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VEVERKA O FRANCOUZSKÉM TÁBOŘE

Malé poděkování a omluva k tomu

WANTED: Lvíčecí II-13
kovbojové!

92. skautské
středisko Šípů

14

M

ilé čtenářstvo,
milé
přispěvatelstvo,
po podzimní hibernaci
přichází konečně Luk číslo
84.
Jako šéfredaktorka se za
zpoţdění omlouvám a doufám,
ţe se všem po Luku přiměřěně
stýskalo :-)

fotta: Veverka

Zároveň děkuji všem, kteří se
na Luku aktivně podílejí či jinak
asistují při jeho vzniku -

jmenovitě Veverce, Mandě,
Teepeemu a Flekovi - a je vás
ještě víc...
Abychom se ovšem vrátili k
obsahu čísla! Setkáte se se
dvěma fotoreportáţemi z
letního období, z nichţ jedna je
opravdu pikantní, přečtete si
zajímavý rozhovor či se
dozvíte, proč Tuleň vede oddíl.
Co se kultury týče, nebude
také ošizeni - čeká vás
fauvismus v podání světlušek a
vlčat! Rovněţ věnujte

pozornost inzerci na straně 8,,
jistě se s onou rubrikou ještě
setkáte.
Závěrem popřeji ještě
příjemné čtení a klidné, ničím
nerušené adventní dny.
Anna Koutská - Amico

V patičkách většiny následujících stránek naleznete citáty o vzdělání, učení a vzdělávání - vybrané a zpracované Rohlíčkem.
Chérie Carter-Scott: „Neexistují chyby, jen ponaučení.“

šéfredaktorka
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Krátké zpravodajství 92. střediska Šípů

V

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

… 10 nových
podsadových stanů...

Tábory se letos odehrály
zejména v duchu starověkého
Říma, kovbojů a indiánů. Díky
zapojení vedoucích se podařilo
zajistit vše nezbytné i ze seznamu
ukradeného vybavení. A navíc
jsme letos mohli vyzkoušet 10
nových podsadových stanů, které
jsme v rámci obměny vybavení
pořídili.
A ještě něco navíc? Tak si
přečtěte po straně email, který
jsem dostal od skauta z České
Lípy, který… (viz v rámečku)

Nazdar,
dnes jsem odeslal poštou na Tvoji adresu skautský šátek s
turbánkem, který jsme našli u lavičky poblíţ turistického
mostu u Brtníků na začátku července. Nechal ho tam někdo
na výpravě zřejmě z Vašeho tábora. Nevěděli jsme komu
šátek patří, ale jak ţivot přináší náhody, tak i tentokrát se
jedna (trochu neuvěřitelná) stala. Náš oddíl byl také na
táboře a to u Mařenic poblíţ Cvikova a já druhý den po
nálezu šátku, šel z tábora na návštěvu k jednomu
pamětníkovi z Dolní Světlé - praţský chalupář (p.Pavýza).
A kdyţ tak sedíme vidím vedle jeho počítače stejnou
nášivku jaká je na šátku. A tak jsem se hned zeptal a on mi
řekl, ţe nášivku po mnoha letech přinesl z půdy, kde byla v
krabici a a ni neví proč ji dal vedle počítače a ţe je to
nášivka ze šátku jeho syna , který v letech 1968 - 70 chodil
v Praze do Střediska Šípů na Zahradním městě. Takţe po
návratu z tábora jsem si Vás lehce našel na internetu.
To jsou náhody, co?
Doufám, ţe šátek poštou dojde.
S pozdravem
Mirek Pröller
4. oddíl TOPA
středisko Řetěz Č.Lípa

Grant 27.300 Kč od
fondu ČSOB
Pomáháme
společně
Irminsul letos vyrazil na putovní
tábor na Ukrajinu. Tak doufám,
ţe se Vám na stránkách našeho
časopisu pochlubí.

„Klubovna pro děti i rodiče“
a uspěli jsme a obdrţeli
částku 27.300 Kč. A co je
předmětem grantu? Úprava
klubovny Práčská s pomocí Vás
rodičů. Na realizaci máme rok a
budeme vděčni za Vaši pomoc a
z a p o je n í . A s a m o z ř e jm ě
děkujeme téţ ČSOB a zejména
paní Čejkové.
Střediskový výjezd byl letos
22-24.10. na skautské základně v
Rokycanech. Letos si společně
hráli na detektivní tým a
prostřednictví sledování řady
indícií odhalovali záhadu
zmizelého obrazu.

