LUK

N
BULLETI
ŠÍPŮ
A
K
S
I
D
E
92. STŘ
E M . C Z
M E S I P
. B U D
W W W

Č Í S L O

OBSAH
ČÍSLA
Krátké zpravodajství

2

Střediskový
výjezd očima
Mravenců

3

Co právě dělá
Smíšek

4

Zážitkový kurs

5

Básnička ze
střediskového
výjezdu

6

Scout Frisbee
Cup 2008

7

90. výročí republiky a
Grizzlyho
vzpomínky pokračování

8

Štaflíkův
pozdrav z USA

11

5 otázek pro
Iáčka

12

První kontakt s
americkým
skautingem

13

Klokanův studijní pobyt ve
Finsku

13

Fotoreportáž
Z Prahy viď!

15

Etiopské příběhy

16

7 6

W W W . S K A U T I N G . C Z / 9 2 . S T R E D LI S
I SK TO O P A D

2 0 0 8

Foto: Žába

S T Ř E D I S KOV Ý V Ý J E Z D
SCOUT FRISBEE CUP
Z PRAHY VIĎ!

Klokanův p
obyt ve Fin
sku
Kontakt s a
merickými
skauty
Etiopské p
říběhy

Až opadá všechno listí z dubu...

K

aždý měsíc se oddíly a kmeny v naše m
st ř e di s k u
účastní tolika akcí, že mají
kreativní a nápadití lidé, kterých je v našem středisku
hodně, inspiraci k napsání
zajímavých článků do Luku.
Jsem tomu rád, protože vím, že
ne každé středisko by dokázalo
prezentovat svou činnost každý
měsíc, aby to vydalo na celý časopis. Stejně tak jsem hrdý na
členy malé i velké, kteří do našeho bulletinu píší, kreslí a fotí.
Doufám, že pramen jejich tvoři-

vosti nevyhasne. Pokud ano, tak
ať je to nejdříve až opadá listí z
dubu (pro ty, co neví, kdy to je,
tak odpověď je ve Werichově
Fimfáru).

pěti otázkami od Shortyho. Při
chvilce poezie si oddechnete od
běžného životního spěchu.
Štaflík píše ve svém článku o
tom, jak ho američtí skauti považovali za Čechoslováka a Grizzly
pokračuje ve svých vzpomínkách
tentokrát se svými zkušenostmi s
válkou, 1. zákazem skautingu a
holocaustem. Klokan Vám pak
sdělí, že ve Finsku není taková
zima, jak si většina lidí myslí.

O čem se tedy můžete dočíst v
listopadovém čísle? Dozvíte se,
jaký byl střediskový výjezd pohledem čtyř párů očí a kolik se
vybralo v minulých ročnících na
akci Postavme školu v Africe.
Zjistíte, že frisbee je sport náročný na fyzičku. Prohlédnete si, Příjemné čtení přeje
jak to vypadalo na akci Z Prahy
viď a přečtete si co dělá Smíšek Tomáš Jirsa - Tom,
nebo jak se vypořádal Iáček s šéfredaktor

V patičkách stránek tentokrát najdete vyběr italských přísloví od Amica
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Krátké zpravodajství 92. střediska Šípů

V

ítejte u krátkého
a
tentokráte
Tee-peem
komentovaného zpravodajství o událostech, které se
týkají našeho střediska a
jeho členů.

Ve sbírce Postavme Školu
v Africe
se nám podařilo
vybrat 12 148 Kč. Výtěžek
sbírky putuje na stavbu škol a
podporu vzdělanosti v Etiopii.
Děkujeme Excaliburu, Camelotu a Irminsulu za organizaci
a za účast!

Proběhl nám střediskový
výjezd. Podívali jsme se
29.11. se uskuteční Mašdo krásných Adršpašsko karní bál, který pořádá naše
„Podívali jsme se do
Teplických skal. Perfektní
středisko pro všechna vlčata a
program pod taktovkou oddíkrásných Adršpašsko
světlušky z Prahy 10. Pozvánlových vedoucích nabídl možku hledejte jako přílohu čís- Teplických skal.
nosti jako velkou Fantasy hru
la :).
pro všechny najednou, i indiPerfektní program
viduální programy po oddípod taktovkou oddílech v podobě
prohlídky místlových vedoucích
ního přírodnínabídl možnosti
ho bohatství,
nebo
musea
jako velkou Fantasy
Merkuru, vojenské pevnoshru.“
ti, nebo náchodského
Foto: Camelot
zámečku.
I
přes nepřízeň Společná fotka na střediskovém výjezdu
počasí se výjezd velmi líbil :). Více ve stře- Skautská prodejna Jun je v
diskové fotogalerii, na novém kabátě. Jeho výrazná
ODKAZY K ČLÁNKU:
změna vám určitě přinese z
[1] - http://www.budmesipem.cz/fotky.php stránkách jednotlivých
nákupu skautského vybavení
o
d
d
í
l
ů
[2] - http://sfc.animato.cz/
(www.budmesipem.cz/ větší radost :).
fotky.php [1])

Dokončili jsme plot u
hřiště podél Práčské ulice.
Díky Flekovi, Iáčkovi a Krollovi

Máme nový střediskový
banner. Bude nás provázet
na všech střediskových a
obvodních akcích. :)

Adršpašské skály

Naše středisko pořádá
celostátní soutěž střediskových
časopisů:
„Speculator
scriptor“.
Upoutávku hledejte v tomto
čísle :)

20.12. dorazí do Prahy
Betlémské světlo. Neváhejte si v toto datum dojít na
Staroměstské náměstí zapálit i
vaše světýlko do vašeho domova...

Již jsou známa i některá data
akcí v příštím roce. Těšte se
na Střediskovou akademii
8.února a Střediskové
grilování 11. června

Tak dlouho chodí kočka na sádlo, až jí v něm zůstane pracka.

Pracujeme
na dodělávkách středisko vého
oblečení.
Děkujeme za
strpení.

Irminsul se umístil na 6.
místě v soutěži Scout
Frisbee
Cup
2008
(www.sfc.animato.cz/ [2])

Foto: Tee-pee

Frisbee tým Irminsulu
Od 30tičlenných Trpaslíků přejde na 10 členů do
oddílu Osmdesátka. Gratulujeme k bohaté členské
základně :).

Mravenci mají výpravy
každých 14 dní. Gatulujeme
k bohaté pravidelné činnosti.

Lvíčata chystají výpravu s
rodiči na horskou chatu
Seleška. Kapacita je naplněna!

Rádcové z Camelotu se
účastní rádcovského kurzu
ANANAS.

Žábě s Hrošíkem chybí k
absolovování MUŠKY
(manažerská škola) už jen
projekt - školení pro hospodáře středisek. Blahopřejeme.

Pro listopadové číslo LUKu
zpracoval Tee-pee
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Střediskový výjezd očima Mravenců

S

OBOTA - OČIMA MALÉHO MRAVENCE

Ty brďo. To bylo jako
FAKT vostrý! Normálně, hned jak
jsme tam přijeli, tak jsme dělali
mlíko, jo? To... Voni nám dávali
takový papírky, jakože suroviny. A
my, když jsme jich měli víc, tak
jsme z nich pak třeba jako vyrobili
krabici a tak... Jak nechápeš?
Prostě hra, ne? Hele a jako víš, že
ta krabice je z papíru, umělý hmoty a ještě z hlíny? No! Hliníku!
Vyrobit takovou krabici bylo fakt
těžký.
Pak jsme si mohli dělat, co jsme
chtěli. On tam byl takovej malej
krámek a my jsme tam utratili
skoro všechny peníze. Vedoucí se
na nás pak zlobili a říkali, že se
z nás picnou. Jenom slibovali, jako
vždycky.
Taky jsme ještě ten den hráli nějaký hry. Takový hodně se jménama.
Museli jsme si pamatovat jména.
To bylo těžký. Bylo tam fakt hrozně moc lidí. No, a pak jsme dělali
roládu ze strejdy Fleka. Jo a taky
bylo bingo.
Hrozně brzo byla tma a my jsme
byli dost unavený a šli jsme hodně
brzo spát. My jsme teda stejně
nespali, ale jako jsme spali. Víš?
NEDĚLE - OČIMA VELKÉHO
MRAVENCE

Hmm... Musí ty děti dělat takový
kravál? Neměli jsme je včera dávat
spát tak brzy. Tohle je nelidský.

