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LUK 

P 
o dvouměsíčním 
mlčení přichází krás-
ný nový Luk s číslem 

78 – sice nijak kulatým, ale 
přesto krásným a dělitelným 
minimálně dvěma. 

V tomto čísle nás čeká vydatný a 
čtivý jazykový koutek, aneb 
s jakými slovy si vystačíme 
v USA, dále se dozvíme něco o 
Štaflíkově nenadálém skoku do 
Čech, přečteme Flekovo krátké 
zpravodajství, Grizzlyho vzpo-
mínky na druhé zakázání Junáka 
nebo reportáž z maškarního 

bálu. 

Luk se také zúčastnil naším stře-
diskem pořádané soutěže Specu-
lator Scriptor, která byla na 
sklonku února úspěšně zakonče-
na. A náš střediskový časopis se 
stal, světe div se, velmi oceňova-
ným a diskutovaným příspěvkem 
do soutěže! (Ovšem přiznejme 
si, nemohli jsme přece dopustit, 
aby Luk vyhrál, ještě by vypadal 
jako protekční dítě organizátorů 
a to bychom nechtěli!) 

Autorka úvodníku přemýšlí, co 
duchaplného by ještě napsala a 

jelikož si právě spočítala svou 
ekologickou stopu na zajímavých 
stránkách http://www.hraozemi.cz/, 
rozhodla se, že se o tom 
v úvodníku zmíní. Jak sami tvůrci 
testu varují, výsledné informace 
můžou způsobit testovanému 
šok, či ho donutit přemýšlet, 
ovšem jde o přemýšlení zcela 
neškodné a velmi užitečné, tako-
vé, co může zpříjemnit a oboha-
tit nastávající (dobře, je teprv 
březen!) jaro. 

Anna Koutská - Amico,  

členka Týmu Luk 

O Scriptoru a Stopě 

P Ř EDS I LV E STRPŘ EDS I LV E STR   

NA  S KOK  V  Č RNA  S KOK  V  Č R   

Komiks od Šikulky Mimořádná porce angličtiny Fotky ze Silvestra 

Foto: Lvíčata 
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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.  
 

Naše středisko se rozhodlo 
podpořit úsilí ostatních, kteří si 
připravují oddílové či středisko-
vé časopisy a proto vypsalo 
soutěž s tajemným názvem 
Speculator scriptor. Do celo-
státní soutěže se na konec 
přihlásilo 38 časopisů! Náhledy 
všech časopisů naleznete na 
stránce http://speculator-
scriptor.skauting.cz/index.php?
id=1kolo&zobrazeni=nahledy 
[1].  

Na víkend 20-22.2. 2009 jsme 
naplánovali výjezd činovníků 

střediska. Pojedeme 
do Sokolovny v Luča-
nech nad Nisou. 
Z programu vybíráme 
návštěvu aqua centra 
(velmi dobře vybave-
n é h o  b a z é n u ) 
v Jablonci, lyžování a 
také diskuze nad 
dalším směřováním 
našeho střediska.  

 

Díky půl dne dovole-
né se Flekovi podaři-
lo v předvánočním 
shonu včas odevzdat 
žádosti na granty 
ÚMČ Praha 10. Tak 
nám držte palce, 
abychom dostali něja-
ké finanční prostřed-

ky na akce pro veřejnost a 
také podporu táborů, 
z kterých plánujeme obnovu 
stanových podsad. Dále by-
chom finance rádi využili na 
rekonstrukci přístavku boudy 
ve Šluknově, kde máme přes 
rok uložený materiál. Tu bu-
deme provádět v termínu 20.-
28.7.2009, a pokud byste měli 
chuť pomoci, tak rádi uvítáme 
byť třeba jen na víkend.  

 

Camelot vyráží i letos na 
zimní tábor. Jelikož se nepři-
hlásilo dost dětí na samostat-
nou expedici, tak pojedou 
společně s dalším dětským 
oddílem ze Strašnic.  

 

Středisková rada schválila 
rozpočet na rok 2009 s výši 
příspěvků 600 Kč, tj. stejně 
jako loňský rok. Doufáme, že 
se opět najde několik štěd-
rých dárců, kteří se rozhod-
nou využít naší nabídku spon-
zorované registrace začínající 
na částce 2000 Kč, kterou si 
budou moci odečíst z daní.  

 

Štaflík nečekaně na konci 
roku zavítal do ČR. Všechny 

překvapoval a vyloženě si 
užíval výrazů, které lidé po-
stupně měli, když jej potkali. 
Teď je však opět zpátky 
v USA, ale kdybyste s ním 
chtěli zůstat v kontaktu, tak 
se podívejte na jeho blog: 
http://staflik.blogspot.com [2].  

 

Klokan, náš mediální mluvčí 
střediska, již je trvale v ČR a 
to rovnou v novém bydlišti. 
Přestěhoval se ke své přítel-
kyni, a proto jej zastihnete již 
na dalekém Proseku. Ještě že 
tam již jezdí metro doslova 
každou chvíli.  

 

Dovolím si dát všem čtená-
řům LUKu na vědomí, že 
manželský pár našich vedou-
cích bydlících v Dolních Bře-
žanech jsou v toužebném 
očekávání narození miminka. 
Dle posledních informací to 
bude nejspíše holčička a ještě 
není rozhodnuto, kolik kole-
ček bude mít kočárek, ve 
kterém se bude vozit neboť 
Pooh s Žu-Žu ještě nenalezli 
shodu, zda je lepší 3 či 4. Tak 
jim přejme, aby toto byla ta 
nejsložitější věc, která je 
v nejbližších letech čeká.  

