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Březen, za kamna vlezem?

N

astal
konec
března, konečně
jsem vytáhla za
skříně zcela bez obav z
nachlazení a z příliš otuţilého vzezření svůj jarní,
barevný a především tenký kabát... je to pocit k
nezaplacení!
Tentokráte i první jarní Luk
přichází v lehce rozjásaných
barvách - mimochodem, máme novou editorku Luku spolu se mnou se na něm od

Na závěr musím doporučit
nejen Grizzlyho kvalitní a pestrý kulturní servis, ale i jeho
zajímavý článek o blíţícíh se
Velikonocích a původech něktreých názvů a zvyků s nimi
V Luku tentokrát dostanete souvisejících.
zprávu hned o dvou výpravách
těch nejmenších - tedy TrpasMilé čtenářky, milí čtenáři,
líků a Kůzlat, dále se můţete
inspirativní čtení vám přeje
těšit na novou Dívku Luku, na
rozhovor s Rackem, který se Anna Koutská - Amico
zcela sladěn s březnovým
designem časopisu - účastní
šéfredaktorka
jednoho růţového skautského
kursu.
tohoto čísla podílí také Ema,
které tímto velmi děkuji a
těším se na další pestré kousky!

V patičkách většiny následujících stránek naleznete citáty od Amica - o dětech, dětství, dětinskosti...
„Starosti jsou jako naše děti - za pečlivého ošetřování zdárně rostou.“ ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ
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Střediskové zpravodajství

P

odívejme se do
našich oddílů, co
se u nich v poslední době událo nového.
Kůzlata se vydala na povedenou výpravu do Sloupu v
Čechách, kde vyzkoušela
novou základnu.

U Lvíčat, Medvíďat i Mravenců se seznamují s dalšími
nováčky a tak jim přejeme,
ať se jim v oddíle líbí a najdou si nové kamarády.

Camelot se v rámci letošního dne zamyšlení (Thinking
day) vydal na filmový festival
o lidských právech Jeden
svět. A připravili si na toto
téma i diskuze v oddíle.

Osmdesátka si připravila
photoworkshop a děti si
vyzkoušely spoustu nových věcí okolo focení
(např. i vyvolávat fotografie).

Trpaslíci uspořádali 2 parádní
výpravy, které si Kapřík a Amico připravily v rámci svých projektů k vůdcovským zkouškám.
Zaměřily se na komunikaci a
spolupráci a některé z
dětí sloţily slib.
Pro Luk zpracovala Veverka

„Naivní malíři jsou dospělé děti, které najednou vzaly tuţku nebo štětec, a tím prvním pohybem ruky na čistou plochu zjistily, ţe obrazy jsou nejen jejich dětským hřištěm, ale i obranou proti nudě, hojivou krásou, prostou jak léčivé byliny.“ BOHUMIL HRABAL
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Fotopříběh III: Upíří piknik
I ve třetím fotopříběhu Lvíčat Vás čeká pořádná dávka napětí. Příběh z dílny modré šestky,
tedy jmenovitě Ťapky, Sáry, Baletky, Ježka, Martina, Pastelky a Zelenáče, v sobě kombinuje
prvky romantiky, akce, hororu i humoru a nepochybně Vás zcela vtáhne do děje…
Poslední z řady fotorománů uzavírá sérii příběhů, které si exkluzivně pro čtenáře Luku
připravila vlčata a světlušky z 1. oddílu Lvíčat. Ale kdo ví, třeba se časem dočkáme i
pokračování...

Tady jsem ti přinesl
kytičku ♥

To jsem zvědavej,
co pikantního dneska
vyfotíme...

No, to snad ne. Dělej, foť to!!
Slyšel jsi to, Martine?

Proboha, co to bylo??

Děkuji, je krásná.
KRAJINA SVÁDÍ K PODZIMNÍM VÝLETŮM, A TAK MARTIN POZVAL
DĚTSKOU FILMOVOU HVĚZDU ANIČKU NA VÝLET DO PŘÍRODY

ZAČALO SE STMÍVAT, KDYŽ ANIČKA NAJEDNOU USLYŠELA PODIVNÉ ZVUKY Z KŘOVÍ…

Kreeeeev, hehehehehehuhuuhuuuhuuu….*
Utíkej, musíme to
rychle dát do novin.

Takovouhle senzaci nebudou mít ani v BLESKu.

* PŘEKLAD Z UPÍRŠTINY – SAKRA, TO MÁM ALE
HLAD!

KRVEŽÍZNIVÝ UPÍR SPATŘIL VEČEŘI, ALE NEŽ SE VZPAMATOVAL, PŮLKA MU JÍ UTEKLA.

