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Duben, ještě tam budem... 

A lergici kýchají, 
maturity se blíží, 
vedoucí začínají 

(či nejlépe už před 
dávnem začali) plánovat 
tábor. 

Zkrátka už je tu konec 
dubna se vším všudy - a s ním 
tedy zbrusu nový, ač 
tentokrát trochu útlý, časopis 
Luk. 

Můžete se těšit na záplavu 

fotek z fotoschůzky 
Osmdesátky, jedna z nich je 
také na titulní stránce.  Dále 
se dočtete hned o dvou 
akcích oddílu Lvíčat -  údajně 
mimořádnou výpravu s rodiči 
najdete na straně 8. 

Na závěr doporučuji kapku z 
historie střediska 
zpracovanou Grizzlym a také 
soutěž pro znalce Prahy 10, 
rovněž od Grizzlyho. 

Nevyhnutelně jsem se 
přiblížila již do třetího 
sloupečku textu, to znamená, 
že musím vám, čtenářům, 
popřát příjemné čtení, málo 
kýchaní pod kvetoucími 
stromy, žádné či 
přinejmenším malé školní a 
pracovní stresy a především 
krásné jaro! 

Anna Koutská - Amico 

šéfredaktorka Luku 
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P R A H A  1 0  

S O U T Ě Ž  P R O  P R A V É  P R A Ž A N Y  
D Í V K A  L U K U  
E X C L U Í V N Í  F O T K Y  O S M D E S Á T K Y !  

LUK 

Patičky jsou tentokrát osazeny citáty o psech a lidech, popřípadě o obojím.„Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš 
život úplný.“ (Roger Caras) 
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„Nikdo neocení genialitu vašich slov více než váš pes.“ (Christopher Morle)  

Jarně i o „kosmu“ 

V čera, 17. dubna… 

byla „Květná neděle“, 
slunné počasí, v televizní 

Toulavé kameře ukazovali, 
kterak děvčata jihočeského 
Kovářova vynášejí Smrtku z obce 
ven a vítají jaro (obr.1) - dávný 
obyčej. 

Do svých 20 let jsem žil v malém 
městě na severovýchodě Čech a 
vše kolem vnímal možná 
bezprostředněji.  

Tenkrát právě v tento den 
chodívala zejména venkovská 
děvčata „lítovat“. Oč se jednalo? 
Děvče drželo v ruce  smrkovou 

větévku, ověnčenou barevnými 
fábory s malovanými vejdumky 
(vyfouknutá vajíčka) a odříkávalo 
koledu, např. „Líto, líto nesu, až 
se celá třesu,  protože jsem 
pospíchala, abych něco 
dostala.“ (obr. 2 líto + říkanky a 
obr. 3. kolednice s lítem-
letečkem). Jakási dívčí obdoba 
klukovské velikonoční pomlázky - 
asi dnes  vymizelá. 

Dnes, v pondělí 18. dubna, kdy 
začíná pašijový týden, jsem 
vykoukl z balkonu a ještě kolem 
deváté se pampelišky (správně 

smetánky obecné)  svými 
uzavřenými květy schovávaly v 
trávníku  . Ale již za hodinu v 
zářícím slunci bylo všude žluto.  I 
příroda má své hodiny. 

Proč je kosmos v 
uvozovkách? 

Letos 12. dubna uplynulo  50 let 
od prvního orbitálního letu 
člověka.  Byl to Jurij Alexejevič 
Gagarin, a kdyby nebyl havaroval 
v březnu 1968 se stíhačkou, 
mohlo mu být letos 77 let. 
(obr.4).  

Brzy po svém úspěšném letu 
tenkrát zavítal do Prahy, náhodou 
jsem tehdy šel po dnešním 
Smetanově nábřeží  a zahlédl ho v 
otevřeném autě (obr 5).  Gagarin 
byl též první, kdo překonal výšku 
100 km nad Zemí, jakousi 
technicky stanovenou hranici 
kosmického prostoru. 

Gagarin byl první z ruské řady 
kosmonautů, Američané pak mají 
astronauty, Čína dokonce 

tchajkonauta. Lidé zahájili tak další 
přímé aktivní poznávání vesmíru.  

