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R 
ok 2008 má na 
konci svého čtyř-
číslí osmičku. Prá-

vě v „osmičkových“  letech 
zažila naše země v 20. stole-
tí velké změny. Platí to i pro 
Luk? 

Určitě. Luk v tomto roce prolo-
mil hranici dvou set čtenářů 
(aktuálně je to 244) a neustále 
pro své čtenáře pomalu, ale 
jistě, zlepšuje svou vizáž a obsah. 
Rok ještě není u konce, takže 
ještě uvidíme… rozhodně se 
máte do budoucna na co těšit. 

Na téma „osmičkových“ roků 
naráží na str. 8 Grizzly, kterému 
opravdu změnily život události, 
o kterých se většina z nás dovídá 
jen z učebnic nebo dokumentů v 
televizi.  

Dále se můžete dočíst o tom, 
jaké to bylo na středoevrop-
ském jamboree Silesia 2008, 
jestli si na Eurocampu zlepšíte 
němčinu a jak vypadá italská 
škola. Aby článků ze zahraničí 
nebylo málo, tak na str. 5 pokra-
čuje vyprávění o táboru Iminsulu 
v Rumunsku a na str. 12 si pro-

cvičíte angličtinu se studentkou z 
Chile. 

Nad stranou 11 se možná roz-
pláčete a v další chvíli Vám vyletí 
puls na 120. 

Dovíte se, co důležitého se stalo 
v našem středisku a na jaké vý-
pravy a akce se můžete ještě 
těšit. Nechybí ani množství ob-
rázků a zajímavých odkazů. Rov-
nou se pusťte do čtení, však 
uvidíte sami.  

Tomáš Jirsa - Tom,  

šéfredaktor 

Osmičkový rok - důležitý pro Luk?! 

Foto: Camelot 
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„Vezmi si čisté prádlo - co kdyby tě porazilo auto.” 

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.  
 

Voda s rodiči se opět líbila. 
Počasí nádherně vyšlo, všech 
29 vodáků bylo spokojeno. 
Akorát bychom akci měli letos 
pojmenovat voda rodičů, pro-
tože většina vedoucích se 
účastnila paralelně běžící akce a 
to… 

Svatba Myšky a Vodňýka, 
která se konala v sobotu 6. září 
v poledne v chrámu Svatého 
Petra a Pavla na Vyšehradě. 
Obřad byl velmi příjemný a oba 
složili další životní slib. Oslava 
dále pokračovala v hlavním sále 
na Toulcově dvoře za účasti 
přátel, hostů, rodiny a velké 
části vedoucích našeho středis-
ka. Novomanžel si ovšem 
svou ženu špatně hlídal, a 
tak byl potrestán tím, že 
mu byla unesena. Aby ji 
zachránil, musel se vydat na 
vodu blízké přehrady a ve vlast-
ní loďce dohnat zákeřného 
únosce a nevěstu si přivést 
zpět. Přejme jim do života jen 
to nejlepší.  

Díky Tee-peeho iniciativě a 
Iáčkově nasazení při zajištění 
materiálu a dále celé řady po-
mocníků, jak z řad Irminsûlu, 
tak vedoucích se podařilo z 
jedné strany oplotit hřiště, 
které se nachází před klu-
bovnou Práčská. Díky Fleko-
vě výřečnosti na provedenou 
úpravu také zareagoval úřad 
MČP10 tím, že odklidil ořezané 
větve, dále upravil další okolní 
porosty a zejména instaloval 
branky! Dle domluvy s vedou-

cím odboru životního pro-
středí  panem Petříkem též 
provedou dokončení oploce-
ní na kratších stranách hřiště 

a to během podzimu.  

Chatička ve sportovním 
areálu u Hostivařské pře-
hrady byla ÚMČ P15 nabíd-
nuta za minimální cenu k 
dlouhodobému pronájmu po 
jednání s vedením střediska o 
podpoře MČ oddílové činnos-
ti.  Chata působí útulně, ve 
spodní části je větší místnost, 
cca 6 na 5 metrů, v horní 
části je další místnost. K dis-
pozici (i pro stanování) je 
louka před chatou, i za cha-
tou. Za chatou začíná les 
hostivařského parku, v areálu 
je příjemné dětské hřiště s 
aktivitami pro děti, můžeme si 
vytvořit ohniště a totemy, 
toalety a vodu nám zajistí i v 
zimních měsících blízký  areál. 
Již se těšíme, jak budeme 
moci chatičku využít pro od-
dílové akce. 

Znáte Štaflíka? Zástupce 
vedoucího střediska Vás 
pozdravuje ze svého studijní-
ho pobytu v USA a jeho blog 
naleznete na internetové 

adrese staflik.blogspot.com 
[1]. A kdo by se chtěl dozvě-
dět, jak se má další náš zahra-
niční student a střediskový 
mluvčí Klokan, tak nechť 
z a v í t á  n a   j e n du v -
blok.blogspot.com [2].  

 

Pozor, blíží se celostředis-
ková výprava. Opět pojede-
me v termínu podzimních 
prázdnin a to 25.10.-28.10. 

Tak si prosím zaznamenejte do 
svých kalendářů. A dále plánu-
jeme se v termínu 14-16.10.  
zúčastnit celostátní humanitár-
ní sbírky Postavme Školu v 
Africe.  

 

Jako každý rok se i letos ode-
hrály určité změny ve vede-
ní oddílů. O Lvíčata se na 
místo Sylvy a Arnyho nově 
starají Delfín a Tuleň a u mlad-
ších Lvíčat bude také pomáhat 
Albertka. Oddíl Mravenci vede 
Vodňýk a dále pomáhá Bubla a 
Krišot. RS Irminsûl po Štaflíko-
vi převzal Koleno.  Přejme jim, 
ať se jim ve vedení oddílů daří.  

Pro LUK zpracoval Flek 

Šťastní novo-

manželé na  

Toulcově dvoře 

Nové dětské  

hřiště postaveno 

zásluhou našeho 

střediska! 

„Chata působí útul-

ně...Již se těšíme, jak 

budeme moci cha-

tičku využít pro od-

dílové akce.“ 

ODKAZY K ČLÁNKU: 
[1] - http://staflik.blogspot.com 
[2] - http://jenduvblog.blogspot.com/  
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„O to se nestarej! Jestli si myslíš, že ti volal prezident, aby s tebou projednal krizi na Blízkém Východě, tak se hluboce mýlíš.“ 

Eurocamp 2008 
T 

  řítýdenní akci Euro-
camp 2008 jsem našel 
náhodou na internetu 

při zkoumání možností osvě-
žení německého jazyka. Kurs 
byl pořádán v Německu, nabí-
zelo se tedy poznání nových 
krajů a z celé akce se platila 
pouze cesta. No a vzhledem 
k tomu, že účastníci byli ze 
všech koutů Evropy, akce 
tedy slibovala mimo jiné i 
poznání nových kamarádů, 
zemí a kultur, neváhal jsem 
se přihlásit. Jak to nakonec 
všechno vypadalo? 

Eurocamp se konal 
v krásném historickém 
německém městečku 
Havelberg, ležícím na 
ostrově řeky Havel. Po-
loha asi 3 km od soutoku 
s Labem a 100km na 
sever od Berlína, na je-
hož prohlídku později 
také došlo – a že stála za 
to! 

Co se týče programu, tak do-
polední náplní byl Arbeitsprojekt, 
tedy jakýsi prospěšný pracovní 
projekt, kdy každá pracovní sku-
pinka měla na starosti prospěšnou 
práci pro město a okolí. 
Zatímco naše skupinka 
opravovala lesní cestu 
pro domov s postiženými 
dětmi a hrála si s nimi, 
ostatní opravovali břeh 
řeky a věnovali se ekolo-
gii, nebo stavěli nové 
chodníky a opravovali 
lavičky v místní škole.  
Tedy nejen při hrách, ale 
i při práci měl účastník 
možnost lépe poznat 
nové kamarády od Islan-
du až po Kosovo. 

Odpolední náplní pak byly růz-
né workshopy na poznávání se 
navzájem. Tak například předsta-
vení své vlastní země a poznání 

desítek dalších při Laender Cafe 
znamenalo odhalení desítek otá-
zek, jako:  Jak chutná finská ryba, 
jaké sladkosti mají v Turecku? Kde 
jsou nejvíce pohostinní a proč 
všem chutnají české lázeňské 
oplatky?  Nebo kolik procent 
alkoholu má řecké Uzo? Při Kul-
turnacht si pak mohli účastníci 
většinou zatancovat všechny mož-
né tance z celé Evropy, zahrát hry 
a  u ž í t  spou s t u  l e gr a ce . 
V mezinárodním bufetu pak 
ochutnat kuchařské speciality ze 
všech zemí. 

