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LUK 

V 
 době psaní těchto 
řádků možná zrov-
na čekáte frontu v 

přeplněném obchodě, pro-
tože ten dárek stojí zato. 
Nebo doufáte, že se vám 
nepřipálí cukroví, zatímco 
televize se snaží získat vaši 
pozornost přehledem pohá-
dek pro letošní Vánoce.  

Vánoční výzdoba všude, kam se 
podíváte. Možná sněží a děti 
chystají boby, řidiči řetězy. Více 
či méně hektično - každoroční 
předvánoční atmosféru si někte-

ří užívají, někteří se těší, až bude 
"po všem". Každý rok podobně - 
lze si to představit vůbec jinak?  

Vedro přes 30 stupňů, sněhu se 
tu většina obyvatelstva nedotkla 
a vánoční atmosféra sem nedo-
léhá - především ve vesnicích, 
kde se zastavil čas a kde ženy 
nosí těžké náklady na hlavě a 
děti pracují. I takové je Mexiko, 
jehož kulturu právě poznávám 
po tři týdny.  

Ať už jste kdekoli na světě, přeji 
vám příjemné počtení prosinco-
vého Luku a hlavně krásné pro-

žití Vánoc a úspěšné vkročení do 
nového roku. 

Ondřej Kubera - Štaflík,  

člen Týmu Luk 

Vánoční pozdrav z Mexika 

VÝ PR AVA  S  ROD I Č IV Ý P R AVA  S  ROD I Č I   

M I KU LÁŠ S KÝ  S EM I NÁ ŘM I KULÁŠ S KÝ  S EM I NÁ Ř   
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Krátké zpravodajství 92. střediska Šípů 

V 
ítejte u krátkého 
a Flekem ko-
men to vaného 

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

nů.  
 

Maškarní bál pro světlušky a 
vlčata měl letošní rok rekordní 
účast. Dorazilo přes 150 lidí, 
z toho na 120 dětí. Strašnická 
sokolovna praskala ve švech, 
neboť byla plná pohádkových 
bytostí, které si mohly vyzkou-
šet tanečních kreace, rukoděl-
ky, rej masek a různé soutěže. 
Děkuji mockrát za organizaci 
úspěšné akce TeePeemu, Myš-
ce a Ency. 

 

V 110. oddíle Kůzlat dochází ke 
změně ve vedení. Ency a Štaflič-
ka se hodlají více věnovat ro-
dinné stránce života, takže 
oddíl v lednu 2009 předají 
mladším. Vedoucím oddílu se 
stane Michal Malík – Krišot, 
který v současnosti pomáhá ve 
vedení 82. oddílu Mravenců. 
Bude tak moci zúročit i zkuše-
nosti z čerstvě absolvovaného 
vůdcovského kurzu – nezbytné 
skautské kvalifikace potřebné k 
vedení oddílu.  

 

Na víkend 20-22.2. 2009 jsme 
naplánovali výjezd činovníků 
střediska. Program i místo se 
právě zpracovávají. Čeká nás 
obnova sila a diskuze nad dal-
ším směřováním střediska.  

 

Kontrola z finančního oddělení 
z ÚMČ Praha 10 navštívila naše 
středisko.  Vyžádala si veškeré 
doklady k čerpání grantů, které 
jsme od Prahy 10 v roce 2007 
obdrželi.  Kontrola dopadla 
výborně, neboť ve všech bo-

dech protokolu bylo uvedeno 
"Bez závad". Blahopřeji naší 
hospodářce Hrošíkovi a velmi 
jí děkuji za skvěle připravené 
podklady a vedení účetnictví. 

 

Tancujete rádi? Tak se Vám 
nabízí unikátní příležitost zajít 
24.1.2009 na Skautský taneční 
večer pořádaný ORJ Praha 2. 
Uskuteční se na SOŠ stavební 
a zahradnická, Učňovská 
100/1, Praha 9. Vstupné stojí 
130 Kč v předprodeji a 150 
Kč na místě. Více informací 
naleznete na stránkách http://
praha2.skauting.cz/ples/ [1]. 

 

Lvíčata vyrazila s rodiči na 
společnou výpravu na chatu 
Seleška. Celkem se sjelo 51 
osob a tak byla chata plná až 
po střechu. Program se prý 
moc povedl a všichni se již 
těší na novou podobnou akci.  

 

Nová stezka pro světlušky a 
vlčata je na světě! Na Elixíru 
(velkém vzdělávacím setkání 
pořádaném 1x za rok), který 
se uskutečnil o víkendu 14.-
17.11.2008 v Kladně, byly 
představeny první verze ex-
perimentálních stezek  pro 
vlčata a světlušky. Pro vlčata 
je použit jako symbolický 
rámec tradiční, ale stále zají-
mavý námět Knihy Džunglí od 
Rudyarda Kiplinga, což mj. 
umožňuje současným oddílům 
s touto tradicí pokračovat, 
zachovat si své obřady apod. 
Velmi výrazná změna nastává 
u symbolického rámce světlu-
šek. Na místo Broučků od 
Jana Karafiáta byly stezky 
zpracovány do téměř nezná-
mého příběhu Kouzelná lu-
cerna, který byl původně 
vytvořen pro exilové světluš-

ky na téma zákonů 
světlušek bratrem 
Radkem Kučerou žijí-

cím v Holandsku. Náhledy a 
kratičký článek naleznete na 
http://krizovatka.skaut.cz/
z p r a v o d a j s t v i / 3 5 3 6 -
e x p e r imen t a l n i - s t e z k y -
svetlusek-a-vlcat/ [1]. Věřím, 
že i tyto stezky se stejně jako 
nové pro skautskou věkovou 
kategorii rychle zabydlí 
v programu našich oddílů.  

 

Bývalá vedoucí a dnes členka 
revizní komise Klokánek si 
zaslouží naše velké blahopřání 
za skvělou zprávičku, že neo-
čekává jen jedno, ale hned 
dvě děti! Takže moc přejeme, 
aby to nebyli moc velcí raubíři 
a všechny tři i s Matyášem 
doma zvládla. A dovolím si 
prozradit, že Klokánek není 
jediná v toužebném očekává-
ní. Kdo je ta další? Tak to 
nechám na budoucí mamince.  

 

Pooh zajistil revizi rozvodu 
elektroinstalace u klubovny 
Práčská. Elektrikář provedl 
výměnu jističů, takže se dou-
fejme vyhneme zimním výpad-
kům proudu. 

  

Excalibur vyráží na pravidelný 
Silvestrovský týden na ho-
rách. Tentokráte na pomezí 
Jizerek a Krkonoš. Irminusul 
j ede  le tos  na  p řed-
Silvestrovskou výpravu, kdy 
využije víkend navazující na 
Vánoční svátky.   

 

Již víte, co budete dělat ve 
čtvrtek 11.6.2009? Že ne? Tak 
si do kalendáře poznamenej-
te, že v tomto termínu se 
bude konat oblíbená středis-
ková Grilovací párty.  

Na závěr bych chtěl popřát 
všem do nového roku 2009 
to, aby se měli přesně tak, jak 
si přejí.  

Pavel Konečný  - Flek  

„Strašnická sokolov-

na praskala ve 

švech, neboť byla 

plná pohádkových 

bytostí, které si 

mohly vyzkoušet 

tanečních kreace, 

rukodělky, rej masek 

a různé soutěže.“ 

„Program se prý 

moc povedl a všich-

ni se již těší na no-

vou podobnou ak-

ci.“ 

Zkoušený: „Z jehličnanů mám nejradši borovičku.“ 

ODKAZY K ČLÁNKŮM: 
[1] - http://praha2.skauting.cz/ples/ 
[2] - http://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3536-experimentalni-stezky-svetlusek-a-vlcat/ 

Experimentální stezky 

pro světlušky a vlčata 
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Vyvolaná: „To nemůžete myslet vážně. Slitujte se. Vždyť jste taky někdy byla mladá!“ 

Učitelka: „To snad ještě jsem.“ 

Vyvolaná: „Aha.“ 

Jak být zdatným rodičem 

aneb Lvíčecí výprava s rodiči 

T 
akoví rodiče to nemají 
lehké. Přijde-li dítě ze 
schůzky s tím, že se 

objevila možnost jet na výpra-
vu spolu s dítětem a zbytkem 
rodiny, mohou si rodiče po-
myslet: „Páni, to by ale mohla 
být legrace.“ Ale tento pocit 
je jen chvilkový a takové rodi-
če dříve či později pojme pa-
nika a v hlavě se jim vyrojí 
stovky otázek typu: Nejsem 
na to už starý, abych si hrál a 
běhal někde po lese? Nebudu 
směšný? Co když zjistím, že 
moje děti jsou ze všech 
nejzlobivější? A dámy určitě 
napadne – Co si proboha vez-
mu na sebe? A tak dále. Po-
kud se přesto na výpravu při-
hlásí, nelze jim upřít odvahu a 
jistou dávku zdatnosti. Ano, 
schválně používám slovo 
zdatnost, neboť při letošní 
společné výpravě do Liberec-
kého kraje na chatu Selešku 
museli rodiče projevit větší 
než malou míru právě této 
vlastnosti. 

