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Poselství tohoto měsíce: 

Poslouchejte rodiče  

a Mate. 

Neztrácejte inspiraci 

jako Mate. 

A mějte se rádi 

s Mate. 

 

Milujte Mateiny narozeniny!!! Nebo aspoň ty svoje. 

 

Na co se v dubnu můžeme těšit? 

 1. 4.  oddílovka 

 7. 4.   VIDA 

 18. 4.  Výlet s rodiči 

 24. - 26. 4. Ivančena 

Slovo vedoucí 

Říkám si tak, že posledních pár měsíců je 

dost senzačních, protože vlastně pořád 

něco slavíme. V únoru to byl Den 

sesterství, v březnu jsme zase gratulovali 

našemu oddílu a tento měsíc máme opět 

všichni důvod k oslavě! 24. dubna má 

totiž svátek patron všech skautů. A tak na 

svatého Jiří vylézají hadi a štíři a ještě 

k tomu skauti a skautky v kroji. Možná si 

říkáte, že je to zbytečné brát si na sebe 

třeba do školy kroj, protože se na vás všichni budou 

koukat, vaše angličtinářka vás bude považovat za ideální 

téma ke konverzaci na začátku vyučování. Pak půjdete po 

městě a budete přemýšlet, jestli je to vážně dneska, jelikož 

kolem sebe neuvidíte jediného dalšího odvážlivce. Ale 

věřte mi, že když ráno přece jenom vyměníte svůj supr 

outfit za ještě suprovější outfit v podobě skautského kroje, 

bude to stát za to.  

V kroji jsem si celé odpoledne vykračovala po městě. 

V kroji jsem si byla vyzvednout řidičák. V kroji jsem 



strávila jako jediná z naší školy celé vyučování. A když se končilo, kamarádka 

mi překvapeně sdělila: „Jé! Ty máš na sobě ten skautskej obleček, žejo?“ No, 

jednoduše kromě švandy si můžete celý den užívat bezvadný pocit, že na rozdíl 

od té spousty lidí okolo jste skauti, jste na to hrdí, nestydíte se za to a nebojíte 

se to ukázat. A pokaždé, když se pozdravíte s někým stejně oblečeným, jako 

jste vy sami, koho jste předtím v životě neviděli, uvědomíte si, že kroj není ani 

zdaleka to jediné, co nás všechny spojuje.  

Ovšem ani s dostatečnou výbavou kuráže není vůbec od věci zajít někam, kde 

tutově na nějakého toho skauta narazíte. Třeba radši už den předem na mši se 

skauty za skauty k Augustinovi, nebo pokud vám to věk dovolí, rovnou na 

výpravu na Ivančenu! Takže hurá do kroje (protože ty naše jsou zdaleka 

nejhezčí, minimálně v celém Brně. )! 

 

Vaše Bláňa  

VÝLET S RODIČI A VČELKOU MÁJOU 

Venku začíná jaro!! Svítí sluníčko, ptáčci štěbetají, všude 

rostou krásné kytičky a dny jsou delší. Taky tě to láká 

vyrazit si na pořádný výlet? V tom případě neváhej, vezmi 

svoje rodiče, sourozence, tetičky, strýčky, babičky, 

dědečky, kamarády… No prostě kohokoli, nebo jenom sám 

sebe a přijď si užít jaro v sobotu 18. 4. 2015 s Včelkou 

Májou  (a taky se svým oddílem). 

Sraz: v 8:45 na Staré osadě 

Předpokládaný návrat: v 16:30 tamtéž 

S sebou: sportovní oblečení a obuv, jídlo a pití na celý den, blok, psací potřeby, 

šátek, 2 jízdenky MHD na 60 minut (nebo šalinkartu) a 15 Kč (starší 15 let 20 

Kč). 

Půjde se převážně po polní cestě, takže je na zvážení, jestli s sebou brát 

kočárek, nebo ne. 

Na všechny milovníky jara se velice těší Peťa (739 578 949), Naty 

(731 337 308) a Včelka Mája  

 

VIDA aneb science centrum 

Před měsícem jsme s Pekošem 

navštívili tohle úžasné zábavně-

technologicko-dobrodružné centrum, 

které mě naprosto dostalo. Říkala jsem 

si, že musím také s kámošema ze 



skautu, zkusit uvést počasí, potopit ponorku, změřit si stisk ruky, zkusit jízdu na 

kole v 8 metrech, či si zahrát na obří klavír. Tohle a ještě víc budeš mít možnost 

si zkusit 7. dubna! 

