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Rozjezdy a dozvuky.

M

ilí čtenáři, říjen je
v plném proudu,
zajisté tedy
uznáte, že přišel čas na nové
číslo Luku.

A vskutku - je to tady!

Dozvíte se, jaké byly tábory skautingu a rodině - zjistíte, jak
Kůzlat a Lvíčat či kdo byl na se má batole na táboře a jaké
jakém skautském kursu.
strasti a radosti provázejí jeho
Dále se na třech speciálních rodiče.
stránkách dočtete, jaké bylo
Jamboree - celosvětové skautské
setkání - přímo od členů našeho
střediska. Titulní fotografie
pochází rovněž z Jamboree, její
autorkou je Veverka.

Tímto se dostáváme do finiše a
zároveň znovu k podzimu očima Grizzlyho - na posledních
třech stranách.

Číslo obsahuje nejen aktuální
podzimní zprávy - fotoreportáž
Mravenců, rozhovor o tom, jak
Přeji příjemný podzim a ještě
se připravuje výprava, a
příjemnější čtení!
exclusivní snímky
skautských Skutečnou per lič kou j e
legend, ale i pár letních dozvuků. pokračování Flekova seriálu o
Amico - Anna Koutská

„Když máš úspěch, dozví se celý svět, jaký jsi. Když nemáš úspěch, dozvíš se, jaký je svět.“
indické přísloví
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Kůzlata na táboře
Letošní tábor a jeho přípravy byly zpočátku velký oříšek.
Hledali jsme dobré místo a někoho, kdo nám pomůže,
protože vedoucí oddílu – Krišot – odjel na léto do
Ameriky sbírat zkušenosti k místním skautům.
Koncem měsíce května bylo ale vše jasné!
Na tábor pojedeme do Šluknova a budeme sdílet kuchyň
s Osmdesátkou a Camelotem.
Naše tábořiště bylo opravdu malinké. Měli jsme pouze 8
dětí, ale o to víc jsme si užili zábavy! První dny nám počasí
moc nepřálo a všechno, co mělo být nepromokavé, už bylo
dávno mokré…, ale asi třetí den se sluníčko umoudřilo
a svítilo na nás každý den až do konce tábora.
V celotáborové hře jsme putovali po celém světě a
stopovali známého šluknovského lupiče „Jirku Mrkvičku“.
Pomocí dopisů, které posílal své milé, jsme vystopovali
jeho ukradený lup. Byl ukryt zrovna na louce, která byla
našim tábořištěm…
Během tábora jsme stihli navštívit
Šluknovský zámek, Rodeo u vesnice
Království, Dům Českého Švýcarska a
samozřejmě koupaliště!
Po čtrnácti dnech jsme se vraceli domů
opálení, poštípaní od komárů, unavení, ale
moc šťastní, že se tábor povedl a že jsme se
mohli více poznat s ostatními skauty

Kůzlata
v celé své
kráse

„Měli jsme
jenom 8 dětí,
ale o to víc
jsme si užili
zábavy!“

„Vždycky jsem chtěla být někdo. Měla jsem být konkrétnější.“ (Lily Tomlinová)
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Tábor Lvíčat aneb
Cesta kolem světa ze 80dní

Náš oddíl Lvíčat uspořádal svůj tábor jako každý rok na
tábořišti ve Šluknově, kde v té době bylo ještě celkem
bezpečno a šluknovský výběžek nebyl tak mediálně proslulý,
takže průběh tábora nic a nikdo nerušil.

První dny byly spojené s vyhlížením
lepšího počasí.

A zpátky
vlakem
domů

Často jsme se v rámci celotáborové hry
přenesli do 19. století a děti zažívaly
dobrodružství gentlemana Philiase Fogga,
který se vsadil v anglickém klubu, že
objede zemi ve směšně krátkém čase, tj.
za 80 dní. Ovšem Lvíčata na to měla dní
jen 14. I tak se to ovšem všem družinám
podařilo.

„Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.“
Ch. Dickens
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...Na táboře jsme stihli spoustu věcí: sportovat, vařit
na ohni, jít na puťák, ale zvládli jsme se i válet na pláži
či podívat se na schody do pekla...

Večer mohli unavení cestovatelé zavítat do
vybraného klubu, kde si mohli dát malé
občerstvení a probrat novinky, třeba kurz
libry na burze či konverzovat o počasí.

Tak tady jsme my – Lvíčata – ve skautském,
jak nám to také sluší! Na příštím táboře budeme zase o hlavu větší.
Tak naviděnou!

A zpátky
vlakem
domů

„Žádný velký duch nesmí být bez trošky bláznovství.“
Seneca
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Fotoreportáž: Mravenčí výprava do Říčan
2011
.
9
.
4
2

Pečlivé plánování trasy

Mravenci
u mraveniště

Čtení ve
stezkách

Jdeme potmě...

A zpátky
vlakem
domů

„Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.“
Ch. Dickens
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Osmdesátka na výpravě pod převis
První výprava Osmdesátky
v novém školním roce vedla
z Blíževedel na Tisícový
kámen. Zeptala jsem se
hlavního organizátora, jak se
akce dle něj vydařila.

Takže moc obtíží nebylo.
Co se ti na výpravě líbilo
nejvíc?

Liško, byli jsme teď s oddílem
na výpravě. Byla to první
výprava, kterou jsi
organizoval. Jaké z toho máš
dojmy?
Já z toho mám velice dobré
dojmy, protože mi přišlo, že ta
výprava se nakonec velmi
povedla, šlo to možná pohodlněji,
než jsem čekal. A moc se mi to
líbilo. I nějaké děti přišly, a docela
se jim to líbilo, Skamarádily a
poznaly se tam, a tak.
Bylo něco, co ti přišlo na
organizaci výpravy obtížné?
Obtížné? Možná hned na začátku
dát dohromady, co je potřeba
udělat, komu to zadat a tak. Ale
jakmile bylo tohle provedené,
všichni se víceméně svého úkolu
zhostili, takže pak už to dát
dohromady nebyl problém.

No, tak to bude těžké. Moc
pěkný byl Tisícový kámen, krásný
převis to byl, a ta knížka, do
které se všichni zapisovali. Je to
pěkné, když člověk po sobě něco
zanechá na takovém místě. A
moc pěkně se tam spalo. Také to
naše vyprávění u ohně, třeba ty
detektivní příběhy, který jsme si
vyprávěli (přesto, že mi jeden
trval poměrně dlouho, než jsem
ho pochopil). Ale jinak celá
výprava byla fakt moc pěkná.
Myslím, že i trasa, přestože se
v průběhu času tak trochu
měnila, protože jsme měli víc
času, než jsme nejprve plánovali.

