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Tání, exploze kultury a slunce.

A

č uţ je nějakou tu
minutku po konci
února, onoho krátkého měsíce, troufám si vás
uvítat u únorového čísla
Luku.

Zatímco v ovzduší pulzuje
nastávající jaro, na severu
Afriky pulzuje revoluční napětí
a uchazečům o studium na VŠ
pulzuje krev v ţilách ze všech
těch přihlášek, vy máte jediJako vţdy se dozvíte, co se nečnou moţnost se zastvavit a
za onen měsíc v 92. středisku začíst se.
„semlelo―; ať uţ to bude proDoporučuji zajímavý tip na
střednictvím seriózní oddílové výstavu o starých českých
reportáţe, kulturní recenze, pověstech, dále se těšte na
profilů zajímavých osobností skvělý fotoromán Lvíčat, nelze
či naší nové bulvární rubriky přehlédnout ani Teepeeho
Drbu vrbu.
výzvu ke spolupráci

na zvelebování naší klubovny
v Práčské ulici.
Dále připomínám také prodlouţení soutěţe
o
nejoriginálenější „doplnění―
zkratky časopisu L.U.K.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
inspirativní čtení vám přeje
Anna Koutská - Amico

V patičkách většiny následujících stránek naleznete citáty od Albertky - především o matematice.
„Matematika je jediný způsob, jak se zbláznit.― Albert Einstein

šéfredaktorka
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Střediskové zpravodajství
mohou těšit na zábavný program.

Podívejme se do oddílů,
kmenů a za střediskovou
radou, co se unich v poslední době událo nového.

Mravenci se na poslední výpravě seznamovali s přírodou
a zvířaty v zimě. V oddíle také
objevují, jaké jsou nové stezky
pro světlušky a vlčata.

Lvíčata s Camelotem uspořádali
společnou výpravu, aby se děti
z obou oddílů navzájem poznaly a světluškám a vlčatům se
pak později lépe přecházelo do
nového prostředí. Kromě jiných zajímavých činností pracují
Lvíčata na dlohodoubém projektu Ţivá příroda v ČR.

Camelot se zúčastnil akce
Prahou plnou strašidel a můţe
se pochlubit dobrým umístěním. Někteří skauti se zase
vydali na kurz pro rádce Ţirafa, kde se jim líbilo a doufejme, ţe je to bude inspirovat a
motivovat pro další pomoc s
přípravou programu v oddíle.

U Medvíďat to ţije. Oddíl s
předškoláky a prvňáky se pořád
rozrůstá a na jejich schůzkách
klubovna praská ve švech. V
únoru si děti zařádily na výsta-

Osmdesátka se zase na jedné
ze svých posledních výprav
dozvěděla nové věci z oblasti
zdravovědy a skauti a skautky
si zabruslili.

Středisková rada a další dospěláci ze střediska se na

vě Play v praţském Mánesu.
I Kůzlata se mohou pochlubit
nárůstem počtu členů. Vylepšují
systém bodování a děti se

pracovali na směřování střediska v různých oblastech, jako je
např. propagace, výchova dětí,
vzdělávání vedoucích nebo
administrativa.
Trpaslíci na podzim uskutečnili
výpravu s rodiči, která měla
velký ohlas a do svého programu uţ také zapojili nové světluškovské a vlčácké stezky.
Během začátku roku proběhla
také kaţdoroční registrace.,
tentokrát uţ úplně on-line na v
systému skautIS. A jak jsme na
tom? Letos má středisko 159
registrovaných členů a v následujícíh tabulkách se můţete
podívat, jak je tento počet
rozdělen mezi jednotlivé věkové kategorie, resp. Věk obecně.
Pro LUK zpracovala Veverka

konci ledna sešli na horách,
aby si zalyţovali, ale také za-
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let
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Trpaslíci v Žatci!

T

ak jsme se byli mi- unaveně, určitě šli spát hned
nulý víkend podívat po nás. Taky ţe jo!/pozn.red./
v Ţatci.
No a co jsme tam vůbec celý
Co to tam ty vedoucí láká?
víkend dělali?
Vţdyť je tam zima, hezké je to Kromě toho, ţe jsme prozkoutam tak středně, základna do- mali pěkné centrum Ţatce,
cela normální. Ale stejně...
zahráli si na turisty, zjistili, co
Aha! Uţ je to jasné! Byli jsme v je to morový sloup, podívali se
muzeu, které bylo celé jen o mo muzeích a jiných pamětichmeli, takţe uţ všechno víme, hodnostech, také čtyři z nás v
sobotu večer sloţili slib.
nic se neutají!

Tomu předcházelo samozřejmě velké „stezkování― a učení
a spousta povídání...
A proto to také chtělo pár
odlehčovacích her. Schválně se
podívejte na fotky a určitě
hned poznáte, o co ve hře s
hnědou kakaovou tabulkou
kráčí!

Ale stejně večer vypadali nějak

„V matematice věcem neporozumíte — jen si na ně zvyknete.― John Von Neumann

/trp/
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Medvíďata na výstavě Play!
Uţ jste si někdy na výstavě chtěli hrát s nějakými
exponáty? A vzpomínáte si,
jak reagovalo Vaše okolí?
Skoro jistě jste byli pokáráni a bylo Vám řečeno, ţe
na vystavené předměty se
nesahá...