Prvním pomyslným bobříkem 
zdatnosti bylo dopravení se na 
chatu, neboť v pátek mezi pátou a 
sedmou hodinou odpolední na-
padlo věru romantických 30 centi-
metrů sněhu, čímž cesta lesem 
získala na dobrodružnosti, jelikož 
se z aut stávaly neříditelné saně. 
Ty, kteří neuvízli v lese omotaní 

v kopci na jeden ze smrků, čekala 
chladně krásná chaloupka s kamny, 
které bylo potřeba k topení dlou-
ho přemlouvat, a s večeří, která si 
dávala na čas, neboť voda na rýži 
se zarytě odmítala vařit. Nicméně 
nakonec se podařilo všechny shro-
máždit ve velké místnosti s krbem, 
povečeřet a rodiče se dozvěděli tu 
radostnou zprávu, že program se 
bude odehrávat v duchu rodiny 
Úžasňákových, jejíž příběh měli 
hned šanci všichni zhlédnout. Ale 
děti po polovině filmu už samy 
musely uznat, že se zavřenýma 
očima se na film dívá špatně a 
odhopkaly (většinou dobrovolně) 
spinkat. Stále čerství a odhodlaní 
rodiče museli zdatně reprezento-
vat svůj klan při hře na parlament 
(což nebylo snadné, vzhledem 
k pokročilé noční hodině) a pak 
při jiné hře vedli zdatné diskuse, 
kterými rozhodovali ve skupině o 
přežití či smrti osob uvedených na 
seznamu. Většina rodičů pak usou-
dila, že pro první den té zdatnosti 
předvedli ažaž a odebrali se na 
kutě, někteří navlečení do zimních 
bund, aby nezmrzli, a tiše při usí-
nání pozorovali, jak jde jejich dě-
tem ve spánku pára od úst. 

Ráno bylo temné, neboť zavřený-
mi okenicemi nepronikl dovnitř 
ani paprsek, ale po jejich otevření 
všichni užasli nad zimní pohádkou, 
kterou les přes noc vyčaroval. A 
tak byl program samozřejmě tro-

chu přizpůsoben novým podmín-
kám, takže celý den rodiče proka-
zovali svou zdatnost hlavně tím, že 
v pravidelných intervalech převlé-
kali své ratolesti z mokrého a 
zmrzlého oblečení do suchého a 
pak znovu na ven a na dovnitř a 
tak celý den. Zkouškou zdatné 
trpělivosti se stala také návštěva 
místní restaurace, kam se jelo na 
oběd, neboť personál zde předvá-
děl scény ze zpomaleného filmu. 
Není divu, že k večeru již rodiče 
po celém dni, kdy se za nepředstí-
raného nadšení koulovali, stavěli 
sněhuláky a honili po lese,  pomalu 
odpadávali a posedávali po míst-
nosti, zatímco děti stále čerstvé 
jako po ránu vyráběly přerůzné 
věcičky vlastníma pacičkami, ať už 
šlo o barvení kamínků či polepo-
vání hrnečků ubrousky. Teplá 
večeře pak všem zahřála bříška a 
rodiče s dětmi pak trávili večer po 
svém, přičemž k tomu mohly vyu-
žít přeberné množství deskových i 
destičkových her. Ti nejzdatnější 
rodiče pak ještě dlouho reprezen-
tovali své rodiny při večerním 
povídání a hraní na kytaru a ukáza-
li se býti v tomto směru zdatnější-
mi než vedoucí, kteří zde nakonec 
zanechali jediného zástupce Arny-
ho, který vytrval. 

V neděli se zcela nezdatně nikomu 
nechtělo vstávat, ale nakonec se 
všichni noční i denní reprezentanti 
před chatou sešli a připravili se na 
závěrečnou koulovací bitvu, o 
jejímž vítězi nebylo třeba předem 
pochybovat. Rodiče, kteří přežili i 
koulovačku si už pomalu začínali 
blahopřát, že tu letošní výpravu už 
mají skoro za sebou, takže už si 
jen od pořádajících vedoucích 
převzali diplomy pro své rodiny a 

(Pokračování na stránce 4) 

Hrají se karty 

Koulovačka Na zemi 

Rodinka 

Večer s kytarou 

Spolupráce 

Ubrousky 



Učitel: „Štěpáne, chceš-li zůstat trojkařem, tak mlč.“ 
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poděkovali (neboť kdy jindy 
se jim poštěstí uvidět Mývala 
v punčocháčích převlečeného 
za pana Úžasňáka)  a pak už 
zbývalo zdatně zabalit sebe a 

své děti a nacpat to vše do 
auta a zamávat lesní chaloup-
ce. Takoví zdatní rodiče, kteří 
tohle všechno přežili, si jistě 
pak budou mít o čem povídat 
kolegům v práci při polední 

pauze či ve školce při čekání. 
Takovým rodičům přísluší 
obdiv, protože již to být rodi-
čem je těžké, natož být ještě 
rodičem zdatným.  

Tuleň 

(Pokračování ze stránky 3) 

Proč vedu ... oddíl? 
C 

o a proč dělají 
vůdci oddílů, kme-
nů, střediskoví 

zpravodajové... Někdo 
se realizuje ve vedení 
oddílu, jiný například v 
propagaci či hospodaře-
ní střediska. Spojuje je 
vůdčí pozice a to, že 
věnují pro skautskou 
činnost mnoho času a 
energie. Co jim činnost 
přináší a co je motivuje? 
Na tyto otázky odpovídá 
Ency, která vede Stode-
sátý oddíl našeho stře-
diska. Proč vede oddíl? 

Tak tahle otázka přišla 
v docela vtipný čas. V době, 
kdy se právě chystám 
s vedením oddílu skončit. 

Budu to tedy brát jako takové 
malé ohlédnutí a zamyšlení 
nad osmi uplynulými lety, 
které jsme se Štaflíkem proži-
ly coby vedoucí Stodesítky. 

V létě roku 2000, na táboře 
v Zadním Arnoštově, jsme 
byli pouze na týdenní ná-
vštěvě coby roveři. Po malém 
puťáčku na jižní Moravě jsme 
se přesunuly na tábořiště a 
snažily se pomáhat, kde se 
dalo. Oddíl skautek tehdy 
b á j e čně  v e d l y  P l a z í k 
s Kominíkem a nás by v životě 
nenapadlo, že už pomýšlejí na 
předání. Ale co se nestalo, 
jednou večer si nás se Štaflí-
kem zavolaly a u čajíku a opla-
tek Kolonáda nám nabídly, 
jestli nechceme ve vedení 

oddílu pokračovat. Co si 
vzpomínám, koukaly jsme 
s otevřenou pusou a nevěřily 
vlastním uším, a sic nám 
v podvědomí blikalo to všu-
dypřítomně hrůzné slůvko 
„zodpovědnost“, potěšení 
bylo silnější a tak to všechno 
začalo. První rok jsme oddíl 
vedly ještě s Kominíkem, ta se 
však po dalším táboře nená-
padně vytratila a my zůstaly 
samy. Myslím, že přes mírné 
počáteční karamboly se nám 
docela dařilo, dokonce i první 
tábor, na kterém nám bylo 
sladkých devatenáct a měly 
jsme ho celý na svých bed-
rech, se celkem povedl. Vy-
datně pomáhali i jiní roveři, 
hlavně Kvádřík. 

Bavilo mě to a energie ani 
nadšení nechyběly. Když jsem 
nedávno listovala znovunale-
zenými oddílovými kronikami 
z té doby, byla jsem překva-
pená, co všechno jsme podni-
kaly. Hlavně si ale myslím, že 
velký podíl na tom mělo naše 
kamarádství se Štaflíkem, 
které sice občas dostávalo při 
řešení některých zapeklitých 
problémů dost zabrat, nicmé-
ně všechny úspěšně překona-
lo. 

Později však přišlo to, s čím 
se setká snad každý vedoucí, 
který vede oddíl trochu déle 
– únava, znechucení, ztráta 
motivace, zamýšlení nad tím, 
kolik mi oddíl bere času, kte-
rý bych potřebovala a chtěla 

využít jinak…To dobré šlo 
najednou do pozadí. Člověk 
se cítil trochu vysátý, vyčerpa-
ný tou železnou schůzkovou 
pravidelností. Kurzy působily 
spíš opačně – jen vzbuzovaly 
chuť z oddílu utéct a věnovat 
se ve skautingu lákavějším 
věcem. Občas mi oddíl přišel 
jako koule na noze; pocit že 
když někam odjedu například 
studovat a oddíl se rozpadne, 
byl hrozný. Nemohla jsem 
odjet, tedy aspoň jsem si to 
myslela, a štvalo mě to, pro-
tože nebyl nikdo, kdo by 
oddíl mohl převzít. 

