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V roce 2010 si připomínáme 20 let, která prožíváme ve svobodě. Jsem ráda, že se na konci května 

můžeme svobodně rozhodnout, koho budeme volit. Máme možnost volby. /patičky od Veverky/ 
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D 
ostáváme se k vr-

cholu jara, kvetou 

šeříky, odkvétají 

pampelišky a Luk se nám 

zazelenal. 

Když už je řeč o jaru a rozkvětu, 

na konci května nás čekají oslavy 

výročí dvaceti let od obnovení 

činnosti střediska, více se o této 

jedinečné akci dočtete na straně 

4, všichni  přátelé a příznivci  

jsou samozřejmě zváni! 

V tomto čísle si přečtete zajíma-

vou, dokonce dvojitou, reportáž 

92. středisko žije už dvacáté jaro! 
z výpravy Lvíčat očima dvou ma-

minek, nadále uvidíte letošní první 

dámu, pardon, dívku Luku,  něko-

lik fotoreportáží, Grizzlyho jarní 

přírodu, či se dozvíte, co vede 

Chipa k tomu, aby vedla oddíl. 

Rovněž musím upozornit na ne-

příjemnou šluknovskou událost-

byla vykradena naše základna. 

Díky přičinlivým duším bylo sice 

potřebné minimum uvedeno do 

pořádku, škody jsou ovšem veliké 

a potřebujeme pomoc, proto 

prosím věnujte pozornost straně 

3. 

Na závěr mi nezbývá než po-

přát pěkný a nedeštivý zbytek 

května a příjemné čtení, na-

shledanou 29. 5. na oslavě! 

      Amico-Anna Koutská. 

                       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.  

 

Nové stezky pro Světlušky a 

Vlčata jsou na světě! Procházejí 

poslední fází veřejného testování 

než-li dojde k hromadnému tisku. 

Bude to nová, moc hezká a také 

užitečná pomůcka pro děti i ve-

doucí. Obsahuje totiž vše důležité 

ze skautské výchovy - co děti 

naučit přes rozličné formy pro-

gramu, různé hry a aktivity, atd. 

Vše je navíc v hezké grafické po-

době. Již teď se těšíme!  

Bohuţel došlo  neznámým 

pachatelem k vyloupení naší 

táborové základny ve Šlukno-

vě. Škoda je veliká a budeme rádi 

za každou pomoc. Více na samo-

statném listu.  

O pra vd u  p la t í  h es lo 

„skauting pro ţivot―? Když 

jsme jeli do Šluknova zachránit, 

co se ještě dá, tak jsme měli cestu 

zpestřenou dopravní nehodou. 

Iáček si totiž všiml v příkopu pod 

svahem na střechu převráceného 

osobního auta, a tak jsme zastavili 

a zjistili, že řidič právě leze ven z 

havarovaného vozu. Naštěstí byl 

jen drobně zraněn, ale zavolali 

jsme mu záchranku a polici a kon-

trolovali jej do jejich příjezdu. 

Praktická realizace zásad první 

pomoci, které se také ve skautské 

výchově-vzdělávání věnujeme.  

 

Granty MHMP na víkendové 

akce jsou nižší a nižší, ale za to se 

nám letos podařilo získat pro-

středky na zahraniční akce 

(Intercamp, atd.), kam budou 

vyrážet členové našeho střediska.  

 

Výměna na pozici šéfredakto-

ra se bohužel ukázala jako nároč-

nější, než-li bychom si přáli. A tak 

se omlouváme za výpadek tvorby 

LUKu na začátku roku. Nyní již 

všemu pevně vládne Amico, a tak 

ji přejme hodně úspěchů.  

 

Registrace 2010 ukázala, že  je 

nás opět o něco více. A to celkem 

169 členů! A to je jen dobře, pro-

tože to svědčí o tom, že děláme 

kvalitní program.   

 

Činovnický výjezd, tj. víkendová 

akce vedoucích oddílů, se usku-

tečnil v půli února. Užili jsme si  

radovánek na sněhu (běžkování, 

sjezdování i sněžné frisbee), zahrá-

li si na kytaru a řádně seznámili, 

také vyzkoušeli hru Skaute nezlob 

se a diskutovali nad různými stře-

diskovými tématy v programu 

OpenDoor.  „Byl to ten nejlepší 

činovnický výjezd.― zněla chvála ze 

všech stran.  Je vidět že i vedoucí 

si musí  někdy odpočinout. 

 

KOKOS - KOKořínské Ob-

vodní Setkání je název akce, 

kam zamíří všichni skauti z Prahy 

10. Jako každý rok se na ní usku-

teční obvodní kolo dětských závo-

dů - tentokráte pro ty mladší tj. 

světlušky a vlčata. Letošním moti-

vem víkendu bude symbolika  

konce 2. světové války, neboť 

letos slavíme 65 výročí. 

Myška roztáčí svoji zubař-

skou praxe. Nejen že pracuje 

na několika místech, ale má tu 

trpělivost i s různými zájemci o 

šetření chrupu z řad našeho 

střediska. A tak si i Flek nechal 

brilantně nablýskat svoje zuby. :-) 

 

Martina a Pavel Koneční 

(Flek)  budou mít na konci 

června nejspíše děvčátko. 

Právě probíhá sběr výbavy. Jako 

nejsložitější se ukazuje výběr 

kočárku. To byste nevěřili kolik 

různých typů se vyrábí a jak slo-

žité je rozhodnout, zda si vzít ten 

s 3 koly, co dobře zatáčí, či radě-

ji ten s 4 koly, který je stabilnější. 

A Flek dodává:„Je to horší než-li 

vybrat auto. Tam aspoň přesně 

víte, co máte porovnávat―. 

Akci „20 let po Stezce Šípů― 

budeme pořádat k výročí dvaceti 

let od znovuobnovení skautské 

činnosti. Chceme pozvat všechny 

současné a bývalé členy, kteří v 

posledních 20 letech prošli naším 

střediskem. Více v samostatném 

letáčku.  

 

Pro LUK zpracoval Flek 

Nová stezka 



Za kaţdou pomoc budeme velmi vděční 

Materiální: nádobí, pláty na kamna, atd. (přes vedoucí oddílů) 

Finanční: formou daru (viz středisková kontaktní osoba) 

Pracovní: Pokud byste chtěli přiložit ruku k dílu a pomoci 
nám v létě s opravami, tak vás rádi zapojíme! :) 

Kontaktní osobou materiální 

pomoci jsou vedoucí oddílů.  

 

Případné otázky, kontakt za celé 

středisko a finanční dary pak  

Pavel Trojánek - Tee-pee 

pavel.trojanek@gmail.com 

 Tel.: 731 104 613  

Ve středu 24.března jsme 

obdrželi smutnou informaci, 

že se zatím  neznámý pacha-

tel vloupal do naší táboro-

vé základny ve Šluknově, 

kde jiţ přes 17 let pořá-

dáme kaţdoročně letní 

tábory. Již první fotky (viz 

výše) ukazovali značné dran-

cování jejího obsahu, proto 

byla na neděli zorganizová-

na záchranná akce a ve 3 

vozech se 14 vedoucích vy-

dalo zajistit, co se dá.  

 

Po obhlédnutí základny ve 

Šluknově jsme pak zjistili, že 

zloději si odnesli v podstatě 

vše ţelezné (konstrukce han-

garů a stanů, kolíky, šrouby, pol-

ní kuchyně, nádobí, kamna, čer-

padlo, skládací teepee tyče, kár-

ky, várnice, velké hrnce, atd.).  

