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P 
rávě v těchto dnech si  
připomínáme vý-
znamné výročí 17. 

listopadu - dne boje za svobo-
du a demokracii.  

Před sedmdesáti lety nacisté za-
vřeli všechny české vysoké školy 
jako odpověď na demonstraci 
proti nacistické okupaci, v kterou 
přerostl pohřeb Jana Opletala. Na 
památku   této události bylo da-
tum 17. listopadu přijato jako 
Mezinárodní den studentstva.   

Před dvaceti lety byl zorganizován 
pietní průvod, který měl uctít 
oběť Jana Opletala. Málokdo tušil, 
že se právě odpočítávají poslední 
dny komunistického režimu v 
Československu. Po položení 

květin na Vyšehradě tisíce studen-
tů pokračovaly podél nábřeží Vlta-
vy směrem k Václavskému náměs-
tí. Na Národní třídě byl student-
ský průvod neprodyšně uzavřen a 
brutálně rozehnán tehdejšími 
pořádkovými silami.  Následný 
masový protest veřejnosti proti 
zásahu na Národní třídě vyústil v 
pád druhého totalitního režimu v 
naší zemi. 

I dnes je důležité si události 17. 
listopadu připomínat. Jedná se o 
dobu poměrně nedávnou, kterou 
mnozí pamatují. Ti, co ji nezažili, 
by se měli ptát pamětníků, proto-
že těm, co nic neví o své historii 
se může stát, že minulé chyby 
prožijí znovu.  

Měli bychom si občas uvědomit, 

že hodnoty liberální demokracie 
jako jsou např. svoboda a nezcizi-
telná lidská práva nejsou něčím 
samozřejmým, ale jsou spíše da-
rem, který nemá každý člověk na 
světě.  

Jelikož každé sdružování občanů je 
pro totalitní stát nebezpečné, tak  
např. ve 4 státech světa vůbec 
skautská organizace neexistuje 
(Barma, Kuba, Laos a Severní Ko-
rea). V dalších státech jsou občan-
ská práva také omezována. 

Važme si proto více toho. co má-
me. 

Pěkné čtení Luku přeje 

Tomáš Jirsa– Tom,  

šéfredaktor 

17. listopad po dvaceti letech 

Foto: Tee-pee 

Šluknov 2009 Válka o Cintru 
Postavme školu v Africe 

Krátké zp
ravodajst

ví 

92. středis
ka Šípů 



„Chcete-li v politice, aby bylo něco řečeno, uložte to muži. Chcete-li, aby bylo něco uděláno, uložte to ženě.“ (M. Thatcherová) 
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Krátké zpravodajství 92. střediska Šípů 

V 
ítejte u krátkého a 
Flekem komento-
vaného zpravodaj-

ství o událostech, které se 
týkají našeho střediska a 
jeho členů.  

TÁBORY jsou za námi! Tá-
bory jsou tradičně nejkrásnější 
období celého roku - uprostřed 
přírody. Roveři  z Excaliburu to 
zvládli až na vrcholky Nízkých a 
Vysokých Tater.  Určitě nevyne-
chejte reportáže a fotky v 
tomto časopise a podívejte se i 
na webovské stránky oddílů. 
S t a č í  z a č í t  n a 
www.budmesipem.cz [1] a sle-
dujte odkazy.  

Zvládli jsme též rekonstrukci 
části šluknovské  boudy, 
která nám slouží k uložení pod-

sad, tee-pee tyčí a dalšího 
vybavení. Z trámů jsme 
zpevnili konstrukci a střechu 
přístřešku nadzvedli tak, aby 
měla plynulý spád a položili 
novou vrstvu krytiny.  
 

Na vodu s rodiči 4.-6.9. 
dorazilo téměř 40 vodáků. 
Na konec se nejelo na Plouč-
nici, ale na řeku Otavu. 
Začínali jsme ve městě Suši-
ce, užívali si příjemně rychlé-

ho proudu a cestou zastavili v 
zátočině s výhledem na hrad 
Rábí. Přenocovali jsme v Horaž-
ďovicích  a v neděli ráno za 
slunečného počasí zdolali něko-
lik jezů (i za cenu mírného kou-
pání) a přijeli všichni ve zdraví 
do Katovic, kde náš výlet končil. 
Děkujeme  Sašovi a Hance za 
skvělou organizaci.  

Nováčci v každém dětském 
oddíle! Zejména některé oddíly 
praskají ve švech. A to je jen 
dobře, neboť to svědčí o tom, 
že vedoucí oddílů dělají svou 
práci dobře, děti skauting baví a 
rodiče si toho váží. Kdybyste o 
nějakém dalším zájemci 
věděli, tak nás může též jedno-
duše kontaktovat vyplněním 
formuláře, dostupného na strán-
k á c h  h t t p : / /
w w w . b u d m e s i p e m . c z /
prihlasit.php [2]. Pokusili by-
chom se pro něj najít nějaký 

vhodný oddíl.  

S k a u t s k o u  s b í r k u 
„Postavme školu v Africe“ 
zahájilo hromadné bubno-
vání, které jste mohli zazname-
nat i ve večerních televizních 
zprávách. Jednalo se totiž o 
český rekord v počtu bubeníků! 
Krátké video je k dispozici 
http://www.youtube.com/watch?
v=WnVw7FSUoAgVíce [3] a 
podrobnější informace o projek-
tu a o tom, jak přispět,   napří-
klad DMS, naleznete na http://
skolavafrice.cz/ [4] 

Další svatba na středisku se 

odehrála v sobotu 3.října   v 
odpoledních hodinách na zámku 
Konopiště. Tentokrát se ženil 
Pavel Konečný Flek (vedoucí 
střediska) se svou dlouholetou 
přítelkyni Martinou Novotnou. 
Většina členů střediska čin oko-
mentovala „...že už bylo na ča-
se… to je skvělá zpráva…“. S 
exklusivními fotografiemi přímo 

ze svatby se můžete seznámit 
pouze v dalším článku tohoto 
čísla LUKu.   

TeePee  je opět v zahraničí. 
Tentokráte na studiu v Rakous-
kém Grazu. Tak mu přejte, ať 
se mu tam daří a občas zavítá i 
mezi nás.  

 

Středisková výprava  letos 
byla opět v termínu podzim-
ních prázdnin. Využili jsme 
celé  jejich délky a to od středy 
28.10. až do neděle 1.11. Tedy 
celých  pět dnů! Ubytování 
včetně stravy jsme měli 
zajištěné na vytápěné  velmi 
dobře vybavené rekreační 
základně Palestra, kousek od 
Berouna. Téma celé akce se 
neslo v duchu antiky.  

