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OBRÁZKY OD DĚTÍ

A jsou tu prázdniny…!

A

jsou tu prázdniny!
Myslím, že jsme se
na ně všichni už
dlouho těšili, tak doufejme,
že nás nezklamou.
Spolu s prázdninami nás čeká
pohoda a co se týče všech vysokoškoláků, tak i možnost konečně vydechnout. Na to by koneckonců neměli zapomínat ani
pracující dospělí. Předpokládám,
že řada z vás se chystá na letní
tábory a nyní jste v konečné fázi
příprav a balení. Přípravy jsou
vždycky náročné, ale vynaložené

úsilí za výsledek vždy stojí a já
už se moc těším, až se spokojené natáhnu na louce a budu
mezi programy relaxovat. A
pokud vím, tak se nejlépe relaxuje s dobrým časopisem, např.
Lukem. Tak hurá do toho! Tento měsíc se můžeme vydat spolu
Camelotem na jejich předtáborovou výpravu, zavzpomínat na
počátky Lesních škol či si připomenout nedávných 10 úkolů pro
Fénixe. Dozvíme se něco o Kačence a jaké jsou novinky u
Klokánka; a na tábor se nejlépe

V tomto čísle najdete v patičkách stránek Tomův výběr citátů.

naladíme s kresbami Lvíčat.
K tomu pár Filutových básniček,
povídání o výpravě sv.Jiří a trochu opožděné pojednání o Silvestru Excaliburu. Naposled si
procvičíme angličtinu a pokocháme se fotkami z LŠ Torreo.
Já nevím jak vy, ale já už se
pouštím do čtení a přeji všem
krásné léto plné nezapomenutelných zážitků a doufám, že se
v září opět uvidíme. Mějte se
moc hezky.
Zuzana Vilímcová - Šikulka,
členka Týmu Luk
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Krátké zpravodajství 92. střediska Šípů

V

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

„Nejzajímavější
část skautského
roku je před námi TÁBORY! Tábory
jsou velká
příležitost pro děti
zažít něco navíc se
svými kamarády.“

Nejzajímavější část skautského roku je před námi TÁBORY! Tábory jsou velká
příležitost, a to nejen pro děti;
zažít něco navíc se svými kamarády, ale také velká příležitost pro
vedoucí chod oddílu opět někam
posunout. Dva či tři týdny uprostřed krásné přírody poskytují
dostatek času na všechno to, co
se na schůzku nevejde. A kolik
že máme letos táborů a kde
budou?
• Oddíl Trpaslíků a Osmdesát-

ka táboří ve Šluknově U lípy a
bude jich celkem 28 dětí!

Středisková grilovací párty
se letos uskutečnila v rekreačním
areálu u Hostivařské přehrady.
Sešlo se nás víc než 60 lidiček vedoucí, rodiče i děti. Počasí
nám přálo, grilované maso vonělo… že se i jiní návštěvníci areálu
otáčeli. Děkujeme všem, co přišli, a na všechny se těšíme zase
za rok.

Pojedeme na Ploučnici?
(mobil: 604 182 351, email: konecny.pavel@gmail.com) Předem
děkujeme.
Voda s rodiči opět v roce 2009
bude! Můžete tak vyrazit zažít
společná dobrodružství. A jestli se
pojede na Ploučnici, tak jich bude
opravdu hodně. :-)

• Oddíl Mravenců

vyráží letos
tábořit do Holice v počtu 10
dětí.

• Lvíčata (mladší i starší) budou

se svými 25 dětmi v Šluknově u
boudy.

„Víkend byl bohatý
programem probíhaly závody
obou věkových
kategorií. Skauti a
skautky soutěžili v
celostátním
Svojsíkově závodu.“

• Camelot s oddílem Kůzlata

bude ve Šluknově za lesním
ostrůvkem s celkem 24 dětmi.
Na letošní léto plánujeme též
rekonstrukci části Šluknovské boudy, která nám slouží k
uložení podsad, tee-pee tyčí a
dalšího vybavení. Budeme kompletně znovu stavět jeho přístavkovou část, jež hrozí rozpadem.
Kdo z řad rodičů by chtěl
pomoci, buď o prodlouženém
víkendu 3-6.7. nebo v týdnu 17.25.7., nechť se ozve Flekovi

Obvodní setkání se uskutečnilo na tábořišti v Měsíčním údolí u
Vlašimi. Mottem setkání byla legenda 10 úkolů pro Fénixe legendárního ptáka, který vstával z
mrtvých. Víkend byl bohatý programem - probíhaly závody obou
věkových kategorií. Skauti a skautky soutěžili v postupovém celostátním Svojsíkově závodu. A ti
mladší si užívali experimentální
verzi závodu Vlčat a Světlušek,
kde je svým příběhem provázel
hobit Bilbo a další postavy ze známé knížky. K experimentu jsme se
připojili (jeden z pěti v celé ČR!)
díky Myšce, jež je v týmu, který si
vytyčil za úkol novou podobu
závodu připravit. A že byl závod
skvěle připravený se poznalo hned
- ze zájmu zúčastněných dětí.