 

Celková škoda přesahuje 

250.000 Kč. Cílem bylo tedy 

zřejmě ukradený majetek 

zhodnotit ve výkupu surovin a 

přijeli si pro lup zřejmě ná-

kladním autem. To také nej-

spíše použili pro vlámání se 

do objektu, neboť překonali i 

železné plátování okenic. 

I přesto, že máme majetek 

částečně pojištěný, zatím ne-

víme, kdy budeme mít k dis-

pozici  prostředky a v jaké 

výši. Na tábory, které se 

budou konat v létě, musí 

oddíly vlastními silami 

shánět nový materiál a 

vybavení, který budou 

potřebovat.  

 

Jedná se pro nás o velkou 

ztrátu a proto se na Vás 

obracíme o s ţádostí po-

moc. Zeptej se prosím své-

ho vedoucího, co vše by na 

tábor potřebovali. Vítáme též 

finanční dary na obnovu 

ukradeného vybavení. Děku-

jeme! 

I stokoruna můţe pomoci. 

Fotky z doby krádeţe, 23.3.2010 
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Kde? Abychom se všichni vešli, tak budeme v areálu skautské základny    
v ulici Pitterova 1 na Praze 3 [Loc: 50°5'2.63"N, 14°27'47.349"E] za budovou SUDOP. 

Kdy? Akce se uskuteční 29.5.2010 od 10h až do noci (oheň, kytara,..) 

Vstupné je dobrovolné. Můžete dorazit a odejít, kdy chcete! 

Chodili jste do skautského oddílu? Zveme každého. Přijďte! 

Popovídejte si se svými kamarády z dětství, zavzpomínejte na 
staré časy, vaše jedinečné táborové zážitky.  

Seznamte se s historií i současnou podobou 92. skautského 
střediska Šípů Praha 10 a jeho 9 oddílů. Podívejte se na fotky, 
videa a další zajímavosti. Zjistěte, co je to časopis LUK! 

Vyzkoušejte si ukázky z dnešní činnosti a zjistěte, kam se za 
20 let posunul skautský program. Připravena bude řada aktivit! 

Udělejme si společnou fotku! Zazpívejme si večer u ohně. Na-
važme na stará přátelství! Zjistěme, kdo co dělá. 

Kromě grilování bude připraven i herní koutek pro vaše malé 
děti. Základna je též vybavena kuchyní (tj. mikrovlnka, atd.)! 

které bude v sobotu 29.5. celý den od 10h. 

K příležitosti 20 let od znovuobnovení skautské činnosti pořádáme  

velké setkání současných a bývalých členů  
92. střediska Šípů a 37. střediska Stezka  

„20 let po Stezce Šípů“ 

Zajistěte, aby přišli i va-
ši kamarádi. Nemusíme 
mít na každého aktuální 
kontakt! Šiřte pozvánku!  

Pitterova 1 na Praze 3  

Všechny Vás zve  
a na setkání se těší  

vedoucí 92. střediska Šípů  
Pavel Konečný - Flek  
konecny.pavel@gmail.com 

+420 604 182 351 

Program, více informací, formulář na obnovu kontaktů a předběžnou 

registraci na akci naleznete na www.budmesipem.cz/20let.  
Prosím dejte nám o sobě vědět!   
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http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=Loc:%2050.08422227397641N,14.463179111480713E@sss=1@ssp=133164190_135936167_133177886_135947103@x=133171038@y=135940255@z=16
http://www.budmesipem.cz/20let
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George Bernard Shaw: „Svoboda znamená zodpovědnost. To je důvod, proč se jí většina lidí 

bojí.“ 

 

Z 
amyslím-li se nad 

otázkou „Proč vedu 

skautský oddíl―, 

napadne mě poměrně velká 

spousta věcí. Jednak je to 

proto, že mám možnost se 

díky skautským akcím sezná-

mit s mnoha příjemnými a 

pohodovými lidičkami, po-

znat nové kouty naší vlasti, 

ale také je to určitá průpra-

va na budoucí „povolání― 

matky – té trpělivosti co je 

potřeba. 

 V neposlední řadě sem 

patří i dětský úsměv, když 

se dětem něco líbí, což 

v dnešní době je velice 

důležité. Dnešní doba mi 

přijde uspěchaná, lidé jsou 

stále zamyšlení, nervózní a 

vidět někoho s úsměvem 

na tváři je téměř zázrak. 

Také vedu oddíl proto, že 

občas slyším slůvko „díky―. 

A to nemám na mysli zdvo-

řilostní „díky―, které slyším 

v práci několikrát za den. 

Slyšet „díky― od rodičů 

„našich― dětí, slyšet, že dítě 

vyprávělo, co na výpravě 

nebo táboře zažilo, je prostě 

krásný. 

Chip 

Proč Chip vede oddíl? 

Případ: Dívka Luku 

Kdo jiný by měl být u znovuzro-

zení rubriky Dívka Luku, než prá-

vě Případ? 

Případ je příkladem toho, že 

skauting může být lákavý pro 

všechny - ne jen pro děti. Případ 

přišla do skautského oddílu až ve 

svých devatenácti letech. Začala 

ale rovnou zostra - za ten rok a 

půl skautování už stihla složit 

skautský slib, čekatelskou zkouš-

ku, získat trefnou přezdívku a stát 

se nepostradatelným členem ve-

dení Kůzlat. 

Tento závratný vzestup už jen 

korunuje fakt, že se tento měsíc 

stala Dívkou Luku! Zdá se, že její 

hvězda už po tomto úspěchu, 

nemá kam stoupat. Přeci jen, o 

titulu Dívka Luku sní snad každá 

žena. 

Není však vůbec vyloučeno, že 

nás tato mladá dáma do budouc-

na ještě něčím překvapí. 

„Dnešní doba mi přijde 

uspěchaná, lidé jsou 

stále zamyšlení, ner-

vózní a vidět někoho 

s úsměvem na tváři je 

téměř zázrak“ 

„O titulu Dívka Luku 

sní snad každá žena!“ 



Irminsulácký fotoromán nového redaktora 
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J 
á se jmenuji Klobouk 

a jsem čerstvým re-

daktorem Luku za 

roverský kmen Irminsul. 

Moje účast na kmenových ak-

cích v poslední době dost 

upadla, takže nemám moc o 

čem psát. Ale slibuji, že do 

příště se to zlepší, koneckon-

ců, v nejbližší době se něco dít 

bude a Irminsul se flákat nebude. 

Takže tady je menší ochutnávka 

v podobě fotek z poslední schůzky. 

(Frisbee mi bohužel stihlo pokaždé 

uletět.) 

 Frisbee v podání roverů.  

Kaţdý hraje po svém.  