A napadá tě něco, co by se
dalo příště ještě vylepšit?

vypadaly. A možná
bychom tam mohli
šoupnout trochu víc
her. Ale to záleží
právě na té trase a
plánu.
Ještě se tě zeptám:
Co bys poradil
někomu, kdo
poprvé připravuje
výpravu?
Aby to udělal
víceméně jako já, ne
že jen na sebe vezme
úkol, ale ať úkoly,
které jsou potřeba,
hodí také na ostatní,
a „buzeruje“ je tak
dlouho, dokud nejsou
udělaný.

Děkuji ti za rozhovor.
Lišky se ptala Kačenka

Příště vylepšit? Tak možná
nějakou delší náročnější
trasu, myslím, že by to
děti zvládly. Nebyly až
zas tak vyčerpané, jak

„Je pouze jediný úspěch – umět život prožít tak, jak chceme.“
Christopher Morley

Liška
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Pět otázek pro… účastníky Jamboree
1. Proč ses vydal/a na Jamboree?
2. Jaké byla tvoje funkce na Jamboree? Co to
obnášelo?
3. Byl jsi na Jamboree poprvé? Pokud jsi již dřív
byl na akci podobného charakteru, co bylo pro
tebe nového?
4. Čím je podle tebe Jamboree jedinečné,
neopakovatelné? Máš nějaký konkrétní zajímavý

Členové Šípů se střediskovou
vlajkou ve Švédsku

5. Doporučil bys čtenářům - ať už ve skautském či
starším věku, se na podobné setkání vydat?

Jamboree =
celosvětové setkání

1. Splnění snu stát se barmanem

4. Neopakovatelné tím, že je

Švédska a členové

(v rámci české krčmy na
Jamboree), chuť splnit si sen
jednou za život se podívat na
WSJ (WorldScoutJamboree)

našeho střediska

2. Barman v krčmě Czech Lion.

byli při tom!

3. Ano, byl jsem poprvé,

najednou celá zeměkoule na
jednom místě, člověk může
cestovat skrze kontinenty a mluvit
s lidmi z celého světa. Konkrétní
zážitek mám největší ze švédského
pobřeží - moře bylo coby
kamenem dohodil a písčité pláže v
mnohém předčili Středomoří.
Včetně teploty vody!

skautů. Letos v létě
se konalo na jihu

Následuje mozaika
z jejich
rozmanitých
zážitků a pohledů
na setkání.
Připravila Amico

Teepee, barman
krčmy Czech Lion

srovnával jsem s Evropskými
akcemi - vzhledem k tak velkému
počtu lidí to bylo prakticky
nesrovnatelné.

5. Rozhodně, už jen pro ten pocit
být mezi 40.000 skauty a být
součástí něčeho tak velkého.

pravda, že je nenávidí). Zapařit si s
Taiwanci a Hongkongčany. A
3.Největší akce byl Obrok. Byl
lidi z celého světa. Poznat jejich
samozřejmě plno skvělých i
kulturu, život, skauting. Nejvíce jsem mazec vidět, jak jde na nástup 800
adrenalinových aktivit. Na Jamboree
se těšil na Afričany. Jak jsem již psal, lidí. Na Jamboree bylo 800 lidí jenom
byly pořád nějaké pařby a koncerty.
má očekávání byla
z Pakistánu. Bylo neuvěřitelné vidět
mnohonásobně překonána. 40 000 skautů z celého světa.
5.Rozhodně. Za dvacet tisíc mohu

1. Mohl jsem na jednom místě vidět

postkomunistické země realitou.

2. Ukázat rozdíly diktatury 4.To, co vidí člověk v dokumentech,

Kan,
člen servistýmu

a demokracie v ČR.
Samozřejmě formou
různých her. Při ukazování
diktatury si často lidé z
různých zemí mysleli, že si
děláme srandu. Proč dělají něco tak
stupidního. Byli v šoku, když pak
zjistili, že ta hra byla pro

tak najednou vidí vše na jednom
místě. Tradiční africké kmeny, jejich
hudba, život, jídlo, prostě všechno.
Buddhisty, křesťany, židy a muslimy
na rozloze 40 krát 40 metrů a
poznávat, o čem to opravdu je.
Dozvědět se pravdivý postoj
Libanonců k Izraeli (vůbec není

jet na tři týdny do Itálie nebo na
Jamboree. Rozhodně si vyberte
Jamboree, jsou to nezapomenutelné
zážitky! Kdo nezažije, nepochopí.
Jestli mi někdo někdy najde
jediného člověka, co lituje těch
peněz a času na Jamboree, tak budu
velmi překvapen. Spíš mu neuvěřím.

„Vždy, když si myslíte, že je problém mimo vás, je vašim problémem právě tato myšlenka.“ (S.R.Covey)
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vařila v kuchyni.

3. Na Jamboree jsem byla poprvé, takže

Veverka, vedoucí Jamoddílu

1.O Jamboree jsem se dozvídala už jako
skautka a vždy jsem se ho chtěla
zúčastnit. Myslím, že reálně jsem o tom
začala uvažovat už před 4 roky, když se
konalo Jamboree v Anglii, ale v té době
jsem nakonec byla na dobrovolné službě
ve Francii. Takže až teď se mi podařilo
najít si čas a vlastně taky peníze (je to
přeci jen dražší akce).

2.Ve Švédsku jsem na Jamboree působila
jako jedna ze 4 vedoucí pražského
Jamoddílu. Tzn. že jsem měla na starosti
jednak oblast "Reprezentace", která
vyžadovala přípravy předem a obsahovala
vše o tom, jak se na Jamboree bude
prezentovat náš oddíl a pak také družinu
9 účastníků, se kterými jsem na akci
absolvovala jednotlivé aktivity nebo třeba

jsem si myslela, že mě nemůže překvapit
zájem zahraničních skautů o naše podsady.
Ale ono je to pro ně něco tak
neuvěřitelného, že naším táborem denně
procházely desítky lidí, kteří to na vlastní oči
chtěli vidět. "Vy tam máte postele??"
"Vždyť to vypadá jako chatičky!" "Jak to
nosíte na výpravy?" Odevšad se ozývalo
udivené Wow! a Amazing! a naši účastníci si
brzy museli zvyknout na to, že si jejich stan
chce každý vyfotit nejen zvenku, ale i zevnitř.