Tak takováhle výstava Play,
kterou jsme navštívili 19.2.
s Medvíďaty rozhodně není.
Naopak, hrát si je nejen povoleno, ba dokonce doporučeno.
Takţe, kdyţ vidíte hromadu
kostek, špulek, polystyrenu,
nezbývá neţ vyzkoušet, co
všechno se z toho dá vybudo-

vat. Pokud naopak před skládáním dáváte přednost například
zvukovým efektům, stačí vzít
do ruky paličku a rozeznít nejbliţší xylofon, pařez či „pouhé―
kovové trubky. A kdyţ se spojí
více rukou dohromady, máte
celou kapelu.

exponáty? „

Co se nejvíce líbilo Medvíďatům:
Hanka: „Úplně všechno.“
Majda: „Všechno, kuličky.“
Honzík: „Asi všechno.“
David: „Nejlepší byly kuličky.“
Majda: „Kuličky.“
Aneta: „Všecko.“

„Možností, jak se
na této výstavě
realizovat, je

Zkoušeli jste si někdy postavit věţ
vyšší neţ Vy sami?

zkrátka mnoho. „

Zkuste se sami podívat na pár
optických klamů:

A kdyţ někoho
omrzí i hudební
nástroje, má pořád plno moţností, jak se vyřádit.
Stačí
roztočit
kruh tak rychle,
aby se na něm
změnil obrázek,
nebo si opět
pomocí
vlastní
síly promítnout

pohádku o bílé
královně, připojit
se do skládání
kreslených příběhů,…
Moţností, jak se
na této výstavě
realizovat,
je
zkrátka mnoho.
Ale proč si nevyzkoušet
něco

takového i doma
nebo na schůzce?
Stačí jen pár
kousků polystyrenu, dřeva nebo
ţeleze a spoustu
fantazie!

Jsou úhlopříčky rovnoběţné?
Má čtverec na obrázku opravdu
rovné strany?

Jsou čáry rovnoběţné nebo různoběţné?
Je delší vodorovná čára v horním
obrázku nebo ta v dolním?

Pro Luk zpracovala Albertka

„Na hezkou ţenu je příjemné pohlíţet, s rozumnou je příjemné ţít.― O.Gasset
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Závod o jižní pól
aneb společná výprava Lvíčat a Camelotu
O víkendu 18. – 20. 2. 2011 jsme se vydali na výpravu společně s oddílem skautů a skautek. Na
schůzce naše Lvíčata kreslila, co na výpravě zažila, co se jim líbilo a vznikl z toho průřez celým
víkendem.
Ubytování jsme nalezli na základně Žumberk u Chrudimi.
Tématem víkendu byl závod o jiţní pól. Tento rok je tomu jiţ 100
let, co ho Roald Amundsen dobyl. Čtyři země se vydaly v jeho
stopách, kaţdá chtěla být na pólu
co nejdříve. Madagaskar, Japonsko, Švýcarsko a Argentina - kdo
z koho! Zpočátku bylo třeba, aby
se expedice prezentovaly na mezinárodním kongresu a předvedly,
ţe mají na to dorazit na jiţní pól.

„V podzemní chodbě jsme museli být
potichu. Nechtěli
jsme tam vyrušit dva
netopýry, kteří zde
nalezli úkryt. „

Sobotní dopoledne probíhalo jako příprava na expedici, bylo důleţité, co si s sebou výpravy zabalí a
zda vyuţijí rad Amundsena, které zanechal budoucím generacím. Cestou na jiţní pól jsme se stavili
na hradě Ţumberk, který se nám moc líbil.
V podzemní chodbě jsme museli být
potichu. Nechtěli jsme tam vyrušit dva netopýry, kteří zde nalezli úkryt.
Cesta na pól nás zmohla, takţe byl čas k jídlu. Boj o něj byl zajímavým zpestřením.

K obědu jsme si ohřáli fazole v konzervě. Museli jsme si ovšem nejdřív připravit přírodní vařič
z kamenů, které nám poskytl tamní potok.

„Vědec je člověk, který zabíjí svůj volný čas prací.― George Bernard Shaw
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Závod o jižní pól
aneb společná výprava Lvíčat a Camelotu
Po celou dobu nás trápil pořádný mráz. Odpoledne jsme si všimli zvláštního tvora, neznámý druh
by mohl být zajímavým nálezem při naší cestě. Sledovali jsme ho a poté zkoumali malé částečky,
které zanechal při útěku před námi na keřích a stromech.
Jiţ nás čekal poslední úsek, všichni napjali svoje síly, zapřáhli psí spřeţení a přes všechny překáţky se
nakonec všichni na jiţní pól dostali. Přes všechny obtíţe jako první dosáhla pólu Argentina, i kdyţ to
bylo těsné.

Víkend se nám všem moc líbil a jsme rádi, ţe jsme poznali i starší členy našeho
střediska.
Ne všichni z nás se mohli výpravy účastnit. I oni ovšem dělali zajímavé činnosti.
Vaše Lvíčata

„Již nás čekal poslední úsek, všichni
napjali svoje síly,
zapřáhli psí spřežení
a přes všechny překážky se nakonec
všichni na jižní pól
dostali.“

„Stal se básníkem. Pro fysiku měl příliš malou fantazii...― David Gilbert
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Fotopříběh: Strašidelný les

D

ruhým
z trojice
fotorománů, které si
pro Vás připravila
Lvíčata,
je hororový příběh od
ţluté šestky. Na jeho
tvorbě se podíleli
všichni její členové,
tedy Rybka, Kulíšek,
Honza, Kryštof, Sojka a
Sršeň.
Na třetí dílko z hlav
vlčat a světlušek modré
šestky se můžete těšit
v příštím čísle. A
v některém z dalších se
nejspíše dočkáte i rozuzlení dnešního
příběhu…

„Člověk, jehoţ mysl sešla na scestí, by měl studovat matematiku.― Francis Bacon
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Dívka LUKu
Kdo to je? Veverka je slečna
učitelka. Učí dětičky a stará
se, aby se měly dobře. Veverka je paní instruktorka. Učí
vedoucí, jak být lepšími vedoucími, aby vedoucí věděli
co dělat, aby se děti měly
dobře. Veverka je od posledního sněmu také vedoucí
našeho střediska. Stará se, aby
středisko vytvářelo zázemí
pro činnost oddílů, aby se
oddíloví vedoucí mohli víc neţ
o papíry starat o dětičky, aby
se měly dobře. Veverka je
členka skautského vzdělávacího centra Parvula. A i kdyby

Ve

to bylo ještě o něco sloţitější,
dělá to určitě proto, aby se
dětičky měly dobře.
Bez legrace. Veverka dělá pro
skauty více, neţ dost. A skvělé
na tom je, ţe většinu věcí dělá
opravdu dobře. Máme obrovské štěstí, ţe se rozhodla vzít
si na bedra takový závazek
jako je vedení střediska. Zkusme udělat všechno pro to, aby
na to nebyla sama.

