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Slovo šéfredaktorky 
Když tak pokaždé píšu tohle slovo šéfredaktorky, 
poslouchám hudbu a pomalu si uvědomuji, jak ten čas letí. 
Letí nezkrotnou rychlostí a my se skoro ani nestihneme 
otočit nad tím, co bylo, ani si naplánovat to, co bude. 
Proto bychom se měli soustředit spíš na to, co je, aby nám 
ta přítomnost kvůli dumání nad minulostí čí budoucností 
neutekla. Byla by to škoda a potom bychom toho litovali. 
A tento měsíc nebudeme litovat určitě ani vteřiny, protože 
je tu spousta super akcí! A pro vedení tento měsíc bude 
extra nabytý! Tak pozorně čti, ať ti nic neunikne! ☺ 
                            Pro všechny vaše Mate <3 
 
Akce tohoto měsíce 
5.2              Oddílovka 
8.2              Roverský ples 
8.2              Výlet 
21. - 23.2 Výprava 
28. 2.                 Bruslení s 94. BO 
 
Slovo vedoucí  
Moje milé pišišinky, ani nevím pokolikáté píšu toto slovo, 

ale nikdy mi to nedělalo větší obtíže najít 
správné téma, a proto abych načerpala 
inspiraci, tak jsem se byla dívat na skautské 
křižovatce (http://krizovatka.skaut.cz/), kde 
je velká spousta zajímavých novinek, je to 
jak idnes.cz ve skautské podobě. Třeba pro 
rodiče hledající zaměstnání je tu nabídka 

práce na ústředí junáka. Některé oddíly by rádi vyměnily 
tábořiště, tak sem dali inzerát, nebo je tu široká nabídka 
různým táborů v zahraničí. Nechceš se na to mrknout? 
No a jak jste si užily tento měsíc? Bylo toho spousta, ale 
bohužel jsme se moc neviděli společně, tak to tento měsíc 
můžeme dohnat na výletě, který pořádá Evča, která už 
dlouho neměla žádnou akci a proto, jestli ji chceme potěšit 
a podpořit, tak se určitě zastavte i možná proto, že tento 
výlet netradičně zakončíme v Technologickém muzeu. 
Doufám, že přežijeme výlet, jelikož pak bude následovat 
spousta aktivity pro starší – od plesu až po návštěvu Plzně. 

Ale pak bude zase možnost vidět společně světlušky s benjamínky a skautky 
obou družin v planetáriu. Tak jsem si říkala, že za tyto dva měsíce, jelikož nám 
počasí moc nepřeje, budeme kulturně zdatní a o něco chytřejší, ze všech 
divadel a výstav. 
No a doufám, že stále myslíte na myšlenku z minulého měsíce – tedy že 
nebudeme líní. Tak jak se vám to podařilo? Nenechat se ovládnout leností? 
 
Posílám pusu a těším se na výletě, vaše Šmakuninečikna 
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Pozvánka na bruslení  
A protože jsme si v lednu to bruslení pořádně natrénovaly, 
tak to teď můžeme jít předvést i klukům!  
A kdy budeme mít tu příležitost? V pátek 28. 2. Přesně 
v 15:30 na České. Půjdeme bruslit na Kraví horu.  
A co s sebou? Především brusle, 2 jízdenky nebo 

šalinkartu, teplé oblečení, nějaké pití a možná i malé posilnění. Mladší 15ti let 
pouze 20 Kč na vstup, starší 40 Kč.  
Vrátíme se okolo 18:15 zpět na Českou.  
Když nám bude počasí přát a bude silně mrznout, můžeme 
jít bruslit na přehradu. To se však domluvíme podle 
situace v den bruslení a návrat bude případně přizpůsoben. 
Tak pojďme ukázat klukům, jak se to dělá  a nebo si jít jen 
tak zablbnout a zasportovat si!  

 
Na všechny se bude těšit Pepek a Krtek. 



Den sesterství 22.2. 
Den sesterství (angl. Thinking day) má své alternativní názvy jako je Den 
zamyšlení či Vzpomínkový den. Jeho podstatou je přátelství, proto i tento 
svátek je mezinárodním dnem přátelství. Slavíme jej v tento den, neboť se 
narodili manželé Robert (1857) a Olave Baden Powell 
(1889), kteří byly zakladatelé skautské organizace. V 
tento den slouží všem skautům z celého světa k 
přemýšlení o sobě, hrají různé hry a scházejí se u ohňů. 
Svátek všem skautům svět připomíná, že je jich hodně a 
všichni jsou sestrami a bratry a to bez ohledu z jaké 
země pochází, či jakou mají barvu kůže nebo jaké 
vyznávají náboženství, kolik jim je let nebo jaké jsou 
národnosti. Ani my bychom na tento den neměly zapomenout, proto si na 
schůzkách vylosujeme někoho, komu v souladu s tímto dnem napíšeme 
dopis :).   
Sheia 
 

