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Slovo šéfredaktorky 
Tak a už jen poslední měsíc a je to tady! TÁBOR! Doufám, že se 
všichni těšíte jako já. Jsem hrozně zvědavá, jaké letos bude téma a 
jak vlastně tábořiště bude vypadat. Popravdě se moc netěším na tu 
dlouhou cestu tam, ale věřím, že s lidmi které budu mít kolem sebe, 
se nudit při cestě rozhodně nebudu. Zážitky z tábora jsou jedny 
z nejlepších tak doufám, že máte všichni splněné podmínky tedy 8 
akcí a pokud vám nějaká ta akcička chybí tak neváhejte přijít 
světlušky na veselý pátek a maskovačku a skautky na výlet a 
městkou hru! Všechny akce vypadají dost slibně a tak se na 
některých možná i potkáme ;) 

Táboru nedočkavá Šíma 
 
 

Slovo vedoucí 
Vážení, milí a drazí! 

Dneska je to opravdu těžké. Snažím se právě vymyslet, co by tak bylo 
příhodné sem napsat, ovšem v hlavě mi proudí pouze monumentální 
architektura Velké francouzské revoluce, vliv školy barbizonské na 
impresionismus a české funerální plastiky období klasicismu (jestli 
něco z toho neznáte, rozhodně si to vyhledejte, jako konverzační 
téma je to vskutku nosné, máte-li rádi monology). Už čtvrtým dnem 
se tyto informace snažím vytěsnit z hlavy, ačkoli vím, že za rok je 
budu zase velmi obtížně oprašovat, ale můj nebohý mozek prostě 
potřebuje uvolnit trošku místa. A proto vám povím něco o přínosu 
skautingu při učení na zkoušky. Předminulý víkend jsem se hodlala 
věnovat studiu sociologie, jazyka anglického a dějin animovaného 
filmu. Měla jsem docela dobrý plán, nicméně zasáhl osud a celou 
sobotu, která byla vyhrazena právě pro sociologii, jsem strávila na 
táborové brigádě natíráním podsad. Říkáte si, že jsem asi u zkoušky 
hořce litovala, ale právě naopak! V takovém časovém presu se i 
nemožné stane možným a člověk rychle začne ovládat umění 
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odlišovat podstatné od nepodstatného. Po zkoušce jsem si v duchu 
gratulovala, že jsem se neučila zbytečně moc. A ještě se všichni divili, 
jak jsem pěkně opálená  
Aby ale to náhodou neznělo nevýchovně a někdo si to třeba špatně 
nevyložil, tak nezapomeňte, že maminka má vždycky pravdu! (Takže 
když řekne, že se máte učit, učte se, abychom si správně rozuměli. A 
když se budete učit venku, opálíte se taky.) 

 

Bláňa 

 

Tento měsíc se můžeme těšit na… 
1.6.    Oddílovka 

3. 6.                     Veselý pátek   

4. 6.                     Výlet pro skautky 

11. 6.                   Městská hra 

                              Maskovačka pro mladší 
  

 

Červnoví oslavenci 
 

1.6.     Esty 

11.6.   Emička  

11.6.   Natka  

28.6.   Mánička  
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VÝLET PRO SKAUTKY 4. 6. 2016 
 

Vydejte se po stopách sebe samých, když Vaši mysl pohltí amnézie. 
Zjistěte, kdo jste vlastně zač. 

Sraz: 9:00 na Staré osadě (pojedeme v 9:15 autobusem do Jedovnic) 

Návrat: 16:00 na židenické nádraží (přijedeme vlakem, možný návrat 
i o hodinu později) 

S sebou: svačinu na celý den, pití, oblečení přiměřené počasí, pevnou 
obuv do přírody, uzlovačku, šátek, blok, tužku, KPZ, pláštěnku, svoji 
fotku (velikost jako např. na šalinkartu), pod 15 let průkazku s 
fotkou kvůli vlaku a autobusu 

Cena: pod 15 let 60,- , nad 15 let 90,- (cesta) 

Všechny netrpělivě očekává Dr. Sheia a Dr. Mate (607 119 651) 
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The Amazing race Brno 
Rád/a soutěžíš? Chceš si otestovat, jak dobře se vyznáš v Brně a jak 
ovládáš šifry, případně si vyzkoušet vyluštit nové? Máš chuť zažít 
nějaké to dobrodružství a pobavit se? A k tomu i něco vyhrát? A máš 
dvanáct let nebo víc? Pak je tato akce přímo pro tebe!  

Kdy: v sobotu 11. 6. 2016 

Začátek: v 9:00 hodin v areálu, kde jsou klubovny (doporučuje se 
přijít skutečně včas ;)) 

Předpokládaný konec: v 17:00 tamtéž 

S sebou: oblečení a boty na chození po městě, jídlo a pití na celý den, 
celodenní jízdenku či šalinkartu, blok a psací potřeby, drobný peníz 
pro případ nouze (cca 50 Kč) 

Pokud máš zájem (což samozřejmě máš, že jo :-]), napiš nám 
nejpozději do čtvrtka 9. 6., ať víme, že s Tebou máme počítat. Na 
všechny se těší Eliška (739 784 979), Hruška (737 131 862) a Peťa 
(739 578 949)  

 

 
Maskovačka pro mladší 

Informace o této akci se dozvíte od Lucky Riplové. 