Co se děje u Kůzlat?
Jsme na to čtyři. V minulém Luku jste si
mohli přečíst rozhovor s Macíčkem.
Dobrá věc se podařila a my můţeme
říct, ţe se naplno zapojila do týmu
vedení. Spolu s ní do oddílu přišla i
řada nových podnětů i nápadů.

Rozrostli jsme se! I kdyţ cíleně neděláme ţádné náborové akce, pozvolna
roste počet dětí v oddíle. Aktuálně je
to právě patnáct vlčat a světlušek.

Kůzlata, pojďme
do toho!

je. Řekněme si, jak bychom si ho
představovali. Tak… Máme? Výborně.
A teď společně přemýšlejme, jak udělat, aby byl náš tábor přesně takový,
jaký jsme si tady vysnili. Bude to dost
práce, ale bude to stát za to.
Rodičové, práce je dost. Nechcete nám pomoci?

Jdeme po kvalitě. Kdyţ se to tak vezme, tak oddíl vedeme jak dlouho? Dva
roky? To vlastně není nijak dlouhá doba. Je ale dost dlouhá na to, abychom
se měli za čím ohlíţet. Ohlédnutí zpět
je skvělou příleţitostí k hodnocení. Co
se nám povedlo? A co se nepovedlo?
Co neděláme dobře? A co udělat aby
to bylo lepší? Kůzlata, pojďme do toho!

Začalo plánování tábora. Jak na to?
Všichni snad chceme, aby náš tábor byl
dobrý. Pojďme si tedy říci, jak se dobrý
tábor pozná, jak dobrý tábor vypadá.
Řekněme si, co se na dobrém skautském táboře děje a co se na něm nedě„Kaţdý astronom je schopen předpovědět, kde se bude nacházet daná hvězda půl hodiny před půlnocí.
Totéţ není schopen předpovědět v případě své dcery.―James Truslow Adam
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Klubovna v Práčské - zapojte se!

0.
d

ub
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HLEDÁME:
Materiál:
moţnost zapůjčení nářadí
moţnost zakoupení levného materiálu
Lidské zdroje:
návrh interiéru a řešení projektů
pomocné ruce k jednotlivým projektům

Líbí se vám některý
z projektů?
Jak byste se chtěli
zapojit?
Rádi byste pomohli,
ale nevíte jak?

Finance
na plnou realizaci všech projektů
PROJEKT 1.

„Dnes rán o js me měli h ry s pís m eny. B ylo to dob rý. “

REKONSTRUKCE VSTUPNÍ MÍSTNOSTI
Práce:
navrhnout interiér a nábytkové vybavení
Vymalování místnosti
Oprava a namalování oken
Sníţení stropu a výměna osvětlení
Poloţení a svaření lina
Umístění nového nábytku
Nahození komína
Finanční odhad: 50 000,-Kč
Počet lidí: 8
Nástroje: akuvrtačka, zednické pomůcky,
malířské vybavení
Materiál: palubky, linoleum, svařovačka na
lino,
PROJEKT 1V.
NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ KLUBOVEN
Práce:
Umístění nových stolů do kluboven
Nové skříně, nový koberec
Svaření a oprava stávajících stolů
Finanční odhad: 15 000,-Kč
Počet lidí: 3
Nástroje: -Materiál: koberec, stoly
Na realizaci všech projektů zatím
nemáme dostatek finančních ani
lidských zdrojů.
Budeme předem rádi za jakoukoliv pomoc.

PROJEKT 1I.

PROJEKT 1II.

PŘÍSTUPOVÁ CESTA

DĚRAVÁ STŘECHA

Práce:
Navrhnout vhodné řešení přístupové cesty ke klubovně směrem od
panelové cesty vedoucí z hlavní silnice. (rozbahněné pole)

Práce:
pokrytí střechy novou krytinou
Finanční odhad: 5 000,-Kč
Počet lidí: 3
Nástroje: letlampa, ..
Materiál: IPA, ...

Realizace řešení (umístění dlaţdic…)
Moţná spolupráce s MÚ Prahy 10

Rodiče, přátelé
střediska, veřejnost ...

Finanční odhad: 10 000,-Kč
Počet lidí: 4

vedoucí, roveři, skauti, ...
Další vybavení:
Úklidové prostředky
Další práce:
Oprava okapu
Vyprání záclon
Zasklení rozbitých oken

KONTAKT
Kterýkoliv vedoucí oddílu,
nebo
vedoucí projektu:
Pavel Trojánek, Tee-pee,
Email.: pavel.trojanek@gmail,com
Mob.: 731 104 613
Foto: Amico

„V matematice neexistuje zvláštní cesta pro krále.― Eukleides
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Drbu vrbu aneb drby z 92. střediska
Na další várku drbů z dobře utajených zdrojů se můžete těšit zase příští
měsíc. Já vím, je to dlouhá doba, ale musíte to vydržet.
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Vaše Drbalka

P

aní Š. nám potvrdila..., ţe naši chlapci
z RK Irminsulu – jmenovitě Koleno a Kulda
spolu s naším bývalým členem Potterem ve čtvrtek 24.2.2011 něco po deváté hodině ranní vyrazili svým fárem na hory do Rakouska. Údajně se tam
budou věnovat zimním radovánkám na sněhu. Nezbývá
neţ jim popřát, ať si
to řádně uţijí!

