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Slovo šéfredaktorky 
 Toto letí jako smetí!! Jsme už zase téměř na konci školního roku. 
Připadá mi, že každým rokem ten rok uteče rychleji než rok předtím. A 
víte co je na konci roku nejvíc nejlepší? Upřímně spoustu věcí ☺ ale pro 
mě je celoroční odměnou rozhodně skautský tábor. Kde doufám, potkám 
spoustu z vás. Protože kde jinde vám přijde nejvtipnější nejnevtipnější 
vtip o slonovi a mravenci od Ádi nebo kde jinde uvidíte tolik špinavých lidí 
od bláta a ještě se z toho radují nejvíc na světě. Kdo se zúčastnil alespoň 
jednoho tábora, určitě ví, jak úžasné zážitky se právě zde dají získat. 
Takže věta na závěr: Žijte blaze a jezděte na skautský tábory!                                                        
                                                                                          Šiminka 

 

Slovo vedoucí 
Drazí! 
 
Tentokrát se s vámi podělím o jednu příhodu ze svého osobního 
skautského života. Někteří mí příbuzní mi neustále předhazují, že jako 
skautka, jež má být ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských, 
likviduji (=vysávám) pavouky v domě. A tak jsem se takhle večer, když se 
mi jeden pavouk spustil ze stropu přímo před obličej, rozhodla, že půjdu 
do sebe. Já a moje arachnofobie jsme popadly papír, a snažily se 
pavouka bez poškození nabrat a vyhodit z okna. Výsledkem bylo, že při 
otevření okna vítr fouknul pavouka zpátky do pokoje a já v úleku vyhodila 
ven papír, který jsem v té chvíli identifikovala jako svoji rezervní přihlášku 
k magisterskému studiu. Ale já se samozřejmě nevzdávám! Jednou jistě 
přijde den, kdy budu v tomto bodě skautského zákona ještě skautštější ☺ 
 
Vaše Bláňa  
 
PS: Na táboře jsou pavouci mnohem menší a hodnější než tady v Brně. 
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Tento měsíc se můžeme těšit na… 
7.6.                   Oddílovka  
16 – 17.6.         Larp pro skautky 
17.6.                  Výlet 

  

Tři sta let stačí aneb noční larp (13+) 
Po dlouhé době se všichni opět sejdeme a rozhodneme, jestli nám těch 
tři sta let nestačilo... 
Sraz: 16. 6. 18:30 na nádraží v Blansku 
Návrat: 17.6. 11:00 na nádraží Brno-Židenice 
Prosíme zájemce, aby se do pátku 9.6. NAHLÁSILI, že se zúčastní. Tito 
nahlášení dále dostanou podrobnější informace. 
 
Tutek (775 931 571), Eliška a Mirek 
 

 

 

Nabídka, která se neodmítá!! 
Určitě znáš ten pocit, když se Ti na táboře nechce ráno na rozcvičku a 
chtěla bys ještě pár minutek si poležet? Nebo by sis vždy přála snídani 

rovnou do spacáku? Nebo si přeješ neumývat jeden celý den ešus?  

Pokud si alespoň na jednu z těchto otázek odpověděla ANO, máš 
jedinečnou příležitost vyhrát jeden z poukazů na právě tyto a další, ne až 

tak oblíbené, avšak důležité, povinnosti na táboře.  

Co je však důležité pro výhru udělat? 

 Do 24.6.2017 do 23:59 hodin musíš poslat jakýkoli článek na email 
bilasmes@centrum.cz. Fantazii se meze nekladou, takže svůj článek 
můžeš zpracovat jakkoli. A samozřejmě, že čím víc pošleš článků, tím 

větší bude šance na lepší výhru pro tebe. 

Neváhej a posílej už teď!!   

P.S. vyhrává každý 

https://mail.centrum.cz/main.php
https://mail.centrum.cz/main.php
mailto:bilasmes@centrum.cz
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Červnoví oslavenci  

1. 6. Esty 

8. 6.  Míša 

9. 6.  Láďa  

11. 6. Naty  

28. 6. Mánička  
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GEOCACHING – část 1. -co to je? 
Plním skautskou odborku Geocacher a v rámci své odborky jsem se 
rozhodla vás v několika částech seznámit s touto skvělou hrou. 
Geocaching je hra, která by se dala zařadit mezi sport i turistiku. Spočívá 
v hledání skryté schránky, které říkáme cache (v češtině keš/keška) - je 
to taková krabička- , pomocí navigačního systému GPS. Ale jak tuto 
kešku najdu? Právě díky zeměpisným souřadnicím. Člověk, který hledá 
kešky je nazýván Geocacher, česky 
geokačer nebo prostě a jednoduše kačer ☺. 
Když objevíte kešku, tak se můžete zapsat 
do logbooku (čili bločku) a případně si 
vyměnit nějaké věci, co se v krabičce 
nachází. Často tam bývají různé věci 
z kinder vajíček nebo speciální předměty 
jako CWG, Travel bugy a Geocoiny. Potom 
krabičku opět schováte na původní místo a 
zamaskujete. Nikdy kešky neničte ani nijak 
nepoškozujte!  
Kešky se často umisťují na místa, která jsou 
něčím zajímavá a pokud možno, tak nejsou 
moc turisticky navštěvovaná. Když se zaregistrujete na stránkách 
geocaching.com, tak si právě můžete u mnoha kešek přečíst v popisu 
nějaké zajímavosti o daném místě. Kešky se často umísťují i do míst, kde 
je mnoho lidí (třeba v centru města), potom je odlov kešky samozřejmě o 
něco těžší, protože musíte kešku z úkrytu vzít tajně. Někdy se keška 
nenachází na zajímavém místě, ale místo toho musíte splnit třeba 
zajímavý úkol, abyste zjistili, kde se keš nachází. 
                                                                                       Stefanie 
 