4. Na podobné akci je pěkné, že konkrétní
podobu jí dají až okolnosti na místě. To jak
na ní budete vzpomínat záleží jen z části na
tom, jak ji organizátoři připravili. Stejně
důležité je i to, koho zrovna
potkáte nebo jaké je počasí . A ve Švédsku
pršelo. Pršelo, když jsme stavěli stany nebo
když jsme seděli na zemi několik hodin při
Opening ceremony. Pršelo i když švédský
král ukončoval celé Jamboree a pak přišel
ten úžasný ohňostroj. Jenže když to sdílíte s
40 tisíci lidí, tak vám to přijde spíš jako výzva,
než jako nepříjemnost .

Jamboree. Po 4 dnech deště, mlhy a bláta se
roztrhaly mraky a vylezlo slunce. Stejně tak
se během minuty probralo i tábořiště. Lidi
začali vylézat ze stanů a spontánně tleskat,
zpívat a tancovat. Vlna radosti a dobré
nálady se přelévala z jednoho tábora do
druhého a na křižovatkách se skautky a
skauti sbíhali, aby si udělali společné fotky.
Prostě jen tak. Právě proto je Jamboree
jedinečné, je to kouzlo okamžiku.

5. Pro dětského účastníka ve věku 14 - 17
let to musí být neskutečný zážitek. Tolik lidí
na jednom místě. Může se s nimi bavit na
koncertě nebo se navzájem pozvou na
večeři. Je to něco, o čem pak bude vyprávět
kamarádům ve škole, protože někdo jiný
podobné prázdniny hned tak nezažije. Pro
dospělého to má další rozměr. Uvědomí si,
že na světě je 30 miliónů lidí, kteří nosí
skautský šátek jako on. A že pokud jsou ve
světě nějaké konflikty jen kvůli
národnostem, náboženství nebo barvě kůže,
tak tady mezi skauty na tom nezáleží. Takže
ano. Myslím, že každý skaut by si měl
alespoň jednou za život zkusit jaké to je,
když motto "Creating a Better World"
sdílí tisíce lidí na jednom místě.

Můj největší zážitek přišel asi tak v půlce

"Vy tam máte
Kroll, účastník

postele??"
"Vždyť to vypadá
jako chatičky!"

„Na Jamboree mě
asi nejvíce
šokovalo celé
Jamboree.“

1.Protože mi uniklo
Jamboree v Anglii v
roce 2007, kde mi
nebylo požadovaných
14 let, tak jsem se
rozhodl, že další už
nevynechám. Mé přesvědčení utvrdili Koumák
a Nowy, protože vyprávěli, jak to bylo úžasné
a jak je to bavilo a kolik toho tam zažili. K
tomu si také myslím, že na Jamboree by měl
alespoň jednou v životě jet každý! A hele,
čtyři roky uplynuly jako voda a bylo tu další
Jamboree. Shorty přišel s tím, že je jeden z
hlavních organizátorů pro pražský Jamoddíl,
takže jsem se přihlásil a bylo to!

2. Byl jsem součástí týmu Reprezentace a
naším hlavním vedoucím byla Veverka. Naším
úkolem bylo si připravit systém, kterým
budeme reprezentovat ČR na Jamboree.
Obnášelo to několik schůzek v průběhu půl
roku. Podotýkám, že Jamboree bylo na

přelomu července a srpna. A naše první
setkání se odehrálo někdy v lednu. Dál byly
ještě rozděleny role do jednotlivých
Jamdružin (1 Jamoddíl = 4 Jamdružiny). Role
jako Skladník, Tiskař, Kuchař atd. Má role byla
Tiskař. Připravit vizitky pro všechny, zní to
snadně, co? Zjistit ode všech, jak se normálně
jmenují a co chtějí mít uvedeno na vizitce +
nějaký ten grafický design. No, nebylo to
lehký. Taky mi vznikl jeden slušný trapas.
Jména lidí, kteří mi nenahlásili, co chtěli mít
uvedeno na vizitce, jsem si dohledal v databázi
a zapsal jejich jméno a email. Jenže já jména
často jezdil jen podle emailu. Spousta lidí má
email ve tvaru jmeno.prijmeni@neco.com.
No tak jsem z Rodriga udělal omylem
Antonína Lopatu.

3. Na Jamboree jsem byl poprvé. Na
Jamboree mě asi nejvíce šokovalo celé
Jamboree, ale doopravdy! Vždyť my jsme byli
jako jedno velké město. Bylo nás 40 000! A
vše fungovalo (dobře ne vše, ale většina věcí).
Jen z organizačního hlediska to musel být
nepředstavitelný úkol. A taky bylo skvělé, že
jsme si každý den mohli uvařit, co chceme!

„Vylévání vody z prosakujícího člunu odebírá energii potřebnou k veslování.“ (David Allen)
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"Kdy jindy se můžete
potkat s lidmi z
celého světa a třeba
i se švédským
králem? "

Protože jsme jídlo nedostávali,,
ale kupovali jsme ho ve
speciálních potravinových
obchodech. Jo a do sprch
choďte jedině s Iry, protože
dupou, zpívají a skvěle vás
dosanou do varu! Protože
občas nám ve sprchách
nefungovala teplá!

4. Atmosférou. Prostě kdo ji

„Na každém trochu
frekventovanějším
místě je hlouček lidí
a vyměňují co, jde. “

nezažije, nepochopí. Prostě tak
uvolněná a radostná. Můžete
sice namítat, že atmosféra je
pouze subjektivní pocit, ale
když vytváříte světový rekord v
blop (ten zvuk, jako když
otvíráte lahev, když si zastrčíte
prst za tvář), tak teprve to je
něco! Zvlášť, když je to
40000x! Ale to bylo, dá se říci,

1. Na Jamboree jsem
se vydal, protože když
jsem slyšel pár lidí
vyprávět o tom
minulém, tak jsem si
řekl, že takovou akci
musím zažít na vlastní
kůži. Následně se ke mě
Liška, účastník dostaly fotky a
informace o různých nej
celého Jamboree ( největší setkání skautů,
pokusy o různé rekordy, atd. ) a bylo jasno.
Pak již stačilo kontaktovat pár vedoucích a
najednou jsem se stal členem Pražského
jamoddílu, který byl součástí Českého
kontingentu.

zorganizované. Co skutečně
vypovídalo o atmosféře na
Jamboree jsou tzv. "nahodilé"
fotky. Dejme tomu, jeden jamoddíl
o 40 lidech se fotí, aby měl
krásnou fotku na památku,
najednou jim do fotky vlítne
úplně cizí skaut a křičí: "
Joooo.." A dělá radostná gesta a
mává! Nejenže ho daný jamoddíl
nevyžene, oni se totiž začnou
přidávat i ostatní lidi. Takže z
fotky pro 40 lidí se stane fotka pro
300 a z 1 fotografa tak 7-8. A když
tento krátký a intenziví pocit
nadšení skončí, ještě jsme si
všichni zatleskali!