V

šimli jste si,

ţe bratr Mýval
oslavil nedávno
své
krásné 25.naroz
eniny? Všichni
mu přejeme jen
to nejlepší a
splnění všech př
ání!

Irminsul: Flákací výprava

K

dyţ se řekne výprava,
kaţdého hned napadne pochodování
s batohem, spaní pod celtou a
tak dále.
Ale některé jsou poněkud odpočinkovější, jako ta poslední irminsulácká.
Odjíţděli jsme v pátek odpoledne,
Koleno, Čahoun, Pepek, Havran, já
a Kulda přijel pozdějc. Jelo se na
Čahounovu chatu, kdesi u Sázavy.
Hned po příjezdu jsme začali zatápět, venku bylo teplejc neţ vevnitř.
Potom, co přijel Kulda, jsme vyrazili na večeři, a po návratu si sestavili něco jako domácí kino. Filmy

nás omrzely aţ někdy kolem 2.
hodiny ranní, takţe ranní ptáčata
z nás nebyla. Snídaně, a skoro i
oběd, v podobě toastů je kapitola
sama pro sebe. Většinu soboty
jsme pak strávili ,,procházkou― po
okolí, kterou jsme si obohatili airsoftem, Čahounův nápad. K večeru
nám bohuţel odjel Kulda, takţe
přišel o grilovanou večeři, taky
skvělej záţitek. Pak nás čekaly další
filmy. V neděli nás bohuţel čekal
hlavně úklid a jinak nic zvláštního.
V Praze nás Koleno rozvez po
domovech a zkásnul za benzín.
Pro LUK zpracoval Klobouk

ký
rovers
ý
b
o
d
Novo
ac!
Kerou jazyk,
í
nform yl.
o
k
n
o
N
ný st
e
úspor
sulu j

t
Repor

n

z Irmi
tu!

„Matematici jsou jako Francouzi. Cokoliv jim řeknete, přeloţí si do vlastního jazyka, takţe to okamţitě znamená něco
úplně jiného― Johann Wolfgang von Goethe)
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Pozvánka na výstavu staré pověsti v novém hávu

R

ád bych vás pozval
do Národního muzea na poslední
výstavu, konanou ve staré
budově.
Jak všichni víme, bude se budova rekonstruovat a na takových
pět let se zavře. Proto by bylo
dobré se na ni jít ještě jednou
podívat.

V tuto chvíli je moţnost vidět
krásnou výstavu na téma Staré
pověsti české. Uţ u vchodu do
samotné budovy vás upoutá
mohutná palisáda s věţí, skrz ní
projdete dovnitř a tam stojí
Praotec Čech, který Vás vítá a
zve dál. Pak dojdete k pokladně
a je tu méně příjemná část –
vstupné. Nelekejte se, činí to
asi 100, pro děti 50 Kč, coţ
není tak hrozné. Poté vyjdete
po červeném koberci schody a
je tu vchod do samotné výstavy.
Na začátku kaţdý dostane lístek se jménem a na konci se
dozví kým byl, např. Lešin Budek-ředitel kouzelnické školy
na Budči, Bořislav –nástupce
Lecha v Kouřimi atd., kdo má
štěstí, vytáhne si třeba Horymíra nebo jiné slavné jméno.
Hned první věc, která Vás patrně upoutá, je malý Říp na který
si můţete vystoupit a dokonce
se rozhlédnout do kraje. Dále
je zde mapa České republiky,

na které jsou barevně vyznačeny legendární kmeny, které na
našem území dříve ţily, vy máte
moţnost zjistit, z jakého kmene
pocházíte a přihlásit se k němu
tím, ţe se zapíšete na tabuli,
která je k tomuto účelu hned
vedle. Celou výstavu doprovází
i archeologické nálezy, které
jsou opravdu zajímavé, od šper-

jako příchod na Říp nebo Horymírův skok má malou desku
která je plná většinou kreslených vtipů.

ků a předmětů denní potřeby
aţ po zbraně a jiné nástroje.

je na výstavě k vidění, slyšení,
přečtení atd., bylo by to na
dlouho, radši vás nechám, ať si
uděláte vlastní obrázek tím, ţe
ji navštívíte. Pakliţe by vás naše
pověsti zaujali a chtěli se dozvědět více, tak věřte, ţe
z literatury není jen Jirásek, ale
k příleţitosti výstavy její autor
Petr Mašek napsal knihu Prastaré pověsti české, ve které jsou
„známá fakta―, ale hlavně další
mýtické příběhy z našich dějin,
které byly téměř zapomenuty.

Pro menší návštěvníky jsou tu
interaktivní hry a i třeba hledání lesních zvířat v opravdovém
lese. Člověk má moţnost zjistit
jak vypadaly vesnice v tehdejší
době, navštíví obydlí Praotce
Čecha, kdo chce ten si můţe
zahrát na Bivoje a zvednout si
skutečného kance,samozřejmě,
ţe pro děti je zde sice plyšový,
ale přesto ucházející kanec
pojmenovaný Srstík, ţeny se
mohou převléci za Kazi a vyfotit se ( tyto fotky se dají poslat
na stránky a vyhodnocují se
kdo je nejhezčí Kazi a Bivoj ).Tato výstava Vás provede
celými dějinami českého národa od příchodu na Říp aţ po
dívčí válku. Celá je doprovázena nádherným animovaným
filmem od Jiřího Trnky. Postavičky v něm pouţité jsou také
součástí výstavy. Samozřejmě,
ţe ani tady nemůţe chybět
humor, kterým jsme proslaveni, takţe kaţdá část výstavy

Myslím, ţe z této výstavy jsem
nebyl nadšen jen já, ale i všichni
členové oddílu Osmdesátka,
který ji navštívil (a samozřejmě
i tisíce lidí, kteří zde jiţ byly).
Kdybych měl vypisovat vše co

Doufám, ţe Vás článek zaujal a
inspiroval k návštěvě, jestli to
bylo naopak a článek Vás nudil
tak se omlouvám a věřte tomu,
ţe výstava je mnohem zajímavější. Více se můţete dozvědět
na www.starepovesticeske.cz.