Obdivuji důmysl techniků, vědců a 
zejména odvahu leteckých hrdinů, 
kteří po náročném výcviku 
podstupují stále mimořádné 
riziko při jejich pouti do 
beztížného stavu. 

Avšak musím dát za pravdu 
blogujícímu astronomovi, Janu 
Veselému, o našich nadnesených 
slovech a heslech o letech do 
„vesmíru“.  

Co hrdě nazýváme lety do 
vesmíru, jsou ve skutečnosti (snad 
s výjimkou letů na Měsíc) jen 
velmi nákladné a hodně riskantní 
výškové lety do horních vrstev 
atmosféry. Proč takové tvrzení? 

Mezinárodní kosmická 
stanice (ISS) se pohybuje ve 
výšce 350 km nad zemským 
povrchem (na obr. 6  - vesmírná 
stanice Skylab, focená z 
přibližujícího se velitelského 
modulu v r. 1973). 

Představme si Zemi velikou jako 
grep (12,5 cm) - to odpovídá 
měřítku jedna ku sto milionům. 
Stanice ISS se v tomto měřítku 
plazí 3,5 milimetru nad 
povrchem grepu. V té výšce je 
atmosféra tak řídká, že na Zemi 
takové vakuum neumějí vyrobit 
fyzikové v laboratoři, ale tak 
hustá, že v důsledku tření o 
zbytky vzduchu stanice neustále 
klesá a její dráhu je nutné  občas 
zvýšit pomocí raketových motorů, 
aby nám jednou nespadla na hlavu. 

   

 

Obr. 1 

Obr. 2 

Obr. 3 

Obr. 4 

Obr. 5 
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„Spatřil jsem v psích očích prchavý výraz pobaveného pohrdání a jsem přesvědčen, že psi si v podstatě myslí, že lidé jsou blázni.“ 

(John Steinbeck) 

Kosmos pokračuje... 
Raketoplán se nejdále od 
Země dostal při vynášení a 
opravách Hubbleova 
teleskopu. To bylo téměř 6 
milimetrů nad povrchem 
grepu! Lodi Apollo donesly 
astronauty až na Měsíc - v 
našem měřítku skoro 4 
metry daleko od grepu. Je to 
opravdu daleko? 

Náš zemský grep se od 
Slunce, které by měla 
představovat 14 metrů  velká 
koule, nachází ve vzdálenosti 1,5 
km. Nejbližší další grep (planeta 
Venuše) se k našemu grepu 
občas přiblíží na 450 m, 
mandarinka Mars na necelých 
560 m. Fotbalový míč, který by 
představoval Neptun, se bude 

nacházet 45 km daleko. Ve 
srovnání s těmi milimetry na 
oběžné dráze okolo „zemského 
grepu“ je to nekonečno! A to 
jsme pořád ještě ve vnitřní části 
sluneční soustavy (obr. 7 - 
sluneční soustava). Komety 
přicházejí z ještě mnohem 
větších vzdáleností (obr. 8 - 

Halleyova kometa) a vesmír 
je už něco úplně jiného. 

Budeme-li se držet doslova 
při Zemi (pardon, při 
grepu) a budeme za vesmír 
považovat hvězdy na 
obloze (tak chápali vesmír 
astronomové v 18. a 19. 
století), pak tu nejbližší 
hvězdu v našem modelu 
najdeme ve vzdálenosti 400 
tisíc kilometrů od 

modelového Slunce. 

Takže nelétáme do vesmíru, ale 
batolíme se v těsném okolí a v 
gravitační náruči naší matičky 
planety.  

Proto ty uvozovky - vysvětluje 
GRIZZLY. 

Obr. 8 

Obr. 7 

Obr. 6 

Skautské století a Grizzlyho další? 

Č 
eský skauting slaví letos 
sto let své existence. 

 

Je na co vzpomínat. Je to také výzva 
k hledání dokladů, zápisů z kronik, 
záznamů vyprávění pamětníků, fotek, 
filmů -prostě jít po stopách historie 
našeho hnutí, jež prošlo v minulém 
století  tvrdou školou dramatických 
událostí.  

