
Slovo šéfredaktorky   květen/14 
Květnu se opravdu nemůžu dočkat! Nejen že to je (má být) 
měsíc plný lásky, ale taky už začíná to pravé teplo, kdy 
můžeme nosit kraťase, jít do školy jen v mikině nebo třeba 
pořádat pikniky! Nesmím také zapomenout podotknout 
slavnou českou báseň založenou právě na květnu, 
především jeho prvním dni. 

Je pozdní večer – první máj – 
večerní máj – je lásky čas; 
hrdliččin zve ku lásce hlas: 

„Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!“ 
Závěrem bych chtěla pogratulovat našim šikovným 
světluškám k výbornému výsledku na závodech! 

Mate ☺ 
Co nás čeká v květnu? 

• 10.5 Výlet s přespáním 
• 14.5 Piknik na Bílendě 
• 31.5 Dětský den 

Slovo vedoucí 
Tento měsíc jsem možnost být hrdou částí našeho oddílu. 
Abych nepředbíhala. V pátek 25. 4. jsem odevzdávala svoji 
diplomovou práci, a protože jsem k tomu měla ještě praxi a 
zkoušky, tak jsem byla úplně mimo, a taky jsem nemohla 
dojet na výpravu a schůzky. A to mě velice mrzelo, i když 
jsem díky tomu zjistila, že máme velice schopné vedení, 
které zastane jakoukoliv činnost. Ať už obětavost Káti při 
naprosté oddanosti ve vedení konvalinek, či pohotové 
jednání Bláni ohledně závodů, nebo zapálenost Lucky a 
Mate pro jejich městskou hru, Také Shei aktivnost při 
aktualizaci stránek, nebo Petina úžasná organizace 
výpravy. Nebo Ivčina oddanost při vedení benjamínků. 
 Tento měsíc bylo spoustu důležitých věcí a akcí a vše se 
zvládlo, s mým minimálním zásahem a to mě velice 
potěšilo, jelikož díky tomu vím, že Peťa, Mate, Sheia, 
Lucka, Ifka, Bláňa a Káťa jsou velice schopné a šikovné 
rádkyně a musíme být vděčné, že 
je máme!!  
 

Poděkování samo sebou patří také vám, kterým jste došli na plánované akce, 
jelikož tím odměňujete ty, které to pořádají.A ještě bych chtěla jmenovitě 
poděkovat světluškám, které zabodovaly na závodech světlušek a vlčat tak, že 
se umístili na 3. a 4.místě a já jsem ohromně pyšná na Leničku, Kessie, 
Monču, Káju, Klárku, Bar ču, Adélku a VeVe – moc vám holky děkujeme, že 
jste nás tak úžasně zastoupily!!! 
 

Šmako  
Narozeniny: 
1.5.- Šmako 
30. 5. – Kessie 
15. 5. – Sandra   
 
Všem třem přejeme ty nejkrásnější narozeniny a 
pořádnou oslavu! ☺ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Výprava s Mrtvou nevěstou Emily 
Sešly jsme se v pátek 11. 4. 2014 v 16:15 hodin na Staré osadě 
v počtu asi 16 lidí. Nasedly jsme na autobus 44 a jely jsme 
směr Královopolské nádraží. Po pár zastávkách Peťa zjistila, 
že si doma zapomněla flashku s filmem, a tak se pro ni musela 
vrátit.  Jinak však cesta proběhla v klidu a kolem šesté jsme 

již byly všechny ubytované na faře v Újezdu u Černé Hory. Po snězení večeře, 
které nám připravily naše maminky se nám stalo něco děsivého. Byly jsme 
svědky Victorovi zkoušky manželského slibu v lese a 
následné nečekané svatby s mrtvou nevěstou Emily. 
Emily zatáhla Victora do podsvětí a nás taky!! Abychom 
si ji udobřily a ona nás pustila zpět na zemský povrch 
(do světa živých), sbíraly jsme podle různých receptů 
červíky, žabí jatýrka, netopýří mozečky apod. Jídla, 
která jsme z nich připravily byla tak výtečná, že jsme je 
samy snědly a na Emily už nic nezbylo…  Takže jsme 
zalézaly do spacáků s vědomím, že se tak snadno z podsvětí nedostaneme.  
Další den jsme vstávaly v osm. Po rozcvičce jsme posnídaly buchtičky 
přivezené z domova a pak zabalily batůžky. A šlo se na výlet! Během něho 