Kroj opět v
prodeji www.junshop.cz

V průběhu léta jsme díky paní
Čejkové mohli podat ţádost na
do zaměstnaneckého gratového
programu ČSOB Pomáháme
společně. Vybrali jsme téma

Skautské kroje
opět ve výrobě,
takţe
můţete
kdykoliv opatřit v některé
autorizované prodejně.
Doporučujeme tedy navštívit
www.junshop.cz a vyuţít téţ
slevovou kartu střediska - stačí
se zeptat na číslo vedoucího
svého oddílu a získáte 5% slevu.

Volební sněm střediska se
uskutečnil 11.11.2010. Co to
znamená? Junák je demokratické
hnutí a tak kaţdé tři roky volbou
určuje vedení svých
organizačních jednotek a začíná
to samozřejmě u střediska. Rád
bych tímto tedy popřál
Kateřině Kuberové
Veverce a Milanu Mašátovi Voďnýkovi, kteří získali
jednomyslnou podporu své
VIZE 2013 a povedou tak
středisko následující tři roky.
Prohlédnout si ji můţete na
stránkách střediska http://
www.budmesipem.cz/
stredisko.php formou YouTube
videa či si ji stáhnout jako
powerpoint prezentaci.
Co na závěr? Přeci hezké
Vánoce!

Carlo Goldoni: „Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“

Pro LUK zpracoval
Pavel Konečný - Flek
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Tábor mladších Lvíčat
Jako kaţdý rok i letos
jsme vyrazili do Šluknova
na naši základnu. Pravda,
jelo nás pouze sedm (a z
toho tři vedoucí), ale i tak
se nám tábor povedl.

Vnořili jsme se do ţivota
indiánské vesnice, jako
kdybychom se indiány narodili.
Starý náčelník se rozhodl
odevzdat vládu nad vesnicí
někomu mladšímu, a tak se celý

týden čtyři kandidáti snaţili
získat co největší podporu od
vesnice, aby se právě oni stali
náčelníky. A co všechno při
tom zaţili?

„Kandidáti na
náčelníka mimo
jiné museli ukázat,

Stárnoucí náčelník.

v jakých oborech
vynikají!“

Vrtali jsme díry na bránu.

Stavěli jsme domečky pro lesní skřítky.
Táborová olympiáda.
A co takoví indiáni dělají?
Museli jsme si poradit se zloději
koní, sjednat schůzku s
okolními kmeny, či donést do
obleţené vesnice dostatek
potravin.
Uprostřed týdne jsme byli
donuceni vydat se na výpravu
za zloději stád. Ukázalo se

(podle stop), ţe se jedná o Vlčí
indiány, a tak nezbylo, neţ se
vydat za nimi na Vlčí horu, kde
jsme je porazili a odvedli stáda
zpět domů.
Kandidáti na náčelníka mimo
jiné museli ukázat, v jakých
oborech vynikají. Celkem mohl
kaţdý z nich získat třináct

vlčích zubů, například za znalost
přírody, zkoušku odvahy, či
umění plavání.
Nicméně hlavní zkouškou
bylo pro všechny zvládnutí
tábora, coţ se všem povedlo na
jedničku. A tak na závěrečné
hostině po volbě náčelníka měli
co slavit všichni.

Sokrates: „Existuje jen jedno dobro, a to je vědění. Existuje jen jedno zlo, a to je nevědomost.“
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P.S. Máme se jak na zámku

„...víte, že celodenní
výlet se prostě
uskuteční ve středu,
soutěžit ve vaření se

Mám ráda cesty, kdy přesně
nevím, co mě čeká. Letenku
mám koupenou jen pár týdnů,
30. června ještě pomáhám
dopoledne rozdat vysvědčení a
večer uţ sedím v letadle do
Paříţe. Kdyţ pak o půl jedné v
noci vylézám z metra na
Boulevard St.Michel, teplota je
asi 35 stupňů a všude kolem
proudí davy lidí. První, co na

bude ve čtvrtek a
velká bojovka
proběhne v pátek.“

paříţské půdě udělám , je, ţe se
nechávám strhnout davem a
přecházím hned na červenou.
Jak jinak, nic se tu nezměnilo.