VÝLET DO SVĚTA MERKURU  
Výlet za  světu známým stavitelem a 
vynálezcem stavebnice MERKUR je tu ! 
Dostali jsme neodmítnutelnou příležitost! 
Sám pan velký stavitel nás pozval do svého 
paláce, kde tvoří svá úžasná díla. Ale není 
to jen tak ! Požádal nás, abychom mu našli 
poztrácené součástky, které jsou nezbytné 
pro dokončení jeho tajného projektu. Nyní 

zavisí jen na Vás, zda se projekt podaří dokončit  a jestli nás pustí se na 
všechna jeho díla podívat. 
Projdeme se přes Medlánecke kopce k Technickému muzeu, kde navštívíme 
skvělou výstavu stavebnice Merkur a dokonce i my sami se na chvíli staneme 
velkými staviteli. Ovšem aby se tak stalo, budem muset najít všechny ztracené 
součástky!!!! Pojď nám pomoct !!! 

Kdy: sobota 8.2. 
Sraz: 8:20 na Staré osadě  
Návrat: 14.30 tamtéž (upřesníme před návštevou výstavy) 
S sebou: 50 Kč na vstup, šalinkartu, nebo jízdenku (pojedeme cca 20 minut 
tam i zpět) , vhodné oblečení na výlet, svačinku 
 
Těší se na Vás Evča :)  

Plzeň 

Po třech letech je tu opět výprava do města. Výprava je určena pro ty, kterým 
je nebo bude (do konce srpna roku 
2014) 14 let. 

Kdy: 20.-23.2.    
                 Sraz: 
20.2.v 16:30 u Grandu (odjezd 17:00 
Student Agency) Návrat: 23.2. v 
19:30 tamtéž 
S sebou: spacák, karimatku, pohodlnou 
obuv (ať vás netlačí nožičky, budeme procházet Plzní), jídlo (dodám ještě 
bližší informace), skautskou kartičku. 
Cena:   akce bude dotovaná střediskem    

   (celková cena: cesta: 500, ubytování 90 Kč, 
vstupy cca 200 (ještě upřesním), doprava po Praze a Plzni cca 
100 )      
 konečná cena:  

Co navštívíme? Chrám svatého Bartoloměje, Velkou synagogu, renesanční 
radnici, Plzeňské podzemí, Techmanii a nejen to …   
     Káťa (776060124) 
Prosím o odevzdání přihlášky a peněžní zálohy 200 Kč do 11.2. 
PŘIHLÁŠKA 
Jméno: _________________________  Podpis:___________________     
Datum_________________ 
Tímto se přihlašuji na výpravu do Plzně. 
Přihláška je závazná. 

 
 
Střediskový ples 2014 
 
Tento měsíc bude pro vedení opravdu nabytý. Další akcí 
bude totiž Ples. Loni jsme tuto tradici vynechali, tak to 
letos musíme napravit. Tentokrát se snad setkáme 
s velkým Gatsbym. Můžeme se taky těšit na 
doprovodný program, taneční vystoupení a skvělou 
hudbu.  
Všechno to vypukne 8. 2. V 19:00 V kavárně Trojka. 
Všichni se rozhodně těšíme! Kdo, ví, jestli se vůbec poznáme ve 
společenských šatech, neušpinění a bez pohorek. ☺  



 
Recenze - Benjamínci  
 
V lednu v rámci samostatných družinových akcí jsme se 
rozhodli, že se zajdeme kulturně obohatit než ťapkat někde 
v zimě lesem. Z velkého výběru nakonec vyhrálo divadlo 
Polárka a představení        „O hodném drakovi“. Program byl 

tedy jen na sobotní dopoledne, ale i tak se nás sešel téměř plný počet. ☺ 
Všichni naparádění jsme tedy vyrazili ze Staré Osady. Představení trvalo 
hodinu s krátkou přestávkou. Moc se nám líbilo, zvláště pak dračice Otylka. ☺ 
Jako každá pohádka, i tato skončila šťastně, svatbou dvou královských 
potomků. Po představení jsme ještě udělali pár fotek, které můžete najít na 
našich stránkách, a pak opět spěchali na tramvaj a 
šup domů na oběd. ☺ 
      