jsme plnily různé úkoly a dozvídaly se informace o podsvětí, abychom měly 
šanci dostat se zpět na zemský povrch. Před půl šestou jsme se celé vyčerpané 
vrátily na faru, chvilku jsme odpočívaly a pak jsme se s chutí pustily do 
přípravy dřeva na večerní táborák. Když se nám po pár minutách konečně 
podařilo rozdělat oheň :D, opekly jsme si špekáčky a zazpívaly písničky – 
Lucka nám hrála na kytaru.  Během táboráku nás mrtví postupně přiváděly na 
začátek cesty, po které jsme mohly dojít zpět na zemský povrch. Před bránou 
stála Emily a my jsme jí musely správně odpovědět na otázku, jinak nás 
nepustila. Naštěstí se všem povedlo zodpovědět otázku a projít bránou zpět na 
zemský povrch. Takže jsme ulehaly s vítězným pocitem, že se nám přece jen 
povedlo dostat se z podsvětí.  
V neděli jsme pomáhaly Emily získat svobodu – sbíraly jsme drátky a vyráběly 
z nich bublifuky. Pak jsme se sbalily, pouklízely faru a snědly oběd – špagety s 
červenou omáčkou se zbylími špekáčky.  Těsně před odejezdem jsme se 
zúčastnily svatby Victora a Victorie a dostaly od Victorie odměny za to, že 
jsme pomohly Victorovi dostat se z posvětí. A pak jsme se již vydaly pěšky do 
Lažan a odtam autobusem na Královopolské nádraží, kde jsme se rozloučily a 
pádily domů vyprávět maminkám a tatínkům…  Výprava byla super a už se 
těším na další!!! 
 Peťa 
 
Den v krojích 
Bylo asi kolem poledne. Sluníčko svítilo a ptáčci 
zpívaly. Najedla jsem se, oblékla jsem si 
kalhoty a kroj a vyrazila jsem do města. Byl 
totiž den v krojích. Setkávala jsem se občas 
z udivenými pohledy: Co to je?, občas 
s pohledy plnými nostalgie: „Jo, taky jsem 
takový měla.“ a občas s otrávenými 
pohledy: „Ježiš, co to zase je.“ Během 
dne jsem žádného skauta nepotkala, což 
mě trošku mrzelo. Ale vynahradila jsem 
si to večer. V 18:00 totiž byla mše za 
skauty na Náměstí míru. Bylo super vidět 
ostatní v kroji a bylo nás tam opravdu hodně. Mše 
trvala asi hodinu, potom jsme se všichni rozjeli do svých 
domovů. 
Káťa 
 



Městská hra  
Dne 26.4. jsme se sešli na klubovně, kde jsme se zapsali a nechali udělat knír 
od Lucky. Poté jsme byli rozděleni do čtyř týmů.Po různých částech Brna jsme 
měli schované úkoly a ve 14:00 byla Velká hra na Obilňáku. Pašovali jsme 
zbraně. V 15:30 jsme si měli dojít pro léky do jisté kavárny. Nakonec jsme jeli 
na klubovnu, kde jsme stopli odpočítávání. Následovalo zhodnocení a menší 
hostina ;)  
Tutek 
 
Závody světlušek a vlčat (26.4. 2014) 
V 7:45 jsme se sešli na staré osadě. Na závody světlušek a vlčat jsme se dostaly 
z části autobusem a z části tramvají. 
Jeli jsme na Medlánský kopec, kde jsme se sešly s dalšími členi z našeho oddílu 
(Šmako) a také další skupinky. Za každý splněný úkol jsme měli dostat část 
robota. Na začátku jsme měli jen tělo (krabici). Skupinky vyráželi po šesti 
minutách, než jsme se dostali na řadu mohli jsme plnit dobrovolné úkoly. Např. 
: Nauč se pokřik jiné družinky a na oplátku je nauč ten svůj (my jsme se naučili 
tento pokřik:Tučňáci jsou prima hej!, 
                                            každý je má nejraděj!)  
Když jsme se dostali na řadu, tak jsme začali plnit 10 úkolů. Zdravotka byla 
nejlepší! 
  Když jsme obešli celí okruh s úkoly, tak jsme čekali až ho dokončí další 
družinky (skoro 3 hodiny). Několik (zábavných) her. Mezi tím jsme udělali 
rozhovor s Rakem (Ten co nás seznámil s pravidli): 
 
My:  Jak dlouho jste závod chystali? 
Rak:   Poprvé jsme se sešli v půlce února. 
My:  Kolik taková akce stojí peněz? 
Rak:  To vám neřeknu. Ještě to ani nevíme. 
My:  Kolik je tu zhruba družinek?  
Rak:  To vám řeknu přesně. 26. 
My:  Baví vás to celé připravovat? 
Rak:  Jasně. Jinak bysme tu nebyli. 
My:  Jak dlouho se tyto závody konají? 
Rak:   To nedokážu ríct. Asi hodně dlouho. Byl jsem na něm už jako vlče. 
My:  Proběhl tento závod podle tvích představ? 
Rak:   Ano. Hlavně že dopadlo počasí, mělo celý den pršet. 
My:  Děkujeme. 
 