 

Pavel Konečný  - Flek 

„Camelot vyráží i 

letos na zimní tábor. 

Jelikož se nepřihlási-

lo dost dětí na sa-

mostatnou expedici, 

tak pojedou společ-

ně s dalším dětským 

oddílem ze Straš-

nic.“ 

„Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít.“ Albert Einstein  

Štaflík na Předsil-

vestrovské výpravě 

Irminsûlu 

ODKAZY K ČLÁNKU: 
[1] - http://speculator-scriptor.skauting.cz/index.php?id=1kolo&zobrazeni=nahledy 
[2] - http://staflik.blogspot.com 

Plný sál na akademii 92. střediska Šípů 
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„Síla lásky spočívá v tom, že je člověk šťasten se ženou. Síla sebelásky, že je šťasten bez ní.“ Albert Einstein  

Předsilvestr 2008 
K 

de bych tak začal?! 
Na „předsilvestr“ 
jsme vyjeli v sobotu 

28. 12. Sraz jsme měli na Hla-
váku jako vždy. Jeli jsme vla-
kem s několika přestupy, až 
jsme dorazili do Ronova nad 
Doubravou. Ovšem, aby to 
nebylo tak jednoduché, všech-
ny obchody v Ronově byly 
zavřené až do pondělka, a my 
měli jídlo pouze na sobotu. 

Nakonec jsme to vyřešili cestou 
Amica a Pepka vlakem zpět do 
Čáslavi na nákup. Ostatní si mezi-

tím užívali 
z á b a v u 
v základně a 
hráli různé 
p o h y b o v é 
hry. Nakonec 
jsme nakoupi-
li vše, co jsme 
potřebovali, a 
při cestě 
zpátky jsme 
p o t k a l i 
Nowyho ve 
vlaku. Večer 
jsme si šli ještě zaházet svítícím 
frisbeem, poté jsme se vydali do 

hajan. Rá-
no jsme 
v s t á v a l i 
p o z d ě , 
udělali si 
snídani a 
čekalo nás 
nečekané 
překvapení 
ze strany 
přijíždějící-
ho Štaflíka. 
Dopoledne 
jsme šli na 

procházku na nedaleký zámek ve 
Žlebech, kde jsme se aspoň jedin-
krát vyfotili. Potom jsme se vrátili 
zpět, udělali si oběd a poté nás 
čekal program různých typů. Na-
konec nás čekala slavnostní veče-
ře, slavnostní přípitek a ještě jsme 
si zahráli noční frisbee turnaj. 
Ráno jsme zase vstávali pozdě, tak 
jsme se sbalili a kolem 13.h jsme 
vyrazili na autobus, který nás přes 
mnoho potíží dopravil až do Pra-
hy. 

Foto: Amico 

Pepek 

Předsilvestrovské oslavy v chatě „Nakonec nás 

čekala 

slavnostní 

večeře, 

slavnostní 

přípitek a ještě 

jsme si zahráli 

noční frisbee 

turnaj.“ 

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

      1  

2 3 4 5 6 Osmdesátka - výpra-

va 

7 Osmdesátka - vý-

prava 

8 Osmdesátka - vý-

prava 

9 10 11 12 13 Irminsul - výprava 14 Irminsul - výprava, 

Mravenci - výprava 

15 Irminsul - výprava 

16 17 18 19 20 Růžový Boubel, Ro-

verská porada, Lvíčata 

výprava 

21 Růžový Boubel, 

Roverská porada, 

Lvíčata výprava 

22 Růžový Boubel, 

Roverská porada, 

Lvíčata výprava 

23 24 25 26 27 28 Ples Roverské 

banánové republiky, 

Mravenci - výprava 

29 

30  31      

Nowy večeří 
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9 + 1 slovíček, bez kterých se v USA neobejdete 

„Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat.“ Albert Einstein 

N 
ových anglických 
slovíček jsem se za 
pár měsíců v USA 

naučil stovky, ale jen některá 
patří k těm nejpoužívanějším. 
Jaká to jsou? 

1. That's it. = To je vše. / A je 
to všechno. - Používá se čas-
to při objednávání (např. 
jídla) a nakupování. Velmi 
jednoduché, velmi frekvento-
vané 

2. be set - Těžko se překládá, 
něco ve smyslu být nastaven, 
mít vyřízeno. Používá se čas-
to právě při nějakém zařizo-
vání a vyřizování . Větu "You 

are (all) set" uslyšíte, například 
když odevzdáte nějaké for-
muláře, daná osoba je přijme 
a chce vám sdělit, že je to 
vše. Když si půjčujete knížky 
v knihovně a nevíte, jestli je 
to vše, co máte udělat, zeptá-
te se "Am I set?" 

3. stop by = zastavit se (na 
chvíli, zaskočit) - př. I'll stop 

by on my way home. 

4. bullshit! = To jsou kecy, 
hovadina (hovor. až vulg.) 

5. I'm kidding. = dělám si 
legraci (Are you kidding me? = 

Děláš si ze mě srandu?) 