Hry na bourání kulturních 
rozdílů rozhodně odstranili před-
poklad, že je velmi lehké si říci, že 
„respektuji ostatní kultury“. To 
ale až po tom, co poznáte, co je 
španělská lenost, německá super 

přesnost, ale i turecká pohostin-
nost a irská otevřenost na vlastní 
kůži při vzájemné spolupráci, pak 
teprve můžete říci, jak jste se 
s danou zkušeností dokázali vypo-
řádat. 

Hlavním programovým nosní-
kem byl velký divadelní pro-
jekt, na kterém se pracovalo celý 
druhý týden. Skupinky měli za 
úkol zinscenovat vliv určitého 

dobového přínosu pro 
společnost na změnu 
kultury. Někdo měl 
scénku z osvícenské 
d o b y ,  n ě k d o 
z industrializmu. Naše 
skupinka se vypořádala 
s objevením barev 
v době kamenné. Ne-
chyběl objev ohně, ani 
lov mamuta. 

Co jsem na akci velmi 
obdivoval, bylo PR. Každý den 
velký článek v novinách, ná-
vštěvy politiků, tvorba profe-
sionálního DVD z akce. Aby vše 
vypadalo super, byla nám bohužel 
odebrána svobodná ruka právě 

třeba při přípravě 
představení a byli 
jsme spíše herci, 
které přesně 
režíroval někdo 
zkušený z týmu 
místo toho, aby 
na nás jen dohlí-
žel a případně 
poskytl konstruk-
tivní rady. 

Program hod-
notím velmi klad-

ně, tedy ten zrealizovaný. Na dru-
hou stranu mi přišla škoda nevyu-
žité spousty volného času, který  
se vyplňoval každodenním několi-

(Pokračování na stránce 4) 

„Zatímco naše 

skupinka 

opravovala 

lesní cestu pro 

domov s 

postiženými 

dětmi a hrála si 

s nimi, ostatní 

opravovali břeh 

řeky a věnovali 

se ekologii.“ 



„Čistota je půl zdraví - a jestli se hned neumyješ ruce, nebuď si jistý ani tou druhou polovinou.“ 
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Jak se má naše táborové štěně 

T 
ak se stalo, že se 
nám na táboře 
objevilo štěně. 

Štěně německého ovčá-
ka. Tak roztomilé, že ani 
ten největší drsoň nako-
nec neodolal a pohladil 
ho.  

Bylo na táboře a bylo naše. 
Bylo všech, celého našeho 
oddílu. Jenže potřebovali 
jsme vyřešit jednu podstat-
nou věc, co s pejskem po 
táboře. Pak už nebudeme 
všichni pohromadě a nebude 
moci býti všech. Několik 
našich členů si bylo jistých, že 

rodiče pejska jistě uvítají a že 
si ho vezmou domů. Bohužel 
tomu tak nebylo a nezbylo 
nám nic jiného, než našeho 
krásného „Skauta“ (jak jsme 
ho příhodně pojmenovali) 
odvézt s námi do Prahy a tam 
mu najít majitele. V Praze mu 
na pár dní poskytli útočiště 
Myška s Vodňýkem a já se jala 
hledat majitele přes internet. 
Nečekala jsem, že se zájemci 
najdou tak rychle. Nejvíce se 
mi ovšem líbila paní ze Sadské 
u Nymburka, která má děti a 
domeček se zahrádkou a 
jejich jorkšírek prý není úplně 
hlídací, takže by rádi nějakého 

dravějšího pejska. Do Skauta 
se zamilovala hned. Přišla mi 
naprosto ideální. Skauta si 
tedy odvezla do Sadské, kde 
mu dali jméno Leon. Jelikož 
byl hvězdou a zpestřením 
našeho tábora a také návštěv-
ního víkendu s rodiči, pova-
žovala jsem za vhodné infor-
movat jak se má a jak se mu 
žije. S majitelkou jsem stále 
v kontaktu a slíbila mi též 
posílat jeho fotky, jednu již 
můžu ukázat zde a na další se 
těším….taky Vám přijde neu-
věřitelné jak vyrostl? 

Manda 

kahodinovým popíjením… 

Hlavním jazykem byla 
sice němčina, ale bohužel 
bylo mnohem častěji slyšet 
angličtinu a jazyky příbuzné 
ruštině. Trošku jsem až po-
chyboval, zda se má dnes 
ještě cenu němčinu učit, když 
se člověk mnohem snáze a 
jednodušeji a hlavně skoro 
všude domluví anglicky. 

Přínosem Eurocampu byly 
rozhodně kontakty pro pří-
padné cestování po Evropě (a 
že jich bylo nejméně 80) dále 
pak zájem o evropské dění, 
historie, zeměpis (to víte, 
když vám kamarádka ze Srb-
ska vypráví, jak jí bombardo-
vali město, to se pak začnete 
zajímat, co že se to tam vlast-
ně dělo a děje). Otevřenost 
k novým kulturám a poznává-
ní cizích po tom, co zpíváte 

s Irkami národní písničky a 
blbnete se Portugalkou, nebo 
se Španělem, přijde úplně 
sama. 

Eurocamp mi přišel jako ide-
ální kurz pro lidi, kteří se 
dlouho učí němčinu a rádi by 
si dokázali, jak ji dokážou 
použít v praxi. Rozhodně je 

to také dobrá příležitost pro 
nabrání cestovních zkušeností 
a získání mezinárodních kon-
taktů. Vzhledem k tomu, že 
má Eurocamp již 17ti letou 
tradici, rozhodně je více než 
pravděpodobné, že se může-
te přihlásit i příští rok. 

Tee-pee 

(Pokračování ze stránky 3) 

Užitečné odkazy: 
• Eurocamp: http://www.eurocamp-agsa.eu/ , stránky akce 
• Tandem, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže: http://tandem.adam.cz/  
• Facebook, společenská síť, která vás spojí s ostatními lidmi: http://www.facebook.com/  

Autorem článku je Pavel Trojánek, Tee-pee (pavel.trojanek@gmail.com) 

Štěně Skaut 

„Eurocamp mi přišel 

jako ideální kurz pro 

lidi, kteří se dlouho 

učí němčinu a rádi 

by si dokázali, jak ji 

dokážou použít 

v praxi.“ 



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

J 
e tu pokračování vy-
právění z minulého 
čísla o rumunském 

putování Irminsûlu. Jste na-
pjatí, jak to s našimi hrdiny 
dopadne? Určitě ano. Minule 
jsme skončili u toho, jak Ir-
minsûl dorazil k jezeru Bucu-
ra. 

7. DEN FOUKACÍ 

V ranních hodinách se šest stateč-
ných chlapců vydává na nejvyšší 
vrchol Retezatu, my zbylí vegetí-
me ve stanech, pojídáme čínské 
nudle a je nám fajn. 

V odpoledních hodinách konečně 
vyrážíme, hned na začátku jsme 
málem sežráni obrovským vlčá-
kem. 

Vítr stále nepříjemný, lezeme po 
pěkných kamenech do ještě pěk-
nějšího kopce. Po chvíli se setká-
váme i s pěkným sněhovým jazy-
kem, a ačkoli se nám moc nechce, 
musíme přes něj přejít. 

Štaflíkovy sušené meruňky jsou 
skvělé, diky za ně! 

Dostáváme se přes vrchol nejne-
přátelštějšího skaliska a v onu 
magickou chvíli potkáváme Němce 
se stejnými pohorkami, jako má 

Manda. Vítr neustává, je nám pěk-
ná zima. Začínám myslet na všech-
ny své blízké, na svou postýlku a 
na babiččiny obědy. S Pepkem a 
Nowym se účastním velké disku-
ze, čí babička vaří lip, což mě 
značně pozvedne na duchu. 

Nakonec už z kopce slézáme a 
dostáváme se na místečko téměř 
srovnatelné s milkaloučkou. Vyba-
lujeme stany, zakuklíme se a je 
nám blaze. Dobrý hostinec nikdy 
nechutnal lépe. 

8. DEN SLÉZACÍ 

Ráno se vstává docela příjemně, 
velká trojka K+K+C má opět 
potíže, nakonec nás ale statečně 
doženou. Jdeme přes záchranář-
skou stanici, bavíme se s pokuřují-
cím záchranářem, který nám pora-
dí nabrat si vodu z jezera. Moc se 
nám sice nelíbí, ale jdeme do toho. 

Pomalu ztrácíme výšku, já potká-
vám naprosto krotkého vrabce, 
který se mě, ačkoli dupu jako slon, 
nebojí a vůbec nevypadá na to, ze 
by chtěl uhnout z cesty. 