Chvíli po rozhovoru bylo vyhlášení: 
         Světlušky                         Vlčata                                                
17. Sovy, Medůzy            14. Dikobrazi 
11. Ledňáčci             13. Čápi 65b 
10. Veverky 77b            12. Vlčkové 69,5b 
9. Čertíci  77,5b            11. Vlci 70b 
8. Tučňáci 79,5b            10-9. Tygirsis 71b, 
Stopaři Modrá 
              8. Orlové 72b
            
7. Vydry 81b 
6. Lentilky 83b            7. Dodža 73,5b 
5. Astry 84b            6. Delfíni 74,5b 
4.KOPRETINY 84,5b           5. Taurus 75b 
3.  SASANKY 90b           4. Vlčáci  75,5b 
2. Bakterie 90,5            3. ................. 
1. Nikolky 91b            2. Veverky 79,5b 
                                                                                    1. Medvíďata 88,5b 
Z tohoto rospisu vidíte, že holky jsou lepší než kluci (jako vždycky☺) 
 

Léňa, Monča, Kessie+(trošku) zbytek sasanek 
 
Softballový zápas  
V sobotu 26.4., kdy vlčata a světlušky byly na závodech, skauti a skautky se 
proplétali Brnem při „Misi Alligator“, ani staří skauti z 94.BO nelenili a 
uspořádali softballový zápas oldskauti versus současné 
vedení. Sešlo se nás třináct a z toho dokonce čtyři členové 
našeho oddílu, kteří pamatují obnovení skautingu v roce 
1990. Můžu říct, že díky perfektnímu počasí a opravdovému 
softballovém (resp. basseballovém) hřišti na Kraví hoře jsme 
si zahráli snad ještě lépe než na táboře. Všichni odcházeli 
domů s tím, že softbálek musíme zase někdy zopakovat.   
Štěpán 
 
Téma tábora… 

Máš odevzdanou přihlášku a už si jenom 
lámeš hlavu, co bude za téma tábora? 
Tvému soužení můžeš být brzičko konec. 
Jelikož na červnové oddílovce si budeš 



moct za podpisy, které jsi získala přes rok (viz šaty), zakoupit odměnu a díky 
tomu získat pro tábor – dobrý start. Tak už sčítáš? Já už to skoro mám a teď už 
jsem pouze napnutá a natěšená?  
 
Šmako 
 
Zprávi čky ze střediska 
- Děkujeme světluškám za výbornou reprezentaci na závodech 
- Středisko 31.5.2014 opět uspořádá dětský den na 
Juliánovském náměstí 
- Od Magistrátu města Brna jsme získali dotaci na 
podporu naší činnosti v roce 2014 ve výši 51 000,- Kč a 22 
000,- Kč na správu základny Chlébské, díky Véle a Vilémovi 
za přípravu žádosti 
Štěpán, zástupce vůdce střediska 
 
Vysavač 
Děkujeme paní Šimberové za krásný dar- a to vysavač, který 
jsme tak dlouho sháněly! Jsme moc vděčné a určitě teď 
budeme vysávat o stošest! ☺  
 
Představení Roverského kmene Tilia 
Náš roverský kmen se jmenuje Tilia :-) koho zajímá, co to znamená, určitě to 
snadno dohledá. Skvěle ho vede Janka, díky které máme za 
sebou např.nedávný noční výlet, který byl úplně super. Členů 
kmene je hodně, 

Dezert,Pádík,Sheia,Eva,Jura,Mate,Peťa,Joker,Libor,Strom,Sova,Pepek,Krtek a 
já. Kmen pořádá různé akce, občas i s jinými kmeny a vždycky je to ohromná 
sranda. Myslím, že lepší roverský kmen byste nenašli :-D :-)  
 
Vyber si písničku k táboráku!  
Již jsem obdržela pár návrhů, z nichž některé považuji za velmi odvážné, jiné 
za dost podařené! :-) každopádně za ně chci poděkovat a povzbudit i další, aby 
se nebáli prosadit svůj typ. Uzávěrka se blíží! :-) 
 

Vtipy  
DOKTOŘI 

U zubaře v křesle sedí kostra. Doktor pečlivě kontroluje zoubek od zoubku a 
pak říká: 
"Zuby skutečně krásné a zdravé,... ale ty dásně!"  
 
