
L E D E N  2 0 1 0  

V patičkách většiny následujících stránek naleznete citáty od Šikulky - z knihy Pro milovníky čokolády. 

„Silný člověk se pozná tak, ţe rozlomí tabulku čokolády na dva kusy a pak sní jen jeden.― 
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P R O Č  V E V E R K A  V E D E  S T Ř E -

D I S K O ?  

P E S T R Á  C O O L ( T U R A )  S  G R I Z Z L Y M  

SOUT
ĚŽ! 

Co to znamená 

L.U.K.? 

V 
ítejte u nového 

lednového čísla 

Luku a v novém 

lukovém roce!  

Čís lo  85  je  opravdu 

„nabouchané― - najdete tu pří-

spěvky z pěti různých oddílů či 

nedávno sestavenou středisko-

vou vizi, podle které se chceme 

nadále ubírat. Dále vás čeká 

velmi kvalitní a čtivé kulturní 

zpravodajství od Grizzlyho,    na 

které jsem se velmi těšila.                 

Rozhodně byste si neměli ne-

chat ujít rozhovor                s 

Macíčkem, novou členkou stře-

diska, a na stránce předtím si 

přečíst, co vede Veverku k 

tomu, aby vedla... 

Co mě ale na tomto LUKu 

nejvíce bavilo, jsou čokoládové 

patičky táhnoucí se celým čís-

lem - ještě ţe doma ţádnou 

nemám a do obchod je zavřený. 

V závěru opravdu nemohu 

nepoděkovat  týmu LUK, bez 

jehoţ spolupráce a nápadů by 

LUK rozhodně nebyl! Proto: 

Díky! 

 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

inspirativní čtení vám přeje 

 

Anna Koutská - Amico 

šéfredaktorka 

Luk
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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.  

 

Rok 2011 byl vyhlášen evrop-

ským rokem dobrovolnictví. 

A na to zareagovalo i Minister-

stvo školství mládeţe a tělový-

chovy a vyhlásilo jiţ během loň-

ského léta grantové řízení na 

projekty na toto téma. A díky 

TeePeeho iniciativně jsme téţ 

jeden grant podali (na přípravu 

plánu aktivit zúročující naši dob-

rovolnickou práci) a získali tak 

prostředy na pořízení středisko-

vého dataprojektoru. Další 

termín pro podávání projektů je 

jiţ v lednu, tak nám drţte palce a 

třeba se nám opět podaří získat 

nějaké doplňující prostředky pro 

naší činnost a vybavení.   

Většina oddílů zamířila i na Vá-

noční výpravy a roverské kme-

ny uspořádali Silvestrovské poby-

ty na horách Orlických. Vţdyť 

bylo tak krásně! 

 

Uţ  jste to slyšeli? Ţe ne? Tak 

já vám to povím. Kristýnka 

bude mít sourezence! Která 

ţe Kristýnka? No přeci Pooha a 

Ţu-ţu, kteří u nás vedli a vedou 

řadu let oddíly a někteří je osob-

ně dobře znáte. Uţ je to tak, další 

přírustek do rozvětvené skaut-

ské rodiny se blíţí. Moc jim bla-

hopřejeme! 

 

Vedoucí oddílů a další  činov-

níci střediska vyrazí na konci 

ledna na víkendový výjezd ke 

„Flekům― - tj. na chalu Flekových 

rodičů. Po loňském úspěchu tam 

vyrazíme jiţ podruhé. Jen sníh 

nám letos zmizel před očima, ale 

třeba ještě nějaký napadne.  

 

Střediskový sněm a související 

změny jiţ nesou své první plody. 

Je jím střediskový intranet, 

kde budou umisťovány středis-

kové zápisy, úkolovníky, termíny 

odevzdání hlášenek, vyúčtování 

aj. Snad se tedy ulehčí s nezbyt-

nou střediskovou agendou.  

 

Flek vyrazil se svou ţenou Mar-

tinou a jejich 6 měsíční Klárkou 

na svou první opravdovou dovo-

lenou a přerušili si zimu dvoutý-

denním pobytem na Kanárských 

ostrovech. Bylo tam prima poča-

sí, hezky teplo, spousta sopek k 

navštívení. Jen voda na koupání 

trochu moc studená.  

Připravte se na velkolepé Ob-

vodní setkání kde kromě závo-

dů všech věkových kategorií  a 

mnoha oddílů z Prahy 10 bude k 

poznání téţ Osterix a Obelix. 

Setkání se uskuteční o víkendu 

13-15.5.2011 , takţe prosím 

neváhejte a tento datum si v 

kalendáři výprav oddílů dvakrát 

zakrouškujte, To abyste si tam 

nenaplánovali nějakou další akci.  

 

Na jaro připravujeme rekon-

strukci klubovny Práčská na 

Zahradním městě. Vyuţijeme k 

tomu nejen vlastní sílů, prostřed-

ky od ČSOB, ale i velkorysý dar, 

který jsme na tento účel získali 

ke konci roku od jednoho z rodi-

čů. Určitě budeme rádi, kdyţ 

se i vy zapojíte. Moţností bude 

mnoho - od aktvní pomoci na 

stavbě, pořízení nezbytného ma-

teriálů, nějaký starší nábytek či 

finanční pomocí konkrétní věci. 

Více podrobností k této akci 

připravujeme a budeme Vás 

všechny. Informovat. Jiţ brzy.   

 

Co na závěr? Všem přeji pří-

jemný rok 2011 a Veverce 

hodně úspěchů při vedení 

střediska. Zatím jí to jde 

moc dobře. :-) 

  

 

Pro LUK zpracoval  

Pavel Konečný - Flek  

 … oprava klubovny 

Práčská. Pomůţete? 

Přidáte se? 

Ţu-Ţu a Pooh 

opět v očekává-

ní... 

Vánoční a Sil-

vestrovské výpravy 

„Jezte vyváţenou stravu – tabulku čokolády v kaţdé ruce.― 



 

domovů trochu vánoční nála-

dy. 

 
Jak uţ  napsal Flek., Šípy se 

v loňském roce zapojily do 

projektu Evropský rok dob-

rovolnictví (ERD)Chci jen 

zdůraznit, ţe veškerá práce a 

program v oddílech stojí na 

dobrovolné práci. Bez dobro-

volníků by to prostě nešlo a 

tak věřím, ţe se nám podaří na 

projekt ERD navázat i letos a 

zpříjemnit a zkvalitnit podmín-

ky pro oddílové vedoucí. 