 

Pro LUK zpracoval Flek 

ODKAZY K ČLÁNKU: 
[1] - http://www.budmesipem.cz 
[2] - http://www.budmesipem.cz/prihlasit.php 
[3] - http://www.youtube.com/watch?v=WnVw7FSUoAgVíce 
[4] - http://skolavafrice.cz/ 

„Nováčci v každém 

dětském oddíle! 

Zejména některé 

oddíly praskají ve 

švech.“ 
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„Žena musí vždy pracovat dvakrát důkladněji než muž, aby byli muži vůbec ochotni uznat, že něco dělá.“ (Indíra Gándhí) 

Výprava Osmdesátky - Válka o Cintru 

V 
álka o Cintru probí-
hala ve dnech 25. - 
28. 9. 2009. Z našeho 

oddílu se bohužel zúčastnili 
pouze čtyři členi a dva vedou-
cí… 

Na místo jsme dorazili až pozdě 
večer, byla už tma, my jsme si 
museli postavit stan. Vlastní pro-
gram této výpravy začínal až druhý 
den odpoledne, takže jsme si pěk-
ně přispali. :o) 

My jsme jeli za království červené 
barvy - Redánii. Dále tam bylo 
království bílé - Temérie, Žluté - 
Kaedwen a černé císařství - Nilf-
gard. Naším první úkolem bylo, 
alespoň trochu si vyzkoušet po-
stoj, držení meče a trošku i ten 

boj.... Po této "rozcvičce" jsme se 
vydali na naše stanoviště - Bílé 
mrchoviště. Zde jsme se rozdělili 
do jednotek a Hurá do boje. Bílá 
strana - složená ze tří království, 
bojovala proti císařství Nilfgard, 
ale také proti zlověstným oblu-
dám, chamtivým trpaslíkům, bo-
jechtivý lapkům a mocným čaro-
dějům včetně zaklínačů. Tyto spe-
ciální postavy stěžovaly celou hru 
všem, ale bylo možné je uplatit a 
alespoň na chvíli získat na svou 
stranu jako mocného spoluhráče. 
Ale aby bylo možné uplatit obludy, 
byly potřeba získávat zlaťáky a to 
pomocí plnění speciálních úkolů. 
Zlaťáky se po splnění odevzdávaly 
králi a ten s nimi naložil jak nejlé-
pe uměl. 

Celková bitva byla úchvatná. Na 
jedné straně stál Nilfgard, neú-
prosný a umíněný zvítězit... Na 
druhé straně stála tři království, 
která nehodlala nechat Nilfgard 
zvítězit. Bitva byla plná emocí - od 
radosti z výhry až po nechuť z 
prohry. Toto vše bylo protkané 

různými zběsilými úprky ve snaze 
zachránit si život, či jen získat 
výhodnější pozici v bitvě.. 

Závěrečná bitva proběhla, jak se 
mi zdálo, až příliš rychle. Do této 
bitvy bylo skóre takřka vyrovnané, 
ale v poslední bitvě zvítězil Nilf-
gard. Světlá strana utrpěla, bohu-
žel, porážku, ale nevadí.... Jak se 
říká "Sláva vítězům, čest poraže-
ným.." 

 
Rohlíček, 80.oddíl - Osmdesátka  

„Celková bitva 

byla úchvatná. 

Na jedné straně 

stál Nilfgard, 

neúprosný a 

umíněný 

zvítězit....“ 

Foto: Kobiha 

Foto: Kobiha 

V 
 úterý 6.10.2009 jsme 
se místo školy vydali 
na sbírku Postavme 

školu v Africe (Bubo, Bobík, 
Shorty, Ham, Žrout, Krtek a 
Vojta).  

Začali jsme v 8:00 a končili ve 
12:30 (u Anděla). Když jsme začali 
vybírat, tak se zastavovalo docela 
hodně  l id í  a  p ř i sp í v a lo , 
k dopoledni lidé pomalu ubývali, 
protože nejspíš byla většina už 

v práci. Vybírání šlo docela hladce, 
protože Ham to umí dobře 
s lidmi, a tak přilákal skoro všech-
ny. Celkem jsme se i pobavili a 
vybrali minimálně 5000 Kč. 
V 13:00 jsme se přesunuli na Ná-
městí Republiky se zastávkou na 
UK. Na Náměstí Republiky na nás 
čekal Vojta, a Shorty odjel, proto-
že musel jít do školy – sbírka zde 
začala oficiálně. My a ještě dalších 
pár skautů jsme pomáhali 
s přípravami. Potom jsme měli za 

úkol přilákat co 
nejvíce lidí na 
rekord “hraní na 
bubny v největším 
počtu lidí“ a zkusit 
prodat nějaké 
placky za co nejví-
ce peněz. Bubno-
vání jsme se zú-
častnili také - byla to legrace a 
udělali jsme nový rekord v ČR. 
Když jsme dohráli, tak jsme si 
zabalili saky-paky a odešli. Děkuje-
me za pozvání na pomoc se sbír-
kou a Tescu na Andělu za půjčení 
stolu. 

Bobík 

PS.: Oficiální zahájení sbírky jste 
také mohli vidět ve večerních 
zprávách televize Prima a Nova. 

Camelot - Sbírka Postavme školu v Africe 

„Bubnování 

jsme se 

zúčastnili také - 

byla to legrace a 

udělali jsme 

nový rekord 

v ČR.“ 



„Muž bez chrabrosti a odvahy je jen věc.“ (Napoleon Bonaparte) 
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N 
aší výpravu jsme 
zahájili jako vždy 
u klubovny. 

Jakmile jsme se dostali na 
hlavní nádraží, začala nás 
doprovázet kapičku opilá 
partička mládenců…  

Při cestě vlakem jsme měli 
program, který zahajoval naší 
výpravu. Když nás opustila 
parta našich opilých kamará-
dů, po chvíli jsme dorazili do 
našeho cíle - Turnova. Poté 
jsme urazili přibližně 6 km 
pod převis, kde jsme strávili 
noc. Ještě předtím, než jsme 
se uložili ke spánku, vedoucí 
nás dovedli na místo, kde ti, 
co na táboře splnili odborky, 
dostali nášivky; a ti co přechá-
zeli od vlčat, obdrželi nové 
hnědé skautské šátky. Pak 

jsme šli spát.  

