
Slovo šéfredaktorky   březen/15 
„Musím přece snést dvě nebo tři housenky, když chci poznat 
motýly…“ A Květina má pravdu. Stejně tak jako musíme snést 
housenku, aby přišel motýl, musíme také přečkat zimu, aby 
přišlo jaro, déšť, abychom viděli duhu, hádku, abychom se mohli 
usmířit, a pád, abychom uměli vstát. Přestože bychom si to 
strašlivě přáli, nic není jen tak. Všemu předchází nějaká událost 
a taky má svůj dopad. A rozeznat ty špatné momenty od dobrých 
je mnohdy těžší než se s nimi vypořádat. A když si nevíme rady, 
vždycky se můžeme obrátit na kamaráda ze skautu, ten je vždy 
připraven!    
 
Co nás čeká v březnu? 

• 14. 3. Výlet na počest 25. výročí oddílu 

• 20. 3. Veselý pátek 

Slovo NOVÉ vedoucí 
Je to pro mne velmi slavnostní okamžik, když si tu tak sedím a 
přemítám, co by se při tak historicky významné příležitosti 
hodilo napsat. Vždyť úplně první Slovo vedoucí člověk píše 
jenom jednou za život! A aby bylo jasné, že to vůbec neberu na 
lehkou váhu, důkladně jsem se na to připravila (to abych hned na 
poprvé neudělala nějaké to faux pas, jak je mým zvykem). 

Přečetla jsem si snad všechna předešlá slova svých 
předchůdkyň a musím před nimi smeknout, jelikož 
všechna měla hlavu a patu a u nejednoho jsem se 
dost pobavila. A pak jsem si řekla, že bych tohoto 
mohla využít k odpovědi na jednu otázku, kterou 
teď slýchávám opravdu často (k mému potěšení už 
vytlačila z první příčky vskutku oblíbenou: „Jak je 
ve Zlíně?“). Tedy: Jak se cítíš jako vedoucí? 
A povím vám to narovinu. Není to vůbec zlé! 

Zpočátku jsem měla krapet obavy, protože jistě uznáte, že 
Šmako s Káťou byly prostě perfektně sehraná dvojka. Ale 
naštěstí mě v tom nenechaly, všechno promyslely a připravily a 
stále mi pomáhají. Samozřejmě že tuším, že ty těžší věci se 
začnou teprve vynořovat, jelikož člověku se nesmí hnedka říkat 
to nejhorší ☺ 
O víkendu jsme měly radu a já se teď na ty kostlivce ve skříni 
skoro začínám těšit (ale opravdu jen skoro a ne že mi tam bude 
někdo schválně nějaké schovávat). Protože jsem znovu viděla (a 
hlavně teda slyšela ☺), jaké super lidi mám kolem sebe, jakým 
nadšením a nápady hýří a že být vedoucím rozhodně neznamená 

být na věci sám. A jelikož nadšení je nakažlivé, už se na všechno, co nás čeká, 
obrovitánsky těším! Tak se těšte se mnou a nenechejte si uniknout jedinou příležitost, 
kdy se všichni uvidíme! Bude to žúžo!  
 
Vaše Bláňa 

 
 
 
 

Střediskový ples 
 
Stejně jako i předchozí roky se letos konal všemi oblíbený střediskový ples. Konal se 
14. února, což je zrovna Valentýn, proto bylo zvoleno téma ,,Love is in the air". 
Plesovali jsme v prostorech naší oblíbené kavárny Trojky, kde jsme mohli tančit a 
dokonce si užít i pár her :) I přesto, že nás přišlo docela málo byla atmosféra skvělá, 
dokonce jsme měli možnost ochutnat dobroty vyrobené Mate, Ewou a Peťou :) Ples byl 
prostě skvělý, doufám, že si ho budu moct užít i příští rok.  
 