5.Rozhodně, je to velká
zkušenost a jsem moc rád, že jsem
měl tu čest se účastnit. Kdy jindy

3.Tohle byl můj první zahraniční výjezd se
skautem. Slyšel jsem hodně o intercampech
a středoevropských Jamboree a podobně,
ale tohle je i podle lidí, kteří byli na těchto
akcích o něčem jiném. Neustále jsem
vyslýchal, že je to ohromná akce, že tam
bude asi 40 000 lidí, atd. atd. Byl jsem
připraven na strašlivou masu lidí
z celého světa, ale to co přišlo se
naprosto vymykalo mým představám. Během
ani ne dvou dnů na ploše více než 2 krát 1,5
km vyrostlo stanové město, ve kterém bylo
skutečně téměř 40 000 obyvatel ze 160 zemí
světa. Všeobecně se považuji za klidnou a
tichou postavu, ale tohle člověka naprosto
strhne- začal jsem bláznit

2. Celosvětová Jamboree se konají jen

4.

jednou za čtyři roky a jako účastník může
člověk jet ve věku od 14 do 18 let. To
znamená, pouze jednou za život. Na další se
dostane jen již jako organizátor, nebo
jednodenní návštěvník. Já měl to štěstí, že
jsem byl účastník tzn. pouze jsem
vychutnával a prožíval celou akci.
Samozřejmě, že jsem měl i nějaké
povinnosti, ale těch bylo celkem málo.
Krom zajišťování jídla, na čemž se podílela
celá skupina, jsem měl na starost vlajky.
Jednak vlajku družiny a také, aby jsme měli
pokud možno co největší počet státních
vlajek.

naprosto uchvacující a nevím,jak bych ho
mohl přesně popsat, asi tak, že „ to se musí
zažít“. Když máte okolo sebe věci jako
planetárium, dřevěné ruské kolo,
watterzorbing, ledolezení..., vše na jedné
louce a vše za pár dní zmizí a nezůstane ani
stopa, tak neustále myslíte na to, že musíte
stihnout co nejvíc!!! Nejsem si jist, zda jsem
schopen to přesně popsat, nebo uvést jeden
zážitek, který byl nejsilnější, ale v některých
určitých chvílích jsem cítil silnou hrdost na
to, že jsem Čech. Netvrdím, že to byl
nejsilnější zážitek, ale silný byl.

5.

Pro mě osobně bylo Jamboree

Rozhodně bych doporučil všem

se můžete potkat s lidmi z
celého světa a třeba i se
švédským králem? Kdy jindy
navázat kamarádství napříč
světem? Kdy jindy si můžete
popovídat na téma světová
náboženství? Nebo si prostě jen
tak zablbnout s lidma z
Trinidadu a Tobaga
(mimochodem naši sousedi)?
Nebo vyšplhat s mačkami a
cepíny věž ze sena? Nebo
ochutnat jídla z celého světa?
Jestli dostanete přiležitost jet na
Jamboree do Japonska či až za 8
let do USA, využijte ji. Já osobně
plánuji jet do Japonska aspoň
jako to ISTýčko. Protože
japonským skautům dlužím
dárek, kterého se mi od nich
poslední den dostalo!

zájemcům, aby jeli na Jamboree. Je to
nezapomenutelný zážitek a velká životní
zkušenost. Získáte nové přátele, známé,
kontakty ( osobně mám teď známé v Asii,
Jižní Americe, USA... ). Je to úžasné. Máte
krásný pocit, když vidíte, že podobné
myšlenky, ideály a zvyky ( podání levé ruky,
pozdrav, slib... ) mají skauti po celém světě.
Krom těchto věcí spojuje skauty ještě jedna
věc a to velmi výrazně. Je to zájem o
nášivky, šátky, odznaky, placky, trika
ostatních zemí aj. věci. Na každém trochu
frekventovanějším místě je hlouček lidí a
vyměňují, co jde. Pokud se bojíte domluvy
v angličtině, tak to není takový problém.
Stačí se naučit větu: „I want change this
( ukážete co chcete ), for this ( a
ukážete co máte ).“ Je to jednoduché,
ale velmi účinné. Zvládne to každý a také
každý kdo může tak by měl zkusit se na
Jamboree dostat.
To, co jste teď přečetli je jen zlomeček,
setinka z toho, co se o Jamboree dá zjistit a
co se na něm dá zažít. Koho by to zaujalo,
tak má možnost jet se podívat na příští 23.
světové skautské Jamboree v Japonsku.
Jestli se vám příspěvek nelíbil, tak se vám
omlouvám, ale poprosil bych Vás, abyste si
nemysleli, že Jamboree je nuda.
Doufám, že se většině článek líbit bude a že
příště rozšíříte počet lidí na Jamboree a
potěšíte ho svou návštěvou!

„Skutečnou slávu získá ten, kdo jí pohrdá.“ Livius, "Dějiny"

ST RÁNKA

10

Léto patřilo i vzdělávacím kurzům

M

nohým tábory a
d a l š í m i
o dd íl ov ý mi
a kc emi
s ka u t s ké
l ét o
nes konči lo—r ozh odli
se
využít bohaté
nabídky
vzdělávání Junáka a zúčastnit
se některého z kurzů. Řada z
nich takové akce dokonce
pomáhala připravovat. Malé
shrnutí:

 6 kluků z Irminsulu vyrazilo na
Foto: Hrošík

roverský
pruty,

kurz

Svatoplukovy

na vůdcovském kurzu Polajasno

 Kobiha

se

instruktorské
vodních skautů,

zú ča stn ila
lesní

 Tee-pee se jako instruktor
ú častnil Arb or vitae,
zážitkového kurzu, který je
otevřen i lidem s tělesným
postižením,

zážitek - pohled na to, jak
se profesionálně dělá
zážitková pedagogika poznal jsem spoustu

 Králík absolvoval Lanáč—kurz

skvělých lidí, mezi nimiž i ti

lanových překážek. Přečtěte si
níže jeho hodnocení.

s bílou holí a na dvou
kolech. Velice doporučuji
pro rozšíření obzorů a

týmu Fonticulu Maděra pro
mladé rovery a rangers
pomáhající ve vedení oddílů,
a

jako pro instruktora skvělý

školy

 Macíček byla v přípravném

 Hrošík, Žu-žu

„Arbor Vitae byl pro mě

integrační zkušenosti.“

Bobeš

pomáhaly na čekatelském
lesním kurzu Pračolek, Tuleň

Tee-pee
Foto: archiv Arbor Vitae 2011

Óda na Lanáč 2011

V

záplavě vzdělávacích
kurzů pro skauty stojí
jeden lehce stranou a
odlišuje se od ostatních.