*Zde by bylo jistě na místě vysvětlit co to vlastně Kouzlení je.
Kouzlení je psychicky vyčerpávající práce, spočívající v tom, přimět všechny věci dětí, aby se umístily do příslušného batohu.
Zpočátku spočívá v opakování pokynu „Zabalte si.“ později osobními konzultacemi („Uvidíš, že se ten spacák do toho futrálu vejde. Ne, nemůžeš ho dát přímo do batohu - pak bys tam neměl
žádné místo.“
„Když se zavře spodní zip, bude balení mnohem efektivnější, neboť věci, tlačené do batohu shora, potom zůstanou v batohu a
neopustí jej spodem.“)
Vždyť je teprve sedm a oni už
lítají venku. Hmm...
„Asi by měl někdo vstát a trochu
je zpacifikovat.“
„No dobře. Hloupej nápad.“
Tik ťak.
Teď už je ale fakt čas vstát. Jdeme
na to, ne? No tak, vstávejte. Tak
kdo bude dělat snídani a kdo bude
kouzlit?* Vypadá to, že kouzlení
zbude na mě.

Na pondělí byla naplánovaná celodenní fantasy hra. Dělalo na tom
dost lidí, takže jsem neměl strach,
že by se děti nudily. Vypuklo to
hned po snídani. Legenda, rozřazení do družinek, náležité ustrojení...

---

Byl to vlastně celodenní program,
orámovaný fantasy příběhem.
Zrána byly nějaké hry na základně,
ale hlavní část se odehrávala přes
poledne v okolních lesích. Družiny
našich statečných bojovníků se
pohybovaly po stanovištích a sbíraly magické artefakty, které jim
nakonec pomohly v závěrečné
bitvě proti zlým ved démonům,
kde se nakonec beztak musely
všechny skupiny sjednotit, protože
síla démonů byla nezměrná.

Adršpach byl fakt super. Stále
máme sedm dětí, dětem se tam
líbilo a jsou tak unavené, že už ani
nezlobí. Nachodily snad patnáct
kilometrů a nesly to fakt statečně.
To jsem celkem koukal.

Večer navíc proběhla diskotéka,
kde to všichni od nejmenších po
největší na maximum rozjeli.
(pochopitelně s výjimkou některých náctiletých, protože - cituji
„Je to trapný“)

I když teď zase trochu ožily.

ÚTERÝ OČIMA MRAVENIŠTĚ

Fajn. Byl to boj, ale zabaleno máme. Centralizovat bágly, zmobilizovat děti a vyrážíme. Jedeme na
Adršpach. Máme sedm dětí. Jsem
zvědavý, kolik jich budeme mít, až
se vrátíme.

Foto: Mravenci

„Hele máme čtvrt
hodiny do večeře,
neprovedem nějakou hru? Tak víš co?
Já vezmu kytaru a
něco si s nima zazpívám.“
„Fajn - a já si můžu
na chvilku dáchnout.“

Mravenci na střediskovém výjezdu

PONDĚLÍ OČIMA
TŘETÍ OSOBY NEMRAVENCE

Dneska jedem domů. Rychle nasnídat a rychle zabalit. Bez kouzlení se to nakonec stejně neobešlo.
Vyrazili jsme o poznání později,
než jsme měli v úmyslu. Protože
jsme ale šli rychle, ztrátu jsme
celkem bez problémů dohnali.
Šli jsme se podívat do muzea Merkuru v Polici nad Metují. Byli jsme
samí kluci a to bylo něco pro nás!
Stavebnice! Vedoucí si to tam
(Pokračování na stránce 4)

Neobvazuj si hlavu dříve, než se uhodíš.

„Adršpach byl
fakt super. Stále
máme sedm
dětí, dětem se
tam líbilo a jsou
tak unavené, že
už ani nezlobí.
Nachodily snad
patnáct
kilometrů a
nesly to, fakt,
statečně.“

„Šli jsme se
podívat do
muzea Merkuru
v Polici nad
Metují. Byli
jsme samí kluci
a to bylo něco
pro nás!
Stavebnice!“
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(Pokračování ze stránky 3)

nakonec užili asi
víc než děti, ale i
těm svítily oči.
Byli jsme tam
hodně dlouho.

Foto: Mravenci

Popojeli jsme do
Náchoda, vylezli
na hrad a za
společnosti
medvědů, procházejících
se

v hradním příkopu, jsme si
dali oběd.
Pak už nezbylo opravdu nic
jiného než se rozjet směrem
ku Praze. Skoro tříhodinová
cesta, zpestřena přestupem ,některé z nás uspala,
ostatním dala možnost provést na poslední chvíli ještě
nějakou vylomeninu.

n a
d r a h á c h ,
s dvacetiminutovým zpožděním.
Rodiče už na nádraží byli
v kompletní sestavě. Předání
dětí beze zmatků - nikdo
nepřebývá, nikdo nechybí.
Hluboký výdech.
Domů - sdělit zážitky - umýt
(no jo - mámy) - spát.

Do Prahy jsme dojeli, díky
krádeži světelné signalizace

Krišot

Co právě dělá Smíšek?

C

o právě dělají?
Lidé ze střediska
krátce představují, čím se touto
dobou
zabývají,
co dělají, na čem
pracují atp.

Tak jsem zase jednou dostala za úkol
napsat příspěvek do
Luku do rubriky
„Co právě dělám.“
Prý jste o mně už
dlouho neslyšeli :-).

Nicméně NĚCO se dělat
musí, a tak jsem si hbitě našla
práci a už 5 měsíců pracuju.
Kde? V italské firmě BAXI
HEATING (Czech republic)
s.r.o. – v distributorské firmě
na italské plynové kotle BAXI.
Dovážíme kotle z Itálie a
prodáváme je velkoobchodům.

Tak abych to uvedla
na pravou míru: V červnu
jsem ukončila (zbaběle) VŠE

Pracuji jako asistentka a svou
znalost italštiny využívám
každý den při komunikaci

Pěkný den,

Smíšek

po dvou semestrech, protože
jsem pochopila, že ekonomie
je obor, kterým se NIKDY
zabývat nechci, a myslím, že ji
nikdy nepochopím..

s partnery (obchodními samozřejme ;-)). Je to velmi náročné, ale zase nemůžu říct, že
bych litovala odchodu ze
školy. Zatím spíš jen hledám,
co by mě v budoucnu mohlo
bavit. Návrat do školy zatím
nevylučuju (ale určitě ne na
VŠE) :-)
Doufám, že se s Vámi všemi
setkám na nějaké akci, ať
pochopíte, že i když mě není
vidět, jsem tu pořád. :-)
JEDNOU SKAUTEM,
VŽDY SKAUTEM!

NA-

Pápá lálá.
Smíšek

Kalendář akcí - listopad 2008
sobota

neděle

1. Závod tří vrchů

2. Závod tří vrchů

8. Mravenci - akce

9.

15. Excalibur + 80 - výprava, Trpaslíci
- akce

16. Excalibur + 80 - výprava

22. Lvíčata + Camelot - výprava

23. Lvíčata + Camelot - výprava, Irminsûl
- akce

29. Maškarní bál, Camelot - výprava

30. Camelot - výprava

Neplivej do nebe, vše se ti vrátí na obličej.
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Zážitkový kurs