Další den po snídani jsme 
měli krátkou hru - Rambo a 
poté se mohlo vyrazit na 
několik předem určených 
zřícenin. Po sestupu z jedné 
z nich, jsme došli k řece 
Jizeře, kde následoval zaslou-
žený oběd. Zde jsme také 
n a š l i  „ t e n  d u š “ - du š i 
z traktoru, kterou s sebou 
táhli kluci celou cestu do 
Prahy. Když jsme dojedli, 
vyrazilo se do pískovcových 
skal. Pak jsme odešli do další 
skalní zříceniny, kde se vyhlá-
sily výsledky předešlé hry a 
odpojil se tady jeden 
z vedoucích, který musel do 
práce (Vojta). Ze zříceniny 
jsme odešli do Rohlin, kde 
jsme nabrali vodu, a zjistili 

zkratku pod převis. U skal 
jsme čekali na průzkumnou 
četu, která nás po chvíli do-
vedla k převisu…  

V neděli ráno jsme hned po 
snídani vyrazili zase na pár 
zřícenin. A protože už byla 
neděle, bylo jasné, že další 
den půjdeme do školy a musí-
me se vrátit domů. Tak tedy 
naše cesta byla skoro u kon-
ce, a když jsme už jen došli 
zpátky do Turnova,  zbývalo 
jen dojet domů do Prahy… 

Banchee, Krtek 

Camelot - Výprava do Českého ráje 

P 
rvní schůzka byla 
dobrá. Promítali 
jsme si i něco o 

vlacích v první a druhé 
světové válce. 

Od vlčat k nám přišlo hodně 
nových lidí a pár lidí odešlo 

do roverského kmene Irmin-
sul. Zahájili jsme celoroční 
etapovou hru. Etapová hra je 
o vláčcích a o jejich historii. 
Hráli jsme i hodně dalších 
her. Moc nás to bavilo. Hráli 
jsme hru se sušenkami BE-
BE.  Každý musel co nejrych-

leji sníst BEBE  sušenku. Ve-
doucí nám na záda přilepili 
obrázek, který souvisí s eta-
povou hrou, např. tendr - 
výtopna.  

Žrout, Ocásek, Jeník,  
Bůvol, Tomáš  

Co se stalo na 1. schůzce Camelotu? 

V 
 průběhu tábora 
jsme měli etapo-
vou hru Král Ar-
tuš a hrad Came-

lot.  

Byli jsme několikrát na ko-
le  v aquaparku v Německu a 
u Černého jezera, kde bylo 
pod vodou mnoho hnusných 
a slizkých řas. Vyráběli jsme 
mnoho zajímavých věcí (např 
dekoupage květináčů, věcí 
z kůží atd.). Vedení se také 
postaralo, abychom se nenu-
dili hraním zajímavých  her a 
měli jsme i výbornou a zábav-
nou hru v lese s celým stře-

diskem. Díky tomu, že jsme 
měli kola, jsme mohli absolvo-
vat mnoho výletů. Na konci 
tábora byla tradiční bouře; 
tato byla ale opravdu extrém-
ní, dokonce nevydrželo ani 
jedno tee-pee a spadlo na 
stan,  kde naštěstí nikdo ne-
byl… Já (obyvatel stanu) jsem 
byl právě plnit etapový úkol. 
Museli jsme získat Svatý Grál 
pro Artuše, aby mohl žít věč-
ně. Náš putovní výlet byl 
velmi zajímavý, protože  trval 
jen pouhý jeden den! Celý 
den totiž lilo jako z konve, a 
proto byli všichni promoklí až 

na kost a proto ti s menší 
výdrží hlasovali pro  návrat 
autobusem. Zajímavý byl také 
družinový výlet pro Pero 
Fénixe, kořen Mandragory a 
roh z Jednorožce. Každý 
z hledaných pokladů byl 
uschován na strážních věžích 
v dalekém okolí. Etapovou 
hru vyhrál i  Stuartovci 
(Klobouk, Krtek a další); do-
stali jsme korunu krále Artuše 
a byla velká hostina na počest 
vítězství. Tábor byl super a 
těšíme se na další supr tábory 
a zážitky. 

Krtek, Kotě, David,  Klíště 

Tábor Camelotu 



„Dnes  rán o jsme měli h ry s  písm eny. Bylo to dob rý. “ 
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„Když je muži padesát a cítí se na dvacet, tak prošvihnul třicet let svého života.“ (Neznámý autor) 

Skautský podzim 2009, příroda a vůbec 

T 
áborové a další prázd-
ninové zážitky jsou už 
jen ve vzpomínkách, 

pro školáky běží škola dávno 
„na plné pecky“. Také skaut-
ský rok tradičně začal zářím, 
aby vyvrcholil po celoroční 
přípravě v oddílech letními 
tábory, ale ty jsou zatím moc 
daleko. 

Ptám se: kdy nám skončilo léto? 
Letos to bylo 22. září ve 23 hodi-
ny a 18 minut středoevropského 
času. Tehdy Slunce svítilo kolmo 
na rovník a nastal astronomický 
podzim, podzimní rovnodennost – 
tehdy je den stejně dlouhý jako 
noc. Lidé v tropech na rovníku 
měli v poledne Slunce přímo nad 
hlavou, v zenitu. Uvádí se, že Slun-
ce vstoupilo do znamení Vah. To 
však platilo před více jak dvěma 
tisíci léty, dnes se v důsledku zem-
ské precese Slunce v tuto dobu 
nachází ještě v poli souhvězdí 
Panny na hranici se souhvězdím 
Lva. Lze nalézt na hvězdných ma-
pách, astrologům to však nevadí, 
pokud vůbec vědí něco o zvířetní-
ku. 

Severní polokoule Země se po 
podzimní rovnodennosti stále víc 
odklání od Slunce. Dny jsou kratší 
než noci a dále se zkracují. Vzpo-
mínám, že když jsme u Šluknova 
tábořili v půlce prázdnin, pak již 
od začátku do konce tábora bylo 
znát posun západu sluníčka a ve-
čer se mezi stany vkrádal rychleji. 

Teď, když odcházíte večer ze 
schůzky, už je docela tma. 25. října 
to bude ještě víc, končí letní čas a 
„bububu“ přijde o hodinu dřív. 
Pokud vyjdete z klubovny na Práč-
ské a je jasná obloha, podívejte se 
jižním směrem (stejně tak 
z Loučimské i v Měcholupech a 
obraťte oči k jihu). Na nevýrazné 
podzimní hvězdné obloze spatříte 
dobře svítit jednu „hvězdu“. Proč 
uvozovky? 

