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LUK 

P 
řiznám se, že úvodník 
píši v hodinách značně 
ranních... 

 ...přesto se ovšem neubráním 
jakémusi pocitu svěžesti. Je totiž, 
věřte tomu či ne, 1. července!  

A to už je, prosím pěkně, pravé 
léto. Školou povinným oficiálně 
skončil školní rok, ale vrchol 
roku skautského teprv přichází - 
tábory, puťáky, dálky, objevy… 

V tomto čísle Luku se o někte-
rých takových plánech určitě 
dočtete.  A nejen to - dozvíte se 

Kuk - prázdninový Luk! 
o nedávných akcích již proběh-
lých, s Grizzlym si projdete šluk-
novské tábořiště a jeho krásné 
okolí a uzříte spoustu fotek. 

Na léto je nutný i jistý kulturní 
servis, ten najdete na straně 12  

v podobě Krišotovy  recenze na 
film o malém medvídku jménem 
Kuky. 

Spoluautorem prázdninově roz-
verných patiček je Klobouk, jedná 
se o zajímavou sbírku těch nejpo-
slednějších výroků v životě jedin-
ce a několika „hlášek“ ze seriálů. 

Mně na závěr nezbývá než 
popřát čtenářům příjemné 
čtení a poděkovat všem, 
kteří se na tomto čísle či na 
životě Luku aktivně podílejí. 

 

Tak tedy krásné léto, na-
shledanou v září! 

 

Amico - Anna Koutská. 

                       šéfredaktorka 

 

 

N E O B Y Č E J N Á  S C H Ů Z K A  O S M D E S Á T K YN E O B Y Č E J N Á  S C H Ů Z K A  O S M D E S Á T K Y   

C I Z O J A Z Y Č N É  I N T E R V I EC I Z O J A Z Y Č N É  I N T E R V I E WW   

I R M I N S U L  J E D E  N A  U K RI R M I N S U L  J E D E  N A  U K R A J I N U !A J I N U !   

K U K Y  S E  V R Á T I L .K U K Y  S E  V R Á T I L .   Foto: Žába 
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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.  

 

Chtěl bych poděkovat všem, 
kteří zareagovali na zprávu o 
vyloupení táborové základny 
a obdarovali naše středisko ať 
hmotnými či finančními dary 
(celkem 20.000 Kč). Úplné náhra-
dy odcizených věcí se asi nedo-
čkáme, ale pojišťovna  aspoň 
poslala zálohu, za kterou pořídí-
me to nejnutnější. Celá výplata 
podle smlouvy se asi protáhne, 
protože případ není zdaleka u 
konce. Policie chytila podezřelé 
pachatele a bude je chtít obžalo-
vat. Tak třeba bude spravedlnosti 
učiněno za dost.  
 

Veronika Fejfarová Chip se 
nám dne 15.5. provdala za 
svého milého Jiřího Richtera.  
Svatba se odehrála v pravé poled-
ne na zámku Liblice. Novomanže-
lům moc blahopřejeme.  

 

KOKOS - KOKořínské Ob-
vodní Setkání se povedlo. Dě-
kujeme Shortymu a oddílu Came-
lot za organizaci. Dobré počasí, 
program pro všechny věkové 
kategorie a zejména závody svět-
lušek a vlčat. Navíc ještě družinka 
z oddílu Mravenci postoupila do 
krajského Pražské kola!  
 

Kobiha, vedoucí oddílu Osmde-
sátka, má v plánu na podzim 
vyrazit do Anglie. Studium 
jazyků a praxe se určitě hodí.  

Mezi členy RS Excalibur se 
rozmohlo skládání státnic . A 
tak blahopřejme Gandy, Šikulce a 
Nonamovi a také Štaflíkovi k zís-
kání vysokoškolského titulu Bc. 
Hip hip hurá! Hurá! Hurá!  

 

Interacamp na konci května  v 
Německém  Viersen-Dülken se 
neobešel bez účasti oddílu Came-
lotu.  

 
Vedoucí oddílu Lvíčat založili  
Facebook skupinu  svých fa-
noušk. Také tento nástroj použí-
váte? Pokud ano, tak se určitě 
přidejte.  

 
Smutnou zprávou je, že zkracho-
val výrobce skautských krojů. 
Ústředí Junáka sice operativně 
začalo shánět nového výrobce, ale 
vzhledem k jeho složitosti to chvíli 
trvá, a tak budou kroje na skladu 
až na konci července. Přijměte 
naší omluvu neboť některé dětské 
velikosti již došly.  

 
Rekonstrukce skladu Práčská  
právě probíhá. Snad dojde k ná-
hradě potrubí bez újmy na usklad-
něném vybavení.  

 
Na akci „20 let po Stezce 
Šípů“, kterou jsme pořádali při   
příležitosti výročí dvaceti let od 
znovuobnovení skautské činnosti, 
dorazilo výrazně méně bývalých 
členů, než jsme čekali. O to byla 
ovšem akce příjemnější svou at-
mosférou a jsem rád, že jsme 
mohli též poděkovat všem, kteří 
se zasloužili o rozkvět našeho 
střediska. Zejména těm nejstar-
ším, bez kterých by naše středisko 

vůbec po revoluci nevzniklo. A 
tak si Grizzly, Robin, Baghýra i 
Roger odnesli zvláštní cenu stře-
diska za celoživotní zásluhy. Ještě 
jednou díky moc.  