Z

moc se mi líbilo, že se
Aktivity občanského sdružení nikdo nad druhého nepoUžitečný život jsou integrační a vyšoval i když měl třeba
jsou proto určeny nejen zdravým dvě vysoké, nebo dobré
lidem, ale také, a to hlavně, lidem zaměstnání. Organizátoři
s tělesným a smyslovým postiže- se snaží, aby bylo seskuním a u tohoto kurzu to také tak pení vyvážené a aby jednu třetinu tvořili lidé
bylo.
s nějakým handicapem a
Letošní téma kurzu bylo zaměře- dvě třetiny zdraví lidé,
no na uvědomování si běhu času v takže kromě mě tam byla ještě
našem životě a na umění prožívání jedna nevidomá slečna, jedna slečkaždé chvíle naplno, což bylo na na vozíku a jeden skvělej chlapík asi po mozkové
„Této investice,
obrně,
ale
to
nevím
Zážitková pedagogikterá způsobila
přesně, doufám, že
ka pracuje s prožitmi to promine, pokem jako prostředkem
tak trochu
kud bude toto dílko
k ovlivňování klienta.
číst. V řadách týmápřeřazení mého
Směr tohoto ovlivňováků
byla
taktéž
jedna
ní je určen pedagogicživota na
žena na vozíčku.
kým cílem. Práce zážitNo, a nakonec si
kového pedagoga spočívedlejší kolej,
mohli i zdraví lidé
vá v záměrném vytvářerozhodně
ní situací, v nichž před- Stavění domečku s křížkem poslepu. Vozík = stabilní vybrat osud, a to
buď
být
dvacet
čtyři
pokládá intenzivní probod, a jedem! :)
nelituji.“
hodin na vozíku
žívání, a následné pedagogické práci s těmito prožitky skvělé, protože se člověk aspoň nebo nevidomý a na tomto bylo
na těch deset dní osvobodil od skvělé, že když na toto přistoupili,
(zpětnou vazbou).
všedního hektického života a tak nevěděli, kdy to bude,
Takovouto zkušenost jsem měl opravdu jsem se snažil vychutnat protože to měli v režii
toto léto i já možnost zažít. Mno- si všechny aktivity naplno a to instruktoři, a tak skoro
hé hned na začátku při myšlenkách někdy opravdu doslova.
každý den nás někdo doplna zážitkový kurs odrazuje poměrnil i když jen na ten jeden
ně vysoká cena. Musím vám říci, Pro mě samotného bylo už velkým den, ale i tak to pro ně byla
že v tomto případě cena opravdu zážitkem jenom to dostat se dobrá zkušenost, kde si
znamenala zaručenou kvalitu. Této z Olomouce na místo našeho jinak mohou zkusit nahlédinvestice, která způsobila tak tro- setkání na vodním hradě ve městě nout do problémů a života
chu přeřazení mého života na Švihov. Se svými zbytky zraku to nějak postižených lidí.
bylo docela dobrodružné. Ze
vedlejší kolej, rozhodně nelituji.
Švihova jsme se po úvodním cere- Dostávám se k tomu podRád bych vám poskytl článek moniálu, já bych to tak nazval, statnému a to k samotnémého velkého kamaráda účastníci kurzu mi snad prominou, mu programu našeho kurz kurzu, Aleše, který o našich jsme se přesunuli do střediska Na zu. Tvořily ho různé aktividobrodružstvích vypráví.
Šukačce, kde po průchodu branou ty, zaměřené jak na pohyb,
času se nám začalo odměřovat přemýšlení, ale i odpočinek.
ZÁŽITEK S UŽOVKOU
našich deset dnů, které byly plně Nemůžu zde všechny jmeTakto výstižně bych popsal deset v režii instruktorů z Užitečného novat, protože to by bylo
jedinečných dnů strávených na života. Osazenstvo kurzu tvořili na román, ale pokusím se
zážitkovém kurzu Arbor Vitae lidé skoro ze všech koutů naší stručně popsat, co jsme
Řeknu vám, takovýhle tra2008, který pořádá občanské krásné země a dohromady jsme denně zažívali.
kař,
to jsem ještě nezažil :)
sdružení Užitečný život v krásném byli úplně skvělá parta, kde se Takže hned první večer po
prostředí střediska Na Šukačce každý snažil druhému pomoci a
ážitková pedagogika
je přístup ke vzdělání,
založený
na
vyšší
schopnosti lidské paměti
vstřebávat informace, jejichž
vnímání je provázeno intenzivní emocí. Významnými
organizacemi zabývající se v
České republice zážitkovou
pedagogikou jsou například
Prázdninová škola Lipnice,
Velký vůz, hnutí Brontosaurus, Užitečný život, nebo i
Junák.

nedaleko Javorné na Šumavě.

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

(Pokračování na stránce 6)

Chlupatý muž – buď blázen nebo génius.
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(Pokračování ze stránky 5)

I nevidomá Kamča si
zasoutěžila na vozíku

Táhneme za jeden
provaz!

příjezdu byla večeře poslepu
v místnosti s názvem balón,
kde probíhaly různé další akce
konané v budově. Následovala seznamka hranou formou.
Další den byly jak aktivity
venku, jako například běhavá
sms nebo „Top gun“ - to bylo
sestřelování protihráčů slovíčky při hledání určitého hesla,
a třeba také seznámení se
s vozíčky a bílou holí formou
hry. V budově probíhaly různé myšlenkové nebo psychologické hry jako například
slovo dne, profily každého
z nás, mapování času a také
různé hry s nádechem divadla,
takže různé převleky hraní určitých
postav a také tanec
a relax v čajovně při
hře na kytaru a
společný zpěv. Každý den se to různě
prolínalo a byly i jiné
další.
Mě se nejvíce líbily
takové trochu akč-

nější,, třeba rallye šukačka
(Šukačka = název šumavské
osady, místa konání akce), to
byly různé disciplíny v jízdě na
vozíku a různé druhy běhu.
Další, třeba noční pochod
k určitému cíly a zpět, ale asi
nejsilnější byla naše mise, kdy
jsme opustili všichni společně
středisko a sami bez instruktorů jsme měli za úkol
přespat pod širákem tři kilometry daleko a do stanoveného času se vrátit zpět. Hodně
se mi líbily akce jako tančírna
nebo morové městečko, kde
jsme každý hrál svou roli a
zjistil jsem, že bych mohl
zkusit nějaké to divadlo, je to
docela skvělý relax.
Je opravdu těžké popisovat
své zážitky a zprostředkovat
je někomu jinému, kdo je
neprožil, ale snad se mi to
aspoň trochu povedlo.
Pro mě samotného byl tento
kurz jedinečný také tím, že
jsem mohl nahlédnout do
života lidí s jiným handicapem
a také tu poznat nové lidi a

Jedeme na puťák
jejich osudy. Chci poděkovat
všem účastníkům kurzu za
skvěle strávené společné dny
a také kamarádce Stáně, protože kdyby se na naší jedné
akci nezmínila o Užitečném
životě, tak bych tam s vámi
nebyl, a možná bych měl poděkovat sám sobě, že jsem se
odhodlal zúčastnit se této
skvělé akce.

Aleš Příborský.
Článek zpracoval Pavel Trojánek, Tee-pee

Užitečné odkazy:
• Užitečný život, http://www.uzitecny-zivot.cz/ Podporujeme osobní rozvoj mladých lidí s postižením i bez něj. Pořádáme zážitkové kurzy, výlety za kulturou, přírodou a pohodou, sportovní, turistické a další akce.
• Zážitková pedagogika: Co o ní říká Wikipedia a jaká je nabídka organizací, které se jí věnují
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%BEitkov%C3%A1_pedagogika
Článek sestavil Pavel Trojánek, Tee-pee (pavel.trojanek@gmail.com)

Básnička ze střediskového výjezdu

Autorka: Rohlíček z
Osmdesátky

Tam za kopcem je velké království
žijí si v míru, klidně a pokojně.
žijí v něm vládci, to každý ví.
Žijí zde bardi, i mocní druidové,
Veliké truhlice, celé plny skvostných pokladů,
že král je božský, myslí si sluhové.
vidět jsou daleko, na míle od hradu.
Měsíc jako svatozář, světlem září nad hradem,
Jeden z těch pokladů, vzácný jest,
hlídá své truhlice, plněny celé pokladem.
a to je láska, žádná lest.
Musí se nádherně žít v tomto království,
Kouzla a čáry, ty tady neplatí,
jednou ho naleznu, ale kdy - kdo to ví?
ten kdo je užije, draze zaň zaplatí.
Rohlíček
Mocní jsou vládci, mocné jsou vládkyně,

Pij dobré víno a vodu nech mlýnům.
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Scout Frisbee Cup 2008

K

dyž jsem v půl pátý
ráno vstával, balil si
na rychlo věci a
uspěchaně opouštěl domov,
přehrával jsem si v duchu
Tee-peeho „řečičky“ o tom,
že frisbee je na fyzičku hodně
náročná hra a že se tam běhá
víc, než kdekoliv jinde a
bláblábláblá ... najednou jsem
stál před barákem a namísto
klasickýho „hej, kde zase
seš“, tu byla jen prázdná,
temná a hlavně strašidelná
ulice...nikde
Koleno
s autíčkem, ani zbytek manšaftu. Zahnal jsem vzpomínku
z Mlčení jehňátek, podíval se
na hodinky, vzpomenul na
rozhovor s Kolenem minulý
den a následně si podřezal
žíly… ne dobře - to jsem neudělal, ale jen proto, že jsem
neměl čím … 30 minut spánku v tahu …
Když jsem v půl čtvrtý, tentokrát
teda odpoledne, nasedal do auta
směr domů, myslel jsem na dvě
věci: Jak se, sakra, z toho auta
zvednu a jak mám další den zatáhnout školu, abych si aspoň trochu
odpočinul. Nutno podotknout, že
to první jsem nakonec úspěšně
vyřešil, to druhý bohužel ne … a
ty nohy mě bolej ještě dneska.