K příležitosti dne dětí uspořádali na ZŠ Křimická vedoucí
ODKAZ K ČLÁNKU:
oddílu Mravenců odpoledne
[1] - http://www.youtube.com/watch?v=H-p7nFhi_Hw&feature=channel_page plné her.
„Ve svých dětech žijeme dál.“ (Euripidés)

Velké skautské akce se ocitly
v zájmů celostátních médii a
televize. Například Obrok s
1500 účastníky (rovery a rangers) dokonce v TV přenosu
překonal světový rekord v Algorithm March (http://
www.youtube.com/ [1]).
Co víc, skvělou práci odvedla
i Kobiha, která byla členem
užšího organizačního týmu a
měla na starost program
akce! Jen tak dále. Další akcí byl
Navigamus, který je velkým
setkáním vodních skautů. Dorazilo jich více než 1000 a řádně si
užili vody pod sebou i nad sebou.
I letos se naši roveři chystají
do zahraničí - jedna parta vyráží
zdolávat horské hřebeny a druhá
sjíždět vodní toky.

Velké blahopřání
je třeba
poslat dlouhodobým vedoucím
oddílů našeho střediska - Poohovi a Žu-Žu, kteří se stali
šťastnými rodiči malé Kristýnky. Podle věrohodných informací je hodná a zatím moc nekřičí. Takže jí popřejme hodně
štěstí do života.
Pro LUK zpracoval Flek

Kristýnka
Voříšková
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Výprava sv. Jiří

V

ýprava Sv. Jiří se konala 24. - 26.4. Hrála
se zde hra. Účelem
bylo osvobodit princeznu
Dobromilu. Celé to začalo
zásnubami princezny s princem Šplhoněm, který utekl
před dračí gardou. Princezna
měla být obětována drakovi.
My jsme museli zachránit
princeznu.
Filuta, 80.oddíl
Přesně 24. dubna, v den, kdy má
svátek náš patron, jsem se rozjeli
na sever republiky, do Machova.
Nejeli jsme sami, kromě Osmdesátky také Trpaslíci, Mravenci a
další oddíly. Konal se tam totiž
Víkend svatého Jiří.

A jak takový víkend probíhal?
Nejdříve nás pozvali na oslavu
princezniných zásnub. Veselí však
přerušila delegace zlého draka s
oznámením, že drak si žádá princeznu. No, nemohli jsem v tom
princeznu nechat. Ale šlo to obtížně. Při získávání úlomků štítu sv.
Jiří jsme museli překonat spoustu
překážek, stejně tak získávání
ctností nebylo úplně jednoduché.
Zkrátka celou sobotu bylo co
dělat. Večer se dokonce ukázal Jiří

s příslibem, že draka
společně přemůžeme.
A v neděli to přišlo. Po
obtížné cestě jsme
dorazili k dračí sluji a
začala bitva. Drak byl
mocný, ale nás bylo
víc!!! Princeznu tedy
nikdo nesežral, král
vyplatil
statečné
ochránce, všichni se
radovali a jestli neumřeli, radují se dodnes.
Kačenka, 80.oddíl
Na výpravu Sv. Jiří jsem
jela jako pomocná síla tedy servis tým. Tato úloha pro
mne byla chvilkami úmorná. Na
výpravě vládla špatná organizace
jak vedoucích, tak i nás servisů....
Ale kritiky by bylo dost. Já osobně
si myslím, že celá víkendová akce
byla pro děti dobře připravená.
Víkend začal zásnubami Princezny,
které narušil příchod Dračí gardy.
Garda nesla poselství od draka.
Drak si žádal princeznu. Princ, se
kterým se měla princezna zasnoubit strachy utekl a zůstalo tedy na
dětech, aby princeznu zachránily.
Volaly svatého Jiří. Avšak svatý Jiří
neměl svůj štít, a proto se děti