„Pět ze čtyř lidí má problémy se zlomky.― Steven Wright

Pro Luk zpracoval Liška
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OSMDESÁTKA NA VÝSTAVĚ
O STARÝCH POVĚSTECH ČESKÝCH

V

následující fotoreportáţi se můţete
podívat, jak se měla
Osmdesátka na své první
únorové oddílovce, při které vyrazila do Národního
muzea.

tal prataťka Šmoula(„maskot
Ústeckého kraje―), jak mu někteří v muzeu přezdívají pro
jeho nelichotivý vzhled. Ovšem
půl milionu korun pro výstavu
bylo dostatečným argumentem,
pro jeho vystavení :).

Celou výstavou nás provedl
pan Mašek – Liškův tatínek,
který je hlavním autorem a
zároveň komisařem celé výstavy. Chtěli bychom mu touto
cestou ještě jednou moc poděkovat.

Vyzkoušeli jsme své znalosti,
nejen co se týče starých pověstí českých, ale i historie.
Také jsme zjistili jaké to je, být
praotcem Čechem.
Dali jsme pozor na dívčí války a

neskákali z hradeb, neb je to
zde zakázáno!
Vţili jsme se do krásné Kazi i
silného Bivoje, jeţ přemohl
divokého kance.
A na samý konec jsme se vyfotografovali na vrcholku hory
Říp.
A jak se nám to líbilo?
Slovy Čmouhy: "Bylo to prostě
hustý! Líbila se mi hlavně příroda a postavy!"

Na začátku nás přivíPro Luk Kobiha a Kačenka

„Matematika je hra hraná s nesmyslnými znaky na papíře podle daných jednoduchých pravidel.― David Hilbert
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Grizzlyho kulturní poznámky
a ještě něco navíc
„Zkuste! Mezzo je
pro muzikantské
„fajnšmekry“.‘‘

Obr. 1

„Les Paladines v
hiphopovém provedení v scénické
úpravě nejmodernější počítačové
techniky .“

Obr. 3

V

racím se ještě k
LUKU 85, abych
své informace doplnil, dle mého soudu, poznámkami k doporučovaným kulturním událostem
z vlastní zkušenosti.
Orchestr Glena Millera
jsem nestihl, vzpomněl jsem ale
na svoje gramofonové desky s
originálními sklad-bami této
kapely, které mi v r. 1951 soudruzi ukradli při konfiskaci
majetku mé rodiny. Tak jsem si
slavné Millerovy skladby poslechl alespoň z internetu, stačí
kliknout na www.Miller glen. Je
to swingová paráda včetně
bohatého výběru zpěváků,
např. Franka Sinatry, Elly
Fitzgerald, Binga Crosbyho
nebo Andrews Sisters. Jen
bych poopravil informaci z
minula, ţe znělka Vlachova
orchestru není slavná Moonlight Serenade, ale Stardust Hvězdný prach, rovněţ z Millerova repertoáru.
Zmiňoval jsem se minule o
interpretech barokní hudby s
odkazem na televizní stanici
mezzo.tv, francouzský kanál,
např. v digitálním programu
Klasik UPC. Rád bych o něm
pověděl něco blíţeji: v digitální
tv je habaděj hudebních programů různých současných směrů,
toto je však stanice, přinášející
jak klasickou hudbu symfonickou, komorní, se špičkovými
světovými dirigenty, orchestry
a sólisty, opery v originálním
např. barokním provedení, tak i
v nejmodernějších výkřicích,
pořady z významných světových hudebních festivalů, choreografii v baletech všech různých stylů, v neděli dopoledne
působivou chrámovou hudbu z

historických prostředí, etnické
soubory, ve čtvrtek večer špičkový jazz, vysílaný denně v
jiných časových relacích, nejčastěji v noci.
Tak např. jsem shlédl barokní
operu Jeana Phillipa Rameaua,
významného skladatele té doby:
Les Paladines v hiphopovém
provedení v scénické úpravě
nejmodernější počítačové techniky v podání divadla Châtelet z
Paříţe—fantastická hudební
show. Vyslechl jsem jiţ minule
zmiňovaný náš soubor Collegium 1704, vedený Václavem Luksem z krásných
chrámových prostor. Na
programu jsou případně
Mahlerovy nebo Beethovenovy
symfonie atd., anebo jazzový
orchestr Counta Basie v
Carnegie Hall v Novém
Yorku, stejně tak orchestry
fenomenálního klrinetisty,
Woodyho Hermana, nebo
klavíristy,Duke Ellingtona,
ale i současní špičkoví
dţezmeni a skupiny, nebo i
balety z Bolšovo teatra v
Moskvě.
Zkuste! Mezzo je pro
muzikantské „fajnšmekry“.
Ještě k výstavě Václava Boštíka
v Městské knihovně. Přiznám,
ţe jsem tam šel s předsudkem
dost negativním. Potom však
vystavená abstraktní a
neobvyklá díla v kompletu
výstavní síně mne zaujala a
oslovila.
V Domě U kamenného
zvonu jsem navštívil výstavu
Královský sňatek Elišky
Přemyslovny a Jana
Lucemburského—1310.