Jo a teď teda, co se stalo mezi
těma dvěma odstavcema :-).
Takže tedy někdy ráno jsme dorazili na místo, Pepek v roli
„džípíesky“ pracoval skoro bezchybně. Chvíli jsme se tak poflakovali, zkamarádili jsme se s Tee-

peeho Emerickým kamarádem Jamesem, který byl
taktéž součástí našeho manšaftu. Tihle dva měli ještě
společný to, že jako jediní
z nás frisbee uměli hrát. Pak
už přesun na hřiště, kde
jsme se rozběhali, rozehráli
a ještě se stihli naučit pár
taktiček (vlastně ne pár, ale
jen jednu), abychom vypadali
jakože jsme PRO. Navíc se
k nám přidal i Marek jakožto
externí posila, takže nás bylo už
osm, z toho tři, co to umí hrát,
což bylo vážně dobrý, protože už
jsme mohli i střídat. Naše PRO
image zřejmě zapůsobila, protože
první zápas jsme, k překvapení
snad úplně všech, lehce vyhráli. A
pak že image je na nic - nevěřte
reklamám.
Druhý zápas jsme hráli proti jednomu z favoritů celého turnaje,
vydali jsme ze sebe to nejlepší a
zahráli jsme asi nejnapínavější a
nejzábavnější zápas celého turnaje,
končící prohrou 5:7. Poslední
zápas tohoto dne jsme chtěli vyhrát, a taky jsme tak udělali.
Nicméně soupeři patří respekt –
na to, že jejich věkový průměr byl
hluboko pod tím naším, nás slušně
potrápili. A pozor! Nyní přichází
můj nejsilnější zážitek této akce a
to totiž sprchování. Jako když
jsem vešel do sprch a ucítil
„latrýnoidní“ zápach, říkám si „ok,
spletl jsem si budovu“ a ono „prej
ne“. A když pak člověk vyleze z tý
sprchy, ve které se mimochodem
málem pozvracel, a pak si k sobě
čuchne a všechno nasvědčuje to-

„Zahnal jsem
vzpomínku
z Mlčení
jehňátek,
podíval se na
hodinky...“
Náš frisbee tým
mu, že se spíš právě vyhrabal
z latrýny… no pořádná dávka
deodorantu to spravila… večer
patřil romantické procházce več e rn í m m ěs t em , p o s e zen í
v hospůdce a megahamburgerům.
Nedělní první zápas byl proti budoucímu vítězi turnaje, no moc
jsme se nepředvedli. V dalším
zápase se zase moc nepředvedl
soupeř. Do našeho posledního
zápasu jsme chtěli dát všechno a
věděli jsme, že to bude tuhý boj.
Dokonce jsme přidali ještě jednu
taktičku :-). Bohužel, nakonec
jsme podlehli. Nevadí, celkově
jsme si výborně zahráli, úplně
se vyčerpali na několik dalších dnů a zjistili jsme, že
frisbee je vlastně fakt dobrá
hra :-) A konečné 6. místo
z 15 snad taky není až taková
ostuda.
Mimochodem, pokud se
chcete víc dozvědět o frisbee
jako takovém, doporučuji
Tee-peeho článek v luku č.
58.
Kulda

Speculator scriptor
Celostátní soutěž oddílových a střediskových časopisů

speculator-scriptor.skauting.cz
Pořádá 92. Středisko Šípů

I když prase oblékneš, ocas bude vidět.

„Nyní přichází
můj nejsilnější
zážitek této
akce a to totiž
sprchování.“
„No, pořádná
dávka
deodorantu to
spravila…“
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90. výročí naší republiky a Grizzlyho
vzpomínky - pokračování

V

minulém LUKU
jsem své vyprávění
ukončil počátkem
září 1939, kdy vypukla 2.
světová válka německým
napadením Polska.

Září 1939: tři dny po
vpádu do Polska
odpočívají němečtí
vojáci u silnice

Jan Opletal nastoupil
na pražskou lékařskou fakultu v roce
1936. Už na gymnáziu byl výtečným
studentem a potvrzoval to i na medicíně. Navečer 28. října
1939 ho německý
policista střelil do
břicha

Nato, 3. září, se proti
nacistickému Německu postavily Británie
a Francie. Přestože
se Polsko bránilo,
německá armáda ho
udolala za 4 týdny.
Z východu Polsko
přepadla podle tajné
dohody ze srpnového
německosovětského paktu sovětská armáda, a tak si poražené Polsko
rozdělili a vymazali z mapy.
Němci dobyté území nazvali
Generální Gouvernement.
Byť jsem byl vlče - žák 4. třídy
obecné školy, o probíhající dramatické události jsem se hodně
zajímal. Cítili jsme – já, moje
rodina i blízcí známí, že je to pro
nás životně důležité, Němce
jsme nenáviděli. Bylo zvláštní,
přestože hitlerovská armáda
zpočátku slavila úspěchy, že jsme
z téhož počátku věřili, že Němci
válku prohrají, a musí prohrát.
Polákům jsme velkou šanci nedávali, díky pomnichovskému ukrajování republiky na Těšínsku
nebyli tehdy u nás ani nijak oblíbeni.
Čas ve válce plynul dál, přišel 28.
říjen 1939, samozřejmě zákaz
jakékoliv oslavy. Já si ten den
dodnes dobře pamatuji. Byl den
volna, pravděpodobně neděle.
Vyrazili jsme ráno s panem Pichem, tatínkovým dělníkem, a
jeho synem, mým kamarádem,
pěšky z Police do Hronova na
návštěvu jejich matky a babičky.
Štrádovali jsme po silnici 8 km,
bylo pošmourno, ale nepršelo,
na hlavách jsme měli tenkrát
módní čepice - masaryčky

s trikolorou (čepice ruských
legionářů, kterou pan president
rád nosil – viz. obr. v LUKU 75,
str. 8). Přišli jsme do Hronova
na náměstí, tam nás zastavila
skupinka místních občanů a ti
nám řekli, že v Praze u sochy sv.
Václava demonstrují vysokoškoláci, německá policie do nich
začala střílet a demonstraci tvrdě rozehnala. Takže, abychom si
s těmi čepicemi dali pozor, kdybychom potkali německé vojáky.
Později jsme se dozvěděli, že
Němci jednoho demonstranta
zastřelili a další byl raněn. Ten
raněný byl medik, Jan Opletal,
byl na klinice prof. Jiráska operován, zranění však podlehl. Jeho
tělo bylo uloženo na patologii
v Praze 2 na Albertově.
15. listopadu 1939 byl mrtvý Jan
Opletal převážen na nádraží
Střed (zakázané Masarykovo
nádraží), aby byl dopraven domů, na Moravu. Smuteční průvod tisícihlavého zástupu studentů, profesorů a ostatních lidí byl
tichou demonstrací, která nacisty tak podráždila, že v noci na
17. listopad přepadli vysokoškolské koleje, několik tisíc studentů
internovali, zavřeli všecky české
vysoké školy, ihned v Ruzyni 9
obětí z řad studentů a profesorů
popravili. Následně odvezli kolem 2 tisíc vysokoškoláků do
koncentračního tábora Sachsenhausen a zatkli řadu profesorů,
z nichž přežilo okupaci jen málo.
Sousedův syn, student práv, se
po dvou letech vrátil
s podlomeným zdravím
z koncentráku domů umřít. Tak
to byl 17. listopad 1939.
My jsme násilí, vykonané na
našich studentech, a zavření
vysokých škol vnímali jako porobu a hrubé ponížení. Byl jsem asi
14 dní po těchto událostech
s maminkou v Praze a vystupovali jsme z tramvaje na nábřeží u
právnické fakulty. Před vstupem

Vlk ztrací chlupy, nikoli špatné návyky.

do budovy stála rozkročena
nacistická stráž s jejich typickou
helmou, puškou a plechovým
štítkem na prsou: Feldgendarmerie – polní četnictvo. Potupa
akademické půdy!
Nacistická zvůle na českých
studentech měla okamžitě ohlas
v celém světě a Mezinárodní svaz
studentů již v příštím roce vyhlásil 17. listopad jako Mezinárodní den studentstva.
Přišla zima 39 - 40, už nevím,
jaká. Pamatuji, že během války
byly asi tři zimy, kdy teploty u
nás v městečku dosahovaly –28o
C, mohutná sněhová nadílka a
uhelné prázdniny, které jsme
bohatě užili jak na bruslích, tak
na lyžích.
Jaro 1940 bylo politicky skličující, hitlerovská armáda v dubnu
obsadila Norsko, v květnu vtrhli
do Holandska, Belgie, Lucemburska a záhy nacisté pochodovali
Paříží, Francie padla a britští
vojáci prchali za Kanál. Tyto
prohry Spojenců jsme nesli hodně těžko, ale věřili jsme, že to
tak nemůže zůstat.
Naše skautské středisko bylo ale
v plné činnosti, tiskl se časopis,
připravovaly se tábory, vyráběly
nové podsady. První jela na tábor děvčata, my se chystali po
nich, ale 11. července (1940)
skautské tábory přepadlo
Gestapo a rozehnalo je. Nám
se už o táboře mohlo jen zdát.