 
Jaké bychom si přáli středisko 

si můţete mimo jiné prohlíd-

nout na následujících stránkách 

ve střediskové vizi. Středis-

ková rada, vedoucí i další do-

spěláci uţ začali pracovat na 

tom, abychom se této vizi o 

trochu přiblíţili. U Fleků na 

konci ledna chystají víkendový 

výjezd, kde si kromě zábavy, 

lyţování a výletů sednou také 

nad téma budoucnosti středis-

ka a jeho rozvoj. 

 

Příznivou zprávou je, ţe poma-

lu ale jistě nám ve středisku 

roste nová roverská druţina 

(tedy kluci a holky 15+). Proza-

tím bude registrovaná 

v roverském kmeni Irminsul. 

Ještě nemá své jméno a tak se 

o ní neoficiálně mluví jako o 

„Kuldových roverech― . Dopo-

ručuji si ale jméno rychle vy-

myslet, nebo se brzy zaţije jiţ 

několikrát pouţívané označení 

„Kuličky―. Kaţdopádně roveři 

nezahálí a program mají nabitý, 

v nejbliţší době se chystají na 

výstavu Czech Press Photo.          

 

Shorty a Nowy z Camelotu 

chystají pro zájemce skautské-

ho věku zimní tábor na ho-

rách, během jarních prázdnin. 

Tradiční zázemí jim poskytne 

chata Junák ve Velké Úpě. 

Pro LUK zpracovala Veverka 

Z 
ávěr 

roku se u oddílů nesl 

v duchu vánočních 

výprav. 

Např. Lvíčata se vydala do 

Tanvaldu a 

podle fotek http://

picasaweb.google.com/

lvicata.mz/

VanocniVypravaDoTanval-

du1719122010#  

neměla o sníh nouzi. Mravenci 

strávili oddílové Vánoce v níz-

koprahovém centru Jahoda a 

vánoční výlet si nenechali ujít 

ani Medvíďata nebo Camelot. 

 
Naše středisko se i letos podí-

lelo na šíření Betlémského 

světla, které kaţdoročně vozí 

skauti aţ z Betléma. Před Vá-

nocemi měli tak moţnost zapá-

lit si tento plamínek, který je 

poselstvím klidu a míru, také 

lidé ze Záběhlic a to při příleţi-

tosti nového nasvícení koste-

la ... u Hamerského rybníka. 

Díky Mandě za koordinaci pře-

dávání světla a všem, kteří se 

na rozdávání podíleli patří díky, 

ţe pomohli vnést lidem do 

. Doporučuji si ale 

jméno rychle vymys-

let, nebo se brzy 

zažije již několikrát 

používané označení 

„Kuličky“.  
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neb se nám sešla tentokrát dvě! 

Následuje... 
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Vánoční výprava 10.-12.12. 

 

Tahle výprava byla dobrá aţ na ten úklid, moc mě nebavil. To modrý křeslo (houpací! pozn.red.) 

a lana byly skvělý. V sobotu jsme šli na výlet, šli jsme, v rukách boby, lopaty. Měli jsme tu taky psí závody. 

Při chůzi jsme bobovali. Šli jsme do lesa. Začali si dělat bobovací dráhu se skokánkem. Ţrout to tam sice všech-

no tak trochu ničil, ale dopadlo to dobře. Měli jsme nástup a chtěli jsme zdobit stromeček pro zvířátka. Začalo 

pršet, ale stejně jsme to udělali. Pak jsme se vrátili. 

... 

V klubovně jsme ozdobili stromeček, vyrobili lodičky se svícnem, ti kteří to s ohněm přehnali, tak si uspořádali 

s Vojtou v čele maratón v okolí. Kaţdá druţina se pokusila upéci nějaké to cukroví.. Poté, kdyţ kaţdý svedl cuk-

roví, lodičky, stromeček, večeři - vcelku ucházející stav, tak jsme se v krojích usadili ke stolu kolem stromku  

a začali večeřet. Poté jsme určili jeţíška, Kvíčalu. Pustili jsme lodičky, počkali, jak to dopadne, a šli spát. 

... 

Neděle. Ráno jsme vstali okolo 8:30. K sníani jsme měli cukroví, které přinesli ostatní členové Camelotu. 

Po snídani jsme si zabalili. Jakmile jsme si zabalili, začali jsme mýt nádobí ze soboty a uklízet. Uklízeli jsme asi 

tři hodiny, protoţe se polovina oddílu flákala. Po uklízení jsme šli 

obědvat. Po obědě jsme měli polední klid. Potom jsme hráli dračák a teď 

píšeme kroniku.      

Z kroniky Camelotu... 

Camelot 

„Hlavní rozdíl mezi muţem a čokoládou je v tom, ţe čokoládu vţdy velmi snadno seţenete.― 



...z výpravy Mravenců dne 15.1.2011 

Dneska mě naši málem nemohli dostat z postele, ale nakonec mě dostali. 

Čekali jsme dlouho na vlak. Jeli jsme ze stanice Horní Měcholupy vlakem evidenčního čísla 94106-6 

 do stanice Mirošovice u Prahy. 

Po cestě jsme viděli dům na prodej. Krmili jsme zvířata v lese. Hráli jsme hry, například o hádání čísel. 

Viděli jsme rozvodněnou Sázavu. 

Šli jsme veliký krpál na starý hrad. Pořád jsem padal. Byli jsme na hezké zřícenině. Našli jsme pole, kde 

se hraje air-soft. 

Ač ţízniví, zdárně jsme dorazili do Senohrab na vlak zpět. 

Na tomto zápise se podíleli všichni účastníci jednou větou, v pořadí: Fouss, Delfín, Šerif, Jeník, 

Křeček, Dráček, Slon, Kuba, Ježek, Ant, Šutrák, Bubla a Vodňýk. 

Authentický zápis z mravenčí výpravy 

 

Jak se mají Trpaslíci? 

se hraje.                         Za-

čne samozřejmě pěkně zmate-

ná a zamotaná honička. Ve 

chvíli, kdy chytím svého Jerry-

ho, zeptám se ho, koho měl 

chytat on a od té chvíle honím 

svého nového Jerryho. Hraje-

me do té doby, neţ nám zbyde 

jeden Tom a jeden Jerry nebo 

do úplného vyčerpání. 

 

 

M 
no, máme se 

docela prima. 

Jsme pořád stejní 

raubíři, ale je s námi i legrace. 

Asi by nám prospělo pár ma-

lých slečen navíc, neb hodně 

kluků znamená hodně zlobení. 

Kaţdopádně vedoucí nás mají 

rádi i tak. Nedávno se zas ně-

kde naučili novou hru, zahráli 

jsme si ji na schůzce,     a nás 

fakt bavila. A prý jsme byli  i o 

něco šikovnější neţ Kůzlata, no 

paráda! A jak se to hraje? 