 92. středisko Šípů má rovněž svou 
minulost. Ta je ale pro nás zastřená 
jistými mlhami, ale některé nálezy z 
poslední doby trochu poodhalují jisté 
skutečnosti.  

Něco jsme zveřejnili již v LUKU 50, 
53 a 54, výtahy z těchto materiálů 
pak byly částečně v LUKU speciál. 

Zda existoval v Záběhlicích 92. oddíl 
před válkou, nemáme žádnou 
zmínku. Asi před 1,5 rokem jsme 

získali od br, Jističe - Miroslava  
H op f i n g er a  r e g i s t r a c i  92 . 
chlapeckého oddílu z r. 1946. 

Z té víme, že 92. oddíl Šípů - 
Záběhlice uváděl středisko 44 - 
Hostivař, okres Praha XIII, oblast 
Praha - Svojsíkova. 

Vůdcem byl Šíp - Vít Hovorka, jeho 
zástupcem Miroslav Fošenbauer. S 
dodatečnou registrací celkem 57 
členů - věru silný oddíl! 

 Při druhé obnově skautingu v r. 
1968 jsme se v Zahradním Městě 
sešli se Šípem i Mirkem 
Fošenbauerem. 

 Šíp se ujal vedení střediska, z 
původního oddílu dle registrace přišli 
Báša - Jirka Boháč a Štěkal - 
Zdeněk Sochor, kromě nich ještě 
Jiří Koliandr (v registraci 
neuveden).  

Odjinud jsme se tehdy do střediska  
zapojili na čele s předválečným 
novopackým skautem, bratrem 
Kazetou - Václavem Hynkem, 
jenž v r. 1969 převzal od Šípa 
vedení střediska, Robin - Jarda 
Skoupý přišel z Blanska, vedl tehdy 
chlapecký oddíl spolu s Rogerem - 
Jendou Vondráškem, objevil se 
též Čert - Dr.Ing. Jaromír 
Kučera, starý rokycanský skaut. 

921 a 922 smečku vlčat (okolo 50 
členů) jsem vedl s Baghýrou - 
Josefem Jedličkou, původem z 
Vodňan a Kimem - Jardou 
Flekem z Prahy. Já, Grizzly - 
RNDr. Bohuslav Strauch,CSc 
začal skautovat v r. 1938 v Polici nad 
Metují (svůj  skautský životopis jsem 
mimo jiné popsal dost podrobně  v 
číslech LUKU  75– 78) 

Pokračování na další straně.... 



„Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata.“ (Gene Hill)  

U vlčat nám zpočátku trochu pomohl 
Mirek Fošenbauer, podobně u skautů 
Štěkal.  

V r. 68 se k nám připojil dívčí oddíl s 
několika světluškami pod vedením sester 
Ludi, Petry a Hanky.  

Chlapecký tábor na Špince u 
Červeného Kostelce v r. 1968 vedl Šíp,   
organizačně a materiálně nám také pomohl 
s táborem v Šebkovicích u Třebíče v r. 
1969. Ze staré gardy se tohoto tábora 
účastnili ještě Mirek Fošenbauer a Štěkal, 
jinak se však do práce střediska už 
nezapojili.  

Při třetí obnově Junáka v r. 1989 jsme se 
na budování střediska Šípů podíleli jen ti, 
kteří přišli do něj v r. 1968. Šíp a Mirek 
zemřeli již dříve, Báša později, snad je na 
živu Štěkal, bydlící někde u Berouna.  

Doslova nedávno br. Jistič objevil 
fragmenty kroniky 70. oddílu, že spolu s 
nimi se na táboře 3. střediska na Velké 
louce pod Blaníkem v r. 1947 účastnil 
92. oddíl i s vlčaty. Je tam i zápis, že při 
hře odcizili Šípovi polnici (trumpetu).  

Dále, že na střediskových závodech o 

velikonocích 1947 zvítězila jak družina 
skautů, tak vlčata z 92. oddílu ze 
Záběhlic!!! 