(Pokračování na stránce 9)
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V srpnu a září se rozhořela letecká
bitva o Anglii, v kině jsme
v týdenících neustále viděli, jak
německé messerschmidty a junkersy nalétávají na Londýn, Coventry,
Manchester, Liverpool a další města, a zasypávají je bombami. To ale
byla letecká bitva, kterou hitlerovské Německo prohrálo. Británie
s novým premiérem, Winstonem
Churchillem, se nevzdala.
Přišel druhý nesvobodný 28. říjen
1940, skautská klubovna sousedila
s naší školou, my se ráno o přestávce dozvěděli, že přijelo do
města Gestapo a že vyslýchá bratra
střediskového. Podařilo se nám,
bratrovi Jiřímu a mně, z klubovny
zachránit obrazy A. B. Svojsíka a R.
Baden-Powella, oddílový prapor; na
náměstí se mi podařilo sundat
z domu Beseda skautskou oznamovací skříňku. Tyto předměty a ještě
nějaké knížky jsme odnesli domů –
uchovávali jsme je po celou válku.
Až na skříňku, která nepřežila 2.
zákaz Junáka, jsou dnes oddílový
prapor a obrazy našich zakladatelů
v junáckém domově polických
skautů.
Stany a další majetek Gestapo zabavilo. Protektorátní nacistický
pohlavár, K. H. Frank vydal nařízení o rozpuštění Junáka –
první zákaz českého skautingu
– černý 28. říjen!
Teror německé okupace a
hrůzy 2. světové války – o tom
jsme už slyšeli a viděli mnoho a
mnohé. Zde bych rád uvedl své
osobní zážitky a zkušenosti.
Nejprve, a to nejen, území kolem
mého rodného města, historicky
patřící k českému království či
republice, bylo zabráno – ukradeno. Ostaš, Hvězda – Broumovské
stěny, Adršpach atd. tabu, najednou nám zakázáno.
Z osobních represí to bylo zatčení mého strýčka, Jindru, brigádního generála československé armády. Nejprve byl ve vyšetřovací
vazbě na Gestapu v Petschkově
paláci v Praze, maminka se ho několikrát pokoušela navštívit, bez-

úspěšně. Měl jsem vždy o ni
strach, aby ji rovněž nezavřeli. Později Jindru věznili na
Pankráci a nakonec v Malé
pevnosti v Terezíně, přežil.
Studenta, Jirku Václavíka,
jsem již vzpomněl. Po atentátu na Heydricha z mé gymnaziální třídy (tenkrát sekunda)
popravili otce mé spolužačky,
Jitky; přede mnou seděl
v lavici Láďa Burdych, tomu
zastřelili otce a matku přímo
před chalupou, dědeček a
babička
zemřeli
v koncentráku. Šlo o tzv.
Kostelecké Končiny, u Burdychů měli na půdě chalupy
anglického parašutistu s tajnou
vysílačkou a Gestapo ho vystopovalo. Druhý soused z lavice, Hynek,
měl tatínka, funkcionáře Sokola,
organizace, kterou Němci rovněž
zakázali. Otce zatkli, zemřel
v koncentráku.
Měli jsme oblíbeného tělocvikáře,
mladý sympaťák, otec náchodské
atletiky, hrál s námi hokej. V zimě
1943 měli jsme hrát ve čtvrtek
ráno hokej, pan profesor ale nebyl.
Záhy jsme se dověděli, že ho
v noci zatklo Gestapo – a už se
nevrátil. Stejný osud potkal
z učitelského sboru gymnázia jednoho němčináře. Pak na konci
války padl náš gymnaziální tajemník,
bývalý československý důstojník.
Události popisuje v románu Zbabělci náš starší spolužák, Josef
Škvorecký. Z mého rodiště jsem
znal několik otcových známých,
které nacisté poslali do koncentráku a už se nevrátili.
Samostatnou kapitolou je likvidace
židů. V 1. třídě obecné školy jsem
měl spolužačku - židovku, sirotka
Evu, žila v rodině strýčka, bohatého
továrníka. Od počátku okupace
nesměla chodit do školy, což jsme
jí jako hloupí kluci záviděli. Zázrakem přežila u své vychovatelky,
ostatní rodina skončila v plynu.
Otec měl několik židovských záka zn í ků , ti s e do kr ám u
s Davidovou hvězdou a nápisem
Jude potajmu vkrádali, čekali postupně na transport. Nikdo z nich

nepřežil. Na gymnáziu jsme svůj
árijský původ museli prokazovat
křestními listy i našich prarodičů. Studenti – neárijci – židé
museli školu opustit.
O prázdninách 1944, z tercie šel
jsem do kvarty,
nás
studenty
povolal pracovní
úřad,
Arbeitsamt, do Sudet
česat chmel –
jako
Hopfenpflücker
(česač
chmele). Jel nás
z
hradeckého
kraje celý transportní vlak, ces- Tisíce vězňů zemřely v koncentračním
tou nás málem táboře Buchenwald nedaleko Weimanapadli „kotláři“ ru v Sasku na následky nucených prací, nemocí a hladu.
– angličtí bojoví
letci, kteří napadali transportní vlaky a strefovali se
do parních lokomotiv. Jeli jsme
tehdy
kolem
Terezína a Litom ě ř i c
(Leitmeritz), kde
Němci
stavěli
podzemní továrnu Richard na
zbraně V2 a po
cestě jsme viděli Předposlední cesta tisíců českých
při tratích praco- Židů – z Terezína do vyhlazovacích
táborů na východ. Pak už přišla
vat v pruhovaných
oblecích
vězně
cesta poslední, na smrt.
(Pokračování na stránce 10)

Do žen a do melounů se nevidí
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(Pokračování ze stránky 9)

z tamního koncentračního
tábora. Němci nám dali na
cestu půl bochníku chleba a
kus salámu, z vlaku jsme vězňům spontánně potraviny
házeli, oni se na to vrhali,
ozbrojení nacističtí dozorci na
ně křičeli, bránili jim. Viděl
jsem tak trochu koncentrák.

Jaroslav Foglar - Jestřáb, autor příběhů o
Rychlých šípech.

Otakar Batlička píše
své slavné povídky pro
Mladý Hlasatel

Neveselé čtení zakončím tím,
že válka byla zlá pro obě strany. Můj starší bratr, Jiří, měl
v sousedství kamaráda. Prima
kluk, z Merkuru stavěli lanovku a přes dvůr si ji posílali,
uměl si s námi bezvadně hrát.
Vyrostl, přišla válka a on měl
18. Jeho otec pracoval jako
řezník v místní továrně na
u zenin y, mamin ka b yla
v domácnosti – rodiče byli
však Němci, česky uměli tak,
že se domluvili; syn, Bubik,
chodil do české školy, byl ale
německé národnosti, musel
narukovat do Wehrmachtu,
šel na frontu a za 4 týdny rodiče dostali zprávu, že jejich
jediný syn hrdinně padl. Rovněž můj strýc z otcovy strany,
měl za ženu Němku, bydleli
v Drážďanech a zažili pověstný
nálet 13. února 1945. Mohl
bych vyprávět více, snad toto
stačí.
Nacistická brutalita, násilí i
mordování – to vše se provádělo s typicky německou důkladností, akurátností a
„smyslem pro pořádek“. Žili
js m e
n eu s t á le
v ovzduší strachu a
obav o základní
životní existenci.
Příkladem tehdejších absurdit
byl zákaz poslouchání zahraničního rozhlasu. O
co šlo a jak se
provádělo? Krátce po vypuknutí
války začalo československé vysílání
z Londýna, později
Hlas Ameriky a

také z Moskvy – zprávy
z druhé strany, které Němcům
moc vadily. S tehdejší úrovní
radiopřijímačů se nejlépe poslouchalo vysílání na krátkých
vlnách, na středních vlnách
německé rušičky silně zabraňovaly poslechu. Německá
správa vydala rozkaz, že je
nutno z rádií krátké vlny dát
odstranit a že každý přijímač
musí mít na vypínacím knoflíku
připevněnu červenou kartu
s nápisem: Pamatuj! Poslouchání zahraničního rozhlasu se trestá káznicí, ba i
smrtí. Pamatuj!
Pokud někdo rozkaz neuposlechl a přišlo se na to, následky
byly pro něho i celou rodinu
strašné. Dnes nepochopitelných absurdit bylo moc!
Byl jsem tehdy v 5. třídě, když
nacisté zakázali Junáka, pokoušel jsem se hledat nové kamarády, ale hlavně jsem se těšil
ze čtení týdeníku pro mládež,
Mladého hlasatele, na zadní
stránce s příběhy Rychlých
šípů. Odebíral jsem ho takřka
od začátku v r. 1937, s oblibou
jsem četl napínavé krátké
povídky Otakara Batličky,
také do zákazu Junáka šéfredaktor Jaroslav Foglar vedl
pravidelnou Junáckou hlídku, kterou po zákazu nahradil
rovněž oblíbený sloupek
Z bobří hráze. Jako příloha
vycházel v Hlasateli na pokračování Foglarův román
Chata v Jezerní kotlině,
v roce 1941 začala vycházet
Záhada hlavolamu, napínavé čtení. Dlouho jsme se ale
netěšili, najednou, myslím, na
podzim 41 zakázali i Mladého
hlasatele. Takže Záhadu hlavolamu jsem dočetl až po válce.
Četl jsem tehdy ještě Foglarův Přístav volá a Boj o
první místo, román, který
dříve vyšel na pokračování
v časopise Skaut-Junák.
Až po válce jsme se dozvěděli,
že 4. ledna 1941 umřel

Lakomý otec mívá marnotratného syna.