Osmdesátka na výpravě sv. Jiří
musely vydat na cestu za sháněním
kousků štítů. Nakonec se podařilo
a štít byl složen celý. Děti si musely osvojit ctnosti rytířů a někteří z
nich byly dokonce pasováni na
Rytíře sv. Jiří. Celkově hra končila
strhující událostí - tedy zabitím
draka a přemožením Dračí gardy.
Princezna byla zachráněna..! Chvíli
se ještě slavilo vítězství, potom
každý dostal nějakou tu sladkou
odměnu a mohlo se odjíždět domů....
Rohlíček, 80.oddíl

„Celkově hra
končila strhující
událostí - tedy
zabitím draka a
přemožením
Dračí gardy.
Princezna byla
zachráněna..!“

Filutovy básničky
Slunce svítí

Povinnosti skauta

Slunce svítí.

Skaut se nesmí nikdy bát,

Skauti pílí.

na hlídce má hrdě stát.

Skauting, to je hra.

Také by se neměl prát,

Nikdo není sám.

měl by lidem pomáhat.

Nikdy se tam nenudím.
Něco se tam naučím.

Autor: Filuta
Filuta

„Každá dokonalá báseň je jedno velké vítězství, každá sladká sloka je celé království míru.“ (K. Čapek)
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Silvestrovská abeceda

N
t jako Tuleň

eumíme si to vysvětlit, ale zřejmě
díky technických
problémům služby Email.cz
nebo Seznam.cz nedorazil
příspěvek, který měl původně
patřit do lednového čísla.
Samozřejmě vás o tvorbu
roverského kmene Excalibur
neochudíme a proto příspěvek zveřejňujeme teď.
Za redakci Tom.

S
z jako západ slunce

„Atmosféra - během
celého pobytu se
samozřejmě atmosféra měnila, nicméně po většinu času
panovala uvolněná a
přátelská atmosféra
a tak to má být.“

v jako výlety

h jako haló efekt

ILVESTROVSKÁ
ABECEDA

– aneb poněkud
netradiční pohled na silvestrovskou výpravu kmene Excalibur do Horního
Polubného
(27.12.08 –
3.1.09).

A

jako atmosféra
během celého pobytu se
samozřejmě atmosféra měnila, nicméně po většinu času
panovala uvolněná a přátelská
atmosféra a tak to má být.

B

jako boby – zavzpomínali jsme na dětská léta
a parádně si užili kopec na
bobech a ty to kupodivu přežily :)

i své fotky z Mexika a to bylo
teprve něco!

H

jako haló efekt, který
jsme spatřili poslední
den a díky Gandy jsme se o
něm dozvěděli více. Mimochodem víte, že existuje velké
a malé haló?

CH

R

I
J

S

jako jídlo, které jsme si
uvařili – např. krupička,
čočková polévka, sekaná s br.
kaší.....Všechno bylo velmi
chutné a všem, co se zapojili
do kuchařského rejdění, vzdávám nyní hold.

jako silvestr – tak ten
jsme si pořádně užili –
Dokonce vypadl proud
v celém Horním Polubném,
takže jsme se duševně připravili na Silvestr a la černá hodinka, nicméně nakonec byl i
proud a díky super scénkám a
nezapomenutelnému kaprovi
od Mývala se Silvestr opravdu
vydařil!

K

T

jako chata, ve
které jsme bydleli
díky Tuleňovi. Jednalo se o
pěknou horskou chatičku,
která měla místo baru sklad
uhlí.
jako iglú, které vytvořili
kluci a zdobilo okolí naší
chaty.

jako kočka - jedná se
o Vojtovu kočku, která
si též přijela užít zimu do hor
a i přes velmi nízké teploty
přežila – možná přišla o jeden
ze svých devíti životů....

L

jako cesta tam a
zase zpátky – bezpečně jsme dojeli tam a zase
zpátky domů, takže pohoda.

jako lyžování – tento
sport je u nás hojně rozšířen a lyžaři se snažili vstávat
dříve, aby si pořádně užili
letošní nadílku sněhu.

