
Slovo šéfredaktorky   Květen/15 
Konečně tu máme opravdové jaro! Vždycky se na něj těším 
celý rok! Tak si ho hlavně musím stihnout pořádně užít. 
Cítím, jak na mě společně s jarem přišla neobyčejná 
motivace a chuť mít radost z maličkostí, stavět se výzvám.   
Snažím se to tedy i uplatnit ve skautu. Tak pojďme mít 
radost společně! Třeba na piknik nebo družinkovou akci! 

Mate 
Co nás čeká v květnu? 

• 6.5  Oddílovka 
• 8. - 9.5  Noční larp 
• 13.5  Piknik 
• 15. - 17.5 Družinové akce 

(Benjamínci) 
• 22. - 24.5 Družinové akce 

(Konvalinky, Bledule, Kopretiny) 

 
Slovo vedoucí 
Možná si někdy říkáte, jestli se nám i v běžném životě 
vyplatí, že ve skautu musíme na výletech a výpravách 
našlapat kilometry, bolí nás nožičky, v lese po nás leze 
kdejaká havěť a do toho všeho po nás někdo chce, 
abychom používali mozek a mapu, a tak dále. A musím vás 
ujistit, že vyplatí ϑ Zrovna před chvílí jsem se vrátila z 
dvacetikilometrové procházky okolo Zlína, kterou jsem 
musela povinně absolvovat na naší škole (pokud jsem se 
nechtěla zúčastnit fotbalového turnaje nebo maratonu 
aerobiku, což jsem teda nechtěla). A na rozdíl od velké 
části svých spoluúčastníků jsem si to perfektně užila a 
přehodnotila jsem krapet názor na své schopnosti. Tak 
například, nebudu nikomu namlouvat, že jsem kdovíjaký 
specialista na orientaci v terénu. Ale zase vím, že turistická 
značka většinou vede dvěma směry, což nemohla pochopit 
skupinka asi dvaceti vysokoškoláků, které jsme se snažili 
se spolužáky přesvědčit, že jdou opravdu opačně. Byli 
vskutku zatvrzelí. Taky vím, že pohorky jsou na výlet lepší 
než holínky nebo polobotky a nepřekvapí mě, že jsou v 

lese kořeny. Takže zatímco my jsme se radovali, že svítí sluníčko a nejdeme po 
asfaltu, za zády jsme slyšeli asi tohle: „Je to fakt děs, už jsem tak unavená, že 
ani nemůžu mluvit, už mě ty kořeny nebaví, připadá mně, že chodíme furt 
dokola, pořád přes kořeny. Ne! Proč už nemůžeme vylézt z tohohle strašnýho 
lesa!? Loni jsme šli jenom po rovině, to snad budem příští rok lézt po stromech, 
nebo co?!“ Každá naše světluška by to zvládla o sto tisíc procent lépe, to je bez 
debat. No, jednoduše, vyjít si někam do přírody víckrát než jednou do roka je 
prostě fajn! Člověk by nevěřil, co pak všechno zvládne. Třeba vyrazit pěkně do 
hor na Ivančenu, jako Bledule a Konvalinky na závody, nebo jako Bobo s 
Natkou, které se neohroženě přidaly k organizování letošních Svojsíkáčů, 
přestože jsou tam nejmladší. Takže hurá na květen, kdy nás čekají družinkové 
výpravy a taky piknik, což je obojí venku, což je prostě naprosto fajn!  

Vaše Bláňa 
 
 
 
 

  

 

 

Pro koho? Pro malé i velké  

Sraz: 13. 5. v 16:15 před klubovnou 

S sebou: upečenou dobrotu, se kterou se hodláte 

pochlubit před ochutnávači (na vítěze čeká cena), pití, deku 

Návrat: v 18: 00 před klubovnou (budeme na Bílendě) 

Kontakt:  Eva Fullerová (Mánička) 608 100 044 
 
Družinová výprava Konvalinek 
O víkendu 22. - 24. 5. 2015 se bude konat družinová výprava Konvalinek (je 
tedy určena pouze pro mladší skautky). Pojede se do Adamova. Je velice 
důležité, aby všechny Konvalinky jely, protože se zde dozvíme, jak to nakonec 
dopadne s Percym, Annabeth a Groverem v podsvětí. Půjdeme na procházku 
krásnou přírodou, zahrajeme si spoustu her a dokonece si promítneme i film. :) 
Bližší info se dozvíte na nejbližší schůzce.  
Peťa a Naty 
 
 
 
 



Družinková výprava Bledulí! 
 