Dostáváme se na megakopec, 
který hrozně dlouho slézáme, bolí 
nás kolena a je to otrava… (Dva 
dny předtím bychom dali bůhvíco 
za chvilinku slézání) 

Nakonec už jdeme na úrovni po-
toka, potkáváme dvě postarší 
odvážně se opalující dámy, přechá-
zíme obrovskou kládu jako lávku a 

jsme na Guru Zlata. 

Před chatami se vyvaluji rekreanti, 
kteří na nějaké lezeni po horách 
příliš nevypadají a koukají na nás 
jako na přírodní úkazy. V chatě 
Guru Zlata si dáváme pozdní oběd 
a je blaze. Čahoun si za nemalý 
rumunský peníz objednává kuřecí 
stehýnko nevelkých rozměrů a my 
z něj máme hroznou srandu. Je 
vidět, že jsme zmožení, už nám 
stačí málo. 

Večer se ještě pokoušíme chytit 
nějakého stopa směrem do Hate-
gu, ale míjí nás hlavně auta s místní 
rozjuchanou mládeží, takže po 
hodině to i ti nejvášnivější stopaři 
balí a jde se spát. 

Nocujeme na tom samém tábořiš-
ti jako první den, absolvujeme 

(Pokračování na stránce 6) 
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„V tomhle jídle jsou všechny čtyři druhy výživných látek.  Žluté, zelené, bílé i hnědé. Tak ať to ve vás zmizne.“ 

„Čahoun si za 

nemalý 

rumunský peníz 

objednává 

kuřecí stehýnko 

nevelkých 

rozměrů a my z 

něj máme 

hroznou 

srandu.“ 

Rumunský deníček - 2. část 
aneb Jak Irminsûl putoval po horách 

Minule jste viděli: 
Foto: Štaflík 

Foto: Štaflík 

Foto: Štaflík 

Čahoun na vrcholu nejvyšší 

hory pohoří Retezat 

Foto: Štaflík 

Sáhli jsme si na sníh v červenci 

Foto: Kulda 



„Chleba je boží dar. Proto z něj nedělej kuličky a neházej je po sestře.“ 

veselou cestu za vyčištěním 
zubů v řece a pak už jen... 
spacák! 

9. DEN STOPOVACÍ 

Ráno vyrážíme s úmyslem 
dostat se do Hategu a potom 
do Hunedoary – prý hezkého 
města s hezkým hradem. 
Dlouho to na nic nevypadá, 
ale 50 kilometru pěšky se 
nám moc jít nechce, takže 
když nás mine dodávka pří-
jemných rozměrů, všichni za 
ní běžíme. Čtyři správní chla-
píci nám zastavuji a docela s 
radostí nás nakládají, trvají 
ovšem na tom, že ladies musí 
dopředu, takže já, Efča a Ko-
leno, coby ochránce, sedíme 
relativně na vzduchu, zatímco 
ostatní se dusí v temném 
prostoru za námi. 

Chlapíci nás vysazuji v Hategu, 
fotíme se s nimi, Štaflík daruje 
zbývající krabičku cigaret a jde 
se dal. Nalepí se na nás italsky 
mluvící pseudotaxikář, který 
nás chce svézt nejdřív za 100 
eur a nakonec v zoufalství 
sleví i na 20. Ještě se několi-
krát vrací, ovšem moc se nám 
nelíbí, pokračujeme dal. 

U silnice už postává několik 
místních stopařů, takže máme 
konkurenci. Náhle se zjeví 
dodávečka příjemného vze-
zření, Štaflík se k ni vrhá a 
řidiče natolik okouzlí, že nás 
vezme do Hunedoary, přesto-
že tam ani původně nejel. 

V Hunedoare je hrad 
bohužel zavřený, takže se 
jdeme podívat na nádraží, 
kdy nám jede vlak do 
Simerie a poté vzhůru na 
jídlo. 

Sedáme si na zahrádku 
malé restaurace a dělíme 
se na skupinu pojídací a 
skupinu nakupovací. Když 
se naše nakupovací skupi-

na vrací, stojí pojídací před 

(Pokračování ze stránky 5) velikým problémem – jak 
zaplatit. Servírka Anča si nás 
totiž vůbec nevšímá a vůči 
našemu zuřivému máváni je 
zcela slepá. Chlapci tedy pení-
ze pokládají na stůl a jdou. My 
si mezitím s obrovským vypě-
tím sil objednáváme a pak už 
jen zpracováváme rumunskou 
pizzu. Poté chceme zaplatit i 
my, ovšem Anče nás stále 
ignoruje (ačkoli na ní Pepek 
předtím velice zapůsobil). 
Nakonec to vzdáváme, nechá-
váme peníze na stole a vyráží-
me směr nádraží. 

Když se večer dostáváme do 
Simerie, stojíme před rozhod-
nutím, kde přespat. Někteří 
chtějí stany hodit do prvního 
křoví, které uvidíme, doufají-
ce, že nás nikdo v noci ne-
podřízne, další by raději pře-
mluvili někoho místního a 
postavili stany na zahradě. 
Štaflík dokonce odvážně zvoní 
u dosti nedobytně vypadající-
ho sídla ve stylu balkánského 
podnikatelského baroka, ale 
nikdo neotvírá. 

Nakonec nás zachrání kouzel-
ný dědeček, který nám pora-
dí, že na konci pochybně tem-
né uličky, plné povykujících 
cikáňat, je penzion. Ukazuje 
se, ze domnělá cikáňata jsou 
děti majitelů a penzion vypadá 
docela dobře. Otevírá nám 
další děda, zpočátku se mu ale 
moc nelíbí, že chceme spát 
všichni v jedné místnosti a ve 
spacácích. Asi aby ukázal, jaká 
by to byla škoda znehodnoco-
vat jeho krásné pokoje spacá-
ky, bere Štaflíka a Kolena 
dovnitř, ovšem chlapci uplatní 
svůj vyjednávací talent a nako-
nec máme pokoj pro všechny 
za 20 eur. Děkujeme dědovi, 
vrháme se dovnitř, plnohod-
notně si čistíme zuby a chys-
táme se spát. Chlapcům 
ovšem zbývá spousta energie, 
a tak se ještě dost dlouho 

ozývají různé zvuky. 

10. DEN VLAKOVÝ 

Ráno opouštíme penzion, 
máváme dědovi a protože 
máme ještě čas, jdeme se 
porozhlédnout po Simerii. Po 
chvíli zakotvíme na trávníku 
před kostelem, snídáme, 
Nowy si na vařiči kuchtí 
nudle, potom vaříme i čaj… 
Pohled na nás musel být váž-
ně zajímavý. 

Vydáváme se utratit poslední 
lei, začíná pršet a jde se na 
vlak. 

Na nádraží potkáváme dva 
Čechy a pak ještě dva podiv-
né, nejspíš ukrajinské týpky, 
kteří se nás ptají na nějaký 
vlak a potom nám přes koleje 
všemi možnými jazyky nadá-
vají. 

Vlak konečně přijíždí, cpeme 
se dovnitř a díky různým 
manévrům se nám podaří 
získat dvě kupé jen pro nás. S 
příchodem průvodčího ovšem 
zjišťujeme, že na místa musí-
me mít rezervaci, takže platí-
me o dost víc, než by nás to 
stalo na nádraží. 

Nic nám ovšem náladu nezka-
zí, živí a vcelku zdraví sedíme 
ve vlaku domu - vstříc jídlu, 
vaně a posteli. 

11. DEN NÁVRATOVÝ 

Brzy ráno přijíždíme do Pra-
hy, probouzíme se, vystupuje-
me a vlézáme do metra. Lidí 
je jako psů, kde jsou ty časy, 
kdy jsme potkávali nejvýš dva 
bači denně… Zpráva, že na 
Praze 10 neteče teplá voda je 
definitivně potvrzena, ale 
stejně se těšíme domů. 