přístupných, přes tzv. kapli s
nástropními malbami doby
gotické od přízemku do druhého patra (obr. 1, Dům U kamenného zvonu). Po svatbě 1.
9. 1310 ve Špýru (obr. 2 Petr z
Aspeltu oddává Jana a Elišku v
císařském dómu. Ilustrovaná
kronika Balduina Lucemburského. Zemský archiv, Koblenz)
byl právě před 700 lety manţelský pár korunován 7. 2. 1311 v
Praze, dům u Kamenného zvonu byl údajně součástí královské rezidence.
Předmětné exponáty, kancionály, pečetě, listiny charakterizují
dobu, vystaveny pohřební korunovační klenoty Přemyslov-

Obr. 3

ců, relikviářová paţe sv. Jiří z
Hradu (kolem 1300, obr. 3),
bonbonkem byl pak poklad ze
Slezské Středy, zástavné
královské zlato tamějším Ţidům. Městečko nedaleko Vratislavi tehdy bylo významným
bodem na obchod ní stezce k
Baltickému moři, tehdy Slezsko
patřilo ke království českému.
Poklad se šperky, záušnicemi,
náramky a svatební korunou
z praţského hradu byl objeven při výkopových pracích v r.
1985 (obr. 4 a 4a).
Čekal jsem ve frontě, ale stálo
to za to!Detaily a fůru obrázků
najdete na www.královský
sňatek a www. poklad ze
Slezské Středy.

Překvapen zástupy lidiček jsem
se prodíral od rozsáhlých
sklepních prostor, mimořádně

„Kdyţ nedokáţete vystvětlit devítiletému dítěti, co děláte, tak tomu buď pořád ještě dostatečně nerozumíte nebo to vůbec nestojí za to―.
Albert Einstein

STRÁNKA

13

...Pokračování kulturních poznámek
Vyšlápl jsem si na Hrad do
Vladislavského sálu podívat se
na relikviář sv. Maura, celým názvem sv. Timoteje, sv.
Jana Křtitele a sv. Apolináře,
jinak trvale umístěný na zámku
v Bečově nad Teplou v Karlovarském kraji.
Relikviář, hodnotově srovnatelný s korunovačními klenoty
(obr. 5), je románskou památkou domečkového typu rýnsko
-mosanského uměleckého
okruhu. Je jakýmsi muzeem
středověkých zlatnických technik, dvanácti reliéfů (obr.6),
dvanácti soškami apoštolů s
atributy a dvěma čelními soškami Krista a sv. Maura, téměř
200 drahých kamenů a polodrahokamů, sedmi desítkami
antických gem (-1. stol. a 1.
stol. nového letopočtu, obr. 7)
s rytým nebo řezaným obra-

Obr. 5

zem, dále filigrány a emaily.
Uvnitř relikviáře jsou kostní
ostatky.
Jaká je historie relikviáře sv.
Maura?
V letech 1225-30 byl vytvořen
pro benediktinské opatství ve
Florennes (Belgie), r.1483 potvrzena pravost ostatků, koncem 18. století přesunut do
kostela sv. Gandulfa ve Florennes, 1838 relikviář zakoupen
vévodou Alfrédem de Beaufort
-Spontin za 2500 franků, 188889 po výstavě uměleckého
řemesla v Bruselu převezen na
panství Bečov. Relikviář byl za
války ukryt –zakopán v hradu.
Po II. Světové válce Beaufortové republiku byli nuceni opustit. V r. 1984 tajemný Američan
Danny Douglas nabídl Československu 250 tisíc dolarů za
povolení blíţe neurčené umě-

lecké památky. 1984-85 během
sloţitých vyjednávání s čs. úřady kriminalisté pátrali a 5. 11.
1985 pátrací tým pod vedením
Fr. Maryšky relikviář pod zemí
v hradě věţi objevil. 1991-2002
probíhal proces záchrany a
restaurování relikviáře.
Při své návštěvě jsem měl moţnost hovořit s restaurátorem,
sochařem Andrejem Šumberou (moc zajímavá debata),
který své restaurátorské dílo
podal na AVU jako doktorskou
disertaci. Relikviář je dokonale
zdokumentován skvělými fotografiemi včetně mikro (okolo
tisíce) a je na webu relikviář
svatého Maura. Jedinečná
„šou“ pro skautky a skauty.

Obr. 4
Obr. 4 a

Obr. 6

Obr. 6b

Obr. 7

Obr. 8

„Rozum je jediný dar, který příroda rozdělila spravedlivě,, protoţe nikdo si nestěţuje, ţe ho má málo.― Michel de Montaigne
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...Střípek kultury plus kousek přírody
A ještě výlet do dávných časů
Nepochybuji, ţe naše skautky a
skautíci uţ od těch nejmladších
znají různé Batmany, Shreky,
rytíře Artušovy druţiny atd.,
ale jak je to s našimi bájemi a
pověstmi?
Národní muzeum na Václavském náměstí uspořádalo výstavu Staré pověsti české s
bájnými postavami od praotce
Čecha po Hostivíta a bohatými
rozmanitými exponáty. V současnosti jsou vystavovány nejstarší kroniky, např. Budyšínský
opis Kosmovy kroniky, vystřídá
jej Dalimilova kronika a nakonec Rukopisy Zelenohorský a
Královédvorský. Vzácné knihy a
listinné předměty jsou vystavovány jen po 14 dnech, protoţe

jim škodí zejména světlo (na
obr. 8 je ukázka z Budyšínské
Kosmovy kroniky). Výstava
bude otevřena do 6. 7., pak
bude muzeum
Z důvodů rekonstrukce 5 let
zavřeno. Vydejte se na výpravu do Národního muzea!
A teď z jiného soudku - o
přírodě
Kaţdoročně v Luku uvádím,
kterého ptáka vybrala Ornitologická společnost jako ptáka roku.
Před několika dny mi Láďa
Strnad, můj někdejší spoluţák z
Přírodovědecké fakulty, poslal
e-mail, ţe ptákem roku 2011 je
strnad obecný.