„Lanáč zkrátka
dělají lidi jen
proto, že je to
baví. Je to znát.“

Není určen jen pro skauty (jediným
požadavkem je věk nad 18let) a už
z názvu poznáme, co od něj
můžeme asi čekat. Naučí nás stavět
lanové překážky. Jak na zemi (nízká
lana), tak i ve vzduchu (vysoká lanáči. Probouzení za zvuku kytary a
s oblíznutím od páně instruktorova
lana).
psa těžko něco překoná. Chyběla
Jsou tu i další rozdíly. Absolvent snad už jen snídaně do postele.
nezíská žádný papír. Nic pro
sběratele dekretů. Přesto (nebo Aby nevznikla mýlka, červená nit
právě proto?) se jedná o kurz, proplétající se kurzem je sice lano,
který si pozornost rozhodně ale naučíte se tu nejen vyšplhat na
zaslouží. Nikdo vás do ničeho strom a uvázat loďák, ale i připravit
nenutí, účast na kterékoli části ucelený program, kde lano bude
programu je dobrovolná. Je na vás, pouhým nástrojem k dosažení
jestli vstanete na rozcvičku nebo "vyššího" cíle. Naučíte se a hlavně si
ne. Když už jsem zmínil rozcvičku, vyzkoušíte, že zpětná vazba se dá
tak nemůžu zapomenout na pojmout i jinak, než obligátní
budíčky. Ty byly jedním slovem vyplňování stupidních dotazníků s
famózní. I když program končil až přihlouplými otázkami a školními
pozdě večer a únava narůstala s známkami. Asi vás nepřekvapí, že se
každým vylezeným stromem a dozvíte vše potřebné ke stavbě
uvázaným uzlem, už dlouho se mi lanových překážek, o lanovém
nikde tak dobře nevstávalo jako na materiálu, psychologii i zdravovědě.

O serióznosti kurzu svědčí ale i
fakt, že vám (v kapitole právo)
vysvětlí, proč lanové překážky
raději vůbec nikdy nestavět.
Přístup instruktorů je kamarádský
a kolegiální, nikdo se nad nikoho
nepovyšuje a neustále vládne
pohodová atmosféra. Všechno, co
i n s t r u k t oř i p o v í d a j í m a j í
vyzkoušené, žádné papouškování
vy čtený ch moud er. P okud
instruktor neví, přizná to a místo
přednášení nějaké teorie odkáže
na parťáka, který to zná prakticky.
Zkrátka, pokud budete jen trochu
chtít, lanáč vás naučí stavět lanové
překážky. Nic míň, ale spoustu
navíc v tak kvalitním podání, že
bych ho neváhal doporučit i
někomu, koho lana vlastně vůbec
nezajímají. Ještě jedna věc mi
vyrazila dech. Jsa zvyknut na
"skautský stravovací standard" mě
po obědě pobavila otázka z
kuchyně: "Dá si někdo kafe?"
Nešlo o vtip. Lanáč zkrátka dělají
lidi jen proto, že je to baví. Je to
znát.

„Naše největší síla leží mezi podnětem a reakcí a říká se jí - svoboda volby.“ (S.R.Covey)

Králík
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Exclusivní fotoreportáž!
Nestóři skautingu, skautské celebrity a legendy v jedné místnosti - schůze
Svojsíkova oddílu v Praze!

...z výroční členské schůze
17. 9. 2011...
Připravil Grizzly, foto
Jana Roubalová - Lady

Vůdkyně Svojsíkova oddílu (SO), s.
PhDr Hanka Bouzková a pokladník, br.
Ing. Míla Moravec zahajují výroční
schůzi SO.

SO v posluchárně Státního zdravotního ústavu v
Praze na Vinohradech

Detail z výroční schůze

„Žádný člověk není takový hlupák, aby nedosáhl úspěchu alespoň v jedné věci, je-li vytrvalý.“
Leonardo da Vinci
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...pokračování - Exclusivní fotoreportáž!

Hosté, br. náčelník Junáka, Ing.
Marek Baláš
A s. náčelní, akad. mal. Michala K.

Vpravo nejstarší účastnice, s. Vlasta Páleníková, 95 let, někdejší hlavní kaitánka
a vůdkyně vodácké Lesní školy, dnes čestná hlavní kapitánka vodních skautů

Úplně nahoře Grizzly s Rogerem, zástupci našeho
střediska

S. Vlasta Macková, 91 let, náčelní Junáka v letech 1968-70 a 199092, dnes čestná náčelní, nositelka Řádu stříbrného trojlístku a
bronzové medaile WAGGGS (světové organizace skautek)

„Slavná osobnost je člověk, který po celý život těžce pracoval, aby se stal slavným, a pak nosí tmavé brýle, aby ho nikdo nepoznal.“
Fred Allen
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S Klárkou prvně ve Šluknově

Flek vodičem
loutkou a Klárka se
stala vodičem.

… Flekovo
šapitó ...

Začátek června: Domlouvám
se svou ženou Martinou na tom,
zda vyrazit či nevyrazit letos do
Šluknova. Zejména s ohledem na
to, jak zařídit, abychom se
dokázali postarat o naši roční
dceru Klárku. Oba však rádi
cestujeme, hodně jsme toho
spolu prostanovali, a tak ani
n emu s ím M art in u dlo uh o
přesvědčovat. Navíc věří, že již
bude v té době Klárka sama
chodit (již pár měsíců se pohybuje
podél nábytku a stěn). Koupání
Klárce zajistíme v bazénku, vezmu
malý plynový vařič na kašičky,
musím zajistit stan dostatečně
veliký, aby se tam vešla i postýlka,
atd. Domluveno.
Konec června: Klárka ještě
sama nechodí. V práci máme
napilno, tak po večerech zjišťuji
kde pořídit vhodný stan. Líbil se
mi ten v reklamě ve skautském
časopisu Skauting (nabízí skautům
velkou slevu), ale bohužel jej
nemají na skladě. Pár dnů zjišťují,
kdy jej dovezou, ale vychází to až
na červenec a tedy po táboře.
Hledám na internetu dál a
narážím na alternativu. Volám do
obchodu, ale také by bohužel
dorazil pozdě. Prodejce se však
prořekl, že jej vozí z Německa.
Zuřivě googluji, až jsem našel
distributora. Volám tam a zjišťuji,
že jej mají na skladě a mohou mi
jej poslat. Sláva! Dlouho jsem se
však neradoval, protože dovoz do
ČR trvá týden. A to jsme již na