„Já ale nestačím zírat,
jakou
bezpodmínečnou
autoritu tu dospělí
mají a s jakou
samozřejmostí se
chovají holky
ohleduplně k sobě
navzájem. „

Takhle pozdě v noci tedy
prozváním před českým
konzulátem
kamarádku Lenku,
o které jsem zatím
slyšela jen hodně
vyprávět a já u ní
budu chvilku bydlet.
Lenka vede tady ve
Francii
oddíl
světllušek a za pár
dní vyráţejí na
tábor. A proto jsem
vlastně tu, pojedu s
nimi. Jen co se za námi
zaklapnou dveře do dvora,
můţu si přečíst nápis „Zavírejte
dveře“ , takţe v úplně cizím
prostředí tu nejsem.
Ve Francii je skautských
organizací více a tak vlastně
nějde popsat, jak tu vypadá
typický skautský tábor. Ale já
můţu z vlastní zkušenosti říct,
jak
vypadá
typický
světluškovský tábor u „Scoutes
Unitaires de France“ a je velmi
pravděpodobné, ţe pokud

byste navštívili jakýkoliv jiný
tábor SUF, bude to tam
probíhat podobně. Nám asi
přijde neuvěřitelné, ţe by
všechny tábory probíhaly
stejně, ale týdenní model pro
světluškovský tábor tu
převezmou vedoucí na
školení a pak ho aplikují na
svůj oddíl. A tak víte, ţe
celodenní výlet se prostě
uskuteční ve středu,
soutěţit ve vaření se
bude ve čtvrtek a
velká
bojovka
proběhne v pátek.
Holky si na táboře
nijak nelámají hlavu s
nějakýma stavbama.
Vaří se venku na ohni,
sedíme v kruhu na
kládách
a
jako
umývárna slouţí lavor
poloţený na pár kulatinách.
Tak není problém celý tábor
za den postavit a na konci za
půl dne sbourat. Krásu
dodává táboru místo přímo

královské. Táboříme v
zahradách zámečku Rouville,
asi 90km na jih od
Paříţe, které půjčuje
různým skautským
oddílům
madame
d´Aboville na celé
léto. Co se týče
programu, tak ten
není náročný. Celým
týdnem nás provází
etapová hra na
motivy zámořských
objevitelů
a
ztroskotání na ostrově.

Druţinky si připravují na kaţdý
večer program k ohni a
všechno plyne v báječné
atmosféře. Pořád se zpívá - na
nástupu, před jídlem, po jídle,
před spaním, kdyţ se někdo
loudá, kdyţ se něco podaří...
Na tomhle táboře mě právě
baví nejvíc to, jaké vztahy mezi
sebou děti mají.. Moţná ţe
uzle znají jen proto, ţe je to
naučila Lenka z Čech a
jednoduchá šifra by jim
pořádně zamotala hlavu. Já ale
nestačím zírat, jakou
bezpodmínečnou autoritu tu
dospělí mají a s jakou
samozřejmostí se chovají holky
ohleduplně k sobě navzájem.
Musím říct, ţe jsem se toho od
nich hodně naučila a to nejen
co se týče francouzštiny.
Uprostřed týdne dorazil
poštou milý dopis. Z ústředí
poslali psaní s poděkováním za
to, ţe se vedoucí dětem věnují
a připravili pro ně týden
nezapomenutelných záţitků. Já
děkuji také, poznala jsem zase
další rozměr skautingu.

Henry David Thoreau: „Aţ tehdy, kdyţ zapomeneme, co jsme se naučili, začínáme se znovu učit..“

Veverka
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Někol
ik
fotek
přímo
z „pole

“.

Aischylos: „Moudrý je ten, kdo zná spíše uţitečné věci neţ mnoho věcí,“
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Rozhovor s Nowym

N

owyho
z
Irminsulu asi
znáte.
Ale
víte, jaký byl jeho
nejsilnější záţitek z
Ukrajiny či kam se
chystá od října na
brigádu? Přečtěte si
rozhovor s ním...
Š: Ahoj Nowy, jaké byly
tvé prázdniny - kde jsi
všude byl?