Na Toma a Jerryho. 

Postavíme se do zástupu. Člo-

věk, který je přede mnou, je 

pro mě Jerry, a proto se ho při 

hře budu snaţit chytit. Člověk 

za mnou je naopak Tom, ten 

bude chytat mě. 

Kdyţ si všichni zapamatujeme, 

koho máme před sebou a za 

sebou, tedy koho my chytáme 

a kdo chytá nás, tak se 

„roztrousíme― po ploše, kde 

„Mezi největší záhady patří skutečnost, ţe sní-li ţena dvě kila čokolády, přibere vţdy nejméně pět.― 

Trpaslíci na balících skoro v celé sestavě... 

Takhle to bavilo vedoucí... 



Fotopříběh: Fénomet útočí 

 Na listopadové výpravě jsme se 

tak mohli vţít do rolí herců, reţi-

sérů, kostymérů, apod. a začít 

vybírat interiéry a exteriéry, ob-

léci se do kostýmů, dopilovat 

detaily a nakonec začít fotit.  

První z řady příběhů, který přiná-

šíme v tomto Luku, si pro Vás 

připravila Lvíčata ze zelené šestky, 

jmenovitě Pája, Ţralok, Ondra, 

Karkulka, Šnek a Ţabák.  

Na další porci akce, romantiky i 

hororových prvků se můţete těšit 

v následujících číslech. 

 

Vaše Lvíčata 

L 
víčata si pro čtenáře Luku 

připravila exkluzivní au-

torské fotopříběhy. 

Děti si ze všech moţných ţánrů 

nakonec vybraly tři, do nichţ měl 

jejich příběh spadat: romance, 

akce, horor. Kaţdá šestka poté 

vymys le l a  v l a s tn í  př íběh              

a  p ř i p r a v i l a  s c é n á ř .                  

„Na počátku byla čokoláda….― 
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 Milovic, kde moc lidí nebydlí.       I 

kdyţ někteří z nás s tím měli trošku 

problém, nakonec jsme se všichni 

sešli, kde jsme měli. A tady začala ta 

lepší část programu. 

 Nejdříve jsme stříleli na terče, různé 

v e l i k o s t i  a  p o h y b l i v o s t i , 

z airsoftových zbraní několika typů. 

Pak nás čekala IPSC střelnice, neboli 

kombinace běţecké dráhy a několika 

střelnic. 

Pak jsme od aut přešli k paneláku, 

aby to bylo trochu ţivější, přesouvali 

jsme se ve formaci a opatrně. A ces-

tou jsme zaţili střet s dvěma nepřáte-

li, představovanými Uzlem a Boxe-

rem, trochu se divím, ţe nikoho z nás 

netrefili, asi nechtěli. 

 V paneláku jsme dostali trochu pou-

čení o boji v domech a pár věcí jsme 

si i vyzkoušeli. Pak jsme si zaslaňovali, 

z paneláku je to jednodušší neţ ze 

skály, aspoň mně to tak přišlo. Kdyţ 

se začalo stmívat, přišel zlatý hřeb 

v podobě osvobozování aut. Scénář 

byl takový, ţe Kulda, který auta hlídal 

se spolu s dalšími, myslím ţe s Boxe-

rem a Vojtou, se změnili v teroristy, 

kteří obsadili auta, ve kterých jsme 

přijeli. Auta jsme si nakonec dobyli 

zpátky, ale zrovna nejlíp nám to nešlo. 

Nejednou jsme stříleli po sobě, a to 

se zrovna někteří trefili. Nakonec 

jsme ,,vyhráli― a to hlavně díky tomu, 

ţe teroristům se dařilo to samé co 

nám. 

     Celá akce se líbila všem zúčastně-

ným, i kdyţ byla naplánovaná dost 

narychlo. A asi nikdo ze zúčastněných 

by nebyl proti, kdyby se měl opět 

účastnit podobné akce. Ještě jednou 

bych rád poděkoval Vojtovi, Boxero-

vi, prostě všem, co se podíleli na 

přípravě, místo aby se na nás vykašlali. 

Pro LUK zpracoval Klobouk 

L 
oňský podzim se měla 

odehrát akce Silent 

thunder, asi tak třikrát. 

Akce byla připravována pro rovery, 

bohuţel účast byla pokaţdé tak malá, 

ţe byl Silent thunder pokaţdé zrušen. 

Na potřetí se pořádající vedoucí 

r o z h o d l i  u d ě l a t  n ě j a -

kou ,,náhraţkovou― akci. Takţe místo 

celovíkendové akce jsme v pátek 

zkoukli pár filmů a dozvěděli se, ţe 

zájemci mohou strávit sobotu 

v Milovicích. A jelikoţ většina těch, 

co se podíleli na plánování akce, má 

jako koníčka airsoft, vymysleli pro 

nás supr program. 

     V sobotu dopoledne jsme se sešli 

skoro všichni co v pátek. Tudíţ vlast-

ně většina Irminsulu, přibyl Delfajz a 

z nového kmene Liška. Dohromady 

nás bylo osm, tak nás rozdělili do 

dvojic, nasedli jsme do aut a zamířili 

do Milovic. Aby to bylo zajímavější, 

z aut nás vysadili trochu dál, v té části 

Irminsul: Bezva náhradní akce 

„Stres by nebyl tak hrozný, kdyby byl pokrytý čokoládou.― 
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U
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2) 

MILÁ 

ZÁBAVNÁ 

RETRO 

1) 

ZLEHKA BOLAVÁ 

3) 

5) 

4) 

Jakápak to byla výprava Osmdesátky? 

Zkuste si doplnit sami v malém testu! 

POUČNÁ - 1, ZLEHKA BOLAVÁ- 2, ZLEHKA BOLAVÁ - 3, RETRO - 4, MILÁ - 5 

ŘEŠENÍ: 

Pokud jste uhodli všech pět, jste buď účastník výpravy, nebo veliký znalec 8O.. Pokud máte mezi 2 a 4 body, jste celkem 

normálně informováni. Máte-li 0-1 bod, měli byste si znalosti o tomto oddíle urychleně doplnit! Třeba na www.80.skauting.cz 

„Není nad dobrého přítele. Kromě dobrého přítele s čokoládou..― 
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Grizzlyho kulturní servis 

a postřehy 

S T R Á N K A  1 2  

„Čokoláda chutná dobře i samotná, ale nejlepší je s čokoládou.― 

Obr. 2 

hudba Millerova orchestru z 

filmu „Zasněţená romance―, 

např. dodnes hraná Chattano-

oga–Choo-choo       o lokálce 

v Tennessee. Uvedené skladby 

jsou dodnes slavné dţezové a 

swingové evrgrýny. Současný 

s o u b o r  n á s l e d o v n í k ů -

pohrobků uvádí    i hudbu dal-

ších legend americké dţezové 

hudby 20. století (obr. 1). 