Pokud jsi skautka z družinky Bledulí, rozhodně si zarezervuj víkend 22. - 24.5., 
protože se pro Tebe (ANO PŘESNĚ PRO TEBE!) chystá naprosto skvělá 
družinková výprava! Veškeré info Ti předají rádci na družinkové schůzce. :) 
 

Noční larp pro skauty a skautky 13+ 
Ahoj, zdravím všechny skautky a skauty tarší třinácti let 
 
Chceš se zúčastnit něčeho, co tu nikdy nebylo? Něčeho, co si 
snad ještě ani nikdy nezažil? Něčeho, kde zažiješ dobrodružství, 
napětí, adrenalin i zábavu, kde budeš muset spolupracovat, 
podávat velké nasazení a čelit velkým výzvám, 
kde zkrátka přijdeš na několik hodin o svou osobnost a staneš se někým úplně 
jiným? 
 
Pokud ano, tak Tě tedy srdečně zvu na noční larp, který se uskuteční 8.5. 
Předpokládaný start bude od 19:00, po skončení se přespává na klubovně :) 
S sebou si rozhodně vezmi funkční baterku, pevné boty, teplé a nepromokavé 
oblečení, 
věci na přespání, snídani na sobotu ráno. 
Cena bude 20 Kč, avšak všechny přesné 

informace dojdou účastníkům až v pátek v SMS, proto je nutné se 
co nejrychleji (tzn. do čtvrtka 7.5) jakýmkoli způsobem nahlásit 
Bobo nebo Lucce a sdělit jim svá telefonní čísla. 
Na všechny se moc těší Lucka a Bobo. 
Konkrétn ější informace podáváme nyní pouze rodičům účastníků a to na 
číslech 
Lucka (774 985 205) a Bobo (774 524 509) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dětský den na Juliánovském náměstí 6.6.2015 
Tentokrát je náš tradiční dětský den na Juliánovském náměstí pro židenickou 
veřejnost naplánován na sobotu 6.6. Dětského dne se můžete zúčastnit buď jako 
návštěvníci nebo nám pomoct s jeho přípravou, například propagací mezi 
spolužáky, známými, kamarády z jiných kroužků nebo vašimi rodinnými 
příslušníky. Čím více nadšených účastníků pozvete, tím lépe. Ty, kteří na 



dětském dni ještě nebyli, můžete nalákat na lanové aktivity, rukodělky, střelbu 
s air softových pušek sladkou odměnu nebo bohatou tombolu a mnoho dalšího. 
A u těch, co už dětský den znají, stačí, když jim připomenete kolik kamarádek a 
kamarádů pohromadě můžou mohou díky dětskému dni potkat během jediného 
bezvadného dopoledne.  
Informace pro organizátory: sraz bude 1) v pátek 5.6.2015 v 18 hodin na 
Juliánovském náměstí 2) v sobotu 6.6.2015 v 7:15 tamtéž 
Informace pro veřejnost: dětský den se bude konat 6.6.2015 a bude trvat od 9 
h do 14 h 
Za organizační tým 
Štěpán 
 
Zprávi čky ze střediska duben  

- V měsíci dubnu se středisko zúčastnilo narychlo svolané brigády 

v areálu našich kluboven. Kromě nás se zúčastnilo Juliánovské 

občanské sdružení, Orli a Židenické stárky 

- Středisko letos opět bude pořádat dětský den na Juliánovském nám., 

tentokrát v sobotu 6.6. od 9 do 14 hod.  

- Úřad městské části Brno – Židenice schválit středisku dotaci na rok 

2015 ve výši 40 000,- Kč  

Zapsal Štěpán, zástupce vůdce střediska 
 
(Ne) Přesné dějiny  
  
Moc se omlouvám, že tato rubrika dlouho nevycházela, ale prostě nebyl čas. 
Věřte mi, důvody to má, ale nebudeme se  zdržovat od dalších překvapujících 
objevů! Takže, myslím, že už všichni víte, o co jde, takže už to opakovat 
nebudu, zeptejte se někoho, nebo to prostě pochopte! Za odměnu, že jste museli 
tak dlouho čekat, neodhalím dneska pouze dvě překvápka, ale dokonce čtyři! 
Tolik k úvodu a teď hurá do čtení. 
  
Grónsko nebylo vždy bílá zem! 
  