Pozorované nebeské těleso je 
totiž planeta Jupiter, pojmenova-
ná podle vládce starořímských 
bohů a je světem nej, nej, nej. Je 
největší planetou sluneční sousta-
vy, 1300krát větší než Země – 
všechny ostatní planety dohroma-
dy by se do něj vešly více než 
dvakrát! Takový obr a má 
z planet nejrychlejší rotaci, dosa-
hující na rovníku rychlosti 45500 
km/hod. – 9 hodin a 55,5 minuty 
trvá otočení kolem své osy. Jupi-
ter se skládá převážně z vodíku a 
helia, povrchová teplota -150 oC a 
hlavním zdrojem světla je odraže-
né záření Slunce. V létě byla plane-
ta vůči nám i Slunci nejblíže, světlo 
letělo k nám, na Zem, 32.8 minut, 
na jaře, to bude od nás nej-
dál,poletí přes 52 minut. Velká 
rudá skvrna v jeho atmosféře je 
největším známým hurikánem ve 
sluneční soustavě. 

Když na počátku roku 1610 namí-
řil na Jupitera svůj nedokonalý 
dalekohled hvězdář Galileo Galilei, 

zjistil, že v těsné 
blízkosti planety, 
jevící se jako kotou-
ček, se nacházely 4 
jasné hvězdičky. 
V dalších dnech ale 
změnily vzhledem 
k Jupiteru svoji polo-
hu, případně i zmize-
ly. Galilei tak poznal, 
že jsou to Jupitero-
vy měsíce!  V roce 
1614 je na Keplero-
vo doporučení po-

jmenoval Io, Euro-
pa, Ganyméd a 
Kallisto. Za přízni-
vých podmínek je lze 
pozorovat dobrým, 
třeba ornitologickým 
dalekohledem. Sám 
jsem tyto Galileovy 
měsíce před pár roky pozoroval 
Robinovým dalekohledem (někdo 
mu ho později ukradl) na táboře 
ve Šluknově s několika vlčaty i 
doma v Zahraďáku z balkonu. 
Měsíce se poměrně rychle pohy-
bují a v průběhu noci lze pozoro-
vat jejich zákryty, zatmění, pře-
chody a dokonce i pohyb jejich 
stínů na povrchu Jupitera, případ-
ně se schovávají. Z pozorování 
zatmění Jupiterových měsíců vypo-
čítal r. 1676 dánský hvězdář Ole 
Ch. Römer rychlost šíření světla 
se slušnou přes-
ností na tu dobu. 

Jupiter a 4 jeho 
velké měsíce (v 
p r ůmě ru  a ž 
5000km) umožni-
ly Galileovi v r. 
1610 potvrdit, že 
Země obíhá ko-
lem Slunce. Ga-
nymédes je z nich 
největší, Europa 
nejmenší a Kallisto hluboce zbráz-
děna krátery a je vulkanicky nejak-
tivnějším místem ve sluneční sou-
stavě. Dodnes bylo zjištěno, že 
Jupiter má přinejmenším dalších 
57 menších měsíců (v průměru do 
260 km). Významné poznatky 
poskytly sondy Pioneer 10 a 11 
(USA, 1973) a sonda Galileo 
(USA) v r. 1995. Dnes víme, že i 
Jupiter podobně jako Saturn má 
úzký prstenec ve velké vzdálenos-
ti.  

Takže koukněme se na Jupi-
ter dřív, než se nám zase 
schová, třeba od klubovny 
nebo na víkendové výpravě!   

Grizzly 

Jupiter 

Oko Jupitera 

Jupiter s prstencem 

„Dnes víme, že i 

Jupiter podobně 

jako Saturn má 

úzký prstenec ve 

velké 

vzdálenosti.“ 

„Na nevýrazné 

podzimní 

hvězdné obloze 

spatříte dobře 

svítit jednu 

„hvězdu“.“ 
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S 
kauti značnou část 
své činnosti věnují 
přírodě, jejímu 

pozorování a poznávání. 
Podzim je k tomu jako 
stvořený, uvědomujeme si 
rytmus mnohých přírod-
ních jevů a dějů, které se 
zákonitě opakují. Jak jsem 
již podotknul, vnímáme 
změnu délky dne a noci, 
že se mění roční počasí, a 
to někdy safraportsky 
řádně. Např. ještě před 
týdnem babí léto jak vyši-
té, dnes, akorát v půlce 
října padá sníh a na ho-
rách sněhová kalamita. 

Jednoletá bylina vyrostla ze 
semena, vykvetla, přinesla 
plody a nyní odumírá. Ale 
odumře jako jedinec, nezahy-
ne jako druh. Semena na jaře 
opět vyklíčí a vyrostou nové 
rostlinky. Každý podzim 
v našich krajích (zeměpisných 
šířkách) opadává listí listnáčů, 
odlétají tažní ptáci na jih, 
k nám přilétají jiní ze sever-
nějších, ještě chladnějších 
krajin, některá zvířata se uklá-
dají k zimnímu spánku. Všim-

něte si, kdy k nám přilétnou 

havrani? 

Žloutnutí a opadávání listů je 
jev, na který se koukneme 
důkladněji. 

Které stromy žloutnou nejdřív? 

Které nejpozději? Které mají 

listy nejsytěji žluté, které červe-

né, které různě hnědavé? 

Dukátově zlatý je list javo-
ru, břízy, lípy, jilmu a topo-
lu. Buk má listy červeno-
hnědé barvy a než spad-
nou, zesvětlí do rezava. 
Listy habru jsou zlatohně-
dé, dubu hnědé, akátu a 
olše ještě zelené, a taky 
opadají zelené, u olše vel-
mi pozdě, až v listopadu. 
Planá třešeň a svída má 

listy karmínově rudé. Kdy 

opadají listy dubů? 

Na podzim jsou krásné i listy 
ostružiníku. Zbarvují se fialo-
vě purpurově, podobně jako 
„psí víno“. 

Na kterých místech čepele začí-

nají listy stromů žloutnout nebo 

schnout, od řapíku či od krajů? 

Jaké je vysvětlení? 

Odlomte lehce na větévce 
javoru nebo lípy zežloutlý list 
a prohlédněte jej včetně řapí-
ku lupou – na obou místech 
(větévce a konci řapíku) na-
jdete vrstvičku korku a místa, 
v nichž byly přerušeny svazky 
cévní. 

Opadávání listů se připravuje 
delší dobu, nejde to zhurta. 
Připravuje to ubývání denního 
světla a tekuté živiny se stě-
hují z listu řapíkem do věté-
vek a větví, zbude jen odum-
řelá celulóza a list mění po-
stupně barvu ze zelené na 
žlutou až hnědou či červenou. 
Zeleň listová (chlorofyl) se 
rozkládá a počne převládat 
barvivo xantofyl a  třeba čer-
venavé karotenoidy. To vše 
bychom mohli podrobně 
vysvětlit pomocí složek slu-
nečního světla a složité fyziky 
a chemických reakcí – nechá-
me na jindy. 