Volební sněm střediska se 
blíží. Skautská organizace je totiž 
založena na demokratických 
principech, a tak je po 3 letech 
na řadě opět si zvolit vedení 
střediska. Navíc máme v plánu k 
této příležitosti uspořádat i dis-
kuzní večer s Vámi rodiči na 
téma, co byste od střediska oče-
kávali.  

A na závěr mám informaci, 
že Klárka Konečná je na svě-
tě! Kdo že to je? No přeci Fle-
kovo a Martiny miminko. Naro-
dila se 22. června v ranních hodi-
nách, měřila 49cm a vážila 3,2 kg. 
Několik úvodních fotek nalezne-
te na http://picasaweb.google.cz/
konecny.pavel/2010_06_Klarka. 

  

Pro LUK zpracoval Flek 

 … kteří zareagovali 
na zprávu o vylou-
pení táborové zá-
kladny a obdarovali 
naše středisko... 

Chip a Jiří 

Novomanželé a 
hosté z našeho 
střediska 



,,Kldek, dělal jsem to už tisíckrát.“ 
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20 let po Stezce Šípů, krátké ohlédnutí 

Naše středisko je na 
Facebooku. Zařaďte 
se mezi jeho fanoušky 
a zůstaňte tak stále v 
kontaktu! 
Stačí do vyhledávací-
ho políčka zadat 
„92.středisko Šípů“. 

Foto: Žába 

Foto: Žába 

Foto: Žába 

Foto: Amico 

Foto: Žába 

Foto: Hrošík 

Foto: Žába 

Foto: Hrošík 

Foto: Hrošík 

Stále hledáme staré 
i nové členy ;) 

Texty mezi fotkami 
jsou ze zpětné vaz-
bou střediskové 
rady na akci. 

Pro Luk Tee-pee 

Skvělé počasí, dobré místo, atmosféra 

Setkání lidí ze stře-
diska, přátelská at-
mosféra a pohoda, 
nic se neřešilo, jen 
relax 

Dříve akci propagovat, přesvěd-
čit se, že o akci ví bývalí členové 

Zkrátit do-
bu, třeba 
jen na tři 
hodiny, 
udělat to 
blízko klu-
bovny 

Líbilo se  
mi, jak se 
vedoucí vě-
novali dě-
tem, které 
dorazily 

Super byly 
fotky a vůbec 
pohled do his-
torie. 

Mývalo-
va 
stezka, 
luky, 
stěna, 
fotky, 
jídlo... 

hra s podpisy:) 

Bylo to hezky připravené, sešli jsme se. 

Výzdoba, mile 
mě překvapilo 
zapojení lidí do 
Pexesa, prostor k 
popovídání si, 
Šikulčin prodej 

Třeba předávání ocenění, 
to bylo milé gesto, samo-

zřejmě grilování :-))) poča-
sí, hezké místo. 

Slabší byla jednoznač-
ně účast. Sice se přes 
den objevilo cca 70 
lidí, členů.  ale nalákali 

jsme velmi má-
lo těch opravdu     
        bývalých  



„Ježiši, to je hnus! To si maloval ty Listere?“ ,,Rimmere, to je zrcadlo.“ 

Osmdesátka – tak trochu jiná schůzka.  
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S 
tarší členi našeho oddílu se sešli normálně jakou každou středu 

v klubovně. Ale tentokrát jejich schůzka nebyla jen o hrách, tentokrát 

byla o umění. Přesněji řečeno o fotografickém umění.Na výběr bylo ně-

kolik témat a řeknu vám, opravdu bylo z čeho vybírat. 

1. To je on/ona 
2. Pod lupou 
3. Made in Nature 
4. Zachycení nálady 
….. 

Hádejte, copak je to? 

Zachycení nálady... 

Ale teď už k fotkám. Přesvědčte se sami, že se u nás skrývají opravdoví profesionálové…. 

To je on… :)  Foto: Bublina a Liška 

Foto: Rohlíček Foto: Kačenka 

Made in Nature... Pod lupou, aneb made in nature 

Člověk nemusí mít hned obrov-
skou zrcadlovku. Na zachycení 
kouzelných okamžiků okolo nás 
stačí klidně jen foťák v mobilu :). 
Starší  kluci a holky z Osmdesát-
ky se úkolu ujali  na výbornou. 
Jak jsme zjistili, fotit se dá jak 
nálada, tak mikrosvět, ale i  
„výtvory přírody“. Až budete 
mít třeba o prázdninách chvilku, 
neváhejte, čapněte foťák a mrk-
něte se na to, co se kolem vás 
děje, třeba právě skrze objektiv 
vašeho malého digipřístroje ;). 