táboře. Expresní dovoz nemají.
Co teď? Volám vedoucím, zda by
n ám n ep ůjč ili standar dn í
podsadu. Uf, snad to nějak půjde.
Den před odjezdem se svěřuji
kolegovi na projektu (také
skaut), který mi dá radu ať se
zajedu podívat na výstavu stanů v
Letňanech. Tak tam hned
vyrážím a úspěch! Vracím se s
perfektním stanem v podpaždí.
Martina mne doma pochválí. Vzal
jsem i rozkládací stoleček a
lavičky (sbalené vypadá jak
kufřík).
Červenec - odjezd: Balím věci.
Po chvíli váhání na auto
připevňuji tzv. rakev. Věcí je
hodně: Postýlka, kočárek, stan,
stoleček, karimatky, spacáky, 3
tašky oblečení (největší má
Klárka), hromada jídla, nářadí,
kytara, atd. Bohůžel hodně prší,
a tak odjezd o den odkládáme a
vyrážíme až v neděli večer
(cestujeme spíše v noci, když
Klárka večer již spí). Je to kus
cesty, tak na tábořiště dorážíme
až v noci, ale ochotné ruce mi
pomohou kousek od boudy
vztyčit náš stan— menší šapitó
vyvolává úsměvy i obdiv. Klárka
naštěstí nepřetržitě spí (má na
so bě dvo jité ob lečení,
miminkovský spacák, deku, a
peřinku), tak ji ráno čeká menší
překvapení. :-)
Pondělí: Bohužel i pondělí celý
den proprší. Ještěže máme tak
prostorný stan! V podsadě by
bylo s Klárkou k nevydržení.
Martina uvažuje, že jestli to
takhle půjde dál, tak se asi
p ř es u n eme do n ějakéh o
penzionu či se vrátíme domů. V
podvečer se to trochu zlepší, a
tak vyrážíme na procházku po
okolních táborech. To Klárku
baví, protože všude budí
pozornost.
Úterý: Předpověď stále nic
moc, ale je již přeci jenom o
něco lépe. Mraky se protrhávají a

chvílemi svítí i sluníčko. Klárka se
stává atrakcí sousedního tábora
Lvíčat. Pro děti představuje
takovou velkou panenku. Vodím
ji za ručičky v naší boudě (po
čtyřech či podél stěn se tam
pohybovat nedá) a hrozně ji to
baví. Za chvíli si připadám jako v
loutkovém divadle, kde já jsem
loutka a Klárka si mne vodí po
tábořišti. Ach ty záda. Večer pak
k nelibosti Martiny vzbudí Klárku
roverský oňostroj, kterým
zahájili svoji etapovou hru.
Středa: Další den ráno je již
hezké počasí, a tak na snídani k
pobavení všech vyndavám z
našeho stanu stoleček s
lavičkami. Prý... zda nemáme ve
stanu také bazén. A když
odpovídám že ano, tak mi nevěří,
ale uvěří odpoledne, když Klárce
nafukujeme bazének na koupání.
Dopoledne připravujeme
s
Veverkou celostřediskovou hru.
Naštěstí nám děti pomohou se
stovkami kartiček zvířátek a tak
se hra Noemova archa velmi
podaří. Vedoucí představují
zvířata a běhají po okolí, děti je
chytají a snaží se vyhnout
ostatním, aby o kartičku nepřišli
(ten mladší vždy obere toho
staršího). Nejmladší účastník sice
většinu hry prospí, ale po
probuzení se hned dere z
kočárku, a vodí si Martinu po
lese.

„Tajemství úspěchu v životě není dělat to, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.“
T.A.Edison
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S Klárkou prvně ve Šluknově
Čtvrtek: Další den vyrážíme ve
třech na výlet do NP České
Švýcarsko. Je to kousek, a tak po
chvíli zastavujeme v Kyjově, kde
necháváme auto a vyrážíme na
tůru s Klárkou na zádech. Pořád
se po něčem ohlíží, protahujeme
se uzkými místy. Jsou to samé
s c h o d y n ah o r u a do l ů ,
navštěvujeme několik vyhlídek.

Flek nosičem

Další cesta ji ovšem zas tolik
nebaví, tak si raději schrupne.
Namísto cesty zpět na tábořiště
zamíříme kousek severněji do
německé příhraniční vesnice
Neutaubenheim, kde je koupaliště
s tobogánem. Přidáváme se tak k
Osmdesátkce a Camelotu. Klárce
nabíráme vodu do jejího bazénku.

… děti jsou na
táboře jedlicí, a tak
Klárka mělo co
odkoukat...

Večer se přihnaly mraky a v noci
mne probudilo mohutné hřmění.
Zablesklo se a ve stanu to
vypadalo chvíli jak ve dne. Blesků
a hřmění přibývá. Ustaraně
vyhlížím z okénka stanu a
přemýšlím o kovové tyči, která
uprostřed napíná náš stan. Klárka
kupodivu pořád spí i přesto, že se
hřmění přibližuje a jeden blesk
stíhá druhý. Jedno zaburácení
nakonec Klárku vzbudí a zrovna,
když se chystám zavelet k
přesunu do auta, jež tvoří
Faradajovu klec, tak se spustí
takový liják, že raději zůstaneme.
Naštěstí to za chvíli přejde. Uff. S
úlevou všichni usínáme.

... na nástupu u
Lvíčat..

Pátek: Dnes nás po probuzení
pořád vítá zamračená obloha.
Chvílemi drobně poprchává, ale
obloha již není tak tmavá.
Dopoledne jsme na tábořišti, ale
po obědě vyrážíme do města na
menší nákup jogurtů, vybrat
peníze pro tábory v místní
pobočce České spořitelny a
navštívíme též zrekonstruovaný
šluknovský zámeček. Klárka si
uživá velkého prostoru a spousty
atrakcí, ale naštěstí mají paní v
infostánku pochopení. Koupili
jsme si zde nádherné DVD plné
leteckých záběrů z NP České
Švýcarsko. Roveři odpoledne
dorazí k boudě s povidlovými
buchtami, které sami upekli a
omlouvají se za noční benkál,
který probudil Klárku. Martina
vše odpouští a pochutnává si
spolu s ostatními. Večer se však
obloha již vyčasila, a tak s
Medvíďaty opekáme buřty na
závěrečném ohni.
Sobota: Celé dopoledne
pomáháme s bouráním tábora
Medvíďat. Mají hodně stanů,
které je třeba rozebrat a odnosit
do boudy. Naštěstí se všichni
zapojují, a tak je za pár hodin
sklizeno a děti odjíždí domů. My
naopak vyrážíme na návštěvu do
tábora šluknovských skautů.
Jezdí celé středisko společně a
táboří asi 30 km daleko v v Dolní
Světlé v Jizerských horách.
Pohos t í nás v ý borný mi
borůvkovými knedlíky. Poté jsme