Jakub Nováček—
Nowy

„.Bylo pěkné vidět,
jak si celý kmen
zpívá a jde společně
do neznáma.“

N: Ahoj! Prázdniny byly
krátký jako vţdycky. Na
začátku prázdnin jsem byl s
Irminsulem na Ukrajině, kde to
bylo skvělé. Potom jsem na pár
dní jel s nima do Šluknova, ale
musel sem odjet dřív domů,
abych dodělal řidičák, který sem
udělal :P Na začátku srpna jsem
jel na ConCordii do Budapeště.
Bylo to jedno z nejpovedenějších
jamboree, na kterých sem byl. To
bylo asi na dva týdny a pak sem
odjel do Prahy. Pak sem byl uţ
převáţně doma a ţádný delší
výlety jsem nepodnikal. Co ty? :)
Š: Nejvíc času jsem asi strávil
prací v Praze. Dovolené a výlety

mě zavedly do Mikulova /
Stuttgartu / Šluknova / Obor /
Seče / Poličky. Ukrajina zní
báječně - odpovídala země
Tvým
představám?
A
dokázal bys vypíchnout
nějaký silný záţitek?
N: Ukrajinu sem si původně
představoval hůř, neţ na tom
teď je. Města mají poměrně
moderní, tedy aspoň jejich
centra. Je vidět, ţe tam nemají
moc peněz a moc se o to zase
nezajímají. Za to na venkově to
je jako před 50 lety. Lidi tam ţiví
dobytek a pole. Mají tam jen pár
aut a to jsou jenom staré Lady.
Prakticky na Ukrajině jiné auto
neţ Lada nenajdete :) Jinak na
venkově jsou moc příjemní lidé.
Pokud se jich člověk na něco
zeptá, tak se snaţí pomoc a kdyţ
si neví rady, tak zavolají i
sousedy. Nebo vám nabídnou
domácí mlíko.
Silný záţitek? No, kdyţ jsme
sestupovali z prvního přechodu
hor do jedné vesničky, tak uţ
dva dny pršelo a všichni měli
všechno mokrý. Nepromokavý

věci promokli. Ten, kdo měl
pláštěnku, tak byl stejně mokrej
jako jiní. Takhle v dešti jsme šli
skoro celý den, brodili jsme se v
řekách (před deštěm to většinou
bývali cesty) a zapadávali v blátě.
Tenkrát toho mělo hodně lidí
dost a nejradši by byli uţ doma.
Byli jsme uţ hodně unavený, aţ
jsme si začali i zpívat. Takhle jsme
zpívali asi 3 hodiny, aby nám cesta
utekla rychleji. Bylo pěkné vidět,
jak si celý kmen zpívá a jde
společně do neznáma :)
Š: Páni, tak hlavně ţe jste si udrţeli
relativně dobrou náladu. A co tě
čeká teď? Jak jsi na tom se
školou?
N: V říjnu nastupuju na brigádu do
Datartu. Tak doufám, ţe to budu
zvládat ještě se školou a budu mít
i dost volného času.
Š: Co bys na závěr vzkázal
čtenářům Luku?
N: Ať se mají famfárově ;)
Nowyho se ptal Štaflík

Proč Tuleň... vede oddíl?

P

„Navíc jsou také
pěkně poslušné a
všechno hned chápou
a do her se vrhají
s nadšením... “

roč vedu
oddíl?
Co je to za
otázku? Spíš bych
se zeptala všech,
co ho nevedou,
proč ho nevedou?
Vést oddíl nebo se podílet na
vedení je přeci takové čisté
blaho! Jen si to představte: můţu
jít kaţdý týden (i kdyţ pouze
jednou) na schůzku a potkat se
zde s dětmi, které vůbec nejsou
rozjívené a zlobivé, ale naopak,

hýří vtipem
a elánem a rozdávají vám radost,
Navíc jsou také pěkně poslušné a
všechno hned chápou a do her se
vrhají s nadšením a nikdy, opakuji
NIKDY, nelţou a nepodvádějí..to
je přeci ráj. Navíc k tomu smím
pravidelně vídat své spoluvedoucí
a společně s nimi plánovat výpravy
a těšit se na ně. Můţu vytvářet
dobrodruţné světy, do kterých se
pomocí herních legend nořím
spolu s dětmi a z kaţdé takové
výpravy se vracím domů

odpočatá, čerstvá, jakoby plná
energie a samozřejmě čistá,
protoţe bahno se mi v lese
vyhýbá. Ten, kdo oddíl nevede,
tak neví, ţe s tím není vůbec ţádná
práce, ţádná administrativa,
dlouhé porady a přípravy. Takový
dojem o vedení oddílu se snaţí
vytvořit ti vedoucí, co tak dobře
vědí, jak je to příjemné, ţe se bojí,
ţe by jim jejich práci a potěšení
někdo jiný vyfoukl..