 

Rohlíčkův příspěvek doplnil  

Tee-pee 

Autor příspěvku: Rohlíček 



 

„Nám hodně 

pomáhali Vojta 

s Boxem, 

protože ti jsou 

ještě takoví 

akční mladíci.“ 

Obvodní setkání očima družin 

Camelotu. 

O 
bvodní setkání 
pořádal oddíl 
Camelot... 

Or g an i z a ce 
byla velice 
těžká a hlavně 
bylo těžké ho 
organizovat, 
když některá 
vlčata při roz-
cvičkách a 
ostatních čás-
tech progra-

mu neposlouchala a nedě-
lala to, co měla, ale vždy se 
nám povedlo s nimi vyjít, 
protože jsme nešli něco, 
co nás spojuje. Při progra-
mu se ale všichni věnovali 
tomu, čemu měli a všichni, 
nebo minimálně většina se 
chovala dost dobře a byli 
hodní a to nám organizaci 
hodně usnadnilo.Mnoho 
her se nám povedlo, pro-
tože jsme se dobře připra-
vili. Obvodní setkání se 
nám líbilo. 

Yorkové 

 

 

P 
řipravování bylo 
velmi těžké, 
dlouho nám to 

trvalo, vše sem dělali 
narychlo. 

Vymýšleli jsme různé akti-
vity, které měly být zabav-
né. Nejtěžší na přípravu 
byl závod s úkoly. Myslíme, 
že se to většině líbilo. Zá-
vod se nám vydařil, proto-
že bylo dobré počasí a 
dobré úkoly. Na místě 
jsme ještě museli dodělá-
vat různé věci. 

Lancasteři 

 

N 
ejtěžší pro nás 
bylo asi vymys-
let, jaké úkoly 

budou na výletě pro R 
a R (Roveři a Rangers). 

Nejdříve jsme skoro netu-
šili, ale potom s pomocí 
vedoucích jsme to vymys-
leli. Celkově jsme OS zača-
li připravovat dost pozdě a 
to byla největší chyba. Ne-
stíhali jsme vůbec nic a 
vedoucí byli čím dál víc 

naštvaný a nervózní. Když 
bylo něco hotové, tak zase 
chybělo něco jiného. Měli 
jsme v tom pěkný nepořá-
dek, ale začali jsme to ně-
jak dávat do kupy. R a R 
byli asi nejtěžší, protože 
jsme si tímto ročníkem 
ještě neprošli, a tak nám 
museli hodně pomáhat 
vedoucí, protože ti už ale-
spoň něco věděli, co by 
mohlo být za program. 

 Když OS začalo, 
tak jsme již měli vymyšlený 
program, ale nedostatky 
byly pořád. Nám hodně 
pomáhali Vojta s Boxem, 
protože ti jsou ještě takoví 
akční mladíci. Oddílové 
prezentace jsme měli také 
na starosti a myslíme si, že 
aspoň ty docela dobře 
dopadly. Velká hra byla 
akční a povedla se, dobře jí 
Vojta vymyslel. Nakonec si 
myslíme, že jsme to nějak 
zvládli a snad i hodně pro-
gramu a nikdo se nenudil. 

Stuartovci 

Pro Luk zpracoval Boxer 

O 
b v o d n í 
setkání se pořá-
dalo na malé 

louce, která po příjezdu 
skautů z celého obvodu 
připomínala spíše hemží-
cí se mraveniště.  

Program byl rozdělen do tří 
skupin. Pro rovery, pro 
skauty a skautky a pro vlčata 
se světluškami. Já osobně 
měla mít program společně s 
rovery. Ale to jsem nechtěla. 

(Ještě aby jo..) A tak jsem se 
rozhodla pomoci s progra-
mem pro malé světlušky a 
vlčata. Spolu s Amicem jsme 
si nacvičily scénku o Malém 
princi a pilotovi. Naše stano-
viště bylo zároveň zkouška 
ze zdravovědy. Všichni si 
useli umět poradit se zákeř-
nostmi, jako byl například 
puchýř, spálenina nebo trn v 
prstě. Ani nevím, kdo závod 

v y -
hrál. Vím jen, že všichni byli 
spokojení. I já odjížděla spo-
kojená. A s sebou do Prahy 
jsem si přivážela spoustu 
užitečných informací, které 
jsem se od malých vlčat a 
světlušek dozvěděla. Napří-
klad, že spálenina se musí 
namazat Fenistilem, a nebo 
pro jistotu rovnou vydenzifi-
kovat... :) 

Rohlíček 

… a očima Rohlíčka... 

Foto: Hrošík 

Foto: Hrošík 
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,,Základna Vlkovi, vraťte se.“ ,,Vlk základně: Trhněte si!“ 



Irminsul míří do zahraničí! 

V 
ětšina z vás už asi 
slyšela tom, že se 
roveři z Irminsulu 

zase jednou chystají vyjet 
si do zahraničí. 

Takže tady je menší článek o 
přípravách a pár dalších drob-
nostech ohledně oné chystané 
expedice. Cíl je opět ve vý-
chodní Evropě, a tentokrát je 
to Ukrajina. Přesněji horská 
oblast zvaná Horhany. 

