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Slovo šéfredaktorky 
Pokud si myslíte, že se s osmnáctým věkem něco změní, nenechte se 
zmást. Já se třeba pořád koukám na večerníčky. 

Slovo vedoucí 
Milí a vážení! 

Nedávno jsem na svém mailu objevila jeden takový článek, jehož 
nadpis informoval, že letos nás, jakožto skautek a skautů, zase o 
kusanec přibylo. A je to vskutku tak; podle registrace je nás přesně 
55 533! Dokonce o tom bylo i v televizi, takže to musí být pravda. 
Nevím jak vás, ale mne to tedy těší moc. Není potom divu, že člověk 
časem zjistí, že skauti jsou prostě všude. A to nemyslím jen to, že 
každou chvilku někde narazím na někoho z našeho oddílu, z našeho 
střediska, nebo prostě na někoho, koho znám z nějakého skautského 
kurzu či akce. Jelikož třeba jezdím celkem často autobusem 
Studentem, otevřu občas jejich časopis, no a co tam není? Rozhovor s 
jednou dost šikovnou skautkou. Nebo když nedávno zemřel David 
Bowie, tak hádejte co? Samozřejmě, byl to skaut. Mimochodem další 
tak trošinku slavný muzikant, Paul McCartney, taky chodil do skautu. 
To jistě dělají ty táboráky, kytary a tak. Možná byste se divili, kolik 
slavných lidí bylo či je našimi skautskými sourozenci. Schválně si to 
zkuste někdy vygooglit, mně to tedy vždycky moc baví. Vsadila bych 
se, že na vás čeká spousta (doufám, že příjemných) překvapení. No a 
vůbec nejlepší na tom všem je, že tohle neplatí jen mezi známými 
osobnostmi, ale taky mezi námi „smrtelníky“. Stoprocentně máme 
všichni ve svém okolí skauty a skautky, ale ani to netušíme! Tolik 
kámošů a kámošek, jen je objevit… Jenže to je na jednu stranu veliká 
škoda, protože každý den míjíme lidi, se kterými rozhodně máme 
mnoho společného a tutově bychom si s nimi měli o čem povídat. A 
proto všechno se rozhodně nebojte letos na svatého Jiří vyrazit ven 
pěkně v kroji. Když je nás taková spousta, to by v tom byl čert, 
abychom někoho nepotkali! 
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Tento měsíc nás čeká… 
 6.4. Oddílovka 

 11.4. Bílek 

 16.4. Výlet pro rodiče 

 27. 4.  Piknik 

V dubnu slaví..? 
1. 4. Adélka 

 3. 4. Mate 

4. 4. Veve  

5. 4. Ivanka 

7. 4. Anička R.  

7. 4. Lenička  

12. 4. Sheia 

30. 4. Dáda 

 
 

Bílek 

Ráda by ses koukla na film, ale nechce se ti platit za kino? Nebaví tě 

dívat se na filmy samotnou? Nebo už ti došly nápady, na jaké filmy by 

ses tak mohla podívat? 

Pak přijď do filmového klubu Bílek!! Bude se konat v úterý 11. 4. 2016. 

Začátek pro světlušky a babyskauty je v 16.00. 

Pustíme si animovaný film V hlavě (Inside out). Je o 

dívce Riley, která se stěhuje s rodiči do nového města, 

a o tom, co se jí přitom děje v hlavě, o čem přemýšlí. 

Začátek pro skautky je cca v 17.45. To, co se bude 

promítat, je na vás. Pište své návrhy na e-mail 
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petra.dol@volny.cz či na Facebook nejpozději do 10. 4.  

S sebou vezměte něco na zub k filmu (chipsy, popcorn, tyčinky…) a 

hlavně dobrou náladu!!! 

Na všechny se těší Peťa (739 578 949)  

 

 

 
 
 
 

mailto:petra.dol@volny.cz
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Skautská mše svatá 

Jako každý rok i letos se pořádá k příležitosti svátku sv. Jiřího, patrona 
skautů, skautská mše svatá v kostele sv. Augustina na Náměstí Míru, 
tentokrát ve čtvrtek 21. 4. 2016 v 17:00. A my se na tuto mši svatou 

vydáme společně jako oddíl. 

Sraz bude v 16:05 na Staré osadě (šalina odjíždí v 16:20). 
Předpokládaný návrat je v 18:30 tamtéž. 

S sebou 2 jízdenky na MHD na 60 minut nebo šalinkartu. Na sebe si 
oblečte kroj. 