Aldous Huxley: „Zkušenost není to, co člověk potká, ale co člověk udělá s tím, co ho potkalo.“

Tuleň

Fauvisté (s) Trpaslíky

P

ojem „fauve“, to ve
francouzštině znamená
„divoká
šelma“,
se
původně pouţíval pro tuto
skupinu malířů v hanlivém
významu.
Není divu, vţdyť na začátku dvacátého
století nikdo nebyl zvědavý na nějaké

dětinské zjednodušeniny, spousty
divokých tónů a silné vrsty barvy.
My jsme se ovšem na trpasličí schůzce,
ve století dvacátém prvním, chytli
onoho „dětinského“ a zkusili jsme se
na chvíli fauvisty stát.
Nejprve si kaţdé z dětí našlo venku
nějakou přírodninu, ke které jsme
později přidali pár předmětů z

klubovny - nůţky, klubíčko, balónek...
Po krátkém úvodu, který se příliš nelišil
od toho, který jste si právě přečetli,
jsme se pustili do práce.
Vţdyť jak připouští i chytrá kníţka
jménerm „...Ismy“: Stromy mohou být
oranţové, obloha růţová, tvář zelená –
a přesně to šlo Trpaslíkům náramně...

Malý test:

2)

Zkuste schválně přiřadit ke
kaţdému dílu jeho autora :-)
Legenda:
Všetečka
H. Matisse

1)

Bára
Rak
H. Matisse
Kozoroh

4)

Jonáš
Spajdy
Kiki
A. Derrain

3)

5)

Měsíček

7)

6)

9)
8)

11)

10)
Správně: 1) Rak, 2) Jonáš, 3) Kozoroh, 4) André Derrain, 5) Měsíček, 6) Kiki, 7) Henri Matisse, 8) Spajdy, 9) Bára, 10)
Všetečka, 11) Henri Matisse
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Zbrus JSEM BYL
!
y
„KDE
t
i
e
s
Zapoj

BYLI jste s oddílem na výpravě ve skvělé základně,
o kterou byste se rádi podělili se světem?
OBJEVILI jste úţasnou kavárnu v nějaké zastrčené ulici?
NAVŠTÍVILI jste výstavu nebo koncert, které si nelze
nechat ujít?

N

?!

ezáleţí na tom, zda jste
rodič, rover, činovník,

světluška či oldskaut! Můţete
PŘISPĚT do Luku,
OBOHATIT tak
přes 200 dalších
podobně
naladěných čtenářů,
a navíc se literárně
REALIZOVAT!

Příspěvky zasílejte
Veverce
( k.kuberova@gmail.com )

Dalajlama: „Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta, jak dosáhnout nesmrtelnosti. .“
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Grizzly o Svojsíkově oddílu

„...Sloužit jiným“ nestát stranou pro
svůj věk, ale podle
svých sil pomáhat
dál mladé
generaci.“

V

sobotu 18. září
2010 se konala
členská schůze
Svojsíkova oddílu
(dále SO).
Z našeho 92. střediska Šípů
se jí účastnili bratři Jaroslav
Skoupý-Robin,
Jan
Vondrášek-Roger,
Josef
Jedlička-Baghýra, a pisatel
tohoto příspěvku, RNDr.
Bohuslav Strauch-Grizzly,
Všichni jmenovaní jsme
členy SO a zároveň
nejstarší
příslušníci
střediska jak co do věku,
tak délkou členství ve
středisku (od r. 1968) i ve
skautingu-Grizzly od
r.1938, ostatní od r. 1945.
Je tudíţ nasnadě povědět
čtenářům LUKU
o
Svojsíkově oddílu:

