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Patičky stránek jsou od Teepeeho. Je to soubor neuvěřitelných, leč nejspíš pravdivých zkazek o hrdinovi jménem Chuck Norris. 
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M 
ilí čtenáři Luku! 

Vítejte u zbrusu 

nového trojčíslí, 

které zasahuje 

dokonce do tří ročních obdo-

bí. Ovšem s nadcházejí-

cím jarem dostává Luk novou 

mízu a probouzí se k životu. 

Od začátku dubna přebírám kom-

pletně své šéfredaktorské povin-

nosti - příští číslo uţ bude tedy „se 

vším všudy― na mně - a já doufám, 

ţe se nám Luk podaří udrţet pro-

buzený.  

Speciální trojčíslí alias Nová míza. 

M I K R OM I K R O -- C E L E B R I T YC E L E B R I T Y   

M I K U L Á Š S K Ý  S E M I N Á ŘM I K U L Á Š S K Ý  S E M I N Á Ř   

T Ý D E N N Í „ E R A S M U S ― ? !T Ý D E N N Í „ E R A S M U S ― ? !   

P R O Č  K R I Š OT  V E D E  O D DP R O Č  K R I Š OT  V E D E  O D D Í LÍ L   

S VAT B A  F L E K A  A  M A RT IS VAT B A  F L E K A  A  M A RT I N YN Y   

G R I Z Z LY H O  Z I M N Í  P Ř Í RG R I Z Z LY H O  Z I M N Í  P Ř Í R O D AO D A   Foto: Amico 

V tomto čísle se můţete těšit na 

fotky a reportáţ z výpravy, na ex-

k lu s ívn í  repor tá ţ - rozhovor 

z Mixemu aneb z Mikulášského 

semináře, na zpravodajství o aktuál-

ním dění, na uměleckou fotosérii či 

na aktuality ze ţivota členů středis-

ka.  

Závěrem mi nezbývá nic neţ podě-

kovat všem těm, kteří se na tomto 

čísle nejen fysicky, ale i „duchovně― 

podíleli - podporou, kreativitou, 

nápady a dobrou vůlí.  

Jmenovitě Boxere, Fleku, Grizzly, 

Krišote, Kuldo, Mando, Štaflíku, 

Teepee, Tome, Veverko (a 

další dobrodinci), díky! 

Přeji všem příjemné počtení, 

spoustu jarního slunce a ener-

gie a brzy nashledanou/

počtenou! 

Anna Koutská - Amico 

šéfredaktorka 
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Krátké zpravodajství 92. střediska Šípů 

V 
ítejte u krátkého a 

Flekem komentova-

ného zpravodajství o 

událostech, které se týkají 

našeho střediska a jeho čle-

nů.  

 

Celostředisková výprava se po-

vedla. Skvělé programy, hry, dob-

rá základna a atmosféra… to vše 

přispělo k tomu, ţe výprava do-

stávala v závěrečném  hodnocení 

nejčastěji jedničku. Děkuji všem, 

co se zapojili a zejména Irminsulu, 

za pomoc. 

Oddíl Trpalíků ma nový web. Uţ 

jste ho viděli? Ţe ne? No tak to se 

podívejte na  

http://www.trpaslici80.wz.cz/. 

Oddíl Mravenců  rozdělil schůzky 

tak, ţe holky začínají o 30 minut 

dříve neţ-li kluci. Část programu 

je tedy zvlášť a část je společná. 

Vyhovuje to jak dětem, tak ve-

doucím.  

 

Zástupci ústředí Junáka se setkali 

s šéfem MHMP Pavlem Bémem. 

Jedním z bodů jednání byl i pře-

vod vlastnictví klubovny Práčská 

ve vyuţití naším střediskem. V 

současnosti se objekt předává 

MHMP na Prahu 10, ale snad se 

podaří zapsat naše středisko jako 

věcné břemeno.  

V neděli 20.12. jsme před koste-

lem sv. Jana Křtitele v Hostivaři   

rozdávali Betlémské světlo. Světlo, 

které se kaţdoročně zapálí 

v Betlémě, a pak putuje do všech 

domácností napříč Evropou, se tak 

dostává i k nám právě díky aktivitě 

skautů. Účastníky adventního kon-

certu náš dárek potěšil.  

 

Začátkem roku 2010 nás opět 

čeká proces registrace, ale tento-

kráte v novém on-line kabátě. Tj. 

kaţdý vedoucí bude zapisovat data 

přímo do centrálního systému a 

odpadne tak sloţitý proces spojo-

vání dat jednotlivých oddílů. Údaje 

budou navíc vţdy aktuální, bude 

moţné připisovat nováčky a v 

přípravě je třeba i tisk seznamu 

účastníků výprav, atd. Snad tedy 

nový systém ušetří nějaký ten čas 

a budou se zas o něco více moci 

věnovat přípravě oddílového pro-

gramu. 

A co nás čeká v roce 2010? 

Abychom opět získali novou sílu 

a určili si další aktivity střediska, 

tak jsme naplánovali pro všechny 

vedoucí oddílu a další dospělé 

členy  Činovnický výjezd. V půli 

února si tak pojedeme uţít ra-

dosti na sněhu. 

 

Martina a Pavel Koneční (Flek)  si 

dovolují oznámit, ţe pokud půjde 

všechno jak má, se na konci červ-

na rozroste potenciální řada 

budoucích členů Junáka o novou 

osobu. Zda to bude kluk či holka 

ještě není známo.  