I k předání oddílu jsme se 
však propracovaly. Tuším, že 
na jaře 2006 jsme oddíl pře-
daly mladší generaci a na 
chvilku si orazily. Už po roce 
jsme se ale s nadšením zase 
vrátily – kromě Štaflíka, Kvád-
říka a mě i klučičí posila – 
kamarád Petr a jeho kamarád 
Karel – ve snaze obnovit 
Stodesítku, která měla v té 
době pouhé dvě děti, tento-
krát ale koedukovanou, 
s vlčaty a světluškami. Nápad 
to byl ušlechtilý, leč vzhledem 
k tomu, že jsme již všichni 
tvrdě budovali kapitalismus, s 
jeho realizací to bylo poněkud 
horší. Proto jsme v únoru 
2008 přijali pomocnou ruku 
střediska Šípů a obnovili Sto-
desítku na základní škole Hor-
noměcholupská. Nebylo to 

(Pokračování na stránce 5) 

Užasňákovi 

Ency 

„Co si vzpomínám, 

koukaly jsme 

s otevřenou pusou a 

nevěřily vlastním 

uším, a sic nám 

v podvědomí blikalo 

to všudypřítomně 

hrůzné slůvko 

„zodpovědnost“, 

potěšení bylo silnější 

a tak to všechno 

začalo.“ 
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Učitel: „Nechoďte radši k tabuli, táhne z vás alkohol.“ 

Žák: „No, totiž..zapomněl jsem zavřít pusu, víte.“ 

„Občas mě 

napadá, že oddíl 

byl pro mě 

v mnohém 

přínosnější pro 

život než celých 

pět let na 

vysoké škole..“ 

jednoduché, v mnoha směrech, 
ale oddíl se zajel a dnes, po nece-
lém roce fungování má deset 
aktivních, nadšených dětí. My 
jsme však už dávno dospěly 
k tomu, že oddíl dalších pět let 
vést nechceme. A že vlastně ani 
nemůžeme. Že naše práce už je 
završena. A tak jsem moc vděč-
ná, že se povedlo oddíl úspěšně 
předat Krišotovi, nástupci, které-
ho máme rádi a kterému věříme, 
že povede Stodesítku tím 
„naším“ směrem:-) 

Ačkoli jsem ráda, že oddíl předá-
vám, do mysli se vkrádá nostal-
gie, možná i smutek nad tím, že 
Stodesítka bude za chvíli už jen 
mou minulostí.  Ale je tu i racio-
nální úvaha nad tím, co vše mi 
oddíl – ať už jsem v něm fungovala 

(Pokračování ze stránky 4) 

jako členka, rádkyně nebo vedoucí 
- přinesl. Je to obrovské množství 
věcí, za které budu vděčná celý 

život. Tolik znalostí, ale zejména 
dovedností a schopností, které 
jsem už tolikrát v životě využila 
a ještě mockrát využiji. Občas 
mě napadá, že oddíl byl pro mě 
v mnohém přínosnější pro život 
než celých pět let na vysoké 
škole. Oddíl ale také mnoho 
vzal. Jaké štěstí, že člověk má 
tendenci pamatovat si jen to 
dobré….Za pár let už si na nic 
špatného nevzpomenu:-) 

Závěrem bych chtěla úplně nej-
víc poděkovat Štaflíkovi za těch 
osm let společného vedení, 
které byly náročné, někdy skoro 
vyčerpávající, ale krásné…a za 
její neustálé nasazení, ochotu, 
podporu a toleranci. Bez Tebe 

by to nešlo…. :-) 

Ency 

Ency a Štaflík 

Roverský mikulášský víkend 2008: Polibek múzy 

Zlatým hřebem večera pak byl 
vítěz posledního oboru Film. Reži-
sér se inspiroval minulým PM a dal 
svému dílu název Deset. Ovace 
diváků po filmu nebrali konce a 
cestou k šatně jsem slýchal, že 
akorát film zlepšil dojem z PM. 

Nakonec jsme si s Tee-peem a 
Kolenem udělali procházku z Boh-
dalce až domů a moc pěkně jsme 
si popovídali. 

Tom 

Kategorie 
Obor Kategorie 

Foto 

Fotografie černobílá 

Fotografie barevná 

Fotosérie 

Literatura 
Poezie 

Próza 

Hudba 
Vokální 

Instrumentální 

Film  Animovaný 

Hraný 

Výtvarno  

Kresba 

Malba 

3D 

Ostatní techniky 

P 
olibek múzy je soutěž 
roverské tvořivosti. 
Každým rokem soutě-

žící zasílají svá díla k ohodno-
cení odborným porotcům. 

V pátek 5. prosince večer se sešel 
roverský kmen Irminsul před klu-
bovnou v Práčské ulici ve složení 
Efča, Koleno, Tom (autor). Je to 
moc, je to málo? Posuďte sami. Za 
Efčina povídání nám cesta do KC 
Novodvorská rychle uběhla. Tam 
už na nás čekal Tee-pee, který se k 
nám přidal. Po odložení bund do 
šaten jsme pak čekali ve frontě do 
sálu. Při čekání nebyla nuda, jelikož 
nás zabavila dvojice Efča - Tee-pee 
svádějící souboj o program. 

PRŮBĚH VEČERA 

Polibek Múzy 2008 (dále jen PM) 
byl na téma vztahy. 

Vždy jsem v minulých letech Poli-
bek Múzy chválil a letos… se ne-
budu opakovat. Na webu bylo 
napsáno, že vstup do sálu byl mož-
ný od 18:00 a PM začne od 19:00. 
Samozřejmě, že do sálu začali 
pouštět v 19:15 (později jsem se 
dozvěděl, že to bylo kvůli mimům, 

kteří potřebovali nazkoušet svá 
představení). 

Moderátoři odvedli neprofesionál-
ní výkon, když dávali jasně najevo 
divákovi, kdy se nastala odchylka 
oproti plánovanému scénáři veče-
ra, místo aby vše přešli. Divák se 
pak soustředil na každý přeřek a 
špatnou domluvu s technickým 
zázemím.  

Mezi jednotlivé obory, v kterých 
se soutěží, jsou vždy zařazovány 
scénky. Zařazení mimických scé-
nek však  tentokrát nebyl moc 
chytrý nápad. Průměrný divák se 
vydrží dívat na velmi zdařilé mimic-
ké představení jen omezenou do-
bu. Pět velmi zdlouhavých scének 
bez pointy dokázalo zničit celý PM. 
Vůbec se nedivým, že pak nevyzbyl 
čas na předčítání děl autorů z ka-
tegorie Poezie nebo na shlédnutí 
více filmů.  

Mile mě překvapila módní přehlíd-
ka obchodu Jun a hraná reklama na 
Obrok 2009 ve stylu předvedení 
tance Algorithm March. Improviza-
ce diváků, které moderátoři po-
zvali na podium byla vtipná a ostře 
kontrastovala se „zábavou“, kte-
rou si připravili organizátoři. 

Grafička soutěže 

zvolila design ve stylu 

Emo 

„Zlatým hřebem 

večera pak byl 

vítěz posledního 

oboru 

Film...Ovace 

diváků po filmu 

nebrali konce.“ 
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M 
ikulášský semi-
nář je sobotní 
část roverské-
ho mikulášské-

ho víkendu. 

V sobotu ráno jsme na semi-
nář s Tee-peem dorazili přes-
ně na čas. Tee-pee ještě do-
mluvil s organizátory vyvěšení 
reklamy na Speculator Scrip-
tor a pak už jsme se rozeběhli 
do přednáškových místností. 

Seminář se konal na Právnické 
fakultě UK. Téma Mikulášské-
ho semináře (Mixemu) bylo 
stejné jako téma Polibku 
múzy a to Vztahy. 

Seminář se vždy skládá z 2 
velkých úvodních přednášek, 
2 bloků sekcí a závěrečné 
přednášky. 

Jen poslední přednášku jsme 
si nemohli vybírat, jinak jsme 
měli na výběr u velkých před-
nášek dvě možnosti a u sekcí  
jsme si vybírali 2 z 16. Proto 
jsem se s někým z Irminsulu 
nebo Excaliburu, který se 
akce také zúčastnil, potkal jen 
občas a to ještě na chodbě v 
přestávkách mezi přednáška-
mi. 

