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Slovo šéfredaktorky 
Přemýšlela jsem, jak slavnostně zahájit další školní rok 
v našem oblíbeném časopise. Je to dost těžké si uvědomit, 
že prázdniny už opravdu skončily a máme před sebou 
dalších 10 měsíců tvrdé práce. Jak ve škole, skautu, tak i 
kdekoli jinde. Ale popravdě se už těším, jak do toho všeho 
skočím po hlavě. A za takové nadšení vděčím především 
letní části čekatelek, kterou jsme s Luckou absolvovaly 
posledních deset dnů prázdnin. Myslím, že nebudu mluvit 
jen za sebe, když řeknu, že to byl jednak úžasný zážitek, 
ale hlavně skvělá zkušenost. Míra naší motivace přetéká a 
obě se těšíme, až se budeme o co nejvíce poznatků s vámi 
podělit! Více se dočtete o pár stran dále. 

S láskou Mate 
 
Co nás čeká v září? 

• 2. 9. oddílovka (Bláňa & Naty) 

• 4. 9. Strašidýlka na Bílendě (Desert & Bláňa) 

• 11.–13. 9. výprava Bledulí (Lucka & Bobo) 

• 19. 9. zahajovací výlet (Šimi & Lemon) 
 

Slovo vedoucí 

Tak, a máme to zas tady. Podzim a tak. Ale 
nezoufejme si. Ani se nestihneme pořádně rozkoukat, 
a už tu bude zase léto, to mi věřte! A navíc si myslím, 
že tohle léto stálo za to a můžeme z něj čerpat dobrou 
náladu ještě aspoň do Vánoc. Alespoň já jsem 
naprosto nadšená. A je to hlavně zásluhou vás všech! 
Začalo to totiž hned táborem, který se podle mě 
náramně vyvedl. Abych řekla pravdu, nejdřív jsem 
moc nevěřila tomu, že by se mohlo vydařit téma jako 
reality show „Kdo přežije“. Obzvlášť po loňském 
Hobitovi, krásné pohádkové fantasy klasice. Taky 
jsem nemohla vědět, jestli vůbec sama přežiju první 
den, jelikož jsem vám zabavovala sladkosti a někteří 
z vás u toho vypadali dost hrozivě. Další obavy 
pramenily z toho mírného strádání na začátku tábora. 

Je totiž obecně známo, že hladoví lidé jsou mnohem nepříjemnější, než 
ti sytí. Ale zvládli jste to všecko na jedničku s hvězdičkou, dokázali jste 
se o sebe postarat a úžasně jste spolupracovali a podporovali jste se 
v družince. Jsem na vás vážně hrdá! Vůbec se mi nechtělo zpátky domů.  
A závěr léta jsem si zase užila na vůdcovském kurzu, kde jsem poznala 
spoustu báječných lidí a načerpala tolik inspirace, že už se nemůžu 
dočkat, až po letní pauze zase všechno vypukne. Jsem maximálně 
nadšená a hlavu mám plnou nápadů. Samozřejmě mi sklapne, hned jak 
usednu do školní lavice. Ale ne tak docela, mám totiž do sychravých 
dnů dostatečné zásoby pozitivní energie, a navíc budu mít spoustu 
příležitostí si ji pěkně doplnit, třeba hned dneska na oddílovce. Zkuste to 
taky, jelikož právě začíná reality show „Kdo přežije: Školní rok“. A 
naše šance na úspěch jsou nejvyšší, jaké mohou být! ☺ 
 

 



 
 
 

