko očima Okorábie

J

e mnoho článků, co
jsme ve středisku
napsali – ať už do
Luku či na nějaký web.
Mnohé z nich sklidily velký úspěch, proto bychom
vám rádi znovu připomínali ty nejzajímavější. Ten
následující je starý 4,5
roku, byl uveřejněn na
webu Excaliburu [1] a je
to reportáž o akci Baroko.

Pamětní lísteček

„Budete se divit, ale
jako první jsme si s

Baroka, hry po Praze, jsme se
zúčastnili i my, dvoučlenný
vědecký tým z Okorábie. V
článku se dozvíte, jak jsme
prožili sobotu 28.2.2004. Ale
nejprve…
Náš pokřik:
„Naše bystré oko
Domysli se sloko
Na korábu našem velkém
Vše potřebné máme celkem
Nejsme žádní barbaři
Docela se nám i daří
Koráb, oko ve vlajce
Natřeli jsme to i Jamajce
Za pět minut deset bije
Už přijíždí Okorábie“

Želvákem vybrali
Karlův most. Spočítat
sochy nebyl problém,
ale nějakým drobným
nedopatřením jsme se
o jednu sekli.“

Naše heslo:
„Neokorej!“ (jak poetické, že)

Okorábie

„Francouzští turisté
zde byli jen na víkend
a Prahu si ještě moc
neužili, přesto nám
jeden napsal kratičký
pozdrav, pod který se
dokonce i podepsal.“

ODKAZY K ČLÁNKU:
[1] - http://www.excalibur.webz.cz/

Plýtval bych webovým prostorem, kdybych si odpovídal na
nedůležité otázky typu „co je
baroko“ nebo „kdy byl sraz“.
Nepřeberné množství podstatných informací (včetně
našeho okouzlujícího názvosloví) je v našem pokřiku a
heslu, takže můžeme rovnou
skočit k samotné hře. U Karlova mostu nám Albertka s
Veverkou za zvuku barokní
hudby stručně vysvětlili pravidla a naše skupinka (Štaflík a
Želvák) mohla vyrazit za první
památkou. Budete se divit, ale
jako první jsme si s Želvákem
vybrali Karlův most. Spočítat sochy nebyl problém, ale
nějakým drobným nedopatřením jsme se o jednu sekli.
Naše pouť pokračovala na
Malou Stranu (velká písmena
mají svůj význam) k známému
kostelu sv. Mikuláše. Jistě
si nepřejete být zatěžováni

latinskými názvy, proto vynechám zdejší úkol. Když jsme si
vybírali další památku, vyhrál
to Černínský palác. Byli
jsme přesvědčeni, že to bude
někde na Hradě. Informace
poskytnuté na Informacích
nám nestačily a jako východisko z této situace se nám jevilo
zeptání se shluku hradní stráže. Dostalo se nám následujícího dialogu:
Želvák: „Prosím vás, nevíte,
kde je tady Černínský klášter?“
Stráž č.1: „Fakt ne.“ (laxně)
Já: „Ne klášter, ale palác.“ (šeptem k Želvákovi)
Želvák: „Teda Černínský
palác.“
Stráž č.1: „No tak to už
vůbec ne.“
Želvák: „A vy?“ (s pohledem
na kolegu)
Stráž č.2: „Vůbec nevím, ale
jdi furt do kopce a třeba ho
potkáš.“
Svými informacemi nás přesvědčil až prodavač v suvenýrním knihkupectví. Zjistili jsme,
že stráž č.2 měla vlastně pravdu. Před Černínským palácem
nás uzemnila organizátory
položená otázka: „Jaké číslice
jsou na těchto hodinách?“.
Usoudili jsme, že Černínský
palác nejsou hodiny a ani žádné hodiny na něm nejsou, ale
pokud autoři mysleli vzdálenější budovu, nebo dokonce
Loretu, tak jejich hodiny mají
římské číslice. Mimochodem s
Loretou byl taky spjat jeden z
našich úkolů, ale o tom až v
naší závěrečné básni. Krátké
občerstvení vystřídalo plnění
dalších instrukcí. Teď trochu
zrychlíme tempo. Přes Strahovský klášter, dům U
Dvou slunců a Klementinum jsme se dostali až na
Staroměstské náměstí. Zjistili
jsme, kdo postavil zdejší kostel sv. Mikuláše, a obkreslili
erb z průčelí paláce GoltzKinských.
Bylo na čase se věnovat prý
nejtěžšímu úkolu. Měli jsme se
zeptat cizince, který nebude
mluvit česky ani slovensky, co

