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Slovo šéfredaktorky 
Taky už to cítíte ve vzduchu? Tu vůni probouzejícího se jara? Já teda 
rozhodně ano, už jen díky tomu, že když čekám na autobus, nemrznou 
mi prsty na rukách ani nohách a to je rozhodně příznivá zpráva. Na 
přicházejícím jaru nejvíc miluju to, že všechno začíná jak kdyby od 
začátku. Všechny stromy se znovu obalují do listů a květů, z trávy 
začínají vykukovat kytičky a i ptáčci si možná víc zvesela prozpěvují. No 
ale nesmíme se zase nechat unést takovými klišé.. že ano.. k jaru patří i 
občasný déšť, což není zrovna dvakrát příjemné, když nemáte deštník 
ani pláštěnku a nikde žádný přístřešek, kam se schovat.. Takže vše má 
své plusy i mínusy, je sice škoda, že teď na jaře už nemůžeme stavět 
sněhuláky, nebo si jít zabruslit, ale máme spoustu jiných skvělých 
možností. Takže neváhejte, při první příležitosti krásného počasí, vyrazit 
ven (třeba se skautem ;))     
                                                                                                                                                               Šimi 

Slovo vedoucí 
Drazí!  
Sice teprve skončil únor a zima se možná ještě vrátí, ale my už stejně 
myslíme na tábor. Vlastně pravdou je, že už asi tak od prosince. A není 
to proto, že už nás začíná otravovat škola a těšíme se na léto (nebo 
možná je, ale opravdu jenom drobátko), nýbrž proto, že za dva dny se to 
prostě zvládnout nedá. Vůbec nejtěžší na tom celém je vymyslet téma. A 
představte si, že to vám sice neprozradím, abych vám nezkazila 
překvápko, ale za to můžu říct, co mi teď vrtá hlavou. Je to otázka stará 
téměř jako lidstvo samo: Budu mít na táboře plnovous, nebo ne? Jelikož 
jsem již byla jak Gandalfem, tak Brumbálem, mám takřka letité 
zkušenosti. Možná by se mohlo zdát, že vousy mají jen samé nevýhody. 
Jako třeba, že se v nich celkem nedobře jí. Anebo se vám při zapalování 
ohně může stát, že začne z nějakého důvodu náhle hořet koudel. Ovšem 
ono to má i pozitivní stránky. Například pokud chcete zachovat vážnou 
tvář, jde to celkem snadno, neboť fous zakryje kde co. 
A díky tomuto krátkému úvodu do problematiky plnovousů na táboře si 
nyní můžete dumat nejen nad tím, co bude letošní celotáborovkou, ale 
navíc i nad počtem fousáčů na večerních nástupech. 
Táboru zdar! 
                                                                           Vaše Bláňa 
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Tento měsíc se můžeme těšit na… 
1.3.                   Oddílovka  

7. 3.                  Taneční odpoledne 

25. 3.                Výlet pro Bledulky – info u Elišky a Hrušky 

24.- 26. 3.        Výprava pro Sedmikrásky 

25. 3.                Výlet pro Benjamínky  

31. 3.-2. 4.       Výprava pro Sasanky     
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Výprava pro 
sedmikrásky 
Sraz: 24. 3. na Staré osadě v 16:45 

 

Návrat: 26. 3. na Staré osadě v 12:40 
 
Cena: 300 Kč 
 
S sebou: Spacák, karimatku, večeři na 

pátek a snídani na sobotu, teplé oblečení, 
pevná obuv, pláštěnka, přezůvky, 
hygienické potřeby, KPZ, šátek, 
uzlovačku, blok a psací potřeby, baterku, 
průkazku s fotkou, ešus a hrnek a kdo má, 
tak šalinkartu. 
 

PŘÍPADNÉ ZMĚNY BOUDOU V ČAS OZNÁMENY.  

 

Březnoví oslavenci  
Fialka – 1. 3. 2008 
Tutek – 14. 3. 2001 

 
Dnes je Tvých narozenin den, 
nechť se Ti splní každičký sen. 
Štěstí, zdraví, lásku přeji, 
ať Tě všichni rádi mějí. 
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přihláška 
na skautský tábor 
Kostelní Myslová 2017 
 

Přihlašuji svoji dceru ……………………………………………………………, 
narozenou ……………………………………………, 
na skautský tábor, který se koná v termínu od 1. 7. do 15. 7. 2017. 
 
Moje dcera nemá/má (jaké: 
……………………………………………………………………………………………
……………………… ) dietní opatření či jakékoli potravinové alergie. 
 
Beru na vědomí, že se jedná o skautský tábor ve stanech s podsadou či v tee-
pee.  
Podmínkou účasti je ukončená první třída ZŠ. 
 