6. How come? = Proč? Jakto? 
(hovor.) 

7. I don't care. = Nestarám se, 
je mi to jedno. 

8. Are you serious? = Myslíš 
to vážně? Fakt? 

9. Take care. = Opatruj se, 
dávej na sebe pozor. - Běžný 
způsob, jak se rozloučit. 

10. Like. O tom ale trochu 
podrobněji: 

Všichni ze školy víme, že znamená 
mít rád a jako. Přidejte, kdy Čech 
řekne jakoby (i „,jako by“) - a že 
to někteří říkáme docela často—
plus přidejte mraky dalších použití 
a seznamte se s americkým like.  

Nám, pro které je angličtina dru-

hým jazykem, like zlehčuje život - 
když nevíme přesný výraz, pomůže 
s opisem. I tak nás ale většina mla-
distvých předčí, pro některé je to 
zhruba každé čtvrté vyslovené slo-
vo. Jedná se spíše o holky, proto-
že like nabízí snadnou cestu k vyjád-
ření minulých emocí. Jak to vypadá 
v praxi? Nabízím pár častých příkla-
dů: 

• I was like oh my god! 

• I was like yeah! 

• I was like … ahh. 

• I was like uhh 

• I was like whoops ! 

• I was like.. you know 

• I was like what?! 

• I was like wooow ! 

Podmět možno zaměnit za it. Záleží 
jestli mluvíte o sobě nebo o něčem. 
Velmi jednoduché na slovní zásobu 
(srovnejte, jak bohatě byste různé 
situace popsali v češtině), ale velmi 
užitečná součást jazykové výbavy - 
dokážete tím říct "hodně" a vypadat 
profesionálně. 

Štaflík 

http://staflik.blogspot.com 

Smažení 

bramboráků 

Build your vocabulary ! 

T 
here are 
many good 
ways of 

l ea rn ing  new 
words, such as 
wr i t ing  them 
down on small 
cards (which has 
many advantages 
in comparison 
with a „classical“ 
notebook). 

I use not only flash-
cards but recently we (me 
and my roommate) deci-
ded to buy a whiteboard on 
which we put new or problematic 

Furthermore, I recommend sear-
ching for the pronunciation on the 

internet (ideally, compa-
re more sources—some 
Czech, British and Ame-
rican dictionary).  Then 
try to imitate the spea-
ker‘s pronunciation as 
best as you can. Hope-
fully, you will have a lot 
of fun. 

By the way—don‘t you 
wan t  t o  bu y  a 
„vocabulary whiteboard“ 
as well? ;-) 

Štaflík 

http://staflik.blogspot.com  

Our whiteboard 

Obyvatelé našeho domu :-) 

„Velmi jednoduché 

na slovní zásobu, 

ale velmi užitečná 

součást jazykové 

výbavy - dokážete 

tím říct ‚hodně‘ a 

vypadat 

profesionálně.“ 

„By the way—

don‘t you want to 

buy a ‚vocabulary 

whiteboard‘ as 

well? ;-)“ 



„Jazykový koutek“ 

Návod k použití: abyste využili síly citátu, nečtěte další dříve než za 10 
vteřin. V těchto 10ti vteřinách zkuste projít následující fáze:  

1) zkuste se zamyslet, zda tomu, co autor chtěl říci, skutečně rozumíte. 

2) zkuste se zamyslet, zda se citátem sžíváte a zda se shodujete s tím, 
co jím chtěl autor říci 

3) zapřemýšlejte, zda si citát neopsat do diáře hned vedle data dnešního 
dne :) 

“A man's errors are his portals of discovery.”  
 James Joyce  
 
“If we're growing, we're always going to be out of our comfort zone.”  
 John Maxwell  
 
“Experience is the name every one gives to their mistakes.”  
 Oscar Wilde  
 
“The difference between school and life? In school, you're taught a lesson and then given a test. In life, you're given a test that tea-
ches you a lesson.”  
 Tom Bodett  
 
“If you will call your troubles experiences, and remember that every experience develops some latent force within you, you will 
grow vigorous and happy, however adverse your circumstances may seem to be.”  
 John Heywood quotes  
 
“I think we all wish we could erase some dark times in our lives. But all of life's experiences, bad and good, make you who you are. 
Erasing any of life's experiences would be a great mistake.”  
 Luis Miguel  
 
“One of the most important lessons that experience teaches is that, on the whole, success depends more upon character than upon 
either intellect or fortune”  
William Edward Hartpole  
 
“Experience tells you what to do; confidence allows you to do it.”  
 Stan Smith  
 
“To regret one's own experiences is to arrest one's own development. To deny one's own experiences is to put a lie into the lips of 
one's life. It is no less than a denial of the soul.”  
 Oscar Wilde  
 
“Experience is a comb which nature gives to men when they are bald”  
 
No good decision was ever made in a swivel chair.  
George S. Patton: Experience Quotes 
 
Nothing is a waste of time if you use the experience wisely.  ~Auguste Rodin 
 
Do you know the difference between education and experience?  Education is when you read the 
fine print; experience is what you get when you don't.  ~Pete Seeger  
 
Life can only be understood backward, but it must be lived forward.  ~Soren Kierkegaard  
 
Life is the art of drawing without an eraser.  ~John Gardner 
 
I learned more about economics from one South Dakota dust storm than I did in all my years in 
college.  ~Hubert Humphrey, speech, 1960 
 
Information's pretty thin stuff unless mixed with experience.  ~Clarence Day, The Crow's Nest  

„Láska je pro smysl člověka složitější než matematika, mnohdy s neřešitelnými příklady.“ Albert Einstein 

Nová rubrika přicházející s novým 

rokem :).  

Cítím, že citáty v originálním jazyce 

trochy nabývají na síle :).  

Užijte si angličtinu v citátech! 