„Létající stroje těžší než vzduch jsou nesmysl“ Lord Kelvin, 1895

se mu líbí na Praze, zapsat si
to a nechat od něj podepsat.
Když Želvák spatřil partičku
středně starých asijských podnikatelů, neváhal a začal se
svou gymnazijní angličtinou
vyptávat. Dostalo se mu
kraťoučké
odpovědi
„Omlouvám se...“. Nenechal
se odradit počátečním neúspěchem a brzy museli přerušit chůzi další cizinci. Francouzští turisté zde byli jen na
víkend a Prahu si ještě moc
neužili, přesto nám jeden
napsal kratičký pozdrav, pod
který se dokonce i podepsal.
A to už jsme byli na cestě k
poslední památce. Věděli byste, kolik svatozáří je na přední
straně kostela sv. Jakuba?
Jelikož nám zbyl nějaký ten čas
a ještě jsme neměli vymyšlenou legendu o založení Strahovského kláštera či zjištěnou
symboliku jednoho erbu, odebrali jsme se do knihovny a
vše potřebné pečlivě doplnili.
Místem znovusetkání s ostatními vědeckými skupinkami
bylo místo startu. Na řadu
přišlo vyhodnocení, o našem
právu na první místo se nemá
cenu rozepisovat, poněvadž
by nám stejně nikdo nevěřil.
Nevyhnuly jsme se sladké
odměně a už zbýval jen návrat
a pozdější sepsání toho příběhu. A abych nezapomněl - zde
je básnička shrnující naše barokní putování:
MY A (ne)okoralé BAROKO

Strastiplná naše cesta
Prošlapali jsme půl města
U Dvou slunců řekli nám
Že je tam teď bezva krám
Cizince jsme vylekali
S hradní stráží pokecali
Loreta nám zahrála
Na své zvonky pěkné
Sto jich bylo bezmála
Zvuky mají jemné
Veve, Albe práci měli
Mnoho času je to stálo
Nám se ale zavděčily
Hodně nám to dalo

Za Okorábii napsal Štaflík.
Díky za přečtení!

STRÁNKA
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USA - závěry, shrnutí a něco navíc

U

ž je to asi čtvrt
roku, co jsem se
vrátil z mé 10ti měsíční cesty za oceán. Pokusím
se trochu shrnout, o co mě
téměř rok života ve Spojených Státech obohatil, co mi
přinesl a co pro mě znamenal.
Člověk si to nejdříve ani neuvědomil, ale to, co nabízí ČVUT
svým studentům, mohou ostatní opravdu jen závidět. Naučit se
cizí jazyk, vydělat snadno peníze,
cestovat o prázdninách a poznat
kamarády z celého světa,
nové kultury a vůbec americkou společnost a mnoho
dalšího.
O zeměpis ani dějepis jsem
se nikdy nějak zvlášť nezajímal. Politiku a mezinárodní
vztahy pro mě představovaly spíše kusé informace
z médií. Angličtinu jsem se
učil od školky, tedy 14 let…
hmmm. To, jak můj pobyt
v USA obrátí všechny mé
dosavadní hodnoty naruby, jsem si
před odjezdem vůbec nedokázal
představit.
Jestli existuje nějaký dokonalý
recept pro interkulturní vzdě-

lávání a proti rasizmu, pak je to
rozhodně nějaký pobyt či spolupráce s lidmi ze zahraničí. Obrovský potenciál teď vidím právě
v různých Intercampech a evrop-

ských setkáních, která skauting
nabízí. Mě se podařilo vše odbourat právě v USA.
S oblibou udávám příklad, kdy
spousta lidí shazuje Američany, že neví, kde je Česká republika. No, bylo mi trochu trapně, když jsem pátral, kde že je
Botswana, na které polovině Jižní
Ameriky leží Argentina a kde je
vlastně Ghana a kde Guyana, protože nejen z těchto, ale z mnoha
dalších států pocházeli mí kamarádi ze školy.
Mezinárodní zkušenosti stu-

dentů z celého světa mě naprosto ohromily. Kamarádka ze
Senegalu studovala ve Francii. Při
zahraničním pobytu ve Španělsku
poznala přítele z Ruska, za kterého se teď ve Spojených státech
vdala a žije s ním
v Bostonu :). Další
kamarádka
se
narodila v Indii,
žila v Iránu, pak se
přestěhovala do
Švédska.
Nyní
studuje ve Spojených státech a na
půl roku byla studovat v Austrálii :).
Ještě pořád si
nepřipadáte jako
zavření v krabici?
A právě povídání si o zkušenostech, které studenti nabyli během
jejich života a cest, pro mě bylo
velmi přínosné. Dozvědět se, jak