Lucka :) 
 



 
Bruslení 
V sobotu 14.2.2015 se nás na Staré osadě sešlo přesně 9. Nastoupily jsme na trolejbus a 
jely na zastávku zimní stadion, kde jsme vystoupily a přešly ke kluzišti za Lužánkami. 
Jakmile jsme měly vstupenky, rychle jsme si šly nazout brusle a vydaly se na kluziště. 
Každý si bruslit podle sebe a pak jsme si zahrály i honču. Po zhruba dvou hodinách 
jsme se vyzuly z bruslí a přesunuly zpět na zastávku odkud jsme se vydaly na Starou 
osadu. Myslím že to byla velká zábava a všem zúčastněným se to líbilo. 
                 Šimi 
 
Zprávi čky ze střediska - únor 

- Středisko podalo žádost o dotace na činnost na Městskou část Brno – Židenice 
- Starší vedení střediska uspořádalo zážitkovou víkendovou akci pro rovery a 

rangers. Zúčastnilo se 8 holek a 6 kluků.  

zapsal Štěpán 
 

 
Skautské  zákony   
Úvod: Jednou jste jsem přišly, nebo vás sem někdo přivedl a nebo jste o Skautu slyšely. 
A víte co vám tedˇ povím, že jste uděly tu nejlepší věc ,protože  skaut je to nejlepší co 
vás v životě potkalo. Přišli jste sem a staly se benjamínkem a, pak jste postoupily o 
úroveň dál a staly jste se světluškou říkáte si, že jste fakt dobrý a učíte se 
světluškovské  zákony učíte se jak je požívat, jak se podle toho chovat a už budete 
někdo jiný ten, který se už nějak umí starat o sebe. Ale najednou jste vyrostly a  máte 
víc let a stanete se skautkou . Být skautkou je těžká úloha, protože se jenom  neučíš ty 
se to snažíš pochopit, aby si to pak mohla roznášet dál: např. ve škole si všichni hrajou 
na chytrý, ale ty příjdeš s něčím co oni ani sami neví a s těch chytrých se stanou hloupý. 
A když příjdeš do skautu tak jim máš co říct že si poučila spolužáky co je to skaut .Ale 
teď se budeme hlavně bavit o skautských zákonech: naučí tě, jak 
by ses měla v životě chovat, pomáhat a co dělat .Proto vám budu každý měsíc psát co 
jaký zákon znamená co dělat a jak se chovat. První bod skautského zákonu zní : 
Skautka je pravdomluvná , být pravdomluvnou skautkou taky vyžaduje odhodlanost a 
trpělivost ,všichni se snažíme říkat pravdu, ale někdy nám nějaké slovíčko ujede a to už 
je zase malá lež . Ale mezi pravdomluvnost taky patří že se navzájem nepomlouváme 
za zády. Tak se zkusme  měsíc říkat pravdu a snažit se to zlepšit a možná se zlepšíme 
my sami a potom z toho budeme mít větší radost ,něž jsme měli předtím . Druhý bod 
skautského zákona zní: skautka věrná a oddaná to znamená že usilujeme o pěkné 
vztahy, jsme hrdé na místo, kde bydlíme nebo odkud  pocházíme a ,že leccos vydržíme 
a jsme schopni nést těžkosti ,které to přináší, každý z nás má svůj názor, který nemění, 
jak se hodí. Proto zkusme dva týdny být věrný a oddaný. Každý měsíc do klubovny 
nalepím 2 obrázky, které nám pomůžou si skautský zákon zapamatovat  a naučit.  
Těším se na vás v další  Bíle směsi  

