
Slovo šéfredaktorky   leden/15 !!! 
Poslední pomazánkové máslo, nepokoje na Ukrajině, 
olympiáda v Soči, skoky pod vlak Ivety Bartošové, 
epidemie eboly a nedůstojná reprezentace hlavy 
našeho státu, tohle všechno by se dalo zařadit mezi 
nejdůležitější okamžiky roku 2014. Přestože je už 
dávno pryč, neměli bychom zapomínat ani na jeden 
z nich. Historie by žádnému správnému člověku 
neměla být ukradena. Je to povinnost každého z nás 
respektovat naše předky a předcházet stejným 
chybám, jakých se dopustili. A když takto budeme 
jednat, můžeme se těšit na lepší budoucnost a další 
generace nám budou vděčné. Jsem ráda, že patřím do 
komunity lidí, kteří si tohle všechno stále uvědomují. 
Jsem ráda, že jsem skautka a vždy na to budu hrdá. 
V roce 2015 i v každém dalším. 

Mate 
Co nás čeká v lednu? 

• 7. 1. – Oddílovka 

• 17. 1. – Tělocvična 
• 24. 1. – Vila Tugendhat 

 
Slovo vedoucí 
Sedím si tak v pohodlíčka domova a 
koukám se ven. Venku je poměrně dost 
krásně a chtělo by to někam vyrazit! 
Možná to bude tělocvična, která nám, co 
jsme přes vánoce pořádně ochutnávali ve 
velkém cukroví, pomůže shodit nějaký 
ten faldík. Nebo snad zkusíme, jestli toto 

slunko dokáže prosvítit onyxovou stěnu ve vile 
Tugendhat. No rozhodně to bude zajímavý měsíc.  
Z mého pohledu vedoucí to bude ještě důležitější 
měsíc, jelikož teď v sobotu budeme mít radu, kterou 
bude mít na starost celou Bláňa, jako naše budoucí 

paní vedoucí. Tak se těším, co společně s vedením vymyslí za akce na 
další půlrok! Taky jste zvědaví? 
 
Posílám pusinku, vaše Šmakinenčičičičičička 

 

 
 

Vila   

Tugendhat 
 Kdy: 24.1.2015       
Cena: 180Kč pro děti a studenty (pro dospělé 300 Kč, 
ale budu se snažit domluvit rodinné vstupné, pak to 
vychází 180Kč) 
V sobotu 24.1. se jde do Vily Tugenhad. Kdo se přihlásil, tak s tím počítám. Jsou ještě 
volná nějaká místa, tak kdybyste se někdo chtěl přidat, tak můžete. Stačí se přihlásit do 
15.1. na email: tacvut@seznam.cz.  
Jsou domluvené dvě prohlídky. Jedna v 15.00 a jedna v 15:30. Týden dopředu se vám 
ozvu emailem s časem a místem srazu. 

Na všechny se 
budu těšit Káťa 
(776060124) 



Poněvadž náš oddíl asi postihla epidemie negramotnosti, či hromadné 
upadnutí obou rukou a pusou se psát ještě pořádně nenaučily, 
připomeňme si prosím uplynulé akce aspoň krátkou fotoreportáží 
Mikulášský výlet 

 
Mate! 
 
Vánoční dílny 
 

 
 
 
 

Mate! 
 
 
 
 
 

Vánoční besídka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nečekaně… MATE! 
Betlémské světlo 
Tímto bychom chtěli vzdát holt nevidomým lidem, kterých na našem světě žije opravdu hodně. 
Dejme si i kvůli nim předsevzetí: NAUČME SE BRAILLOVO PÍSMO! Ale dokud tak neučiníme, 
ciťme tedy tento článek, jak ho cítí oni. 

 
 
 
 



 
Lemonovo fenomenální  VOKNO 
Ahojky. Vítám vás u dalšího dílu mého okénka. 
Bohužel mi na e-mail nepřišly žádné otázky, takže 
vám zde odhalím nějaké ty fakta a neuvěřitelné 
poznatky z mé hlavičky. Doufám, že příště mi 
někdo z vás, ať už třeba ty Kessie, Esty, Hruško 
nebo Chiquito pošle nějakou zajímavou otázku. 
Na kterou sám neví odpověď. Tak jo, jdeme na 
TO. :) 

 
-Víte, že cvrčená uši pod koleny? 
-Víte, že delfíni spí s jedním okem otevřeným? 
-Víte, že jediné ovoce se semínky na povrchu je jahoda? 
-Víte, že kostka cukru je český vynález? 
-Víte, že květiny jsou schopné růst rychleji, jakmile slyší hudbu? 
 
Odkud dostala jméno netýkavka? 
Tato rostlinka je známá tím, že když se její zralé tobolky jen dotkneme, 
tobola okamžitě pukne a semínka se rozletí do okolí. Tento jev spočívá 
v tom, že ve stěnách tobolky vzniká takzvané vnitrobuněčné napětí, které 
se při doteku uvolní, podobně jako je tomu u pružiny. Tím se svinou 
chlopně a semena doslova vystřelí ven. 
Proč létají můry do lampy? 
Noční motýli se orientují pomocí Měsíce - pokud udržují vzhledem 
k tomuto zdroji světla stále stejný úhel, letí rovně. Jestli si ale spletou 
lampu s Měsícem a udržují k ní například úhel 80 stupňů, neletí rovně, 
ale po zužující se spirále. To trvá tak dlouho, dokud nenarazí do lampy a 
nespadnou popálení na zem. 
Nosí žáby své potomstvo v ,,batohu‘‘? 
Vakorosničky ano. Samičky mají na zádech speciální hřbetní vak, ve 
kterém nosí oplozená vajíčka. Když se narodí pulci, vypouštějí je některé 
druhy po velkém dešti do vody, jiné nosí potomstvo na zádech až do té 
doby , dokud se z nich nestanou malé žabky. 
 