Na všechny se těší Peťa (739 578 949)  
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Výprava s kouzelnou lucernou  
  
Výprava s kouzelnou lucernou byla boží. Nejprve jsme šly na vlak a 
jely do Havlíčkova Brodu. Až jsme dojely a zaregistrovaly se, tak jsme 
šly za naší Lucinkou.  
Ta nás ubytovala v 6.b. Lucinka nám představila další oddíl, který s 
námi bydlel. Za úkol jsme si měly vyrobit logo našeho oddílu. Mezi 
tím nám Lucinka vyráběla lucerničky. 
Po dokončení loga jsme se navečeřely. Pak jsme odešli na noční 
sněm kde byly víly. Druhý den jsme dostaly mapu. Celý den jsme 
chodily za vílami. Po obědě nám zlí padouši ukradli Lucinku, musely 
jsme ji tedy najít. Až jsme ji našly, vyprávěla nám, co se jí stalo. K 
večeru jsme šly na závody Žíži Plíži. Večer jsme šly opět na noční 
sněm a potom jsme se učily hymnu víl. V neděli jsme se učily 
taneček. Po tanečku jsme si vybíraly Víly, za kterými bychom chtěly 
jít. Potom jsme se sbalily a odjely domů. 

                                                                                                                                                                                                    
Áďa 

 
 Tělocvična 
Velikonoční prázdniny, začátek jara a krásné páteční ráno. Přesně tak to vypadalo 
25.3, když se skauti a skautky sešli před školou Krásného 24, pod cílem pořádně si 
zasportovat, zahrát si hry a hlavně strávit zábavně a 
aktivně dopoledne. 
Převlékli jsme se a naklusali do pěkné tělocvičny, kde 
jsme následující dvě hodiny strávily hraním her, opičí 
dráhou na čas, nebo třeba i houpáním na kruzích. 
Nakonec se pak naše hlasy při křičení pokřiku rozlinuly 
do okolních sídlišť a my jsme se rozloučili a popřáli si 
skvělé prožití Velikonočních svátků. 
A tak doufám, že i ty sis užil Velikonoce, a pokud si 
nestihl přijít si s námi zacvičit, příště to nesmíš 
prošvihnout! 
Bobo♥  
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Lemonova 
zamyšlení 
Ahoj všichni, jsem tu zpět i se svou rubrikou a 

mám tu pro vás jedno trošku vesmírné téma, 

takže ty z vás, které zajímá vesmír a všechno 

kolem něj, čtěte pozorně. Dnešním téma: 

Vědcům se podařilo vypěstovat v simulovaných 

podmínkách podobným Marsu, 10 rostlin. 

Odborníci na zemědělství začali brát vážně 

Mars. Jako by tam kolonisté vyráželi už za pár let. Poslední dobou jsme 

svědky experimentů zaměřených na schopnost pozemských rostlin růst a 

plodit v podmínkách podobným Marsu. Jeden takový experiment 

nedávno uskutečnili Nizozemci, kteří byli úspěšní a vypěstovali hned 10 

plodin a to: rajčata, žito, ředkev, pórek, špenát, roketu (též známá jako 

rukola), řeřichu, merlík a pažitku. Bohužel vypěstované plodiny 

obsahovaly mnoho těžkých kovů, ale Nizozemci se nevzdávají a pracují 

na tom, aby se plodiny daly co nejdříve jíst. A teď můj názor: Celý tento 

výzkum je velice zajímavý a to už jen z toho důvodu, že nám v budoucnu 

matka Země vypoví službu a my všichni buď umřeme, nebo se budeme 

muset přestěhovat na nějakou jinou planetu. Nejlepší planetou, kam 

bychom se mohli přestěhovat je Mars. I když my se tohoto hromadného 

přesunu asi už nedožijeme, je tento výzkum pro lidi důležitý. 

Nizozemcům držím palce, aby se jim výzkum podařilo dotáhnout až do 

zdárného konce, aby se jídlo dalo jíst bez žádných následků. Neměli 

bychom na toto téma zapomínat, protože na Zemi už nebudeme dlouho. 

Pokud se vám moje zamyšlení líbilo, můžete mi to osobně říct, nebo se o 

tom zmínit v příští BS. Mějte se všichni hezky a nejezte pecky. Čau čau. 
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Skautský institut v Brně 
Konečně je i Skautský institut i v Brně. Dne 
30.3. proběhlo zahájení v Syřišti, kde sídlí 
Skauti na Zemi. Akce se zúčastnilo 
neuvěřitelných 110 lidí. A naše středisko bylo 
u toho!!! 
Co vlastně Skautský institut je? 
Pod tímto pojmem se schovává strašně moc 
věcí. Patří sem skautské století, které 

shromažďuje vzpomínky skautských pamětníků. Skautská vize, která 
ukazuje pohled různých významných osobností na svět. Asi 
nejvýraznější projekt je Staromák, kde je kavárnička, kam si můžou 
skauti a neskauti jít něco dobrého dát. Zároveň tam probíhají různé 
setkání.  
Skautský institut je otevřený nejen skautům, ale i neskautům.  
A jak to bude vypadat 

v Brně? 
V Brně budou probíhat 
diskuze, workshopy, 
promítání filmu a různá 
setkání. Ústřední téma, 
které provází institut 
v Brně je : NEJISTOTA. 
Nejistota, která je ve 
věcech kolem nás. 
Úvodní akce se dotkla 