Tee-pee 

Gaining an experience:  

quotes 

Vocabs 

 

portal - brána  

grow - růst 

taught - vyučovaný 

latent - skrytý 

force - síla  

within - uvnitř (2. p.) 

vigorous - silný (pevný) 

upon - na (6. p.) 

adverse - nepříznivý 

erase - vymazat 

confidence - jistota 

bald - plešatý 

swivel chair - otáčecí židle 

wisely - moudře 
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Na skok v ČR 

„Fantazie je důležitější než vědění.“ Albert Einstein 

D 
vě třetiny šesti-
týdenního zim-
ního volna jsem 

strávil Mexikem a prací v 
knihovně a pak jsem měl 
v plánu se vydat na Flori-
du.  

Když jsem ale nesehnal niko-
ho k sobě a zjistil, že ceny 
letenek do Prahy na poslední 
chvíli jsou přijatelné, pokud 
se rozhodnu letět po Váno-
cích a vrátit až po začátku 
trimestru, vyrazil jsem do-

mů. 

Kromě nejbližší rodiny to v ČR 
nikdo nevěděl, a tak jsem si užíval 
spoustu báječných setkání-

překvapení. 

Reakce byly zajímavé po 

telefonu: 

"Zdravím Tě z Čech." 
"Odkud?" 
"Z Čech." 
"Děláš si srandu?" 

 

Po chatu: 

• "hehe, co je to za vtip?" 

Ale nejvíc samozřejmě osobně: 

• "Wow. Co tu děláš?" 

• "Ježiš. Počkej. Já to nechápu. " 

• "Proč jsi nic nenapsal?" 

• "Vždyť ty tu nejsi, ty jsi v Ame-

rice." 

• "A je to vůbec on?" 

• dlouhý pohled, ticho …….. "Hi." 

• "uáááááááá" 

Děkuji všem, s kterými jsem se 
stihl vidět. Omlouvám se těm, 
kterým to způsobilo nepřiměřený 
adrenalin :-)  

Štaflík 

http://staflik.blogspot.com 

Návštěva Excaliburu 

a výlet na rozhlednu 

Štěpánka 

U Irminsûlu na PředSilvestru—Štaflík ve studni  

a 14 talířů s chlebíčky 

AirFrance 

Fotky ze Silvestra Excaliburu 

t jako Tuleň z jako západ slunce v jako výlety 

s jako silvestr i jako iglú h jako haló efekt 
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stvo střediska mohlo scházet a 
hlavně kvalifikovaný vůdcovský 
sbor. Nahradil ho elán, ale obvykle 
jak dlouho vydrží? Nicméně oddí-
lový prapor, který jsme přes válku 
uchovávali, byl opět mezi námi. 

Již o prázdninách 1945 jsme měli 
docela velký vlčácký tábor na řece 
Metuji v krásném Maršovském 
údolí u Poradní skály pod někdej-
ším hradem Vlčincem. Vůdcem 
tábora byl o 5 let starší bratr Jar-
da, já s bývalými členy našeho 
válečného foglarovského klubu, 
Jardou Weigelem. Zdeňkem 
Streubelem a Kamilem Turkem 
jsme mu pomáhali, byli jakýmisi 
rádci. Budíček a večerku nám 
excelentně troubilo tehdejší vlče, 
Venda Hybš – dnes známý kapel-

ník z ČT a 
Českého roz-
hlasu. Nadšení 
by lo tehdy 
vel iké, byť 
z dnešního 
hlediska by-
chom mnohé 
dělali jinak. 
Neprošli jsme 
tenkrát zpočát-
ku žádnými 

kurzy, zkušeností a literatury bylo 
poskrovnu.  

Z tohoto tábora mi utkvěly 
v paměti pro nás tehdy napínavé 
momenty – jeden večer (asi upro-
střed prázdnin) za námi na tábor 
přijeli ze střediska s informací, že 
hrozí přepady zbytků nacistických 
hord, tzv. Werwolfů – česky 
vlkodlaků. Přivezli nám proto 
bohatý zbrojní arzenál na případ-
nou obranu, samopaly a pistole 
Parabellum ráže 9mm, fůru ost-
rých nábojů - pod postelemi jsme 
měli muniční sklad. Byli jsme dost 
vyplašeni. Tehdy v okolních vesni-
cích byli ještě neodsunutí sudetští 
Němci a panovaly různé zvěsti, 
fámy. Naštěstí zůstalo jen u nich. 
Když si dnes na to vzpomenu, jímá 
mě hrůza, jak jsme si mohli sobě a 
navzájem tehdy, mladí kluci, s těmi 

kanóny ublížit.  

Nicméně tábor úspěšně skončil, 
ve středisku došlo k různým orga-
nizačním změnám a já se od ledna 
1946 ujal vedení 1. junáckého 
oddílu. První schůze byly v jedné 
bývalé restauraci, pak jsme od 
obce dostali jednu pěknou míst-
nost, rovněž bývalou restauraci, 
kterou jsme si již mohli pro sebe 

(Pokračování na stránce 8) 

„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“ Albert Einstein  

90. výročí naší republiky a Grizzlyho 

vzpomínky - po válce k 2. zákazu Junáka 

P 
o válce - víc, jak šesti-
leté protektorátní 
období bylo za námi a 

Junák po svém prvním záka-
zu, trvajícím 4,5 roků, vstal 
v osvobozeném Českosloven-
sku z mrtvých a velmi se mu 
začalo dařit, jak dokládají 
fotky z května 1945 v mém 
posledním vzpomínání (LUK 
77, str. 9) a další zde uvedené 
obrázky ze skrovně zachova-
ného materiálu z mého skau-
tování v rodném městě, Polici 
nad Metují.  