Jednoduše na podzim, jak již 
řečeno, zeleň listová se roz-
kládá a její chemicky důležité 
složky se stěhují spolu 
s ostatními živinami z listů do 

větvoví, kmene a až do koře-
nů či oddenků, cibulí, hlíz, aby 
na jaře z nich opět vznikla 
zeleň listová a šlo vše znova.   

Když se vše rozpustné z listů 
přestěhovalo, začne se mezi 
řapíkem a větévkou vytvářet 
vrstva korkového pletiva, 
v níž se řapík lehce odlomí. 
Obvaz (korková vrstva) je 
přiložen a rána je zahojena 
dřív, než vznikne! 

V našich podmínkách mu-
sí listy opadat, jinak by 
strom a keře v zimě 
uschly. V zimě kořeny 
nejsou schopny ze zmrzlé 
půdy sát vodu, tzv. 
transpirační proud zasta-
ven. Listy by ji však stále 
odpařovaly, stromy a keře 
by uschly. Opadáním listů se 
„kohoutek vody“ zavře. 

Opadávání listu ještě v zimě 
brání, aby větve pod tího 
sněhu nepraskaly. Stačí, co 
takhle sníh a mráz navyvádí. 

Kromě listů, jejich barev a 
tvarů jsou zajímavé i plody 
stromů .  Podívejte se 
podrobněji. Zkuste určit 
z dvojnažek (obr. 1) ale-
spoň 3 druhy javorovitých 
stromů a podle žaludů 
(obr.2) nějaký ten dub! 

 

O přírodě více zas někdy 
příště. Čau! Grizzly 

Skautský podzim 2009, příroda a vůbec 

Dvojnažky javorovitých 

Žaludy různých druhů dubu 

„Každý podzim 

v našich krajích 

(zeměpisných šíř-

kách) opadává listí 

listnáčů, odlétají 

tažní ptáci na jih, 

k nám přilétají jiní 

ze severnějších, ješ-

tě chladnějších kra-

jin, některá zvířata 

se ukládají 

k zimnímu spánku.“ 

„Jak jsem již po-

dotknul, vnímáme 

změnu délky dne a 

noci, že se mění 

roční počasí, a to 

někdy safraportsky 

řádně.“ 

„Krásné ženy mají vždy u mužů větší úspěch než ženy moudré. Jen velmi málo mužů totiž je slepých, ale zato hodně 

hloupých.“ (Sophia Loren) 



“Muž chce ženu natolik chytrou, aby pochopila jak je moudrý, a natolik hloupou, aby se mu obdivovala.“  (Israel Zangwill) 

Trpasličí listování 
S T R Á N K A  7  

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

rodině. 

Trpaslíci na schůzce tvořili barev-
né obrázky z listů a poté si sami 

ve své družince zvolili, který z 
jejich výtvorů je nejlepší. 

Amico 

1. Obrázek je od Kris-

týny z Červené družin-

ky. Jedná se o 

''Trefujícího se panáčka'' 

2. Obrázek vytvořil 

Psoun ze Zelené - zkrát-

ka popustil uzdu své 

fantazii. 

3. Autorem třetího ob-

rázku s titulem 

''Veverka'' je Anakonda 

z Modré. 
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O svatbě s Martinou... Konečnou! 

„Muž se domnívá, že si vybral ženu. Ve skutečnosti si žena zvolí muže a ten si ji pak vybere.“ (José Ortega Y Gasset) 

T 
o, že se 
F l e k 
oženi l , 

asi pro nikoho 
není novinka. 
Co na to všech-
no říká novo-
manželka? 

 

Tak jaký je to 
pocit?  

Asi hlavně úleva - 
ženich neutekl :) 
a v sobotu všech-
no vyšlo, jak bylo naplánováno 
- zatím dostáváme samé pozi-
tivní reakce na obřad i oslavu. 

  

Svatbu jste plánovali docela 
narychlo. Jak jste to všech-
no stíhali?  

No, narychlo - dá se to asi 
stihnout i za čtrnáct dní, 
zvlášť takhle mimo hlavní 
sezonu. Dle Fleka stačí tak 
t ý d en  a  t e ď  c i t u j i : 
"Zorganizovat víkendovou 
akci pro 50 lidí je podstatně 
náročnější." ;-) 

Co všechno obnáší změna 
jména? Už sis zvykla?  

Momentálně procházím krizí 
identity. Když se mluví o paní 
Konečné, nevztahuji to na 
sebe, při představování kok-
tám apod. 

  

Co jste dostali jako svatební 
dary? 

 Spoustu nádherných přání-
ček, spoustu originálních a 
ručně vyrobených dárků, 
příspěvky na svatební cestu na 

Nový Zéland ... Jen 
to porsche bylo 
pouze vypůjčené. 

  

Ve svatebním 
oznámení stálo 
mj. "na každého 
jednou dojde". 
Máš nějaká do-
poručení k pří-
pravě svatbě pro 
všechny, na které 
jednou dojde?  

Hlavně klid a nene-
chat se vystresovat okolím :-) 

  

Chceš vzkázat něco všem, 
kteří se v sobotu 3. 10. na 
vás přišli podívat?  

Moc děkujeme, že jste dorazili 
v tak hojném počtu, rádi jsme 
vás všechny viděli a doufáme, 
že jste si to užili stejně jako 
my. 

Otázky kladl Štaflík 

Foto: Želva 

„Když se mluví o 

paní Konečné, 

nevztahuji to na 

sebe, a při před-

stavování kok-

tám.“ 

Kalendář akcí - prosinec 2009 

pátek sobota neděle 

4. Roverský mikulášský 

víkend 

5. Roverský mikulášský 

víkend 

6. Roverský mikulášský ví-

kend 

11. Osmdesátka 12. Mravenci, Trpaslíci, 

Osmdesátka 

13. Mravenci, Trpaslíci, 

Osmdesátka 

18. Camelot, Lvíčata, 

Kůzlata 

19. Camelot, Lvíčata, 

Kůzlata 

20. Camelot, Lvíčata, Kůzla-

ta 

25. 26.  27.  
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cestovatele přiskočilo velké zelené 
klíště (které jen zdánlivě a na prv-
ní pohled připomínalo kolíček na 
prádlo..) a přisálo se na něj obrov-
skými kusadly! I přes tyto útrapy 
se nám podařilo naučit se několik 
základních pochodových značek, 
zahrát si mnoho zábavných her a 
dokonce i najít cestu zpět na ná-
draží. Ale abych Vás dlouho nena-
pínal, medvěda se nám sice vysto-
povat nepodařilo, ale sladký po-
klad nakonec ano.  