U lékaře doma zvoní telefon. Ze sluchátka se ozve kamarádský hlas jednoho 
jeho kolegy: „Co je s tebou? Potřebujeme čtvrtého do pokru.“ „Chvíli vydržte, 
hned jsem u vás,“ odpovídá lékař. Když si obléká kabát, manželka se ho ptá: 
„Je to vážný případ?“ „Určitě to bude něco hodně vážného,“ odvětí lékař. „Už 
jsou u toho tři doktoři.“ 
 

BLONDÝNY 
Jdou dve blondynky k vlaku na nadrazi a jedna se pta pruvodciho: "Prosim vas, 
doveze me ten vlak do Prahy?" "ne, slecno, lituji...", odpovi pruvodci. a ta 
druha se zepta: "A me jo? 
 

SPORT 
Potápěč se potápí a asi za půl hodiny vyplave s vyděšeným výrazem ve tváři. 
Kamarád se ho ptá: "Co se stalo, snad jsi nepotkal žraloka?" 
Potápěč odpoví: "Ne, ale potopím se 50 m pod hladinu a na dně sedí vietnamec 
a prodává kyslík." 
 
V narvaném fotbalovém hledišti v Anglii je mezi dvěma chlapy volné sedadlo. 
Jednou z nich to nedá a povídá tomu druhému: "Tak to teda nechápu, že si 
někdo může koupit lístek, a nepřijít." 
"Víte, ten lístek jsem koupil před čtrnácti dny pro manželku, jenže ona mezitím 
zemřela." 
"Oh, promiňte, je mi líto. - Proč jste ale nevzal někoho ze známých nebo z 
rodiny?" 
"Všichni jsou na pohřbu." 
 
Potápí se tři potápěči. 
Ponoří se první, za chvíli se vynoří a říká: "Hoši, byl jsem v 15 metrech a je 
tam americká ponorka!" 
Oni na to: "Jooo? Jak jsi to poznal?" 
"No, zaťukal jsem na okýnko a oni na mě mávali a říkali Hello!" 
Potopí se druhý, za chvíli se vynoří a říká: "Hoši, byl jsem v 25 metrech a je 
tam ruská ponorka! Zaťukal jsem na okýnko a oni na mě mávali a říkali 



Zdrastvujte!" 
Ponoří se třetí potápěč, za chvíli se vynoří a říká: "Hoši, byl jsem v 35 metrech 
a je tam policejní ponorka!" 
"Jooooo? Jak jsi to poznal?" 
"No, zaťukal jsem na okýnko a oni mi otevřeli." 

VeVe 
 
 
Vtipy 2 
Ptá se lord sluhy: „Jean, má citron zobáček?“ „Ne, pane!“ „A nožičky?“ „Ne, 
pane!“ „Tak to jsem si do čaje vymačkal kanára!“ 
 
Španělský král byl na návštěvě u britského dvora. 
Královna Alžběta II. jej vzala na projížďku 
Londýnem na otevřeném kočáře, taženém deseti 
spřežím nádherných bílých koní. Když se vraceli do 
areálu paláce, jeden ze zadních koní ze sebe vydal 
nejhlasitější prd, jaký se kdy donesl ke španělskému i 
britskému uchu. Královna se začervenala, naklonila se 
ke svému hostu a povídá: "Převelice se omlouvám!" 
A španělský panovník odpoví: „Já myslel, že to byl kůň!“ 
 
Proč si blondýnka stoupne do rohu, když je jí zima? 
Protože roh má přece devadesát stupňů! 
 
Co dělá blondýna zavřená ve skříni?  
Poslouchá Kabáty! 
 
Říká kanibal otci: „Zítra jdu požádat o ruku své nastávající.“ 
„Blbče, řekni si o nohu, tam je víc masa!!“ 
 
Volá lord na sluhu: „Jean, přineste mi klavír!“ 
„Klavír, pane?“ táže se sluha. 
„Ano, klavír!“ 
„A proč, pane?“ 
„Mám na něm totiž doutník…“ 

 Peťa  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