 

Do nového roku nás uvítaly nové 

skautské časopisy. Se zaplacením 

ročního registračního poplatku 

totiţ získá kaţdý člen nárok na 

jeden ze skautských časopisů 

odpovídající jeho věkové katego-

rii. Pět-krát do roka bude vychá-

zet Světýlko pro nejmladší, Skaut 

pro věk od 10 let do 15 let. Pro 

ještě starší (tj. rovery) časopis 

Kmen a dospělí mají Skautský 

svět. Věřím, ţe jeden z časopisů 

dorazí i do Vaší schránky (buď 

přímo Vám či Vašemu dítěti). V 

případě zájmu (třeba pro souro-

zence, známé či pro Vás) si kaţdý 

bude moci doobjednat časopisy 

navíc u svého vedoucího. 

 

Pro LUK zpracoval Flek 

Chuck Norris naučil šmirgl, jak být drsným.  

http://www.trpaslici80.wz.cz/


Pokračování střediskového zpravodajství 

Oslava 20 let znovu vzkříšení 

střediska proběhne 9.5.2010. 

Jsou zváni všichni přátelé střediska, 

rodiče, bývalí členové i děti. Těšte 

se na oslavy! 

 

Nové podsady pro tábory poří-

dí středisko pro své oddíly, tak aby 

měly děti pohodlné spaní. Bude 

jich celkem 12! 

 

Aby svateb nebylo málo, vdává se 

nám letos další vůdkyně - 

Chip. Celou v bílém ji můţete 

vidět 15.května!   

 

A kdy budou mít oddíly letos 

tábory? A kam pojedou? 

Trpaslíci 10-24.7- Šluknov 

Camelot 2-23.7 - Šluknov, Con-

cordia - Maďarsko  

Osmdesátka – 3-17.3.  

Lvíčata 3.-17-3., Lvíčata mladší 10

-17.3.  

Irminsul - Puťák Ukrajina,2.-11.7. 

Excalibur – 14-21.8.,  

 

Kartu JUN mohou vyuţívat všich-

ni členové střediska. Slevu 5% 

můţete vyuţít na nákup jak skaut-

ských košil, tak i dalšího tábornic-

kého vybavení. 

 

7-9.5.2010 proběhne Obvodní 

setkání. Budou opět mezi sebou 

soutěţit  hlídky skautů, skautek, 

světlušek i vlčat. Setkání pro-

běhne na Kokořínsku a koordi-

novat celou skupinu z Prahy 10 

bude Shorty-vedoucí našeho oddí-

lu Camelot 

 

S přestávkou se vracíme i k účasti 

na evropském skautském víkendo-

vém setkání - Intercampu - 

19-24. 5. 2010 (pořádá výpravu 

Shorty a Tuleň – šéf akce). Podá-

vají ţádost o dotaci. 

Pro všechny vedoucí a starší členy 

našeho střediska - tak zvané Old-

skauty byla zřízena nová emailo-

vá konference - 92-

os@googlegroups.com. Bude-

me se zde domlouvat na společ-

ném trávení volného času. Vloni uţ 

jsme byli  na bowlingu a moto-

kárách. :) 

 

Víte, ţe 92.středisko má svou 

stránku na Facebooku? Staňte 

se Fanouškem!! 

A co víc, hledáme někoho, kdo by 

nám pomohl facebookovskou 

stránku aktualizovat—přidávat 

odkazy na fotogalerie atp. Kdo se 

hlásí? 

 

Výjezd činovníků střediska uţ 

avizoval Flek, ale protoţe nám 

proběhl, můţeme vám přinést i 

aktuální svědectví. Celkem se ho 

zúčastnilo  na 30 dospěláků! 

Lyţovali, jsme, běţkovali jsme, 

prošlápavali jsme si cestu zasněţe-

nými pláněmi, zahráli si hru Skaute 

nezlob se a vyzkoušeli si diskusní 

metodu Open space. Přišlo i na 

stmelovací hry a filmový večer. 

Všichni zúčastnění se jiţ těší na 

příští rok! Děkujeme Flekovi za 

výborné horské ubytování!  

 

Tee-pee se nám vrátil po půl 

roce z programu Erasmus z 

Grazu. Umí o tro-

chu lépe německy a 

poznal něco z Biome-

dicínského inţe-

nýrství. Přesto se 

rozhodl změnit obor a inţenýrský 

titul bude chtít získat v oboru 

Ekonomika a management v elek-

trotechnice. 

Amico se nám vrátila po tří-

měsíční zkušenosti z němec-

kého Augsburgu. Umí o něco 

lépe německy neţ Tee-pee a přivá-

ţí si zkušenosti s bořením mýtů o 

Německu :). 

 

Kulda se vrátil s Kolenem z 

lyžovačky v Itálii. Koleno ve 

zdraví, Kulda se zlomeným loktem. 

 

 Členové našeho střediska se také 

hojně zúčastnili Mikulášského 

víkendu - celovíkendového setká-

ní všech Roverů a Rangers z České 

republiky. Součástí byly workshopy 

na téma svoboda, Taneční večer, 

Komponovaný hudební večer a 

Filmové tematické dopoledne. 

Celou reportáţ od Tee-peeho si 

můţete prohlédnout v elektronic-

ké verzi časopisu Roverský 

kmen. Těště se nejen na rozho-

vory se známými osobnostmi! 

