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Slovo šéfredaktorky 
Minulý týden byly jarní prázdniny a já se těšila, až si konečně 
odpočinu od každodenního shonu. Představovala jsem si samu sebe 
ležící spící na gauči u nejvíc absurdních televizních pořadů. Naivně 
jsem si myslela, že týden je přece tak dlouhá doba. Plánovala jsem si, 
kolikrát si půjdu zaplavat, jak si uklidím pokoj a udělám si pořádek 
ve věcech. Nechápu, jak jsem mohla být tak naivní a myslet si, že na 
takovéhle věci budu mít čas. Ve skutečnosti jsem si nestihla ani 
ostříhat nehty na nohou, jak jsem byla v jednom kole. Trávila jsem 
hodně času s přáteli, navštívila babičku, vydělala nějaký ten peníz a 
než jsem se nadála, byla tu dlouho očekávaná roverská výprava a to 
už se mnou byl amen. Co jsem zkrátka nestihla do čtvrtka, neměla 
jsem šanci stihnout minimálně do Velikonoc. A tak se také stalo. 
Najednou byl čtvrtek osm ráno, já pobíhala po Židenicích a z pocitu 
„mám pořád hodně času“ se stal pocit „já zase nic nestíhám“. Ale 
když jsem stála v nádražní hale (sice půl hodiny po srazu, ale aspoň 
tak) po boku těch přátelských tváří, hned se mi ulevilo. Výprava byla 
naprosto jedinečná a myslím, že na ni všichni budeme dlouho 
vzpomínat. A i když jsem po sobotním příjezdu myslela, že umřu a 
přemýšlela naprosto vážně, komu bych odkázala nejoblíbenějšího 
plyšáka z mé sbírky, byla jsem tak nějak odpočatá. A přesně v ten 
moment jsem si uvědomila, že mě dělají šťastnou lidi a nic jiného. Že 
odpočinek nespočívá v několikahodinovém polehávání u americké 
romantické komedie, ale mnohem důležitější je odpočinek duše. 
Když se byť na malou chvilku odprostíte od běžných záležitostí a 
strastí a máte upřímnou radost z lidí kolem sebe a oni mají radost z 
vás. A to mě nikdy neomrzí. 

Mate 

Slovo vedoucí 

Drazí a milí,  

věřte tomu, nebo ne, ale je tomu přesně rok, co jsem si tu napsala své 
první Slovo vedoucí (a oni mi ho, představte si, otiskli!). A ten rok 
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utekl tak strašlivě rychle, že tomu sama nemůžu uvěřit. I přesto, že 
jsem mistrem v odpočítávání; odpočítávám týdny do konce 
semestru, týdny do Vánoc (takže týdny do konce zimního semestru), 
nebo třeba pro změnu kolik času zbývá do letních prázdnin (což je 
shodou okolností konec semestru). Jsou ale věci, které vůbec 
neodpočítávám a ony (možná právě proto) utíkají mnohem rychleji. 
No představte si to: ještě před chvilkou chodily Bledule na svoje 
družinkové schůzky, a teď už samy připravují schůzky pro ostatní. 
(A jde jim to!) Nebo bych mohla pamětnicky říct: nedávno jsem sama 
psala zápisy do naší družinkové kroniky, a dneska se můžete těšit na  
videokroniku od Konvalinek! No a před úplnou chviličkou jsem si 
konečně uklidila poslední věci z loňského tábora, a už abych si začala 
balit na další. Vsaďte se se mnou, že ani nemrkneme, a už tu bude ten 
letošní. A protože když tábor chystáte, začínáte s tím skoro hned, 
když skončí ten předchozí, tak někteří jsme prostě na táboře skoro 
celoročně. A není to tedy vůbec špatné! Už teď se tak strašně těšíme 
a máme miliony nápadů, co letos podniknout, že i když se ten čas ve 
školním roce někdy tak hloupě táhne, dá se to celkem vydržet. Takže 
pokud vás bude třeba mezi jarními prázdninami a Velikonocemi 
otravovat škola nebo tak něco, nezoufejte a těšte se na to, co jsme si 
na vás vymyslely  Doufám, že jste teď řádně napnutí, protože než to 
všechno vypukne, mlčíme jako hrob!  

 

Vaše Bláňa, toho času se 17 týdny zbývajícími do tábora 

 

Tento měsíc se můžeme těšit na… 
9.3.  Oddílovka 

12.3.  Plavání 

18. - 20.3. Víkend s kouzelnou lucernou (pro světlušky) 
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Březnoví oslavenci 
4. 3.   Jíťa 

8. 3.   Ivka  

11. 3.   Tera  

14. 3.   Tutek  
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Pochod zpět do Brna 
Na jarní prázdniny se pro roverák vymyslela akce s názvem Pochod 
zpět do Brna. Její náplní bylo sednout na první smysluplný vlak na 
nádraží a jet tak daleko, kolik jsme zase schopni ujít zpět domů. 