„Nevím, proč bych měl podporovat společnost pro zabránění krutosti vůči dětem, kdyţ to dítě pod námi mě budí několikrát za noc bez
jakékoliv záminky, jen ve snaze dělat potíţe.“ MARK TWAIN
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...pokračování: Upíří piknik
GRRRRRRRRR!!!

Hehe, vždyť to je přeci Anča!

To jsem vás dostala, co?

Pomooc, jsem
ještě tak mladá…

Uf, ty jsi nám dala. Málem
jsem tě propíchnul!

Neboj, já tě ochráním!

PO ÚTĚKU REPORTÉRŮ ZUŘIVÝ UPÍR ZAÚTOČIL NA MARTINA
S ANIČKOU

PO NĚKOLIKA HRŮZOSTRAŠNÝCH VTEŘINÁCH SE Z HLADOVÉHO
UPÍRA VYKLUBALA JEJICH KAMARÁDKA

A máme to.

To bude trhák!!

MEZITÍM V REDAKCI BULVÁRNÍHO PLÁTKU SEPSALI REPORTÉŘI
SVOU SENZACI.

Jen si počkejte
co vymyslím
příště.

To snad není možné, ty ti
to spolkli i s navijákem.

J…
TAK TO KONČÍ, KDYŽ SE DO NOVIN DÁVAJÍ NEPODLOŽENÉ INFORMACE ANEB DALŠÍ KACHNA NA SVĚTĚ.

aneb jak vzniká novinářská

kachna. To bychom si my v Luku
nikdy nedovolili!

„Míti děti není ještě pojistkou proti opuštěnosti.“ HONORÉ DE BALZAC
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Dívka Luku
Vedoucím se člověk nestane jen
tak. Velice zřídka se stává, ţe někoho, kdo se skautem neměl nikdy nic společného, náhle osvítí
múza a řekne si, chci být vedoucím! Mnohem častější model je
ten, ţe se vedoucí rekrutují přímo
z nějakého skautského oddílu.
Příkladem je třeba zrovna Rohlíček! Ve skautu je uţ od mala. Uţ
byla světluškou, byla skautkou,
nějakou dobu zkoušela i rovering,
a tak je zapojení do vedení oddílu
celkem přirozeným vyústěním.
Proč to dělá? Zeptali jsme se.

dětí jsem si vlastně vybrala oddíl, jehoţ vedoucí jsem znala a
tudíţ jsem věděla, do čeho jdu :)
Co mi práce dává... No, určitě mě
velice baví - takţe to co mi dává
bude pocit radosti a spokojenosti.
:) Navíc mám moţnost se alespoň
trošku připravit na čekatelský kurz
a zkoušku.

k
e
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í
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No řekněte… Existovala snad
nějaká šance, ţe by dívkou Luku
měl být někdo jiný neţ právě Rohlíček?
Krišot
Foto: Amico

Věcí, které se tu můţu naučit je
hodně... Od těch nejjednodušších,
jako ţe se naučím se vycházet
dobře s dětmi, budu jim umět připravit program, vymyslet hru a
vlastně je celkově dokázat za„Hrozně mě lákala myšlenka zku- ujmout.... Aţ k těm těţším věcem sit pracovat s dětmi, protoţe bych například být v budoucnosti dobrá
je ráda naučila alespoň část z to- vedoucí.“
ho, co jsem se ve skautu naučila já
sama. A pro tenhle svůj ‚start‘ u

Za pokladem poustevníka Samuela Kůzla
ta
11.-13. 2. jsme se vydali na velkou přát. Včetně kuchyně s hlubokými „Ano, je zelený. Proč?“
výpravu za pokladem poustevníka
Samuela. Cíl naší výpravy byl skoro
do poslední chvíle zahalen tajemstvím. Ani ne proto, ţe by to snad
byl záměr, ale z mnohem prostšího
důvodu. Měli jsme velký problém
sehnat vhodnou základnu. Několik
míst, která byla našimi favority, nám
dala vědět, ţe uţ jsou v danou dobu
obsazena, jiná nám pro jistotu neodpověděla vůbec. Jistotu nám dalo
aţ pondělí těsně před výpravou.
Byly to nervíčky, které bychom
nechtěli opakovat, a propříště jsme
udělali kroky k tomu, aby se nám to
uţ nestalo.

dřezy anebo ohromné místnosti,
která by naplnila i mnohé parametry
tělocvičny. V zimě je třeba počítat s
nezanedbatelnými dodatečnými náklady na vytápění, jinak ji ale nemůţeme neţ doporučit i ostatním oddílům.