vy raz ili n a vyc ház ku n a
pohraniční hrad Falkenstein. Moc
hezké místo. Večer pak vyrážíme
na hranice a připravujeme pro
naši roverskou Irmnisuláckou
tlupu večerní grilování s
vyhlídkou. Ohnivý popkorn.
Neděle: A je tu den odjezdu.
Dopoledne ještě zajedeme
koupit věci na opravu boudy a
pak poustupně obcházíme
všechny tábory a loučíme se.
Balení nám také chvíli zabere. Byl
to nádherně strávený týden a
díky novému skvělému stanu
jsme odolali i v nepříznivém
počasí. Chcete se příště přidat?
Tak napište.

Pro LUK zapsal:
Pav el Konečný - Flek
konecny.pavel@gmail.com

Náš stan
uvnitř...

„Obecně řečeno, úspěch odhalí nejhorší vlastnosti, zatímco pád ty nejlepší.“
George Abbot
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Příchod podzimu podle Grizzlyho
typicky podzimní souhvězdí říjnu každý den od 20 h. (v ne
Pegasa a k východu se
od 20.15) v kostele sv. Jiljí v
táhnoucí Andromedy. Na
Vrátili jste se z letních
východě postupně vycházejí
táborů, prázdnin, začíná
souhvězdí Býka, Vozky,
nový skautský rok, návrat ze Blíženců a Oriona jako
schůzek bývá již i za tmy.
předzvěst blížící se zimy. Z
Zkracování dne je
planet je celou noc
totiž v porovnání s
pozorovatelný Jupiter v
letními měsíci dobře souhvězdí Berana (obr.1).
patrné. 23. září trvá Ale již dost hvězdářského
den i noc 12 hodin, povídání.
dochází k podzimní
rovnodennosti.
Zpráva ze Svojsíkova
Přesněji řečeno: 23.
oddílu
září v 11 hodin 4
Husově ulici, Praha 1 nebo
17. září t.r., v den výročí
minuty SELČ
koncerty v Národním
(středoevropského úmrtí náčelníka-zakladatele muzeu — Historické
A. B. Svojsíka (1938) (obr.2)
letního času) svítí
schodiště (obr. 3) od 6. do
jsem se spolu s Rogerem
Slunce kolmo na rovník,
12. 10. a od 20. do 26. 10.
zúčastnil výroční schůze
nastává astronomický
vždy v 18h.
Svojsíkova odílu v
podzim a po tomto dni se
Pestrý žánr hudby
posluchárně Státního
dny na sever od rovníku
zahraničních interpretů
zdravotního ústavu v Praze
zkracují, jižně od rovníku
přinášejí Struny podzimu
na Vinohradech. Přišlo a
naopak prodlužují. Střídání
od 26. 9. do 10. 11. t.r.
ročních období je způsobeno přijelo z celé republiky na
Vítězné soubory hudebních
150 bělovlasých žen a mužů,
úhlem 66,6o, který svírá
škol a konservatoří republiky
průměrný věk účastníků
rotační osa naší Země s
předvedou opět své umění v
85,5 let! Po zprávě vůdkyně
rovinou, ve které obíhá
Concerto Bohemia 12.
oddílu, sestry PhDr Hanky
kolem Slunce.
listopadu ve Velkém sále
Bouzkové, byli přijati noví
Podíváme-li se na noční
paláce Žofín. Z mých
kandidáti SO, z kmene
oblohu v polovině října
zkušeností excelentní výkony,
dospělých nám představili
kolem 22 h letního času,
tentokrát od Mozarta i
hezké alternativy oblečení
uvidíme k západu se klonící
filmová hudba, jazz a
známá letní souhvězdí. Nízko ke kroji, vhodné pro náš věk dixieland. Již se těším.
k různým neoficiálním
nad severozápadním
Máte-li dost peněz a nelitujete
obzorem jsou to souhvězdí příležitostem a kolínští –
je vydat a máte zájem, pak v
Herkula, Lyry, Labutě a Orla. sestry a bratři s kytarami
O2areně bude 12.11.
tradičně vedli kolektivní
Vysoko nad jihem (asi 70o
Rammstein, 14.11. George
zpěv. Bylo to prima.
nad obzorem najdeme
Michael, 15.11. Lenny
Kravitz, 19.11.
Trochu k
Transmission, 7.12.
podzimní
Rihanna, 10.12. José
Carreras, 17-18.12.
pražské
Apassionata.

O astronomickém
podzimu

Obr.2: A.B. Svojsík

Podíváme-li se
na noční oblohu
v polovině října
kolem 22 h
letního času,
uvidíme
k západu se
klonící známá
letní souhvězdí.

Obr.1: noční
obloha v říjnu

kultuře

Pro hudbymilovné
zájemce různé tipy:
Varhanní
koncerty (s
doprovodem houslí,
trubky, zpěvu) v

Trochu z výtvarna
V Císařské konírně na Hradě
je do 21.10. výstava
Sklo.Design-Cena
Stanislava Libenského—
díla nejmladší sklářské

„Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.“
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Příchod podzimu… pokračování
Ještě k výtvarnu
Zájemcům moderního
kumštu lze doporučit
návštěvu Centra
současného umění DOX,
Praha 7, Poupětova 1a,
www.dox.cz, je origo !!!
Od 22.9. do 20.10. můžete
shlédnout Gigantické
artefakty v centru Staré
Prahy na Staroměstském
náměstí a nám. Franze
Kafky, od 22.9. do 19.10. též
ve sklepeních Staroměstské
radnice.