 

Noční larp pro rovery 
Hezky na pátek třináctého měsíce května jsme se s holkama sešly na 
Staré osadě a odjely autobusem do Křtin. Čekaly jsme na zastávce, 
protože jsme nevěděly, co máme dělat a černá kočka nám přeběhla 
přes cestu. Došla za náma Lucka, dovedla nás k budově našeho 
ubytování a rozdělili jsme se na atlety, filozofy a hledače, protože 
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jsme byli ve starověkém Řecku! Pak jsme museli pomoct Héraklovi s 
úkoly a ukrást bohům jídlo z Olympu, jelikož jsme dále putovali do 
podsvětí zachránit Persefonu, kterou unesl Hádes. Přesvědčili jsme 
Charóna, aby nás vzal do podsvětí, jenže se o tom Hádes dozvěděl a 
my byli zamčení ve sklepě. Museli jsme zvládnout nepříjemnou 
atmosféru, hlad, plnost močového měchýře a chvíle, kdy si nás 
vyzvali a my jsme šli za mrtvými. Čekali jsme na moment, kdy Hádes 
usedne na trůn a tím se otevřou brány a my mohly utéct ze sklepa. 
Pomocí Diova blesku jsme zničili Pandořinu skříňku a tím osvobodili 
Persefonu. 
Kdo tam nebyl, o hodně přišel!! 
Tutkenzie 
 

Dětský den 
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Lemonova zamyšlení 
Čau čau děvčata a kluci. Jelikož psát takovéto 
články vyžaduje hodně psychického úsilí, 
nemohla jsem proto napsat žádné zamyšlení, 
protože jsem měla zrovna myšlenkovou krizi. 
:D a k tomu se váže i moje dnešní celkem 
zajímavé téma a to: Jak se zbavujeme stresu? 
Když se zamyslím sama nad sebou, napadne 
mě to, že pokaždé, když jsem v krizové situaci, nebo v podobné 
situaci vyvolávající ve mně směsici divných pocitů, dělám asi to, že 
myslím na svoje blízké nebo se koušu do tváře. :D Vážně. Poslední 
dobou se při tom čas od času nachytám, jak se koušu do tváře nebo si 
okusuju vnitřní stranu rtu. Teď se toho pokouším zbavit, ale je to 
opravdu těžké. Schválně se teď nad sebou zamyslete a řekněte si, co 
by jste udělali, kdyby jste čekali ve třídě na učitele před tím, než 
máte psát obrovskou písemku na 30 stránek. Co jste si odpověděli? 
Myslíte si, že neděláte žádné zlozvyky. :D Mýlíte se, každý z vás dělá 
nevědomě alespoň jeden zlozvyk. Toto téma se netýká jen času před 
písemkami, ale taky jiných krizových situací, které si vy osobně moc 
neuvědomujete, ale váš mozek moc dobře ví, o co jde. Je dokázáno, že 
u většiny lidí pod dočasným nátlakem pracuje více logicky a rychleji 
dokáže danou situaci vyřešit. Samozřejmě se mezi námi dokážou 
najít i takové výjimky, které pokud je na ně kladen o trochu větší 
tlak, než jsou zvyklý, jednají zkratkovitě a začínají panikařit. Tak co? 
Do jaké kategorie patříte a jak bojujete se stresem? 
                                                                                               Váš Lemon 

 

Výstava drahých kamenů 
V sobotu jsem byla na výstavě drahých kamenů na výstavišti.  
Bylo tam hrozně moc stolů a na každém byly 
kameny, šperky, nebo jiné výrobky. Výstava byla 
uspořádána do řad a každá měla dvě strany. Řad tam 
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bylo asi šest a jednu jsme s mamkou procházeli asi hodinu a půl, 
protože tam byl pán, co měl na celém stole malé kovové přívěšky a 
strávili jsme u něj hrozně dlouhou dobu. Byli tam koně, meče, motýli, 
vlci, pávi a spoustu dalšího. Taky tam byla paní, která prodávala 
krásné čelenky. 
Výstava se mi moc líbila, ale ke konci už jsme tam byli hrozně dlouho 
a tak jsem byla ráda, že jdeme domů. 
Pocahontas 

 

VTIPY 
Ptá se otec na třídní schůzce: „ Je to pravda, že náš syn mívá 
originální nápady?“  
„Ano“, přisvědčuje učitel, „ zejména v pravopise!“ 
 
Potkají se dva kluci: 
„kam jdeš?“ 
„Na třešně.“ 
„Ale vždyť je zima.“ 
„To nevadí, mám rukavice.“ 
 
Facebook je jako lednička. Chodíš tam každých 10 minut, i když víš, 
že tam nic není. 
 
Kartářka říká svému zákazníkovi: 
„ Mladý muži, máte štěstí. Nikdy nebudete vědět, co je to nemoc.“ 
„ To jste mě, paní věštkyně, nepotěšila, já totiž již třetím rokem 
studuji medicínu.“ 
 
Co dělá blondýna zavřená ve skříni? Poslouchá Kabáty. 
Stefanie 
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