PRŮBĚH SEMINÁŘE 

V 9:00 to začalo! Tedy ne tak 
úplně...bylo třeba vyřídit ně-
které organizační záležitosti. 
Za půl hodinky ale již začal 
mluvit první přednášející - 
Prof. PhDr. Tomáš Halík 
Th.D. - o vztazích duchov-
ních. Nejprve nám řekl, že 

původně mu bylo sděleno, že 
bude mít na přednášku určitý 
čas a podle toho si taky vše 
připravil. Teď však vidí, že je 
půlhodina času v čudu a bude  
muset původní povídání tro-
chu ořezat. Dá však na konci 
více času na diskuzi. To bylo 
dobré, jelikož i nad zkráce-
ným povídáním se člověk 
řádně zamyslel a závěrečná 
diskuze byla zajímavá a místy i 
vtipná. 

Druhou přednášku měl Mgr. 
Petr Mikšíček o sousedských 
vztazích v pohraničí, hlavně o 
vztazích česko-německých. 
Šlo o téma, o které se dost 
zajímám a musím ocenit, že se 
panu magistrovi podařilo 
vměstnat obsah několika 
přednášek do přednášky jed-
né. Fotky z Němci opuštěné-
ho pohraničí skvěle podkres-
lovaly atmosféru a ze zvuko-
vých záznamů sudetoněmec-
kých pamětníků, kteří zpívali 
československou hymnu v 
němčině a dojetím se jim při 
tom třásl hlas, jsme pochopili 
problém více, než kdyby nám 
ho někdo dlouho vysvětloval. 

První moje sekce se jmenova-
la Generační problémy a mlu-
vil na ní Doc. PhDr. Václav 
Břicháček. Řekl bych, že tento 
starý pán má velké pochopení 
pro mladé lidi. Jasně ukázal, 
jak jsme velmi podobní těm, s 
kterými se často hádáme.  
Navíc se s nimi často nepře-
me o podstatné věci, ale o 
úplné triviality. 

Druhá sekce byla worksho-
pem, kde jsme si měli vybírat, 
jakému cizinci bychom dali 
vízum do ČR. Měli jsme jen 
krátké informace o cizincích 
na kartičkách, které jsme 
dostali (např. litevský student, 
americký občan s knihou v 
ruce, Palestinec a Izraelec, 
vietnamský muž bez zavaza-
del...). Když jsme si každý 
jednoho cizince vybrali, ote-
vřely se dveře a vešlo asi 15 
cizinců a začali se představo-
vat. Mezi příchozími byla i 
ministryně pro menšiny Dža-
mila Stehlíková, která mi dala 
svůj foťák (snad jsem se jí zdál 
sympatický), abych udělal pár 
fotek. Udělal jsem pár obráz-
ku, půjčil foťák Veverce, která 
s ním umí lépe a po chvíli 
jsme ho vrátili. Následovala 
volná   diskuze s cizinci. Větši-
na z nich uměla perfektně 
česky a tak jsem se např. 
dozvěděl, že slovo Litva zna-
mená v litevštině déšť nebo 
že v Kongu nejvyšší naměřené 
teploty nikdy nepřesáhly 37°
C. 

Poslední přednášku měl psy-
cholog PhDr. Mgr. Jeroným 
Klimeš, Ph.D. Řekl, že když se 
dostaneme do problémů měli 
bychom v mezilidských vzta-
zích uplatňovat tradiční a 
staletími ozkoušené vzorce 
chování. 

Mikulášský seminář byl pouč-
ný, už se těším na další ročník 

Tom 

Učitel: „Doufám, že to, s čím si hraješ pod lavicí, je mobil.“ 

„Většina z nich 

uměla perfektně 

česky a tak jsem se 

např. dozvěděl, že 

slovo Litva zname-

ná v litevštině déšť 

nebo že v Kongu 

nejvyšší naměřené 

teploty nikdy ne-

přesáhly 37°C.“ 

Roverský mikulášský víkend 2008: Taneční večer 

T 
aneční večer byl 
jedinečným uvolně-
ním po Mikuláš-

ském semináři. Konal se v 
sobotu 6.12. od 19:00 v KD 
Krakov. 

Zde se sešli všichni z Irminsulu 
a Excaliburu, 
kteř í se 

účastnili Mixemu. Zde se sešli 
všichni roveři, kteří mají rádi 
zábavu, diskotéku a klasické 
tance. 

Ano, vidíte dobře diskotéka a 
klasické tance. Jde to do sebe? 
Určitě, diskotéka totiž probí-
hala v jiném sále, než v tom, v 
kterém kapela Lucky Band 

hrála taneční melodie. O pře-
stávkách byl pěkný program - 
učili jsme se řecký tanec a 
nový tanec, který se bude 
skupinově tančit na Obroku 
2009 - Algorithm March. [1] 

Na své si přišel každý a všichni 
se bavili. 

Tom 

Mikulášský seminář 
2008 na téma: Vztahy 

ODKAZY K ČLÁNKŮM: 
[1] - http://www.youtube.com/watch?v=84wDrNg7foQ 

Foto: Tomáš Tkáčik - Rozum  

Úvodní přednáška ve 

velké aule 
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pěšky nebo na kole ráno onu 
štreku na vlak a odpoledne zpátky, 
v zimě pochopitelně jenom pěš-
ky, u nás o sníh nebyla nouze. A 
tak to zůstalo až do konce vál-
ky. 

Gymnázium bylo jiné prostředí, 
noví spolužáci i spolužačky!, já 
přišel tehdy z chlapecké školy, 
velká budova, rozmanité učebny, 
líbilo se mi tam. My, primáni, po-
tkávali na chodbách i mladé muže 
a slečny, septimány a oktavány, 
mezi nimi později slavné osoby 
jako Ljuba Skořepová (v oktá-
vě), Josef Škvorecký (septima), 
Vráťa Blažek (autor Starců na 
chmelu) i další později významné 
osobnosti. Místo naší paní učitelky 
řada pánů profesorů a paní profe-
sorek. V klasifikaci mi někdejší 
samé jedna nenávratně zmizely, 
známkovalo se ostře. Kromě běž-
ných předmětů jsme tehdy měli 
denně němčinu, německou kon-
verzaci, žádný dějepis, 1 hodinu 
matematiky a zeměpisu týdně 
německy. Poněmčovací politika 
českého národa.  

Vzpomínám, že v 2. pololetí primy 
(1942) kolem 20. dubna, Hitlero-
vých narozenin, se ve všech tří-
dách psala německá písemka o 
vůdci, Adolfu Hitlerovi. Já den 
před tím se pokoušel hrát u nás 
na plovárně volejbal a při jednom 
odplácnutí míče jsem si udělal u 
palce na pravé ruce výron. Místní 
pan doktor mi ruku zavázal a byť 
to moc nebolelo, těšilo mě, že se 
z Adolfa uleju. Podařilo se – ne-
psal jsem. 

Takřka na konci primy, 27. května 
došlo k atentátu na Reinharda 
Heydricha, události, která pak 
otřásala celým Protektorátem 
Čech a Moravy. Zastupující říšský 
protektor, Heydrich, se stal u nás 
všemocným pánem na podzim 41; 

pamatuji, že během jeho vládnutí 
byly takřka denně vylepovány rudé 
plakáty se jmény popravených 
našich občanů. Smrt jsme tomu 
katanovi přáli všichni, co ale po-
tom nastalo, bylo příšerné. Gesta-
po hledalo atentátníky, stopy para-
šutistů – aktovka, kabát-
baloňák, kolo – fotografie. 
S těmito fotkami přišli i do naší 
školy a každý jsme museli pode-
psat, že jsme tyto věci neviděli. 
Vyhrůžka, že by někdo o nich 
něco věděl a neohlásil, káznice i 
trest smrti – i nám dětem! Samo-
zřejmě následovaly Lidice, Ležáky 
a popravy tisíců lidí. Již minule 
jsem se zmínil o obětech rodičů  

spolužáků jen z naší třídy a 
z učitelského sboru, mohl bych 

(Pokračování na stránce 8) 

Učitel: „Vy stávkujete?“ 

Žák: „He?“ 

Učitel: „No že jen koukáte a nic neděláte.“ 

90. výročí naší republiky a Grizzlyho 

vzpomínky - 2. světová válka pokračuje! 

V 
 76. čísle LUKU jsem 
své vzpomínky kon-
čil květnem 1941 – 

Německo napadlo Sovětský 
svaz. Wehrmacht, německá 
armáda svým Blitzkriegem 
(bleskovou válkou) se rychle 
zakousla do rozsáhlého území 
SSSR a postupně se blížila 
k Moskvě, na severu 
k Leningradu, na jihu na Kav-
kaz a do Povolží. Hitler se 
svou čeládkou se cítili na koni, 
my jsme vývoj sledovali 
s obavami, v týdenících 
v kině, které jsem pilně na-
vštěvoval, nacisté pravidelně 
předváděli svůj vítězný po-
stup. Měli jsem doma pod 
rádiem mapu východní Evro-
py, pozorně jsem sledoval 
vývoj na východní frontě, na 
západě až po Kanál měli 
Němci v té době vše pod pal-
cem. Nicméně byla v nás dnes 
neuvěřitelná víra, že to Něm-
ci spolu s fašistickou Itálií na-
konec stejně prohrajou. 