Příroda a barvy
podzimu
Již jsem o tom v LUKU psal,
nicméně připomínám, že na
podzim si více
uvědomujeme rytmus
přírodních jevů a dějů, jež se
zákonitě opakují - že po
noci přijde den, mění se
délka dne a noci, střídá se
čtvero ročních počasí,
jednoletá bylina vyroste ze
semena, vykvete, přinese
plody a odumře, na jaře
rozkvetlé jabloně, hrušně,
švestky a další ovocné
stromy za příznivých
podmínek nám poskytují
chutné ovoce, ale každý
podzim v našich krajích
opadává listí listnáčů,
odlétají ptáci za teplem,
některá zvířata se ukládají k
zimnímu spánku.
„Chcete-li získat pozornost čtenáře,

umístěte sem zajímavou větu nebo citaci
z textu publikace.“

Jak je to s těmi barvami
podzimu?
V tu dobu různě zelené listy
stromů, keřů a dalších
rostlin mění barvu dukátově zlatý je list javoru,
břízy, lípy, jilmu a topolu.
Buk má listy červenohnědé
a než listy spadnou, zesvětlí
do rezavého okru. U habru

je list zlatohnědý, u dubu
hnědý. Listy akátu a olše
jsou ještě zelené a také
zelené opadají, u olše velmi
pozdě, až v listopadu. Planá
třešeň a svída barví listy na
karmínově rudou.
Velmi krásné jsou na
podzim listy ostružiníku zbarvují se fialově
purpurově, podbně jako „psí
víno“.
Opadávání listů se
připravuje dlouho, neděje se
náhle. Popudem k tomu je
úbytek denního světla,
tekuté živiny se z listu
stěhují řapíkem do větévek
a větví, zbude jen odumřelá
celulóza a list mění barvu ze
zelené na žlutou až hnědou
nebo červenou - postupně
začne převládat žlutá,
karotenová složka zeleně
listové (chlorofylu),
xantofyl.
Na podzim se zeleň listová
rozkládá a její nejcennější
složky spolu s ostatními
živinami putují z listů „do
depa - zásobárny“ - tj. do
větévek, větví, kmene až
kořenů, oddenků, cibulí a
hlíz. Zbytek, žlutá a červená
složka barviva karotenoidy - zůstane v
listech a ty zežloutnou v
různých odstínech až do
červené a hnědé.
Na schůzkách máte
možnost z barevných listů
vyrobit ozdobnosti dle vaší
fantazie.
Podzim je také obdobím
hub. Vedle suchohřibů,
masáků najdete bedly,
václavky, výbornou houbou
je i havelka s tmavě
zelenošedým kloboukem, na
němž jsou tmavé paprsčité
čáry, lupeny jsou bílé, u
třeně vykrojené (obr. 4).

Roste hojně v borových
písčitých lesích, já ji nalezl na
kraji u
cesty ve
smrkovém
smíšeném
lese.
Teď
zrovna,
když píši
tyto řádky, je zrovna
parádní babí léto. Proč se
to tak říká? Slunce se pod
nižším úhlem opírá do
stříbřitých pavučin na křoví,
mlází, oranici, prostě
odrazem světla se to kol nás
leskne. Ta vlákna vypouští
pavouček běžník pocestný
a dá se jimi unášet. Pokus
ho nalézt a uvidět však
nebývá úspěšný (obr. 5).

Obr.5: Běžník

„Také rorýsi, kteří
se u nás, na
Zahradním Městě,
usídlili, to zabalí
nejdéle koncem
srpna...“

Ptáci letí za teplem

(Obr.6: Rorýs obecný

Již po několik let mohu
sledovat
rodinu čápů
bílých - v
srpnu, kdy
již
vypěstovali
své mladé,
jak je cvičí v
létání,
posedávají
na továrním
komíně
mlékárny v
mém
rodném
městě,
kolem naší
pouti Nanebevzetí Panny Marie
(15.8.) využívají
termiku a stoupají až
do oblak, excelentně
plachtí. Krátce po
pouti však zmizí a vrátí
se až napřesrok.
Také rorýsi (obr.6),
kteří se u nás, na

a rorýs velký)

Obr.4: Čirůvka havelka

„Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.“
Ch. Dickens
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Podzim v lidových tradicích
Od

h
ly
z
iz
Gr

o

Z podzimních
pořekadel:
Jak Vavřinec navaří,
tak se podzim vydaří.
Z Moravy

Svatý Jiljí jasný,
bude podzim krásný.
(1.září)

Z Vysočiny

Bartoloměj svatý
odpoledne krátí.
Z ech

Podzim na strakaté kobyle
jede.
Z Čech

Podzim - to je ovoce
Foukej, foukej
větříčku, shoď
mi jednu
hruštičku!

V širém poli stojí hruška
malovaná až do vrška.
Kdo ji maloval? Má milá,
když na travěnku chodila.
Z Moravy

Vím já hruštičku jednu,
půjdu a vylezu na ňu;
vylezu, natřesu,
svej milej donesu
za lásku věrnú.
Z Moravy

Foukej, foukej, větříčku,
shoď mi jednu hruštičku,
shoď mi jednu nebo dvě,
budou dobré obě dvě!

Koulely se,
koulely
dvě naproti
sobě;
komu bych
se dostala,
než, Janíčku,
tobě!

K podzimu patří
také hody
a posvícení
Jedna dvě, Honza jde,
nese pytel mouky,
máma se raduje,
že bude pect vdolky.
Máma vdolky nepekla,
Honza skočil do pekla.

Z Čech

Začala škola

Ze Slovácka

První třída kašička,
druhá třída růžička,
třetí třída hodní žáci,
čtvrtá třída darebáci,
pátá třída medvědi,
protože nic nevědí,
šestá třída kanonýři,
nesou vejce na talíři.
Z okolí Prahy

Á bé cé dé, kočka přede,
kocour motá, pes počítá,
jé há í ká, odral býka,
nasolil ho do škopíka,
vé x ypsilon,
snědl vdolek se sýrom.*

Jedna Káča, dvě Káče
pekly spolu koláče.
Jedna si je spálila,
druhá si je chválila.
Z Moravy

O posvícení
všecko to voní
jak někde v apatyce:
na všechny strany
tlučou koření,
dělají jitrnice.
Z Čech

Na svatého Martina
kouřívá se z komína.
(11.

listopadu)

Z Čech

*

s tvarohem

Z Moravy

Na svatého Lukáše
hojnost chleba i kaše.
(18. října)

Z Táborska

Který pták
To je zlatý posvícení,
má na
to je zlatá neděle,
konci
máme maso a zas maso,
abecedu?
k tomu kousek pečeně.
To je zlatý posvícení,
Z Čech
to je zlatý pondělí,
máme maso
a zas maso
Jako včera
v neděli.

Z Čech

Nic nedbám, jen když mám
pod okny zahrádku,
nic nedbám, jen když mám
pod okny štěp:
jsou na něm jablíčka,
trhá je Ančička,
jsou dobrý, jsou sladký,
jsou jako med.
Z Berounska

Z Čech

Koulelo se, koulelo
červené jablíčko;
komu se ty dostaneš,
má zlatá holčičko?

(Vr-a-be-c)

„Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.“

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

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.
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