D

M

C

takové úrovni. Takovou animozitu vůči hostům jsem už
dlouho neviděla a věřím, že
nejsem jediná, kdo si toto
myslí. Proto radím všem, kdo
se chystají do Jizerských hor,
aby se obrnili velkou trpělivostí a byli připraveni skutečně na všechno...
jako rychlost, kterou
bylo potřeba při hře
uno, kde se naplno projevila
touha všech vyhrát, a to za
každou cenu.

jako Tuleň, která nám
pobyt zpestřila svými
unikátními hláškami a čtením
„pohádky“ před spaním.
U jako Uppsala - aneb hra
Kde leží Uppsala a též její
česká sestra Kde leží Kotěhůlky
se nesmazatelně zapsaly do
našich srdcí a někteří z nás se
cítí být mistry v těchto zeměpisných hrách. No schválně –
víte, kde se nachází Korouhev
Vana Toomase? (správnou
odpověď vám poskytne jakýkoli účastník silvestrovského
pobytu).

jako dobrodružství
při hledání cash(ek)
pomocí GPS – ano i u nás
tomuto fenoménu propadlo
pár nadšenců a neúnavně se
snažili pod sněhem najít poklad.

jako mrazy, které
byly opravdu ukrutné.
Dokonce bylo i -13°C !!!!
Těšili jsme se na teplo
v Praze, ale díky mrazům,
které přišly i do Prahy, jsme si
tepla moc neužili.

E

N

F

jako
ohňostroje,
které jsme pozorovali
z místního kopce. Bylo jich
dost a byly pěkné.

jako zážitky, kterých
má každý z nás kupu,
poněvadž byl celý pobyt
opravdu jedinečný, a mně
osobně se velice líbil!

P

Š jako Šikulka, která tento
příspěvek napsala. :)

jako ekologie – snažili
jsme se pečlivě třídit
odpad a novoroční debata u
snídaně se mj. týkala tohoto
problému.
jako fotky, které jsme
vyfotili. Některé jsou
opravdu umělecké, poněvadž
západ slunce byl prostě nádherný: navíc nám Štaflík ukázal

jako nuda, která se
v žádném případě NEKONALA, protože každý si
našel a dělal to, co ho bavilo.

O

jako
pohostinství,
které ovšem nebylo na

V

jako výlety, kterých
bylo opravdu požehnaně
a celé okolí Horního Polubnýho máme pořádně zmapované.

Z

„Proto jsou svátky tak vzácně nevšední, že v dlouhé řadě dnů ční mezi všemi....“ (W. Shakespeare)
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Lesní škola - skautská universita

V

skautském programu se velká pozornost věnuje vzdělávání počínaje rádci přes rovery a
rangers k činovníkům – to je
skautským vůdcům, vůdkyním
a dalším funkcionářům naší
organizace. Rádcovské a roverské kurzy mívají různé
romantické a exotické názvy,
např. FONS či FONTICULUS
(česky Pramen nebo Pramínek), podobně se dnes jmenují čekatelské a vůdcovské lesní
kurzy, končící odpovídajícími
zkouškami. Jejich absolventi
obdrží dekrety, jež je odpovídajícím způsobem opravňují
vést skautské výchovné jednotky.
„Dnes rán o js me měli h ry s pís m eny. B ylo to dob rý. “

Další prohloubení vědomostí a
získání nových zkušeností poskytují skautské Lesní školy, jež mají
tradici již od počátků první Československé republiky – první byla
v r. 1923 v Jemčinské oboře u
Jindřichova Hradce. Koncem 30.
let a po válce takovou skautskou
universitou byla Oblastní lesní
škola a dalším stupněm Zemská
lesní škola. Současné naše Lesní
školy odpovídají oněm oblastním,
dále jsou to Instruktorské lesní
školy, jejichž náplní je příprava
nových školicích sil pro různá

Brána Lesní školy Jiráskovy
oblasti v Údolí dešťů u Rokytnice
v Orlických horách

skautská školení v oborech dle
zájmu absolventa, případně potřeby organizace. Lesoškoláci mají
právo nosit šedý šátek s látkovým
znakem třech tee-pee v cípu. Každá Lesní škola má zpravidla svůj
další odznak.
Nejvyšším mezinárodním kurzem
je pak Gilwell v Gilwell Parku
nedaleko Londýna, její absolvent
dostává dva dřevěné korálky
z náhrdelníku náčelníka Dinizulu a
právo nosit šedorůžový šátek
s tartanem (kostkovanou látkou)
v cípu.
Ve vyprávění o svém skautování
po 2. světové válce jsem vzpomněl, že jsem v roce 1946 jako
sedmnáctiletý junák absolvoval asi
jako nejmladší frekventant svou
Oblastní lesní školu Jiráskovy oblasti v Údolí dešťů u Rokytnice
v Orlických horách. Okamžiky a
zážitky odtamtud mne pro skautování poznamenaly na celý život.
Náplň školy odpovídala tehdejší
době krátce po válce a rád bych
vás seznámil s její náplní. Profil
školy a programový obsah jsem
zpracoval z poznámek a kreseb ze
svých hustě popsaných lesoškoláckých zápisníků o 136 stránkách
formátu A5, jež bych rád doprovodil kresbami a fotkami.
Viz. presentace programu LŠ: str. 6.