Obracím se s výzvou na skautstvo, 
rovery střediska: 

Zkuste podle registrace z r. 1946 (je 
k disposici na středisku) zapátrat po 
někdejších členech oddílu !! Mohli by 
být ve stáří od 80 do 75 let.. Já sám jsem z 
registrace z roku 1946 (obr. 1– fragment 
registrace), že můj spolužák ze studií na 
Přírodovědě Karlovy university, Jiří 
Dostrašil (říkali jsme mu Icek), někdejší 
tenisový akademický mistr republiky, byl 
členem dvaadesátky. Bohužel, zemřel již 
před více lety.  

Adresně členové oddílu pocházeli ze 
Záběhlic, starého Zahradního Města a 
Hostivaře.  

Připojuji ještě nedávno získaný obrázek č. 
2 z táborového deníčku (1947) o 
ukradené trubce 
Šípovi. 

Takže vydejte se 
hledat  v 
minulosti Šípů !!! 

Ještě připomínám, že iniciátorem a 
zakladatelem našeho časopisu LUK 
byl bratr Kazeta - Václav Hynek. 

Já sám jsem z registrace z roku 1946 (obr. 
1– fragment registrace), že můj spolužák 
ze studií na Přírodovědě Karlovy 
university, Jiří Dostrašil (říkali jsme mu 
Icek), někdejší tenisový akademický mistr 
republiky, byl členem dvaadesátky. 
Bohužel, zemřel již před více lety.  

Adresně členové oddílu pocházeli ze 
Záběhlic, starého Zahradního Města a 
Hostivaře.  

Připojuji ještě nedávno získaný obrázek č. 
2 z táborového deníčku (1947) o 
ukradené trubce Šípovi. 

Takže vydejte se hledat  v minulosti 
Šípů !!! 

Ještě připomínám, že iniciátorem a 
zakladatelem našeho časopisu LUK 
byl bratr Kazeta - Václav Hynek. 

Obr 1. 

Obr. 2 

S T R Á N K A  4  



„Jestli si myslíte, že psi neumějí počítat, zkuste si dát do kapsy tři suchary a potom dejte Fidovi jenom dva.“ (Phil Pastoret) 

N ěkolik dominant Prahy 
10, od těch notoricky 
známých až po ty 
neznámé a hůře 

určitelné…. 

Vyznáte se v Praze 10? A líp než 
ostatní ze střediska? 

Tak zkuste uhodnout, o kterou 
stavbu či místo se na obrázku 
jedná, zašlete své odpovědi na 
adresu casopis.luk@gmail.com  

a odměna vás nemine! 

/Luk &  Grizzly/ 

 

Ještě nápověda k Otazníku č. 
6 - v interiéru nedávno 
odhaleny fresky z 13. století 

 

 

 

 

 

A jeden bonusový otazník na 
závěr - Otazník č. 8: 

Kde je pohřben významný český 
literární kritik a spisovatel 
(1867-1937), dále pak politik a 
někdejší předseda 
československé vlády (1873-
1933)? 

Otazníky Prahy 10 

Otazník č. 1 

Otazník č. 4 

Otazník č. 6 

Otazník č. 5 

Otazník č. 7 

Otazník č. 2 

Otazník č. 3 
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Dilema tohoto čísla nám 
pomohla rozlousknout až 
poctivá vícekriteriální analýza. 
Výsledkem je, že titul dívka 
Luku získává za měsíc květen 
Jana Bartošová – Kobiha. 

Proč? Na otázku „co děláš“ 
sice odpoví stručné (Učím se 
na státnice), skutečnost je ale o 
dost pestřejší.  Je jednou 
z hlavních organizátorek 
obvodního setkání, které se 
odehraje za necelých čtrnáct 
dní v malé Hraštici. Je členkou 
týmu, který připravuje skautský 
k u r z  D r a g e r 
(drager.skauting.cz). Jak sama 
prozradila je to vodní kurz 
otevřený i suchozemským 
skautům. Ve středisku patří do 
Osmdesátky a aktuálně se 
podílí na přípravách společného 
t á bo ra  Os m de s á tk y  a 
Camelotu.  Má ráda modrou 
barvu. Prý jí jde k očím. 