A kaţdý frisbee zahazuje…  

     Will Durant:  „Když řekneme, že jsme svobodní, znamená to, že víme, co děláme.“ 

….originálním způsobem  

….A drobná zranění se ani nám ne-

vyhýbají. 
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Antoine de Saint-Exupéry: „Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak 

trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti.“ 

   Výprava s rodiči 1. oddílu Lvíčata  
aneb 

    "Výprava Černého Korzára"  
Historie výprav s 

rodiči se v našem 

oddíle začala psát v listo-

padu 2007, kdy jsme společně 

s rodiči poprvé vyrazili na 

první výpravu do Uhelné Pří-

brami. V listopadu 2009 jsme 

si užili prvního sněhu na Seleš-

ce, třetí výprava v pořadí se 

konala pro změnu na jaře na 

skautské základně v Mentau-

rově u Litoměřic. A jak výpra-

va probíhala, to se dozvíte z 

exkluzivních reportáží přímo 

od účastníků: 

S 
kautská základna 

Mentaurov se nachá-

zí na jiţním úbočí 

Českého středohoří, na 

zalesněných stráních s 

krásnými výhledy na čes-

kou kotlinu. Zde jsme strávili 

bezvadný víkend na výpravě s 

rodiči se skautským 1. oddílem 

Lvíčat z Prahy 10. Vedoucí 

Mýval, Tuleň, Manda, Albe, 

Pooh a Arny pro nás zorgani-

zovali spoustu důvtipných a 

podnětných her, takže už od 

pátečního večera bylo jasné, že 

tady se nikdo nudit nebude. 

Celé dny jsme strávili při hrách 

venku, počasí nám nemohlo 

udělat větší radost. V lesích a 

na loukách bylo naseto jarních 

květů, bílo sasanek a modro 

podléšek, vše vonělo jarem, 

sluníčko snad letos poprvé 

pořádně hřálo. 

Hlavní hra měla pirátskou té-

matiku a přes duchy pirátů, 

krokodýly, azimuty a plnění 

různých úkolů jsme se pozvol-

na propracovávali k pokladu. 

Byli jsme rozděleni do 4 skupi-

nek po třech rodinách a mys-

lím, že ke konci hry už z každé 

skupinky byla jedna velká rodi-

na. 

Luštili jsme důvtipné šifry, pro-

lézali sítěmi, stříleli z luku, honili 

po lese divoká zvířata, bojovali 

jako o život o lístečky s písmen-

ky či o šátky v nepřátelském 

území.  Pirátskou truhlu s po-

kladem nakonec pod rouškou 

tmy objevili úspěšně všichni. V 

sobotu večer jsme u ohně opé-

kali  různé dobrůtky a zazpívali 

si s kytarami (skoro to vypada-

lo, že co holka, to kytaristka:-)) 

Vedoucí nám vytvořili kromě  

úžasného programu i příjemné 

zázemí, mysleli opravdu na 

všechno. Kuchařské schopnosti 

Tuleně všichni ocenili! 

Nakonec musím dodat, že jsem 

měla skvělý pocit z toho, jaká 

bezva parta lidí se tu sešla. Ná-

lada byla celou dobu výborná, 

rodiče se nenechali hostit, ale 

přiložili ruku k dílu, když bylo 

třeba. Nenašel se žádný remcal, 

brbla ani fňukálek, nikdo se 

nestranil a rodiče se do někte-

rých her pouštěli  snad ještě s 

větším nasazením než děti. 

Všem vedoucím, kteří se o tuto 

skvělou výpravu zasloužili,  

děkuje Erika 

(mamka Martínka) 

 

Je 16. dubna, pátek odpo-

ledne, a já pomaličku po-

pojíţdím autem v zácpě 

směr Litoměřice. Jsem 

uţ trochu nervózní, pro-

toţe bitva o pirátský po-

klad má začít za hodinu a 

já jsem po třičtvrtě hodi-

ně jízdy stále ještě 

v Praze.  

Přestože sopka na Islandu 

stále soptí, je krásné počasí a 

já se těším na speciální víken-

dovou výpravu rodičů a dětí 

oddílu Lvíčata při 92. středis-

ku Šípů v Praze 10, která se 

koná jenom jednou za rok.  

Volám na všechny strany, že 

máme zpoždění, ale zjišťuji, 

že někteří také uvízli v zácpě, 

někteří bloudí Litoměřicemi 

a hledají směr na skautskou 

základnu Mentaurov, kde 

budou naše boje o poklad 

probíhat, takže program za-

čne určitě trošku později. 

Konečně se všichni scházíme 

a večer zahajujeme seznamo-

vací hrou, při které se všich-

ni zamotáme klubíčkem vlny. 

Když se zase rozmotáme, 

známe už většinu jmen no-

vých členů oddílu a jejich 

rodičů.  

 

„V lesích a na lou-

kách bylo naseto 

jarních květů, bílo 

sasanek a modro 

podléšek, vše voně-

lo jarem, sluníčko 

snad letos poprvé 

pořádně hřálo.“ 

„Skoro to vypada-

lo, že co holka, to 

kytaristka :-)“ 

EXCLUSÍV
NĚ 

OČIM
A RODIČ

Ů! 
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Do jídelny pak vtrhnou piráti, 

poperou se o zakopaný poklad 

a my víme, že získat jej nebude 

vůbec jednoduché.  

Po uložení dětí natěšených na 

zítřejší boje si my rodiče zahra-

jeme ještě pár společenských 

her, posedíme a pak jdeme 

spát, protože nás čeká ranní 

rozcvička a celodenní hon za 

pokladem...Ráno nás budí slu-

níčko, po rozcvičce, kterou 

jsme my rodiče hrdinsky absol-

vovali se svými dětmi se nasní-

dáme a vyrážíme do terénu 

plnit první úkol – luštění dopi-

su piráta Jacka, zakódovaného 

tajným písmem. Ukořistit kódy 

k jednotlivým písmenkům ne-

bylo vůbec lehké, obránci zdat-

ně bránili, takže než jsme vy-

luštili, kde Jack ukryl svůj ob-

rovský poklad, který naloupil 

během svého pirátského živo-

ta, už jsme běželi střílet z luku, 

nebo bojovat o vítězství 

v kriketu. 

Po výtečném obědě, kterým se 

vyznamenali kuchaři z řad ve-

doucích oddílu, se rodiče i děti 

rozděleni do čtyř družstev vy-

pravili do terénu bojovat o zís-

kání pokladu. Cesta to byla 

dlouhá, plná nelehkých úkolů. 

No, byla by kratší, kdybychom 

trochu nebloudili (zatracený 

azimut), ale poté, co se naše 

družstvo potkalo s dalšími sku-

pinkami rodičů a dětí bloudících 

po kopcích, posedech, roštím a 

háji jsme společným úsilím našli 

směr a dobojovali bitvu bez 

ztráty cti. A to už na nás, uklo-

pýtané rodiče a zcela neunave-

né děti čekaly další aktivity, 

vě t š inou  spo j ené  opě t 

s pohybem. Můžu snad prozra-

dit, že zde zaznívaly i demorali-

zující rodičov 

ské výkřiky typu „šachy či scho-

vávaná, takové krásné statické 

hry!―, ale nakonec se i maminky 

zachlapily a bojovaly o poklad 

jako o život. 

Večer jsme se u táboráku od-

měnili za vyvinuté úsilí opečený-

mi dobrotami. Hvězdy svítily, 

kytary ladily, večer se prostě 

vydařil stejně jako celý den. 

Nedělní ráno je opět zahájeno 

rozcvičkou (všichni koně do-

běhli přes překážky zdárně 

do cíle) a začíná poslední 

velká bitva. Taťkové, mamky 

a dětičky Noemovi loví po 

lese páry zvířat pro svoji ar-

chu. Terén je kopcovitý, zvěř 

rychlá, lov je těžký, ale nikoliv 

nemožný, takže zhruba po 

hodince boje nashromáždí 

všichni alespoň nějaké trofeje.  