Táborový kruh v Lesní škole
Jiráskovy oblasti - První křeslo
jsem z Ferko Kubešem dělal já

Ukázky ze zápisníku
jen stručně vyjadřují
moje prožitky, zkušenosti a vše to, co mi
škola dala. V první řadě
to byla osobnost vůdce
školy, bratra Ing. Miloty Fanderlika, pokrevního bratra JUDr. Velena Fanderlika, slavného
tehdy starosty Junáka.
Na první stránce zápisníku v ukázce zapisuji
Milotovo zahájení školy
první
večer
v táborovém kruhu –
v jedné jeho větě je
řečen program a smysl
skautingu. Na 50.
stránce zápisníku je
záznam o střelbě
z armádní opakovačky,
kterou jsme absolvovali na střelnici rokytnické poddůstojnické
školy. Byl to můj silný
zážitek první ostré
střelby, ironií je, že i na
dlouho poslední. Byť
jsem později byl na
vojně 30 měsíců, jako
pétépák jsem prodělal
výcvik beze zbraně, ani
jednou jsem si nepicnul.
Posledn í
u kázkou
z mého lesoškoláckého
zápisníku (II. díl) je
panoramatický náčrt,
údajně vzorový.
Vylezli
jsme
tenkrát (11. 8.
46 odpoledne16 hod.) na kopec k Nebeské
Rybné. Dnes je
jistě
mnohem
snazší vzít digitální foťák, a
mám to v barvě
s možností další-

Obrázky ze zápisníku

(Pokračování na stránce 6)

„Vzdělaný člověk má stále bohatství v sobě.“ (Latinské přísloví)
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(Pokračování ze stránky 5)

„Pro mne příjemnou
činností bylo
kreslení v přírodě
pod taktovkou br.
arch. Břetislava
Komárka.“

Strom za hájovnou, sídlu
LŠ 1946 – uhel,Grizzly

ho zpracování v počítači. Je to
dnes před 63 roky.
Pro mne příjemnou činností
bylo kreslení v přírodě pod
taktovkou br. arch. Břetislava
Komárka, autora skvělé příručky Junák kreslířem. Kreslili
jsme, pokud byl čas (viz přiložený uhel – strom u hájovny
od tábora instruktorů).

Suché zápisky doprovázejí
rozmanité zážitky a poznatky
z tehdejších 14 dnů, ty by
zaplnily další a další stránky
LUKU.
Nechám
je
s některými dalšími fotkami a
kresbami napříště. Vzpomínám rád.

Br. Ing. Milota Fanderlik, vůdce Lesní školy a
instruktorská křesla; první odleva výrobek
Lišek (Grizzly a Ferko Kubeš)

Str. 2

Grizzly
Symboly Gilwellu

Oblastní lesní škola Jiráskovy oblasti - srpen
1946, moji maličkost lze nalézt hned vedle
pravého křídla tee-pee a přede mnou je dřevěný kruh jako vrchol křesla.

Program Lesní školy

„Moudrý je ten, kdo se dovede učit od druhých.“ (E. T. Seton)

STRÁNKA
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Předtáborová výprava Camelotu
Kdo z tohoto kamene a
kovadliny meč vytáhne,
bude králem Anglie podle
práva i rodu.“

Na hrad Helfenburk cesta Camelotu vedla.
Započali jsme zde rytířskou táborovou
etapovou hru. Merlin nás zavedl k Artušovi,
jež jako jediný Anglii mohl znovu spojiti.
Cestou nás ovšem čekala spousta překážek,
po jejichž zdolání jsme teprve Artuše nalezli. On jediný dokázal vyjmout meč ve skále
vetknutý a stal se budoucností a králem
anglickým. Můžete tímto nahlédnout do
jednoho z úkolů Merlina, který našim rytířům a kouzelnicím připravil: „Vymyslete milostnou báseň, kde se budou vyskytovati slova –
luk, meč, rytíř, panna, statečnost, historie, turnaj, láska kůň.“
že vítěz pannu získá..
Rod Lancasterů

Nakonec se spolu zavdali,

Statečný rytíř Vyrunaj,

na koni spolu odjeli.

se vydal na turnaj,
čekala tam na něho Vláska,

Rod Yorků a Stuartovců

byla to jeho tajná láska.