Tutkův příběh! (na pokračování) 
Dobrý den, nejsem Julie Červená, není mi třicet let, ale jsem single. 
Jsem Šaka. Prostě Šaka. Říkají mi tak odmalička.. ani nevim proč.  Naše 
12. středisko se jmenuje Random a máme zde 84.dbo, 45.bo a RK Žirafa. 
Jsem oddílová rádkyně skautek, někdy je to docela těžký, ale tak co. 
Chodím ob týden na schůzky starších a mladších skautek. 
Máme docela velkou klubovnu, na rozdíl od kluků. Abyste si to 
představili-máme je postavené trochu do kopce (tudíž jste jistě poznali, 
že to jsou oddělené budovy), my jsme níž a ke klukům vede schodiště z 
kamenů. Vedle naší klubovny je hřiště, které kluci často využívají. 
Zrovna když jsem byla na schůzce starších skautek (Veverušky), 
Piškotovi mladší skauti běželi na hřiště. Oni asi milují bouchání nám do 
oken. Tak jsem tam na ně vlítla. Dva kluky jsem chytla za kapuce a 
začala jsem na ně řvát. ,,Ale, ale... odkdy řveme na členy cizích družin, 
natož oddílů?" Na pohodu si po schodech kráčel Piškot, a jelikož byla 
tma, viděla jsem jen jeho obrys. ,,Od té doby co si rádci neumí hlídat 
členy svých družin." Odsekla jsem a pustila kluky. Nenáviděla jsem 
tohle jeho povýšené chování. Chodili jsme do stejné školy, ale pak jsme 
oba odešli. ,,Běž si za svou družinou." Řekla jsem mu a odešla jsem. 
Zbytek schůzky jsem myslela na to, jak ho může mít Jahoda ráda. To je 
rádkyně starších skautek. Nechce mu to říct, ale chápu to, někdy se 
chová tak pohodově, že byste mu řekli všechno, ale pak se chová jak 
největší blbeček. Je prostě divnej. 
Po schůzce, jak jsme s Jahodou zamykali, mi řekla: ,,Hej, nevíš, jak to 
bude s tou společnou výpravou?" ,,Nemám vůbec tušení. Můsíme si 
někde sednout a naplánovat to." Jedeme totiž s klukama na společnou 
výpravu, ale jak je znám, udělají na tom největší práci holky. ,,Ále, koho 
tu nevidím?" Ozval se ze tmy známý hlas. Piškot. Ten nám tady chyběl. 
,,Nazdar," odsekla jsem mu. ,,Ahoj Piškote..." Zdráhavě řekla Jahoda. 
,,Hej, měli by jsme naplánovat výpravu, nebo to dopadne jak minulej 
rok." Řekla jsem do prázdného ticha. ,,Jenže... minulej rok jsme 
nevedli... přece jsme neplánovali.." Zmateně koktal Piškot. ,,No jo, ale 
víš, co nám říkala Miki, že to nestíhali plánovat a pak všechno dělali 
holky. Takže to s klukama domluv, jasný?" Řekla jsem mu rázně. 
 
Tutek 



 
 
Registrace 
 
Letošní poplatek bude stejný jako minulý rok -  550 Kč.  Zvýhodnění pro 
dva sourozence v našem středisku je dohromady 1000Kč (pro tři 1500 
Kč).  Registrace je povinná pro všechny členy Junáka. Registrace 
zahrnuje úrazové pojištění. V ceně je také časopis. Můžete si vybrat, 
jestli chcete světýlko, skaut, roverský kmen nebo skautský svět.  Pro 
vlastníky skautské telefonní sítě je poplatek navýšen o 250 Kč. 

 
Registrace se platí to 18.1.2015. Prosím všechny o včasné zaplacení.  
 
Jak platit?  ●     účet: 215180811/0300 (variabilní symbol: 30 a 
prvních 6 čísel rodného  čísla, př. datum narození 21.3.2003: 
30035321)       ●     přímo na 
schůzce:Sedmikrásky – Chicquita     
 kopretiny – Sheia      
 sasanky – Lemon      
 bledule – Lucka      
 konvalinky – Peťa 
Káťa (776060124) 
U nováčků prosím o vyplnění tohoto ústřižku. 
… který leží na další straně.. 
A mezitím vám řeknu vtip. Nebo tři. 
 
Víte proč má blondýnka na břiše brýle? 
Protože zjistila, že má slepé střevo. 
 
Víte, proč blondýny jí jogurt v obchodě? 
Je na něm napsáno "zde otevřít." 
 
Klepe smrtka na dveře bytu a říká:  
"Dobrý den, odčítání lidu." 
 
 

 
Tento měsíc slaví? 
7. Lemon 
31. Šimi, 
24. Popelka, 
28. David K 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGISTRACE 
 
--------------------------------------------------------------- 
Jméno a příjmení: 
 
Bydliště:  
 
Rodné číslo: 
 
Jako skautský časopis chci odebírat (zaškrtni):  
□   Světýlko □   Skaut   □   Roverský kmen    □   Skautský svět. 
 
 
Datum:________________Podpis:________________________ 
 
 
 