Z celé výpravy mi ale v paměti 
utkvěla docela jiná věc. Při jedné 
přestávce jsme si hráli s ringem - 

házecím kroužkem a s frisbee - 
létajícím talířem. Nejdříve všichni 
dohromady a pak ve dvou týmech 
proti sobě. Zapojili se samozřejmě 
i vedoucí, hra byla napínavá až do 
konce, vyžadovala pekelné sou-
středění a stoprocentní nasazení, 
ale i přesto jsem si nemohl ne-
všimnout, že po celou dobu stojí u 
kraje hřiště klučina a zaujatě sle-
duje naše počínání. Ani jeho děda 
ho od toho nemohl odtrhnout. V 
tu chvíli mi blesklo hlavou, že na 
tom skautingu asi opravdu něco 
bude. 

Králík, Mravenci 

„Ideální muž je člověk, kterého jsem nikdy nepoznala.“ (Marlene Dietrichová) 

„V tu chvíli mi 

blesklo hlavou, 

že na tom 

skautingu asi 

opravdu něco 

bude.“ 

Mravenci stopovali medvěda! 

P 
rvní poprázdninová 
výprava v novém škol-
ním roce se konala 
netradičně v neděli. 

Sešli jsme se před ZŠ Křimická, 
další naše kroky směřovaly na 
hornoměcholupské nádraží. Před 
desátou už jsme seděli ve vlaku na 
Benešov a uháněli vstříc novým 
dobrodružstvím a zážitkům. Vy-
stoupili jsme v Říčanech, napojili 
se na naučnou stezku a po krát-
kém pochodu se ocitli uprostřed 
říčanského pralesa. Číhala tam na 
nás mnohá nebezpečí, stačila chvil-
ka nepozornosti a na odvážného 

ských areálech, bobování a nejrůz-
nější zimní skautské aktivity. Poje-
deme v termínu jarňáků Prahy 6-
10. Ubytováni budeme na skaut-

ské základně v Desné v Jizerských 
horách. Pokud ti je alespoň 10 let, 
neváhej a přihlaš se na webových 
stránkách Camelotu [1] v sekci 
Akce -> Jarňáky. 

Shorty + Nowy 

T 
ak jako každý rok i 
nadcházející jarňáky 
můžete prožít se čle-
ny našeho střediska.  

Určitě vás neminou výlety na běž-
kách, sjezdování v blízkých lyžař-

Se střediskem na hory! 

ODKAZ NA MAIL: 

[1] - http://www.1camelot.skauting.cz 

„Pojedeme 

v termínu 

jarňáků Prahy 

6-10.“ 

„Pokud ti je 

alespoň 10 let, 

neváhej a 

přihlaš se na 

webových 

stránkách 

Camelotu 

v sekci Akce -> 

Jarňáky.“ 



„Muž vyzná lásku hned, ale dlouho váhá, než se přizná, že už nemiluje. U ženy je to naopak.“ (Alexandr Sergejevič Puškin) 
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HMOTA, aneb co s bramborovým škrobem? 

Z 
dravím do země, 
hýřící pohraniční 
jadernou ener-
gií :). 

Původně jsem se chystal se-
psat nějaká moudra o Gra-
zu, kterak je to kulturní měs-
to a kterak je tu nádherná 
příroda,  ale na to se dostane 
asi až jindy. Na srdci mi 
dnes leží mnohem závaž-
nější problém. 

 Na rozdíl od bezstarostného 
studia v USA mi na hlavu 
zde v Grazu padlo i vaření 
a obstarávání si stravy. A tak 
kromě radostí, typických pro 
starší populaci v podobě shá-
nění co nejlevnější potravy v 
roz l i č n ý ch 
obchodních 
ř e t ě z c í c h , 
mně radost 
dělá i cvičení 
se v tvoři-
vém vaření. 

 I tuhle vzpo-
mněl jsem si 
na domácí 
bramboro-
vé placky. 
O takovou 
pochoutku se ani stovky kilo-
metrů od domova přeci nene-
chám připravit.  

I vyrazil jsem po šňůře 
diskontů hledat krabici s nápi-

sem a obrázkem alespoň tro-
chu připomínajícím instantní 
těsto na bramborové knedlí-
ky, ze kterého jsem už oneh-
dy úspěšně cosi podobného 
bramborovým plackám při-
pravil. 

 Čtvrtý průchod do regá-
lového zámku zdá se býti 
úspěšným. Typická žlutá kra-
bice na mě zasvítí zdálky a mě 
se rozzáří oči. Slzička dojetí 
ukápne, sliny se generují tak, 
že by měl I.P.Pavlov před 
sebou učebnicový příklad 
reflexu, který tak dlouho 
studoval. 

 Samou radostí plním košík 
dalšími ingrediencemi a vrhám 
se k pokladně. Notoricky 
známý problém nepoužitel-
nosti celosvětově uznávaného 
typu embosované karty Mas-
terCard řeším vytáhnutím 
měšce s Eury , tedy spíše s 
Euro centy (papírové ban-
kovky student nezná) a 
následným zaplacením. Ob-
těžkán zavazadly po úspěšném 
nákupu sedám na kolo a uhá-
ním směrem k domovu. 

 Vyděšen ztuhnu hrůzou, když 
namísto sypkého žlutavé-

ho prášku v krabici 
skýtá se bílá hmota 
cizí mi konzistence… I 
řeknu si: "nevadí, mož-
ná zde mají zkrátka jiný 
typ brambor", a vrhnu 
celou směs do hrnce. 
Po zalití vodou a ná-
sledném umíchání do-
cházím k závěru, že z 
tohoto těsta opravdu 

bramborové placky 
nebudou. 

 I vrhám se k svému přenos-
nému elektronickému prů-
vodci značky Dell a v online 
překladateli zjišťuji, že jsem 
ve skutečnosti místo instant-

ního bramborového těsta 
koupil brabmorový škrob. 
"Hmm.. tak fungovat to musí 
přeci podobně, ne?" říkám si a 
zkouším přidat vejce a mou-
ku, aby těsto dosáhlo alespoň 
konzistence podobné té, kte-
rou už jsem úspěšně vyzkou-
šel při přípravě palačinek. 

 Tedy pokus #1: škrob á la 
palačinka. 

Vytvářím asi 5 pokusných 

kousků plněných špenátem… 
no, k dobré to palačince to 
má daleko.. Celá věc se odli-
šuje zejména tím, že vypadá a 
chutná úplně jinak :D. Placka 
to tedy je.. Ale na povrchu 
spálená a vevnitř tlustá, gelová 
až skoro syrová… Vzhledem 
k tomu, že jsem velmi hla-
dov, soukám "palačinky " 
do sebe. Pátá už končí v koši 
se zoufalým výrazem v obliče-
ji: "co já budu s plným hrncem 
škrobu dělat?" 