Velikost mého koně,

Vzal si meč, luk a kopí,

se nevyrovná velikosti mé lásky k tobě.

ale doufal, že nikoho neskolí,

Všechny turnaje se zapíší do historie,

byl to rytíř velmi statečný,

Statečných rytířů je ostatně jako meč (můj luk)

byl do Vlásky velmi zamilovaný.

Leč! Pro tebe má panno zabiji všechnu zvěř.
Manda

Historie však vypovídá,

Co je nového u Klokánka

J

sem tu opět s krátkým
zpravodajstvím,
co
nového se událo v naší
rodině.

Matyáškovi jsou dva roky a čtyři
měsíce a my jsme mu pořídili další
sourozence, aby mu nebylo samotnému smutno.
Příroda si s námi trošku pohrála a
tak se nám podařilo počít jednovaječná dvojčátka – holčičky. Po
zcela bezproblémovém průběhu
těhotenství se holčičky narodily
6.3.2009 plánovaným císařským
řezem (v případě dvojčátek je to

bezpečnější způsob, jak přijít na
svět, než spontánní porod).
Adélka při narození vážila 2340g a
měřila 44 cm a Eliška vážila 2550g
a měřila 45cm. Jejich denní režim
zatím vypadá tak, že buď spinkají
nebo se krmí.
Na fotce jsme všichni před odchodem z porodnice. V případě zájmu
je možné sledovat tento odkaz
http://tinyurl.com/73fc5o [1], kde
budou postupně přibývat další
fotky.
Klokánek

ODKAZ K ČLÁNKU:

[1] - http://tinyurl.com/73fc5o

„Od dětí se můžeme naučit dvojímu: jak žít a jak být blažený.“ (J. W. von Goethe)
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5 otázek pro Kačenku

V

Zajda se ptá
Kačenky

ítejte v nekonečném řetězu, ve
kterém si vždy
jeden člen střediska vybírá, komu položí 5 otázek.
A dotazovaný se další číslo stává dotazujícím…
Tentokrát Zajda pokládá
otázky Kačence.

Skoro všechno, oddíl, středisko, klubovna, lidé okolo mne
a také já. Co se nezměnilo je
můj kladný vztah ke skutingu
a naše tábořiště, letos pojedu
do Šluknova snad po deváté.
3) Vyměnila bys skauta za
jinou zájmovou činnost ??

Jé, matematika. Už jsem to
spočítala, teď je to dvanáctý
rok. Ve vedení oddílu jsem co
vedu Osmdesátku, ale tohle
počítání už nechám na tobě,
Zajdo.

Když se ptáš takhle, tak možná ano. Místo toho, abych se
snažila usměrnit bandu zlobivejch dětí (že, Zajdo :-p )
bych občas uvítala třeba keramiku nebo ping pong. Ale to
nic nemění na tom, že skauting zůstane mým životním
stylem, i kdybych už nejezdila
na výpravy a nevedla oddíl.

2) Co se za tu dobu změnilo ??

4) Až jednou, až opravdu
jednou budeš mít děti,

1) Jak dlouho jsi ve skautu
a jak dlouho jsi ve vedení
oddílu ??

dala bys je do skauta ?
Pokud mě pravidelné schůzky
a výpravy neodradí od toho
mít děti, určitě je do oddílu
pošlu. A třeba ho bude vést
právě někdo z vás, čtenářů
Luku.
5) Je něco, co bys chtěla
vzkázat našemu středisku, oddílu nebo některému členovi ? ( máš
prostor :) )
Světový mír? Ne, to byl vtip
(ti co viděli Slečnu Drsňák
možná pochopili). Budu skromější. Přeji vám všem krásný
dnešní den;o)
Děkuju za zodpovězení
všech otázek .
Zajda

Deset úkolů pro Fénixe
Foto: Amico

Trpaslíci na Obvodním
setkání

N

a Obvodní setkání jsme se vydali
v počtu vskutku
rodinném. Naše výprava
čítala a nadále čítá Amica,
Kapříka, Pušku, Martina,
Betryho, Spajdyho, Aničku a Honzu.
Cesta proběhla v klidu a
míru, pěší pochod k tábořišti
nevyjímaje. Večer se děti
ubytovaly ve svých stáncích,
zatímco vedení si postavilo
svůj Růžový Stan. Na sobotu
v něm přenocoval sedm lidí,
další nocležníky zatím nepřibíráme. Dnes se také konal
Experimentální závod světlušek a vlčat s rámcovým tématem Hobit. Měli jsme tak
jedinečnou šanci se setkat
s Glumem v podání Racka,
s Klokanem-Medvědem nebo
Vodníkem-Gandalfem.
Momentálně

sedíme

v odpoledním sluníč- Foto: Amico
ku – respektive pod
ním – a užíváme posledních minut odpočinku před další aktivitou.
Amico