Sraz: 7. dubna, Stará osada v 15:30 

Návrat: tamtéž 18:30 

S sebou: 2 lístky, malou svačinku, 110 Kč a telefon na mamku nebo taťku 

(pokud by mohlo vaše dítě odejít samo, tak mi prosím dejte vědět) 

Pro koho: prý je to již od batolecího věku. Takže jsou zváni benjamínci, 

světlušky/vlčata, skautky/skauti, roveři, rangers a vedení  

Už se na vás všechny moc těšícím – jo a pokud to nestíháte na sraz, třeba ze 

školy, dojeďte později, jen dejte vědět, ať to máte levnější. 

   Na všechny se tůze těším, Šmakinka (721160576) 

 

 
 

25. let výročí oddílu 

Ráno jsme se potkali na nádraží v Židenicích. Po příjezdu 

na místo jsme se rozdělili od nejmladšího po nejstaršího 

člena a utvořili skupinky. Hráli jsme spousty her. Taky jsme 

si udělali čas na svačinku, kterou jsme měli s sebou. Díky 



tomu, že jsme špatně odbočili, ocitli jsme se na kraji skály, kde byl nádherný 

výhled. Počasí nám moc nepřálo, občas padal sníh, občas pršelo, ale nám to 

nevadilo. Výlet k výročí jsme si užili a moc nám všem líbil. :) Teď už stačí jen 

oddílu popřát VŠECHNO NEJLEPŠÍ !!!!!!!  

Áďa 

VESELÝ PÁTEK 

V hojném počtu jsme se sešly v klubovně, abychom udělaly tento pátek 

veselým. Zasadily jsme si osení do krabičky od Ramy, kterou jsme 

ozdobily. Dále jsme vyráběly ovečku z papíru. A neuhodnete, co měla 

ovečka místo srsti. Pocorn! Zbylý popcorn jsme snědly. 

Osení jsme si odnesly domů, kde jsme jej na okenním parapetu zalévaly 

a…zalévaly. Mně už se zazelenalo. A Vám?  

Veselý pátek se mi líbil. Kdo chyběl, o hodně přišel! 

 

Narnie 
 

 

 

 

 

 

Tento 

víkend jsme se s Káťou/Vilémem vydali na 

celorepublikový seminář pro revizní komise, výchovné 

zpravodaje a vedoucí středisek, okrsků a další. Možná 

si říkáte, co to vůbec znamenají ty pozice v minulé 

větě. Je to naprosto jednoduché. Revizní komise se 

stará o peníze a majetek, který ve středisku máme. U 

nás ve středisku se o tom moc neví, tak se šla Káťa 

s Vilémem dozvědět, jak na to. A já jsem byla v sekci 

výchovných zpravodajů, jelikož tuto pozici mám teď 

na středisku za úkol. Dozvěděla jsem se spoustu 

novinek. Třeba jak motivovat k plánování, něco o 

personalistice,  v sobotu jsme se bavili o náplni práce 

výchovného zpravodaje, o činnovnickém slibu nebo 

taky o vzdělávání rádců. I díky těmto všem 

přednáškám, mám spoustu nápadů, které se doufejme, 

podaří rozjet. Zatím mám v hlavě jeden, který se bude 

týkat všech rádců ve středisku. Tak se máte na co těšit! 



Tak doufejme, že se zase za čas udělá nějaký takový seminář a my se ho 

budeme moci zúčastnit. Akorát už asi nebude v Brně, ale zase v Praze nebo 

v jiném městě. Myslím si, že se to nelíbilo jen mě, ale i těm 150 ostatním 

skautům z celé České republiky. 

 Šmakinka 

P. S.: Dokonce jsem se mohla pobavit s náčelníkama, starostou, lidmi z  VRJ a 

tak (schválně jestli víš, kdo jsou tito lidé – doufám, že skautky/ti to ví!). 

 

Šmako 

Zprávičky ze střediska - březen 

- Vůdce střediska se zúčastnil motivační skautské akce Helpdesk. 

- Zúčastnili jsme se okresního turnaje v bowlingu a obsadili jsme krásné 

11. místo.  

 Štěpán 

Tutkův srdcervoucí příběh 

Název Tutkův srdcervoucí příběh se líbil tak moc, že je to oficiální a stálé 

pojmenování pro tuto povídku. 

Mohla jsem se zbláznit, protože jsem asi po půl roce vedla celou schůzku sama, 

neboť byla Jahoda nemocná a Miki jela na nějakou akci se školou. No ona 

pořád někde lítala a na schůzkách byla jenom dvakrát, ale díky ní máme větší 

volnost plánování všech akcí. Nějak jsem nepochopila, jak přesvědčovala 

vedení, abychom mohli mít tak deset akcí na měsíc, ale radši jsem se v tom 

nenimrala, ještě bych možná zjistila něco, co nikdo nesmí vědět. Nevím, co se 

s holkama stalo v době, kdy jsem jejich kecy o klucích, škole, seriálech (...) a 

novým komiksu neposlouchala (no já jsem je nikdy neposlouchala a nejspíš 

kvůli tomu je mezi náma taková bariéra), ale nejspíš je osobně navštívil Justin 

Timberlake, protože od minulýho měsíce (tzn. březen) byly jako vyměněný. 