Do našich řad se hlásilo mnoho 
chlapců i děvčat všech věkových 
kategorií, měli jsme mohutnou 
smečku vlčat, dva chlapecké oddí-
ly, světlušky a oddíl skautek. Kroje 
se dávaly dohromady podle teh-
dejších poválečných možností, ale 
všichni je nosili s nadšením, na 
průvodech neby l prob lém 
s organizovaným pochodem ve 
vyřízených řadách – „pořadová“ 
jsme tehdy měli dost v krvi.  

Na to, že bylo krátce po válce, 
jsme materiálově díky válečným 
pozůstatkům po Wehrmachtu – 
německé branné moci - byli na 
tom celkem dobře: stany, polní 
lopatky a různá polní vybavení,  
technická výzbroj jako buzoly, 
kompasy, dalekohledy atd.  

S čím byl však problém, byla jed-
nak klubovna nebo nějaký junácký 
domov, kde by se naše četné člen-

„Nadšení bylo 

tehdy veliké, byť 

z dnešního 

hlediska bychom 

mnohé dělali 

jinak. Neprošli 

jsme tenkrát 

zpočátku 

žádnými kurzy, 

zkušeností a 

literatury bylo 

poskrovnu.“ 

S oddílem v květnu 1946 

Oddílový prapor přežil válku 

(můj bratr, Jiří)  

Grizzly se svými vlčaty v r. 1945  
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upravit. Kamil namalo-
val na stěny perfektní 
indiánské a zálesácké 
motivy. Založil jsem 
v kůži vázanou kroniku, 
která překonala všech-
na strádání (pár strá-
nek přikládám do LU-
KU) a je dodnes po-
dobně jako oddílový 
prapor a portréty Ba-
den-Powella a A.B. 

Svojsíka součástí inventáře po-
lických skautů – to vše bylo 
přechováváno v době zákazu 
skautingu, kronika dokonce 
v plechové krabici zakopána 
v zemi do dnešní doby. Dík 
věrným následovníkům!! 

Z kroniky bych rád ocitoval 
některé záznamy, ilustrující naši 
činnost: první zápis v ní je z 5. 
ledna 1946 – ustavující oddílová 
schůze pod mým vedením za 
účasti 38 hochů ve skautském 
věku. 27. ledna byla výprava 
oddílu (26 členů) do Broumov-
ských stěn – Kovářova rokle, 
Supí koš a Pánovou cestou zpět. 
Parádní štreka našimi skalami. 

V únoru pak mimo jiné je zápis, 
že v Praze se 10. 2. (1946) ko-
nal II. junácký sněm, na němž 
byl náčelníkem zvolen br. Dr. 
Rudolf Plajner, náčelní sestra 
Koseová, starostou JUDr. Ve-
len Fanderlik (tehdy vysoký 
justiční důstojník, stihající nacis-
tické válečné zločince, navrátivší 

se ze západní 
armády). Hlavní 
program sjezdu 
– sloučení čes-
kého a sloven-
ského Junáctva – 
oficiální název: 
Českosloven-
ský Junák, 
v náčelnictvu 
bylo 5 Čechů 

a 5 Slováků, organizace 
měla tehdy 300 000 členů! 

14. dubna jsme tehdy podnikli 
střediskový výlet do Krkonoš. 
Jeli jsme na korbě pod plachtou 

(Pokračování ze stránky 7) náklaďáku zn. Dodge do Pece, 
pěšky pak Obřím dolem na 
Sněžku, pod Obří boudou nás 
zaskočila mlha a fujavice, ještě 
že bratr Véna, střediskový, měl 
dlouhé lano, drželi jsme se ho a 
b r o d i l i  s e  k r p á l e m 
v půlmetrovém sněhu po hře-
bínku svahu Sněžky. Bylo to 
kruté, ale nakonec jsme vrchol 
zdolali, dali si ve staré boudě 
teplou polívku. Když jsme pak 
vyšli ven, překvapilo nás slunce 
a modrá obloha, pochodovali 
jsme dolů k Luční boudě, přes 
Výrovku na Liščí boudu (kromě 
Luční už žádná ze zmiňovaných 
bud dnes neexistuje) a Braun-
bergem – Hnědou horou dolů 
do Pece. Pěkná štreka. Po pří-
jezdu domů jsem šel ještě do 
kina na slavný film Jeho koníček 
se senzačním  banjistou, Geor-
gem Formbym. Z filmu jsem ale 
tenkrát viděl jen úvodní titulky. 
Usnul jsem únavou jak pařez a 
probudil se, když ostatní odchá-
zeli z bijáku. 

Za týden nato jsme se vypravili 
do Teplických skal, opět výpra-
va jako hrom, 24. dubna jsme 
měli oslavnou schůzku – oslava 
skautského patrona, svatého Jiří. 
Ještě před 1. májem jsme při-
pravili za městem na místě, 
zvaném „U cikánky“ dříví na 
pálení čarodějnic. 30. dubna 
večer jsme uspořádali skautský 
průvod městem, měli jsme ma-
lou vlastní kapelu, dirigovanou 
Vendou Hybšem, já hrál na 
klárinet a tahací harmoniku-
heligonku. Byl to takový 
„šraml“, víc kraválu, ale hrál. U 
cikánky pak byl velký oheň, pálili 
jsme čarodějnice, stará březová 
košťata zapálená se házela nad 
hlavy do vzduchu. Nedávno 
kapelník, Václav Hybš, připo-
mněl pro něho nezapomenutel-
ný zážitek.  