Má to být nejpustější, nejdivo-
čejší a nejdeštivější oblast na 
Ukrajině. Už sám pohled na 
mapu o něčem svědčí, měli 
jsme problém najít alespoň 
nějakou vesnici. A i těch pár 
co jsme našli dle fotek vypadá 
jen jako pár chalup vprostřed 
lesa. Bohužel kmen nejede 
kompletní, někteří musí zůstat 
doma ze zdravotních důvodů. 
A všechny tyto důvody se více 
či méně týkají nohou. 

Ptal jsem se na různé věci oko-
lo této výpravy, některé odpo-
vědi byly opravdu zajímavé.  

 

Proč na Ukrajinu? 

Hlavně kvůli dobrodružství. 
Takovouhle divočinu byste 
jinde hledali těžko. Druhý dů-
vod byl finanční, přece jen je 
Východní Evropa levnější než 
ta západní, a v té západní tako-
vá divočina nikde není. 

 Jak dlouhé byly přípravy?  
Tak tady byl trochu problém 
páč odpovědi nepohybovaly 
v rozmezí ,,Od Vánoc.“ až 
po ,,Asi tak…tejden.“ J Probí-
haly tak, že každý dostal za 
úkol určitou část, jídelníček, 
doprava, trasa atd. Jak se to 
komu povedlo, to se uvidí, 
každopádně jídelníček je kapi-
tola sama pro sebe. 

Jídelníček? 

Tak na něm se podíleli v pod-
statě všichni. My podali návrhy 
a Pepek z nich udělal jídelní-
ček. Jde o celkem typická jídla, 
yum-yumky, těstoviny, rizoto a 
nějakým zvláštním způsobem 
se tam dostaly i fazole 
s párkem, chudáci Ukrajinci. 

Taky jsem se ptal na trochu 
osobní věci.  

Po čem se vám bude stýs-
kat a čeho se bojíte? 

Co se týče toho stýskání, byly 
odpovědi celkem odhadnutel-
né. Patřily tam věci jako počí-
tač, holka, to si dokážete do-
myslet sami. A co se obav týče, 
tak na prvním místě figuruje 
místní fauna, tj. vlci a medvědi. 
Druhé místo zaujaly tamější 
nemocnice, proč asi? I 
v průvodci stojí: Raději si při-
vezte vlastní jehly do injekcí. 

     Doufám, že po návratu se 
najde mezi zúčastněnými ně-
kdo, kdo bude ochoten napsat 
článek, jelikož já patřím k těm, 

kteří nejedou. 

Pro Luk zpracoval Klobouk 

„Má to být 

nejpustější, 

nejdivočejší a 

nejdeštivější 

oblast na 

Ukrajině.“ 

Takto to vypadalo na irminsulácké expedici 

do Rumunska před dvěma roky... 

Foto: Štaflík 

Foto: Amico 
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Foto: Štaflík 

,,Klid, tady medvědi nežijou.“ 



Několik fotostřípků z trpasličí výpravy  

V 
e dnech 4.-6.6. se 
Trpaslci vypravili 
na první letošní 

„poctivou“ stanovou vý-
pravu. 

Vydali jsme se do místa s 
poetickým jménem Drevniky 
- poblíž Dobříše, a to v počtu 
dvou mladých vedoucích, šesti 
čiperných vlčat,  jedné odváž-

né světlušky a později dvou 
vedoucích pomocníků a záso-
bovačů. 

Počasí nám přálo velice, na 
výletě jsme nezabloudili, hráli 
jsme spoustu her, na okraji 
pole našli nejen čtyřlístky, ale 
i pětilístky. Vyskytli se i tací, 
kteří našli devítilístky, ovšem 
věrohodnost nálezů byla 

okolními hledači značně zpo-
chybněna. 

Trpaslíci se vrátili opálení a 
vyřádění - pár zálesáků si 
dokonce v lese postavilo 
skvělou indiánskou chýši! - a  
už se všichni těší na tábor. 

Amico 
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Foto: Žabka 

Foto: Amico 

Foto: těžko říct... 

Foto: Žabka 

Foto: Amico 

Foto: Žabka 

Foto: Žabka 

Foto: Amico 

 “Tady je to vysvědčení, maminko.” 
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Entrevista com Ana 

J 
e libo si trošku 
rozšířit obzory a 
osvěžit angličtinu? 

Pak mrkněte na rozho-
vor s portugalskou skaut-
kou Anou Fernandes, 
jednou spoluúčastnic 
mezinárodního červnové-
ho semináře v bulharské 
Varně. 

 

Hey Ana, it was nice to 
meet you in Bulgaria. 
Where are you now and 
what are you doing? 

Hi, Ondra! :) Now I'm in 
Lisbon (Portugal), where I 
study at the University. Actu-

ally, I'm answering you from a 
scouts' meeting! I'm at the mee-
ting organized by the Portuguese 
International Team (which I'm a 

member). This meeting aims to 
prepare our scouts to internati-
onal activities (how to make 
projects, information...).  