Hudební program je v Praze 

tradičně bohatý, rád bych upo-

zornil zájemce o starou a  

barokní hudbu na soubor Col-

legium 1704 & Collegium 

Vocale 1704 (umělecký ve-

doucí Václav Luks), kteří bu-

dou koncertovat v koncertním 

cyklu Hudební most Praha-

Dráţďany 2011 např. jiţ 4. 

února                    v Terezián-

ském sále břevnovského kláš-

tera nebo  na jaře-bliţší info viz 

www.collegium1704.com. 

Sám jsem je slyšel a viděl na 

francouzském televizním kaná-

le Mezzo v jednom tamním 

kostele. Byli skvělí.  

O televizi Mezzo se zmíním 

více příště. 

Z výtvarného dění jsem ještě 6. 

ledna stihl v Národní galerii         

ve Veletrţním paláci výstavu 

Monet—Warhol, Mistrovská 

díla z Albertina Museum 

(Vídeň) a Batlinerovy sbírky    

s trochou impresionismu 

(Monet, obr. 2) přes H. Matisse, 

ruské modernisty (Kandinsky, 

Malevič a další) k pop-artu Andy 

Warhola, op-artu a síle americ-

kých a německých abstraktních 

malířů. Zajímavé, ale aţ tak nad-

šený jsem nebyl. 

V sobotu 9. 1. jsem v Městské 

knihovně na Mariánském náměstí 

navštívil končící rozsáhlou výsta-

vu  Václava Boštíka (1913 - 

2005), pozoruhodného malíře, 

který od realistického zobrazení 

rodného mlýna, tamní krajiny      

i autoportrétů přešel v 50tých 

letech k abstraktnímu obrazu, 

zabýval se tvarem, prostorem, 

čarami a plochou, pohybem, 

vlněním, světlem a barvami (obr. 

3) , kde zdrojem se stává soudo-

bá fyzika a astronomie, proto i 

vesmírné obrazy.  

Po shlédnutí této impozantní 

výstavy jsem před vchodem     

do Klementina potkal skupinky 

světlušek, vlčat i skautek ve hře 

Prahou plnou strašidel. 

Z našeho střediska jsem nikoho 

nepotkal. 

N 
ejprve, co pozo-

ruhodného bylo 

dle mne    v po-

slední době              v 

praţském kulturním dě-

ní: 

V první půlce ledna proběhlo  

v Česku (v Praze 8. a 9. 1.          

v Obecním domě) koncertní 

turné Glenn Miller Or-

chestra. Proč moje zmínka? 

Americký orchestr Glenna 

Millera patřil                 v mi-

nulých 40. letech              k 

n e j l e p š í m  d ţ e z o v ý m               

a swingovým orchestrům na 

světě. Mladý muzikant Glenn 

Miller jej zaloţil v r. 1935, jeho 

sláva rychle rostla a vrcholila 

počátkem 40. let. Za války pak 

ve spolupráci s americkým 

letectvem hrál s orchestrem 

na frontě pro vojáky. Bohuţel, 

v prosinci 1944 letěl G. Miller 

z Londýna do Paříţe, letadlo    

s posádkou však beze stopy 

zmizelo.  

Orchestr proslavily skladby „In 

the Mood — V náladě―, 

„String of Pearls — Šńůra pe-

rel―, „Moonlight Serenade — 

Měsíční serenáda―, jejíţ základ-

ní melodie se stala znělkou 

našeho orchestru Karla Vlacha.  

Velmi populární u nás byla  

Obr. 3 

Obr. 1 

„Po zhlédnutí této 

impozantní výstavy 

jsem před vchodem     

do Klementina po-

tkal skupinky světlu-

šek, vlčat i skautek 

ve hře Prahou plnou 

strašidel.“ 

„Zajímavé, ale až 

tak nadšený jsem 

nebyl.“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C o 

byste 

si neměli nechat ujít! 

Relikviář svatého Maura (obr. 7) 

ze zámku Bečova nad Teplou, výji-

mečnou románskou zlatnickou pa-

mátku z 11. stol., po korunovačních 

klenotech druhý nejcennější skvost v 

Čechách, hostí do 27. 2. Vladislav-

ský sál Praţského hradu. Jeho 

hledání a nalezení v 80. letech bylo 

špičkovou detektivkou, restaurování 

pak mistrovskou prací. 

V Obecním domě trvá do 28.2. výstava 

slavného italskéského umělce 20. stole-

tí, Amedea Modiglianiho, připrave-

ná galerií Vernon ve spolupráci s ital-

skou stranou (obr. 8). Autorovo dílo 

doprovázejí téţ obrazy jeho přátel a 

souputníků, např. Pabla Picassa, Maxe 

Jacoba či Gina Romitiho a paralelní 

tvorba Františka Kupky. 

Zmíněné výstavy jsou unikátní 

kulturní události. 

Vánoce a leden jsou příleţitostí shléd-

nout v Čechách oblíbené betlémy. V 

Praze je jich k vidění v kostelech i 

jinde bezpočet. Pokud vyjde tento 

LUK ve slibovaném termínu do 23. 

ledna,  rád bych Vás upozornil na dva 

dosti neobvyklé, jeţ můţete se svý-

mi oddíly nebo druţinami navštívit, a 

to v sobotu či neděli 29-30. 1. mezi 

14—17 hod. 

Jsou to kapucínské jesličky s posta-

vami v ţivotní velikosti v klášterním 

kostele Panny Marie Andělské v Praze 

1, Loretánské nám. 6. 

Další je unikátní perníkový  betlém, 

kaţdoročně trochu jiný v kostele sv. 

Matěje v Praze 6, U Matěje 198/2 

(obr. 9). Pokud to do Hromnic ne-

stihnete (v katolických kostelech se 

tehdy jesličky uklízejí či zahalují), pak 

máte moţnost za rok nebo stálé mu-

zeum betlémů na Karlštejně je ote-

vřeno celoročně, a stojí  

za to. 

Tak vzhůru za kulturou, to Vám přeje 

Grizzly! 

Co mohu doporučit? Co můţete 

stihnout? 

Předně je to rozsáhlá výstava ve Vald-

štejnské jízdárně a Jízdárně Praţského 

hradu KAREL ŠKRÉTA (1610-

1674): DOBA A DÍLO do 10. dubna. 