Přebal první Foglarovky
v africké Keni lord Robert
Baden-Powell,
světový
náčelník skautů, kde je pochován.
Zimu a jaro v r. 41 moc
v paměti nemám, vím jen, že
v dubnu nacisté zakázali naši
největší tělovýchovnou organizaci, Sokol, do něhož jsem
chodil cvičit, a spoustu jejich
funkcionářů zavřeli, transportovali do koncentráku a popravili.
Chodili jsme s rodiči a bratrem často v neděli odpoledne
na výlety do našeho okolí,
docela slušné kilometrové
dávky, žádné autobusy tehdy
nejezdili, vše pěšky. Pamatuji,
že v neděli 22. června 1941 –
to už byl letní den – jsme šli na
jih z města, do vesnice Bělý,
právě tam místní ochotníci
hráli divadlo v přírodě, nějaké
selské drama. Byl krásný, teplý
den, obloha modrá. Tehdy
Hitlerova armáda přepadla Sovětský svaz, začala další válka.
Moje povídání v tomto LUKU
je smutné, odpovídá době,
kte rou js me p r ož ív ali.
V příštím pokračování o Hoších od Bobří řeky, jak jsme
měli foglarovský klub Rychlých
šípů – tajnou skautskou družinu, o konci 2. světové války a
trochu více.
Grizzly
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Štaflíkův pozdrav z USA

Z

novu zdravím z USA,
kde je - v době psaní
těchto řádků - v plném
proudu Halloween. Docela ho
tu prožívají, kampus se stal
přehlídkou strašidelných kostýmů, dokonce i obsluha jídelny vítala v čarodějnických kloboucích.
Říjen mi tu utekl jako voda, ale
událo se mi toho spousta a často o
tom píšu na svůj blog. Co se stane,
když z každého svého říjnového
příspěvku vyberu jednu větu a tyto
věty dám při zachovaném pořadí
dohromady?

Z procházky po Schenectady: Už
jsem tu měsíc. Inspiroval jsem se
rubrikou, kterou jsme již pětkrát
zopakovali v elektronickém měsíčníku
Luk a hle - tady je výsledek: Bimbác a
ochladí se, někdo se schoulí do klubíčka, někdo se snaží zahřát o souseda.
Motivace k učení španělštiny posílena.
Byli jsme totiž vysláni, ať si zajedeme
do jednoho nákupního centra koupit
lepidlo a šroubky. Ať se jedná o
sebemenší hlod, vždy je to dobrá
zpětná vazba, která potěší. Občas si
říkám, že bych měl být trochu více
kreativní - třeba když někdo smísí
dohromady popovídání s pár profeso-

Foto: Štaflík

Boston - kontrast architektur

Foto: Štaflík

Empire State Building v pozadí. Poznáváte
tričko?
ry, oběd z indické restaurace a hraní
ping-pongu a pozve na to studenty. Když jsem viděl, že jsou všichni v
kroji, také jsem si svůj oblékl. Fakt
prima zážitek - více vám řeknou fotky. To, že se blíží Halloween,
nám připomnělo nejen včerejší Pumpkin Carving, ale i styl výzdoby nástěnky v knihovně. Už chápu. Různé americké státy se v přístupu k tomuto
svátku liší. Jedno téma, tisíce hlasů. Jak se později dočtete, Sarah se
Zdeňka mimo jiné ptá, jak by popsal
USA třemi slovy. Až se bude ptát, zda
tu má někdo nějakou hudbu, nabídněte svůj notebook. Bouračku jsme viděli
jen jednu a očividně byla pro přihlížející senzací. Když jsme se k nim přiblí-

Foto: Štaflík

Reklama na Irminsûl, za mnou
Central Park

Foto: Štaflík

Tradiční vyřezávání do dýní
žili skoro v noci, China Town už bylo
úplně mrtvé. Nevýhodou je, že z něj
Empire State Building není moc vidět.
V obou můžete potkat českého
herce. Kousek od něj jsme narazili na partu pouličních tanečníků. V současnosti zhruba každý
třetí Američan má předka v
jednom z nich. Tvarohové koláče, které pekli, byly také velmi
chutné. Na první křižovatce
jsem zjistil, že mají namířeno do
aquaria. Prý se kolemjdoucí
Češi často ptají, ale prý se jedná
o "náhodnou dekoraci". A ještě
jedna poznámka:
Některé
položky mi dávají větší smysl,
některé menší.
Štaflík

Foto: Štaflík

Na Harvardu

http://staflik.blogspot.com/

V kostele se svatými, v hospodě se štamgasty.

„Co se stane,
když z každého
svého říjnového
příspěvku
vyberu jednu
větu a tyto věty
dám při
zachovaném
pořadí
dohromady?“
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5 otázek pro Iáčka

V

ítejte v nekonečném řetězu, ve
kterém si vždy jeden člen střediska vybírá,
komu položí 5 otázek. A
dotazovaný se další číslo
stává dotazujícím... Shorty
tentokrát pokládá otázky
Iáčkovi.

Shorty se ptá
Iáčka

Ahoj, naposledy jsem odpovídal v
našem střediskovém časopisu na 5
otázek já a uvedl jsem, že se dále
budu ptát Copánka. Ta ale řekla,
že na žádné otázky odpovídat
nebude a že už vůbec není vlastně
členkou a tak..... Tak jsem se rozhodl, že se zeptám Tebe..

1) Dostudoval jsi vysokou
školu, už víš, co budeš dělat dál? Čím se chceš živit?

„Pro skautské
hnutí je důležité
pracovat s mladými lidmi.“

„Oddíl je živý organismus, mění se
jako chameleon
podle dětí a vedoucích, kteří jej
tvoří.“

Příště: Iáček položí
5 otázek Puškovi.

Ano, školu jsem dostudoval.
Studoval jsem obor, který je
všude kolem nás, je moderní, je
inovativní a musím říci že, co
jsem studoval na škole a připadalo mi neúnosně složité, pochází převážně z konce 70 let.
Díky oboru kybernetika a řídicí
technika mohu navrhovat programy třeba do malých počítačů,
které se dnes montují téměř do
všeho, od malých robotických
psíků přes automobilový průmysl. Přesto jsem se během studia
více orientoval na lidi, zajímají
mne. Asi je to tím, že s nimi
dlouhodobě pracuji. Studuji dále
psychoterapeutické studium na
pražské psychologické fakultě a
v poslední době jsem pracoval v
několika firmách, které se zabývají rozvojem pracovních týmu.
Čtu rád knížky a vymýšlím různé
vzdělávací programy. Snad si
najdu nějaký průnik, kde bych
skloubil své profesní a zájmové
vzdělání a práce se mi stala
dlouhodobou radostí.

2) Co si myslíš, že je pro
naše hnutí důležitější, práce u oddílů s dětmi nebo
všechny možné zpravodajské funkce?

Pro skautské hnutí je důležité
pracovat s mladými lidmi, mladými proto, že jsou ve věku
nejvíce ovlivnitelní vzorovými
postoji. Mladí lidé si potřebují
utvořit své vlastní životní postoje, svou životní filozofii. K
tomu jim můžeme pomoci a to
nám zároveň může činit radost,
krom radosti při vytvoření
podmínek pro prožívání silných
emočních a dozrávajících okamžiků, poznávacích momentů,
nebo zajímavých chvil. A protože děti chtějí mít pro sebe to
nejlepší, už od mala si vybíráme
největší kousek čokolády a
nejhezčí autíčko či šatečky,
vytváříme prostředí, kde by to
nejlepší mohly najít (aby se po
nás, jako skautingu, vůbec otočily). A k tomu slouží nesympaticky
pojmenované
"zpravodajské funkce". Sami o
osobě vyjadřují osobní preferenci každého činovníka, kde
chce vytvářet zdravou a zajímavou atmosféru skautského
hnutí. Čím upoutáme mladého
človíčka, jakými kousky ho
zaujmeme, aby se rozhodl s
námi nabírat svou životní filozofii. Proto, když ti chci odpovědět na tvou původní otázku,
hodnotím obě dvě složky jako
jednu samotnou.

3) Kam by ses chtěl v životě podívat?
Chtěl bych se podívat někam,
kam bych si nikdy neřekl, že se
podívám. Je to takové to kouzlo okamžiku, malé překvapení,
co vás osloví a vy si říkáte, tak
to bych nikdy neřekl, že se sem
můžu někdy podívat... Ale krom
toho bych rád viděl Čínskou
zeď a nechal se oslovit monumentální schopností člověka
spojit své úsilí v jednu myšlenku
a cíl.