No, co dál říct… Myslím, 
že se jsme si Rumunsko 
moc užili a hodně nás celá 
akce stmelila. Diky, Ir-
minsûláci ;-) 

Amico 
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„Poté chceme zapla-

tit i my, ovšem Anče 

nás stále ignoruje 

(ačkoli na ní Pepek 

předtím velice zapů-

sobil).“ 

Náš odvoz  do Hategu 

Foto: Štaflík 

Rumunská pizza 

Penzion, v kterém jsme 

spali 

Foto: Štaflík 

Foto: Štaflík 
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nakonec jsme dojeli tam, kam jsme 
chtěli. Bylo to blízko od fotbalové-
ho stadionu, kde se má konat Euro 
2012. Prošli jsme vstupní branou a 
hned jsme se zaregistrovali a šli do 
subcampu 2, ale to bychom nebyli 
my, kdybychom nešli do špatného. 
Vypadalo to tam jako v parku, ale 
vyjdeš za bránu a jsi v civilizaci. To 
ale byla senzace, protože pár met-
r ů  od t u d  b y l  C a r e f f ou r 
(supermarket), tak jsme měli co na 
práci. Večer začal zahajovací cere-
moniál - velmi působivé, ale ne tak, 
abych u toho brečel jako nějací 
Poláci. Další den jsme dostali kar-
tičky s různými aktivitami (ty jsme 
dostávali každý den), tak jsme  na 
jednu šli. Tam nám řekli, že může 
jít jen 10, protože nás tam bylo víc, 
tak jsme nechali Poláky. Když jsem 
pak šli na jinou aktivitu, tak nám 
zase řekli, že sem nemůžeme, tak 
jsme šli nakupovat. Velké štěstí 
bylo, když jsme objevili PC kavár-
nu, byl program jasný. Jídlo bylo 
balené v plastových krabicích, sní-
daně každý den stejná, oběd sice 
teplý, ale za moc to nestálo, večeře 
podobná jako snídaně. Proto jsme 
občas chodili na vafle. Jednou tam 
měli policejní přehlídku, bylo to 
dobré, ale nejlepší je, že jsme si 
mohli taky zastřílet (sice jen slepé, 
ale to nevadí). Mezitím přijeli hasiči 
a rozřezávali tam auto, ale to moc 
lidí nezajímalo, protože si mohli 

zastřílet. Přímo nad Silesií byl 
skanzen a jedna z aktivit je návště-
va skanzenu, kde si můžete vy-
zkoušet např. péct chléb nebo 
střílet z luku atd. Také tam byla 
plaza, místo kde byly různé aktivi-
ty např. lego, lezení na umělé stě-
ně atd. Dobré bylo, že tam stála 
CZ kavárna, bohužel ne časem, 
protože přišla hygiena, že se tam 
nesmí nic vařit a byl konec. Sezná-
mili jsme se s PL skauty a hlavně 
s jedním oddílem, který vedla 
Daga. Tak nám ubíhal čas, až byl 
konec, zase pěkná uzavírací cere-
monie. Protože se nám v PL líbilo, 
tak nás skauti nechali přespat 
v jejich klubovně v městečku Kal-
warie. Hned další den jsme vyrazili 
do Krakowa, nádherné město. 
Přejeli jsme zpět do Kalwarie, kde 
jsme přespali a hned další den 
odjeli od Prahy (já byl 12h 
v dopravních prostředcích), až na 
Shortyho, který tam ještě zůstal. 

Slávek 

„Jak nebudeš v posteli, než napočítám do deseti, do dvaceti budeš počítat ty - ale pohlavky.“ 

„Jedna z aktivit 

je návštěva 

skanzenu, kde si 

můžete 

vyzkoušet např. 

péct chléb nebo 

střílet z luku.“ 

Silesia 2008 

C 
elkem nás bylo 10 - já, 
Kroll, Koumák, Nowy, 
Shorty, Pája a z jiného 

střediska - Pampeliška, Bizi, 
Kytka a Terka. Jeli jsme až do 
Českého Těšína, kde jsme 
přešli z CZ do PL Těšína. Ces-
ta PL vlakem bylo něco. Dře-
věné, tvrdé židle a ze záchodu 
šel strach. Dorazili jsme do 
Katowic, kde měla Silesia pro-
běhnout. 

Samozřejmě, že jsme nevěděli, kde 
to má být, a  tak jsme se poptali a 
vyjeli příslušnou tramvají. Zdejší 
tramvaj dostala přiléhavou přezdív-
ku „Killer“, dveře se sice zavíraly 
automaticky, ale praštilo to tako-
vou silou a skoro bez výstrahy… 

Tak jsme se dostali k „Silesia ob-
chodní centrum“ to nás zmátlo, ale 

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

  1 2 3 Irminsûl, Camelot - 

výprava 

4 Irminsûl, Camelot - 

výprava 

5 Irminsûl, Camelot - 

výprava 

6 7 8 Irminsûl - 

Filmový večer 

9 10 11 Mravenci - výprava 12 Mravenci - výprava 

13 14 Postavme 

školu v Africe 

15 Postavme 

školu v Africe 

18 Postavme 

školu v Africe 

19 Scout Frisbee Cup, 

80 - výprava 

20 Scout Frisbee Cup, 

80 - výprava 

21 Scout Frisbee Cup, 

80 - výprava 

20 21 22 25  26 Středisková výpra-

va 

27 Středisková výpra-

va 

28 Středisková výpra-

va 

27 Středisková 

výprava 

28 Středisková 

výprava 

29 30 31 Závod tří vrchů   

„Večer začal 

zahajovací 

ceremoniál - 

velmi působivé.“ 
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90. výročí naší republiky a Grizzlyho vzpomínky 

L 
etošního 28. října 
oslavíme 90 let od 
založení naší republi-

ky. Tehdy skončila první 
světová válka a také téměř 
č t y ř se t l e t á  n ad v l áda 
Habsburků, získali jsme sa-
mostatnost. Cesta, po níž 
naše vlast uběhla, byla hod-
ně křivolaká, strmá, prová-
zená mnoha překážkami. 

Protože jsem, žel, nejstarší člen 
střediska, rád bych vám sdělil 
svoje vzpomínky a dojmy z doby, 
kdy bylo republice okolo dvaceti 
až třiceti let. Byl jsem tehdy 
školák, vlče, ve skautském a 
později roverském věku jako 
dnes většina z vás.  

Dodnes si vzpomínám, že ve 
svém předškolním věku jsem 

věděl, kdo byl naším 
panem presidentem - 
Tomáš Garrigue Masaryk, 
osobnost námi všemi 
velmi uctívaná , ale  že už 
to byl starý pán, který se 
ze zdravotních důvodů 
(1935)  své funkce vzdal. 
Byl zvolen jeho spolupra-
covník, Edvard Beneš; 
jeho konkurentem ten-
krát ve volbách byl profe-
sor Němec, kandidát 
zemědělců. Prof. Bohumi-

la Němce, našeho významného 
botanika, jsem osobně poznal už 
jako stařičkého, ale moudrého 

pána, až jako vysokoškol-
ský student. 

V r. 1936 jsem šel do 
obecné školy, pamatuji, že 
tehdy ve Španělsku pro-
pukla občanská válka,  
Mussoliniho Itálie napadla 
a obsadila Habeš, dnešní 
Etiopii – my tenkrát fandili 
Habešanům, ale bosí vojá-
ci, které jsme viděli 
v týdeníku v našem bijáku, 

neměli šanci.  

14. září 1937 (byl jsem v druhé 
třídě) zemřel T. G. Masaryk. 
Zavládl celonárodní smutek, 
v podloubí naší polické radnice 

byla tryzna (Masarykova bysta na 
katafalku s černými závěsy a 
smutečními věnci), čestnou stráž 
po 3 dny střídali legionáři, četní-
ci, sokolové, skauti, hasiči, řezní-
ci a kominíci v krojích.  

Jak jsem se potkal se skauty? 
Jednou na vycházce s rodiči do 
příměstského lesa jsem navštívil 
tamní starou hájovnu, kde poličtí 
skauti měli tehdy klubovnu a 
zrovna pořádali výstavku svých 
rukodělků, modelů táborových 
staveb, kronik. Samozřejmě mě 
to okouzlilo, ale zatím z toho 
nebylo nic. Netrvalo však dlouho 
a můj spolužák, sedící se mnou 
ve 2. třídě v lavici, mi prozradil, 
že v neděli jde se skauty na výlet 
na Ostaš. Bylo to v květnu 1938. 
Doma jsem musel dost prosit 
rodiče, aby mne s nimi pustili. 
Ale podařilo se! 

Tu neděli skutečně po obědě 
jsme vyrazili v pochodovém 
útvaru, nesli družinové vlajky, 
šlapali kolem fotbalového hříště, 
kde místní SK právě hrál zápas. 
My zpívali Stály báby u vesnice – 
moje první skautská píseň. Asi 
po 3 km mírného stoupání teré-
nem jsme byli na úpatí stolové 
hory Ostaš (700 m), kde jsou 
rozsáhlá pískovcová skalní měs-
ta. Cílem naší výpravy byl palouk 
v údolí mezi Ostašem a Hejdou, 
další skalistou divočinou. Tam 
totiž měl být o prázdninách tá-
bor, říkalo se tam „U kotle“. 
Nejprve jsme podél dolního 
skalního města, Kočičího hradu, 
v lese hráli na plíženou, pak ko-
nečně dorazili na nádherný pa-
louk s potůčkem, ke skutečnému 
Kotli. Byla to obrovitá rezatá 
nádoba, prý pozůstatek po prus-
ké armádě, tábořící zde v roce 
1866 – v době slavné rakousko-
pruské války. Opékali jsme na 
ohni buřty na tzv. kanadskou 
růži a opět se plížili. Výlet byl 
úžasný zážitek.  