Tento malíř byl tím nejlepším, co vůbec 

mohlo české výtvarné umění na prahu 

nové doby potkat (obr. 4). Přehlídku 

Škrétových mistrovských děl doprová-

zejí i práce jeho italských, německých a 

nizozemských současníků, mimo jiné 

Guida Reniho nebo Annibala Carracci-

ho. 

Gale- rie hl. 

města Prahy 

pořá- dá v 

Domě U 

K a -

menného zvonu na Staroměstském 

nám. č.13 výstavu k 700. výročí nástupu 

lucemburské dynastie na český trůn 

Královský sňatek –Eliška Přemys-

lovna a Jan Lucemburský 1310 do 

6. 2.  Mladí manţelé po příchodu do 

Prahy údajně v tomto domě pobývali. 

Je zde k vidění spousta zajímavých a 

cenných předmětů té doby (obr. 5,6). 

...Pokračování kulturního servisu 

„Devět z deseti lidí miluje čokoládu. Ten desátý lţe.― 

Obr. 4 

Obr. 5 

Obr. 6 

Obr. 7 
Obr. 8 Obr. 9 
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Nezůstává ale jen u práce 

pro středisko. V posledních měsí-

cích je moţné se setkat s výsledky 

její práce i jinde. Zapojila se napří-

klad do týmu, který pomáhá pro-

pagaci skautů v rámci celé Prahy. 

„Jednak můţu nějak pomoci 

k tomu, aby se o skautech více 

vědělo,            a jednak mám fůru 

šancí se učit. Můj malý křest 

ohněm bylo vysílání Českého roz-

hlasu.― Řekla nám Amico na dotaz, 

proč nabídku přijala.  

A jaké má plány do budouc-

na? 

„Aggh, Krišote! Je pozdě večer a 

bolí mě v krku, co je to za otázky? 

Tak jó, dobře. Jak nás to teď na 

všech těch vůdcovských kursech 

učí:  

Krátkodobé cíle: Nemít uţ rýmu, 

kašel a bolení v krku, pověsit 

prádlo, dodělat Luk, naplánovat 

výpravu. 

Střednědobé cíle: Jet letos           

na tábor a na Jamboree, odmatu-

rovat, dostat se               na vyso-

kou, vymalovat si jednu stěnu v 

pokojíčku červeně. 

Dlouhodobé cíle: Věnovat se to-

mu, co baví a obohacuje mě i mé 

okolí, neustávat v hledání smyslu 

ţivota, podívat se na Mars, naučit 

se na klavír, je toho dost...― 

Mimoto studuje...? 

„Uh. Pravděpodobně budu letos 

maturovat, a to na Malostranském 

gymnásiu (na Malé Straně!, v Jo-

sefské ulici). Potom bych ráda    na 

FFUK, dvouobor italianistika-

germanistika.― 

Pro Luk zpracova l  Kr išo t              

Za pozornost děkuje /a ještě se 

červená!/    Amico  

A 
by titul „Dívkou LU-

Ku― získala jeho šéf-

redaktorka, se tuším 

ještě nestalo.  

Tentokrát to ale nešlo jinak. Zapr-

vé se vrhla do práce pro skauty 

s vervou a energií, jaká se jen tak 

nevidí (viz níţe) a zadruhé bylo 

třeba nějak odčinit fakt, ţe jí zas a 

znova trápím a slíbené příspěvky 

do Luku jí dodávám pozdě. 

Zdá se, ţe to zafungovalo. Ledva 

zjistila, ţe je to právě ona, kdo se 

v tomto čísle dočkal tohoto 

prestiţního ocenění, příkoří a 

problémy způsobené pozdním 

dodáním slíbených příspěvků se 

rozptýlilo v rumělci a rozpacích. 

Dívkou Luku se tedy protentokrát 

stává Anna Koutská – Amico! A 

titul získává jistě zaslouţeně. Roz-

sah jejích aktivit je obdivuhodný. 

Krom šéfredaktorování Luku ně-

kolikátým rokem působí ve vedení 

oddílu vlčat a světlušek Trpaslíci. 

To, ţe to s oddílem myslí opravdu 

váţně potvrzuje fakt, ţe se nyní 

účastní vůdcovského kurzu, od 

kterého si krom vůdcovské zkouš-

ky slibuje i nové podněty a nápady, 

které by v oddílové činnosti mohla 

vyuţít.  

Dívka Luku 

Proč vedu...středisko 

 

...protoţe koordinovat 40 dospělých a 130 dětí v 9 oddílech je výzva. 

...protoţe chci spoluurčovat směr, kterým se středisko vydá. 

...protoţe mě baví hledat cesty k novým cílům. 

...protoţe je to kvalitní středisko a já se mám o koho opřít. 

...protoţe mě láká spolupracovat s vedoucími na skautském programu. 

...protoţe  je to příleţitost, jak na sobě dál pracovat a rozvíjet se. 

...protoţe spíš neţ mluvit o tom, co je špatně, je lepší udělat to dobře. 

...protoţe řízení týmu, jakým je středisková rada, je zkušenost, kterou 

hned tak někde nezískám. 

 

Veverka 

„Nikdy není tak špatně, aby to čokoláda nemohla vylepšit.― 

S T R Á N K A  1 4  

Amico 



S T R Á N K A  1 5  

Rozhovor s Macíčkem 

N 
aše středisko se 

můţe pochlubit  i 

novými  tvářemi 

mezi dospělými. Jednou z 

čerstvých posil je Kamila 

Stojaspalová - Macíček. Od-

kud pochází? Co ji charakte-

rizuje? Jaké jsou její první 

dojmy ze střediska? Začtěte 

se... 

 

Štaflík (Š): Ahoj Macíčku, mám 

v časopise Luk na starosti rozho-

vory a napadlo mě si na strán-

kách časopisu popovídat s tebou. 

Macíček (M): Opravdu? tak to 

jsem velmi poctěna! 

Š: To mě těší,  jakou formou by 

sis to přála?  - varianta 1) můţu 

dát do kupy pár otázek a ty z 

nich vybereš a v klidu odpovíš, 

varianta 2) prostě si chvíli inter-

aktivně budeme psát a pak to 

(ne)upravíme, varianta 3) jiný tvůj 

nápad 

M: Klidně si můţeme chvíli psát a 

pak z toho můţeš udělat bulvár  

Š: To se mi líbí. A hodí se ti to 

teď? 

M: ano, klidně. A musím říkat 

pravdu?  

Š. To zní skoro jako by sis přála 

dostávat otázky na tělo... 

M: néééé, to mělo být uvolnění 

atmosféry, rozhovory nerozdá-

vám kaţdý den 

Š: Kdyţ ale teď poloţím váţný 

dotaz, tak to bude znít moc 

suše. 