ÚTRŽKY Z TÁBORA  
„Budíček!“ 
„Ach jo, už zase.“ 
Tak takhle přesně jsme vstávali do prvního táborového dne. Jelikož byla 
neděle, rozcvičku jsme rádi vynechaly. Šly jsme rovnou na snídani, což 
byly zbytky našich svačinek a buchty z domu. Po snídani jsme vyrazily 
do Kresčaku. Musely jsme pomoci africkým kmenům získat masky a 
oni nám za to darovali brambory. Nejdříve jsme musely 
projít složitou cestu, která vedla k maskám a na 
závěr jsme vyhrávaly části rituálních vět ze země. 
Jelikož jsme měly hlad, daly jsme si na oběd hrášek a 
kukuřici, které jsme získaly v sobotu. Jakmile 
jsme byly napapkané, nabarvily jsme si hábity  
 Pomocí razítek z brambor. Pak byl 
poledňák a šly jsme plavat. Následovala mše, 
která byla venku speciální, jelikož pan farář přišel rovnou k nám do 
tábora. Za to ještě jednou děkujeme Peti, že to zařídila. Po mši jsme 
zapálily první slavnostní oheň tohoto tábora. Zazpívaly jsme si písničky 
a šly spinkat. 

Eliška 
 
Jednu noc jsme byly s Ester na hlídce od tří do pěti. Bylo to už druhý 
den po přepadu, takže jsme se už ničeho bát nemusely. Trvalo asi deset 
minut, než mě Ester vzbudila, a někdy ve 3:03 jsme vyšly ze stanu a 
zapálily si lucerny.  Chtělo se nám na záchod, a protože jsme se bály, 
šly jsme obě. Když jsme se vrátily z laty, lucerny byly zhasnuté! Přišlo 
nám to mega divný, a tak jsme se rozhlížely kolem kuchyně a jídelny a 
po chvilce na nás vybafly Desert s Pádíkem. Utíkali 
do jídeláku, vzali nám jídlo a běželi pryč. Já jsem 
začala běhat po táboře a křičela jsem a zvonila 
„přepad!“ a nikdo nevycházel ze stanů. Tak jsem 
řvala dál a konečně pár lidí vylezlo. Mezi tím vším 
tam Ester chcípala smíchy. Pak  za námi borci přišli 
a domluvili jsme se. S Ester a rukama jsme pak hlídali dál. A i když byli 
jenom dva, druhý přepad byl taky super! ☺ 

Zippy 
 



„Když jsme jezdívali ještě do Hodíškova a do Lučice na tábor, chtěli jsme 
pořád nějakou akci a zažívat pořádné dobrodružství. A tak jsme, bez 
vědomí vedoucích Broni a Veroniky, psali zoufalé dopisy mému bratru 
"panu Kikimu", aby p řijel na přepad. Kreslili jsme mu podrobné nákresy 
našeho tábořiště, aby měl jednodušší situaci. A opravdu, jednoho dne naše 
prosby vyslyšel a přijel. Ale jeho přepady byly tak důmyslné a tak 
promyšlené, že nám vždycky něco provedl, třeba hodil sekeru do tůňky a 
nechal vzkaz, ale nikdy se nám ho nepodařilo chytit. Dokonce ani Ríšovi, 
který celou noc v Lučici hlídal u kuku řičného pole se vzduchovkou a s 
Alfíkem.... A tak se zrodila tajuplná postava "pana Kikiho," která se 
objevila na několika táborech.“  Nejen vzpomínky, ale také nespočet 
zážitků, vědomostí do života a zkušeností se spoustou nejrůznějších činností. 
To všechno v člověku utkví během skautského života. Není to jen vázání uzlů, 
plnění odborek či chození po horách. Za každou takovou nepatrnou činností se 
ukrývá víc, než si kdejaký člověk může pomyslet. Co pro mě znamená 
skauting?  
Příležitost. Ve skautu jsem si zkusila lozit po stěnách, snědla jsem červa..! 
Podívala jsem se po spoustě zajímavých 
míst u nás a už se chystáme na mezinárodní 
setkání do Francie. Janka byla v rámci 
skautingu na Islandu a ve Finsku. Letos 
jsme se mohli podívat do Japonska. Chceš? 
Tady můžeš! 
Přátelství. V životě je málo lidí, na které se 
můžeš v každém ohledu spolehnout. Sakra 
málo lidí, kteří s námi zůstanou při jakékoli 
situaci.  Ale já je mám. A s většinou z nich 
si podávám levou ruku.  
Zábava. Skauti dokážou vymyslet 
neuvěřitelné věci. I ty nejběžnější úkony 
jsou ve skautské společnosti zkrátka prvotřídní zábavou. Nebojí se čemukoli 
zasmát, a to hlavně sobě, což – nebudeme si nic nalhávat – je v dnešní době 
vzácnost.  
Idea. Byla by hloupost věnovat tolik energie a zápalu do něčeho nesmyslného. 
Taky by to nikdo dlouho nevydržel. Skautingu tohle naštěstí nechybí. Je to 
přesně ten důvod, proč skaut člověka chytne a nepustí. Proč je skautem na celý 
život, i když už má rodinu a pracuje. My vidíme smysl v tom, co děláme. 
Víme, proč to děláme, a hlavně chceme. Nejkrásnější odměna, co může být, je 
vidět výsledek, posun,.. 
Jak naučit i Káťu rozdělat oheň  
 