A teď honem zpátky, sbalit, 

poklidit ubytovnu a už netr-

pělivě očekáváme výsledky 

dvoudenních bojů. Zvítězit 

mohlo samozřejmě jen jedno 

družstvo, ale myslím, že vítězi 

se stali všichni, kteří se této 

výpravy zúčastnili. 

Rodiče, děti i vedoucí si užili 

společně krásné dva dny plné 

zábavy a pohybu a já musím 

souhlasit s povzdechem 

ostatních rodičů při závěreč-

ném focení všech bojovníků – 

škoda, že výprava s rodiči 

není častěji. 

Alena (mamka Kvíčaly) 

Fotky najdete  

na  adrese 
http://

picasa-

web.google.com/

lvicata.mz//

VypravaSRodiciPo-

StopachCernehoKorza

ra161842010# 

„Šachy či schová-

vaná, takové 

krásné statické 

hry!“ 

"Výprava Černého Korzára" pokračování 

Erich Fromm:“Člověk je zodpovědný sám sobě za získání nebo ztrátu svého života.“ 

http://picasaweb.google.com/lvicata.mz/VypravaSRodiciPoStopachCernehoKorzara161842010
http://picasaweb.google.com/lvicata.mz/VypravaSRodiciPoStopachCernehoKorzara161842010
http://picasaweb.google.com/lvicata.mz/VypravaSRodiciPoStopachCernehoKorzara161842010
http://picasaweb.google.com/lvicata.mz/VypravaSRodiciPoStopachCernehoKorzara161842010
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Samostatnost a spolehliví kamarádi 

J 
ak skautskou činnost 

našeho střediska 

zpětně hodnotí rodi-

če našich členů? Zeptali 

jsme se Zuzany Kurzové, 

matky třech dětí—Shorty 

(Ondra)  vede oddíl Came-

lot, Bobík (Domča) je jeho 

členkou a oddílem prošel i 

Očko (Lukáš).  

Co byste vzkázala rodičům 

nováčků? 

Skaut patří mezi aktivity, které 

umožňují dětem všestranně se 

rozvíjet. Učí se tu samostatnosti 

a najdou tu spoustu nových ka-

marádů. Rodičům bych určitě 

doporučila účast na všech akcích, 

které  pro ně skauti připravují.  

¨Kolik let nachodily (v souč-

tu) vaše děti do skauta? 

Možná to nebude zcela přesné. 

Po několika  konzultacích jsem 

došla k číslu 27 let. Upozorňuji 

že se jedná o 3 děti.  

Jak se na dětech podle vás 

projevily léta strávená ve 

skautu? 

Děti tu získaly mnoho spolehli-

vých kamarádů, naučily se samo-

statnosti. Na výletech a výpra-

vách poznaly zajímavá místa. 

Naučily se některé nové základní 

věci—např. vařit, nakupovat, 

postarat se nejen o  sebe, ale i o 

kamarády.  

Zúčastnila jste se řady akcí 

pro rodiče, na jakou máte 

nejlepší vzpomínky? 

Tady je těžké se rozhodnout. 

Všechny akce, kterých jsem se 

zúčastnila byly pečlivě  připravené, 

tak aby se líbily dětem a pak taky 

především dalším účastníkům- 

rodičům. Ráda vzpomínám hlavně 

na ty „první― př. výlet na Karl-

štejn, výpravy pořádané ve Zlaté 

Koruně, Náchodě, Jaroměři. Do 

té doby jsem si moc nedokázala 

představit, že je možné po dva 

dny zaměstnat nebo zabavit tak 

rozmanitou skupinu lidí a to po-

každé jinak.   

Co byste popřála našemu 

středisku do dalších 20 let? 

Stále hodně šikovných, nadšených 

a hodných dětí a hodně trpělivých, 

zkušených a obětavých vedoucích. 

 

Paní Kurzové se ptal Štaflík 

„Rodičům 

bych určitě 

doporučila 

účast na 

všech akcích, 

které  pro ně 

skauti připra-

vují.“ 

„Přívoz! Lodič-

ky! Případe, 

Případe, to by-

lo super. Poje-

deme sem ještě 

někdy?“ 

Anonym: „Svoboda koneckonců znamená, že dokážeme žit s důsledky svých rozhodnutí.“ 

V 
ýprava do Kle-

can a Klecánků 

s naší druţinou 

Kůzlata dopadla skvě-

le. Slunce celý den sví-

tilo a na obloze se ne-

objevil ani mráček, bylo 

nás sedm a vůbec to bylo 

moc príma. 

 Když jsme dorazili do 

Klecan (severně od Prahy) 

vydali jsme se na nedalekou 

vyhlídku. Skalku, ze které je 

vidět na Vltavu a na velkou 

část Prahy. To bylo něco! 

Všechno bylo tak maličké... 

Skoro jsme odtamtud neodešli. 

Bylo pěkně vidět i Tiché údolí 

v Roztokách, kam jsme měli 

původně namířeno. 

Při cestě lesem se hrály různé 

hry. Některé známé, jiné ne-

známé. Když jsme se přiblížili 

k samému konci lesa, kousek 

od Vltavy, začali jsme hledat 

místo na vysazení stromků. I 

náš oddíl se totiž zapojil do 

akce „Vyrůst mezi stromy― 

Povedlo se najít pěkné místo 

nedaleko vody. Děti pomohly 

vyhloubit jámu a nanosily vo-

du z potůčku, který byl asi 

100m daleko. Nakonec z toho 

byla supr hra. 

Dalším velkým zážitkem pro 

děti byl způsob jakým jsme 

překonali řeku. Přívoz! Lodič-

ky! Případe, Případe, to bylo 

super. Pojedeme sem ještě 

někdy? 

Jelikož se nám pomalu krátil 

čas, tak jsme nenavštívili Tiché 

údolí, jak jsme původně chtěli. 

Využili jsme však nádhernou 

louku hned u břehu Vltavy. 

Jediné, co na louce bylo, byl 

velký strom uprostřed posky-

tující příjemný odpočinek ve 

stínu. 

Zbylý čas jsme využili 

k zahrání několika her, soutěži 

v uzlování a poté jsme se po-

malu sbalili a vydali se 

k vlakovému nádraží. Byli jsme 

unavení, ale spokojení, že se 

celý den tak pěkně vydařil. 

Sluníčko se celý den činilo a 

odrazilo se to i na našich jem-

ně spálených obličejích. 

 

Eva Liptáková - Případ 

Klecany: sluníčko, oddílové stromy a přívoz. 
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George Orwell: „Svoboda znamená svobodně prohlásit, že dvě a dvě jsou čtyři. Jestliže toto 

je dáno, všechno ostatní z toho vyplyne.“ 

S Grizzlym do vrcholného jara 

V 
 minulém LUKU 

(81.čísle) jsem popi-

soval některé pozo-

ruhodnosti nastupující zimy, 

leč do rukou se Vám, čtená-

řům, dostal místo v lednu, 

bohuţel, aţ koncem března. 

Doufám, ţe moje jarní poví-

dání k Vám nedorazí v létě.  

Letošní zima i v Praze nám dala, 

co proto. Nicméně již v pozd-

ním únoru ve velmi brzkých 

ranních hodinách (okolo 3. a 4. 

hodiny) bylo slyšet ptačí hlásky, 

volající po jaru. Proto začněme 

nejprve s ptačím zpěvem jako 

výrazným symbolem jara. 