M: to nevadí, chápu, ţe jsi seri-

ózní novinář 

Š: Tak na úvod jedna formalitka. 

Co kdyby ses nám představila 

pomocí akronymu Š.Í.P.Ů.? Tě-

ším se hlavně na to u s krouţ-

kem. 

M: Ůschovna princezních impre-

sionistických  šafránů, myslím, ţe 

mě to celkem dobře vystihuje ! 

Š: Věřím, ţe jsi odpovědí uspo-

kojila velkou část čtenářstva. Ale 

co si počnou ti, které zajímá i to, 

odkud vlastně jsi a co tě přitáhlo 

k nám do střediska? 

M: Jsem z jiţní Moravy, přesněji 

z města Znojma, původně ze 

střediska Podyjí. Tady jsem ţila 

do té doby, neţ jsem před 2,5 

rokem odešla do Prahy na vyso-

kou školu.  Ve Znojmě  jsem 

vedla smíšený oddíl, který jsem 

postupem času předala,  přesto 

jsem měla velkou chuť ještě být 

v oddílové atmosféře a mít svoje 

středisko, které mi bude blízké a 

budu se na něj moct spolehnout. 

Díky vůdcovskému kurzu Růţo-

vý Boubel jsem poznala hodně 

Šípů a přišlo mi, ţe to je to pra-

vé společenství lidí, ve kterém 

chci být taky ! 

Š: To náš těší, děkujeme za 

důvěru a snad tě nezklameme. 

Jaké jsou tvé první dojmy po 

vánočním večírku, střediskové 

radě a tak? 

M: Myslím, ţe jsem si vybrala 

opravdu dobře. Zajímavé jsou 

docela velké rozdíly ve fungování 

středisek a oddílů v malém měs-

tě a v Praze. 

Š: V čem podle tebe spočívá ten 

rozdíl? 

M: Ze svého domova jsem byla 

zvyklá na oddíl, který měl 30 - 

40 členů a obsahoval všechny 

věkové kategorie. Roveři u nás 

téměř neexistovali, protoţe buď 

vedli druţinu nebo byli na střední, 

vysoké škole mimo město... Tady 

jsou oddíly mnohem menší a ro-

veři mají kmen, který funguje. 

Š: A uţ víš, jak by ses ve středisku 

chtěla seberealizovat? 

M: Zatím se pomalu rozkouká-

vám, ale ráda bych byla plnopráv-

ným členem Kůzlat a pomocníkem 

při budování a hlavně realizaci 

Vize. Mám radost z toho, ţe se ve  

středisku něco děje a je o to zá-

jem. 

Š: Napadá mě, ţe rozhovory vět-

šinou bývají nevyváţené, a ţe je 

vysávána jen jedna strana. Kdybys 

chtěla, můţeš se také na něco 

zeptat anebo třeba něco vzkázat 

čtenářům. 

M: Vyuţiji obě tvé nabíd-

ky.Čtenářům bych chtěla vzkázat, 

ţe jsem ráda, ţe LUK čtou a ţe se 

moc těším aţ je poznám. Moje 

otázka je přímo na tebe Štaflíku. 

Co to znamená být Šípem ? 

Š: Tvá otázka míří na hlavičku 

hřebíčku identity střediska a moţ-

ná bychom si ji mohli poloţit ně-

kdy společně. Zajímalo by mě, zda 

sdílíme hranice toho, kdo Šípem je 

a kdo není. Moţná jsou Šípy ti, co 

jsou zapsaní v registraci. Moţná 

jsou to ti, kteří aktivně přispívají k 

rozvoji střediska - nejen ti, co si 

pro ostatní připraví super pro-

gram, i ti co si daný program pro-

ţijí.  Odpověděl jsem ti? 

M: Já myslím, ţe ano. 

Š: Macíčku, díky za tvůj čas a přeji 

plno příjemných rozhovorů ve 

středisku - i těch, co nikdy nebu-

dou zaznamenány. 

M: Děkuji :-)  

Štaflík & Macíček 

„Můžeme si 

chvíli psát a pak 

z toho můžeš 

udělat bulvár .“ 

 

Kamila Stojaspalová 

- Macíček 

„Myslím, že jsem si 

vybrala opravdu 

dobře. Zajímavé 

jsou docela velké 

rozdíly ve fungování 

středisek a oddílů v 

malém městě a v 

Praze.“ 

„Jídlo se dělí na základní skupiny: mléčná čokoláda, hořká čokoláda, bílá čokoláda a pralinky.― 



L.U.K... 

Kolikrát uţ jste slovo luk, ať uţ jste měli na mysli tento časopis či nikoli, skloňovali! 

Ale napadlo vás někdy, ţe by se pod těmito třemi písmeny mohlo skrývat i něco víc? Tři slova? Nějaký tajný 

kód? Šifra? 

Nás v týmu LUK to totiţ napadlo. Není přece jen moţné, aby středisko Šípů mělo časopis s názvem LUK jen 

tak pro nic za nic. 

A proto... 

JE TADY SOUTĚŢ! 

 Vymyslete, jaká tři slova se skrývají pod písmeny L.U.K tak, aby co nejlépe, nejvtipněji a nejoriginálněji 

vystihovala náš časopis 

  Do 20. 2. Napište svůj výtvor Amicovi na adresu annakoutska@gmail.com 

 A vyhrajte poukázku na 300 korun do skautského obchodu JUN (prima moţnost, jak ušetřit na 

nákupu kroje či si koupit nějakou outdoorovou vychytávku) a k tomu ještě designový střediskový 

hrneček! 

Došlé příspěvky nezávisle zhodnotí a vítěze vybere odborná tříčlenná komise sestavená z týmu LUK. 

SOUTĚŢ! 

Letargický  

Lehce 

ujetý  
katapultovaný 

K
O

N
T

R
O

V
E

R
Z

N
Í

 

karamelový 

ukázkový kus 

líbezný 

KLUK 
upejpavý lenivě 

LUKRATIVNÍ 

úplná 

LOZKOŠNÝ! 

krása 
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Fonticulus Maděra 2010 očima Lišky 

N 
a konci těchto 

prázdnin jsem se 

účastnil rádcov-

ského a záţitkového 

kurzu Fonticulus Madě-

ra, který se konal na skaut-

ské základně Maděra u Po-

ličky.  