A. B. Svojsík,
zakladatel českého skautingu

„Čekali jsme do
listopadu 1989,
abychom znovu
zahájili činnost
střediska!“

V
r.
1970,
kdyţ
nastupovala třetí likvidace
Junáka a černá mračna
okupační normalizace se
nad ním zatahovala, se v
březnu se ustavil Svojsíkův
oddíl z těch, kteří s A.B.
Svojsíkem stáli u kolébky
n a š e h o s k a u t in g u a
pomáhali při jeho rozvoji.
91 členů oddílu slíbilo
„Slouţit jiným“ - nestát
stranou pro svůj věk, ale
podle svých sil pomáhat dál
mladé generaci.
Několik členů SO potom
vyrazilo 23. června 1970
„cestou prvních junáků“ od Ţiţkovské reálky na
tábořiště v Orlovských
lesích u Lipnice nad
Sázavou z r. 1912 (asi 8090 km). Průměrný věk
členů výpravy do minulosti

Členové SO z 92. střediska

byl 67 let! Náklad vezli na
vozíku „kolosáň“.(obrázek
na str. 10)
My, Baghýra, Kim a já, jsme
se s vlčaty 921. a 922.
smečky tehdy rozloučili
koncem června, kaţdý člen
smečky dostal upomínkový
list s našimi podpisy. Byla to
smutná slavnost, moc dobře
si na ní vzpomínám.
Robin ještě s Čertem - Ing.
Dr. Jaromírem Kučerou
odjel se skauty o
prázdninách na tábor na
Slovensko do Malé Fatry.
Činnost Českého Junáka
byla zrušena 2. října
1970 . Slovenský Junák
přestal existovat jiţ daleko
dřív.
Br. Václav Hynek- Kazeta,
náš střediskový vůdce nás,
činovníky střediska (5-6
bratrů a 4 sestry) několikrát
svolal v 70. letech na
posezení
u
Hanky
Beránkové, pak však přišly
signály, ţe nás sleduje
policie. My jsme pokračovat
v ţádné formě činnosti
nemohli, to by nás asi

komunisti zavřeli. Čekali
jsme do listopadu 1989,
abychom znovu zahájili
činnost střediska!
Třetí obnova Junáka
přinesla také obnovenou
činnost SO.
Členství v SO: členem SO
se zpravidla stává zaslouţilá
skautka nebo skaut na
doporučení dvou jiţ
stávajících členů SO nebo
vyšší organizační sloţky
Junáka. Přihláška se podává
do příslušné druţiny SO
(bliţší viz dále), tam je
přezkoumána, hlasují
členové
druţiny
a
doporučují ji členské schůzi
SO k přijetí. Shromáţděné
návrhy přijetí jsou
předloţeny členské schůzi,
konané vţdy v září, a tam se
o nich opět hlasuje.
Odhlasované návrhy jsou
postoupeny ke schválení
náčelnictvu Českého
Junáka: Je to čestné členství.
Člen SO obdrţí jmenovací
diplom, červenomodrobílý
náprsní pruh s písmeny SO
a domovenku Svojsíkův
oddíl.

R.W. Emerson: „Ţivot je řada po sobě následujících lekcí, které člověk musí proţít, aby je pochopil.“
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...Grizzly o Svojsíkově oddílu...
učitelkou. Tak se uvidí.

„Na letošní
výroční schůzi se
sešlo přes 130
skautek a skautů z
celé republiky !“

Organizační struktura
a činnost SO:
Členky a členi SO jsou
organizováni územně v
druţinách, např. Praţská rádkyně Líba Amlerová, nebo
Polabská, Podbrdská,
Východočeská, Hanácká,
Slezská atd., je jich celkem
dvanáct.

Hlavní činnost probíhá
ve druţinách, např. Praţská
druţina se schází 5x ročně,
např. Tříkrálová schůzka s
posezením u kávy a čaje a
okolo 22. února na Vltavské,
V květnu v klubovně Karličky
Lebedové na Bílé Hoře nebo
před Vánoci ke zpěvu koled u
borovičky v Šárce. Druţiny
mají i svou kroniku.
Členská schůze SO se koná
jednou ročně, vţdy v září, kdy
si připomínáme narození
Antonína Benjamína Svojsíka
(5. 9.1876) a jeho úmrtí
(17.9.1938)ve
velké
posluchárně Státního
zdravotního ústavu v Praze
na Vinohradech.
Oddíl SO vede oddílová rada,
vůdkyní SO je v současnosti
PhDr. Hana Bouzková,
předchozím vůdcem SO byl
MUDr. Jan Písko, někdejší
starosta Junáka.
V současnosti je nás v SO
458 (318 bratrů a
140
sester), je nám celkem 36910
let a průměrný věk je 80,239
roků.
Letos mimo běţnou agendu
SO oddíl poukazuje na
nekázeň v nošení kroje,
neupravenost dívek a chlapců
při
příleţitostech, kdy
representují hnutí. SO
adoptuje na dálku dítě ze
zahraničí. Loni byla ukončena
adopce dívky v Indii, která
vyšla školu a učí se
švadlenou.
Proběhlou úspěšnou adopci
dokumentovala pravidelná
korepondence, kterou SO
dostával. Novou adopcí SO je
desetiletá indická dívka
Nasreen Bogun, která chodí
do 4. třídy a chce se stát