Perličkou naší výpravy byla cesta.
Proč? Je všeobecně známo, ţe vţdy,
kdyţ dětský oddíl jede někam autobusem, je velkým dobrodruţstvím
vykládat batohy. Ţádný tam nezapomenout a nevzít ţádný navíc je občas
uměním. My jsme se tentokrát při
čekání na další autobus dopočítali, ţe
na deset lidí máme celkem jedenáct
Nakonec jsme zabrousili i mimo batohů. A zábava mohla začít…
registr skautských základen, oslovili „Dobrý den, tady Michal Malík. My
jsme asociaci TOM a vyrazili jsme jsme s vámi dnes jako dětská skupina
na jejich základnu do Sloupu jeli z Prahy do Nového Boru a sev Čechách. Místo abychom byli brali jsme ze zavazadlového prostovytrestáni za svou nerozváţnost ve ru o jeden batoh navíc.“
shánění ubytování, byli jsme spíše
„Ale ne…Uţ zase. Ještě mi řekněte,
odměněni. Základna byla úţasná.
ţe byl zelenej!“
Bylo tam všechno, co si jen můţete

„To je pana Wolfa,
chudáka. Tomu se přesně to samé
stalo i minulý týden.“
S panem Wolfem jsme se spojili a
událost zdárně vyřešili. Naštěstí
bral celou událost vcelku sportovně. Zbytek výpravy poté uţ proběhl bez perliček. V sobotu jsme prošli celé okolí, zahráli si nové i staré
hry, včetně naší oddílové speciality
– Komety. Sebírali jsme řadu indicií
a večer jsme pak objevili poklad
poustevníka Samuela. Ptáte se, jaký
poklad tak můţe skrývat poustevník? Kde by vzal poustevník zlato?
Kde by vzal drahé kameny?
Nikdo netajil, ţe ten, kdo by poklad
hledal pro peníze, byl by pravděpodobně zklamán. Nám ale oddílová
trička, která se v něm skrývala, udělala
pravou a nefalšovanou radost.

Krišot

„Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy; a právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrostl i
ten druhý.“ FRANCIS BACON
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Trpaslíci zachránili svět!
„Z vědeckého
doktora se po
požití stává zlá
krvelačná příšera!“

S

kupina
vědeckých
pracovníků z trpasličích řad se o víkendu
11. - 13. března vydala do
Ronova nad Doubravou.
Jejich cíl byl jasný - navštívit
zdejší výzkumný ústav a podílet
se na výrobě nové látky zaručující lepší svět! Ale bohuţel se
tu něco pokazilo.. Jeden z doktorů (nepřál si být jmenován)
namíchal špatné sérum a jeho
neblahé účinky se projevily

brzy po poţití.

nebohého doktora chytit, přiZ vědeckého doktora se po nutit ho vypít léčivé sérum, a
poţití stává zlá krvelačná tím ho zachránili!
příšera, kterou je nutno za- Děkujeme Trpaslíkům za zástavit...! Vědečtí pracovníci chranu doktora, děkujeme jim
nelenili a vydali se hledat za záchranu našeho světa!
protilátku. Překonali strašidelnou cestu odvahy, v misPro Luk zpracovala Rohlíček
kách s neznámým obsahem
hledali malé lahvičky ukrývající kouzelnou formuli, bojovali se zlými mutanty a příšerami... Nakonec se jim podařilo

Foto: Uprchlík

Ostatní foto: Amico
„Mladé dívky si musí ještě před provdáním ověřit, mohou-li mít děti. A pokud zjistí, ţe ano, pak v manţelství musí dbát na to,
aby je neměly.“ DUŠAN RADOVIČ
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F

air Trade:
to slovo jsem
neznala do té
doby,
neţ
přišla Lišky sestra (ta
tam pracuje).

ství zaloţené na dialogu, transparentnosti a úctě, jehoţ cílem je
větší spravedlnost v mezinárodním obchodě. Přispívá k udrţitelnému rozvoji tím, ţe nabízí lepší
obchodní podmínky a chrání
práva drobných výrobců a pěstitelů – především v rozvojových
zemích. Organizace Fair Trade
(podporované spotřebiteli) aktivně podporují výrobce i osvětu
a prosazují změny v pravidlech
a ve způsobech konvenčního

spotřebitelů o negativním vlivu
mezinárodního obchodu na výrobce, tak aby svou kupní sílu
mohli vyuţívat pozitivním způsobem. Dávat příklad obchodního
partnerství skrze vzájemný dialog,
r
e
s
p
e
k
t
a transparentnost. Přispívat ke
kampaním za změnu pravidel konvenčního mezinárodního obchodu. Chránit lidská práva podporou
rozvoje sociální spravedlnosti,
environmentálně přijatelného

Trade je, a ptala se, jestli víme,
kde se nachází.

mezinárodního obchodu."

chování a ekonomického zabezpečení.