 Student je šetřivý, přece se 
to nevyhodí. No a vzhledem k 
tomu, že je také vynalézavý, 
vrhá se na svůj poklad za dva 

(Pokračování na stránce 11) 

HMOTA 

Místo činu 

„Vzhledem k tomu, 

že jsem velmi hla-

dov, soukám 

"palačinky " do se-

be. Pátá už končí v 

koši se zoufalým 

výrazem v obličeji: 

"co já budu s plným 

hrncem škrobu dě-

lat?" 

.“ 

Pokus #2 

Pokus #3 :-D 

Graz, Hauptplatz 
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„Muži nejdříve ženě slibují, že jí z očí vyčtou každé přání, ale pak se ukáže, že jsou analfabeti.“ (Weiserová) 

dni do lednice znovu, aby světu dokázal své 
kuchařské umění! Poučen z rad "na síti", že se 
skutečně jedná o jedlou věc, přichází pokus 
#2: plněné těstové knedlíky mletým 
masem. 

 Jak asi sami tušíte, i tento pokus setkal se s 

neúspěchem. Což o to, z tekutého přípravku 
na palačinky se těsto experimentálním způso-
bem - lehkým povarem - připravit podařilo, 
ale to byl tak konec úspěšného začátku. 
Nejenže se masu do extremně lepkavé-
ho těsta vůbec nechtělo, ale i po pár 
úspěšných pokusech vytvoření knedlíčku se 
celá vysněná pochoutka ve varném procesu 
rozvařila a mě málem nezbyly než oči pro 
pláč. 

Ale co, noc je ještě mladá a těsta půl hrnce. 
Tak přece se to nevyhodí :D. Pokus #3: 
Masové kuličky.  Jímám se pánve, rozpaluji 
olej a vytvářím hmotu tvořenou škrobovým 
těstem smíchaným s osmahlým mletým ma-
sem. Vzpomínám na tvorbu vánočního cukro-
ví - mých oblíbených kokosových kuliček - a 
vytvářím další tři pokusné masovo-škrobové 
kuličky a házím je na pánev. 

Slackline: backfilp 

Wien: Schönbrunn 

NP: Bärenschützklamm 

 To by bylo asi poslední, co by Kluci v 
akci dokázali rozdýchat. Poté už se asi i 
pan "Fire alarm" (*) nestačí divit, čím se mu 
chystám protáhnout sliznice. Kouř se valí 
kuchyní a naplno otevřené okno a digestoř 
pracující na plné obrátky—nestíhají odvádět 
výsledky mého veledíla… 

Ale student se nevzdává. Tentokrát končí 
HMOTA v mrazáku. Kdy přijde pokus #4? 
To záleží jen a jen na vás! Rozhodl jsem se 
totiž vypsat soutěž: "Co s hmotou?". Nej-
kreativnější vynálezce dostane výsledek svého 
receptu expres doručovací službou ještě 
teplé domů k ochutnání! ;). A to se vyplatí! 

(*) - pokuta za spuštění fire alarmu = 500€ 

Pro všechny s radostí sepsal  

Pavel Trojánek, Tee-pee 

 

Další mé slasti a strasti ze života v Grazu na: 

* http://www.facebook.com/pavel.trojanek 

* http://tee--pee.blogspot.com/ 

* http://picasaweb.google.com/trojanek.pavel 

Psali jsme před lety: Pohled do 

života vinařických vězňů  

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 příspěvek je 4,5 
roku starý a napsal ho rover, 
který je nyní zástupcem vůd-
ce střediska. 

Inspirací pro návštěvu vězení nám 
byl Pas pro Evropu a jeho brožur-
ky s tipy pro projekty. Po pár 
týdnech hledání a vyptávání a do-
mlouvání jsme se dočkali a mohli 
jednu z věznic navštívit. Nejochot-
nější byli ve Vinařicích u Kladna, 
takže jsme se vydali právě tam. I 
když jsme tam dorazili se zpoždě-
ním, byli jsme s úsměvem přivítáni. 

První věc, která na nás čekala po 

projití prvními dveřmi Vinařické 
věznice, byla kontrola vězeňskou 
službou - podobná té, co znáte z 
letištní haly, jen o něco přísnější. S 
připnutými legitimacemi a s nejis-
totou, zda se budeme vracet i 
zpět, jsme se přivítali se speciálním 
pedagogem, který byl po celou 
dobu návštěvy naším spolehlivým 
průvodcem. Z obličeje se mu dala 
vyčíst léta obtížné práce, přesto 
působil sympaticky. Když jsme se 
u něj všichni shromáždili, mohli 
jsme projít skrz administrativní 
zákulisí za mjr. PhDr. Josefem 
Převorovským, vedoucím oddělení 
výkonu trestu, který pro nás měl v 
učebně angličtiny připraveno krát-
ké seznámení s věznicí.  

Možná vás zajímá, pro koho je 
tato věznice vlastně určena. V 
současné době se zde nachází více 

než tisícovka 
d o s p ě l ý c h 
mužů odsou-
zených za 
ú m y s l n é 
trestné činy 
(od majetko-
vé trestné 
činnosti přes 
znásilnění až 
po vraždy), i když oficiální kapacita 
je jen 887. Nicméně s nimi pracuje 
pouze 8 speciálních pedagogů, 7 
sociálních pracovníků, 5 psycholo-
gů a 75 dozorců (ti se střídají po 
12 hodinách). Vinařice jsou třetí 
největší věznicí v ČR a odsouzení 
jsou povinni pracovat, ale práce je 
pro ně bohužel nedostatek. Pan 
Převorovský se pochlubil, že dis-
ponují vlastní zásahovou jednot-

(Pokračování na stránce 12) 

„Z obličeje se 

mu dala vyčíst 

léta obtížné 

práce, přesto 

působil 

sympaticky.“ 
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„Zkušenost je název, kterým muži označují své chyby.“ (Oscar Wilde) 

kou, z které jde 
vskutku respekt až 
hrůza a mají jedny z 
nejlepších psů, 
v č e t n ě  p s a 
„bombového“.  

Dostalo se i na 
problém drog, kte-
ré tam putují v 
mnoha formách – v 
náplních do propi-
sek, ve vodě po 
holení, ale i pod 
známkami. Řeší se 
to preventivními 
prohlídkami a vel-
kou zásluhu zde 

mají i psi „drogoví“, kteří rozpo-
znají i pohlednici od člověka, 
který před napsáním kouřil ma-
rihuanu. Zajímaly nás i vztahy 
mezi vězni a dozvěděli jsme se, 
že existuje jakási hierarchie, 
přičemž pomyslně nejvýše stojí 
ti, co prošli Mírovem či Valdice-
mi, naopak za nejníže položené 
se považují násilníci. „Přeju vám, 
aby se vám tu líbilo,“ popřál 
nám s trochou sarkasmu pan 
Převorovský a na nás už čekal 
průchod skoro celým venkov-
ním areálem.  