Zakrátko po výletě a dalších 
skautských akcích jsem si u ma-
minky vymodlil, že jsme ve spor-
tovní prodejně v Náchodě kou-

pili vlčácký kroj. Zelenomodré 
žerzejové tričko, manšestrové 
kraťasy medové barvy, kožený 
opasek s přezkou se skautskou 
lilií a hnědý baret s odznakem 
vlčka na žlutém podkladu, zelené 
podkolenky s širokým okrajem. 
Šátek, červený (tehdy nebyli 
pionýři),  mi ušila maminka. Poz-
ději jsme měli šátky již žluté.  

 Blížily se prázdniny 1938 a 
v Praze se chystala velká sláva, 
10. všesokolský slet. Ač jsem 
chodil i do Sokola, naši žáci na 
sletu necvičili, ale my se 
s maminkou a bratrem vydali do 
Prahy. Moje první návštěva hlav-
ního města republiky - dodnes 
nezapomenutelný zážitek. Ohro-
meni obřím stadionem na Stra-
hově jsme shlédli dorostenecká 
cvičení, stáli jsme přímo pod 
tribunou, odkud na cvičence 
shlížel president Beneš s chotí 
Hanou. Byl to pro nás svátek. 
Maminka nás navíc protáhla 
tehdejší Prahou, v Národním 
muzeu jsem mimo jiné viděl 
velrybu, byl v zoo, navštívili jsme 
Technické a Uměleckoprůmyslo-
vé muzeum, byli na petřínské 
rozhledně, nasmáli se v bludišti 
před křivými zrcadly, obdivovali 
panoráma Pražané, bojující se 
Švédy na Karlově mostě, zavítali 
jsme do vojenského muzea u 
Národního památníku na Žižko-
vě a prohlédli si areál Staroměst-
ské radnice, tehdy ještě neroz-
bombardované. Vedle orloje 
tenkrát byl hrob neznámého 
vojína, u něhož byla stálá čestná 
vojenská stráž. Vyšlápli jsme i na 
vyšehradský Slavín a dodnes pro 
mne nezapomenutelným, velmi 
silným zážitkem bylo shlédnutí 
b a l e tu  Oska ra  Nedb a l a 
Z pohádky do pohádky v Národ-
ním divadle. Seděli jsme tenkrát 
na tzv. bidýlku.  

 Neuvěřitelné, co jsme za ten 
týden s maminkou v Praze stihli, 
byly to silné zážitky pro chlapce, 
končícího 2. třídu. Bydleli jsme 
v žižkovském hotelu Ostaš, tam-

(Pokračování na stránce 9) 

„Chovej se podle svého věku a ne podle čísla svých bot.“ 

President Masaryk v 

Lánech 

Masarykův pohřeb 

Z mé první výpravy 

na Ostaš 
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z války zesílila v roce 38 po 
„anšlusu“ Rakouska květnová čás-
tečná mobilizace a při pokusu hen-
leinovců o puč 23. září všeobecná 
mobilizace československé armády. 
Právě teď je to 70 let. My, děti, 
jsme se strašně báli, německé hra-
nice kousek od nás. 

17. září 1938 zemřel náš 
skautský náčelník, A. B. Svoj-
sík, po infekčním zápalu plic, který 
si přivezl z návštěvy Sovětského 
svazu u tamních pionýrů. Vyšlo 
smuteční číslo Junáka, dlouho jsem 
ho schovával. 

Mezinárodní situace vyvrcholila 
koncem září 1938 mnichovským 
diktátem, kdy jsme se souhlasem 
Francie a Anglie museli naše roz-
sáhlé pohraniční oblasti postoupit 
hitlerovskému Německu, přiživili 
se na tom na Slovensku a Podkar-
patské Rusi Maďaři a ve Slezsku 

Polsko. Hranice okrá-
jené republiky se posu-
nuly tak, že hranice 
kolem našeho města se 
přiblížila na 3 až 4 km, 
vše okolíkováno bílými 
kůly. Např. zmiňovaný 
letní tábor našich skau-
tů už byl v „zabraném“, 
tam už se nesmělo. Jeli 
jsme tehdy s matkou 
s koňským potahem na 
poslední chvíli pro uhlí 
na nádraží do blízké 

vesnice. Ta už byla v Sudetech, 
viděl jsem poprvé německé strážní-
ky a vojáky, právě tam obsazovali. 
Budili hrůzu. Tak jsem viděl Mni-
chov. Pan president Beneš po mni-
chovské zradě zklamán záhy od-
stoupil a odletěl s manželkou 
z republiky. Mnozí mu to měli za 
zlé, dokonce běžel vtip: pan presi-
dent měl plán – aeroplán! Čas ale 
ukázal, jak to bylo prozíravé.  

28. říjen 1938 – oslava 20 let 
samostatného Českosloven-
ska, státní svátek v pochmurné 
pomnichovské atmosféře byl i pro 
mne významným dnem. Bratr Krát-
ký, vůdce polických vlčat, mne 
připravil a vyzval ke složení vlčác-
kého slibu. Toho dne večer ještě 

s jedním bráškou 
jsem slavnostně 
s l o ž i l 
v radešovském 
lomě slib.  U 
planoucího ohně 
jsem před česko-
slovenskou vlajkou 
a oddílovým pra-
porem odříkával 
formuli vlčáckého 
slibu, bratr Karel 
Krátký mi pak 
podal levou ruku a 
přijal do světového bratrstva skau-
tů. Dodnes mám v paměti onu zář 
ohně, ze tmy siluety vlajky a prapo-
ru a příšerný liják, který obřad 
provázel. Asi tenkrát nebe plaka-
lo nad republikou a jejím budou-
cím osudem. Slibový odznak byl 
látkový, musela ho vyšívat mamin-
ka, v prodeji běžně nebyl. Nicméně 
byl to pro mě silný zážitek. 

V listopadu 38 byl jmenován presi-
dentem Dr. Emil Hácha, presi-
dent nejvyššího soudu. V zimě se 
stupňovala v rádiu štvavá propagan-
da proti okleštěné republice jednak 
z Německa, z Vídně a Bratislavy 
také od slovenských šovinistů. 
Rozhlas rodiče včetně mé malič-
kosti s obavami poslouchali. At-
mosféra tzv. druhé republiky. 

V lednu 1939 vznikl  JUNÁK 

sloučením více skautských organi-
zací, jež do tehdy u nás existovaly. 
Nás, vlčat, bylo ve středisku asi tak 

(Pokračování na stránce 10) 

ní štěnice byly pro nás jedinou 
špatnou vzpomínkou. 

O prázdninách na první skautský 
tábor (1938) mě rodiče, bohužel, 
nepustili, dost jsem to obrečel.  

Politická situace během let 
1937 – 38 v republice byla stále 
napjatější a den ode dne se zhoršo-
vala, navíc já bydlel v Polici nad 
Metují, malém horském městečku 
několik kilometrů od tehdy němec-
kých hranic. V broumovském vý-
běžku jsme ze tří stran byli obklíče-
ni sudetoněmeckým obyvatel-
stvem. Hitlerova nacistická propa-
ganda útočila dennodenně, strašili 
válkou.  

Jak jsem to jako kluk ve vlčáckém 
věku vnímal? Plakáty, rádio, výzvy – 
neustále se hrozilo bombardová-
ním, plynovými útoky, cvičení 
s plynovými maskami, CPO – civilní 

protiletecká obrana cvičila na ná-
městí v gumových oblecích a mas-
kách, hasila cvičné požáry, vysoko 
na obloze létala německá výzvědná 
letadla, všude kolem se budovala 
opevnění. Např. nedaleký Dobro-
šov, pevnůstky, zákopy, protitanko-
vé zátarasy v podobě ocelových 
„ježků“, překážky z ostnatých drá-
tů. To vše na nás, děti, působilo 
strašidelně, děsivě, skutečně jsme 
se bály. Nepřátelské ovzduší občas 
zesilovaly různé konflikty mezi 
našimi a sudetoněmeckými občany. 
Mladí náckové, organizovaní 
v oddílech „ordnerů“ a „turnerů“ 
provokovali, dokonce stříleli např. 
na auto spolužákova tatínka, taxi-
káře. Atmosféru strachu a obavy 

(Pokračování ze stránky 8) 

„Jestli nevíš, co je řemen, můžeš se to dozvědět.“ 

Plakát z let 1937-38 

Hitler a Mussolini s nacistickými po-
hlaváry nad mnichovskou dohodou 

Sudeťáci děkují Hitlerovi za okleštěnou republiku  

„Dodnes mám v 

paměti onu zář 

ohně, ze tmy 

siluety vlajky a 

praporu a 

příšerný liják, 

který obřad 

provázel.“ 



„Jestli se mě pokoušíte dostat do blázince, vezměte laskavě na vědomí, že tam už dávno jsem.“ 
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na jednu šestku, ob-
čas schůzky, v zimě 
výpravy nebyly, ale 
dost jsme lyžovali a 
na kluzišti i několika 
rybnících bruslili a 
hráli hokej. Ve městě 
byla první a tehdy 
jediná továrna na 
brusle, jejich popula-
rita byla velká. Odebí-

ral jsem v té době Mladý 
hlasatel s Rychlými šípy, 
nemohl jsem se dočkat pátku, 
kdy vyšlo nové číslo. 