Taky jsme se dozvěděli, ţe Fair
Trade jsou rozvojové země. My
jsme 20. rozvojová (rozuměj 20.
nejvyspělejší - pozn. redakce)
země, takţe nejsme tak nerozvinutí, jak si všichni myslí.

Zlepšit ţivotní podmínky znevýhodněných výrobců zlepšením
jejich přístupu na trh, posílením
organizací výrobců, poskytnutím
spravedlivých cen za výrobky
a zajištěním kontinuity obchodních vztahů. Rozvíjet příleţitosti
pro znevýhodněné výrobce,
zvláště ţeny a domorodé obyvatele, a chránit děti před zneuţíván ím v pr o ce su v ý roby.
Zvyšovat informovanost

Přinesla
sušenky,
které byly výborné,
ale to nebylo všechno.
Přinesla také čokolády. Prodává je ve
svém obchůdku blízko I. P. Pavlova a vyprávěla nám, co to Fair

… nejsme tak
nerozvinutí, jak
si všichni myslí!

Mezi nejčastější dováţené produkty patří řemeslné výrobky,
káva, kakao, cukr, čaj, banány,
med, bavlna, víno, čerstvé ovoce,
čokoláda a květiny.
"Fair Trade je obchodní partner-

Hlavní cíle Fair Trade

Napsala a z Wikipedie vybrala:
Čmouha

„Umíme jen děti počít, ale pak nevíme, co si s nimi počít.“ VÁCLAV DUŠEK
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„Hned první
víkend byl něco nového,
trochu vytržení
z té všední
reality.“

„Zajímavé poznatky byly ohledně řízení, vedení
lidí, plánování ale i
např. psychologie
a pedagogiky.“

„Chtít věci dělat lépe“

R

acek (Jan Sakař) jiţ
dlouhou dobu pracuje u oddílu Osmdesátka a na podzim se rozhodl, ţe si doplní kvalifikaci vyrazil na vůdcovský kurz...

lépe, ale nevěděl jsem jak. V tu
dobu jsem o tom začal uvaţovat.
Od vůdcáků jsem čekal, ţe mi
ukáţí cestu.
Jakým způsobem Tě kurz
připravuje na opravdové vedení oddílu - můţeš uvést pár
příkladů, co jsi vnímal jako
nejuţitečnější?

Racku, o jaký kurz se jedná a
proč sis vybral právě tento?
Jedná se o vůdcovský kurz s názvem Růţový boubel. Tenkrát
jsem se rozhodoval mezi tímto a
ještě jiným mimopraţským, ale
nakonec padla volba právě na
boubel. Moţná za to mohla určitá
lobby ve středisku. Navíc jsem si
říkal, ţe bude lepší poznat nové
lidi (pro případnou spolupráci) v
trochu uţším okruhu a poblíţ
mého oddílu. Nakonec jsem byl
překvapený, ţe značná část účastníků je z různých koutů republiky.
Názvu kurzu nelze upřít originalitu... co podle Tebe
(nebo pro Tebe?) po několika
víkendech vyjadřuje?
To opravdu nelze :). A jako
správný boubel ve mě určitě
něco zanechal.
Jaký máš pocit z ostatních
frekventantů, instruktorů a
atmosféry vůbec?
Sešla se tam skupina milých, sympatických, schopných...lze o nich

Jan Sakař -Racek
mluvit jen v superlativech. Atmosféra kurzu na mě nejsilněji
zapůsobila na prvním víkendu,
který byl navíc prodlouţený o
několik dnů. Bylo to něco nového, trochu vytrţení z té všední
reality. Kdyţ jsem se vracel do
Prahy, měl jsem pocit, ţe jsem
trochu jiný člověk.
Kdy je podle Tebe vhodné
udělat tento další krok ve
skautském vzdělávání, tj.
vyrazit na vůdcovský kurz?
Myslím si, ţe nelze jednoznačně
stanovit, kdy je ta správná doba.
Je to velmi individuální. Potřeba
absolvování kurzu u mě přišla
časem, po dlouhodobých zkušenostech s prací u oddílu. Chtěl
jsem některé věci dělat jinak,