Více online 

 

Střediskový ONLINE BA-

ZAR!, kterou zařídil Mýval je vám 

k dispozici. Můţete nově nabízet a 

hledat vaše krojové košile a jiné 

tábornické vybavení. Najdete ji na 

http://1lvicata.wz.cz/bazar.php 

 

Aktivní složka nápoje Red Bull je pot Chucka Norrise.  

„Oslava 20 let znovu 

vzkříšení střediska 

proběhne 9.5.2010“ 
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(pokračování z předchozí strany) 

„Kdy budou mít od-

díly letos tábory?“ 

http://krizovatka.skaut.cz/docs/?act=get&check=3ae0bf45cf06886e2c8873113b731e53&id=2951&flash=show
http://krizovatka.skaut.cz/docs/?act=get&check=3ae0bf45cf06886e2c8873113b731e53&id=2951&flash=show
http://krizovatka.skaut.cz/docs/?act=get&check=3ae0bf45cf06886e2c8873113b731e53&id=2951&flash=show
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Svatební den Fleka a Martiny 

V 
roce 1997 to začalo 

a 3. října 2009 v 

14:45h vstoupilo do 

nové fáze slavnostní výmě-

nou prstýnků na zámku Ko-

nopiště. Věřte nebo nevěřte, 

ale je to tak! Martina Novot-

ná a Pavel Konečný - Flek si 

řekli „Ano― „Ano―.  

Pro LUK zpracoval Flek 

Rodina 

Jedinečný den... 

Sluší jim to... 

Všech téměř sto hostů 

Chuck Norris rozbrečí cibuli.  



Někteří lidé mají jednu mozkovou hemisféru větší než druhou, Chuck Norris má větší obě.  

Vánoční výprava Lvíčat. 

A 
hoj, jsem Lvíče, 

maskot 1. oddílu 

světlušek a vlčat 

Lvíčata z 92. stře-

diska Šípů. Občas se uvidíme, 

abych Vám převyprávěl zážit-

ky, které s ostatními dětmi 

prožíváme na výpravách a 

ostatních akcích. Dnes Vám 

chci povědět, jaká byla naše 

vánoční výprava. 

Vánoční výprava se konala od 18. 

do 20. prosince na skautské zá-

kladně v Doksech. Jelikoţ měl náš 

autobus zpoţdění, nestihli jsme 

vlak. Vedoucí vyuţili dvě hodiny 

volna a my si mohli zabruslit na 

ledu u Edenu, někteří z nás si to 

vyzkoušeli poprvé, ale všichni byli 

nadšeni. Přesto jsme se uţ těšili na 

základnu, protoţe ten víkend byla 

opravdu hrozná zima. 

Mýval jel tentokrát s jídlem a jiný-

mi věcmi autem, takţe mohl zato-

pit a my tak přišli do tepla. Na 

základnu jsme dorazili aţ téměř 

v deset hodin večer, takţe jsme šli 

rovnou spát. Byli jsme moc unave-

ní a tak jsme vstávali aţ v osm 

hodin ráno, coţ velice ocenili ve-

doucí. K snídani jsme měli vánoč-

ku, tedy správný vánoční pokrm. 

 Dopoledne j sme vyrábě l i 

z barevných papírů ozdobičky na 

stromeček, moc se nám povedly. 

Pak jsme šli na chvíli ven, abychom  

 

 

si také uţili ten skvělý sníh. Někte-

ří z nás měli s sebou boby a lopaty 

a tak jsme se na nich střídali. Jeli-

koţ ale nedošlo na všechny, snaţili 

jsme se vymyslet na čem by se 

dalo téţ jezdit. Sára jezdila na pet 

lahvi a Rybka zase na poklici od 

auta. Někdy umíme být moc vyna-

lézavíJ. K obědu byla polévka, kte-

rá nás výborně zahřála. O poled-

ním klidu jsme vyráběli řetězy 

z jablek, mrkví, piškotů a starého 

pečiva, které jsme dostali od rodi-

čů, abychom mohli nakrmit také 

zvířátka. Chtěli jsme, aby také 

dostali něco k Vánocům. 

Zbývalo uţ jen najít správný stro-

meček, který bychom papáním pro 

zvířátka ozdobili. Chvilku nám to 

trvalo, ale našli jsme ten pravý. U 

něj jsme si zazpívali pár koled a 

popřáli zvířátkům dobrou chuť. 

Na základně jsme s Mandou a 

Delfínem vyráběli ozdobičky 

z drátků a korálků a lodičky ze 

svíček a ořechů. 

Stromeček, který našel Mýval 

v lese, jsme nádherně vyzdobili a 

uţ jsme se moc těšili na večer. 

Vedoucí vařili štědrovečerní večeři 

a připravovali vánoční výzdobu. 

Pro tuto slavnostní příleţitost jsme 

se oblékli do kroje (tedy, ti co ho 

měli, já samozřejmě ano) a zpívali 

koledy. Pak uţ se podávala štědro-

večerní večeře, řízek s bramborem 

a pro ty co chtěli s bramborovým 

salátem.  

Stůl byl vyzdoben svíčkami a limo-

nádou jsme si  připili na další shle-

dání v příštím roce a pustili se do 

jídla. Nikdo nevstával podle tradi-

ce od stolu, aţ kdyţ všichni dojed-

li. Po večeři jsme ochutnali cukroví 

a pak přišlo rozdávání dárků. 