Mezi prvními pěvci u nás na 

Zahradním Městě, jež můžeme 

slyšet, jsou to už za slunných 

únorových dnů sýkory koňadra 

a modřinka, kos, pěnkava, zvo-

nek a hrdlička zahradní,  Dnes 

všudypřítomné straky jsou teh-

dy ještě zticha. Ale např. cho-

cholouše jsem u nás neviděl 

snad 40 let, brhlíky najdu určitě 

v hájku na Práčích nebo Průho-

nickém parku. 

Po nich se záhy ozvou i první 

tažní ptáci: skřivan, špaček, 

drozd i hřivnáč, největší z holu-

bů. Ten se poslední léta vždy 

zastaví u nás  na sloupu uličního 

osvětlení. Během dubna počet 

zpěváků přibývá téměř denně. U 

nás jsem si letos všiml malinké-

ho ptáčka, mlynaříka dlouhooca-

sého s polohlasitým „si si― a 

zvučným „čr črrrr“. 

Naposled přilétají nejlepší pěvci, 

zejména slavík.  

Hnízdí u nás v poslední době na 

Práčské ulici v křoví blízko za-

stávky autobusu 101. Právě 

dnes, 25. dubna, kdy píši tyto 

řádky, jsem zaznamenal jeho 

charakteristický „tlukot―.  

Uvádím zde ptáčky a ptáky ze 

svého okolí, jinde najdeme řadu 

dalších druhů opeřenců. 

V červnu většina ptáků umlká, 

koncem června a v červenci je již 

příroda na ptačí zpěv chudá. 

Znovu počínají někteří ptáci 

zpívat v září. Ale to je ještě za 

dlouho.  

Jaký je denní počátek ptačí-

ho zpěvu? Ptáci se probouzejí 

postupně a počínají zpívat téměř 

v přesném pořadí. Podle doby 

počátku zpěvu, data a zeměpisné 

šířky místa lze stanovit biologic-

ké ptačí hodiny. 

Někteří pěvci začínají bohatě 

před východem slunce, jiní dlou-

ho po rozednění. První začnou 

skřivani polní, k probuzení potře-

bují nejméně světla, lze je slyšet 

již před druhou hodinou ranní, 

po nich se ozve červenka, rehci i 

kukačka. 

Mimochodem u nás bývá slyšet z 

hájku od Botiče a ze sadu za ním. 

Kuká jen samec. Letos se zatím 

ještě neozval.  Mezi třetí a čtvr-

tou zpívají drozdi, kosi, sýkory.  

 

Jako poslední se ozvou pěnkavy, 

zvonci, vrabci (dnes u nás vzácní), 

špačci a holubi.  

Zamračená obloha, vítr a chlad 

zpožďují začátek ptačího koncer-

tu. Za poledne ptačí zpěv větši-

nou ustává, pokračuje opět odpo-

ledne do setmění. 

V noci zpívá zejména slavík, tento 

náš nejlepší pěvec. Vyluzuje své 

úchvatné melodie snad celých 24 

hodin—to je až neuvěřitelné. Po-

slouchám ho z domova, z balkonu. 

Dřív pěl v hájku na Práčích, teď již 

pár let  kousek od mého bydliště, 

jak jsem se již zmínil. 

Půjdete-li starým Zahradním Měs-

tem pozdě večer nebo v noci, 

určitě uslyšíte v březnu až dubnu 

houkání nebo kuvikání sov. Může 

to být kalous ušatý nebo puštík 

obecný. 

 

 

 

 

 

 

Sýček je dnes vzácný. Jednou jsem 

vyplašil v Hostivaři i za dne sovu 

pálenou—krásný pták. 

Česká společnost ornitologická 

vyhlašuje od roku 1992 ptáka 

roku, letos jím je kukačka obec-

ná.  

Mnohé o ptácích, jejich pozorování, 

určování, výskytu, pohybech a po-

bytu, ještě více o zpěvu, tahu atd. 

najdeš v Zálesácké praxi 

(Skautské prameny-Liberec 

995) 

Ptáky jsi poznal a pušku 

nepoužil? Leknín jsi miloval, 

stonek mu neutrhl? Ó, buď 

mi přítelem a uč mě být 

přítelem tobě. 

Tolik filozofující přírodo-

znalec H. D. Thoreau, 

jeden ze zdrojových před-

chůdců skautingu. 

hřivnáč 

slavík 

mlynařík dlouhoocasý 

„U nás jsem si letos 

všiml malinkého 

ptáčka, mlynaříka 

dlouhoocasého s 

polohlasitým „si si“ 

a zvučným „čr 

črrrr“. 

kukačka 

kalous ušatý 

puštík obecný. 
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Benjamin Franklin: „Ti, kteří se dokáží vzdát základní svobody, aby dosáhli dočasného za-

bezpečení, si nezaslouží ani svododu, ani zabezpečení.“ 

N 
e j v ý r a z n ě j š í m 

znakem jara je 

zeleň, projev ţivo-

ta v přírodě, zázrak fyzikální, 

chemický a  biologický. Prv-

ním poslem po letošní zimě 

to byla na zahrádkách a u 

našeho domu čemeřice na-

chová a sněţenky. Rád sledu-

ji, jak se zelení odívají dřevi-

ny, stromy a keře.  

Rostlinná říše je přebohatá, proč 

mě okouzlují stromy? 

Různé druhy stromů určují ráz 

krajiny, mého okolí. U nás, na 

Zahradním Městě, jich najdeme 

pěknou řádku, od běžných jako 

lípa, bříza, habr, různé druhy 

javorů, topoly, různé jehličnany 

jako smrk ztepilý, pichlavý -

stříbrný, omorika, douglaska, 

různé borovice, modřín nebo 

jalovec či zerav neboli túje. Za-

pomněl bych z listnáčů jírovec 

maďal, známý spíše jako kaštan, 

jírovec pavie, kvetoucí červeně v 

Topolové při škole Švehlova. U 

Botiče pak rostou zejména olše a 

vrby.  

Protože „Zahraďák― je spíš par-

kem, jsou tu i méně běžné druhy 

jako katalpa, zimolezy jako keře, 

pavlovnie plstnatá, kustovnice 

cizí, javor jasanolistý či tamary-

šek, sakury a kdoulovec japonský 

nebo svítel latnatý. Stačí? Mohli 

bychom pokračovat dál. Připomí-

nám, že před klubovnou na Práč-

ské jsme 28. října 1998 zasadili 

skautskou lípu. 

Stejně jako byliny i ty nejvyšší 

stromy počínají svůj život jako 

nepatrné semenáče a pokud 

přežijí, ukážou svou sílu a převa-

hu nad vším ostatním rostlin-

stvem díky především třem bio-

logickým zvláštnostem: výškové-

mu vzrůstu, mimořádně stálému 

pevnému ústrojí a životnosti.  

 

Stromy sice nerostou do nebe, 

některé jsou  ale do čtvrtého, 

jiné jen do prvního patra našich 

paneláků.  

Jejich listnaté koruny mají svou 

plochu, např. středně velký 

strom může mít úhrnnou ploš-

nou výměru několik set čtvereč-

ných metrů. 

Zelené listy, ať lupeny či jehlice 

se nastavují slunečnímu světlu 

jako antény a fotosyntézou pro-

dukují vysokomolekulární orga-

nické sloučeniny, které ukládají 

nejen do svých květů a listů, ale 

i v podobě kmenů, větví a koře-

nů. Vytvářejí podobně jako keře 

dřevo s trochu odlišnou strate-

gií. Rostou do výše hlavně ve 

vrcholových pupenech, zatímco 

keře věnují energii bohatému 

rozvětvení již u země. 