Zajímavé poznatky byly ohledně
řízení, vedení lidí, plánování ale i
např. psychologie a pedagogiky
(resp. didaktiky). V rámci projektu, jehoţ realizace je jednou z
podmínek absolvence, je třeba
realizovat věci, které jsou pro náš
oddíl nové (např. analýza činnosti,
cíle, dlouhodobé plány), takţe
kurz nejen ţe připravuje budoucího vůdce, ale uţ i v průběhu můţe
ovlivnit jeho oddíl. Samozřejmě
samotné uvedení do praxe je vţdy
náročné a věcí dlouhodobého
vývoje. Kurz je uţitečný i v tom,
ţe nabízí zdroj inspirace, např.
nové hry či programy, které si na
víkendech sami otestujeme a které můţeme předat dál do oddílu.
Také výměna zkušeností mezi
frekventanty je uţitečná.
Díky za rozhovor a drţím
palce při kurzovém finiši!
Racka se ptal Štaflík

„Rodič, který by byl schopen vidět své dítě tak, jaké skutečně je, by potřásl hlavou a řekl: Vilík nestojí za nic, prodáme ho!“
STEPHEN LEACOCK
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Grizzlyho březnová všehochuť

N

Ob

r. 1

„Občas zápasíme
s pravopisem
(nemyslím překlepy), to se zlobím..“

ejprve komentík –
pár slov k LUKům
85 a 86: dle mne
jsou zdařilé, plné informací o
činnosti střediska včetně skvělé fotodokumentace
Flekova půlročního otcovství (prima příloha v
85ce).Čokoládové patičky Šikulky a matematické od povolané, studia matematiky končící,
Albertky byly věru trefné. Reportáţ o Fontikulu Maděra by měla
zaujmout další adepty.
Trochu jsem v 85ce
ztrácel orientaci v jinak
pozoruhodném Pošťákově
detektivním příběhu. Měl
jsem dojem torza nebo tiskařský šotek?
Zkoušel jsem nalézt něco o
vánoční výpravě Lvíčat do
Tanvaldu, ale z té adresy jsem
neuspěl. Někde je chyba, třeba i u mne.

„Do 6. dubna
výstavka Beatlemanie!“

Obr. 2

Občas zápasíme s pravopisem
(nemyslím překlepy), to se
zlobím.
Fotopříběhy Lvíčat dokumentují inspiraci v nepříliš
lidumilných počítačových
hrách a televizních hororech a
thrillerech, ale nápady dobré!
V 86ce je zřejmě fotka z
činovnického výjezdu na Flekovic chalupu v podhůří Orlických hor.
Ze střediskového zpravodajství mě zaujal přehled
členstva ve střediskudisku: síla
vlčat a světlušek a poměrně
málo skautek a skautů! Jinak
zprávy z výprav jsou doprovázeny bezva kresbami účastníků. To je koření skautského
časopisu..
Návštěvy výstav Play v Máne-

su a Starých pověstí čes- skautského hnutí. Tak alespoň
kých mě móc potěšila.
toto připomenutí.
Rodinný skauting bude mít
šanci i v našem středisku.
Drţme palce Amico a vydatně Ke kulturním podnětům:
jí pomáhejme!
Připomínám, ţe v Českém
Na co jsme zapomněli? muzeu hudby v Karmelitské
Právě, kdyţ naši činovníci byli ulici je do 6. dubna výstavka
na výjezdu u Fleků, tak jediný Beatlemanie! (na obr. 3
zástupce Šípů, bratr Pepa Jed- Beatles v r. 1963) a v galerii
lička - Baghýra, nás zastupo- Vltavín na Masarykově nával na tradičním Zimním břeţí výstava: Zdeněk
Miller: Retrospektiva do
přechodu Brd.
Rovněţ jsme si nepřipomněli 10. 4. Autor světoznámého
významný skautský den, 22. Krtečka (obr. 4).
V den nepohody je opět přiúnor—Den zamyšlení.
Co k tomuto dni připome- taţlivá návštěva nově otevřenout? V květnu 1926 se v USA ného Národního technickonala konference Mezinárod- kého muzea na Letné nebo
ní rady Skautek na téma pro kdekoho je překvapením
„Svět“. Zástupkyně Francie trochu zastrčené Národopisnavrhla určit jeden den v roce né muzeum-Musa-ion v
letohrádku Kinských v Kinskéjako den vzájemného
vzpomínání; byl vybrán 22. únor, den
narozenin světového
náčelníka, Roberta
Baden-Powella a shodou okolností i naro- Obr. 4
zenin jeho ţeny Olave, pozdější světové náčelní
ho zahradě. Zkuste, a budete
(obr. 1. Bí-Pí s manţelkou; na
mile překvapeni.
obr. 2 je jeho akvarel z Nyeri
v Keni: Pstruhový potok).
Jiţ r. 1927 v tento den přednesla i u nás s. Bronislava
Herbenová, tehdejší předsedkyně dívčího odboru Svazu
skautů a skautek RČS, přednášku „Den vzpomínání“. Později byl přejmenován na Den
sesterství, v r. 1999 na
Obr. 5
„World
Thinking
Day― - „Světový den
zamyšlení―
a zdůrazněn jeho globální
význam, např. v r. 2011 je
tématem: posílení postavení dívky změní
náš svět. Tento den je
dnes významný v 217
zemích pro 40 milionů členů