Pod stromečkem jich byla spousta 

a kaţdý dostal minimálně deset 

dárků. Paráda, všude po stole se 

válel balicí papír a stuhy a my byli 

moc šťastní. Pak jsme pouštěli 

lodičky a pak mazali na kutě. 

Na vedoucí zbyla spousta uklízení. 

V neděli jsme snídali cukroví a pak 

vyrazili ven bobovat. Jezdili jsme i 

na pytlích a hráli hry. 

Venku bylo minus 12 stupňů, tak 

jsme pospíchali zpátky na základnu, 

ohřát se. Pak jsme vyráběli svíčky. 

Některým z nás to moc nešlo, tak 

nám Manda pomáhala, Mýval roze-

hříval vosk a Delfín vařil oběd. Ve 

shonu se nám špagety trošku slepi-

ly, ale i tak oběd kupodivu většině 

chutnal. 

Po obědě jsme si zabalili a ti zku-

šenější, kterým to trvalo méně neţ 

hodinu pomáhali uklízet. Jelikoţ 

jsme neměli moc času, Mýval nám 

vzal batohy na nádraţí autem, 

abychom tam byli rychleji. Pak uţ 

jsme drandili vlakem domů. 

Z výpravy jsem si odvezl spoustu 

dárků a hezké vzpomínky, Vánoční 

výpravy jsou vţdycky príma. 

 

S pozdravem Vaše 

 

Lvíčátko 

Svíčkové lodičky. Nadílka. 

Sváteční večeře. 

S větrem v zádech. 

V Edenu. 
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Chuck Norris zrušil periodickou tabulku prvků, protože uznává pouze prvek překvapení.  

Proč vedu ... oddíl? 
C 

o a proč dělají vůdci 

oddílů, kmenů, stře-

diskoví zpravodajo-

vé... Někdo se realizuje ve 

vedení oddílu, jiný například v 

propagaci či hospodaření 

střediska. Spojuje je vůdčí 

pozice a to, že věnují pro 

skautskou činnost mnoho 

času a energie. Co jim činnost 

přináší a co je motivuje? Na 

tyto otázky odpovídá Krišot, 

který vede oddíl světlušek a 

vlčat Kůzlata  našeho středis-

ka. Proč vede oddíl? 

To je otázka, kterou si kaţdý ve-

doucí musí pokládat kaţdou chvíli. 

Existuje celá řada důvodů, které 

by samy o sobě pro motivaci pro 

práci u oddílu stačily. K samotné-

mu vedení je ale jistě potřeba víc 

důvodů, které se musí protnout. 

Nedokáţu posoudit, které z důvo-

dů jsou pro mne těmi rozhodující-

mi. Vidím jich zkrátka celou řadu, 

a ty mají dohromady váhu vskutku 

drtivou. 

Kdyţ se na tuto otázku snaţívám v 

myšlenkách odpovědět sám sobě, 

vnímám to jako průnik dvou rovin. 

Ve skautu jsem něco přes deset 

let, coţ je právě polovina mého 

ţivota. Prošel jsem všechny vý-

chovné kategorie, projezdil jsem 

celou republiku, proţil mnoho akcí 

a dostal mnoho příleţitostí se 

něco učit nebo si něco vyzkoušet. 

Kdyţ procházím svoje deníčky i 

nezapsané vzpomínky, říkám si, ţe 

jsem toho zaţil o mnoho víc, neţ 

většina mých vrstevníků, nemluvě 

o tom, co vše mi skautování můţe 

nabídnout a nabízí teď. 

První rovinou je tedy pocit, ţe 

bych měl nabídnout podobnou 

příleţitost i dalším – nějak předat 

dál, to co jsem dostal. To ale od-

povídá na jinou, obecnější otázku, 

a to: proč pracuju pro skauty. 

Proč ale zrovna oddíl? K vedení 

oddílu jsou přece potřeba ještě 

další motivace. 

Moţná to bude znít kacířsky, ale 

jeden z důvodů, proč vedu oddíl, 

je myšlenka: „někdo to přece dělat 

musí―. Vidím okolo sebe hodně 

lidí, kteří chtějí přeskočit působení 

u oddílu a vrhnout se na práci ve 

vyšších sloţkách. Dá se chápat 

proč: je tam více podnětů, více lidí, 

se kterými je moţno se stýkat, je o 

vás více slyšet, více se o vás mluví 

a jste zkrátka tak nějak důleţitěj-

ší... Prostě paráda. Mám ale dojem, 

ţe se občas zapomíná, ţe Junák 

jako organizace je postavena a má 

smysl v tom, ţe pracuje s mládeţí. 

I kdyţ mě práce na všelijakých 

pozicích také láká, leckde se i dosti 

aktivně zapojuji, práci u oddílu 

vidím jako určitý základ portfolia 

kaţdého aktivního činovníka. 

Mimoto vidím ve vedení oddílu 

unikátní moţnost naučit se velké 

hromadě věcí, od práce s dětmi, 

vedení teamu, komunikace s rodi-

či, střetu s vlastní odpovědností a 

jinými a jinými. Vedení oddílu by se 

krom toho mohlo za pár let cel-

kem dobře vyjímat v osobním CV 

a v neposlední řadě je to argument 

pro mé vnitřní dialogy, který pod-

poruje tvrzení, ţe nemůţu být 

úplně k ničemu. 