Letos se tábor uskuteční u obce Kostelní Myslové v kraji Vysočina. Tábor je 
umístěn v Javořické vrchovině poblíž renesančního města Telč. 
GPS:  49°8'36.308"N, 15°26'8.087"E 
 
Přihlášku je nutné odevzdat do 30. dubna. 
Cena tábora je při platbě do konce května 2900 Kč, při zaplacení do konce 
dubna 2700 Kč. 
Peníze prosím plaťte pouze na účet číslo 215180811/0300, variabilní symbol: 30 
a datum narození dcery (Př. 17. 4. 2003 bude VS 3017042003). Popřípadě po 
domluvě Peti.  
 
Informace: 
Blanka Adlerová (Bláňa), vedoucí oddílu – 774 308 632 
Lucie Riplová (Lucka), zástupkyně vedoucí oddílu – 774 985 205 
Petra Doležalová (Peťa), hospodářka – 739 578 949 
 
 
 
V ………………………………………… dne ……………………………. 2017 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
Podpis zákonného zástupce (nebo plnoletého člena) 
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Březen v historii skautingu 
12. 3. 1912 – Založen první dívčí skautský oddíl v Americe. Juliette 
Gordon Low navštívila Baden-Powella a ten jí s vytvořením oddílu 
pomohl. 
13. 3. 1918 – Počátek skautingu v Africe. 

 

Mediální zpravodaj - Štěpán 
 

Úkolem mediálního zpravodaje je utvářet pravdivý, srozumitelný a lákavý 
obraz našeho střediska na veřejnosti, to znamená:  

- mít přehled o skautských akcích a událostech v rámci Junáka, 
aktivně vyhledávat mediálně využitelné příležitosti, sdílet tyto 
informace v rámci Junáka 

- nabízet a poskytovat mediální podporu pořadatelům akcí, 
- pravidelně informovat média v regionu o střediskové činnosti, 

nabízet jim naše zprávy 
- v atraktivním balení, 
- komunikovat s novináři, spravovat databázi kontaktů do médií, 
- vyhledávat a vzdělávat nové mediální zpravodaje ve středisku 
- vzdělávat se v oblasti médií, zvyšovat mediální gramotnost skautů 

ve středisku, 
- pomáhat rádcům a vůdcům oddílů v oblasti prezentace jejich 

činnosti před rodiči, kamarády atd. (nábory, práce s médii), 
- porovnávat mediální výstupy s žádoucím obrazem. 

 
                                                                                Štěpán   

Recenze z akcí 
PLAVÁNÍ 

Poslední sobotu v měsíci jsme se sešli na staré osadě, abychom se 
vydali do aquaparku v Kohoutovicích- samozřejmě plavat. Jakmile 
dorazili poslední plavci, tak jsme nastoupili do autobusu a vydaly se na 
cestu. V aquaparku jsme hráli vodní honču, a to také ve vodním víru, 
který se stal jednou z nejoblíbenějších částí bazénu. Sklouzli jsme se 
tobogánem a pár odvážlivců si mohlo i zaskákat do vody. Jakmile vypršel 
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čas pro naše plavecké schopnosti, tak jsme se převlékli a pak se pořádně 
nasvačili. Celou akci jsme ukončili pokřikem na staré osadě. 
                                                                                Stefanie 
 

VESELÝ PÁTEK 

Překvapivě v pátek 24. 2. 2017 se světlušky a pár benjamínků sešli, aby 
si mohli něco vyrobit. Tentokrát se vytvářely krásné záložky. Byl daný 
postup, jak záložku vyrobit, ale vzhled byl v režii kreativity dané 
světlušky. Díky této možnosti, vyrobit si jakou záložku chceme, vznikali 
v naší dílničce jednorožci, draci, lištičky, smajlíci a mnoho dalšího. 
Někteří si udělali i celou sérii záložek (pro případ nouze ☺). Kdo už 
vyčerpal svoji fantazii, tak si mohl jít ven zahrát kanystr ☺. 
Veselý pátek se mi moc líbil a už se těším na další ☺                                              
                                                                        Stefanie 
 

Kvíz pozorného čtení 
Četl/a jsi poctivě a nevynechal/a ani jedno písmenko? Nyní se o tom 
můžeš přesvědčit v kvízu. Schválně, jestli to zvládneš bez listování 
nazpět. Pokud ti vyjde nějaké slovo z písmenek v závorkách, můžeš se 
na další oddílovce příhlásit u Šimi o sladkou odměnu. 

1.Kolik je v březnu akcí? 

a. 6  (S)    b. 8  (T) c. 4   (Š) 

2. Kolik lidí má v březnu narozeniny? 

a. 5 (Á)   b. 7 (M)   c. 2   (K) 

3.Co se vyrábělo na veselém pátku? 

a. náramek (B)   b. záložka (A)  c. peněženka  (T) 

4. Jakou problematikou se zabývala Bláňa? 

a. problém s vlasy (E) b. problém s vousy (U) c. problém s kartáčkem (O) 

5. Kdy se koná taneční odpoledne? 

a. 7. 3. (T)   b. 21. 3.  (R)   c.16. 3. (K) 
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