 Nebyl jsem si zcela 

jistý co to bude, a moc se 

mi nechtělo,ale jen co jsme 

přijeli na místo tak to začalo 

vypadat čím dál lépe. Celé 

to bylo vedené v duchu 

Tibetu.Vystoupili jsme 

z vlaku a tam na nás čekali 

organizátoři, kteří nás posla-

li po značce aţ na místo, 

které poznáme. Po asi dese-

ti minutách cesty během 

které jsme se seznamovali, 

protoţe jsme byli z celé 

republiky, jsme dorazili 

k místu kde seděli tři lidé 

v tibetských oblecích a 

s vyholenými hlavami. To 

nás trochu zaskočilo, ale 

co, pozdravili jsme je 

podle tibetských slovní-

ků, které jsme dostali a 

oni nás po menších sku-

pinkách odvedli na tábo-

řiště.   

 Nutno říci, ţe 

základna je dost ho-

nosná a se vším pohod-

lím. Měli jsme podsaďáky , 

tee-pee, kuchyni, jídelnu, 

rybníček, hájenku, latrýny, 

no zkrátka to bylo velmi 

pohodlné a útulné. Stále 

jsme byli všichni vyjuka-

ní, téměř nikdo nikoho 

neznal a kolem běhali 

lidi holýma hlavama! Ale 

uţ druhý den začaly sezna-

movací hry a asi tak pátý 

den uţ jsme byli kolektiv 24 

dobrých přátel. Je zajímavé 

jak se skauti spřátelí během 

pár dní i kdyţ 

jsou ze všech 

koutů 

(dokonce i 

nepřátelství 

Brno-Praha 

tady neplati-

lo). 

 Všem se líbilo,ţe 

mezi námi a vedoucími 

nebyl aţ takový rozdíl, my 

jsme třeba něco 

navrhli a oni 

udělali maximum 

pro to aby to 

splnili, nebo 

s námi ty hry 

které připravo-

vali taky hráli. 

 To by-

lo moc fajn 

nebyli to 

účastníci a ve-

doucí to byla 

velká parta, 

která perfektně vychá-

zela. Byli zkrátka naprosto 

úţasní a připravili program 

který by nadchnul snad 

kohokoliv, a nás, kteří 

jsme se na to těšili to bavi-

lo dvojnásob. 

 Bylo tam snad 

všechno, od her a zábavy 

přes menší výšlap 

s přespáním pod širákem 

aţ po „učení― jak druţi-

ny  

namotivovat a 

nadchnout pro skauting 

a celou naší činnost. 

Bylo tam spoustu malých 

pravidel a zákonů, které 

nám to zpříjemňovali, ve-

černí rituál u kterého si 

člověk prošel celý záţit-

ky nabytý den, společné 

zpívání večerky, byla tam i 

malá pošta po které jsme si 

posílali zprávy a jiné další 

aktivity. Některé větší 

hry byly tak zajímavé a 

neuvěřitelné, ţe by člo-

věk brečel napětím tou-

hou vyhrát a přece ni-

kdo nepodváděl a brali 

jsme to spíš s humorem 

(nebo jsme se aspoň snaţi-

li). 

    V těch deseti dnech 

jsme zaţili tolik, ţe bych 

o tom mohl napsat kni-

hu o několika dílech a 

bylo by to málo.  

 

    Nejlépe uděláte kdyţ 

tam příští rok pojedete 

a zaţijete to sami.  

      

 Osobně mohu Fonticu-

lus jen doporučit. Něja-

ké další informace na-

jdete na 

 

 http://madera.skauting.cz/. 

 

Liška 

V těch deseti dnech jsme 

zažili tolik, že bych o tom 

mohl napsat knihu o ně-

kolika dílech a bylo by to 

málo 

Stále jsme byli všichni vyju-

kaní, téměř nikdo nikoho 

neznal a kolem běhali lidi 

holýma hlavama! 

Některé větší hry byly tak 

zajímavé a neuvěřitelné, 

že by člověk brečel napě-

tím touhou vyhrát a pře-

ce nikdo nepodváděl 

Foto: FM 

Foto: FM 

Foto: FM 

Foto: Kačenka 

„První pravidlo všech čokoholiků – nikdy se nepohybuj více neţ dva metry z dosahu čokolády.― 

http://madera.skauting.cz/


 

„Dnes ráno jsme měli hry s písmeny. Bylo to 

dobrý. “ 

S T R Á N K A  1 8  

Chceme lepší klubovnu v Práčské! 
Chystá se velký projekt - 

vylepšení klubovny v Práč-

ské ulici. 

Velice nás těší přízeň rodičů 

a přátel střediska. Sponzor-

ské dary v  minulém roce nám 

pomohly opravit, zabezpečit a 

znovu vybavit naší táborovou 

základnu. 

Letos chceme vyuţít aktivitu a 

přízeň přátel střediska k velké-

mu společnému projektu - 

oprav klubovny v Práčské. 

CO JSME ZATÍM UDĚLALI? 

- získali jsme s pomocí rodičů 

grant od ČSOB na opravu 

klubovny 

- získali jsme sponzorský dar 

od rodičů na realizaci projektů 

v rámci klubovny 

- podali jsme ţádost o grant 

při příleţitosti roku dobrovol-

níků na MŠMT na práci dobro-

volníků na klubovně.  

 

KDY?  

Víkend  

duben - 

květen  

2011 

Kontakt:  

Pavel Trojánek, Tee-pee,  

Email.: pavel.trojanek@gmail,com 

Mob.: 731 104 613 

KDO? PRO KOHO?  

Rodiče, děti, vedoucí, roveři, přátele středis-

ka. 

JAK MOHU POMOCI? 

- navrhnout, co vylepšit a najít řešení 

- přiloţit ruku k dílu 

- přispět sponzorským darem na rozsáhlejší 

V případě jakéhokoliv zájmu o pomoc 

se neváhejte obrátit na vedoucího od-

dílu, nebo na níţe uvedený kontakt.  

Děkujeme! 

FB diskuse 

Plán oprav: 
 

1. Vybudování přístupové cesty ke klubovně smě-

rem od panelové cesty vedoucí z hlavní silnice 

II. Zvelebení vstupní místnosti do klubovnyNábyt-

kové vybavení kluboven 

III. Oprava střechy nad zadní klubovnou¨ 

IV. Oprava okapu 

V. Úprava kuchyňky a rozvodu vody 

VI…. a další….  

CO NÁS ČEKÁ? 

- budeme jednat s úřadem o převodu    

  klubovny do osobního vlastnictví 

- vytvoříme projektový plán 

- vytvoříme finanční plán 

- pokusíme se sehnat další finance a dobro-

volníky do projektu 

Foto: Amico 

„Muţi vţdy odcházejí, ale čokoláda je navţdy!― 



L.U.K... 

Kolikrát uţ jste slovo luk, ať uţ 

jste měli na mysli tento časopis, či 

nikoli, skloňovali! 