Krišot 

Krišot 

„Mám ale dojem, že 

se občas zapomíná, 

že Junák jako orga-

nizace je postavena 

a má smysl v tom, 

že pracuje s mláde-

ží.“  

Reportáž: MIXEM  
1. Po kolikáté jsi byl /a na 

Miquiku? Hm, tak to se budu 

muset chvilku zamyslet. Poprvé 

jsem byl na Mikulášském semináři 

s tématem Totalita aneb cesta tam 

a zase zpátky v roce 2005. Od té 

doby jsem nevynechal ani jednou, 

t a k ţ e . . . c e l k e m  p o č t v r t é . 

2. Přijel/a jsi sám/a, s kme-

nem?Pro Irminsul nebyl Miquik 

kmenovou akcí. Ale sám jsem 

rozhodně nebyl. Na víkendu jsem 

se potkal s kamarády, které znám 

z odjinud a třeba na tanečním 

večeru bylo hodně lidí z Excalibu-

ru.  

3. Kterou část máš nejradši? 

Kterou část víkendu vynechá-

váš?Řekl bych, ţe se to u mě v 

průběhu času proměnilo. V pat-

nácti, šestnácti letech jsem se těšil 

na Polibek múzy a sobotní seminář 

a celý Miquik byl pro mě velkou 

událostí. Čím jsem starší, tím více 

preferuji Taneční večer a ostatní 

části mě uţ tolik nedávají. Vyne-

chám většinou nedělní promítání 

filmů. 

4. Co ti zůstalo v paměti? / Co 

se ti vybaví, když se řekne 

loňský mixem? Rozdělím to na 

tři vzpomínky, co se mi okamţitě 

vybavily, z tří částí Mikulášského 

víkendu: První vzpomínka je z 

Polibku múzy a pojí se s novým 

způsobem bodování uměleckých 

děl účastníky Polibku: Stál jsem 

před fotkami a lepil k nim body, 

které jsme dostali při příchodu do 

KD Krakov. 

Druhá je z Mikulášského semináře 

na volitelný seminář doktora Ivana 

Ryndy: Je fajn, kdyţ se člověk při 

vyprávění dokáţe takhle rozvášnit. 

Bylo vidět, ţe ten a ten problém 

mu přijde zásadní a nedokáţe po-

chopit, proč se neřeší. Na druhou 

stranu je doktor Rynda vtipný, 

mnohdy ironický, některá témata 

dokáţe dobře zlehčit a bylo vidět 

ţe bere celkově ţivot s nadhledem 

a přednášku vzal pro nás spíš víc 

jako divadlo neţ suchý výklad. 

Vzpomínám si na to, jak nám uka-

zoval údajně nejdelší stranu (1100 

znaků; pozn. normostrana má 

1200 znaků) z rigorózní práce 

poslance Marka Bendy na plzeň-

ských právech. Uţ zdálky bylo 

vidět řádkování 2 a velikost písma 

14, takţe se nedívím, ţe 109-ti 

stránková práce se při přepočítání 

na normostrany smrskla na 57 

stran. 

V neposlední řadě si pamatuji na 

Taneční večer. To je má nejsilnější 

a nejlepší vzpomínka - pěkně jsem 

se pobav i l  a  za t ancova l . 

5. Překvapila tě nějaká změna 

oproti minulým ročníkům? 

Jak uţ jsem psal výše - bodování na 

Polibku múzy. 

6. Na co se budeš těšit příští 

rok? 

Taneční večer; setkání s těmi, 

které jsem uţ dlouho neviděl... 

P
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Tom 

„Je fajn, když se 

člověk při vyprávění 

dokáže takhle roz-

vášnit.“ 
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Chuck Norris umí prásknout otáčivými dveřmi.  

S Grizzlym zimní přírodou. 

V 
 80. Luku jsme 

se mimo jiné 

zabývali barvami 

podzimu a padá-

ním listí, tentokrát vstoupí-

me do mrazivého ledna, 

kdy skutečná zima teprve 

začíná. Příroda je promrzlá  

a tiše spí pod sněhovým 

příkrovem. Sněhový plášť 

vytvořil z lesa, polí a luk 

převážně černobílou pohád-

ku. Tajemné ticho jen občas 

poruší padající sníh z větví, 

jindy se ozve i hlasitý 

praskot větví lámajících se 

jeho přetížením. Jinak ticho. 

Příroda se zdánlivě svlékla, je 

holá, můţeme pozorovat její 

tvary. Jsou rozmanité a charak-

teristické. V létě a na podzim 

jsme poznávali stromy a keře 

nejlépe podle listů, ale co teď? 

V zimě je nejlepší příleţitost 

pozorovat rozdíly ve větvení 

stromů a tvaru jejich koruny a 

podle toho je uţ na dálku po-

znávat, např. na obr. 1.  Svá 

pozorování se snaţme zachytit 

jednoduchými náčrty (aby nám 

nezašlo za nehty). 

Kdyţ přijdeme blíţ, můţeme se 

přesvědčit, zda jsme uţ zdálky 

strom správně poznali, a to 

podle pupenů. Pupeny různých 

druhů našich listnatých stromů a 

keřů mají tak různý tvar, často i 

barvu a postavení na větévce, ţe 

podle nich můţeme poznat 

spolehlivě dřeviny i v zimě, kdy 

nemají listy. Klíč k jejich určení 

s perfektními obrázky je 

v Zálesácké praxi, pozoru-

hodné příručce, na str. 86 aţ 

121, kterou máte ve středis-

kové knihovně. Přineste si 

větvičky s pupeny do klubov-

ny, vystavte si je v Zálesáckém 

muzeu a můţete uspořádat 

soutěţ v jejich poznávání. Zde 

pár příkladů na obr. 2. 