   Ivka ☺ 
 
 
Bobování 
 
Jak jste si určitě všimli, v sobotu nebyl žádný sníh, proto místo na boby jsme 
šli do muzea na Špilberk. Bylo nás velmi málo jenom Mate, Lucka, Peťa, 
Adélka, Kubík a já. Šli jsme na výstavu Josefa Lady, nejprve jsme museli najít 
pokladnu ( zkoušeli jseme fakt polovinu dveří, co tam byly ), nakonec jsme ji 
teda našli, koupili si lístky a šli jsme na výstavu. Byla moc pěkná, byla tam 
například ukázka obyváku za Josefa Lady, byl tam i stromeček s perníčky :))) ( 
které byly dost dobrý... že Mate? ), dále tam byla i pohádka o kocouru 
Mikešovi a spoustu omalovánek. 
Nakonec jsme došli na zastávku šaliny, kde jsme potkali taky Juru od kluků, 
ten s námi jel až na Starou osadu. Tam jsme se rozešli, každý do tepla svého 
domova. 

Eliška 
 
Výlet do Země Nezemě s krásným Petrem Panem 
Minulou sobotu se hrstka odvážlivců vydala i přes nepříznivé počasí na výlet 
se "záhadným Panem Někým". Sešly jsme se netradičně až po obědě na 
klubovně, kde jsme odložily přebytečné věci a neohroženě se vypravily za 
"Panem Někým", z něhož se vyklubal Petr Pan a zrovínka ho někdo unesl! 
Naštěstí jsme s sebou měly i velkého nebojácného psa, který by případným 
útočníkům minimálně nahnal hrůzu.  

V Zemi Nezemi, kam jsme Petra Pana následovaly, to 
vypadalo skoro jako na Klajdovce. Musely jsme se 
schovávat před hrozivým Hookem, ale nakonec 
jsme našly Petra živého a celkem zdravého (a po 
našem ošetření úplně zdravého, samozřejmě), a 
mohly se vrátit domů. Na klubovně se k nám 
přidalo ještě několik dalších a společně jsme hrály 
městečko Palermo. A pak jsme se pěkně v teple 
spacáčků koukaly na film (o Petru Panovi, samozřejmě), hezky s popcornem, a 
nakonec jsme mohly klidně usnout, jelikož na klubovně se i přespávalo. Ráno 
jsme se akorát stihly nasnídat a uklidit, ovšem alespoň malinkatá polštářová 
bitva nemohla chybět...  
 
Registrace 
Letos je nás registrovaných 62, což je krásné číslo. Chtěla bych poděkovat 
všem, kteří včas zaplatili registraci. A doufám, že nás počet jen poroste. 
 
Narozeniny 
 
4. Stefanie 
 
5. Lucka R. 
 
7. David M.    
 
16. Bláňa  
 
Vtipy  
Honzíku, co to děláš? 
"Papám sekundové lepidílko." 
"Cože?" 
"ammmmmmmmm" 
Někdo klepe na dveře, pán otevře a tam stojí malá smrtička s 
malou kosičkou a povídá: "Pane přišla jsem si pro vašeho 
křečka." 
Pán říká: "Neotravuj a vypadni." 
Za půl hodiny znovu někdo klepe na dveře, pán otevře a tam 
stojí velká smrt s velkou kosou a malá smrtička s malou kosičkou. 
Ta malá říká: "Mami, to je on..." 
 



Přijde malý indián k náčelníkovi a ptá se ho: "Proč mají indiáni tak ošklivá 
jména?" 
"Jak ošklivá?" odpovídá náčelník," tobě se nelíbí silný medvěd, nebo bystrý 
sokol?" 
"Líbí." 
"Tak o co ti vlastně jde, smrdutý skunku?"  
 
Jak poznáte, že fax poslala blondýna ? …Nalepila na něj známku 
 
Proč si policisté stále olizují hodinky ? Protože Tik-Tak má jenom dvě kalorie 
 
Služební pes sice zadržel pachatele, ale pouta jsem mu musel nasadit já. 
Zadržený při zatýkání kousal, proto to asi služební pes nevydržel s nervy a 
kousl ho také. 
 
 
Nevíte co doma dělat??? 
Neztrácejte hlavu, poradím vám. 
Jednoho dne, když jsem měla angínu, strašně 
jsem se nudila, 
 a tak jsem si jen tak ze srandy začala 
vymalovávat omalovánky. 
Začalo mě to strašně bavit,        a tak jsem 
malovala víc a víc a víc. 
Tady je ukázka z toho, co jsem vytvořila. Nahoře 
je originál a pod tím to, co jsem vymalovávala. 
Přeji příjemnou zábavu. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