Stromy běžně dožívají stovku, 

ale i daleko více let, mnohé 

pamatují středověk i starší do-

bu. 

Listy stromů jsou rozmanité, 

pro druh charakteristické—

můžete si udělat sbírku.  

Každý ví, že stromy kvetou. 

Stačilo kouknout do sadu smě-

rem k Jižnímu Městu a koruny 

ovocných stromů již bíle  letos 

Za chvíli pokvetou kaštany nebo 

šeříky, ale nedávno jsem jel od 

Cíle Jahodovou a všiml si žluto-

zelených drobných kvítků na 

javorech tamní aleje.  Ty se obje-

vují dřív než listy. 

 Kdo si všimne, jak kvete modřín, 

topol, osika, bříza, olše, dub 

nebo líska i lípa? Jejich květenství 

je  nenápadné, barevně nevýraz-

né, skromné. Jak málo známe 

stromy, kolem kterých chodíme 

dnes a denně. 

Jaká je cena stromu? Lesníci 

hodnotí kvalitu, sílu a délku kme-

ne kvůli dřevu. 

 My počítáme trochu jinak: v 

listech jsou buňky s chloroplasty, 

obsahující molekuly chlorofylu, 

které při fotosyntéze poskytují 

vedle glukózy kyslík. V jednom 

průměrném listu je 1018 molekul 

chlorofylu a má-li např. stoletý 

buk  na větvích asi 800 tisíc listů, 

pak je to pěkná chemická fabrika. 

Uvádí se, že 1 m2 listové plochy 

vyprodukuje za hodinu 1,3 g 

kyslíku. Za dobu, kdy strom 

spotřebuje 1000 m3 oxidu  

uhličitého, vyrobí či vydech-

ne stejný objem kyslíku! 

 

javor mléč 

kvetoucí modřín 

lípa srdčitá 

„Letadlo při přeletu 

Atlantiku spapá až 

35 tun O2.„ 

 bříza 2, olše 3, buk 4, topol bílý 

(pokračování z předchozí strany) 
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Benedictus Baruch de Spinoza: „Člověk je svobodný, může-li postupovat otevřeně a nemusí 

užívat lsti.“ 

Spejbl se napil banánové šťávy 

a byla hnusná. 

Vzácné památky po stopě 

lidožrouta, Hurvínku, teď ne-

smíš na záchod. Bart Simpson 

potkal Homera a řek‘, že pů-

jdou na pivo. 

Přišlo monstrum a řeklo, že si 

přisedne. Monstrum sežralo 

zlé postavy (po interakci vede-

ní, pozn. red.). 

Když monstrum oblizovalo 

Z 
a devatero horami a 

devatero lesy ţilo 

bylo jedno mon-

strum. A jedlo chleba. A i 

lidi a zbraně. Přišel tam 

Mr. Bean a to monstrum 

ho seţralo. A pak přišel 

Bart Simpson a řek‘, ţe to 

prákne poldům. 

Pak přišel Spejbl a Hurvínek. 

Spejbl jed‘ salát, Hurvínek nic 

neříká. Pak říká, že tam měl 

Spejbl červa a že ho sněd‘. 

kost ze Spejbla, začala se hos-

poda třást - přijel Titanic taže-

ný mamuty a Yetti usekl 

monstru hlavu. Yetti nakonec 

skočil dolů k lodním šroubům, 

ale byly namrzlé a nešly mu 

roztočit. 

Ale loď nešla nastartovat, pro-

tože z vody se stal led. Titanic 

vybouchl a jediné monstrum 

přežilo, jelikož mu narostla 

nové hlava. A žilo šťastně a 

spokojeně a do smrti. 

Člověče, jsem teplo tvého 

příbytku za studených  

zimních nocí,  

jsem přátelský stín, 

když pálí letní slunce, 

jsem krov tvého domu, 

deska tvého stolu, 

jsem lůžko, v němž spíš, 

a dřevo, 

z něhož stavíš lodě, 

jsem násadou tvé motyky, 

jsem dřevo tvé kolébky  

i rakve, 

jsem květ dobroty a lásky. 

Slyš mou prosbu: 

Nenič mne! 

Ten stoletý buk je asi 25 m vyso-

ký, korunu má v průměru širokou 

15 m a za hodinu vyrobí 1,7 kg 

kyslíku. Právě to množství spo-

třebují 3 lidé za den.  

1 hektar lesa vyprodukuje za rok 

10—30 tun O2 ! Úsporné auto na 

100 km spotřebuje 5 l benzinu  a 

k jeho spalování je třeba 15 kg 

kyslíku—asi tolik člověku stačí na 

víc než 3 týdny. Letadlo při přele-

tu Atlantiku spapá až 35 tun O2. 

Mirko Vosátka, praskaut, in-

struktor Pražské lesní školy, neu-

věřitelný znalec přírody, můj vzor 

a přítel napsal v r. 1999 pro Ro-

verský kmen do přílohy Semínka: 

Můj bratr strom—skvělé čtení 

pro rovery a rangers,ale nejen 

pro ně. Vřele doporučuji a dovo-

luji si z úvodu ocitovat slova, 

napsaná na bráně jugoslávského 

Pozorujme a poznávejme 

přírodu nejen na výpravách, 

ale i kolem sebe, svého do-

mova a těšme se z ní. Závě-

rem uvedu pár slov našeho 

někdejšího slavného botani-

ka, akademika  B. Němce: 

Dávno předtím, než člověk 

začal svou ničivou činnost, 

pro kterou si nárokuje 

název vládce přírody, byl 

skutečným vládcem Země 

strom. 

 

Takže si užívejte přírody, to 

vám přeje Grizzly. 

Péťa 

Jirka 

Borůvka 

Užovka 

Trpasličí monstra a monstrózní příběh 

Trpalslíci na schůzce větu po věti, ve vyjímenčných případech obzvláště talen-

tovaných děti po dvou větách, sestavily příběh jednoho monstra, které shodou 

okolností předtím v rmci jiné hry nakreslili. V příštím Luku s emůžete těšit na 

další obrázky, neb všechny děti se těší, že jejich monstra budou slavná. 

Adaptace pro děti a mládež: Amico 

(pokračování z předchozí strany) 
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Allen Wheelis: „ Naši svobodu nic nezaručuje. Když ji budeš dostatečně dlouho popírat, jed-

noho dne zmizí.“ 

Der deutsche Aufenthalt aneb Amicovy tři měsíce 

v Německu. 

C 
o tě to napadlo? 

První tři měsíce v 

tomto školním roce 

jsem strávila v německém 

Augsburku – většině kama-

rádů, kterým jsem se o po-

bytu zmínila, se nejprve vy-

bavil augsburský mír a poté 

se ptali, co tam vlastně ten 

celý podzim hodlám dělat. 

Kdybych odpovídala, jakou mám 

obrovskou chuť vyzkoušet si své 

jazykové schopnosti v praxi a jak 

silně jsem motivovaná ke třímě-

síčnímu studiu na dívčím gymná-

ziu, nebyla by to tak docela prav-

da. 

Nicméně jsem tvorem zvědavým, 

který rád cestuje a poznává nové 

lidi, navíc když mi moji vzdálení 

příbuzní – jen a pouze německy 

mluvící – navrhli, abych u nich 

celou tu dobu v Augsburku byd-

lela, nebyla jsem schopná říct ne. 