Složil jsem úspěšně zkoušku do 
náchodského reálného gym-
názia a po prázdninách se mně 
vše výrazně změnilo. Z naší 5. 
třídy obecné školy jsme do gym-
názia nastoupili 3 žáci. 

Nejprve každodenní cesta do 
školy: protože polické nádraží je 
4 km od města, zpočátku jsme na 
nádraží jezdili autobusem, namač-
káni jako sardinky, potom cesta 17 
km vlakem v klasických vagonech 
s parní lokomotivou do Náchoda, 
z nádraží do školy dobrý kilometr, 
takže ráno se brzy vstávalo, vlak 
jel okolo sedmé a před osmou 
jsme byli ve škole, odpoledne jsme 
se domů dostali okolo půl třetí. 
To ale netrvalo dlouho. Byla válka, 
nebyl benzin, takže autobus 
přestal ony 4 km na nádraží jezdit 
a ještě v primě jsme začali buď 

„Gymnázium 

bylo jiné 

prostředí, noví 

spolužáci i 

spolužačky!, já 

přišel tehdy 

z chlapecké 

školy...líbilo se 

mi tam.“ 

Nacističtí vrazi Reinhard Heydrich a K. H. Frank 

vstupují na Hrad  

Atentát na Heydricha 
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pokračovat i v ostatních třídách. 
Rudé vyhlášky to skoro denně 
oznamovaly. To byla krušná 
doba.  

Přišly prázdniny, část jsem trávil 
u strýce v Čáslavi, odtamtud 
jsem podnikl výlet do Třemoš-
nice v Železných horách, šlapal 
na zříceninu hradu Lichnice 
a pak na Sečskou přehradu a 
Hedvičiným údolím zpět. Prima 
výlet, i skauti z našeho střediska 
tam nedávno byli včetně základ-
ny v Ronově nad Doubravou. 
Hodně jsem tenkrát ve volném 
čase kreslil a maloval včetně 
ruin Lichnice.  

Po prázdninách jsme se dovědě-
li, že budovu gymnázia obsa-
dí 11. Luftschutzkompanie 
(německá protiletadlová obra-
na), takže první dny jsme odná-
šeli předměty z bohatých  sbí-
rek kabinetů fyziky, biologie, 
chemie a kreslírny do prostor 
jedné továrny, které poskytl 
otec jednoho gymnazisty. Sbírky 
přenášením silně utrpěly. 
S budovou jsme se nedobrovol-
ně rozloučili a vrátili se až po 
válce, v záři 45. Nižší gympl 
(prima až kvarta) našel útočiště 
v obci u Náchoda, nám se ces-
ta prodloužila jak vlakem, tak 
pěšmo. Vyšší gympl se ve smě-
nách střídal s obchodní školou. 
Vše bylo silně provizorní.   

V září a říjnu pokračovalo nacis-
tické běsnění po atentátu na 
Heydricha, právě tehdy to po-
stihlo rodiče mých spolužáků. 

Tehdy také u nás 
byl dvakrát na in-
spekci německý 
inspektor Werner, 
zrůda, která terori-
zovala jak študáky, 
tak hlavně kantory. 
U nás se jeden 
němčinář pokoušel 
přímo ve škole o 

sebevraždu. Naci-inspektora 
Wernera popisuje i Josef Škvo-
recký ve svém díle. Zapomněl 
jsem ještě poznamenat, že od 

(Pokračování ze stránky 7) prosince 41 byly ve 
válce i Spojené státy 
americké, což začalo 
měnit situaci.  

Podzim 1942 v mém 
chlapeckém životě při-
nesl významnou změnu. 
Byť jsem ty kamarády 
docela znal, jeden do-
konce spolužák ze třídy, 
nevěděl jsem, že jsou již 
od ledna 1940 členy 
čtenářského Foglarovského 
klubu Mladého hlasatele s 
registračním číslem 12112 a 
názvem Ochránci Polických 
stěn. Klubovnu měli v altánku 
v zahradě Městského pivovaru, 
kde byl otec Jardy Weigela, 
tehdy vůdce klubu, sládkem. 
V čtyřčlenném klubu právě 
jeden chlapec odcházel a oni mě 
přijali za člena. Moje mimoškol-
ní činnost se rázem změnila, byli 
t o  s k v ě l í  k a m a r á d i 
(mimochodem kromě již, žel, 
zemřelého Kamila, moji doži-
votní). Přestože zuřila válka, 
spolu jsme vzájemně prožívali 
dobu a atmosféru Rychlých šípů 
i Hochů od Bobří řeky. Právě 
mým nejskvělejším dárkem o 
vánocích 1942 byla kniha Jaro-
slava Foglara: Hoši od Bobří 
řeky, ilustrovaná Zdeňkem 
Burianem. Zhltl jsem ji jedním 
rázem a byla pro mne velkou 
inspirací pro práci v klubu.  

Postupně jsme zahradní altán 
přeměnili nejprve v klubovnu 
s verandou, později jsme celou 

konstrukci obednili, instalovali 
s pomocí pana sládka kamínka, 
takže vánoce 42 jsme už měli 
s ministromečkem, teplým ča-
jem a vzájemnými dárky společ-
né v našem minipaláci. Protože 
jsem se záhy po svém vstupu do 
klubovny ujal psaní kroniky, 
mohu dnes nalistovat, že tyto 
vánoce nebyly chladné, jen sně-
hový poprašek, ale Kamil topil 
v kamnech, až se hory zelenaly, 
Jarka (Weigel, dnešní výtvar-
ník a herec divadla Járy Cimr-
mana) besídku zahájil, zpívali 
jsme koledy, potom každý vy-
právěl nějakou povídku a Jarka 
pak začal rozdávat dárky. Tolik 
úryvek z kroniky, jíž jsem řadě 
skautů jako cennou relikvii uka-
zoval. Kronika zachycuje řadu 
našich schůzek, výprav, táboře-
ní, slibovou listinu klubu, lov 
bobříků, náš oznamovatel a 
třímetrový totem, který jsme 
zejména s Kamilem vyřezávali. 
Samozřejmě měl svou symboli-
ku a hrdě se tyčil vedle naší 
klubovny.  

I když byl skauting zakázán, 
měl jsem jako někdejší vlče 
dobré kontakty se svými skaut-
skými vůdci, od nich jsem měl i 
časopisy jako Skaut-Junák, Vůd-
ce a zejména skautskou literatu-
ru, např. skvělé knihy Štefan-
Petrů: Táboření, Brychta: Vlče, 
B. Řehák: Základové skautingu a 
samozřejmě A.B. Svojsík: Zákla-
dy junáctví. Postupně jsem do 
klubovny přinesl obrazy Svojsí-
ka a Baden-Powella. Nevím, 
kdy, ale jako nejstarší z chlapců 

(Pokračování na stránce 9) 

Učitel: „Jestli tohle vypočítáte z paměti, tak se zalomím do pravého úhlu.“ 

Z knihy Hoši od 
Bobří řeky  

Z knihy Hoši od Bobří řeky  

Obrázek totemu v 
kronice 

Kronika Ochránců polických stěn - 

stavba klubovny 

Kronika Ochránců 
polických stěn 
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ho cukráře jsme si 
vydělali celý dort, tak-
že z různých pamlsků 
jsme si na druhý den 
udělali menší baštoná-
du. Takových příběhů 
a zážitků bylo, dva 
Luky by nestačily. Při-
tom zuřila válka, my 
jsme si se svou činnos-
tí nepřipouštěli, že 
bychom z toho mohli 
mít malér, nějaké pro-
blémy. Ke konci války dokonce 
několikrát bivakovali na pivovar-
ském dvoře transporty zajatců a 
dalších vyhnanců, my jim nosili 
chleba. 

O prázdninách 1944, jak jsem 
se již minule zmínil, jsme, studenti, 
byli posláni do tehdejších Sudet 
na chmel. Byl to dost tvrdý záži-
tek, pracoval jsem ještě se třemi 
spolu-žáky u jednoho sedláka ve 
vesnici Brzehor (česky dnes Bře-
hoř), česali jsme od rána 7 hodin 
do večeře po sedmé. Jídlo nám 
nosili přímo na chmelnici, byly to 
galeje. O tom, jak jsme projížděli 
pracovišti terezínského koncent-
ráku jsem již psal. Z dálky jsme 
slýchávali dunění z náletů na prů-
myslové oblasti, vídali jsme na 
obloze angloamerické bombardo-
vací svazy, naštěstí nám se to vy-
hnulo. 