Po pálení čarodějnic se na ná-
městí stavěl máj, ten jsme po 
celou noc hlídali. Nad ránem 
však hlídku přepadli selští siláci 
z vesnice Slavný, májku podře-

zali a unesli. Byla to pro nás 
ostuda a potupa. 

Na jaře 1946 jsme se také při-
pravovali na sjezd skautské 
Východočeské oblasti který 
se konal snad koncem května 
v Josefově. Josefov-Jaroměř, to 
byla bašta skautingu, jelo nás 
tam hodně. Na programu byly 
jakési závody, předchůdce Svoj-
síkova závodu, a shromáždění, 
jehož se účastnil náčelník, br. 
Plajner, sestra Koseová, za 
armádu pak ministr generál 
Ludvík Svoboda (v Josefově 
byla silná vojenská posádka). 

Podařilo se mi je tenkrát vyfotit. 
Generál Svoboda měl rovněž ke 
skautům projev, který se nám 

ale už tehdy moc nezamlouval. 

(Pokračování na stránce 9) 

„Dobrá předsevzetí se rodí ze špatného svědomí.“ Patricie Holečková  

Šestka našich světlu-
šek v r. 1946, šestni-
ce, Lada, dnes inže-

nýrka 
chemie v důchodu 

Sjezd Jiráskovy vý-
chodočeské oblasti 
v Josefově 1946, 
čestná tribuna 

V pozadí sestra náčelní 

Vlasta Koseová 

Generál Ludvík Svoboda 

Br. Plajner, náčelník 
Junáka v Josefově 

1946  
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v našem skautském dění pozname-
nán přípravou a účastí českoslo-
venských skautů na Jamborée 
míru – Jamborée de la Paix 
v Moisson ve Francii. Snil jsem 
též o své účasti, z našich koutů 
jsem však šanci neměl, takže jsem 
zůstal doma. Z východních Čech 
na „džemborí“ byla vynikající hra-
decká kapela, znal jsem tam pár 
brášků z Lesní školy. Ve Francii 
byla tehdy historicky největší naše 
skautská výprava. 

Naše středisko nakonec získalo 
pozemek hned nad městem smě-
rem ke Žděřině (loni v říjnu zde 
byli naši na střediskáči) a pod 
vedením bratra Vény Obršála, 
našeho střediskového se začalo 
budovat. Projekt byl velkolepý, 
budova na betonových základech 
(vše jsme budovali sami) byla 
z dřevěných panelů, tzv. finských 
baráků, stavba na delší trať. Přišel 
rok 1948, únorový puč a nepěkné 
události kolem dalšího skautského 

sněmu. Nicméně zatím 
jsme skautovali, připra-
vi l i tábor spolu 
s broumovskými skau-
ty v Radvanicích 
v Čechách pod Jestře-
bími horami, Tříneděl-
ní tábor, který jsem 
vedl, byl již progra-
mově zdatným skaut-
ským táborem, na 
něhož dodnes rád 
vzpomínám, protože 
jsem ho vedl s mými 
někdejšími kamarády 
z válečné družiny-
foglarovského klubu, 
Jardou Weigelem, 
dnešním výtvarníkem 
a hercem Divadla Járy 
Cimrmana, a Zdeňkem 
Streubelem, donedáv-
na ředitelem Masary-
kových škol a staros-
tou města Broumov. 

V roce 48 jsem cho-
dil do oktávy náchod-
ského gymnázia a 
připravoval se na 
maturitu, oddíl mi již 
pomáhali vést mladší 
bráškové, já se po-
koušel o práci 
s rovery – byly to 
první kroky. V roce 
49, kdy jsem maturoval 
a šel studovat na uni-
versitu do Prahy, moje 
aktivity se zmenšovaly, 
tlak na nás skauty, 
abychom vstoupili do 
Svazu mládeže sílil. 
Nejsmutnější bylo, že 
náš Junácký domov, 
který poličtí skauti 
horko-těžko budova-
li, byl hotov a nako-
nec jsme ho neužili. 
Smutné chvíle 2. 
zákazu českosloven-
ského skautingu se 

nezadržitelně dostavily. Končím 
tak své výroční vzpomínání, netušil 
jsem, co ještě horšího mne čeká 
v osobním rodinném životě.  

Grizzly 

Byl předzvěstí pozdějšího komu-
nistického sjednocování mládeže, 
jež po roce 1948 vedlo k 2. zákazu 
Junáka.  

O prázdninách 1946 jsme měli 
oddílový tábor na Bukaláně, 
nádherném palouku za Ostašem, 
na náhorní plošině lesního a skal-
ního komplexu Hejda. Tábor na 
pokraji lesa byl rozložen v jakémsi 
anglickém parku, lemovaném lís-
kovými keři, široko daleko žádné 
obydlí, jen krásná příroda. Vše 
jsme budovali na louce, krajinky a 
veškerý materiál jsme díky sedlá-
kovi z blízké vesnice Dědov 
s párem zdatných koní na žebřiňá-
ku dopravili strmým terénem na 
místo. Měli jsme krásné počasí, 
jedna příhoda za zmínku: jednou 
v noci mě vzbudila hlídka, že snad 
za řadou lískových keřů někdo 
chodí. Hlídka měla sáhovku – 
tehdejší skautskou tyč, já vzal 
baterku a sekyrku. Skutečně něja-
ký dupot jsme slyšeli. Prošli jsme 
hustými keři, ale nikoho nevidíme. 
Posvítil jsem do jeteliště, začínají-
cího za keři a co tam nevidíme, 
poskakoval pryč úprkem jezevec. 
O tom, že v těch místech žijí je-
zevci jsem věděl, ale bylo to popr-
vé a zřejmě naposled, co jsem 
toto zvíře viděl ve volné přírodě. 