Možná ti přijde zvláštní, že Grónsko, země ledu a sněhu, znamená v překladu 
do češtiny Zelená země. Nebo jsi to nevěděl, ale to je jedno.  
Ostrov totiž pojmenoval viking Erik Rudý, který ho objevil v 10. století. 
Nechtěl tam ale bydlet sám, proto potřeboval nalákat další, aby se tam přesunuli 

bydlet s ním. Tak jim prostě jednoduše řekl, že ostrov je zelený a úrodný. Pěkně 
jim při tom lhal! 
Na jeho obranu ale zase nelhal tolik, Evropa zrovna v této době procházela 
obdobím dlouhodobého oteplení a tak bylo Grónsko z malé části zelené. 
  
Mistr Jan Hus nebyl štíhlý vousáč! 
  
Když se vydáš na Staroměstské náměstí v Praze, nemůžeš přehlédnput pomník 
mistra Jana Husa ( stačí, když se podíváš do učebnice, nebo na Google ) Na 
všech malbách, obrazech, sochách a kdoví kde ještě najdeš Jana Husa jako 
štíhlého a vysokého pána. Jan Hus ale nebyl žádný atlet, ale podsaditý cvalík. 
No a jak to víme? Sám to psal v dopisech přátelům. ( ne, nečetla jsem je, četla 
jsem texty o něm ) mezi řečí se omlouval, že ani nevyjde kopec, že se 
zadýchává a že potřebuje osla, nebo nosítka. Aneb "....jsem tlustý " napsal. 
  
Pštros hlavu do písku nestrká! 
  
Můžeš jít do jakékoli zoo a pozorovat pštrosy celé hodiny, týdny i dny, ale ne, 
nedočkáš se. Pštros zkrátka hlavu do písku nestrčí, ani kdyby se střílelo. Jak ale 
vznikla tahle báchorka? Pravděpodobně ji má na starost římský spisovatel 
Plinius ( příběh je tedy je starý necelé dva tisíce let ) Nejspíš se nechal zmást 
faktem, že pštros hlavu školní, protože přiznejme si, s tím dlouhým krkem je 
fakt na ráně. 
  
Indiáni nejsou žádní rudoši! 
  
Stačí vyslovit sousloví rudé tváře a každý hned ví, že se mluví o indiánech. 
Někdy se jim hanlivě říká i rudokožci. Proč? Vždyť indiáni rudou, ani jinak 
červenou kůži nemají. Snad jen, když se spálí, nebo se stydí. Začali jim tak 
říkat bílý kolonisté, kteří se s indiány setkali, jako první před mnoha lety. Měli 
snad špatné oči? Ne, nebyli ani slepí, ani hloupí, indiáni byli skutečně rudí. Ne 
však přírodně ale byla to pouhá barva, kterou si na obličej nanášeli při různých 
rituálech a oslavách. Tentokrát to bylo proto, aby je uctili a přivítali. Tenkrát 
bohužel netušili, že je budou vraždit a vyhánět z jejich domovů. 
  
Tak, doufám, že se dozvěděla něco i nového, nebo zajímavého, nebo sis 
alespoň početla a zabila nějakou tu minutu nudy. Moc doufám, že příští článek 
vyjde včas. Držte mi palce, ať to stihnu. Pokud bys něco potřebovala, něco k 
mojí rubrice, vždycky se můžeš obrátit na email, pozor, je nový! 



eliskavavrova@centrum.cz, nebo mi můžeš jen napsat, jak se máš, nebo se 
zeptat mě, jak se mám. Prostě tady je můj meil a dělej s ním, co chceš. ( 
mimochodem, teď očekávám minimálně dvacet e-mailů s otázkou, jak se mám 
jasné? ) 
 
NEJZNÁM ĚJŠÍ SOUHVĚZDÍ – Orion  
Tak a je tu další díl. 
Většina z nás si asi pod 
pojmem orion představí 
čokoládu, ale je to i 
název pro jedno 
souhvězdí, o kterém se 
teď něco dovíme. 
Orion je jedno 
z nejkrásnějších a 
nejvýraznějších 
souhvězdí na celé 
obloze. Navíc je 26. 
největším souhvězdím. 
Orion byl znám už tři 
tisíciletí před rozkvětem 
řecké kultury, a to 
v Mezopotámii. Byl tam 
nazýván Uru-anna 
(světlo oblohy). Najdeme ho mezi souhvězdími Blíženců, Býka, Eridanu, Zajíce 
a Jednorožce-. Můžete ho vidět od Srpna (kdy je vidět krátce před svítáním) až 
do Dubna. Nejlepší pozorovací podmínky jsou v prosinci a lednu, kdy je na 
obloze téměř 
celou noc. No 
a samozřejmě 
je tu i jedna 
báje: 
Nejznámější 
báje vypráví 
o Oriónovi, 
jehož otcem 
byl Poseidón. 
Orion 