Být skautem není vždycky jenom slast. Každý má nějakou tu svoji 
Achillovu patu, s kterou bojuje. U mě je to oheň. Rozdělávání ohně mi 
nikdy nešlo. Snažila jsem se všemožně, zkoušela různé druhy dřeva, 
všemožně je skládala na sebe. Jednou jsem si ale řekla dost. Přece se 
musím naučit rozdělávat oheň. Co bych to byla za skautku. Pustila jsem se 
s vervou do toho. Rozdělávání ohně mi zabralo vždycky nějakou tu dobu. 
Zem byla studená a nepříliš pohodlná. A tak jsem vymyslela klekátko. 
Důmyslný vynález, který chrání kolena před tvrdou a mokrou zemí. S 
klekátkem šlo všechno mnohem líp. Od té doby se mi už oheň daří 
rozdělávat. Zvládám to i bez klekátka, ale když dojde k nejhoršímu, tak 
vždycky vím kam sáhnout. 

Mate 
 
 
 
Narozeniny 
2. 9. Véla 
6. 9. Hruška 
9. 9. Klárka 
24. 9. Efka 
 

Maminka: „Jak se ti líbil první den ve 
škole?“ Dcera: „Co, první? To tam budu 
muset jít znovu?“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Plán akcí na 1. pololetí školního roku 2015/2016 
  
ZÁŘÍ 
2. 9. oddílovka (Bláňa & Naty) 
4. 9. Strašidýlka na Bílendě (Desert & Bláňa) 
11.–13. 9. výprava Bledulí (Lucka & Bobo) 
19. 9. zahajovací výlet (Šimi & Lemon) 
 
ŘÍJEN 
7. 10. oddílovka (Káťa & Šmako) 
2.–3. 10. výprava světlušek (Bláňa)  
17. 10. filmový maraton pro Bledule a Konvalinky (Bobo & Lucka) 
17. 10. divadlo pro světlušky (Mate) 
17. 10. divadlo pro benjamínky (Simča) 
28.–31. 10. podzimky  
 
LISTOPAD 
4. 11. oddílovka (Simča & Chiquita) 
14. 11. výlet benjamínci (Mánička) 
13.–15. 11. výprava Konvalinky (Peťa & Natka) 
19. 11. taneční odpoledne (Peťa & Lucka) 
28. 11. výlet (Sheia & Mate) 
 
PROSINEC 
2. 12. oddílovka (Lemon & Mate) 
5. 12. brusle a boby (deskovky) (Mánička & Bobo) 
9. 12. Bílek (Chiquita) 
19. 12. vánoční dílny (Mánička & Šimi) 
20. 12. vánoční besídka (Peťa & Lucka) 
 
LEDEN 
6. 1. oddílovka (Sheia & Bobo) 
15.–17. 1. výprava (Chiquita & Šimi (Sheia)) 
22. 1. karaoke (Natka) 
  
 



  
 
 
 
 
 
 
 

 