Na 15. březen 39 se velmi 

dobře pamatuji. Byl jsem ve 3. 
(chlapecké) třídě, ráno při 
cestě do školy docela sněžilo. 
Po zvonění jsme ve třídě sedě-

li a čekali na paní 
učitelku Roubíčko-
vou, ta ale moc 
dlouho nepřichá-
zela ze sborovny. 
Skoro ke konci 
první hodiny se 
objevila ve dveřích 
a plakala. Postavila 
se na stupínek a 
v očích plno slz 

nám řekla: „Hoši, právě naši 
republiku obsazuje německá 
armáda.“ Městem projelo pár 
německých vojenských aut, 

(Pokračování ze stránky 9) začal Protektorat Böhmen 
und Mähren – Protektorát 
Čechy a Morava. Slovensko 
se odtrhlo, Maďaři dostali 
celou Podkarpatskou Rus a 
začalo období, kdy vše, co 
mělo něco společného 
s Československou republikou 
muselo zmizet. V učebnicích 
jsme vše včetně jmen Masaryk, 
Beneš atd. museli začernit. 
Nápisy nad obchody, plakáty a 
kde co dvojjazyčně, nejprve 
německy, pak česky. Hitlerovi 
byl Mnichov málo. 

My s jarem začali pilně skauto-
vat, navíc po Národní gardě 
(dobrovolníků), která byla 
rozpuštěna, jsme získali pěk-
nou klubovnu s prostorem 
bývalé střelnice. Starší skauti 
na litografickém lisu tiskli stře-
diskový časopis, středisko se 
zmáhalo, vznikl oddíl světlušek 
a skautek, skupina oldskautů.  

O prázdninách 39 jsem se 
účastnil svého prvního 
tábora, byli jsme několik vlčat 
a o něco víc skautů. Podsady 
z fošen, stany tzv. rakouské 
jehlany, horší to bylo 
s kavalcem. Ten jsem neuměl 
dát moc dohromady, bylo to 
spíš Záhořovo lože. Všechnu 
táborovou výzbroj jsem měl 
v malé torně, „Italce“. Tehdy 
žádné spacáky nebyly, spali 
jsme pod tenkými dekami, nad 
ránem jsme jektali zimou. 
Zažili jsme dvě děsné noční 
bouřky, obloha samý blesk a 
nemělo to konec. Jinak se mi 
ale moc líbilo, ráno jsme pilně 
cvičili rozcvičku, vztyčovali už 
zakázanou československou 
vlajku s modrým klínem – 
protektorátní měla bílo-
modro-červené pruhy. Jídlo 
jsme vařili na primitivních 
táborových kamnech z cihel 

s plotnou.  

Vzpomínám, že jsme jednou 
sbírali borůvky do ešusů a pak 
se ve velikém prádelním hrnci 
vařila krupičná kaše. Borůvky 
se pak přidaly, neodhadli jsme 
ale množství, kaše modré 
barvy bylo jako v pohádce 
Hrnečku, vař!, sotva jsme to 
umíchali. Byla večeře, všichni 
plné ešusy, už jsme nemohli a 
kaše ještě dost. Najednou 
někdo nabral na lžíci a plesk! 
na druhého táborníka. Bylo 
teplo, všichni polonazí – za 
chvíli byla totální kašová válka, 
celý tábor, kaše na tváři, zale-
pené oko, na prsou, zádech, 
všude. Hrozně jsme se chech-
tali, legrace kopec. Čas ale při 
našem válčení běžel a kaše na 
našich tělech pěkně zaschla a 
borůvková kaše ne a ne jít 
dolů. Sluníčko zapadalo a nám 
nezbylo, než jít do říčky Ži-
dovkv a ponořit se do studené 
vody a drhnout tělo. Psina se 
dobře zchladila. Ale nezapo-
menute lné .  Prvn í ,  byť 
z dnešního hlediska prostinký 
tábor, pro mne skvělý!Dodnes 
rád vzpomínám. 

Prázdniny uběhly a my měli jít 
1. září (1939) do školy, 
v náchodském okrese ale byla 
kvůli dětské obrně karanténa, 
zahájení školního roku posu-
nuto. Stáli jsme ale ráno na 
náměstí a najednou letěla 
městem zpráva. Německo 
zahájilo s Polskem válku! 
Hitlerovci přepadli Polsko, do 
války se zapojila Francie a 
Velká Británie. Německo 
s Itálií, mocnosti Osy, zača-
ly 2. světovou válku. 

Jak jsme žili a skautovali dál, 
povím příště. 

Grizzly 

Chata našeho vůdce, 

Oldy, v Hájkově rokli, 

cíl mnoha našich vý-

prav 

Adolf Hitler a přehlíd-

ka Wehrmachtu na 

Hradčanech 

Poličtí žáci ZUŠ natočili o Grizzlym zajímavé video, které získalo v celostátní soutěži druhé místo. Můžete ho shléd-
nout na tomto odkazu: http://www.bojovniciprotitotalite.cz/videa/detail/23  

Náš tábor o prázdni-

nách 1939  

Zajímavý dokumentární film o Grizzlym 
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Jsem rád, že i ona tomu může být 
přítomna a ještě naposled nás 
„zahřát“ svými zdmi. Byla jsi tu s námi 
dlouho. Každý z nás v ní prožil někte-
rou z jejích epizod života. Někdo stál 
u zrodu, někdo u jejího znovuobnove-
ní, ale některé prožitky nám budou 
všem společné. Čas pátků, jež mnozí 
z nás tu strávili v příjemné společnosti, 
nemluvě o příjemných procházkách do 
okolního lesíka. Nyní vzpomeňme na 
některé její mezní dny. Je pravdou, že 
tato místnost nestála u zrodu Chacha-
jovny, ale nebyla tomu zas až tak 
daleko. A tak vzpomeňme něco málo 
její historie. První myšlenky Chachajov-
ny se zrodily v roce 1997, které vyústi-
li v pravidelné čajovny pořádané 
v klubovně Bratra Vlka. Přesně po roce 
září roku 1998 byl slavnostně otevře-
na nová místnost Chachajovny (tato 
místnost). Zrodila se společnýma 
rukama Zrzka, Janíka, Netopýra, Míši 
Pichlové a dalších. Od té doby prošlo 
jejími zdmi mnoho lidí, z mnoha z 
nich se stali přátelé. Ale i ona zažila 
své stinné dny bezpráví. A tak ve chvíli 

nejtěžší, jak se mnohým zdálo, že 
zmizí ze světa, byla v roce 2003 
zrekonstruována do dnešní podoby 
rukama mladších čajovníků jmenujme 
např. Budíka, Bukaje, Myshu, Silvu a 
další). Od února 2004 se stala řád-
nou klubovnou v očích střediska. 
Avšak její účel tím nezanikl, ale dále 
pokračoval. Nejeden vůdce měl mož-
nost ji tvarovat dle své představy. 
Stopař, Silva, Budík…ale hlavně její 
členové utvářeli její atmosféru. Dnes 
stojíme před tím, že ji budeme opouš-
tět. Ještě nevíme kam. Ale budeme. 
Teď v říjnu tomu bude přesně deset 
let. Neboj, nezapomeneme na tebe, 
stejně jako na první Chachajovnu. 
Doufáme, že ta třetí bude minimálně 
tak pěkná a útulná jako ty. Každý 
z nás si tě kousek odnese v srdci a 
když ne v srdci tak alespoň na plicích. 
Atmosféru místa, kterou jsi nám 
uměla dát, nám bude chybět. 

Šikulka a Silvestr (bývalý a zřej-
mě opět budoucí vůdce OS klubu 
Chachajovna). 