Procházeli jsme kolem zamče-
ných oplocených hřišť a míjeli 
jsme se s odsouzenými, kteří v 
oddílech postupně chodili na 

oběd. Divili 
byste se, kolik 
na vás tady 
z a m ň o u k á 
koček, ale pro 
nás byl nejsil-
nějším zážit-
kem pohled 
na znuděné 
vězně, kteří – 
všichni stejně 
oblečení – na 
nás koukali 

skrz mříže ze svých chátrajících 
ubytoven. Vlevo, vpravo, i v 
dálce před námi. Někteří, když 
spatřili naše rangers, volali 
„Ahóóój holkíííí“, někteří třeba 

(Pokračování ze stránky 11) ženu pár let neuvidí. Byli jsme 
poučeni, že na jejich pokřiková-
ní nemáme reagovat, takže 
jsme se vždy jen tak nenápadně 
poohlídli.  

Už jsme pomalu mířili k jedné z 
budov, ve které se nachází mj. 
místnost „diskuzní klub“. V 
tomto příjemném moderním 
prostředí na nás už hodinu a 
půl čekalo asi deset vězňů a 
psycholožka. Všichni zde byli 
dobrovolně. Mezi vězni byli 
kromě Čechů i Ukrajinci, Jugo-
slávci a Gruzínci, odsouzeni 
převážně za majetkovou trest-
nou činnost. Potom, co jsme 
byli navzájem rámcově předsta-
veni, jsme jim vysvětlili, kdo že 
jsou to ti roveři a rangers a oni 
na nás na oplátku vybafli s přá-
ním, jestli bychom nemohli jít s 
nimi na oběd. To nám nebylo 
dovoleno, takže jsme mohli 
začít s diskuzí, ve které – co se 
týče mluvení – byli aktivnější 
oni.  Stihli jsme vystřídat mno-
ho témat. Když jsme se jich 
ptali,co zde jedí, zaslechli jsme 
odpovědi typu „Snídaně, oběd, 
večeře a občas mandarinka.“ a  
„Samé blafy, každý den 
knedlík.“ I když je k dispozici 
kantýna, k jídlu si toho většinou 
moc nekoupí, protože stokoru-
nové měsíční kapesné prý vy-
stačí tak akorát na cigarety a 
hygienické potřeby. Pobyt ve 
vězení se platí, takže čím déle 
tam člověk je, tím více věznici 
dluží potom, co odchází.  

Hodně jsme se bavili o tom, co 
vůbec dělají. Mají povinnou 
procházku 1x denně, mohou 
využít některých kroužků (např. 
posilovna, fotbal), v určité dny a 
časy se mohou dívat na televizi, 
ale sami říkají: „Pořád tam dá-
vají to samé“. Zkrácení času 
televize je jedním z mírnějších 
trestů, mezi ty drsnější patří 
uzavřená cela („díra“). Odměny 
a pochvaly existují, ale udělují 
se jen zřídka. Věřící zde mají 
dva duchovní a modlitebnu. 

Snad všichni si stěžují na vězeň-
ský stereotyp i na to, že pobyt 
nevede k žádné nápravě. Prý se 
spíš naučí nové metody od ji-
ných. „Cílem uvěznění osob je 
nejen jejich resocializace, ale též 
ochrana společnosti před další 
kriminální činností odsouze-
ných,“ upřesnil nám speciální 
pedagog.  

„A co Vánoce?“ zeptali jsme se. 
„Úplně nejlepší. Dárky si nedá-
váme, spíš krademe jeden od 
druhého.“ Nicméně vymezený 
čas se chýlil ke konci a pomalu 
jsme se s nimi museli rozloučit. 
Ještě si  na nás stihli vynutit 
pokřik, na oplátku nám bohužel 
žádný nepředvedli.  

Skupinku vězňů v diskuzním 
klubu vystřídal jeden slušně 
vypadající ukrajinský vězeň, jenž 
je odsouzen za loupež, kterou 
prý nespáchal. Nikoho nezajíma-
lo, že má osm lidí,, svědčících 
jeho nevinnu a že by se musel 
pohybovat rychlostí 300 km/h, 
aby se vůbec dostal na místo 
činu. Trest si pyká už tři roky, 
čtyři ho zřejmě ještě čekají, 
pokud mu prezident neudělí 
milost nebo pokud neuspěje se 
stížností u soudu ve Štrasburku. 
Na Ukrajině má rodinu, která za 
ním z finančních důvodů nemůže 
jezdit. Tak se aspoň stará o 
zahrádku a je jediným rusky 
mluvícím ve Vinařické věznici, 
kdo pracuje.  

To byla poslední věc, kterou 
pro nás vedení věznice ve spolu-
práci se zaměstnanci připravili. 
Chtěl bych jim touto cestou 
ještě jednou poděkovat, pro 
všechny to byl silný zážitek. Pak 
už jsme si jen prošli celý areál 
zpět, vězeňské službě jsme vráti-
li legitimace a po dvou hodinách 
jsme byli rádi, že už jsme zase 
„venku“. 

Za Excalibur napsal Štaflík 

www.volny.cz/vsvinarice, http://
www.vscr.cz/vinarice (webové 
stránky věznice) 
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Vězeňská knihovna 

Hřiště, po levé stra-

ně ubytovny 



Po 17:00-19:00 1. oddíl Lvíčata 5-10 let 
St 17:00-19:00 1. oddíl Camelot 10-15 let 
Čt 19:00-21:00 925. Excalibur >18 let 
Čt 17:00-19:00 929. 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. 
1/1052. Pro-
síme zaklepat 

Po 16:00-17:30 80. oddíl Trpaslíci 5-10 let 
Po 18:00-19:00 

80. oddíl Osmdesátka  St 16:00-17:00 
St 17:00-18:00 

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 16:00-17:00 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 
vedoucího Michala Malíka, 
přezdívkou Krišot, e-mail: 
MKrM@seznam.cz, mob. 
+420 721 023 382. 

Čt 
1 7 : 0 0 -
18:00 

Kůzlata 
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.budmesipe
m.cz 

Tým Luk: 

Albertka 

Amico 

Boxer 

Flek 

Grizzly 

Krišot 

Manda 

Myška 

Pošťák 

Rohlíček 

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 

„Sto mužů může postavit tábor, jenom žena dokáže vytvořit domov.“ (Konfucius) 

Foto: Kulda 

Foto: Camelot 

Foto: Flek 

Foto: Kobiha 