šesti témat nejistoty. Naše odpovědnost ke světu skrze životabez 
produkce smetí.  Dotkli jsme se vztahu jednotlivých generací v rámci 
rodin, domácího vzdělání a práce. Jakou realitu kolem nás konstruují 
média? Nakonec jsme se zamysleli nad nejistotou spojenou s vizí. 
Co nás čeká dál? 
Už 13.4. bude promítání filmu Závodu ke dnu, který diskutuje otázky 

nezaměstnanosti, odborů, práce či 
lidské mobility. Příběh je postaven 
na rozhovorech s odborníky i se 
zaměstnanci několika průmyslových 
podniků v České Republice. 
Promítání doplní diskuse. 
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Hned 30.4. nás čeká metodický semináři pořádaný Skauty na Zemi, 

který se bude snažit nám přiblížit, jak pracovat ve skautu 
s kontroverzními tématy. 
A plno dalších akcí … piknik v trávě, diskuze o demokratických školách. 
Více na: http://www.skautskyinstitut.cz/su-v-brne/ nebo na FB. 

Těším se, že se ve Skautském institutu v Brně někdy spolu 
potkáme 

Káťa 

Světové dny mládeže 2016 
 

Ahoj, mám pro vás jednu speciální pozvánku. Letos v červenci se v 
polském Krakově chystá jedna velká akce. Jsou to Světové dny 
mládeže!  

Co to vlastně je? Je to setkání mladých křesťanů z celého světa s 
papežem Františkem. První taková akce se uskutečnila v roce 1986, 
v Římě, od té doby už jich bylo několik napříč celým světem. No a 
letos máme obrovskou příležitost zúčastnit se i my, protože z Brna 
do Krakova to není tak daleko!  
Proč tam jet? Je to příležitost seznámit se s mladými lidmi z různých 
zemí a načerpat spoustu zážitků, nejen duchovních. Kromě 
přednášek a mší svatých se můžete těšit na různé workshopy, 
zábavné aktivity, hudbu, společenství a mnoho dalšího. 
Před samotným setkáním v Krakově se jede na předprogram do 
různých diecézí v Polsku. I z Brna jede víc skupin. Můžete připojit k 
brněnské diecézi, která jede na předprogram do Tarnova, nebo např. 

http://www.skautskyinstitut.cz/su-v-brne/
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k mladým z komunity Emmanuel která jede do Czenstochové, nebo k 
nějaké jiné skupině. Podrobnější informace najdete na těchto 
odkazech: krakov2016.signaly.cz nebo mladi.emmanuel.cz/wyd/, 
případně se můžete obrátit i na mě :) 
A jak to všechno souvisí se skautem? Na první pohled nijak, ale jedna 
souvislost by se tam přece jen našla. Skautské hodnoty, jako pravda, 
oddanost, ochota pomáhat druhým a další, jsou hodně podobné těm 
křesťanským. Je to trochu něco jiného, ale pokud se mezi vámi přece 
jen našel někdo, koho to zaujalo, tak se neváhejte přihlásit co nejdřív 
:) 
Zdravím všechny! 
Míša (bývalá členka 30.dbo) 
 

VTIPY 
Ptá se myška maminky: 

„A co to vlastně je ten jed na myši?“ 

„Víš, to je něco jako 
kočka v prášku!“  

 

Veverka sedí na 
stromě a louská 
oříšky. 

Rozlouskne první- 
stříbrné šaty. 

Rozlouskne druhý- 
zlaté šaty. 

Rozlouskne třetí- 
svatební šaty. 

Veverka se rozpláče, 
schoulí se na 
větvičku a vzlyká: „Já 
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se kvůli tý hloupý pohádce snad nikdy nenajím!“ 

 

„Tatínku, jsme lední medvědi?“ 

„Jasně, jsme lední medvědi.“ 

„ Tatínku, nejsem koala?“ 

„Ne, jsme lední medvědi!“ 

„ Tatínku, a nejsem medvěd brtník?“ 

„Ne, jsme 
lední 
medvědi! Proč 
se pořád tak 
hloupě ptáš?“ 

„ Protože je 
mi strašná 
zima!“ 

 

Dvě krávy na 
louce pokojně 
přežvykují 
jetelíček a 
jedna povídá: 

„Ty hele, slyšelas taky o té nemoci šílených krav?“ 

Druhá se na ni s klidem zadívá a odpoví: 

„Jó, to mě nezajímá, já jsem veverka.“ 

 

Stefanie  
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K
á



14 

 


	Duben ’16