4) Co bys chtěl v následujícím roce dělat v Junáku?
V následujícím roce bych se

Kdo se narodí kulatý, hranatý neumíra.

chtěl zaměřit na činnost nového
vysokoškolského roverského
kmene Skrypta (II.), skupinku
nadšených vysokoškoláků, kteří
zapadli do "nebohé" Prahy, která
je pro ně leckdy spíše utrpením
nežli příjemným zážitkem, a tak
si chtějí vytvořit svou vlastní
skautskou komunitu a v ní si
udělat chvíle radosti, sdílení a
vztahové pohody. A také se chci
angažovat v oceňování činovníků, které by se jim hodilo do
života, třeba do jejich profesního ohodnocení, potvrzení zkušeností a kompetencí, které při
skautování naberou. A také chci
rozjet jejich další vzdělávání.

5) Co by sis chtěl vzít na
starosti?
Organizování vzdělávacích seminářů pro činovníky z Prahy na
témata, která se moc na skautských akcích neobjevují. Rád
bych, aby činovníci uměli relaxovat i na výpravách, aby uměli
nevstoupit do vyprovokované
energetické hry mezi dítětem a
činovníkem, která tolik kvalifikovanou energii odčerpává a ona
se ztrácí vniveč.

+ jedna bonusová otázka:
Dokážeš nějak popsat svůj
vztah k Camelotu, k oddílu, ve
kterém jsi strávil většinu svého
skautského života?
Nevím, jestli jsem v něm strávil
většinu svého skautského života.
Strávil jsem ho tam s lidmi, kteří
dnes vedou oddíly. Oddíl je živý
organismus, mění se jako chameleon podle dětí a vedoucích,
kteří jej tvoří. Co zůstává, jsou
tradice, a i ty se občas opráší,
když se třeba slučují dva oddíly
v jeden. Camelot je pro mne
značka kvality, prosperity, šance.
Nakolik je to stále aktuální,
nevím, je třeba se optat oddílových vedoucích.
Iáček

STRÁNKA

13

První kontakt s americkým skautingem

J

edním z mých dílčích
cílů je setkat se s místními skauty. Vzhledem
k tomu, že plánů je hodně a
čas letí, řekl jsem si, že s tím
nebudu dlouho čekat. Vygůglil
jsem si řadu místních skautských stránek, rozeslal emaily
a když přišla odpověď od šéfa
oblasti: "Dear Staflik, We
would love to have you as a
guest", zajásal jsem.
Bližší pozvání - na setkání vedoucích a různých skautských šéfů z
okresu - jsem dostal formou zprávy do hlasové schránky, v které
jsem rozuměl dobře všemu - až na
přesné určení místa. Už jsem chtěl
počkat na spolubydlícího, jestli by
si to neposlechl a nepřeříkal mi to,
když se mi to s pomocí pár indicií
podařilo vypátrat na mapě.
Vydal jsem se tedy na půl osmou
do Emmanuel Frieden Church s
dostatečnou časovou rezervou,
která zmizela, když jsem se spletl
o jednu ulici a kostel hledal zhruba
tam, kde stojí hotel. Naštěstí mě
zachránila paní recepční, která si
ochotně poslechla voice mail a
navedla mě správně. Přišel jsem na
minutu přesně. Ve dveřích jsem
byl přivítán Bobem, který lehce
připomínal Jeana Reno. Když jsem
viděl, že jsou všichni v kroji, také

jsem si svůj oblékl. Bob mírně
překvapeně konstatoval, že je rád,
že i v České republice je skauting
a snažil jsem se mu taktně vysvětlit, že fakt, že americké a naše
košile mají hodně podobnou barvu
může být i náhoda - že ne všechny
košile jsou takové. Vzal mě do
sálu, kde byli ostatní a jelikož jsem
si přesně nepamatoval jméno toho, kdo mě pozval, Bob hlučně
zvolal: "Dámy a pánové, našel se
host, který je ztracen. Je tak ztracen,
že je až z daleké České republiky. Je
tu někdo, kdo se k němu přihlásí?"
Na první pohled mě zarazil věkový
průměr přítomných. Mám pocit,
že nechám i dostatečnou rezervu,
když řeknu, že všem bylo nad
čtyřicet. Také mi přišlo, že se
navzájem více poslouchají, ale
nemají příliš chuť daná témata
disktutovat. Jako by nic něchtěli
příliš prodlužovat. Řešilo se (nebo
spíše jen informovalo) jen pár
témat - např. nedělní odpoledne
pro dětskou veřejnost (PR aktivita), problematika nošení válečných
stuh na krojích vůdců, národní
jamboree 2010 (u příležitosti 100
let skautingu v USA) či časopis
Boys' Life [1] - mluvčí přišel s
časopisem a tvrzením, že stojí jen
2 dolary, ale má hodnotu 3. A tak
dal jedné přítomné dolar, který
právě ušetřil. Posledním tématem

Foto: Štaflík

bylo ještě jedno představení toho z
Czechoslovakia, což bylo ODKAZY K ČLÁNKU:
super, protože za mnou [1] - http://www.boyslife.org/
hned poté přišlo spousta [2] - http://staflik.blogspot.com/
lidí - pozdravit, prohlédnout kroj, říct, ať všem okolo
vzkážu, že už nejsme Czechoslovakia, anebo také pozvat na schůzky či výpravy dvou oddílů. V men„Posledním
ším počtu pak následoval tzv.
tématem bylo
roundtable - vždy na nějaké téma,
tentokrát na GPS a geo caching. A
ještě jedno
- svět je malý i v Americe - našel
se tu i manžel kolegyně z knihovpředstavení
ny, takže jsem měl i odvoz na
toho z
kampus.
Po nějaké době zase jedna akce s
hojnou účastí - bez jídla zdarma.
Štaflík
http://staflik.blogspot.com/ [2]

Klokanův studijní pobyt ve Finsku
Finsko – země tisíce jezer. To
je asi jedna z prvních věcí, co
se člověku automaticky vybaví při vyslovení jejího jména.
Ale to Finsko, co jsem poznal,
je sice malá, ale sebevědomá
evropská země. A věřte –
zima tu není o nic větší než
třeba u nás.
Do Finska jsem odjel před dvěma
měsíci, na začátku září, v rámci
programu Erasmus. Chystám se tu

strávit téměř čtyři měsíce, tedy do
Vánoc. Místo mého pobytu - Jyväskylä (zkuste vyslovit!) – se
nachází ve středním Finsku ve
velké jezerní oblasti, asi 150 km
od Tampere, které možná znáte
kvůli hokejovému týmu. Je to tedy
hlavně o přírodě (mezi první
dojmy určitě čistota a krásná příroda patří), ale na své si přijdou i
milovníci sportu nebo architektury.

Město má osmdesát tisíc obyvatel,
z nichž asi polovinu tvoří studenti.
Mým hlavním předmětem jsou tu
komunikační studia, tedy něco
podobného jako žurnalistika (s
trochu větším záběrem), kterou
studuji na Univerzitě Karlově. Na
středisku jsem také dlouhou dobu
působil jako mediální mluvčí. Něco
málo jste si mohli přečíst i v tomto časopise nebo třeba v novinách
(Pokračování na stránce 14)

Nelze mít láhev plnou a manželku opilou.

Czechoslovakia,
což bylo super.“
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(Pokračování ze stránky 13)

naší městské části.

„Asi každý se při
zmínce o Finsku

Čím začít a co zdůraznit?
Protože řada lidí ze střediska
už někde v zahraničí byla
nebo právě pobývá, budu se
asi opakovat. Předně - být
„jinde“ je obrovská zkušenost a přál bych ji každému.
Na naší koleji totiž potkáte
nejen Evropany, ale i řadu
lidí z Asie, Afriky nebo Ameriky, a toto je jedinečná
možnost, jak s nimi být v
kontaktu. Myslím, že třeba
na lidi z Taiwanu jen tak
někde nenarazíte. A nejde
jenom o debatu a výměnu
názorů - poznáte, jak se chovají, co mají rádi, nebo třeba
jakým vtipům se smějí. Což
taky není občas na škodu.