Dáda 
 
Tutkovo tragikomické vyprávění 
,,Takže to mi jako chceš říct, že jsi ty dokumenty, ty důležité dokumenty, ztratil?!" 
Vykřikla jsem na Piškota, který očividně nejevil zájem o výpravu a dělal pitomosti v 
naší klubovně, protože se Jahodě naboural na schůzku a o svou družinu nejevil zájem. 
,,No jako ne ztratil, spíš je nemůžu najít..." ,,Víš o tom, že jich bylo hodně a jsou to 
originály, takže je budeme muset udělat znovu?!" ,,No jako jo no..." ,,No jako je najdeš 
jo?!" Zavrčela jsem. ,,No jako pokusím se o to..." Měla jsem sto chutí řvát, ale radši 
jsem zhluboka dýchala. ,,Takže Piškotku můj zlatej, pokud jsou ty dokumenty v černé 
díře, budeš tady se mnou po schůzce a všechno to sám napíšeš. Dokud to nedoděláš, 
nepůjdeš domů." ,,Šakoo, nebuď tak krutá!" Naoko brečel, aby mě obměkčil. ,,Klidně 
budu, pokud se nebudeš chovat zodpovědně. Běž za svou družinou." Řekla jsem, dál se 
o jeho prosebné kecy nezajímala a vyhodila ho z klubovny. Blbeček. Jó, kéž by se 
choval aspoň trošku hezky k Jahodě, to by bylo o něčem jiným... 
,,Vážně nepotřebujete pomoct? Můžu tady zůstat..." Řekla nejistě Jahoda po schůzce a 
přešlapovala. ,,V pohodě! Člověk na něj musí být přísnej, aby něco udělal a ty bys ho 
po prvním dopisu pustila domů. Nech to na mě! Jo, nemáš se náhodou učit fyziku?" 
Vzpoměla jsem si. ,,Jo, ale to zvládnu o přestávce a na-" ,,Žádný takový! Tadyhle 
Jahoda se musí učit, aby měla dobrý známky, ne?" ,,Ale-" ,,Žádný ale, já to tady s 
Piškotem zvládnu a ty běž domů. Holky se dneska byly dost divoký takže bye bye!" A 
zavírala jsem před ní dveře. Chudinka by z Piškota ještě zešílela. 
,,Takže, jdem na první dopis. Ten bude od císaře a musí ho najít na nádraží. Bunkr tam 
psal nějaký pitomosti, tak to aspoň máme šanci změnit." Zapáleně jsem vzala papír a 
pero a začala psát dopis od ,,císaře" pro první šlechtický rod. Pak jsem si uvědomila, že 
Piškot nic nedělá. ,,Co je?!" Nějak se debilně culil a zhuleným hlasem řekl: ,,Nic, 
pracuju.." ,,Ty pracuješ? Houby!" Hodila jsem po něm vražedné A3 a nasupeně jsem si 
odsedla. ,,Varuju tě - naštvaná Šaka není nic pěknýho." ,,Znám tě tolik let. Myslíš, že to 
nevím?" Zaculil se. Pitomě. Piškot. ,,Udělej mapy." Řekla jsem ledově a dál si ho 
nevšímala. 
 
Tutek 
 
(Ne) Přesné dějiny  
 
Máme tu další díl této rubriky. Pro ty, kdo jste si ji minule nepřečetli, jde tu o to, že zde 
objasním, vysvětlím či upřesním některé události z naší či světové minulosti. 
 
Shakespeare Hamleta nevymyslel! 
 
Když se řekne Shakespeare, pravděpodobně se ti vybaví slavná divadelní hra Romeo a 
Julie. Jedna ze Shakespearových her je však ještě slavnější - tragédie o Hamletovi. Je to 
dost možná Shakespearovo nejpovedenější dílo, ale nevzniklo v jeho fantazii! Hamleta 



vydal v roce 1604. Až 400 let poté, co ho vytvořil dánský kronikář Saxo Grammaticus. 
Hrdina se tehdy jmenoval Amleth. Ale, to už nespravíme a ať to vymyslel kdokoli, 
Shakespearova verze je ta nejznámější. 
 
Pyramidy pravděpodobně nestavěli otroci! 
Pouze upozorňuji, že tato informace není podporována všemi vědeckými prameny, ale 
opravdu jsem je ověřovala na několika zdrojích! 
 
Také tě fascinují egyptské pyramidy? Jenže napadlo tě někdy, kolik otroků při jejich 
stavbě trpělo do úmoru, tahalo těžké kamenné kvádry na horkém slunci? Zřejmě žádný! 
Podle nálezů z posledních let to nebyli otroci, ale svobodní dělníci, kteří stavěli slavné 
pyramidy. Za těžkou práci dostávali zaplaceno a aby měli dost sil servírovali jim 
kvalitní maso. Ale jak na toto vědci přišli? V blízkosti pyramid objevili hroby 
zemřelých dělníků. Jen bezvýznamného otroka by Egypťané nikdy vedle hrobu faraona 
-považovaného za boha- nikdy nepohřbili! 
 