V lese zůstávají zelené porosty 

mechů. Lišejníky jsou jediné 

rostliny, jejichţ vzhled se bě-

hem roku nemění, jsou stejné 

v létě jako v zimě (obr.3).  

Na polích, ale i ve městě, 

v parcích, zastihneme hejno 

havranů, na polích menší spo-

lečnosti vran šedivek nebo 

vran černých. Havrani, starší 

neţ jeden rok, mají olysalý 

kořen statného zobáku, tak je 

od vran dobře odlišíme. 

V zimě jsou u nás hostující 

havrani, přilétají pravidelně 

koncem října z východní Evro-

py, zatímco naši havrani odlé-

tají do západní Evropy. Kdyţ 

při zimní výpravě spatříte 

zrána jejich obrovské hejno, to 

se ze svých „stromů na spaní― 

vydávají na denní potulku kraji-

nou v okruhu 20 km po polích 

i smetištích, večer se pak vra-

cejí společně za patřičného 

hlukového doprovodu do 

kolektivních loţnic, stromů 

v hájku či parku. Svou hlučnos-

tí nejsou dobrými sousedy. 

U nás, na Zahradním Městě, 

v zimě poletují hlavně sýkory 

koňadry a kosi, straky, zatoulá 

vzácně i sojka, viděl jsem i 

hýly, jejichţ samečci mají te-

meno hlavy černé a krásně 

červenou hruď. Před dvěma 

roky zavítalo na dříšťálový keř 

u našeho domu několik brko-

slavů severních, krásně zbarve-

ných ptáčků, jeţ pilně sezobáva-

li jeho červené plody. Před 

našim oknem směrem na jih 

stojí jehličnan douglaska, bohatá 

zejména na vrcholu na šišky. 

Loni v zimě přiletěl párek kři-

vek obecných (obr.4) a svými 

překříţenými zobáky se do těch 

šišek pustily, aţ to lítalo, jak 

vyštípávaly semínka. Na druhý 

den se konal nálet celého hejna 

křivek a douglasku od šišek 

dokonale oholily.  

Chce to se jen dívat a všímat si, 

co je kolem nás. 

Pokud se vám stane, ţe vám na 

výpravě začne padat sníh 

v jednotlivých „hvězdičkách―, 

pak při dopadu na látku např. 

rukávu uvidíte jednotlivé pa-

prskovité destičky, někdy i 3 

mm v průměru. Máme-li lupu 

sebou, pak hurá, rychle, nedý-

chat na ně, kaţdá je jiná, zákla-

dem je však šestiúhelník a jeho 

osy s bohatě narostlými pa-

prsky. Kaţdá tato hvězdička 

sněhu je kostrovitě vyvinutý 

krystalek ledu. O šesterečné 

souměrnosti vloček napsal 

učený spisek slavný astronom, 

Jan Kepler, prý kdyţ přecházel 

s přítelem po Karlově mostě a 

na rukávě spatřil toto dílo pří-

rody.Na obr. 5 sněhové vločky, 

krystalky ledu. 

Tak zase někdy příště o přírodě 

s Grizzlym.  

Lišejníky:  

1 lišejník zeměpisný, 2 duto-

hlávka lesní,  

3 dutohlávka sobí,  

4 dutohlávka třásnitá,  

5 hávnatka psí,  

6 terčovka bublinatá,  

7 pukléřka islandská. 

Obr.3 

Klíč k jejich určení 

s perfektními obrázky je 

v Zálesácké praxi, pozoru-

hodné příručce, na str. 86 

až 121, kterou máte ve 

střediskové knihovně. 

Obr.1 
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Když Arnold ve druhém Terminátorovi říká "Já se vrátím", myslí tím, že jde požádat Chuck Norrise o pomoc.  
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Co právě dělám... 

C 
o právě dělají? 

Lidé ze střediska 

krátce představují, 

čím se touto dobou zabý-

vají, co dělají, na čem pra-

cují atp. 

Mám prázdniny. Takţe nedě-

lám skoro nic. Posledních pár 

týdnů bylo totiţ trochu hek-

tických. Vrátila jsem se trochu 

v čase a po dlouhé době jsem 

zase zaţila přípravu školních 

besídek, vánoční výzdoby 

třídy apod. A nestačila jsem se 

divit, jak ti naši prvňáci zahráli 

anglicky pohádku před spous-

tou rodičů, jako by se nechu-

melilo a vystříhali tolik vloček 

z papíru, ţe uţ se vlastně sko-

ro chumelilo. 18 dětí ve třídě 

má taky 18 různých představ 

o tom, jak vypadá Jeţíšek a 

tady fantazie nebere konce. O 

jeho existenci nikdo nepochy-

buje. I kdyţ někdo mi  říkal, ţe 

prý to na nás dospělé jenom 

hrajou, ţe věří. Aby nemuseli 

kupovat dárky. Kaţdopádně 

poslední školní týden byl 

skvělým naladěním na Vánoce. 

Nevadí, ţe moje nákupy dárků 

a cukroví musely jít stranou. 