What are your plans for the 
summer?  

For the sum-
mer I'm taking 
part to an 
s c o u t i n g 
workcamp in 
Drave (more 
informat ion : 

www.drave.cne-escutismo.pt).  

Do you have any (scout) 
nickname(s)? 

Not really! Here we have to-
tems... since I'm 12, my totem is 
"white cat". 

What did/do/will you do in 
scouting? 

I'm a scout since I am 12 
years old... Now, I'm a leader 
of venture scouts (aged 14-
18 years old) in my home-
town (Coimbra); I'm working 
in some national teams too 
(international team and 
"Projecto Mundo Melhor" - 
related with millennium go-
als); and I'm permanent staff 
in Drave where I spend many 
weekends of year working!  

When can we expect you 
in the Czech Republic? 

You just need to invite me! :) 

 

Drave je roverská 

základna ve střed-

ním Portugalsku, 

která je tvořena 

několika domy po 

celé vesničce a 

loukami.  Láká 

nedotčenou příro-

dou a jedinečným 

geniem loci .  

„. “ 

 „Cejtim tady plyn, rozsviť....“ 

Ana Fernandes 

Kurs je pro členy střediska 

a jejich rodiče zdarma! :) 

Kurs psaní všemi deseti 
Nabízíme členům 92. střediska Šípů výuku psaní na klávesnici všemi deseti . 
Kurs povede Katy, bývalá členka našeho střediska. 
Tato dovednost se nikdy neztratí ;). Uvidíte při psaní referátů, seminárek a jiných 
závěrečných prací ;) 
 
 Výuka bude probíhat: 
 - od září po dobu 12 - 13 týdnů,  
- jednou týdně 2 vyučovací hodiny (90 min).  
- Den a hodinu ur číme podle po čtu zájemc ů.  
 
Přihlášky: 
do 10.září 2010 
Na emailovou adresu: Valesova.Ivana@seznam.cz   
V emailu uveďte: 
 Jméno, Příjmení, Den, v který den a hodina vám nejlépe vyhovuje. 
   Pondělí, Středa, Čtvrtek  (14:00 - 15:30, 15:30 - 17:30, nebo jiný čas) 

Podmínky ú časti:  
1. Věk od 14 let (mladší mají menší packy a nelze je půldruhé hodiny udržet v pilné práci - pozn. aut.). 
2. Vlastní notebook - nejlépe s přídavnou klávesnicí. 
3. Maximálně 1 - 2 absence v průběhu kurzu. Při třetí absenci kurz pro účastníka končí! 
4. Nutnost cvičit v průběhu týdne! NUTNÉ! 
Kurz je zdarma, materiály dostanou účastníci před hodinou do počítače. 

POZOR - NABÍDKA !!!  



“Radši na to nešahej..” 

Letní táborovou přírodou. 

„Pokud jsem zde 

tábořil, nikdy 

jsem s vlčaty 

nevynechal ná-

vštěvu koty 457 

Taubenberg.“ 

S 
vůj příspěvek píši dru-
hý letní den, byť to 
letos zatím teplotně 

na léto moc nevypadá, ale 
včera, 21. června 2010 v 13 
hodin 28 minut SELČ 
(středoevropský letní čas)
vstoupilo Slunce do znamení 
Raka, nastal letní slunovrat a 
začalo astronomické léto. 
Ještě dodejme, že 6. července 
bude naše Země při svém neú-
navném oběhu kolem Slunce 
nejdál, tedy 152,1 milionu km. 
Tolik k fyzické astronomii. Větši-
na skautstva našeho střediska 
bude tradičně tábořit v Šluknov-
ském výběžku v místě zvaném 
Harrachov.  

Připomeňme si, že tam, kde jsou 
naše táborové palouky, byla kdysi 
obec zmíněného názvu s němec-
kým obyvatelstvem, docela sluš-
nou řadou stavení, mlýnem a 
hospodou. Připomínkou jsou dva 
rybníčky pod tábořištěm a stave-
ní směrem k žulovému lomu a 
Rožanům (obr. 1).  

 

Lom byl otevřen kolem r. 1880 
a v žule je odkryta mohutná 
vrstva diabasu, což je vyvřelá 
hornina staroprvohorního stáří, 
obsahující minerály plagioklasy, 
augit, pyroxeny, olivín (obr. 2,3). 
V Rožanech byla kdysi brusírna 
vytěženého kamene. V lomě lze 

nalézt zbytky krásného kamene. 

Pokud jsem zde tábořil, nikdy 
jsem s vlčaty nevynechal návště-
vu koty 457 Taubenberg—
Holubí hory na německém úze-
mí s naučnou přírodní stezkou. 
Ta vede kolem  vrcholu, je vyba-
vena orientačními tabulemi s 
dobrými obrazy zde žijících 
živočichů a rostoucích rostlin. 
Poučné i po jazykové stránce, 
aspoň si zapamatujete německé 
názvy kuny, jezevce, lišky, vever-
ky, sovy atd. Chce to jen šláp-
nout kousek na sever, překročit 
hranice, dnes schengenské, bez 
problému. Není to daleko.  