 

GEOCACHING – část 2. –typy keší a trasanty 
Kešky mají několik typů. Můžeme je rozlišovat podle velikosti, charakteru 
a obtížnosti. 
Podle velikosti 
NANO- nejmenší krabička, MICRO-tic tac krabička, MALÁ, STŘEDNÍ, 
VELKÁ-vejdou se do ní i knihy nebo CD, OTHER- Schránka neurčité 
velikosti. Může to být placaté magnetická nálepka nebo kniha v knihovně.  
Podle charakteru 
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TRADIČNÍ CACHE (tradička)- keška je přímo na místě, které je určeno 
souřadnicemi 
MULTI CACHE- K naleznutí finální keše musíte většinou obejít několik 
míst. 
MYSTERY CACHE (mysterka)- Nejdřív musíte něco vyluštit a až potom 
získáte souřadnice kešky. 
LETTERBOX HYBRID- kešku hledáte z části podle souřadnic a z části 
podle indícií. Obsahuje i razítko. 
EARTHCACHE (earthka)- tato keška vás dovede na zajímavé geologické 
místo. Nehledáte krabičku, ale máte se tu zde např. vyfotit nebo zjistit 
nějaké info. Své odpovědi pak zasíláte autorovi kešky. 
EVENT CACHE-setkání kačerů. Společenská událost, většinou 
s nějakým programem. 
CACHE IN TRASH OUT EVENT (CITO)- jde 
o setkání (event), s cílem uklidit nějaké místo. 
WHERIGOU CACHE (wigo)- spojení hry 
geocaching a wherigo. Od klasického wherigo 
se liší tím, že na konci cesty je keška 
Podle obtížnosti 
Hodnocení 1-5 podle obtížnosti luštění 
Hodnocení 1-5 podle obtížnosti odlovení (5. 
obtížnost bývá často horolezectví, 
potápení,….) 
 
TRASANTY 
Jsou to putovní předměty. Tyto předměty mají svůj úkol. Třeba doputovat 
do nějaké země. 
TravelBug (zkratka TB)- předměty s kovovou známkou a číslem TBxxxxx 
GeoCoin (zkratka GC)- geomince s identifikačním číslem 
Pokud najdete v kešce TB/GC, tak se můžete rozhodnout, zda předmět 
z kešky odnesete a přemístíte do jiné, nebo si jen putovní předmět 
prohlédnete a na stránkách geocaching.com napíšete, že jste ho viděli. 
Nemusíte však udělat ani jednu z možností- můžete si jich prostě 
nevšímat. 
Kromě TB a GC existují i CWG- Czech Wood Geocoin, předmět který 
charakterizuje konkrétního kačera, měl by se vyměňovat kus za kus.  
                                                                                          Stefi 
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Jakub Trávníček – Permoník 

Do skautu jsem začal chodit 
v roce 1990. Bylo mi 9 let.  

Od té doby už uplynulo hodně 
času, během kterého jsem byl 
rádcem družiny Káňat v 94. 
oddíle a potom jsem devadesát 
čtyřku spolu s Vilémem vedl. 
Protože mně ale skaut hodně 
dal, snažím se i já našemu 
středisku a skautům stále 
pomáhat. Dnes jsem členem střediskové rady. Starám se o naše 
tábořiště v Kostelní Myslové, zajišťuji jeho údržbu a údržbu táborového 
materiálu. Během školního roku chodím na střediskové rady a pomáhám 
dle potřeby a bohužel také dle svých možností. Štěpánovi jsem třeba 
k ruce při dětském dni… 

V létě již čtvrtým rokem děláme s ostatními odrostlými skauty tábor rodičů 
s dětmi, který zachovává skautského ducha a naše děti ke skautu snad i 
vede. Letos jedeme v termínu po devadesát čtyřce. 

To co dělám a co mně baví „mimo skaut“ je skautem zase hodně 
ovlivněno. Kamarády mám hlavně ze skautu a tak spolu v zimě jezdíme 
na běžkách a každoročně se účastníme Jizerské padesátky, v létě zase 
jezdíme na kole a sem tam i nějaký MTB maraton. Když to vyjde, tak 
vyrazíme i do hor, ať už na ferraty nebo nějaký kopec. 

Jinak mám taky manželku, tři děti a jsem advokát. Bydlím samozřejmě 
v Židenicích☺ 
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