Takže, druhý díl úspěšně přečtený! Znovu píšu, pokud by jsi chtěl ověřit si nějakou 

informaci, legendu, povídku či jinou událost, neváhej napsat 
na můj e-mail:elinkava@klikni.cz !  
 
Lemonovo fenomenální  VOKNO 
Čaukos nadšenci. ☺ Mám z vás obrovskou radost. Velice jste 
mě potěšili, protože mi došlo plno zajímavých a 
nezodpovězených otázek, což mě velice těší. ☺ Jsem z vás 
nadšená. ☺ A protože mi došlo mnoho dotazů tak nebudu 
zdržovat a jdeme na to. ☺ Bohužel se mi sem všechny dotazy 
nevešly. Ale nezoufejte, určitě je najdete v dalším čísle. A 
nezapomeňte mi nadále posílat vaše záludné otázky na email: 
iguzka@seznam.cz. Budu se na vás těšit v příštím čísle. ☺ 

Váš Lemounek. 
 
-Víte, že průměrný člověk prospí za život 25 let? 
-Víte, že se nemůžete sami polechtat? (Vím, že jste si to teď zkusili. :D) 
-Víte, že v Číně je zakázáno objímání stromů? 
-Víte, že většina rtěnek obsahuje rybí šupiny? 
-Víte, že pavouci mají průhlednou krev? 
 
Jak může štěně přijímat potravu, když je v břiše své matky? (Pocahontas) 
Milá Pocahontas, 
u psů to probíhá stejně jako u lidí. I když se to nezdá, spadáme do stejné kategorie jako 
psi. Jsme totiž savci. To znamená, že štěně v břiše své matky příjmá potravu pomocí 
pupeční šňůry. Tato trubice vede potravu z břicha matky do břicha štěněte. Štěně se 

narodí slepá a hluchá, až teprve po 12nácti dnech otevřou oči. Děkuji za dotaz 
Pocahontas. ☺ 
Je rajče ovoce nebo zelenina? (Šimi) 
Milá Šiminko, 

Na tuto otázku je velice složité odpovědět, ale pokusím se ti to alespoň trochu nastínit. 

Nejvyšší soud Spojených států ve sporu Nix vs. Hedden v roce 1893 rozhodl, že rajče je 

zelenina. Tento zdánlivě banální problém měl své ekonomické opodstatnění. Na ovoce 

se tehdy nevztahovala dovozní cla, kdežto na zeleninu ano. V roce 2005 ale proběhl v 

USA na toto téma další soud. Od té doby ho například v amerických státech Tennessee 

a Ohio vedou jako ovoce. Mezi ovoce je zařadil v roce 2011 i Evropský parlament. 

Pokud se ale podíváme na jeho domovinu, zjístíme, že zde se rajče vyskytuje jako 

vytrvalý keř. A z tohoto pohledu by tedy rajče mělo být pro botaniky ovoce. Kdo to ale 

rozsoudí? Děkuju za dotaz Šimi. ☺ 

Proč ve dne můžeme vidět M ěsíc? (Tutek) 

Milý Tutku, měsíce jakožto objekt ve vesmíru je slabě viditelný i přes den, ale zdaleka 

se to nerovná jeho záři v noci. Nejvíce přes denní svit je vidět ráno, kdy není obloha 

tolik prosvícená od Slunce. Za to v noci nám kontrast s temnou noční oblohou tento 

zážitek umožní. Měsíc nesvítí vlastním světlem, pouze světlo odráží a to světlo 

sluneční. Nicméně, jako „odražeč“ slunečního světla je Měsíc velmi slabý, jelikož 

poměr světla dopadnutého na povrch Měsíce a odraženého je jen 1/10 přijatého 

slunečního světla. Proto Měsíc ve dne není soupeřem pro naši nejbližší hvězdu. 