pronásledoval sličné nymfy Plejády tak dlouho, až uprosily Dia a ten je 
proměnil nejprve v holuby a poté ve skupinu hvězd na obloze. Jindy urazil 
Héru, a ta jej za trest dala bodnout obrovským štírem. Orion sice zemřel, ale na 
přímluvu Artemidy, jeho matky, byl i se svým psem Siriem přenesen na oblohu 
právě proti Štíru. Ti dva se stále nenávidí, a tak nejsou nikdy současně nad 
obzorem. Orion mizí za západním obzorem v době, kdy se na východě objevuje 
Štír.                                            Stefanie ☺ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Tutkův srdcervoucí příběh 
Nyní se ocitáme na noční MěStsKé HŘe střediska Random... 
Běžela jsem přes celé náměstí, na hrudi jsem si rukama držela hadráky, pod 
nohy se mi pletla šňůrka ze županu a družina Wahrheit (chtějí mít všechno po 
svém a je to vedení) se mě snažila dohonit. Ocitáme se v době, kdy padla 
světová vláda, vedou se války kvůli lidským právům, na světě je chaos, není 
žádné spojení s okolním světem (nemáme tušení, co se děje na Slovensku, 
natož v Praze), neexistuje uspořádání, ve kterém jsme žili - země patří nikomu a 
všem. Vznikají organizace, které se to snaží dát všechno do pořádku, ale marně. 
Setkávají se s posměchem. Proběhla jsem kolem uličky, když tu na mě někdo 
tiše zavolal. ,,Šako!" Jahodin hlas. Pomalu jsem tam došla, sedla si na na 



schody, kterými byla ulička tvořena a opřela jsem se o stěnu drogerie. Hadráky 
jsem hodila k Piškotovi a oddychovala jsem. ,,Proč jsi šla sama? Pomohla bych 
ti..." Zeptala se nejistě Jahoda a podala mi flašku s vodou. Jsme zdravotnická 
jednotka, která byla měsíc držena v zajetí Wahrheitem jako blázni, proto jsme 
měli na sobě župany a oblečení s červeným křížem. Mitty, která to všechno 
organizuje, si na takových věcech dává záležet a její akce jsou nejlepší ze 
všech. Důvod, proč jsem běžela sama je ten, že znám nejlépe místo, kde se 
skrývali - východní strana od náměstí. ,,Příště půjdeš ještě s někým. Je zázrak, 
že jsi to vůbec zvládla, ale neporadila ses o tom s náma. Až moc dobře víš, že 
se životy sčítají do týmu, tak nedělej hovadiny." Řekl naštvaně Piškot. ,,Co ti 
je? Teď máme možnost pomoct Pony Expressu s doručením balíčku... Dlužíme 
jim to, to oni nás zachránili..." Mumlala jsem. ,,Jo, nebýt těch jejich divnejch 
štítů, tak bysme při přepadení Wahrheitem za Billou definitivně umřeli...." 
Usmál se Piškot. ,,Navíc jsou naši spojenci.. No, to je jedno, musíme jít, máme 
málo času." Zavelela jsem a Zdravotnický tým chránící dobro nevinných duší v 
chaotickém světě (ano, tento název skutečně vymyslel Piškot) se vydal na cestu 
hledat Pony Express, doručovací službu, která předává zprávy z jednoho koutu 
,,republiky" na druhý a je v ohrožení, protože se Wahrheitu nelíbí. Pomalu jsme 
prošli náměstím a já jsem uviděla blikat bílé světlo. ,,To je Mitty!" Špitla jsem. 
,,Musí nám dávat znamení ohledně Pony Expressu!" Rozeběhla jsem se za 
světlem a Piškot na mě volal, jestli jsem blbá, pak taky běžel za mnou, ale 
ostatní z týmu ne. Ti běželi na druhou stranu. ,,Mi-" Chtěla jsem zvolat Mitty, 
ale někdo mě povalil na zem. 
   ,,Dlouho jsme se neviděli, krásko." Zazubila se Jana, členka Wahrheitu. 
,,Jestliže to máme prožívat, jak říkala Mitty, musíme získat balíček, který má v 
rukou Express. Ale někdo nám v tom brání... Uhm, že by Zdravotnický tým?" 
,,Běž doháje a slez ze mě, nemůžu dýchat!" Houkla jsem po ní, ale ještě víc si 
na mě dosedla, Piškot byl zadržen Bunkrem. ,,Kde je Pony Express?" Zavrčela 
Jana. Doháje, ta to prožívá nějak moc! ,,Nevím! Nech mě bejt!" Lapala jsem po 
dechu. ,,Ještě jednou, kde je Express?!" ,,Nevím!" Miki přiběhla. ,,Lháři jsou 
tady!" Všichni najednou zmizeli, Piškot mě popadl z ruku a běželi jsme co 
nejdál. Zastavili jsme se v jedné uličce. ,,Co to... sakra bylo?!" Musela jsem 
hodně dýchat. ,,Mitty za námi přiběhla, když jsi byla pryč a říkala, že Lháři jsou 
skupina lidí, kteří když dojdou a někoho uvidí, jeho tým okamžitě končí." 
,,Aha..." Najednou se mi strašně navalilo a motala se mi hlava. Piškot jakoby 
mi četl myšlenky. ,,Seš v pohodě?" Pohladil mě po zádech. Zavrtěla jsem 
hlavou a opřela se o zeď. ,,Ty jo.. Na, tady máš trochu vody..." Ale rukou jsem 
jemně odstrčila flašku, co mi Piškot nabízel. Pomalu jsem si sedla a Piškot 
udělal totéž. ,,Lehni si." Řekl starostlivě a plácl si do stehen. V tu chvíli mi bylo 