Předváděly se na akcích s klukama, skákaly po neexistujícím lustru, dělaly 

všechno, aby mě odvezli ve svěrací kazajce a do toho mě pořád otravoval 

Piškot. 

  ,,Co zas chceš?“ Ozval se neidentifikovatelný sedící objekt, který byl rád za 

tichou chvíli v klubovně, když holky hrály hru po areálu. Proč ten objekt musím 

být já? Proč? „Hej, můžem si půjčit míč?“ Zeptal se Piškot.   

,,Hm, jak se říká?“ ,,Huh? Prosím...?“ 

 ,,Celou větou, vyznač skladební dvojice a urči druhy vět vedlejších. Rozjímej 

v maximální tichosti a zpracovaný úkol napiš na papír. Žádný škrtance!“ 



 ,,Ale Šako, ty seš na češtinu levá!" Smál se mi. ,,Samozřejmě, že nejsem! 

V češtině jsem dost dobrá a ty lžeš!" Bránila jsem se. Pitomec, nemá právo mi 

říkat, co umím a co ne.   

,,Ale neříkáš náhodou sama, že se snažíš psát dobře testy z češtiny a víc tě 

nezajímá?"  

,,No jo, jenže takhle to má každej, nikdo nemá rád češtinu, ale čeština se snaží 

mít ráda nás, jen jí tu lásku neopětujeme. Chápeš?" Piškot se už na něco 

nadechoval, ale radši jsem ho zarazila, protože strávil v naší klubovně více 

času, než je zdrávo, tak jsem ho vykopala pryč a holky za mnou přiběhly s tím, 

že mají úkoly hotové. 

   Zamykala jsem klubovnu a foukal silný ledový vítr, což bylo fakt super, 

protože jsem měla jen lehkou bundu. , 

,Ahoj Šako!" Řekl sladkým hlasem Piškot a skočil na mě.  

,,Čau, můžeš slízt? Moc by mi to pomohlo, chci jít totiž domů a jistá osoba 

mi  v tom brání." ,,Proč seš na mě tak zlá?" Řekl smutně Piškot, ale mě to bylo 

jedno, protože má nejspíš něco v plánu a zřejmě se to týká té výpravy, protože 

dostal za úkol vaření (Piškot+vaření=katastrofa).  

,,Ne, já za tebe vařit nebudu, zeptej se někoho jinýho." Řekla jsem nezaujatě. 

,,Tak si vem aspoň tu šálu, ať ti není zima..." Jen jsem na něj zírala, protože to 

řekl starostlivým tónem a ne tónem Piškot. Kolem krku jsem si tedy obmotala 

Piškotovu vínovou šálu a dál mi povídal o tom, jak mají hrozně moc věcí do 

školy a jak je ta matika těžká. Já jsem měla hrozně blbej pocit, protože to 

Jahoda měla stát místo mě, mít Piškotovu šálu a já jsem měla ležet v posteli s 

horečkama. Bylo mi to hrozně blbý.... 

 

Tutek 

 

HOKUS POKUS 

Tentokrát budeme potřebovat: 

1 syrové vajíčko 

skleničku 

ocet. 

Vajíčko ponoříme do skleničky s octem a čekáme. Pozorujeme, že se na 

skořápce dělají bublinky, to je oxid uhličitý, který ji rozkládá. Asi za jeden den 

se skořápka rozpustí a vajíčko je měkké, jakoby gumové a průsvitné. Můžete si 

ho vzít do dlaně a prohlídnout pod světlem. Chrání ho teď jenom pružné blány. 

Tak zase v dalším díle ahoj!  

zdraví Ponožka 

 



Ahoj všichni! Jelikož jsme si na jubilejním výletě nestihly povědět původní 

příběhy od bývalého vedení, tak vám to nyní budeme přinášet exkluzivně 

v Bílých směsích ;).  

V dnešním díle zážitek od Tery!     Sheia 

 

Pikanterie z doby vedeni Tery aneb proč se vyplatí chodit na rady 

Bylo to zrovna v době, když jsem měla státnice a musela jsem se dost učit. 