Uţ se těším, aţ se po prázdni-

nách dozvím, kdo Jeţíška za-

hlédl koutkem oka odlétat od 

vánočního stromečku. Veverka 

„Vrátila jsem se tro-

chu v čase a po 

dlouhé době jsem 

zase zažila přípravu 

školních besídek, 

vánoční výzdoby 

třídy apod. A nesta-

čila jsem se divit…“ 

Týdenní „Erasmus“?! 

Ž 
e byste si rádi vyzkou-

šeli studium v zahraničí, 

ale zmizet na semestr 

se zdá býti dlouho? Kdyby to 

šlo takhle třeba jen na tý-

den... 

Pokud jste nebo plánujete být 

studenty ČVUT, pak jásejte - 

neboť tam se tato moţnost nabízí. 

Nejde přímo o Erasmus, ten vý-

měnný program se nazývá 

ATHENS (jedná se o zkratku, s 

řeckým hlavním městem to zřej-

mě nemá moc společného) a 

spolupracuje v něm kolem 12 

evropských technických škol (od 

Istanbulu přes Lisabon po Varša-

vu). Jezdí se 2x ročně (v listopadu 

a v březnu) - přijedete v pátek, v 

sobotu a v neděli máte většinou 

doprovodný program (poznávání 

města atp.), od pondělí do pátku 

intenzivně studujete jeden vybraný 

předmět a v sobotu jedete domů, 

nebo si ještě na vlastní náklady 

uţíváte krás města. 

Já jsem si pro uplynulý listopad 

vybral kurz Future Challenges in 

Sciences and Technologies na 

prestiţní výběrové paříţské škole 

TELECOM ParisTech. Finanční 

příspěvek od naší školy pokryl 

téměř celou letenku, celé ubytová-

ní (vč. snídaní) a školné se samo-

zřejmě neplatilo.  

Během pobytu setkal s řadou zá-

drhelů - kdyţ jsem přijel, tak jsem 

se dozvěděl, ţe mě z programu 

vyškrtli (došlo k nedorozumění), 

neschopný personál v mezinárod-

ním hostelu nemluvil anglicky (vč. 

agresivních sekuriťáků), náplň před-

mětu neodpovídala avizovanému 

popisu... I přes to všechno nelituji 

účasti a doporučuji ostatním čvuťá-

kům do toho jít taky.  

Případní zájemci naleznou další 

informace na 

www.athensprogramme.com nebo 

na stránkách ČVUT, kde se ve zprá-

vách z pobytů dozví více o ubytová-

ní, moţnostech stravování, samot-

ných předmětech atp. 

Štaflík 

„Program se nazývá 

ATHENS a spolupra-

cuje v něm kolem 12 

evropských technic-

kých škol (od Istan-

bulu přes Lisabon po 

Varšavu). 

Před školou „Sprchozáchod― Pohled z Tour Montparnasse  



 

 

 

Chvilka táborové poezie 

Ralsko poetické 

Obvodní výjezd 

Ze záběru Boxerova foťáku 

Bermudský trojúhelník byl původně čtvercem - dokud mu Chuck Norris neukopl jeden roh. 

Chuck nadále všem vzkazuje, že další pastvu pro oko najdete v Boxerově virtuální fotogalerii na 

www.ondra72.rajce.net 



 

M 
a j í  m i k r o -

celebrity svědo-

mí? Jak mne 

napadla tato otázka? Proto-

že jsem před nějakou do-

b o u  č e t l  z a j í m a -

vý článek Miloše Čermáka 

(redaktor časopisu Reflex), 

který se zabýval existencí 

m i k r o - c e l e b r i t . 

 

Teď máte dvě moţnosti. Buď 

věnujete trochu času a přečtete 

si tento zajímavý článek a pak 

můţete přeskočit k následující-

mu bloku. Anebo můţete po-

kračovat dále tímto odstavce a 

přečíst si stručné převyprávění 

o b s a h u  č l á n k u . 

Ten se věnuje postřehu, 

ţe když člověk přenese část 

svého života na inter-

net (zaloţí blog, má účet na 

facebooku, atd.), tak se změní 

i jeho chování. 

Najednou část svého okolí za-

čne vnímat jako "publikum", pro 

které více či uměle vytváří něja-

kou svou image. A na světě je 

mikro-celebrita. Jiţ se nemůţe 

chovat jako dříve. Autor blogu 

věnovaného ekologii nemůţe 

riskovat, ţe ho někdo mobilem 

vyfotografuje, jak cpe na sídlišti 

do popelnice igelitku s netřídě-

ným odpadem. Kdyby se to 

dozvědělo jeho padesát pravi-

delných čtenářů, byl by úplně 

znemoţněn.  

A taková mikro-celebrita se 

chová tak, jako by část jejich 

mysli fungovala jako PR od-

dělení. A má to zajímavé dopa-

dy, které pan Čermák začal 

pozorovat i sám u sebe a po-

psal je vtipně ve svém článku.  

 Tak teď jiţ víme, co je to mik-

ro-celebrita a ţe právě určitou 

mírou veřejnosti je ovlivněno 

její chování. Co je však ono 

zmíněné PR oddělení lidské-

ho mozku? Co způsobí to, ţe 

bychom se styděli za nějaké 

chování? Svědomí či snad 

čest? To, co mne na článku 

zaujalo především, je určitá 

paralela mezi chováním autora 

a mým vlastním. Najednou jsem 

měl pocit, ţe jsem svým způso-

bem mikro-hvězda, ale v té 

době jsem ţádný blog neměl. 