vypadá školní výuka
v Chile, kdy ke vzdělání
stále nemají přístup zdaleka
všichni, proč lidé masově
prchali z Argentiny do
Španělska a že v Indii se
jezdí do školy na slonech a že v Japonsku mají
gumové domy, které se při
zemětřesení ohýbají… a to
vše jako životní zkušenosti
lidí, kteří tam přímo žijí…
wow
Většina z vás určitě namítne, kolik to asi musí stát
peněz. Na to vám klidně
rád hned odpovím. Nemusí
to stát vůbec nic. Tedy až
na jednu velmi důležitou
věc, kterou je hlavně vůle a
vytrvalost.
To je jedna
z vlastností, která studentům v zahraničí opravdu
nechybí. Teď mi někteří
prominou, ale pro to, abyste se podívali na Grand
Canyon jinak, než ze židle
od počítače, opravdu bohužel musíte něco udělat.
Hlavně snít sny. Ty už se pak pomocí výše uvedeného splní. Nebojte. :)
Co se týče samotného studia
v USA, názory na výuku se
hodně různí, protože jsou Američané spíše specialisté a chybí jim
všeobecné vzdělání. No jo, ale po
tom, co jsme se po deseti týdnech
studia
jazyka
d o m l u v i l i
v Mexiku…. Jen
stěží bych našel
takové sebevědomí po šesti letech
učení
němčiny
v Česku… Rozhodně také musím
zdůraznit
individuální přístup profesorů ke
studentům
při

Většina z vás
určitě namítne,
kolik to asi musí
stát peněz...
Nemusí to stát
vůbec nic. Tedy
až na jednu velmi
důležitou věc,
kterou je hlavně
vůle a vytrvalost...
Hlavně snít sny.
Ty už se pak
pomocí výše
uvedeného splní.“

(Pokračování na stránce 12)

„Letadla jsou sice zajímavé hračky, ale nemají žádné vojenské využití“ Maršál Ferdinand Foch

STRÁNKA
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USA - pokračování
výuce, která je přímo
založená na konzultacích a vztah profesorstudent je tedy velmi
partnerský.
Za to, co jsem dokázal
za ten rok prožít, rozhodně vděčím skautingu, kde mě k pobytu
inspirovalo několik lidí
a který mi dal bodíky
do přijímacího řízení :).
Dále pak svým spolužákům při pomoci získání dobré-

ho prospěchu na vysoké škole,
své píli při studiu jazyka a neposledně také rodinnému zázemí.
Za tuto podporu jsem vděčný a
děkuji.

ostatní zajímavé! Přeji hodně štěstí
a zážitků Amicovi do Itálie, Štaflíkovi do USA, ale i ostatním, co se
rozhodli někam vyrazit!

Tee-pee
Z cestování jsem toho myslím www.facebook.com [1]
přes rok napsal dost a dost, tak
snad postačí jen doprovodné picasaweb.com/pavel.trojanek
fotografie. Už se nemohu do- [2]
čkat, až nás o svých zahraničních
pobytech
budou
ODKAZY K ČLÁNKU:
informovat ostatní. [1] - http://cs-cz.facebook.com/
Nebojte se psát, [2] - http://picasaweb.google.com/pavel.trojanek
vždycky je to pro

Lampa se staví 3 roky
„Petiční a jiné kreativní plány se v červenci
naštěstí překvapivě
rozplynuly. Veřejné
osvětlení je totiž postaveno.“

„Doba od podání požadavku k fyzické realizaci? Přes tři roky.“

V

únorovém
čísle
jsem vás seznamoval s průběhem
jednání s úřady ohledně
zřízení veřejného osvětlení
nedaleko ulic Aubrechtové/
Ellnerové, kde bydlí početná skupina členů našeho
střediska.
Není to tak dlouho, co jsem si
na sídlišti povídal s pár lidmi z
Excaliburu a Gandy mi notovala, jak je to hrozné, tou cestou
jít za tmy. Že by to chtělo nějakou petici. O den později jsem
se potkal s Boxerem, který
odtamtud zrovna šel a téma
diskuze bylo jasné a opět padl
nápad petice.
Petiční a jiné kreativní plány se
v červenci naštěstí překvapivě

rozp lynu ly. Veřejné
osvětlení (dokonce 2
stožáry, jak se plánovalo)
je totiž postaveno.
Doba od podání požadavku k fyzické realizaci?
Přes tři roky. Těžko
soudit, zda přes tři desítky vyměněných emailových či papírových dopisů
celou akci nějak urychlilo—to se asi nedozvím.
Každopádně to byl slušný
trénink byrokratické
komunikace. A zkratkami
MHMP, ÚMČ, VO, OMI
mě už nikdo nikdy nepřekvapí.