Trochu ke kultuře: 

Pro rovery se zájmem o vážnou 
hudbu doporučuji průzkum, zda 
není v kostele v Crostau nedale-
ko Schirgiswalde náhodou v té 
době koncert. Jsou tam unikátní 
Silbermannovy varhany. Stálo by 
to na kolech za návštěvu. 

 

Vraťme se do skvělé přírody 
okolí tábora: z říše rostlinné 
jsou to zde v lesních světlinách 
nápadné, přes metr vysoké sou-
bory náprstníku s trubkovitými 
květy  jakoby v praporovitém 
uspořádání (obr. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se žlutými květy náprstník vel-
kokvětý, s nachovými pak ná-
prstník červený jsou jedovaté 
byliny, obsahující v listech glyko-
sid digitalin, který se v lékařství 
používá v srdečních chorobách. 
Kvete právě v červnu a červenci. 

V šluknovském rybníku jsme na-
cházeli z mlžů škebli rybničnou 
a velevruba nadmutého, v 
malých rybnících pod táborem 
malé, tenkostěnné a průsvitné 
lastury okrouhlice rybničné. Nad 
rybníčky při lesní cestě a v lese 
bývají žáby — skokani hnědí (obr. 
5), dorůstají délky až 10 cm. 
Zkuste ho opatrně chytit a jemně 
pohlaďte. Budete překvapeni 
hebkostí jeho pokožky. Nebojte 
se, v prince či princeznu se ne-
promění! 

II.augit 

III.olivín 

I. mapka 

IV. náprstník 

V. skokan hnědý 
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Pokračování na str. 10... 



 “Hele, padá hvězda!” 

P 
ůjdete-li od boudy nahoru 
k lesu, při cestě stojí osi-
ka s keříky a množstvím 
kopřiv. 

Když jsem s vlčaty táboříval na-
proti, nacházeli jsme na kopři-
vách stovky sytě černých, světle 
drobně tečkovaných a s černými 
trny housenek babočky pavího 
oka (obr. 6).  

Barva a trny jsou obranou, aby je 
nesezobnul nějaký pták. Housen-
ky ale napadá dvoukřídlý hmyz 
kuklice, která do jejich těla klade 
vajíčka, z nich pak vylíhlé larvičky 
cizopasí v těle housenek. Ironií 
je, že i tyto larvičky jsou napade-

ny mikroorganismy. Jde o cizo-
pasnictví druhého až třetího 
řádu, superparazitizmu! 

Housenky, vyskytující se zde v 
době tábora, v červenci až 
srpnu, patří do II. generace. 
Záhy se zakuklí—nám například 
lezly do stanů, kde se během 
hodiny zakuklily. Motýl se z 
kukly vylíhne asi po týdnu, sa-
mičky přezimují. Motýli I. gene-
race žijí jen do června. Zajímavý 
motýlí životaběh . 

A co po večerce? 

Bude-li jasná obloha, na tábořišti 
je malé světelné znečištění civili-
zací, takže koukneme na hvězd-
nou oblohu. Pro letní oblohu je 
charakteristický tzv. letní trojú-
helník, tvořený na jižní obloze 
jasnou hvězdou Deneb  sou-
hvězdí Labutě (trochu na vý-
chod), v nadhlavníku jasnou 
Vegou (souhvězdí Lyry) a tro-
chu dolů přímo na jih Altair 
(souhvězdí Orla) asi kolem 22. 
hodiny.  

Valná část jižní oblohy je na obr. 
7. Nad námi vpravo od Vegy je 
nepříliš výrazné souhvězdí Her-
kules, kde lichoběžník, někdy 
zvaný Květináč představuje zá-
pasníkovo tělo. Jasná červená 
hvězda na patě pravé nohy báj-
ného řeckého reka je Ras Al-
gethi ve vzdálenosti 382 světel-
ných roků. Na tu dálku netuší-
me, že 600x převyšuje průměr 

Slunce. Uvnitř Herkulova těla 
vpravo nahoře je kulová hvězdo-
kupa M13, jež se v malém dale-
kohledu podobá hlavě komety. Je 
vzdálená „jen“ 23 tisíc sv.r. od 
nás.  

Mez Herkulem a Pastýřem je 
malé souhvězdí Severní koruna. 
Podle bájí představuje čelenku 
nešťastné princezny Ariadny. 
Nejjasnější hvězdou je tu Gem-
ma (latinsky drahokam), září jako 
45 Sluncí dohromady, ale je moc 
daleko (75 sv. r.). 

Na východě nad lesem v sou-
hvězdí Andromedy při jasné 
o b l o ze  n a j de t e  p ou h ým 
okem,lépe však s kukátkem nebo 
dalekohledem Velkou mlhovinu 
v Andromedě = M31. Objekt 
prvořadého významu, není to 
však mlhovina, ale velká, blízká 
galaxie. 

Z planet hned po západu Slunce 
nevysoko nad severozápadním 
severozápadním obzorem bude 
zářit Venuše (Večernice). Na 
večerní obloze se na západě vzda-
luje načervenalý Mars a také 
bleděžlutý Saturn. 