Zrovna se plánoval tábor, plánovala se jedna rada za druhou a úkoly lítaly 

vzduchem.  Tématem tábora byly tehdy letopisy Narnie. Pamatuji si to jako by 

to bylo včera, omlouvala a jsem se, že na příští radu nebudu moct dojít, protože 

budu slavit s kamarády na chatě úspěšně zvládnutého magistra, doufám. 

Všichni, že to není problém, že už se budou řešit jen detaily. Státnice i oslavy 

se povedly a jak se tak vrátím z oslav, volám Šmako, co se vyřešilo a jakou 

táborovou roli budu mít já... A Šmako na to jen: „Ty mas roli bobra.“ Žádné 

smlouvání mi nepomohlo. Šmako mi jen zdůraznila, že na rady mám chodit

  No a tak jsem začala řešit jak si takový kostým vyrobit, aby když už nic to 

bylo alespoň vtipné.. Hnědé vycpané triko, 

hnědé legíny, hnědá silonka na hlavu s oušky a 

dva kusy polystyrenu do pusy jako zuby. 

 

NEJZNÁMĚJŠÍ SOUHVĚZDÍ – Kasiopea 

Tak a je tu další díl této rubriky! Dneska 

se dozvíme něco málo 

o souhvězdí Kasiopey. 

Kasiopeu můžeme vidět 

v podzimních měsících, 

na severní obloze. Leží na opačné straně polárky proti 

Velkému vozu. Kasiopea nese podobu písmena „W“. 

Souhvězdí leží v Mléčné dráze a je velmi bohaté na 

hvězdy. V roce 1572 se  v tomto souhvězdí objevila 

jasná nová hvězda a jejím pozorováním se zabýval 

Tycho de Brahe, a proto se jí říká Tychonova hvězda. A 

samozřejmě i k tomuto souhvězdí se váže řecká báje: 



Královna Kasiopea se vychloubala, že je krásnější než vodní nymfy Néreidy. 

Poseidón proto na celou zemi poslal mořskou nestvůru. Naštěstí všechny 

zachránil Perseus. Kasiopea bývala nazývána „hvězdná etiopská královna“, 

protože se po smrti dostala mezi hvězdy. Avšak Néreidy dosáhly aspoň toho, že 

byla umístěna blízko pólu, a tak musila každou noc trávit polovinu času hlavou 

dolů, aby se neučila skromnosti a zbavila se vychloubavosti. 

Stefanie 

 

Beran 21. 3. až 20 .4.  

Beran má odvahu, rozhodnost, cílevědomost, temperament, iniciativu, nadšení, 

činorodost, sebedůvěru, upřímnost, bojovnost a silnou vůli. Beran nerad 

pracuje. Očekává, že druzí vyřídí každodenní nepříjemnosti a nejlépe se 

postarají i o finanční zabezpečení. Je hádavý. Beran má pocit, že vždy ví vše 

nejlépe. Je netrpělivý. Vrhá se do všeho bez rozmyslu. Bývá necitelný, 

agresivní. Rychle zapomíná na pomoc, kterou mu druzí poskytli. Je malicherný 

a velmi kritický k drobným nedostatkům. Beran má ve znamení planetu Mars, 

ta mu dodává velkou energii, kterou využívají v zapálenosti pro všechny jeho 

plány, ale i pocit sebedůvěry, spontánního jednání  a boje. Beran má barvu 

červenou, živel oheň a jeho protiklad je znamení Váha. Berani jsou lidi 

kamarádští, přátelští a veselí a mají silně vyvinutí smysl fair play. Mají velký 

elán a chuť pouštět se stále do nových věcí a mají dost nápaditosti a inteligence, 

aby si poradili i s nejsložitějšími úkoly a s tím jim pomáhá jejich humor. 

Slavné osobnosti ve znamení Berana: Lucie Bílá, Jan Ámos Komenský, 

Adolf Hitler, Vlasta Burian, Leonardo da Vinci Mariah Carey, Claudia 

Cardinalová, Giacomo Casanova, Joan Crawfordová, Betty Mac Donaldová, 

Albert Einstein, Vincent Van Gogh, Scarlett O´ Harová, Dagmar Havlová, 

Bohumil Hrabal, Charles Chaplin, Jarmila Loukotková, Eddie Murphy, Diana 

Rossová, Jan Svěrák, Olga Šípková, Marlon Brando. 

Takže ten, kdo má znamení berana, tak si myslím, že nemá žádné problémy s 

kamarádstvím. A doufám, že poznáte někohoz slavných osobností. Hlavně to 

neberte jako kritiku. 

 

Narozeniny 

 

1. Adélka 

5. Ivanka 

30. Dáda 

3. Mate 

12. Sheia  

http://lada.chytrackova.sweb.cz/space/czech/nazvy.htm#perseus


7. Anička R. 

4. Veve 

 

 