Ve Finsku narazíte samozřejmě na saunu (je doslova všubýt ale zima. Věřte
de – na studentských kolejích,
u jezer, na víkendových chami, není. Nebo aletách...), na soby (to až pojedete do Laponska) a na nekospoň ne taková,
nečná jezera. Finové jsou
zpočátku uzavření a tišší, ale
jakou si běžně předkdyž je dokonale poznáte, tak
stavujeme.“
zábrany mizí. Jsou vesměs
příjemní, ochotní a velmi
slušní. To mohu potvrdit z
vlastní zkušenosti.
ODKAZY K ČLÁNKU:
Samotná finština je
[1] - www.jenduvblog.blogspot.com/
[2] - http://picasaweb.google.cz/jenda.charvat pro nás trochu
e x o t ic ký
j a zy k
(seznam základních frází přikládám),
patří totiž
do skupiny
ugrofins k ý c h
jazyků a
podobná
je
snad
j e n o m
maďarštině.
Na
finštinu
pro začátečníky
Překročení polárního
samozřejmě chodím, ale mají
kruhu

otřese – tam musí

Klokan u jezera
tady i pokročilé kurzy.
Asi každý se při zmínce o
Finsku otřese – tam musí být
ale zima. Věřte mi, není. Nebo alespoň ne taková, jakou si
běžně představujeme. Je tu
zhruba stejně jako v České
republice,
čekají nás tu
ale určitě i
mrazivější
dny. Kolem
nuly už bývá
v noci a
večer nebo
brzy k ránu.
Největší
problémy
dnešního Finska jsou dva –
alkoholismus a nezaměstnanost. To první není na první
pohled vidět, ale koupit tu
alkohol dá skutečně práci. To
druhé asi trápí každou zemi,
zvlášť v současné době ekonomické krize. Finsko však
má pověst bohatého a technologicky vyspělého státu,
světoznámý je třeba místní
výrobce mobilů Nokia.
Nezbývá než dodat: pokud se
chcete podívat na sever Evropy, Finsko určitě doporučuji.
Hlavně v létě se můžete procházet mezi jezery (nebo se v
nich za teplých dnů dokonce
koupat) a kochat se krásnou

Neprodávej kůži z medvěda, dokud ho nezabiješ.

zdejší přírody. Ale i zima
nabízí svoje – zasněžené Laponsko, zamrzlá jezera a všudypřítomné sauny.
Finský slovníček:
kiitos = děkuji
Terve!/Moi!/Hei! = ahoj

Mitä kuuluu? = Jak se máš?
Hyvää, kiitos. Entä sulle? =
Dobře, děkuji. A ty?
Anteeksi = Promiňte
Nähdään! = Na viděnou!
Tsekki = Čechy
tsekkilainen = Čech
Další zážitky najdete na adrese:
www.jenduvblog.blogspot.com
[1]

Fotografie:
picasaweb.google.com/jenda.charvat
[2]
Klokan
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Fotoreportáž Z Prahy viď!

O

smnáctého
října
2008 probíhala celodenní akce Z Prahy

viď! pro všechny, kteří se v
Praze chtěli potkat s roverin-

Ráno jsme se s ostatními rovery "zašili" na
Střeleckém ostrově

gem. Podívejte se, jak to na ní
vypadalo.

Měli jsme možnost podívat se na Prahu pěkně
z výšky - z věží Týnského chrámu.

„Manda
vysypávala
mandalu.“

O povzbuzování se postarali moderátoři v pražských barvách.

Trochu kulturního rozjímání
jsme si vychutnali v Dobré trafice na Újezdě, např. s Merfem

Relaxovat a hlavně procvičit svoji trpělivost se dalo
při vysypávání manda-

a jeho kytarou.

ly kořením.

Manda zanechává stopy...
A večer hudba, tanec, čajovna, malování na
zeď, párky v rohlíku, Grena...to vše v bývalé
tovární hale Trafačka

Autor: Veverka

Vousy filosofa nedělají.
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Etiopské příběhy

J

Foto: www.skolavafrice.cz

Foto: www.skolavafrice.cz

Foto: www.skolavafrice.cz

iž od roku 2004 se
začátkem
října
nejen ve skautském
prostředí vynoří téma
Afriky, konkrétně Etiopie a tamních škol. Junák
se
společně
s
Člověkem
v tísni snaží získat
prostředky
na stavbu škol
pro etiopské děti
a dá se říct, že se
jim to zatím celkem daří. Do sbírky se
zapojují skauti v celé republice a na různých místech probíhají i
rozmanité
doprovodné akce.
V Praze se již
poněkolikáté
konaly Etiopské
příběhy, které se
tentokrát přesun
u
l
y
z
Náprstkova
muzea do Františkánského klubu.
Etiopské příběhy
jsou kulturním a
informačním večerem, určeným především roverům a
dospělákům, kteří
se chtějí o Etiopii
něco dozvědět a
případně se zapojit
se svými oddíly do
sbírky. Ani letos
tomu nebylo jinak.
Večer
tradičně
zahájili TiDiTaDe
svými
africkými
rytmy a diváky
uchvátili nejen hudbou, ale i tancem.
Přímo do Etiopie
nás zavedl Jiří Plecitý,
koordinátor
afrických projektů a

sbírky Postavme školu
v Africe z Člověka v tísni,
který nešetřil fotografiemi
z již postavených škol, ale
také poukazoval na stálé problémy, s jakými se místní obyvatelé potýkají. Těmi prvními
jsou ty důvody, proč ČvT
staví školy právě v oblasti
Alaby a okolí: vzdálenosti,
které někdy děti musí překonávat, aby se dostaly do škol
nebo přeplněnost tříd (občas
až přes 100 dětí v jedné místnosti). Na druhé straně tu
lidé bojují i s nedostupností
pitné vody a letos je postihl i
místní hladomor.
Během večera přišlo na řadu i
promítání videa z Alaby a
okolí nebo ukázka propagačních sbírkových spotů. Milým
zpestřením byla i návštěva
přímo z Etiopie a tak jsme si
mohli vyzkoušet tradiční etiopské tancování – jednoduché
ale efektivní potřásání ramenou.
Etiopské příběhy lákaly
k ponoření se do Afriky všemi
smysly. V předsálí se nabízela
fair-trade káva od mama cofee, společnosti která mimo
jiné nabízí i prvotřídní etiopskou kávu z Yirga Cheffe, kde
stojí jedna z „českých“ škol.
Objevila se tu také nová sbírková trička a obří hroch,
který už má nějakou tu sbírku
za sebou.
Etiopské příběhy byly naladěním na „sbírkování“, které
následovalo o týden později,
pro někoho zase příležitostí
pro setkání s lidmi, kteří si
nezakrývají oči před problémy
a chtějí s nimi něco dělat.
Etiopské příběhy alespoň
trochu dovolily proniknout
do tajemství, zvaného Etiopie,
a znovu ukázat, že tahle pomoc, má smysl.

Řeči jsou ženy a činy jsou muži.

Dosavadní průběh sbírky a
realizace stavby škol
(zdroj www.skoalvafrice.cz):
Dosud se nám díky sbírce Postavme školu v Africe podařilo
postavit sedm základních škol
pro celkem 1560 dětí, které
byly předány místní oblastní
školské správě, která bude i v
budoucnu zajišťovat chod školy,
nové vyučující a opravy budovy.
Kromě samotné stavby a vybavení je z jiných zdrojů zajištěno i
školení učitelů v moderních
vyučovacích metodách a interaktivnímu přístupu ve výuce.
…
Během prvního ročníku
2004/05 se vybralo 1 297 624
korun. Z vybraných peněz byla
postavena škola ve vesnici Asore, která byla vybrána ve výběrovém řízení vypsaném v Etiopii
společností Člověk v tísni.
Během druhého ročníku
2005/06 se vybralo 2 281 238
korun. Z vybraných peněz byly
postaveny dvě školy ve vesnicích
Lante a Yirga Chefe, které byly
vybrány ve výběrovém řízení
vypsaném v Etiopii společností
Člověk v tísni.
Během třetího ročníku 2006/07
se vybralo 3 269 953 korun. Z
vybraných peněz byly postaveny
dvě školy ve vesnicích Teffo
Cheffo a Boricha, které byly
vybrány ve výběrovém řízení
vypsaném v Etiopii společností
Člověk v tísni.
Během čtvrtého ročníku
2007/08 se vybralo do 17.8.
2008 3 424 819,96 korun. Z
vybraných peněz jsou stavěny
dvě školy ve vesnicích Lenda a
Tula, které byly vybrány ve výběrovém řízení vypsaném v Etiopii
společností Člověk v tísni. Jejich
otevření proběhne v říjnu 2008.
Veverka

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 Skautský oddíl ve školní
Křimická č. 314. V případě zájmu pro- družině ZŠ Hornoměsím požádejte vrátnici o doprovod do cholupská! Více informací u
třídy.
vedoucí Mgr. Marie MaÚt 15:30-16:30 Mravenci 5 -10 let chové, přezdívkou Ency, email: 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: Camelot

Tým Luk:

Albertka
Amico
Flek
Grizzly
Manda
Myška
Pošťák
Šikulka
Štaflík
Tee-pee
Tom
Tuleň
Veverka
Kompletace + grafická úprava: Tom
Konzultace: Štaflík
Jazyková korektura: Grizzly
Tisk: Flek + každý sám
http://www.budmesipem.cz/
Foto: Osmdesátka

casopis.luk@gmail.com

V malé lahvi bývá dobré víno.