V druhé půlce noci povládne 
obloze jasný Jupiter; již s dob-
rým triedrem můžete spatřit jeho 
čtyři největší měsíce: Io,  Euro-
pu, Ganymed a Kallisto.  S 
Robinovým triedrem, než mu ho 
ukradli, jsem je právě na táboře 
pozoroval, nutno ale podepřít 
ruce nebo mít stativ, aby se obraz 
neklepal. 

Pokud zastihnete Měsíc,  tiše 
vzpomeňte, že 21. 7. 1969 po 
něm poprvé chodili lidé…. 

 

Takže Dobrý lov a dobré po-
časí, táborníci! 

Přeje Vám GRIZZLY 

S T R Á N K A  1 0  

Pokračování ze str. 9 

„...nám na-

příklad lezly 

do stanů, 

kde se bě-

hem hodiny 

zakuklily.“ 

VII. jižní obloha 

VI. babočka 

„ ...A co po  

večerce?  

Na tábořišti je 

malé světelné 

znečištění  

civilizací, 

Takže 

koukneme na 

hvězdnou 

oblohu. “ 



„Dnes ráno jsme měli hry s písmeny. Bylo to 

dobrý. “ 
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,,Má-li nějaká práce smysl, udělejte ji pořádně. Nemá-li smysl, dejte ji Rimmerovi.“ 

Vyrůst mezi stromy :-) 

T 
y stromky dej na ten 
karavan.“ „A proč tak 
vysoko?“, ptám se já… 

„Protože se tu okolo pasou 
ovce.. :)…“ dostávám odpo-
věď. 

Řeč je o tom, jak to všechno zača-
lo. Jedu na Křížek - skautskou 
základnu na Žižkov - a doufám, že 
na mě zbyl nějaký stromek. A zbyl. 
Takže teď už jen postavit 
dům a zplodit syna :D. 

Těšil jsem se, že to bude dou-
bek či lipka, a on jen habr a 
hloh.. :-/. Ale i tak se moc těším, 
až se zase půjdu proběhnout oko-
lo Botiče a mrknu na ty naše tři 
pašáky, jak se jim daří… 

Koukali jste, jak se nám před 
očima mění Trojmezí? Z ob-
rovské zelené plochy, našeho 
sadu, zbývá pár stromů. Trochu 
mám strach, že i z Meandrů Botiče 
bude za chvíli betonové koryto, 
jaké je třeba v Michli nebo v Nus-
lích.. No pohled nic moc.. Tak 
proto jsme to zasadili hned u Boti-
če.  

Vůbec mi to přijde fajn nápad 
okolo sebe sázet stromy a 
koukat, jak rostou. Když mi 
Veverka ukazovala ty obří smrky, 
co sázela se  světluškami na jed-
nom z jejích prvních táborů… 
nebo naše středisková lípa před 
klubovnou..  

Stromky je možné  sázet i 
mimo Den Země. Mrkně-
te na web ;). Je tam návod 
a i fotky, kde už stromy ze Dne 
Země rostou,. Co třeba jako pro-
gram na schůzku? 

Fotografie níže nastiňují, jak jsme s 
Jahůdkou stromky sázeli my. Strá-
vený čas cca 90 min. To je jak jít 
do kina. Ale je to na vzduchu.. A 
můžete u toho lít tomu dru-
hému vodu za krk. To v kině 
moc nejde ;-).  

Pozor na závěr! Stromky je nutné  
po zasazení pravidelně zalévat, aby 
neuschly ;) 

Tee-pee 

Na webu je návod 

Celopražská akce ke Dni Země 

„Pokud byste 

nevěděli, tak na 

poušti ani v 

bažině Vám 

stromek 

nevyroste ;-)“ 

Nejdříve zvolíte vhodné místo. Pak vykopete jámu. Do jámy zatlučete kolík. Stromek vyndáte z květináče 
a vložíte do jámy. 

Stromek opatrně zasypete hlínou, Přivážete ke kolíku, přidáte cedulku s datem vysazení a zalijete vodou. Toť vše  ;-) 

www.vyrustmezistromy.cz  



 

Dívka Luku 
M 

áme tu pro 
vás malý 
test… 

Předně se v žádném případě nedí-
vejte na fotografii dříve, než si roz-
myslíte svůj tip. A kdo podváděl, ten 
se sám připravil o překvapení. Tako-
vej to mohl bejt fór… 

„Kdo je podle vás úplně nejvíc nej-
důležitějším členem střediska?“ Jeho 
vedoucí? Vedoucí oddílů?  Ale kde-
že. Je to někdo úplně jiný. 

Dvanáctičlenná porota pro toto 
číslo zvolila dívkou Luku Báru Ti-
chou, kterou zná většina skautů jako 
Hrošíka.  

Hospodářku našeho střediska. Dív-
kou Luku se nestává poprvé. Snad 
pochopíte proč. 