„Vynalezli koš na prádlo - ale zpráva o tom se do tohoto pokoje asi ještě nedostala.“ 

„Jsem rád, že i 

ona tomu může 

být přítomna a 

ještě naposled 

nás „zahřát“ 

svými zdmi. Byla 

jsi tu s námi 

dlouho.“ 

Inspirace odjinud - jak se rozloučit s klubovnou 

N 
apadlo vás někdy, že 
se budete muset roz-
loučit s vaší milova-

nou klubovnou – třeba 
z důvodu přestěhování středis-
ka? Víte, že jste v ní prožili 
velkou část svého života a nyní 
musíte jinam? Nabízí se tedy 
prostor pro to se s ní důstojně 
rozloučit a zavzpomínat na 
staré dobré časy v ní stráve-
né....Ale jak to udělat, aby to 
nepůsobilo těžkopádně a záro-
veň to všechny vzalo za srdce? 

Co třeba zkusit vymyslet podobně 
dojemný proslov, kterým se svojí 
klubovnou rozloučil OS klub Cha-
chajovna ze střediska Uragán Zbra-
slav? 

Nuže podívejte se sami, jak toto 
rozloučení může vypadat: 

Drazí čajovníci, milí skauti a všichni 
ostatní. 

Sešli jsme se zde dnes, abychom uctili 
památku naší milované Chachajovny. 

skákat, 55m! Stačil mi pohled 
z mostu dolů a dělalo se mi špatně. 
Kdyby mi dal někdo vybrat, určitě 
bych neskočila. Ale když už jsem 
tam byla, nezbývalo mi nic jiného. 
Navíc moje nadšená kamarádka, 
která mi jako hlavní aktér poukázku 
dala, skákala též. Naprosto neohro-
ženě skočila z mostu. Už jsem byla 
na řadě. Měla jsem na sobě všechny 
sedáky a popruhy, už jsem nemohla 
couvnout. Snad nikdy v životě se mi 
tak neklepaly nohy. Pan instruktor 
byl naštěstí moc hodný a snažil se 
mě uklidňovat. S jeho pomocí jsem 
přelezla zábradlí na mostu. V tu 
chvíli jsem se opravdu strašně bála, 
55m pode mnou a já stála na okraji. 
A pak to bylo, raz, dva, tři, JUMP…
Vybavuji si vteřinu, kdy jsem nad 
sebou viděla vzdalující se most a 
pak už obrovské odrazení při natáh-
nutí gumy. Ještě teď se mi zrychlí 
tep, když si na to vzpomenu. Straš-
ně jsem ječela. A pak už jsem se 

houpala pořád nahoru a dolů. 
Chvílemi jsem zavírala oči, jak 
jsem se bála, ale zase jsem si 
to chtěla co nejvíc užít, takže 
jsem se přemáhala. Byl to 
úžasný zážitek. Navíc pode mnou 
byla řeka Ohře, a zrovna když 
jsem se houpala na gumě, 
pode mnou jelo několik vodá-
ků. Povzbuzovali mě a tleskali. 
Byl to super pocit, navíc jsem 
to i přežila! Pak mě ještě čeka-
lo vytáhnutí nahoru. Znovu 
jsem tedy viděla tu skvělou 
výšku a znovu byla nucena přelézt 
zpět zábradlí na mostu. Chvíle 
klepání nohou a už jsem byla 
zpátky v bezpečí. S obrovským 
pocitem štěstí, částečně, že 
jsem přežila a částečně z toho 
obrovského super adrenalinu. 
Byl to obrovský zážitek, který 
všem doporučuji. Ať žije 
BUNGEEEEEEEE! 

Manda 

T 
rvá to pár vteřin a přeci 
na to nikdy nezapome-
nete. V jednu chvíli 

stojíte na mostě a pak se najed-
nou houpete v obrovské výšce. 
Ale měla bych začít od začát-
ku…. 

K 20. narozeninám jsem jako skvělý 
dárek od kamarádů dostala poukáz-
ku na jeden skok bungee jumpingu. 
Moje první reakce byla, že to je 
naprosto dokonalý, mám ráda adre-
nalin a tohle bude největší, co jsem 
zatím zažila. Postupem času jsem si 
to začala představovat a občas jsem 
opravdu trnula hrůzou. Ke skoku 
mělo dojít na začátku června. Na-
jednou jsem na tom mostě byla, to 
co jsem si téměř půl roku předsta-
vovala, bylo tu. Před námi skákalo 
několik lidí, takže jsem to mohla 
vidět. Již cestou autem k onomu 
Sokolovskému mostu jsem dostala 
hrozný strach. Měl to být nejvyšší 
most v ČR, ze kterého se může 

Přežila jsem bungee jumping 
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Rozhovor s Beatriz de Chile 

V 
 březnu jsme s 
Tee-peem zavedli 
do Luku rubriku “5 

otázek pro…”. Napadlo mě 
stejnou rubri-
ku zavést i do 
Concordiensis, 
studentských 
novin, které na 
Union College 
s dlouholetou 
tradicí vychá-
zejí. Cílem pro 
mě bylo nejen 
nahlédnout do 
práce tamější 
redakce a obo-
hatit týdeník 
novým nápa-
dem, ale také 
přiblížit čtená-
řům meziná-
rodní studenty 
studující na 
Unionu. Řetěz 
jsem zahájil 
pěticí otázek 
na Beatriz 

León, dvaadvacetiletou 
studentku z Chile, která 
mimo jiné v jazykové labo-
ratoři pomáhá s výukou 
španělštiny. Můžete to  
brát jako malý exkurz do 
světa mezinárodního stu-
denta a chilské kultury a 
jako užitečnou lekci anglič-
tiny :-) 

1) What are you studying 
and what are your plans 
afterwards? 

In Chile I’m studying English 
Literature and Linguistics and 
here at Union I’m taking 
S h a k e s p e a r e  a n d  a n 
Anthropology course called 
“Ethnographic Film” - asides 
from being the Spanish T.A. in 
the Languages Lab. What are 
my planes afterwards? …that’s 
a really good question! I guess 
that for now I’m kind of “going 
with the wind”, but after I finish 
my degree in Chile I’d like to 

continue studying and hopefully 
one day be able to teach in 
Universities. 

2) Would you recommend 
us visiting Chile? If so, why? 

Definitively! (laughing) We have 
the world’s driest desert, one 
of the best surfing coasts in the 
planet, the magical and 
mysterious Eastern Island with 
the “Moais” and plenty of 
beautiful scenarios. In addition, 
as we have so much 
geographical diversity, the food 
varies from region to region 
and it’s definitively worth trying 
the huge variety of seafood we 
have - thanks to the long coast 
line - and the exquisite wines 
that we produce. Asides, it’s 
always wonderful to get to 
know new cultures, people and 
places, isn’t it? 

3) What about differences 
in culture and lifestyle in 
this and your country - are 
you struggling or enjoying? 

Mmm…I’d say that 
I’m enjoying more 
than struggling. I 
like to see what I 
have in common 
with the people 
who live here, but 
I also like to see 
how different we 
are. In that sense, I 
really like to be an 
I n t e r n a t i o n a l 
student because it 
has allowed me to 
know other people who view 
this new culture in which we 
are immerse with the same 
eyes that I do. Regarding the 
differences, I think that what’s 
been more striking for me is 
the food culture (lots of food 
everywhere!) ,  the t ime 
conception - most of the 
activities take place earlier than 
usual for me: even parties! - 
and I really find curious the fact 

that Frisbee is played as a “real 
sport” here. In Chile we 
normally play it during summer 
time in the beach with friends, 
just for fun. 

4) What wish do you have 
for this year abroad? 

I really wish to learn a lot, to 
make friends and most of all to 
enjoy this experience: I’m 
already doing it! I think that 
being an International Student 
allows you not only to enrich 
your academic knowledge, but 
also to learn how to be self-
sufficient,  how to be 
independent, how to establish 
new relationships with different 
people and so on. I guess that 
in a way, being an exchange 
student makes you enjoy every 
single day cause you know that 
each day means a new 
experience in your “life 
record”: a once in a lifetime 
chance. 

5) If you could say to all 

readers one sentence in 
Spanish, what would it be? 

Jajaj! That’s a good question… I 
guess it would be “Gracias por 
leer la entrevista…¡que tenga 
un buen día!” (“Thanks for 
reading the interview…have a 
nice day!) 