O těchto prázdninách jsem se pak 
v srpnu účastnil Oblastní lesní 
školy v Údolí dešťů u Rokytnice 
orlických horách, vedené br. Ing. 
Milotou Fanderlikem, bratrem 
Velena. Tato lesní škola pro skaut-
ské vedoucí byla pro mě dodnes 
nezapomenutelným zážitkem a 
udělala ze mne doživotního skau-
ta, protože mám i na tu dobu 
pěkné fotky, zmíním se o ní a 
mém pobytu na ní v samostatném 
povídání. 

Po prázdninách 46 jsme skautovali 
dál, zase vznikly problémy 
s klubovnou, stěhovali jsme se do 
kláštera, kde nám poskytli míst-
nost. V silných klášterních zdech 
moc útulno nebylo a hlavně: bylo 
zima i v letě. Rok 1947 byl 

(Pokračování ze stránky 8) 

„Chytrému napověz, za hloupého to musíš udělat sám“ 

Francouzská poštovní známka  

Výběr z kroniky polic-

kých skautů 



„Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora.“ Kurt Tackman  
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V 
ítejte v nekoneč-
ném řetězu, ve 
kterém si vždy 

jeden člen střediska vybí-
rá, komu položí 5 otázek. 
A dotazovaný se další čís-
lo stává dotazujícím… V 
tomto čísle se Puška ptá 
Zajdy. 

1) Ahoj Zajdo! Moje první 
otázka je: Jak dlouho už 
chodíš do skauta a kde jsi 
se o schůzkách dozvědě-
la? 

Ahoj Puško, do skauta cho-
dím od Trpaslíků už pátým 
rokem a dozvěděla jsem se to 
od kamarádek. 

2) Také by mě zajímalo 
jestli si myslíš, že tě 
skautské schůzky něčím 

obohacují? (Popřípadě co 
tě na skautu nejvíce baví?) 

Určitě, každá hra je na něco 
dobrá nebo ne ? 

 To určitě je… ;-) 

3) Vím o tobě, že začínáš 
s novou družinkou nováč-
ků jako rádkyně. Co od 
toho očekáváš? (Čeho bys 
chtěla s nováčky dosáh-
nout?) 

To víš dobře. :-) Chtěla bych 
dosáhnout toho, aby se no-
váčci dozvěděli co nejvíce a 
hlavně, aby je to bavilo !! 

4) Je něco, co bys ve skau-
tu  chtěla  změnit? 
(Případně co pro to hod-
láš udělat?) 

Tak to je těžký, nechtěla bych 

asi změnit nic, ale určitě, až ti 
odpovím, si možná na něco 
vzpomenu. 

5) Představ si sebe za 
deset let. Co si myslíš, že 
se v tvém životě za tu 
dobu změní? 

No, představa za deset let, to 
bude problém, ani nevím co 
bude zítra. 

Ani kdybys popustila uzdu 
své fantazie? 

Ale to je 6. otázka. :-) 

To je doplňující otázka. ;-)  

Tak to nevím. Ale určitě budu 
mít základní a střední vzdělá-
ní. 

Díky Zajdo za zodpověze-
ní otázek... 

Puška 

5 otázek pro Zajdu 

Maškarní bál navštívil i Večerníček 

N 
a konci listopadu 
ve strašnické 
sokolovně skauti 

z 92. střediska Šípů z 
městských částí 10 a 15 
uspořádali již třetí ročník 
maškarního bálu pro děti 
prvního stupně základní 
školy. Letošním tématem 
byl Večerníček. A přišel 
se na ně dokonce i podí-
vat. Provaděči celým ve-
čerem nemohli být nikdo 

jiný než Motýl 
Emanuel a 
Maková Pa-
nenka, kteří 
děti bavili jak 
svými převle-
ky, tak veselý-
mi komentáři. 

Nejprve měly 
děti na výběr z 
mnoha tvořivých 
aktivit—od vyrá-

bění svíček z pláství včelího 

vosku přes modelování zvířá-
tek z tvrdnoucí modelíny, až 
po vytváření obrázků na 
smrštivé fólii. Po bloku ruko-
dělných prací násle-
dovalo hádání večer-
níčků. 

Po pásmu pohádek 
následovala hudební 
chvilka, při níž si 
návštěvníci mohli 
vyzkoušet i saxofon, 
heligonku, spoustu 
fléten, kytary, har-
moniku, bubínky, 
chřestítka a další. 
Celé dopoledne se 
při aktivitách soutěžilo o ce-
ny, za každou splněnou aktivi-
tu se rozdávala razítka a na-
konec, podle počtu razítek, se 
rozdávaly ceny, takže nikdo 
neodešel s prázdnou. Ale ani 
rodiče nebyli o program 
ochuzeni. Mohli si přinést 
svou masku a zapojit se třeba 

při taneční show, či se jen tak 
pozastavit v Bistru U Tučňáků 
a ochutnat spousty místních 
lahůdek, začíst se do našeho 
střediskového časopisu Luk 
nebo se pobavit o skautingu s 
vedoucími oddílů. 