Pokud o někom můžeme říct, že je 
pro nás nenahraditelným – bude to 
ona. To ona nás zbavuje našich 
nočních můr a libuje si v tom, před 
čím my utíkáme.  Je to ona, kdo 
z hromady podivně popsaných 
papírů každý rok vykouzlí řádně 
uzavřené účetnictví. Je to ona, za 
kým jdeme kdykoliv nás nějaká čísla 
polekají a i když u toho chvilku vrčí, 
za chvíli je vše zase v pořádku. Je 
prostě moc a moc důležitá a my jí 
máme rádi. A to rozhodně nejen 
proto, že nám dělá účty 

Nezbývá než poděkovat za to co 
dělá a gratulovat k titulu Dívky 
Luku! 
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Kuky se už vrátil… 
postele malého Ondry. Protože 
Ondrova maminka vidí v Kukym 
jen lapač prachu (byl totiž ne-
prací), rozhodla, že musí 
z domu.  Tak se stane, že se 
Kuky objeví kdesi za městem, 
na skládce ve společnosti sta-
rých pneumatik, potrhaných 
igelitových tašek a jiného smetí. 
A protože se tam Kukymu moc 
nelíbilo, vydal se ze skládky 
pryč, aby hledal cestu domů, na 
poličku nad Ondrovou postelí. 

Filmu se nedá upřít, že z něj 
tryská poetika všemi směry a ve 
vysokých koncentracích. Kuky 
opravdu mluví jako dítě, které 
se dostalo někam, kam nepatří.  
Animace je hrubá, přirozená a 
zvláštním způsobem krásná a 
atraktivní. Některé chvíle jsou 
k pousmání, a i když je jejich 
smysl zřejmý, nepůsobí nikterak 
kýčovitě. (A pusa nebude?) 

Co je na filmu to nejkouzelněj-
ší? Svět funguje tak, jak si děti 
myslí, že fungují.  Když jedu 
rychle, ochladí se. To přece 
každé malé dítě ví a zná. Nezná-
te to? Jedete na kole a ta rych-
lost dělá celý svět okolo stude-
nějším. 

Ve filmu to také funguje. Udě-
lejte zimu: povídá Kuky Hergo-

K 
uky mě zase 
jednou dostal 
do kina. 

Malá červená otrhaná figurka 
dokázala to, co se za posledních 
několik let podařilo jen modro-
kožcům z kmene Navi a jedno-
mu slepému Aeru. 

Co jsem od něj čekal? Dle refe-
rencí na všech těch fejsbucích a 
internetech se zdálo, že neode-
jdu zklamán. Opakovaně jsem se 
dozvěděl o tom, jak výborný 
film to je a jak na to všichni musí 
jít. Do kina jsem nakonec od-
cházel s výborným pocitem, 
který pramenil z jistoty, jak 
budu filmovým zážitkem spoko-
jený odcházet domů. Spokoje-
nost nynější pramenící ze spo-
kojenosti budoucí  -  skvělé 
p o c i t o v é  p e r p e t u u m . 
Ale co mě to čeká? Pohádka? 
Snad komedie? Přemýšlel jsem 
nad tím, jako by bylo nutné znát 
škatulku, kam by film měl patřit. 

Ještě v polovině filmu má otázka 
přetrvávala. Co to vlastně je za 
film? Na co se to dívám? Ne-
mohl jsem rozklíčovat, jestli je 
určen pro děti nebo pro dospě-
lé a dokonce ani jestli se mi líbí. 

Kuky je malá červená plyšová 
hračka, která bydlí na poličce u 

tovi, strážci lesa a Kukyho průvod-
ci, když kodrcají lesním vozítkem 
ve snaze ujet skládkovým skřít-
kům, kteří chtějí  Kukyho vrátit na 
skládku. A strážce Hergot se 
s vozítkem vrhne z kopce a jede 
rychle a nejvíc rychle a svět se 
opravdu ochladí a skryje se pod 
sněhem. Tak rychle Hergot jel.  
Pozorný divák uvidí více podob-
ných fungování světa, které se 
fyzice nelíbí, ale děti vědí naprosto 
přesně, že to tak je. 

Aby to taky působilo jinak, než 
takto snově. Vždyť na konci filmu 
je jasný odkaz k tomu, že se celý 
příběh o Kukyho putování Ondro-
vi jen zdál, když blouznil 
v horečkách.  Když blouzníte, to 
co vidíte nemusí dávat smysl. 
Tvůrci však nedopustili takovouto 
jednoznačnost. Na konci totiž 
naznačili, že to možná až tak úplně 
nebyl Ondrův sen.  A vy si při 
odchodu z kina můžete vybrat to, 
co se vám víc zamlouvá. Jestli se to 
Ondrovi jen celé zdálo, anebo 
jestli to byla všechno všecičko 
pravda. A pomoci v rozhodování 
vám může výrok, který jste mohli 
slyšet hned na začátku. „Tento film 
je podle skutečné události.“ 

Krišot 

Krišot 

                           “Říkal jsem ti, že sova houká jinak.” 



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 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 16:30-18:00 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: 
krisotbox@gmail.com,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 

Foto: Žabka, Hrošík, Amico 