„Z čeho odvozujete privilegium a moc rodičů, kdyţ ačkoli jste starý člověk, děláte věci horší neţ vaše dítě?“
DECIMUS IUNIUS IUVENALIS
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Grizzlyho březnová všehochuť
Některé
zajímavé všech rostlinných a ţivočiš- ra, např. ve vnějších tropech
ných organismech, a je pro kolem obratníků v Africe nedny v březnu
jejich ţivot na Zemi nezbytná. bo v Asii Kaspik a Aralské

21. března v 0 hodin a 20
Obsah vody v lidském těle činí
minut středoevropského času 50 aţ 72 %; člověk potřebuje
vstoupilo Slunce do znamení
Berana, fakticky je ale na
hvězdných mapách v souhvězdí Ryb. Dochází k jarní
rovnodennosti.
Tehdy svítí Slunce kolmo na
rovník a na obou polokoulích
trvá noc i den 12 hodin (obr. 5).
Obr. 6

Obr. 5

Na „naší“ severní polokouli
nastává nejkrásnější roční období, jaro. U „protinoţců“ na
jiţní polokouli se připravují
na podzim.

22. březen – Světový
den vody

Obr. 7

Voda je na Zemi nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku s chemickým
vzorcem H2O. Známe ji jako
vodní páru, kapalinu a led,
pokrývá téměř tři čtvrtiny
povrchu Země (obr. 6),
z toho je 97,2 % slaná
mořská voda a 2,7 %
sladká voda (z toho 2,1
% polární a ostatní ledovce, 0,6 % jezera, řeky
a podzemní voda). Voda
je také v atmosféře, půdě, v horninách, ve

jezero (obr. 7, druţicové fotky
1977, 2006, 2010
r. 1977, 2006, 2010). Nejen
pohádková sůl, ale i nepohádková voda nad zlato!

Stěhovaví ptáci - poslové jara

9. března jsem v rozhlase slyšel, ţe jiţ byla u nás vidět první vlaštovka! Je to trochu brzo, jak se zpívá, ţe první vlaštovička jaro nedělá. Nicméně
se jiţ přihlásila první hejna
skřivanů a špačků.
Jiţ by se měli vrátit divocí holubi - doupňák a hřivnáč (ten
hnízdívá blízko mého bydliště
na Zahraďáku), konipasi bílí
(obr. 8) a horští. Počátkem
března v háji to bude drozd
(obr. 9) nebo červenka, v půlce března se objevuje rehek
domácí, konipas luční (obr.
10) a na vodách lysky a kachny. Koncem března přilétají
první čápi bílí.
Počátkem dubna se objevuje
rehek zahradní, vlaštovky a od
půlky dubna kukačka, kterou
později slýchám u nás z parku
nebo sadu u Botiče. Koncem
dubna začnou u nás krouţit
jiřičky a v poslední době rorýsi. V květnu se začne silně
svým zpěvem hlásit slavík,
který hnízdí u nás v křoví u
stanice „stojedničky“. To uţ je
jaro v plném proudu. Mimochodem vlaštovky se vracejí z rovníkové Afriky! Teď
jsem četl, ţe břehouš rudý,
vodomilovný pták, podobný
našim slukám, letí z Aljašky aţ
na Nový Zéland (11700 km)
za 8 dní bez mezipřistání. Frajer!!!

denně 2 aţ 3 litry vody. To
jsou základní fakta.
Její rozloţení na Zemi není
rovnoměrné, zej-ména v přístupu obyvatelstva k nezávadné pitné vodě. Skoro miliarda lidí nemá k ní přístup, víc
neţ třetina z nich ţije v Subsaharské Africe. Čistá voda je
čím dál vzácnější a draţší.
Průměrná denní spotřeba vody v domácnosti u obyvatel
ČR je 110 litrů, v Etiopii asi
10 litrů!
Kolik vody spotřebujeme
denně ? Sprchováním 70 l,
koupelí ve vaně 125 l, na záchodě průměr. spotřeba 7 l, v
kuchyni 6 l, praní 60 l, myčka
13 l, atd.
Na výrobu vybraných produktů se spotřebuje vody: 1
kg hovězího 15500 l, 1 kg vepřového 4800 l, hamburger
2400 l, šálek kávy 140 l, půllitr
piva 75 l, list papíru 10 l, 1 kg
pomerančů 457 l, 20 růţí 100
l, a tak bychom mohli pokračovat.
Špatná voda zabíjí; podle
zprávy Světové zdravotnické (obrázky na následujících stranách)
organizace zemře denně na
průjmová onemocnění 24 tisíc
dětí do pěti let věku. Nedostatek vody je nejpalčivějším
problémem dnešní Afriky,
vysychají největší světová jeze-

„Byl jsem od počátku zázračným dítětem. Všichni o mně uţ od dětství říkali, ţe to bude zázrak, kdyţ ze mě něco bude.“
PAUL CÉZANNE
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Blíží se Velikonoce, ale musíme si na ně
počkat...