 

Pro Luk zpracoval Krišot 

R ozhodování o dívce 
Luku je s každým 
vydáním Luku 

těžší. Adeptek je tolik a 
v ý b ě r  n i k d y  n e n í 
jednoduchý. 

 

Dívka Luku 
Kobiha 

„Můj pes dokáže chrchlat jako kongresman, aportovat jako vojenský sluha, žebrat jako novinářka a hrát mrtvého jako recepční, když zvoní 
telefon.“(Gerald Solomon- kongresman) 
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„Chcete-li mít ze psa skutečnou radost, neměli byste se pokoušet vychovat ho tak, aby byl tak trochu člověk. Vtip je v tom, nebránit se 
možnosti, že se vy stanete tak trochu psem.“ (Fran Lebowitzová) 

Velikonoční skautské kuřátko 
aneb 

Jak Lvíčata pomáhala znevýhodněným dětem 

„4 697 Kč - půjde 

na konto Pomozte 

dětem!“ 

1 . oddíl Lvíčata se 18. dubna poprvé 
účastnil charitativní sbírky, která je 
zaměřená na pomoc 
znevýhodněným dětem. 

Připojili jsme se tak k mnoha skautům v ČR, 
kteří sbírku pořádají už řadu let. Nejdříve jsme 
na schůzce a na výpravě s rodiči vyrobili spoustu 
kuřátek. Některé se špejlí do květináče, některé 
nevylíhlé ještě ve skořápce a některé na kolíčku. 
Tři druhy kuřátek pak děti místo schůzky samy 
prodávaly. Sebraly odvahu a oslovily spoustu lidí, 
kteří právě procházeli Jabloňovou ulicí. Snad díky 
krásným výtvorům, skautským krojům, dětskému 
úsměvu a odhodlání se za hodinu a půl prodala všechna vyrobená kuřátka a krásný výtěžek z nich - 
4 697 Kč - půjde na konto Pomozte dětem! 

Věříme, že příští rok se sbírky budeme opět účastnit a vyrobíme a prodáme ještě více kuřátek.           
           

   Lvíčata 
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“Na psí společnosti je nejlepší to, že ze sebe můžete dělat šaška a pes vás nejen nebude plísnit, ale bude šaškovat společně s vámi. “ 

(Samuel Buttler) 

Výprava s rodiči Lvíčat a Medvíďat 
Týden před Velikonocemi, o víkendu 15.-.17.4. 2011, uspořádala Lvíčata společně s Medvíďaty 
již čtvrtou výpravu s rodiči. Tentokráte jsme se vydali na skautskou základnu do Hostinného. I 
přesto, že se v posledním týdnu odhlásilo z akce pro nemoc několik rodin, se nás na základně 
sešlo včetně vedoucích rovných 40 osob. 

Na víkend jsme se vcítili do kůže starověkých Galů a 
Asterix s Obelixem nás provázeli úkoly, které nám zadali 
Římané. Pokud bychom je splnili, dokázali bychom tím, že 
se řadíme na božskou úroveň a získali tak nadvládu nad 
Římskou říší! No a co že si na nás nachystali? Museli jsme 
dokázat, že umíme hodně rychle běhat či daleko házet, že 
oplýváme dostatkem intelektu k rozluštění nejrůznějších 
hádanek, že si dovedeme poradit v situaci, kdy je třeba 
překonat řeku plnou krokodýlů, nenecháme se vyvést 
z míry neskutečnou římskou byrokracií, dokážeme si 

v rychlosti sehnat materiál na loď a tu posléze postavit… No zkrátka samé jednoduché záležitosti! 
Nebyl to pro nás vůbec žádný problém, a tak se nakonec museli římští senátoři sklonit před naší 
galskou vesnicí a prohlásit nás za bohy! Na to jsme uspořádali velkou hostinu a radovali se z dobře 
vykonané práce. 