Efča 

Článek vyšel v 
novinách Prahy 10 

Večerníček 

Maškarní bál 

Foto: Žába 

Foto: Žába 

„Letošním tématem 

byl Večerníček. A 

přišel se na ně 

dokonce i podívat.“ 

Puška se ptá 

Zajdy  
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„Představivost vládne světu.“ Napoleon Bonaparte  

Komiks od Šikulky: Jak se Artuš stal králem 

Autor: Šikulka 
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„Hloupost je největší zlo.“ Jan Werich  

J 
e mnoho článků, co 
jsme ve středisku 
napsali - ať už do 

Luku či na nějaký web. Mno-
hé z nich sklidily velký 
úspěch, proto bychom vám 
rádi znovu připomínali ty 
nejzajímavější. Následující  
článek je ze střediskového 
výjezdu v roce 2006 a jedná 
se o pohled účastníků na 
program, připravený rovery 
z Irminsûlu. 

Sraz byl ráno na Hlavním nádra-
ží v 7 hodin u vláčků. Vlakem 
jsme jeli do Příbrami, kde jsme 
po tříhodinovém čekání na au-
tobus odjeli do Hrachova. Byd-
leli jsme v nějakém rekreačním 
středisku, kde jsme spali po 
čtyřech  v pokojích (u nás bylo 
několik tisíc much). Hráli jsme 
pár her, pak jsme si došli na 
večeři a potom jsme se šli kou-
kat na film Tmavomodrý svět. 
Když skončil, tak jsme zjistili, že 
budeme mít „komunistickou“ 
etapovou hru (budeme 
„v koncentráku“). Vyvedli nás 
ven z budovy a venku nám sděli-
li, jak dlouho budeme 
„uvězněni“ (já měl doživotí). 
Potom nás zavedli zpět a my šli 
spát. 

Ráno jsme se probudili a po 
snídani jsme šli „těžit uran“. Ten 
jsme „těžili“ asi tak hodinu a pak 
jsme šli hrát nějaké hry s vlčaty. 

Po obědě jsme dělali plánek 
budovy, abychom mohli 
„utéct“. Potom jsme šli stráž-
ným „krást“ do skladu zbraně 
na útěk. Sem tam někoho chyti-
li a pak musel jít třeba utírat 
podlahu nebo mýt záchod. 
Když jsme jim konečně všech-
no „ukradli“, tak jsme si šli dát 
večeři a byla hra (nevím, jak se 
jmenuje) a šli spát.  

Další den jsme jeli na památník 
Vojna. Po asi hodinové prohlíd-
ce koncentračního tábora jsme 
se tam měli „ubytovat“ a my 
v tom okamžiku začali utíkat. 
Nasedli jsme do aut, která byla 
už připravená a která nás od-
vezla bůhví kam. Odtamtud 
jsme měli za úkol dostat se „za 
hranice“. Asi ve dvou třetinách 
cesty jsme potkali „odbojáře“, 
který nám pomohl dostat se 
přes „minové pole“ nastražené 

„komunisty“. Když jsme se do-
stali přes pole, tak na nás neče-
kaně vyběhli ze zadu 
„komunisti“. Všichni začali utí-
kat, ale Koumák jediný šel, pro-
tože je na to moc líný (já jsem 
ale víc). Pak jsme po asi hodino-
vém pochodu došli konečně 
zpět a všichni se vrhli na večeři. 
Po hodinové pauze jsme šli ko-
nečně přejít „hranice“. I když 
jsme neviděli ani na krok, tak se 
kupodivu nikdo nezabil. V lese, 
kde jsme přecházeli „hranice“ 
hlídkovali „komunisté“. Všichni 
na konec přešli, nikoho nechytili 
a my se vrátili zpět na ubikace. 

Ráno jsme si všichni sbalili, za-
hráli pár her a vydali na cestu 
domů. 

Nowy 

Letošní střediskový výjezd se 
konal v pěkné krajině zvané 
Hrachov. Pro starší (skauty a 
skautky) měl netradiční etapo-
vou hru na téma pracovních 
komunistických táborů. Pořádali 
jsme to my, a o to víc to bylo 
zajímavější. Myslím, že někteří 
organizátoři poznali v rolích 
dozorců i svou druhou stránku 
(myslím tím tu zápornou), když 
mohly umocnit své záporné 
emoce bez nějakého následku. 
Myslím (nebo teda aspoň dou-
fám), že se vám všem letošní 
střediskový výjezd líbil a rádi si 
to někdy zopakujete. I když já už 
bych do toho asi nešla :-) 

Feri 

„Myslím, že ně-

kteří organizátoři 

poznali v rolích 

dozorců i svou 

druhou stránku 

(myslím tím tu 

zápornou), když 

mohly umocnit své 

záporné emoce 

bez nějakého ná-

sledku.“ 

Psali jsme před lety: Střediskový výjezd 2006 

Památník Vojna u Příbrami 

Foto střediska 

„Ráno jsme se 

probudili a po 

snídani jsme šli 

„těžit uran“.“ 

Foto: Myška 



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 

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/ 

casopis.luk@gmail.com 

„Unce humoru má větší cenu než libra nářku.“ Richard Barter  

Foto: Lvíčata 

Foto: Osmdesátka 

Foto: Lvíčata 