Přiznávám, ţe jsem
ho na Zahradním Městě dost
dlouho neviděl, přitom u nás
ţije celoročně, i v zimě.
Byť na venkově není vzácný, ale
i jeho stavy se značně sníţily.
Často hopsal po silnici a rád
vybíral zrníčka z koňského
trusu, dokonce ho bylo moţné
potkat na Václavském náměstí.
To uţ ale dlouho neplatí.
Jak vypadá ?
Velikostí jako vrabec, s citronově ţlutou kresbou na hlavě a
červenohnědým kostřecem
(vzadu nadocasní část těla) obr. 9. Mile zpívá, prý sled
samečkových tónů si zvolil
Beethoven za téma své Páté
symfonie, sice obohacený o
mnohé variace.

Proč vedu...oddíl

K

dyţ člověk vystřízliví z roverského
nadšení a porozhlíţí se kolem dění ve středisku, napadne ho otázka „Co
dál?“.
Věřím, ţe to nejpříjemnější, co
člověk můţe udělat, je upíchnout se v nějakém oddílu. Pokud se k tomu sejde parta lidí,
se kterou člověk vyrůstal, je
vyhráno. To je i můj případ.
Přes 800 dní se podílím na vedení Lvíčat a nikdy bych si nepomyslel, ţe vedení oddílu můţe způsobit vypadávání vla-

Obr. 9

Tak zkuste hledat na výpravách

sů.Snad je to tím psychickým a
fyzickým nasazením, které tuto
činnost pravidelně doprovází.
To víte, vykouzlit úsměv na
dětské tváři, není ţádná legrace. Mnohdy také děti svou čiperností a výdrţí dokáţí odrovnat nejednoho zkušeného a
trénovaného vedoucího. A
nejhorší je, ţe odpočinout si
můţete aţ potom, co děti uloţíte ke spánku. Kdo to má vydrţet? Snad jen člověk, kterého
to baví.

Posuďte sami. Vedení oddílu či geny?

fín
l
e
D
Na jedné z prvních výprav

Foto z tábora 2010

„Lékařství dělá lidi nemocnými, matematika mrzutými a teologie hříšnými..― Martin Luther
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Rozhovor s Kobihou
„Určitě přijeďte!
Je to přeci Obvodní setkání,
tak se přijeďte
setkat se starými přáteli a poznat třeba nějaké nové :)“

Obvodní setkání
se koná 13.-15.
května 2011.

K

Hraštice, kam se snad bez
problémů vejdeme.

Štaflík: Ahoj Kobiho, doslechl jsem se, ţe se podílíš
na přípravách Obvodního
setkání 2011. Co je na
tom pravdy? Jakou roli v
týmu zastáváš?

K: Zajímavé? Tak to opravdu
nevím :), ale jak jsi uţ říkal,
ještě jsme tam nebyli, takţe
poznáme zase nějaký nový
kraj a bude tam pro nás dost
místa :) Navíc je tábořiště
nedaleko od vlakové stanice,
takţe se hlavně vlčata a světlušky nebudou muset nikam
daleko trmácet :)

obihu z Osmdesátky asi znáte.
Víte, co bude
mít na starosti na blíţícím
se Obvodním setkání? A
kde se setkání vůbec koná?

Kobiha: Ahoj! Skautské tamtamy pracují skutečně
dobře :) Ano, je to pravda. S
předchozím obvodním setkáním jsem nebyla příliš spokojená a tak jsem se rozhodla,
ţe neţ abych jen říkala, jak to
bylo hrozné, zkusím s tím
něco udělat. A protoţe vedu
oddíl skautů a skautek, vzala
jsem si na triko Svojsíkův
závod.

Š: Wow, tam jsme ještě
nebyli - čím je toto místo
zajímavé?

Š: Jaká je zatím koncepce
víkendu? Teda, aspoň to,
co není tajné...

K: Skauty a skautky čeká
Svojsíkův závod, samozřejmě
se chystá i program pro vlčata a světlušky, v neděli se jiţ
tradičně uskuteční společná
velká hra. V průběhu celého
setkání budou probíhat růzŠ: Můţeme se tedy podí- né doprovodné aktivity, jako
vat akci trochu pod po- hry, sporty, rukodělky...
kličku?
Š: Chystá se něco i pro
K: Určitě! Povídej, co tě zají- rovery?
má :)
K: Určitě! A ne jenom pro
Š: Kde se bude akce ko- ně, ale i pro ostatní činovnínat?
ky. Co to bude konkrétně,
K: Původně jsme uvaţovali o však zatím neprozradím. Rádi
Stříbrné Skalici, ale po osobní bychom tak nějakým způsonávštěvě jsme se shodli, ţe bem odměnily zejména ty,
nemá dostatečnou kapacitu. kdo nám pomohou ať uţ s
Proto se Obvodní setkání přípravou nebo samotnou
uskuteční na tábořišti u Malé realizací setkání.

Jana Bartošová—Kobiha

Š: Na závěr - co bys vzkázala těm, co jsou ještě na
váţkách, zda se obvodního
setkání účastnit?
K: Určitě přijeďte! Je to přeci
Obvodní setkání, tak se přijeďte setkat se starými přáteli
a poznat třeba nějaké nové :)
Kobihy se ptal Štaflík

Matematik můţe tvrdit celkem vzato cokoliv, ale fysik si musí zachovat aspoň špetku zdravého rozumu.
J. W. Gibbs
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První česká příručka
na toto téma vyšla
jiţ v roce 1920.