všechno jedno, hlavně, abych se tam nepozvracela. Položila jsem si hlavu do 
Piškotova klína a ten mě začal hladit po vlasech. Zavřela jsem oči a poslouchala 
Piškotův plán, jak pomoct Expressu. 

 
Lemonovo fenomenální VOKNO 
Ahojté všicí! Vítám vás u již pátého dílu mého 
VOKNA. Jsem z vaší zpětné vazby celkem zklamaná, 
protože mi po mém upozornění došly spousty dopisů, 
ale teď jako ticho po pěšině. Nikdo mi nenapsal jediný 
dotaz. A to víte, že se mě můžete zeptat na cokoli, ať už 
to je: Proč je nebe modré nebo proč spí opice na 
stromě. Je jedno jaká to je otázka, ale moc mě potěší, 
když se objeví aspoň jedna, abych mohla dát 

dohromady aspoň jeden díl mého VOKNA. Už se těším na vaše otázky.:) 
Můžete mi je poslat na můj email: iguzka@seznam.cz, nebo klidně na FB. ☺ 
Užívejte dne. Váš nejmilejší Lemounek. :* 
 
-Víte, že 42% mužů a 25% žen si nemyjí ruce po použití veřejné toalety? 
-Víte, že všechen hmyz má 6 nohou? 
-Víte, že vážka se dožívá pouze 24 hodin? 
-Víte, že šnek může spát až tři roky? 
-Víte, že ježčí srdce bije 300x za minutu? 
 
HOKUS POKUS 
Ahoj všichni! Doufám že jste si aspoň někdo vyzkoušel pokus z minulého 
čísla.Také mi můžete posílat ohlasy na e-mail: josefina.truksova@gmail.com . 
A teď už se do toho pustíme . Tentokrát budeme potřebovat: 

• suchou borovicovou šišku 

• větší sklenici 

• vodu 

 
Do sklenice s vodou ponoříme šišku a pozorujeme asi 1-2 hodiny. Kdo má 
dobrý postřeh, ten vidí, že se šiška zavřela. 
Vysvětlení: pletiva v šišce reagují na vlhkost a na sucho, říká se tomu 
hygroskopické (neboli bobtnavé) pohyby. 
 
Ponožka 
 



Hlavolamy 
Rozhodly jsme se že do bíle směsi také přispějeme nějakou brožurkou. 
První co nás napadlo byly hlavolamy. 
Takže v každé bílé  směsi bude jeden hlavolam a odpověď k tomu 
předchozímu. 
Tak, první hlavolam je tu. 
 
Spojte všechny tečky čtyřmi čarami. Pozor: 4áry musí být rovné: svislé, 
vodorovné nebo šikmé a musí na sebe navazovat. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Hodně štěstí při řešení 
(jak už jsme říkaly odpověď bude v další směsi) 

Pocahontas a Motyčka 

 

 

Kdybych Vám řekl že 
ty dvě červené 
čáry jsou stejně 
dlouhé, věřili byste 
mi? Radil bych Vám 
mi věřit. Raději mě 
než vlastnímu 
mozku!!! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