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

Foto: Štaflík

Štaflík Nové, dlouho očekáváné, lampy nedaleko ulic U Zahradního Města a Ellnerové

2008
neděle

6. Voda s rodiči

7. Voda s rodiči

13. Müsli - o výchovných zpravodajích

14. Müsli - o výchovných zpravodajích

20.

21.

27. Cintra

28. Cintra

„Kdo by chtěl k čertu slyšet herce, jak ve filmech mluví“ H. M. Warner, spoluzakladatel Warner Brothers, 1927

Junák - 92. středisko Šípů
Jsme jedno z mnoha středisek největší dětské organizace Junák — svaz skautů a skautek ČR a působíme již
přes 15 let na Praze 10 a Praze 15. Naše středisko sdružuje přes 140 členů rozdělených v 8 oddílech od
nejmladších po nejstarší. Nejvíce dětí máme ze Zahradního Města, sídliště Košík, Horních Měcholup, Na Groši

Jako jedna z mála organizací nabízíme komplexní program (kroužek) pro děti a mládež všech věkových
kategorií, který zajišťují následující oddíly :
• Čtyři dětské oddíly (Lvíčata, Trpaslíci a Osmička, 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 dosažení odpovídajícího věku.
• Dva mládežnické oddíly Irminsûl (16-18 let) a
Excalibur (18 a starší) s již mnohem náročnějším
programem, který si sami vytvářejí.
• Jeden oddíl old-skautů pro dospělé členy
s příležitostným programem

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

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

Na Zahradním Městě je klubovna v blízkosti
ulice Práčská. Jedná se o nízkou dřevěnou budovu,
umístněnou v sousedství školy a školky.
Dorazíte k ní
Na Sídlišti Košík se klubovna nachází v Lou- po cca 60 metčimské ulici ve sklepních prostorách panelového rech chůze do
domu
č.
mírného kopce
1/1052.
od autobusové
Prosíme
z a s t á v k y
zaklepat na
"Záběhlická
okénko.
škola" ve směru
od Skalky.
Po
17:00-19:00 1. oddíl Lvíčata
5-10 let
Po 16:00-17:30 80. oddíl Trpaslíci
5-10 let Po, Út, 17:00-19:00 1. oddíl Camelot 10-15 let
St
St 17:30-19:30 80. oddíl Osmdesátka 10-15 let
St
17:30-19:30 925. Excalibur
>18 let
Čt
16:00-18:00 929. Irminsûl
15-18 let
Dětský oddíl Mravenci se schází
přímo v areálu ZŠ Křimická v ulici Nový skautský oddíl ve
Křimická č. 314. V případě zájmu pro- školní družině ZŠ Hornosím požádejte vrátnici o doprovod do měcholupská! Více infortřídy.
mací u vedoucí Mgr. Marie
Út 15:30-16:30 Mravenci 5 -10 let Machové, přezdívkou Ency,
e-mail: encynka@seznam.cz,
mob. +420 776 701 345.
Více informací na http://www.budmesipem.cz/ či u
vedoucího střediska: Ing. Pavel Konečný - Flek, email:
1 7 : 0 0 - Stodekonecny.pavel@gmail.com, Mob.: +420 604 182 351 Út 18:00
sítka

6 -10
let

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

www.budmesipem.c

z

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

e-p
Foto: Te

Foto: Štaflík
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Zdravím z USA všechny čtenáře
Luku a zvu vás na svůj blog.
Štaflík

Podíleli se na časopisu:
Amico, Banchee, Čoky, Flek, Grizzly,
Havran, Kulda, Malíček, Mýval, Pája,
Pošťák, Shorty, Štaflík, Tee-pee, Tom,
Veverka, Žluťásek.

Štaflíkův blog:
http://staflik.blogspot.com

„V 90. letech dalšího století budou všechna manželství šťastná“ John Haberton, 1893