Rodinný skauting?
Někdy tak před dvěma lety
jsem měl moţnost si na
okresní radě Junáka prohlédnout kroniku oddílu ze sousedního střediska. Zaujalo
mne, ţe obsahovala hodně
fotek malých dětí a jejich
rodičů při zajímavých činnostech. A jak jsem záhy zjistil,
jednalo se táborové akce
skautského klubu rodinného
skautingu. Co to vlastně je?
Ne nadarmo se říká, ţe skauting
má celoţivotní perspektivu. Proto
se někteří vedoucí cítí dotčení,
kdyţ se mluví o skautingu jako o
krouţku. Nevystihuje to totiţ
plně jeho obsah a leckdy ani význam pro ţivot. A právě ta fajn
skupina lidí, se kterými se můţe
kaţdý ve skautské organizaci setkat, vede ke vzniku rodinného
skautingu.

Rodiče a děti spolu

Kdyţ totiţ vedoucí oddílu dospěje

je třeba jej hlídat. To mladší zas
vyţaduje soustavnou pozornost a
péči. Zapojení se pak do běţné
skautské akce se stává obtíţně
realizovatelné.
A v tu chvíli se myšlenky rozeběhnou směrem k ostatním
„dětmi postiţeným― skautům.
Co kdybychom vyrazili na výlet
či v létě na takový tábor s nimi?
Třebas na nějakou základu. Rodiče a děti společně! Program by
se přizpůsobil aspektům péče o
nejmenší, kdy nevadí, ţe se něco
opozdí, odloţí a tak vůbec. Děti
budou mít kamarády odpovídajícího věku. Chce to hodně času
na jídlo a mít k dispozici přebalovací pult, atd. Kdyţ se to navíc
dobře rozdělí, tak by se někdo
mohl postarat o děti dopoledne,
jiný odpoledne a ostatní mezitím
třeba uvařit pro všechny. A je
vyhráno. Mohu skautovat a být

se svou rodinnou. Vlastně tak
trochu získat daleko širší rodinu
- všechny děti v rámci skupiny.
Zní to idylicky, ale tak jednoduché to není. Viz v rámečku výňatek z článku jednoho předního
psychologa (skauta) na toto téma.
Určitě to ale stojí za to vyzkoušet. Dětí vedoucích na středisku
přibývá a třebas by se přidali i
někteří rodiče, co mají dítě v
některém z oddílů a k tomu ještě
mladšího sourozence. No uvidíme. Zájemci, hlaste se mi. Nová
věc to není. První česká příručka
na toto téma vyšla jiţ v roce
1920. :-)
Pavel Konečný - Flek
konecny.pavel@gmail.com

Činnost rodinných skupin

… nezbytným
předpokladem…
předají vlastní
autoritu vůči svému ditěti...

do věku, kdy si zaloţí vlastní rodinu, tak se najedou díky péči o
potomka dostane mimo okruh
lidí se kterými byl zvyklý se velmi
často potkávat (jezdíval na víkendové akce, letní tábory, kaţdotýdenní schůzky či různé porady).
Jak to řešit?
Zejména matky skautky klidně
své malé děti vezmou s sebou na
nějakou tu akce. Vypadá to, ţe je
vyřešeno, ale ono to funguje jen u
toho prvního. Dvě děti jsou přeci
jenom trochu moc a vše se stává
sloţitějším. To starší dítě se navíc
začne rychle vzdalovat od mámy a

Činnost rodinných skupin bude značně rozdílná podle toho, jaké
bude věkové rozvrstvení dětí. U nejmenších dětí bude vţdy zcela
nezbytná trvalá přítomnost jednoho z rodičů, který pečuje o
vlastní dítě. Jakmile děti povyrostou (zhruba od 2 - 3 let) je moţno pro skupinu dětí připravovat program tak, ţe jej povedou dva
aţ tři dospělí a ostatní rodiče si vytvářejí samostatný program dle
vlastních zájmů a potřeb. Ve vedení dětských činností se pravidelně střídají. Osvědčilo se, kdyţ se o děti starali vţdy muţ a ţena
z odlišných rodin - nikoliv tedy manţelská dvojice. Má to několik
výhod: Děti nevnímají přítomnost dospělých jen jako působení
rodičů. Dospělí se střídají ve vedení dětí a srovnáním jejich zkušeností se vytváří objektivnější pohled na chování celé skupiny i
jednotlivých dětí. Zároveň se odstraňují některé ―zaběhané‖
stereotypy rodičovských vztahů a objevují se moţnosti nových
přístupů k péči o děti.
Nezbytným předpokladem pro podobné organizování dětské
skupiny je takový postoj, kdy jednotliví rodiče dočasně předají
vlastní autoritu vůči svému dítěti těm, kteří v dané chvíli dětskou
skupinu obstarávají. Přenechávají jim plnou moc jak pro řešení
moţných konfliktů mezi dětmi, tak i pro jejich odměňování. Nemělo by se vyskytovat ―utíkání k mamince‖nebo ―mazlíčkování‖
ve chvíli, kdy dítěti není něco po vůli. Stejně tak ovšem i ti, kteří
dětskou skupinu v dané chvíli vedou, musí vůči svému vlastnímu
dítěti zachovávat stejný postoj jako k ostatním. Vytvořit podobnou organizační i postojovou strukturu není zcela jednoduché;
předpokládá to ochotu k vzájemné toleranci a k nezaujaté spolupráci.

„Malá chyba na začátku se stane velkou na konci.―
Giordano Bruno

Václav Břicháček - Gigant
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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 !!!!!25.3!!!!!! 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.
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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: Amico, Puška

„Jediné, co vím, je, ţe nevím nic ― Sokrates