Štaflík 

http://staflik.blogspot.com  

„Až tvoje dívka zjistí, že jsi prase, a nechá tě, tak nezapomeň, že jsem tě varovala.“ 

Beatriz León 

Foto: Petr Diviš 

Skupinka mezinárodních studentů ze 7 

různých států 

Foto: Štaflík 

„It’s definitively worth 

trying the huge variety 

of seafood we have - 

thanks to the long coast 

line - and the exquisite 

wines that we produce.“ 

„Určitě stojí za to okusit 

něco z rozmanité nabíd-

ky mořských plodů, kte-

ré máme díky našemu 

dlouhému pobřeží, a 

nebo ochutnat skvělá 

vína, která vyrábí-

me.“ (volný překlad) 
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„Chřipka trvá sedm dní, když se neléčí, když se léčí, trvá jen týden.“ 

„Profesoři mi ve 

všech předmětech 

vyšli velice vstříc 

– ten na 

matematiku byl 

zpraven o mém 

antitalentu a je 

zcela chápající.“ 

O zapečených palačinkách a italské škole 
Prave jsem usedla k notebooku s zaludkem plnum crepes al forno con ricotta e spinacial forno con ricotta e spinacial forno con ricotta e spinacial forno con ricotta e spinaci    a fiori di zucca frittifiori di zucca frittifiori di zucca frittifiori di zucca fritti a je mi 

blaze. 

Jsem uz treti tyden v mestecku Pesaru (ve stredni Italii u Jaderskeho more) a jeste do poloviny 

prosince tu pobudu. 

A jak jsem se do Italie dostala a co tu vlastne delam? 

V Italii jsem se narodila a zila s rodici az do sesti let. Potom jsme se vratili do Prahy, ale italstinu 

jsem nezapomnela. A protoze bych si italstinu potrebovala trochu upevnit, naucit se dobre psat a 

rozsirit si slovni zasobu, byla jsem vyslana na trimesicni studijni pobyt. 

Studijni pobyt mozna neni uplne presny vyraz, bydlim totiz u nasich dlouholetych kamaradu a 

jsem ve znamem prostredi. Vlastne se svym zpusobem vracim na nejakou dobu do drivejsiho 

domova – a moc si to uzivam. 

Ted napisu neco o skole, do ktere chodim a pokusim se ji srovnat s ceskou skolou. 

Je to sice soukrome gymnazium, ale rozhodne to neni zadna posledni stanice pro beznadejne 

propadliky, jak by se pri slove soukrome mohlo zdat. 

I kdyz jsem tomu puvodne prilis neverila, zacinam mit pocit, ze studenti se tu musi vazne docela 

dost ucit - vetsina mych spoluzaku sedi nad knizkami klidne i dve hodiny denne. Narozdil od 

ceskych skol tu ale neni tolik hodin – o to jsou ale samotne hodiny intenzivnejsi. I kdyz se Italove na prvni pohled 

zdaji velice hlucni a neukazneni, ve skole pri hodine je to naopak – vsichni jsou tisi jako mysky a davaji pozor. 

Co se rozdeleni skoly tyce, v jednom rocniku je vzdy jen jedna trida, ktera se deli na classicoclassicoclassicoclassico a scientificoscientificoscientificoscientifico – cast 

klasicka, kde je navic napr. rectina, historie umeni a je zamerena spis humanitne a cast technicka, kde je vice hodin 

matematiky, fyziky nebo biologie. 

Ja, ackoli zcela nematematicky zamerena, jsem na 

scientifico, takze sice trpim pri matematice, ale alespon 

nemam rectinu. 

Atmosfera ve skole je velice prijemna – je docela znat, 

ze skola je mala, protoze na druhem stupni gymnazia se 

skoro vsichni znaji. Jen v me tride je tak deset lidi, se 

kterymi jsem chodila uz do skolky. 

Jinak profesori mi ve vsech predmetech vysli velice vstric 

– ten na matematiku byl zpraven o mem antitalentu a je 

zcela chapajici, a 

treba na latine, 

kterou ma moje 

trida uz tretim rokem, budu mit vlastni program. 

Moc se mi libi i vztah ucitelu k zakum – nekdy se vidaji i mimo skolu, ucitele 

jsou ochotni cokoli vysvetlit ve volnem case, a  zda se mi, ze zaky dobre znaji 

i jako jednotlivce, nejen jako tridu. 

 

I kdyz jsem teprve na zacatku tech trech mesicu, ktere me jeste cekaji, mam 

pocit, ze to urcite nebude vyhozeny cas ☺. 

                            
                        AmicoAmicoAmicoAmico    

V kraji Marche 

Italský oběd 

To nám roste na zahradě 
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Psali jsme před lety: Pozor, 
služební hlášení! 

J 
e mnoho článků, 
co jsme ve stře-

disku napsali - ať 

už do Luku či na nějaký 

web. Mnohé z nich skli-
dily velký úspěch, proto 

bychom vám rádi znovu 

připomínali ty nejzají-

mavější. Ten následující 
je 2 roky starý článek o 

táboře Lvíčat v Čachno-

vě. 

 Už jste měli někdy na 
táboře rozhlas? A co 
třeba koleje? A vůbec 
už jste měli někdy 
přímo v táboře nádra-
ží? Takové nádraží, 
kterému nechybí sema-
for, osvětlení, správné 
cedule a samozřejmě 
nejvyšší pán železničář?  

Lvíčata letos netábo-
řila ve Šluknově, ale 
v Čachnově. Na první dva 

týdny v srpnu jsme se 
vydali na tábořiště 
skutečských skautů. 
Nečekala na nás sice 
zelená louka a podsa-
dy, ale chatkový tábor 
se základnou a vyba-
venou kuchyní se 
během tábora ukázal 
jako velká výhoda. 
Nejen pro zázemí 
jako je elektřina, ale 

hlavně pro svou 
„nepromokavost“. Když už 

jsme u toho promokání, nastí-
ním počasí na našem táboře 
následujícím vyprávěním. 
Nejstarší vlčata a světlušky 
měly slíbeno, že si na táboře 
vyzkouší spaní v teepee. Spo-
lečnými silami jsme v lese 
osekali stromky na tyto stav-
by určené, z daleka je        

donesli do tábora, kde po pár 
dnech vy-
rostly dva 
teepee sta-
ny. Než jsme 
je však 
uvnitř stihli 
zařídit, zača-
lo pršet. A 
pršelo dlou-
ho. Všude 
v táboře a 
nejen okolo 
v teepee, ale 
i v nich se začaly tvořit louže. 
Když v polovině druhého 
týdne vysvitlo sluníčko, zbýval 
do konce tábora čas tak ako-
rát na to, aby stany vyschly. 
Nikdo během doby tábora 
v teepee nespal, dokonce 
v něm snad ani nebyl, za to 
jsme stihli mnoho jiných věcí, 
které za deště lze uskutečnit. 
Zvládli jsme dvoudenní výlet 
do Poličky, celý tábor prová-
zela etapová hra s Pohádkami 
o mašinkách – proto to ná-
draží, hráli jsme hry venku (v 
pláštěnkách) i uvnitř, slavili 
jsme dvoje narozeniny a jeden 
svátek (to byla párty J) a užili 

jsme si spoustu další zábavy. 
Skoro bych zapomněla říct, že 
na táboře v Čachnově nebyla 
jen Lvíčata, připravili jsme 
společný program se světluš-
kama z Roztok, takže tábora 
se celkem zúčastnilo 17 svět-
lušek, 10 vlčat a hromada 
vedoucích. A co říct na závěr? 
Že kdyby nebylo bacilů a 
angíny, tak se tábor povedl na 
jedničku. Ale pokud vím, už 
jsou všichni zdrávi a s chutí se 
pustili do nového skautského 
roku.  

Veverka 

„Na této planetě platí zákon, že jídlo se napřed rozkouše a teprve potom spolkne.“ 



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 z mnoha středisek  největší dětské    organi-
zace Junák — svaz skautů a skautek ČR a působíme již 
přes 15 let na Praze 10 a Praze 15. Naše středisko sdru-
žuje přes 140 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 



 

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. 

Členové střediska, rodiče a přátelé, ještě 

stále vám nechodí Luk na e-mail? 

www.budmesipem
.cz 

„Ať se stane cokoliv, jedno můžeš udělat vždycky - vrátit se domů ke svojí matce.“ 

Podíleli se na časopisu: 

Albertka, Amico, Flek, Grizzly, Kulda, 

Manda, Petr Diviš, Silvestr, Šikulka, 

Slávek, Štaflík,  Tee-pee, Tom, Veverka. 

Přijďte na 3. ročník Maškar-Přijďte na 3. ročník Maškar-Přijďte na 3. ročník Maškar-
ního bálu pro světlušky a ního bálu pro světlušky a ního bálu pro světlušky a 
vlčata. Více se dozvíte na:vlčata. Více se dozvíte na:vlčata. Více se dozvíte na:   

http://www.budmesipem.cz/maskarni-bal 

Foto: Camelot 

Foto: Kačenka 

Foto: Iáček 