V

elikonoce
mají
dvě podoby… jednak jsou to vůbec
nejvýznamnější
křesťanské
svátky, oslava zmrtvýchvstání
Jeţíše Krista… jednak jsou
plné rozverných obyčejů a
zvyklostí, navazujících na předkřesťanské vítání jara. Povězme si něco o nich:
Pašijový týden začíná Květnou nedělí (v latině passio =
utrpení). V pašijovém týdnu si
křesťané připomínají Kristovo
utrpení.

Obr. 11

S a Obr. 14

Obr. 13

Obr. 12

motná Květná neděle
je připomínkou slavného vjezdu Páně na
oslátku do Jeruzaléma.
Dle Evangelií Krista
děti vítaly olivovými
ratolestmi, dospělí
palmovými. Křesťané
proto dávají v kostele
světit proutky jívy,
vrby na znamení, ţe s
novým jarem přichází
nový ţivot. Mnozí
doma vysévají na misku se zeminou naklíče-

ná obilná zrna, lehce je zemí V ten den lidé na pole nosili
překryjí a zvlhčí povrch. V kříţky z ohořelých dřívek, aby
se zajistila hojná úroda.
teple osení vzejde a zazelená.
hojná úroda, a jako ochranu
Přichází Škaredá středa, před poţárem kladli za domovněkde se říkalo černá nebo ní trám vychladlé uhlíky. Jinak
sazometná, protoţe se vy- se všude uklízelo, bílilo, peklo,
metaly komíny - nikdo se ne- pletly se pomlázky a zdobila
má mračit, protoţe by se pak vajíčka. Nesmělo se nic půjčomračil kaţdou středu po celý vat - půjčená věc by se mohla
očarovat. Několik stehů ze
rok.
speciálních pašijových nití
Zelený čtvrtek
chránilo před uhranutím a
K snídani se jedí jidášky, peči- zlými duchy a košile ušitá z
vo z kynutého těsta podobné plátna s pašijovými nitěmi
chránila před bleskem (moje
stočeným hádkům, potřené
pozn.:raději bych to nezkoumedem. Bývá i ve Sparu! Při- šel).
pomíná jidášský groš za zradu. Boţí hod velikonoční
Jidáš před velikonocemi prodal Křesťané si připomínají
Jeţíše Krista. Také zvony prý zmrtvýchvstání Jeţíše Krista
odlétají do Říma, nezvoní se. (obr. 12 Mistr třeboňského
Přicházejí k dobru místo toho oltáře)slavnostními bohosluţbami, znějí zvony, varhany dořehtačky.
provázejí slavné pašijové
Jinak se v ten den má brzy
zpěvy.
vstát a omýt se rosou, aby se
Probíhá svěcení beránka, mačlověk vyhnul nemocem. Hoszance, vajec či vína a kaţdý
podyně navíc před východem
návštěvník dostává ochutnat. V
slunce zamést dům a smetí
některých krajích se navíc troodnést na křiţovatku, aby se
chu vysvěceného jídla dalo na
domu vyhýbaly blechy.
pole, do studny a na zahradu,
Velký pátek
aby byla hojnost úrody, vody a
Zdraví si prý lze zajistit v tento
ovoce.
den, pokud se důkladně umyjeVelikonoční pondělí
te v potoce. Nesmí se pracoChlapci a svobodní mládenci
vat na poli, ani v sadu a ani
nejčastěji chodí dům od domu
prát prádlo, neboť se pak
a pomlázkami z vrbových prupodle pověry místo ve vodě
tů, ozdobených stuhami, šlehají
pere v Kristově krvi.
dívky (obr.13). Přitom jim koKřesťané si v tento den připoledou přejí zdraví a krásu, a za
mínají ve 3 hodiny odpoledne
to od nich dostávají malovaná
ukřiţování Krista na Kalvárii
vajíčka. Tento zvyk má u nás
(obr.11) a na paměť jeho smrti
silnou tradici i ve městě…Na
se postí.
Velikonoční pondělí se po čtyBílá sobota
řicetidenním půstu bohatě
V křesťanských kostelech nehoduje.
probíhají ţádné bohosluţby,
den končí zahájením noční
bohosluţby, zvané Velikonoční vigílie. Sobotou končí půst,
peče se velikonoční beránek,
mazance, rozezní se varhany a
zvony
na
znamení
zmrtvýchvstání Spasitele.