Sraz byl oficiálně v pravé poledne dne 3.3., ale všichni jsme byli až za 
hodinu. Chvíli jsme počkali na vlak do oblasti, o které jsme 
předpokládali, že v ní bude dobré počasí. Na nádraží se nakonec 
sešly tyto osoby: Mirek, Mate, Ester, Bobo, Zippy, Jura, Sheia a já 
(Dubínek). No a dojeli jsme do Veselí nad Moravou, tam jsme na 
nádraží plánovali cestu a také jsme zjistili, že pěšky nám to dělá 110 
kilometrů. Toho dne jsme ušli asi 11 km do Bzence. tam jsme v lese 
postavili stany, rozdělali oheň, najedli se, a jak se blížila noc, ulehli 
jsme do stanů. ,,Oficiální " budíček byl naplánován v 8, ale vzhůru 
jsme byli již dříve. Po snídani jsme stany zase sbalili a vyrazili dál.  

Kolem poledne jsme dorazili do obce Vracov, kde jsme po nějakém 
bloudění usedli na chvíli (na kofolu a žlutou) do místního podniku a 
poté se 

najedli. Posilnění, ale pořád znavení jsem pokračovali již směr město 
Kyjov. Tam jsme dorazili asi za 2 hodiny. Cestou jsme vymýšleli, jak 
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se bude vyvíjet naše cesta domů. Došlo nám, že je nemožné během 2-
3 dnů ujít 110 kilometrů a tak jsme si vyhledali spoj, který nás 
přiblíží k Brnu. Tento spoj šest z nás (Jura a Sheia potřebovali toho 
dne do Brna) zavezl do vesnice Ponětovice. Tam jsme již chtěli 
,,zakempit", ale skautský duch nás odehnal z lenivosti a rozhodli 
jsme se ještě téhož dne dojít do Brna. Po deváté hodině jsme dosáhli 
svého cíle - uviděli jsme značku BRNA, a tím vkročením do tohoto 

města jsme víceméně ukončili daný výlet. 

Přijď do pohádky 
 
V sobotu 13. 2. 2016 jsme šli na výstavu hraček u Měnínské brány. 
Mohli jsme se kouknout na hračky, se 
kterými si hráli naše babičky a 
dědečkové. 
Byly tam například starodávné 
domečky, papírové hry, dřevěné vláčky, 
plyšáci, houpací koně, fotky dětí… 
Výprava se mi líbila, těším se na další 
podobnou akci. 
 
Klárka 
 

 

Lemonova zamyšlení 
Ahojte všichni, chtěla bych vás přivítat u mé nové rubriky, ve které se 

budu zabývat určitými tématy v našem životě. Někdy to budou naprosto 

absurdní věci, ale já vám je ukážu z jiného úhlu pohledu. Dneska se 

podíváme na téma, nad kterým asi normální lidé jen tak nepřemýšlí a je 

to téma: Je číslo 7 opravdu tak šťastné číslo, jak všichni tvrdí? 

Nejdříve pohledem odborníka Marca Robertse: ,,U Sumerů a 

Babyloňanů byla sedmička díky sedmi tehdy známým planetám posvátné 

číslo. Znak sedm znamená v klínovém písmu i hojnost a celistvost.“ 

Údajně magická sedmička vzniká z čísla 4 (neboli číslo viditelného 
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světa) a 3 (reprezentující posvátné číslo). A teď vám prozradím, jaký na 

to mám názor já, jakožto neznalec těchto teorií. Myslím si, že si lidé 

často s číslem 7 spojují nějaké osudné datum či nezapomenutelnou 

událost. Je to paradox, protože se určitě všichni nenarodili sedmý den 

v měsíci, nebo sedmý den v měsíci si neřekli své ANO, nebo nemají 

sedm dětí, nebo nikdy v loterii nevyhráli sedm milionů. Všechno jsou to 

tak málo pravděpodobné možnosti, že nejde ani vysvětlit proč tolik lidí 

na Zemi, má rádo právě číslo 7. Když se na to podíváte z mého pohledu 

jako holky narozené 7. ledna, je trochu otravné vědět, že většina lidí má 

rádo právě den mého narození. Jelikož se snažím být originální, tak je 

právě tahle skutečnost pro mě celkem zatěžující:D. Co se týká mě, tak 

mám číslo sedm ráda právě z toho důvodu, ale nechápu, proč se musí 

všichni opičit. :D Tímto bych ráda uzavřela toto téma, pokud by se 

někdo se mnou chtěl podělit o svůj názor, neváhejte si se mnou o tom 

popovídat, protože já si velice ráda povídám.  Těším se na vás v dalším 

čísle BS.  
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Co je potřeba udělat pro účast na táboře? 
 mít ukončenou 1. třídu ZŠ 
 odevzdat přihlášku do 30. dubna 
 zaplatit 2700 Kč (při platbě do konce dubna) / 2900 Kč (při 

platbě do konce května) 
 zúčastnit se v tomto pololetí 8 akcí (oddílovky ani schůzky se 

nepočítají, ale zato výprava je za 2 akce) a omlouvat se před 
každou akcí i schůzkou, pokud nedorazíte (když 
nezapomenete na omluvení víc než třikrát, nic se neděje) 
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