Ve své letošní výroční zprávě
vůdkyně Hanka Bouzková
připomíná, ţe ve světě stále
probíhají oslavy 100. výročí
zaloţení dívčího skautingu.
Britské skautky vyzvaly skautky
k obnově slibu 20.10. ve 20.10
hod. K této výzvě se připojují i
naše skautky, leckde i skauti. a
budou mít v ten den slavnostní
táborové ohně.
Na letošní výroční schůzi se
sešlo přes 130 skautek a skautů
z celé republiky, Po zahájení
skautskou hymnou sestra
Hanka podala krátké informace
z tištěné výroční zprávy,´v
koutku zamyšlení bratr Písko
přečetl Komenského desatero
k Šťastnému ţivotu. Kolínští
pak tradičně zmáčkli své kytary
a zpívalo se. Následovalo
promítán í DVD Letošní
oldskautské jamboree v
Miletíně. Skvělé.
Po přestávce byla promítnuta
reportáţ
O návštěvě lady Baden-Powell
v Poděbradech v roce 1946.
Jeden bělovlasý skautík se hrdě
hlásil, ţe tenkrát byl při tom!
Následoval film o skautingu z r.
1 9 3 7 z p okl a dů K a r la
Čáslavského a novější film O
skautské myšlence. Výroční
schůzi jsme zakončili druhou
slokou junácké hymny.
Delegace se odebrala poloţit
věnec na hrob bratra Svojsíka
na Slavíně praţského
Vyšehradu.
Tolik o Svojsíkově oddílu
od bratra Grizzlyho

John C. Maxwell: „Lidé se cítí pohodlněji se starými problémy neţ s jejich novými řešeními.“
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Skandální odhalení!
Děti na táboře pily whisky a propadaly
hazardu!
WANTED: Tyto čtyři skupiny byly několikrát viděny v Saloonu
na táboře ve Šluknově.

Ranč U Ţaludového esa

Ranč U Srdcového krále
spodka

Ranč U Zelené sedmy

Ranč U Kulového

V těchto stájích prý kovbojové přespávali, ve městě Remington Hill.

Poznáte je podle barevných
šátků okolo krku.
Myslí si, ţe jsou drsní, a
tak občas bojují i mezi

Vyznačují se velkou

STRANA
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Jejich nejoblíbenější
činností je hon na indiány.
Jsou machři ve střílení z pušky, obzvláště, pokud mají
hlad a někdy se i převlékají za indiány a střílejí z luku.
Prý snad dokonce umí i tancovat!

Zde byla skupina kovbojů
viděna, jak ţenou svoje stáda
přes České Švýcarsko,
nestydatost!

ale zase bez
problému zkrotí divokého
mustanga.

Občas se chovají trochu
bláznivě…

…a samozřejmě, jako vţdy pozdě,
Jack Sommerville na divokém oři.

Tihle tři jsou prý jejich šéfové, sheriff Chris
Wilson, Tornado Lu a Kalamity Jane…

STRANA
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Během pobytu v Remington hillu
navštívili i kabaret.

V tomto konkrétním Saloonu byli
viděni, jak popíjejí alkohol a hrají ruletu

Ano, dříve vypadala Lvíčata takto...
A dnes!

Takto vypadá celá skupina

Pokud by je někdo viděl, nechť zavolá na číslo
666 666 666. Odměnu nečekejte, děkujeme!

Členové střediska, rodiče a přátelé, ještě
stále vám nechodí Luk na e-mail?
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A vţdyť je to tak jednoduché…
Stačí se zdarma přihlásit na adrese
http://www.budmesipem.cz/
nebo ještě jednodušeji poslat stručný mail na
adresu redakce casopis.luk@gmail.com.

Foto: Ţabka, Hrošík, Amico, Veve