A když teď sedím v teple domo-

va, na krk mi studeně dýše uzá-

věrka, jsem přejedená cukrovím 

a vzpomínám na svůj pobyt, ří-

kám si, že jsme určitě špatně 

nerozhodla. 

A je to tu: Geht’s los! 

Začátky nebyly tak krušné, jak 

jsem si to podvědomě a 

s trochou sebelítostivého potě-

šení představovala. 

Příbuzní sami odchovali čtyři 

děti, tudíž je později nerozhodi-

lo, když jsem se kolem třetí ho-

diny ranní potácela na chodbě a 

následně zvracela vinou začínají-

cího zánětu ledvin, ani jsem se 

nedočkala výprasku poté, co 

jsem připravila velmi historicky 

vyhlížející hodiny o hlavy andělíč-

ků na nich upevnných. Milejší a 

pohostinnější lidi jsem si přát 

nemohla. 

 

   Co se začátků ve škole týče, 

velmi mi pomohlo „das Nachbar 

Mädel― aneb „sousedovic děvče― 

a zároveň má spolužačka. Soused-

ka zvaná Hilary chodí do dívčího 

soukromého (ač za téměř symbo-

lický poplatek) gymnázia zřízené-

ho diecézí, na kterém je moc 

spokojená. Tudíž jsme si řekli 

proč ne, dívčí křesťanská škola 

může být taky zajímavou zkuše-

ností, navíc je příjemné už od 

začátku někoho alespoň trochu 

znát. 

Milá Hilary mě tedy provedla 

všemi byrokratickými úskalími a 

zařizováním všeho druhu, ať už to 

byla hromadná doprava či rozvrh, 

z nějž šla hlava kolem. Nějaké 

zařizování samozřejmě nebyla 

věc, kterou bych považovala za 

nejobtížnější – nejvíce jsem byla 

zvědavá na to, jak mě mých 120 

dočasných ročníkových spoluža-

ček přijme. V Maria Ward gymná-

ziu mají totiž v každém ročníku 

čtyři cca třicetičlenné třídy, které 

se navíc ještě v předposledním 

ročníku spojí. Tudíž co předmět, 

to jiné složení třídy. 

Tento anonymní stodvacetihlavý 

dav, kterého jsem se zpočátku 

trochu obávala, se ukázal jako 

velmi různorodý, přátelský a ote-

vřený. Spousta lidí se mě přišlo 

zeptat, odkud jsem, co říkám 

Augsburku, škole, jak přežívám 

matematiku a jestli je všechno 

oukej. Musím říct, že i taková 

malá gesta dokážou velmi potěšit 

a když jsem si kolem sebe časem 

vytvořila okruh lidí, se kterými 

jsem si rozuměla nejvíc a měla 

jsem si s nimi skutečně co říct, je 

dobré vědět, že se můžu na koho-

koli obrátit. 

A co ono se tam vlastně učí? 

Kdo by od školy typu Maria Ward 

čekal slušňácké nažehlené žákyně, 

úzkoprsé vyučující a výchovné 

metody typu rákoska, klekátko 

a vyšívání, dopustil by se hlu-

bokého omylu. 

Předměty jsou vyvážené po-

dobně jako v Čechách. Zdá se 

mi ovšem, že se v Německu 

všeobecně klade větší důraz na 

společenské vědy – sociologii, 

ekonomii, psychologii. Učitelé 

se snaží, aby žáci opravdu ro-

zuměli tomu, čemu se učí. Aby 

si pak nemysleli, že proletariát 

je od českého slovesa proleto-

vat, aby si dokázali půjčit na 

rozumný úvěr nebo třeba ro-

zeznali depresi od očasného 

smutku. 

Zajímavé  je, že už ve školních 

letech mají mladí Němci zdra-

vý zájem o věci veřejné a 

nejsou předem znechuceni při 

jakékoli zmínce o politice, jak 

je tomu bohužel u nás. 

Samozřejmě, je to i odlišným a 

příznivějším poválečným vývo-

jem (západ bez 40 let totality), 

a možná se i my jednou dočká-

me toho, že dvě programově 

velmi rozdílné strany budou 

schopny vládnout v koalici bez 

toho, aby se navzájem ustavič-

ně jen shazovaly a pošťuchova-

ly.  

Za zmínku stojí určitě i před-

mět náboženství, který je 

v Německu běžný i na většině 

státních škol.  V oněch dvou 

hodinách týdně se kromě studia 

zajímavých témat jako třeba 

Koránu, kritiků náboženství 

Nietzscheho nebo Sartra, mys-

tiky, moderního atheismu, dis-

kutuje o aktuálních tématech 

jako třeba stavby mešit v ně-

meckých městech, postavení 

náboženství v moderní otevře-

né společnosti. 

 

„Zajímavé  je, že 

už ve školních letech 

mají mladí Němci 

zdravý zájem o věci 

veřejné a nejsou pře-

dem znechuceni při 

jakékoli zmínce o 

politice, jak je tomu 

bohužel u nás.“ 

Ai Weiwei je 

umělcem 

bezesporu za-

jímavým 



Diskutovat se samozřejmě nedá, 

nemají-li zúčastnění dostatek infor-

mací o tématu - velmi se mi líbilo, 

že jsme byly vedeny k tomu, aby-

chom si ke všemu vyhledaly spoleh-

livé informace a nepřejímaly ukvape-

né výmysly druhých. Spolužačky – 

ač ne vždy aktivní věřící – byly 

k duchovním otázkám velmi otevře-

né s chutí objevovat a neuzavírat se. 

Myslím, že právě takováto cesta 

vede k toleranci a vzájemnému sou-

žití lidí s rozdílnými názory a kultu-

rou v dnešní stále více různorodé 

společnosti. 

Na závěr části věnované škole ještě 

zmíním, že všichni bavorští žáci bu-

dou od příštího roku maturovat o 

rok dříve. Tudíž ve „třeťáku―. 

Z toho důvodu jsou některé před-

měty docela intensivní, aby se vše 

stihlo probrat - mezi ně patřila na-

příklad matematika, na které jsem si 

přes počáteční snahu nováčka  jen 

nevěřícně obkreslovala grafy 

z tabule nebo si tiše a resignovaně 

kreslila. Zlatých třináct let české 

školní docházky a maturita prostá 

matematiky, jsem za ně teď docela 

vděčná. 

Kultůrní vyţití 

S Augsburkem jsem se docela ska-

marádila. Moc jsme si oblíbila neko-

nečné toulky úzkými uličkami, šikmé 

světlo v augsburském dómu, oprýs-

kané pokřivené zdi a malé zastrče-

né obchůdky. Centru vévodí ob-

rovská renesanční  radnice 

s vysokou věží, od ní se rozbíhají 

ulice s důstojnými měšťanskými 

domy, malými domečky, kostely, 

kaplemi. Prakticky ve stejné ulci 

jako radnice stojí augsburský dóm 

– krásná gotická stavba. A v každé 

ulici je alespoň jedno pekařství, kde 

prodávají proslulé bavorské preclí-

ky „Brezen―. 

Koho zajímá výtvarné umění a hud-

ba, přijde si tu také na své – na 

podzim se v Augsburku konala 

krásná výstava „Irdische Paradiese― 

aneb „Pozemský ráj― plná děl zná-

mých impresionistů, na kraji města 

je „Skleněný palác― s obrovskou 

sbírkou převážně současného vý-

tvarného umění. Co se hudby týče, 

nabídka je také docela bohatá. Ve 

mnoha kostelech se konají koncer-

ty klasické hudby, ať už malé pro 

pár nadšenců nebo velké akce se 

spoustou diváků. 