Po prázdninách i z naší náhradní 
školy udělali Němci lazaret, takže 
jsme se střídali po týdnu ráno a 
odpoledne s berlínskou školou, 
kterou do Náchoda evakuovali 
v budově obchodní školy. Po vá-

nocích už jsme si chodili jen jed-
nou týdně do jedné venkovské 
školy pro úkoly, každou chvíli byly 
poplachové nálety a tak se to stup-
ňovalo až do konce dubna 1945. 
Přišly květnové dny, my strhávali 
německé nápisy, vyvěšovali česko-
slovenské prapory, naši oldskauti i 
my jsme v revolučních květnových 
dnech pracovali jako spojky. Byly 
chvíle napínavé, městem projížděly 
hordy německých vojáků, přijeli i 
esesáci, aby si odvezli internované 
německé občany. Nakonec 8. 
května k večeru přijeli do našeho 
města první rudoarmějci, postupně 
projížděli celou noc, podařilo se 
jim vystřelenou světlicí nechtěně 
podpálit jeden statek, 9. května 
jsme již věděli, že Němci podepsali 
kapitulaci. Byl konec války, byť 
ještě s dohrami, jak líčí Josef Škvo-
recký ve své knize Zbabělci. 

Radovali jsme se, záhy jsme ve 
skautském pochodovali slavnostně 
m ě s t e m .  Z a č a l  ž i v o t 
v osvobozeném Českosloven-
sku. 

Grizzly 

jsem postupně převzal vedení 
klubu a protože Mladý hlasatel dál 
nevycházel, přetvořili jsme se na 
jakousi skautskou družinu. Navíc 
z místní knihovny dělnického spol-
ku Budivoj jsem měl soubor knih 
Ernesta Thompsona Setona, jež 
jsme pilně četli.  

Zážitků v klubu bylo mnoho, 
v zimě jsme pořádali s jiným klu-
bem lyžařské závody ve slalomu a 
skokana lyžích, samozřejmě 
s tehdejším tzv. krkonošským 
vázáním, pořádali v dlouhých zi-
mách, kdy na náměstí našeho měs-
tečka bylo přes metr sněhu, vý-
pravy. V letě potom včetně horo-
lezeckého pokoušení výpravy do 
přístupných skal, ale vlezli jsme i 
za původní hranice do skalního 
města Wilde Löcher (Divoké díry) 
v dnešním Polsku. Též jsme 
„mikulášovali“ (1944), Jarda, vyso-
ký habán, byl Mikuláš, nalíčen 
místním divadelním maskérem, 
Kamil – anděl s nádherně zhoto-
venými křídly, Zdeněk Streubel 
(v dospělosti nedávný starosta 
Broumova, 2+1/2 funkčního obdo-
bí, jinak ředitel ZŠ) jako pekelník, 
já dnešním jazykem manažer. Mi-
mo jiné nás na ulici zachytil ně-
mecký ředitel letecké fabriky, že 
má doma malého kluka, Jarda-
Mikuláš ale německy moc neuměl, 
tak jsem mu stál za zády jako ná-
pověda, pak ale ten němčourek 
z náruče matky plivl Jardovi do 
obličeje. To nás dožralo, pobouři-
lo a briskně jsme vypadli. Už ne-
vím, kolik nám zaplatili.  U jedno-

(Pokračování ze stránky 8) 

Učitel: „To, že jste se přiznala k neznalostem ještě před mojí otázkou, je velice netaktické.“ 

Květen 1945 – vlevo Jarda Weigel,  v trojici od leva Grizzly, 

Honza, Zdeněk Streubel 

„U jednoho 

cukráře jsme si 

vydělali celý 

dort, takže 

z různých 

pamlsků jsme si 

na druhý den 

udělali menší 

baštonádu.“ 

„Česali jsme od 

rána 7 hodin do 

večeře po 

sedmé. Jídlo 

nám nosili přímo 

na chmelnici, 

byly to galeje.“ 

Grizzlyho Pour féliciter 2009 Rychlé šípy 17. 12. 2008 slaví 70 let 
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„Jeden můj kamarád 

si dělal legraci, že 

„černoši se všichni 

jmenují Tabu, studují 

hudbu a chodí pořád 

v bundách, i při vyu-

čování“.“ 

P 
ozor pozor! Do 
prosincového čísla 
Luku se opět hlá-

sím z Finska, konkrétně z 
Jyväskyly, kde jsem studo-
val v zimním semestru. 
Pro ty, co minulé povídání 
nečetli nebo pozapomněli  
- Jyväskyla je ve středním 
Finsku asi 25 km od Helsi-
nek a přes sto kilometrů 
od Tampere. 

Minule jsem trochu popsal, 
jak to tady chodí, jaké tu je 
počasí a kde jsou sauny 
(všude). Dnes trochu o mých 
spolužácích a spolužačkách z 
jiných zemí. Kdyby si někdo 
myslel, že Finsko není příliš 
multikulturní, tak to se plete. 
S mezinárodními studenty se 
tu roztrhl pytel a jsou tu lidé 
ze všech koutů planety. 
Kupříkladu asijské země. Když 
pominu několik mých kamará-
dů z Jižní Koreje, tak z Asie je 
tu spousta lidí. Převažuje Čína 
nad Japonskem, což není moc 

překvapivé. Ten, kdo 
si myslí, že asiaté jsou 
stejní, ten se mýlí. Za 
pár měsíců dokážete 
odlišit od sebe Japon-
ce, Číňana a Korejce. 

Jeden můj kamarád si 
dělal legraci, že 
„černoši se všichni 
jmenují Tabu, studují 
hudbu a chodí pořád v 
bundách, i při vyučo-
vání.“ Něco pravdy na 
tom je. Zima na ně asi 
působí destruktivně a 
nosí tak teplejší oble-
čení i na přednáškách 
na univerzitě. Snad 
všichni hudbu skutečně studu-
jí (jsou velmi muzikální) a 
exotická jména  - z našeho 
pohledu exotická, pro ně je 
stejně zvláštní i jméno Honza 
– mají také. Jménem Tabu se 
jeden z nich opravdu 
„honosí“. 

Z Evropy převažují studenti z 
Německa, kterých je tu 

opravdu hodně, dál tu 
najdete Belgičany, Španě-
ly (ty poznáte, protože 
jejich angličtina není úpl-
ně nejkvalitnější) a Fran-
couze. Z amerického 
kontinentu tu jsou Kana-
ďané – k nerozeznání od 
Američanů – a taky Me-
xičané. A co Finové? 

Někteří jsou až nepřirozeně 
tišší a sami hovor nezačnou. 
Když se s nimi chcete bavit, 
musíte se osmělit první. Je to 
asi součástí finské mentality. 
Ono taky když uvážíte, jak 
dlouhý je tady den a jak noc 
(světlo tu teď máme od půl 
desáté ráno do tří hodin do 
odpoledne, a někdy je celý 
den spíš takové příšeří než 
světlo), tak to ani nic zvláštní-
ho není. 

Pro tentokrát snad všechno – 
a abych nezapomněl: přeji 
všem čtenářům hezké Vánoce 
(finsky „joulu“) a pěkný Nový 
rok 2009! 

Klokan 

Na Erasmu ve Finsku: část druhá a poslední 

Klokan ve Finsku 

Finská krajina 

Kalendář akcí - leden 2009 
po út st čt pá so ne 

   1  2  3  4  

5 6 7  8  9 Růžový Boubel 10 Růžový Boubel 11 Růžový Boubel 

12  13 14 15 16  17 Ples na Jarově, 

Lvíčata 

18  

19 20 21 22 23  24  25  

26 27  28 29  30  31  

Finský národní sport - hokej 
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z vlastní zkušenosti vím, 
jak je to náročné, kde be-
reš svou vnitřní energii? 

No já bych spíše řekl, že tábory 
jsou náročné. A svou energii beru 
spíš z dětí i když to není pravi-
dlem. Důležitou věcí pro vedoucí-
ho je pravidelný a dlouhý spánek. 

3) Kdyby si se mohl potkat 
s kýmkoliv na světě, s kým 
by sis rád „pokecal"?  

Sám se sebou, když jsem byl o 
něco mladší nežli jsem teď. Určitě 
bych sám sebe varoval před jistým 
člověkem.  

4) O čem byste mluvili?  

No řekl bych sám sobě: Pozor 

Puško, nechoď sem, tam je Íáček a 
bude ti pokládat otázky do Luku. 
No, neber to osobně, ale já tuze 
nerad cokoliv píšu, když se mi 
nechce a tentokrát se mi jako 
obvykle nechtělo.  

5) Život je plný překvape-
ní. Je nějaké „překvapení" 
v blízké budoucnosti, které 
si přeješ, aby se splnilo?  

No, jelikož jsou vánoce a já kaž-
dým rokem dostávám pravidelně 
pod stromeček deset párů pono-
žek (už mám černé, modré i bílé), 
tak bych si letos přál, aby byly 
proužkaté. 