Jaké image však hlídalo moje PR 

oddělení? Moje zásady! Moje 

skautské zásady. To je ono. 

Uvědomil jsem si, že tím, že 

se veřejně hlásím ke skautin-

gu, se v mé mysli stávám mik-

ro-celebritou. Někdy je to 

hodně těţké, ale nastavuji si 

očekávané chování a to nejen 

vůči veřejnosti, kolegům v prá-

ci, ale zejména i všem lidem ze 

s k a u t s k é h o  p r o s t ř e d í . 

A nejen to. Uvědomil jsem si 

něco daleko významnějšího. Ţe 

dokonce mám svoji image i sám 

před sebou. A je pro mne ta 

nejcennější. A mám ji dokonce 

rád. 

Asi ze mne skauting udělal 

mikro-celebritu i přede 

mnou samým.  

Flek 

„… začne své okolí 

vnímat jako publi-

kum…. “  

 

„… .. Jako by část je-

jich mysli fungovala 

jako PR oddělení…. “ 

Mají mikro-celebrity svědomí? 
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S 
ešli jsme se před Sta-

roměstskou radnicí, 

kam všichni dorazili 

včas. Bohužel, ani Magnitudo 

nemůže být všude v plném 

počtu – oplakali jsme tedy 

nepřítomnost Pulce a Frů-Frú 

a vydali se hledat Rumpála. 

Dí ky  F a i r ov ý m  mob i l n ě -

komunikačním schopnostem jsme 

ho šťastně našli a dostali práci. 

Jako nejúdernější roverský kmen 

v Praze jsme se ujali nejdůleţitější-

ho úkolu, tedy pověšení nástěnek 

a upevnění samotného Betlémské-

ho světla. Kdyţ jsme zdárně do-

končili tento quest, přišlo na řadu 

neméně důleţité občerstvení. 

V tomto kontextu je velmi pod-

statné poznamenat, ţe jsme byli 

gastronomicky nejlépe vybavený 

kmen v okruhu 10-15km. 

Celou akci „Betlémské světlo― 

provázela velká zima. Proto jsme 

se rozhodli zbavit se jí hraním 

chytrých her. Ta nejchytřejší, kte-

rou pro nás připravil Vůdce teore-

tik, spočívala v konzumaci zavěše-

né zmrzlé mrkve střídající se 

s během po ledovatém chodníku 

za pozornosti médií. (pozn.: vítěz-

ná dvojice = Ijáček + Laura) 

 Hlavně v posledních hodinách 

našeho působení na Staroměst-

ském náměstí jsme byli takřka 

nepostradatelní. Naše hlavní čin-

nost spočívala hlavně v organizaci 

práce ostatních, zvedání průměrné 

inteligence v našem okolí nebo 

zkrášlování prostředí svou přítom-

ností. To jsme zdárně maskovali 

za postávání, klepání se zimou a 

snahu nepřimrznout k jednomu 

místu. 

Kdyţ se začalo stmívat, odhodla-

li jsme se k odchodu. Rozloučili 

jsme se s Rumpálem a odebrali 

se k metru. Zpětně můţeme 

celou tuto akci hodnotit jako 

velmi zdařilý první krok 

k zapsání se do historie skautin-

gu jako nejlepší roverský kmen 

vůbec. 

Betlémské světlo kmene Magnitudo  

Zúčastnili se: Fair, Maruška, 

Ijáček, Laura 

Nezúčastnili se: Frů-Frú, 

Pulec 

Čaj přinesli: Fair (ovocný), 

Fair (ovocný), Fair (ovocný), 

Fair (černý), Laura 

Cukroví přinesly: Maruška, 

Ijáček 

°Magnitudo° 

http://extra.cz/blog/2008/02/ptel-jsem-mikrocelebrita.html
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Po 17:00-19:00 1. oddíl Lvíčata 5-10 let 

Út, St 17:00-19:00 1. oddíl Camelot 10-15 let 

Čt 17:00-19:00 925. Excalibur >18 let 

Čt 16:30-18:30 929. 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 aţ 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-

saţení odpovídajícího věku. 

Dva mládežnické oddíly Irminsûl (16-18 let) a 
Excalibur (18 a starší) s jiţ mnohem náročnějším 

programem, který si sami vytvářejí. 

Jeden oddíl old-skautů pro dospělé členy 

s příleţitostným 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 16:30-18:00 80. oddíl Trpaslíci 5-10 let 

Po 18:00-19:00 

80. oddíl Osmdesátka  10-15 let  St 16:00-17:00 

St 17:00-18:00 

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 poţádejte 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: 

krisotbox@gmail.com,mob. 

+420 721 023 382. 

Čt 
1 7 : 0 0 -

18:00 
Kůzlata 

6 -10 

let 

http://www.budmesipem.cz/
mailto:mailto:konecny.pavel@gmail.com


 

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 

Na čísle se podíleli: 

Amico 

Boxer 

Flek 

Grizzly 

Krišot 

Kulda 

Manda 

Štaflík 

Teepee 

Tom 

Veverka 

 

http://www.budmesipem.cz/ 

casopis.luk@gmail.com 

 

Foto: Hrošík 

Foto: Amico 

Foto: Hrošík 

Foto: Hrošík 

http://www.budmesipem.cz/
mailto:mailto:casopis.luk@gmail.com