„Děti musejí snášet hloupostí dospělých, dokud nejsou dost veliké, aby je opakovaly.“
JAEAN ANOUILH
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Ještě trochu o Velikonocích
Pomlázka nejméně od 14. sto- připadl na neděli, budou se velikonoce Pomlázka - chlapci s ní jdou koledoslavit aţ další neděli. Velikonoční pon- vat
letí
Nejspíš uţ nikdo nezjistí, kdy se u nás
zvyk s velikonočními pomlázkami „mrskut“ - ujal. Víme, ţe prokazatelně
existoval jiţ v druhé polovině 14. století, jak o tom svědčí zápisky praţského
kazatele Konráda Waldhausera z té
doby:“...manţelé a milenci šlehají se
metlami a tepají rukou v pondělí a úterý velikonoční.Ospalé a lenivé časně z
rána v pondělí velikonoční házejí do
vody nebo alespoň je polévají.“
Slovo „pomlázka“ je odvozené od
„omládu“ s významem „nová, zelená
ratolest“. „Pomlázeti“pak znamená
touto ratolestí někoho omladit.
Pomlázku (místně taky ţílu, metlu, tatar, šlehačku, mrskut, dynovačku, pamihod i jinak) musel dříve umět uplést
kaţdý hoch (obr. 14).
Na Slovensku mládenci místo pomlázky polévajíděvčata a ţeny vodou.

dělí tak můţe připadnout na kterýkoliv
den od 23. března do 26. dubna.
Protoţe letos je první jarní úplněk aţ
18. dubna, bude Velikonoční pondělí
25. dubna, tedy téměř v nejzazším
termínu.

PAŠIJOVÉ HRY

Naše společnost je silně sekularizovaná, tj. náboţensky nevěřící, nicméně
řada zvyků, symbolů, u nás přetrvává, v
předvelikonočním čase masivně lákají
super - a hypermarkety velikonočními
zajíčky, vajíčky atd. , pomlázka je mez
námi stále oblíbená, proto jsem chtěl
čtenáře LUKU seznámit s kořeny a
původem těchto hezkých svátků. Tak si
je uţijte!
To vám přeje
Grizzly

S Velikonocemi byly zejména ve 14. a
15. století a na venkově i později neodmyslitelně spojeny pašijové hry. Ty se
vyvinuly z předčítání evangelia o utrpení a smrti Jeţíše Krista (připomínám
„passio = utrpení“, obr.15, oltář v Isenheimu, r.1515).
Jejich novodobým ohlasem je pašijová
hra „Co se stalo s Jeţíšem“, kterou
kaţdoročně předvádí tisícům diváků
téměř dvě a půl stovky amatérských
herců ve Ţďáru nad Sázavou. Velmi
starou tradici mají tyto hry v Hořicích Obr. 15
na Šumavě, slavné jsou také pašijové
hry v Oberammergau, obci pod
bavorskými Alpami v NSR.

Symboly Velikonoc

Letos Velikonoční pondělí Kříţ – nejvýznamnější křesťanský symbol, Jeţíš byl ukřiţován
aţ 25. dubna
Beránek - symbol Jeţíše Krista jako
V roce 325 stanovil nikajský koncil, ţe
velikonoční svátky připadnou na neděli, následující po prvním jarním
úplňku, a pokud by tento úplněk sám

oběti za spásu světa
Svíce - symbol vítězství Jeţíše Krista
nad smrtí
Vejce - symbol nového ţivota
Zajíček - symbol přicházejícího jara

ptačí obrázkové dodatky z předchozí
strany...

Obr. 8

Obr. 9
Obr. 10
„Láska je dítětem iluze a matkou deziluze.“
MIGUEL DE UNAMUNO y JUGO
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Klubovna v Práčské - zapojte se!

0.
d

ub

na

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 ...
vedoucí, roveři, skauti, ...

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

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

Členové střediska, rodiče a přátelé, ještě stále
vám nechodí Luk na e-mail?
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 caso-

www.bu
dmesip
em.c

z
Foto: Amico, Puška

„Pozbude-li muţ vnitřního smyslu tvůrčí činnosti, cítí se zrazen a je skutečně zrazen. Učiní-li ţenu, nebo ţenu a dítě, středem
svého ţivota, je jeho postavení beznadějné.“
DAVID HUBERT LAWRENCE