Pár domů od mé školy se narodil 

Leopold Mozart – otec W.A. Mo-

zarta, nedaleko je i nádherný roko-

kový sál, kde Leopold koncertoval. 

Mnichov také není daleko, takže 

j s e m  s i  t a m  d v a k r á t 

s kulturychtivými kamarádkami 

zajela. Potkaly jsme – alespoň 

v obrazech – krajana Alfonse Mu-

chu, který měl v Mnichově velikou 

výstavu, dostaly jsme se na výstavu 

kontroversního čínského disidenta 

Ai Weiwei, křížem krážem jsme 

prolezly Pinakothek der Moderne. 

Musím říct, že vstupné bylo na 

německé poměry docela únosnou 

částkou, v posledně jmenované 

galerii jsme neplatily nic. 

Mimo kulturu má nesportovní duše 

po dlouhé době objevila půvaby 

cyklistické a začala prozkoumávat 

břehy řeky Lech, podél které se 

táhnou nekonečné cyklostezky. 

Se slzičkou v očku. 

Augsburg se všemi svými lidmi, 

věcmi a událostmi mi bude chybět. 

Až pomine vánoční klid a euforie 

z konečně česky mluvícího okolí a 

nastanou starosti s doplňováním 

látky a vršení různých úkolů, které 

jsem ty tři měsíce natolik postráda-

la, budu ještě vzpomínat s slzičkou 

v oku. 

Na kamarády, učitele, na své hosti-

tele.Ale i na obsluhu v obchodech, 

 k t e r á  z d r a v í  a  n e s n a ž í 

s zákazníkům pomocí obličejové 

mimiky a otráveného tónu sdělit, 

že se dnes dobře nevyspala, nýbrž 

se trpělivě snaží pochopit, co to 

potřebuji. Na paní z autobusu, kte-

rá mi popřála hodně štěstí 

s referátem a povídala mi o švagro-

vé z Rumunska. Na kluka 

z autobusu, který se kdysi učil na 

plavčíka, vyprávěl o kamarádovi 

černouškovi hrajícím na africké 

bubny a právě se chystal domů 

uvařit přátelům „Kartoffelnauflauf― 

aneb bramborový nákyp. 

A prý že Němci jsou nudní, bez 

humoru a neschopni jakékoli spon-

tanity! 

Myslím, že kdokoli ještě takovéto 

předsudky má, měl by se urychleně 

do Německa podívat, otevřít oči a 

nezůstávat u této v Česku rozšíře-

né pověry. 

Já jsem za dobu svého pobytu na-

lezla v Německu zajímavou zemi 

plnou kultury, s krásnou přírodou a 

milými lidmi, kam se budu vždy 

ráda vracet. 

Amico. 

více fotek na: www.ancik.rajce.net 

 

Suetonius: „Ve svobodném státě musí být svoboda řeči a svoboda myšlení.“ 
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Pošťákova poesie. 

Když jsem ji zahlíd v přístavu u Děčína, 

popíjela s chlápkem v baru jménem Čína. 

Myslel jsem že mě trefí šlak, ale už jí jel další vlak. 

Velká řeko, to je snad tvůj úděl, abych za ní opět ujel. 

Další náraz byl na dolním toku u Hamburku, 

další frajer mi málem zase lámal moji ruku. 

S tebou to ani nehlo, jen když venku lilo. 

Nevím, Velká řeko, jak se mi její jméno do paměti vrylo. 

 

Závěr tohle mělo na konci tvýho proudu, 

kde přišel čas už posledního soudu. 

Tebe nemá cenu stíhat, když s tebou proud začne smýkat, 

s ledovým klidem, Velká řeko, mohu opět dýchat. 

Dnes už nevím, kde je s tebou ámen, 

jestli si nepřeskočila bludný kámen. 

Už jen Velká řeka proudí dál, dál, dál, 

rád bych viděl toho, kdo by se s tebou smál. 

 

Vrbu smuteční jsem snadno naučil jak slzy uronit 

a mrakům ukázal, jak jasné modré nebe zakabonit. 

Na tvém proudu, Velká řeko, zase sjela a zbyl mi jen její stín. 

A teď tu budu až do konce svých dní utápět ten svůj splín. 

Vrbu smuteční jsem snadno naučil jak slzy uronit 

a mrakům ukázal, jak jasné modré nebe zakabonit. 

Na tvém proudu, Velká řeko, zase sjela a zbyl mi jen její stín. 

A teď tu budu až do konce svých dní utápět ten svůj splín. 

 

Potkal jsem ji shodou náhod u soutoku v Mělníku, 

když jsem tě prvně viděl, myslel jsem, že mám kliku. 

Tvůj hlas, Velká řeko, byl silnější nežli já, 

tak jsi ji táhnula po proudu někam dál. 

Velká řeka 

 

Prolog 

 

Toto dílko je součástí větší-

ho celku, který by šel po-

jmenovat "Básně psané po 

mailech", protože vznikal 

pro jednu moji kolegyni z 

Ústavu Fyzikální Chemie 

Jaroslava Heyrovského AV 

ČR, jež jsem je pravidelně, 

vždy když mě napadly, ode-

sílal právě prostřednictvím 

mailu jakožto "Ranní chvil-

ky poezie". Tohle dílko 

bylo inspirováno písní John-

nyho Cashe "Big River", 

který psal o ženě, kterou 

pronásleduje po celém toku 

Mississippi. Johnny Cash 

text této písničce napsal v 

roce 1958, kdy byl ještě 

závislý na amfetaminu. 

Další inspirací byla Lída 

Šimková, kterou jsem po-

znal na konferenci v Libli-

cích u Mělníka na soutoku 

Vltavy a Labe. 

Další to, co vydávám za 

básničky, můžete najít na 

http://www.pismak.cz/

index.php?

data=user&id=39047 

 

Pošťák 



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 (krouţek) pro děti a mládeţ 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 mládeţnické 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 16:30-18:00 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 jiţ 
přes 15 let na Praze 10 a Praze 15. Naše středisko sdru-

ţuje 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 neţ dvacet dospělých ve-

doucích. Předpokladem pro práci vedoucího v skaut-
ském hnutí je splnění náročných kvalifikačních zkoušek, 

včetně zdravotních. Kaţdý 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 

druţině 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 vţdyť je to tak jednoduché…  

Stačí se zdarma přihlásit 

na adrese  

http://

www.budmesipem.cz/ 

Členové střediska, rodiče a přátelé, ještě 

stále vám nechodí Luk na e-mail? 

www.budmesipem.cz 

Na závěr pár malých fotostřípků z výpravy Mravenců a resumé výpravy Osmdesátky :-) 

Rohlíček se šklebila jako kaka-

bus, Čmouhu nechtěly nést no-

žičky, tudíž Tlapka remcal, 

Zoubek neumí šeptat, Kobiha 

obrečela natržené gatě, Racek 

si nedovezl jídlo, Veverka zase 

stejné jako půlka oddílu, Mam-

ba je nešťastně zamilovaná a 

Permoník si promáčel boty 

(přestože to popírá). Přesto si 

troufám tvrdit, že výprava byla 

PROSTĚ SUPER! 