Puška 

5 otázek pro Pušku 
V 

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

diska vybírá, komu položí 5 
otázek. A dotazovaný se další 
číslo stává dotazujícím… V 
tomto čísle se Iáček ptá Puš-
ky. 

1) Vím o tobě, že rád drát-
kuješ. Jak si se k této ruko-
dělce dostal, kdy tě oslovi-
la? 

Jednou maminka potřebovala 
opravit podprsenku, jelikož jí z ní 
vylezl drátek a to byl začátek mojí 
drátkovací kariéry. 

2) Na táboře trávíš dlouhý 
čas s malými dětmi 

Iáček se ptá 

Pušky  

Psali jsme před lety: Úryvky ze 

záznamu z puťáku na táboře 2003  

J 
e mnoho článků, co 
jsme ve středisku na-
psali - ať už do Luku či 

na nějaký web. Mnohé z nich 
sklidily velký úspěch, proto 
bychom vám rádi znovu při-
pomínali ty nejzajímavější. 
Následující článek je 5 let 
starý a je to část zápisu puťá-
ku roverů a rangers. 

Náš team měl toto složení: 

a) 3 - 15 leté puberťačky – Manda, 
Smíšek, Kudrnka 

b) 1 - 24 letý Flek (já) 

Ze dvou zdánlivě nesourodých celků 
ovšem vznikl team, který se výborně 
bavil celý puťák a to i ve chvílích 
nejútrpnějších. Jak je to jen možné? 

Podařilo se nám totiž prolomit barié-
ry společenských omezení a notně 
jsme se zajímali  o mezilidské vztahy. 
:-)  

Osud, tedy Mýval s Klokanem, nás 
rozdělil do skupinek již po cestě na 
Pravčickou bránu. Dokonce jsme si 
zahráli jednu krátkou hru, snad aby 
se zahladilo podezření něčeho neče-
kaného. Po návratu jsme ovšem 
dostali za úkol postavit si v teamech 
přístřešky. Navíc ještě, ne moc blízko 
u sebe. To již dávalo všem najevo, že 
dnešní noc nebude jen tak ledajaká. 
Pro lepší orientaci v dalším vyprávění 
vždy budu uvádět čas a místo, kde se 
daný děj odehrává. 

Kemp na Mezní louce: 

20:20  

Začíná stavba přístřešku. Vybírám 
místo, určuji technologii stavby dle 
dostupného materiálu. Holky pomá-
hají, a tak jde práce hezky od ruku. 
Vrací se Kudrnka ze sprchy a přináší 
svou plachtu. Stop - je nutné vše 
předělat, neboť její plachta přesně 

zapadá do stavebních plánů a per-
fektně nahradí dvě ponča.  

20:55  

Stan hotov a holky se 
stěhují dovnitř. Jídlo 
se odevzdává na 
společnou hromadu. 
Jdu se osprchovat do 
těch studených vod - 
ještě že mám tréning 
z Rumburku. Cestou 
potkám Delfína, 
který neustále mumlá 
něco o tom, že to 
prostě nemůže být 
klasický puťák, asi 
snad ani nerozbalí spacák… Zkrát-
ka příznaků nějakého překvapení 
přibývá. 

4:30 , Mezní louka 

(Pokračování na stránce 12) 

Flek na táboře ve Šluknově 2003 

Učitel: „Martine, nemrač se na to cvičení.“ 
Žák: „Rodiče chtějí, abych sem chodil, tak sem chodím. Ale nemůžete po mně chtít, abych se tvářil nějak nadšeně.  Za to 

mě nikdo neplatí.“ 
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Jsme vzbuzeni jasným hlasem 
„Vstávejte bojovníci, rychle ze 
spacáků!!" promlouvají k nám 

Mýval s Klo-
kanem. „Já 
n e m ů ž u . . " 
o d p o v í d á 
p l a č t i v ý m 
hlasem Man-
da. „Jak ne-
můžu?" ptá 
se rozhořčeně 
M&K. Dostá-
vá se jim 
stejné odpo-
vědi. Zmate-

ně postávají u přístřešku. Netuší, 
že holky jsou jen ve spodním 
prádle a stydí se odhalit před září 
jejich baterky.  „Tak vstáváme", 
pronáším a hrabu se ze spacáku, 
což je zřejmě uklidní neboť zhas-
nou baterku, a tak spacáky opouš-
tí i děvčata. 

Během několika minut, je nám 
vysvětleno, že pro zmatení nepříte-
le se naše armáda rozdělí na ně-
kolik menších celků a pak se nepo-
zorovaně přesune na místo srazu. 
Dostáváme sadu obálek, které 
máme postupně otvírat a postupo-
vat podle příkazů v nich ukrytých. 
Balíme přístřešek a za rozednění 
se vydáváme na cestu. 

… přeskočeno… 

8:30, Zadní Jetřichovice 

Dorážíme k říčce v 
místě zvaném bývalé 
Zadní Jetřichovice, je-
jímž středem se line 
státní hranice. Na místě, 
kde dříve stála dřevěná 
krabice označena červe-
ným křížem, je dnes 
nádherný altánek i 
s mapou širého kraje. 
Na bedýnku si pamatuji 
díky nápisu, který byl 
propiskou napsán na její 
dvířka. Zněl: “Nevím, 
kdo tu instaloval tyto 

lékárničky, ale z celého srdce mu 
děkuji. Tato je první, co posloužila 
svému účelu. Další lopuch na mém 

(Pokračování ze stránky 11) zadku je mou nejhorší noční 
můrou“. Cesta nás vede dále do 
kopce, docela jsme se zapotili, 
směrem k Panenské jedli. 

10:30, Panenská jedle 

S vidinou dobrého oběda v restau-
raci Na Tokáni dorážíme k roz-
cestí Panenská jedle. Žel bohu nás 
obálka posílá dále na sever. Děv-
čata si s úsměvem berou baťoh, 
já odhaduji vzdálenost k další 
restauraci... Brtníky či snad Kyjov? 
No snad přijdeme včas na večeři. 

12:45 

Zpátky na turistické značce plní-
me úkol ošetřit raněnému zlome-
nou nohu. Vybrali jsme Kudrnku 
neboť po ošetření ji máme dopra-
vit k památníku. Manda a Smíšek 
nesou 4 baťohy a já nesu Kudrn-
ku na zádech. Jdeme. Stoupáme. 
Zjišťuji, že i těch 48 kg se rychle 
pronese. Za zatáčkou se vynoří 
altánek. Zamířím k němu s myš-
lenkou odložit si svůj náklad na 
volnou lavičku. Z altánku nás 
podezíravě pozorují dva lidé. Neví, 
co si mají myslet. Kudrnka poma-
lu usedá na lavičku. Lavička se 
převažuje a Kudrnka se řítí na 
zem. Všichni vybuchujeme smíchy. 
Kudrnce se nic nestalo a zvedá se 
na nohy. I dvojice lidí v altánku 
pochopila, že jí nic není a ptá se, 
co to tu vyvádíme. Po vysvětlení se 
jen smějí a říkají, že památník je 
tak 2km. 2 km? Ano, mapa potvr-
zuje 1,5 km! Chvíli čerpat sílu a 
pak vyrazit. No, já a Kudrnka 
jsme to zvládli na dva zátahy. 
Moje nohy se do kopce sotva 
zvedali. Pytel cementu nést skoro 
2km! Klokane! Mývale! 

13:55, Turistický most 

Již několik zatáček toužebně 
očekáváme most, ale není a není 
v dohledu. Manda mne obviňuje 
"Fleku, ty jsi ho snad přestěho-
val!". A již vidíme nějaký most, ale 
není to ten Turistický. Tak další 
zatáčka a ještě jedna a dalších 
pět zatáček a jsme tam. Otevře-
me obálku a čteme: "Vyražte na 
Brtnický hrádek, nejdříve však až 

v 15h". Až v 15h?! No tak to si 
dáme hodinku pohov. Zouváme si 
boty a chladíme si nohy v chladi-
vých vodách potoka. Koukáme na 
turisty. Jedna kolemjdoucí rodinka 
se nás ptá, odkud jsme přišli. Uka-
zujeme to na mapě. "Hm, tak 
když vidíme, jak vypadáte, tak to 
raději vezmeme jinudy" povídají. 

15:40 , Brtnický hrádek 

Hrádek zdolán. Bereme si batohy 
s sebou až tam, pro případ, že 
bychom  něco potřebovali. Na 
místě nás čekají nádherná skalis-
ka. Manda otvírá obálku, čte a 
pak říká: "Já je zabiju!". Čte "Jděte 
zpátky k Turistickému mostu a 
přes Kyjovský hrádek doražte do 
Kyjova." "Cože?", nevěřícně na ni 
koukáme. "Já je zaškrtím", říká 
Smíšek. No co, kocháme se pohle-
dem na okolí a jdeme zpět. Ale-
spoň jsme si dole mohli nechat 
batohy, říkám si. 