Mimo dobrodružství s Asterixem a Obelixem se rodiče 
v sobotu večer pokusili úspěšně splnit zákeřné úkoly 
v pevnosti Boyard, získat dostatek indicií a odhalením 
hledaného slova získat hlavní výhru. Všechny skupiny 
nakonec uspěly, přestože každá měla k dispozici různý 
počet indicií! 

No a kromě toho jsme si ještě např. zahráli terénní 
scrabble, hru na vláčky, zatancovali si při rozcvičce na 
píseň YMCA a později v rytmu country, zastříleli si ze 

vzduchovky, zahráli si foukanou, zazpívali si s kytarami, 
vyráběli kuřátka na sbírku Pomozte dětem.… bylo toho 
ještě více, ani jsme si neměli čas během víkendu pořádně 
odpočinout. 

A jak své dojmy popisují aktéři výpravy přímo pro Luk? 

„Byli jsme nadšení skvělou organizací, gejzíry nápadů a 
perfektně promyšlených a vyvážených her, dokonale sehraný 
tým vedoucích myslel na všechno. Výběr místa byl výborný, moc 
příjemné prostory ve Skautském domě v Hostinném, dobře 
dopravně dostupné. Také parta rodičů, která se sešla, byla 

velmi příjemná a večery u kytary se maximálně vyvedly - najednou se nikomu nechtělo spát ani po 
neuvěřitelně náročném dni. Celou akci provázela dobrá nálada a pozitivní 
duch, moc jsme si to užili.“ 

„Výprava naprosto úžasná. Celá rodina fyzicky 
totálně vyčerpaná. Ale bylo to fakt skvělý, lepší už 
to snad být nemohlo.“ 

„Výprava byla úžasná. Myslíme, že obyvatelé 
Hostinného mají minimálně týden o čem přemýšlet. 
Tolik šílenců pobíhajících a tančících po jejich 
městském parku asi už dlouho neviděli.“ 

„Místo, počasí i ubytování bylo perfektní, počet 
účastníků tak akorát, program bezvadný. Moc se 
nám to líbilo, bezvadně jsme si všichni odpočinuli od každodenních povinností.“  

 

Vaše Lvíčata 

 

„Výprava naprosto 

úžasná. Celá rodina 

fyzicky totálně 

vyčerpaná. Ale bylo 

to fakt skvělý, lepší 

už to snad být 

nemohlo.“ 
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Ze života Osmdesátky 
… aneb 
Takový 
normální 
skautský 
oddíl … 

Terorista s 
plazmovým 

dělem → 

←  Bratr Liška 

Tak se na to 
podívejme! 

Pravá identita Čmouhy → 

← Uršula je hipísačka! 

„Historie je více naplněna příklady o věrnosti psů než o věrnosti přátel.“ Guy de Maupassant  
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Osmdesátka pokračuje 

Terorista s 
plazmovým 

dělem → 

←  Bratr Liška 

← Hustá typanka 

← Paparazzi - Paroubek přistižen! 

Když já jim dám ovsa, ony skáčou hopsa → 

Hezké holky má každý rád → 

Kávička ↓ 

Chvilka poezie 
 
Nešťastná láska 
 
Nenávidím tvé hnědé oči, 
co se na mě dívaly. 
Nenávidím tvá jemná ústa, 
co mě něžně líbaly. 
Nenávidím tvůj jemný úsměv na tváři 
a nenávidím, když se mi o tobě zdá. 
Nenávidím tě za to, 
že tě miluji, 
a nenávidím tě za to, 
že se básníkem snažím stát. 

Mamba 

Prostě takový 
normální  
skautský oddíl 

„Můj kokr je můj nejupřímnější obdivovatel. Miluje mě, aniž četl mé knihy.“(Rudyard Kipling) 



A vždyť je to tak jednoduché…  

Stačí se zdarma přihlásit na adrese  

http://www.budmesipem.cz/ 

nebo ještě jednodušeji poslat stručný 

mail na adresu redakce casopis.luk@gmail.com. 

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

www.budmesipem.cz 

„Pes : něco jako doplňkové nebo dodatečné božstvo určené k zachycení přebytku a nadbytku zbožňování na tomto světě.“(Ambrose Bierce) 