Ale napadlo vás někdy, ţe by se 

pod těmito třemi písmeny mohlo 

skrývat i něco víc? Tři slova? Něja-

ký tajný kód? Šifra? 

Nás v týmu LUK to totiţ napadlo. 

Není přece jen moţné, aby stře-

disko Šípů mělo časopis s názvem 

LUK jen tak pro nic za nic. 

A proto... 

JE TADY SOUTĚŢ! 

 Vymyslete, jaká tři slova se 

skrývají pod písmeny L.U.K 

tak, aby co nejlépe, nejvtip-

něji a nejoriginálněji vysti-

hovala náš časopis 

 Do 23. 2. Napište svůj vý-

tvor Amicovi na adresu 

annakoutska@gmail.com 

 ...A vyhrajte poukázku na 

300 korun do skautského 

obchodu JUN (prima moţ-

Pošťákova detektivka na pokračování 

Měli byste vědět: 
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„Rozvahu a zdrţenlivost si nejlépe procvičíte v oddělení cukrovinek.― 



 

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. 

Členové střediska, rodiče a přátelé, ještě 

stále vám nechodí Luk na e-mail? 

www.budmesipem.cz 

Foto:  Amico, Puška 

„Mám teorii, ţe čokoláda zpomaluje stárnutí…Moţná to není pravda, ale proč to pokoušet?― 



 

P Ř Í L O H A  I  

První půlrok otcem (1/2) 
Jak asi nejspíš většina z vás jiţ ví, tak v červnu 2010 se mi narodila dcerka Klára. V tomto 

foto-seriálu se dozvíte mé dojmy z toho býti jiţ půl roku otcem. A další díly na téma family 

skautingu mohou pokračovat. Co ţe to je? To se dozvíte příště.  

8 týdnů a je tu 

první úsměv 

22.6.2010  se Klár-

ka narodila 

 … vţdycky jsem z legrace říkal, ţe by se děti měly 

kupovat 3leté v samoobsluze (vyberete si barvu očí, 

vlasů, kluka x holku, atd.) protoţe to jiţ mluví a je s 

nimi zábava. Teď jiţ vím, jak jsem se mýlil. Jsou 

hrozně zajímavé a zábavné jiţ od mala - Klárka 

těsně před probuzením jiţ trénuje rozcvičku. 

 

 … přebalit plínu? Ţádný problém. Rovněţ obava z 

mých probělých nocí se rozplynula. Necháváme 

Klárku usínat ve vlastním pokojíku a nastěhovali 

jsme tam postel i pro maminku, aby nemusela vstá-

vat na noční krmení. Tak tam spí spolu.  

 … po narození měla Klárka 

asi víc vlasů neţ já a hned si 

tím vyslouţila obdiv celé 

rodiny. Vypadala taková 

malinká, bezbranná.  

 … ve dvout ýdnech 

ještě pořád neudrţí 

hlavičku, ale oči jiţ 

pomalu sledují okolí

(kdyţ tedy nespí).  

 … Mám 5 týdnů a všechno 

vidím! Nic mi neschováte! 

 … kde se vzal nad mou postelí ten kolotoč? To si myslíte, 

ţe mne v 7 týdnech tímhle uspíte? Cha! 
 

A tak jsem uvaţoval, zda jej nevrátit pro klamavou re-

klamu. Výrobce sliboval, ţe přes 15 minut hrající vybra-

né podmanivé melodie, zvuk pralesa, točící se tři opič-

ky, strom mávající listím, zaručeně uspí kaţdé miminko. 
A kdyby se v noci probudilo, tak stačí dálkovým ovlada-

čem spustit. Klárku však pohyb kolotoče dokonale 

probudí. Nakonec to nebyly vyhozené peníze - namon-

tovali jsme jej na košík, kam ji ukládáme přes den a 

pustíme ho, kdyţ si dáváme snídani.  
„Můj první výlet do zahraničí v 9ti týd-

nech. Rodiče mne vzali do Polsko. A ta 

čepice mi asi moc sluší, kdyţ mi ji nan-

dali, tak se asi tři minuty smáli.“  

V jedenácti týdnech jiţ Klárka udrţí hlavičku hezky 

vzpříma a získává tak tak vševědoucí výraz.  

Nachytal jsem se, ţe kdyţ uţ večer spí, tak si prohlí-

ţím její fotografie. Vypadá na nich tak roztomile! 

Hm, asi se ve mně spustil nějaký do té doby tajný 

program, který se jmenuje „hrdost na svého potom-

ka―. :-)  No co, asi je to přirozené, protoţe ţena na 

fotky kouká taky.  



 

P Ř Í L O H A  I I  

První půlrok otcem (2/2) 
 … Klárka má jiţ tří měsíce 

a za s sebou i první sadu 

očkování. Maminka začíná 

plánovat, kdy je ta pravá 

chvíle, aby dostala naušni-

ce.  

Přijde mi to krapet brzy, 

takţe večer ţhavím google 

a hledám, co se o tom píše. 

Vypadá to, ţe to jiţ není 

nebezpečné a  ţe se dává 

po prvním očkování často. 

Hm. Tak tedy jo. 

To mi to dneska 

ale sluší 

Táto, kam jsi 

mne to vzal?  

… Úprava kočárku pro zvědavé miminko, 

ke které jsme přikročili na výletě v Orlic-

kých horách. Od teď jezdíme, kdyţ je Klára 

vzhůru, pouze na bříšku! Navíc jsme kočá-

rek vystlali dekou navíc, aby měla lepší 

výhled. Proč uţ někdo nevymyslel průhled-

ný kočárek? 

… Tak tahle „světluška―  se 

stává velmi rychle nejoblíbe-

nější hračkou. Asi za to mů-

ţou ty patentované uhrančivé 

oči. Děkuji eshopu za funkci  

„nejprodávanější hračka―. 

… Šátek je na nošení 

dětí svkvělá věc.  

Tatínek hlídá. 

A spí u toho.  

Uţ mi byly 4 měsíce a umím chytat věci. Jupí! 

… Klárka se má čile k světu. Mluvící 

pes (6-36 měsíců) ji vydrţel zajímat asi 

tak tři dny. No, snad se k němu ještě 

vrátíme, aţ mu bude rozumět.  

Za to ji fascinuje Martinin notebook 

tak se k němu hned ţene a zuřivě mač-

ká všechny klávesy. Nedávno se jí po-

dařilo nějakým hmatem otočit obraz 

vzhůru nohama. Trvalo mi 5 minut, neţ 

se mi to podařilo vrátit zpět. Malé děti 

mají prostě na ty IT novinky talent! 

Můj nový mluvící 

kamarád pes. 