Večer následoval oheň. Pro
nás to měla na starost Amico.
Zpívalo se, hrály se hry, byla
pro nás přichystána scénka.
Po ohni se šlo spát. Ukladání
chlapců (Honzy, Betryho,
Martina a Spajdyho) bylo velmi veselé. Honzovi se nějakým způsobem ve stanu otevřela zubní pasta věci všech
dětí byly od ní. Ale jednu
výhodu to mělo – krásně to
ve stanu vonělo. Až si Racek
myslel, že si stan vyvoněli
nějakou voňavkou. V neděli
byl budíček v sedm hodin,
nasnídali jsme se, rozcvičili a

vrhli se na balení. Bylo těžké
rozeznat (u oblečení obzvlášť)
čí věci byly čí. Poté následovala lesní hra na téma Noemovy
archy.
Ve dvanáct jsme se naobědvali
a celý víkend zakončili slavnostním nástupem, kde byl
spálen Fénix.
A pak už jsme frčeli domů.

P.S: Trpaslíci se v závodě
světlušek a vlčat umístili na
krásném 12. místě.
Kapřík

„Žij tak, aby se z tvých přátel nestali nepřátelé a z tvých nepřátel aby se stali přátelé.“ (Pýthagorás ze Samu)
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Obrázky od Lvíčat - Jak si představují tábor

L

víčata kreslila obrázky
o tom, co si myslí, že
je čeká na táboře.

Určitě mezi obrázky najdete spaní
ve stanu, opékání buřtů a hraní na
kytaru. Ale schválně, jestli poznáte

i tradiční latrínu, mytí nádobí nebo
střílení ze vzduchovky.
Tuleň

„Určitě mezi
obrázky
najdete spaní
ve stanu,
opékání
buřtů a hraní
na kytaru.“

„Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.“ (A. de Saint-Exupéry)
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„Lvíčata kreslila
obrázky o tom,
co si myslí, že je
čeká na
táboře.“

„Schválně, jestli
poznáte tradiční
latrínu, mytí
nádobí nebo
střílení ze
vzduchovky.“

„Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný.“ (W. von der Vegelweide)
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Fotoreportáž: Putování s LŠ Torreo
ODKAZ K ČLÁNKU:

http://parvula.skauting.cz/torreo/

Autor: Veverka

„Cesta dlouhá tisíce mil začíná prvním krokem.“ (Konfucius)
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S Carlem o motivaci… Naposled.

K

„Dnes jsem si
řekl, že si vygůglím, zda je stále
ve stejné funkci a
má stejný email.
Místo toho se
mnou otřásla...“

dyž jsem se loni v
říjnu chtěl setkat s
americkými skauty, komunikoval jsem s Carlem, který byl ve funkci District Executive, tedy něco
jako šéf okresu. Setkal jsem
se s ním na obvodní radě
vůdců a později jsem s ním
byl ještě v kontaktu, ochotně mi poskytl rozhovor do
mé písemné práce o motivaci dobrovolníků pro manažerský kurz. Na emaily
vždy odpověděl do druhého
dne.
V dubnu jsem mu poslal zprávu
s opětovnou prosbou - žádal
jsem ho, zda by mi dal kontakt
na nějaké místní rovery, Překvapilo mě, že mi do června nepřišla žádná odpověď. Dnes jsem si
řekl, že si vygůglím, zda je stále
ve stejné funkci a má stejný
email. Místo toho se mnou
otřásla prosba o modlení se za
Carlovu rodinu a blízké. Carl
totiž v březnu zemřel. Jeho
kamarád z dětství, profesionální
spisovatel, se o něm snaží dát
dohromady sbírku zážitků a
dojmů, kterou by mohl věnovat
dvěma malým dětem, které tu
Carl zanechal.
Dovolte mi tu jako takovou
malou vzpomínku uvést rozho-

vor, který mi v listopadu poskytl.
Štaflík: Have you ever tried to find
out what motivates the volunteers
you are responsible for? What do
you think are their needs and
motives?
Carl: A passion for the cause

Carl: With scouts most people
are in this because of their sons
or in some cases because of
their grandsons, or nephews. I
always try to get people to keep
things in perspective (it is about
the boys) If you run this program with that in mind and keep
it fun for the boys then you will
always succeed. This usually gets
them in focus to do something
new.
Štaflík: What do you do if someone does not do a good job?

they are serving is first and
foremost. If they have a true
passion for something then
what they do comes easy.
Štaflík: What helps you if you
want to innovate or implement
some changes?
Carl: Try to let people know
that sometimes change is a
good thing and it is for the best
and will give a new energy to
the program.
Štaflík: Are your volunteers motivated for learning new things and
training? If not, how do you motivate them?