            Jak na to? 
Ahoj všichni!, dnes jsme tu opět u téhle rukodělné rubriky a dnes si vyrobíme něco 
jednoduchého a 
Něco, co se v chladných dnech bude hodit každé slečně, která nechce mít popraskané 
rty. Pokud už tušíte, že si vyrobíme balzám na rty, tak tušíte správně! ☺ 
Budeme potřebovat: bílou vazelínu (koupíte v lékárně za cca 33 Kč) 
                                       nějaké hezké barevné stíny 
                                      vonné kapičky  
                                      a nějakou nádobku na samotný balzám 
Pokud máme všechny potřebné suroviny nachystáme si nádobku, kterou plně naplníme 
vazelínou a nakapeme do ní vonné kapičky. 
Pak do ní naškrábeme barvy očních stínu, podle toho jaký odstín balzámu chceme a 
pečlivě rozmícháme. Na dvacet sekund dáme do mikrovlnky, ještě jednou zamícháme a 
pak na několik hodin dáme do ledničky. 
Je hotovo! ^^ doufám že vám balzám ještě poslouží a zas za měsíc Bobo :**** 



 

NEJZNÁM ĚJŠÍ SOUHVĚZDÍ – 2.Malý vůz (Malý medvěd) 
Malý vůz je také často nazýván Malý medvěd. Můžeme ho nalézt na severní obloze po 
všechna roční období. Obrys Malého vozu je tvořen sedmi hvězdami, podobně jako u 
Velkého vozu. Dvě jasnější hvězdy, které tvoří zadní kola (oj), se nazývají „strážci 

pólu“. Ale nejdůležitější hvězda tohoto 
souhvězdí je Polárka (poslední hvězda oprati 
vozu, konec ocasu Malého medvěda) kvůli 
své blízkosti k severnímu pólu.  Bývala 
označována jako „vedoucí hvězda na obloze“, 
protože udávala směr k severu. Za starých 
dob, kdy lidé ještě neznali kompasy, byla 
jediným ukazatelem směru. O souhvězdí 
Malého vozu je také mnoho bájí a pověsti. A 
tady je jedna z nich: 
Podle řecké báje Arkas, syn arkadské 

princezny a Dia, byl přeměněn v medvěda v okamžiku, kdy vrhal oštěp na svou matku, 
proměněnou v medvědici. 

Stefanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Narozeniny 
• 4. 3. Jíťa  

• 8. 3. Ivka 

• 11. 3. Tera 

• 14. 3. Tutek 

Přeji nezapomenutelné narozeniny!  
 
 

 
 
 
 
 Čajocha se Zippy 
Čauahoj! Tohle je má druhá recenze. Sice trochu pro starší, ale to nevadí.  
Tentokrát jsem vybrala úžasnou detektivku od mého nejoblíbenějšího spisovatele Dicka 
Francise. Jmenuje se Relfex a je o dobrém žokeji a fotografovi, kterému umře jeho vzor. 
Po jeho smrti, začíná zjišťovat spoustu záhadných věcí a dostává se do různých 
šlamastik. 
Kniha je napínavá, velice zajímavá a také styl, kterým pan Francis píše, je úžasný. 
Nemám ponětí jak, ale tenhle prostý svazek papírů s písmenky je prostě jedním slovem 
"výborný"! Je až neuvěřitelné, co takové maličkosti dokáží.  
Rozhodně doporučuji těm, kteří mají focení moc rádi. A hlavně těm, co svoje fotky 
nejradši schovávají. 
 
A co za čaj? Jednoznačně zelený. Nejvhodnější druh by byl čínský Yun Wu, což 
znamená čaj mraků a mlhy. Povzbuzující, nahořklý a pořádný hrnek tohoto čajocha 
vám dopřeje to nejlepší potěšení k téhle knize. 
Tak se mějte, 
Vaše Zippynka:-) 

 

Junák - svaz skautů a skautek ČR, 

středisko Slavkov u Brna 

vás zve na 

25. Junácký slunovrat  s tématem     

"Z pohádky do pohádky" 

Uskuteční se 28.3.2015 ve Slavkově. 

Sraz: v 8:00 na Slavkovské střelnici 

Na vítěze jednotlivých kategorií čekají pěkné ceny. 

Drobné občerstvení a pitný režim zajištěn. 



Startovné 30Kč na osobu. 

Podrobné informace na www.junakslavkov.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