Ještě na hrádku zpozorujeme 
borůvky, takže sundáváme naše 
zavazadla a krmíme se. Kyselé a 
sladké šťávy marně zahání žízeň. 
Cesta z kopce je téměř stejně 
namáhavá, jako do kopce. Smíšek 
běduje nad svými koleny. 

16:30 , opět Turistický most 

Jsme zpátky u Turistického mostu. 
Míjíme cedule a jdeme směr Kyjov-
ský hrádek. Žízniví, unavení poma-
lu stoupáme po betonce. V mo-
ment největšího zoufalství potkává-
me reportéra radia Šluknov. Ptá se 
nás na nejlepší zážitky dnešního 
dne, na co se těšíme nejvíce, atd. 
Holky se vesele smějí nad mými 
otázkami a narážkami. Představa, 
že by je teď viděl jejich idol je jim 
prý jedno, ale dodá jim něco ener-
gie. Hned se nám jde o něco lépe. 

17:00 , Kyjovský hrádek 

Kyjovský hrádek dobyt. Již jen já se 
jdu podívat na vyhlídku, holky 
pokračují v cestě a čekají na sa-
motném vrcholu. Trápí je žízeň. 
Mne také, ale vzpomínky na krás-
ný rozhled jsou mocnější. Podaří se 

(Pokračování na stránce 13) 
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ce Doubice, kde máme zjistit, 
v jakém slohu je postaven místní 
kostel. Snídáme, balíme a vyrážíme 
na cestu. 

9:50, vrch Spravedlnost 

Stojíme na rozcestí pod odbočkou na 
Spravedlnost. Poslední obálka nám 
dává za úkol jej zdolat a cestou 
vymyslet oslavný pokřik družiny na 
téma krásy letošního puťáku. Hbitě 
skládáme, a tak se můžeme odebrat 
směr vrchol. Šplháme. Je to prudké,, 
ale krátké stoupání. Úplně nahoře je 
skalisko, které poskytuje znaveným 
poutníkům několik laviček a též 
nádherný výhled do kraje. Čeká nás 
tam Klokan s Mývalem, kteří putovali 
spolu.  

Nadšeně se shledáváme. Holky zapo-
mínají na svá slova o uškrcení prone-
sená na Brtnickém hrádku a skoro to 
vypadá, že začnou kluky objímat. 
Tedy měl jsem dojem, že alespoň 
někdo by někoho rád objal. :-)  

10:10 

Popisujeme prožitou cestu a čeká-
me na ostatní družiny. Všechny by 
měly dorazit do 11h, ale jak se 
ukázalo, tak měly někteří zpoždě-
ní. Zkoušíme jim volat, ale prý jsou 
u „nějakých domečků“ a lépe se 
nedokáží vyjádřit. Nu což, však oni 
to najdou. Každé shledání je ra-
dostné. Emoce se uvolňují a všichni 
nadšeně popisují, co prožili. Jestli 
vás to zajímá, tak si přečtěte jejich 
vyprávění.   

12:30 

Společně všichni odcházíme na vlak. 
Cesta je krátká, jdeme rychle. 
V jednu chvíli ji s Delfínem zpestříme 
běžeckým únikem na vlak, který po 
500 metrech končí u studánky, kde 

nabíráme chladivou vodu. Ostatní 
nás dojdou a pak již pohromadě 
docházíme na nádraží, jdeme do 
Rumburka vykoupat se do bazénu. 
Moc příjemné plavání, souboje věží. 
Gándý nám všem udělá radost tím, 
že dokáže skočit z velkého můstku. 
Při odchodu ještě trháme rekord 
v počtu kornoutových zmrzlinových 
Lambád, které si neustále dokola 
dáváme. Vyjíst mrazák se nám 
ovšem nepodaří. Snad příště.  

Dále si jdeme nakoupit nějaké věci 
osobní potřeby (třeba novou pastu na 
zuby a šňůrku na korálky - jako já) a 
pak poslední přesun vlakem na Šluk-
novské nádraží a přesun do tábora.  

Musím říci, že se mi výlet moc líbil. 
Děkuji všem jeho organizátorům za 
skvěle připravenou akci, pánu Bohu 
za dobré počasí, holkám, že to se 
mnou vydržely a všem ostatním, 
kterých se mé povídání týká. 

Úplné, kolorované znění zápisu 

naleznete na excalibur.webz.cz 
či v kronice kmene Excalibu-

ru. 

Flek 

 

mi zašprajcovat v úzkém úseku. 
Nemohu se nikam hnout a jen s 
obtížemi jsem sundal batoh ze zad. 

"Kde jsi byl?", vítají mne znaveným 
pohledem holky a dopíjejí poslední 
lok vody. Cesta vede opět z kopce až 
k samotnému korytu říčky a pak 
dlouhými schody stoupá na vrchol 
dalšího skaliska. Tempo určuje Smí-
šek, ale ne všichni ji stačí. Na vrcholu 
na sebe opět čekáme. V nohách 
máme tak 27 kilometrů. Už zbývá 
poslední kilometr do Kyjova. Hurá! 

19:00, hospoda v Kyjově 

Otvíráme poslední obálku dneška. 
Posílá nás kousek za Kyjov, zalehnout 
za hranici Národního parku do 
CHKO. Hlavně nenápadně a nic 
neponičit. Hodně spěcháme, popohá-
ní nás burácení hromu a blesků blížící 
se bouře. Cca 100m  od cesty spěšně 
stavíme přístřešek. Máme to již na-
trénované, a tak nám to jde od ruky 
a za pár minutek je hotovo. Rychle se 
pod něj schováváme, ale nakonec 
spadne jen pár kapek. Muselo nás to 
minout jen o kousek, protože hřmění 
a blýskání bylo skoro strašidelné.  

20:00 

Dáváme si večeři, holky si ošetřují 
puchýře a hodnotí délku trasy. Odha-
duji ji tak na cca 30km. Jelikož se 
díky bouřce celkem setmělo a jsme 
z předchozí noci nevyspalí, tak se 
ukládáme ke spánku. 

8:00  

Zvoní můj budík na mobilu, aby nám 
dal znamení, že máme vstávat a 
otevřít další obálku. Vlastně jsme se 
probudili o pár okamžiků dříve, ale 
nikomu se nechtělo vylézat ze spacá-
ku. Obálka nás posílá do blízké vesni-

(Pokračování ze stránky 12) 
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 Pořádá 92. Středisko Šípů 
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PF 2009 
Milé sestřičky a milí bráškové 

popřál jsem k nedávným 30. narozeninám Fleka a Pooha. Přeji 
taktéž Vám všem hezké vánoce a vše dobré v novém roce a 
stejně jako jim jsem pro Vás vybral obrázky z Baden-Powellovy 
knihy SCOUTING FOR BOYS s textem, který si jistě přeložíte a 
vyložíte sami. Slavím teď rovněž narozeniny. 
Váš 2 x (Flek + Pooh) + prvočíslo 19 = /prvočíslo/ Grizzly 

Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků a 
hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a 
pracovních i osobních úspěchů v novém roce 
2009... 

Žába 

http://zabicka.xf.cz 

Přejeme celému středisku příjemné prožití 

vánočních svátků a vše nejlepší do roku 2009. Váš 

80. oddíl - "Osmdesátka" 

Pour féliciterPour féliciterPour féliciterPour féliciter    
KačenkaKačenkaKačenkaKačenka    

Malíček 

Všem č lenům 
skautského středis-
ka Šípů, bez rozdí-
lu věku a zařazení, 
přeji do nového 
roku pevné zdraví 
a elán do uskuteč-
ňování skautského 
programu. 
Současně přeji 
všem úspěchy ve 
studiu, případně v 
zaměstnání. 
 

ROGER 

Milé Světlušky, Vlčata, Skautky, 
Skauti, Roveři a všichni činovníci, 
pochopitelně všichni  ti starší O.S. 
přeji  vám radostné příjemné prožití 
vánočních svátků a do Nového roku 
hodně zdraví, lásky, úspěchů a 
spokojenosti nejen vám osobně ale i 
všem drahým přeje vždy váš Robin 



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 

Skautský oddíl ve školní 
družině ZŠ Hornomě-
cholupská! Více informací u 
vedoucí Mgr. Marie Ma-
chové, 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 

Všem členům, rodičům a přátelům 92. střediska Šípů přeji hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2009! 

Tým Luk: 

Albertka 

Amico 

Flek 

Grizzly 

Manda 

Myška 

Pošťák 

Šikulka 

Štaflík 

Tee-pee 

Tom 

Tuleň 

Veverka 
Kompletace + grafická úprava:  Tom 

Konzultace: Štaflík 

Tisk: Flek + každý sám 

http://www.budmesipem.cz/ 

casopis.luk@gmail.com 

Foto: Žába 

Foto: Žába 
Foto: Žába 

Něco končí, něco nového začíná... 