Carl: Offer help and be honest,
or invite them to leave if it is in
the best interest of the organization. We have done that occasionally.
Štaflík: In your opinion what is the
best way for long-term motivation?
Carl: Scouting is for the long
haul anyways, change things up,
switch things around to prevent
the program from becoming
stagnant. Try new ideas and
always keep the boys in mind. I
always say you owe it to your
sons to provide the best program you can.
Děkuji.

Štaflík
Foto: Twin Rivers Council

Voda s rodiči - Ploučnice 2009

O

pět voda s
rodiči

Letos plánujeme sjet řeku ploučnici (to však zatím není
zcela jisté). Co ale jisté
je, že pojedeme 5. - 6.
9. 2009. Pokud nedostanete žádné před-

běžné informace na
mail do konce července, můžete si o ně požádat na adrese: vodasrodici@gmai.com
[1].
Shorty
ODKAZ NA MAIL:

[1] - vodasrodici@gmai.com

„Co máš nejraději, poznáš tehdy, až o to přijdeš.“ (Polské přísloví)

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

Jako jedna z mála organizací nabízíme komplexní program (kroužek) pro děti a mládež všech věkových
kategorií, který zajišťují následující oddíly :
• Čtyři dětské oddíly (Lvíčata, Trpaslíci a Osmička, Stodesítka), které se věnují nejmladším chlapcům
a dívkám ve věku 5 až 10 let.
• Dva koedukované oddíly skautů a skautek (děti
ve věku 11-15 let) Camelot a Osmdesátka, kam
přestupují děti automaticky z oddílů mladších, po dosažení odpovídajícího věku.
• Dva mládežnické oddíly Irminsûl (16-18 let) a
Excalibur (18 a starší) s již mnohem náročnějším
programem, který si sami vytvářejí.
• Jeden oddíl old-skautů pro dospělé členy
s příležitostným programem

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

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

Na Zahradním Městě je klubovna v blízkosti
ulice Práčská. Jedná se o nízkou dřevěnou budovu,
umístněnou v sousedství školy a školky.
Dorazíte k ní
Na Sídlišti Košík se klubovna nachází v Lou- po cca 60 metčimské ulici ve sklepních prostorách panelového rech chůze do
domu
č.
mírného kopce
1/1052.
od autobusové
Prosíme
z a s t á v k y
zaklepat na
"Záběhlická
okénko.
škola" ve směru
od Skalky.
Po
17:00-19:00 1. oddíl Lvíčata
5-10 let
Po 16:00-17:30 80. oddíl Trpaslíci
5-10 let Po, Út, 17:00-19:00 1. oddíl Camelot 10-15 let
St
St 17:30-19:30 80. oddíl Osmdesátka 10-15 let
St
17:30-19:30 925. Excalibur
>18 let
Čt
16:00-18:00 929. Irminsûl
15-18 let
Dětský oddíl Mravenci se schází
přímo v areálu ZŠ Křimická v ulici Skautský oddíl ve školní
Křimická č. 314. V případě zájmu pro- družině ZŠ Hornoměsím požádejte vrátnici o doprovod do cholupská! Více informací u
třídy.
vedoucího Michala Malíka,
Út 15:30-16:30 Mravenci 5 -10 let přezdívkou Krišot, e-mail:
MKrM@seznam.cz, mob.
+420 721 023 382.
Více informací na http://www.budmesipem.cz/ či u
vedoucího střediska: Ing. Pavel Konečný - Flek, email:
1 7 : 0 0 - Stodekonecny.pavel@gmail.com, Mob.: +420 604 182 351 Út 18:00
sítka

6 -10
let

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

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

Tým Luk:

Albertka
Amico
Flek
Grizzly
Krišot
Manda
Myška
Pošťák
Rohlíček
Šikulka
Štaflík

Foto: Vever
ka

Foto: Flek

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

Foto: Amico

„Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézat zalíbení v tom, co děláme“ (T. A. Edison)

