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Slovo šéfredaktorky 
A jsou tu konečně letní prázdniny! Ha APRÍL.. bohužel... No asi se mi ten 
aprílový „vtípek“ moc nezdařil.. Vždycky jsem na apríla chtěla někoho 
nachytat, ale povedlo se mi to snad jen jednou. Buď jsem úplně 
zapomněla jaké je datum, nebo se mi to jednoduše nepovedlo proto, že 
(upřímně řečeno) neumím moc dobře lhát (což je zas na druhou stranu 
dost dobrý, protože pak nelžu skoro vůbec, jelikož to na mně lidi vždycky 
poznají..) A kdybych měla třeba zahrát, že jsem si zlomila nohu, v mém 
provedení by si lidé nejspíš mysleli, že jsem si udělala něco s mozkem. 
Takže zdar všem aprílovým vtípkům snad vás nikdo moc nepotrápil nebo 
vy někoho jiného a další rok 1.dubna slavíme Vánoce!                                                                                  
                                                                                               Šimi 

 

Slovo vedoucí 
Drazí!  
Měsíc duben je extra skautským měsícem. Slavíme svátek svatého Jiří, 
patrona všech skautů a skautek, čeká nás skautská mše, den v kroji, 
nebo taky výprava na Ivančenu pro skautky. 24. dubna letos připadá na 
pondělí, takže je to bezvadná příležitost, jak si návrat z víkendu do 
„reality“ zpříjemnit. Pokud máte obavy, že nebudete mít dost odvahy 
v našem překrásném skautském outfitu vyjít ven, nezoufejte. Nejlepší je 
jít do školy s kámoškou, která je taky skautka, takže v kroji budete dvě. 
Pokud (jako třeba já) nemáte žádného skautského spolužáka, taky to 
není tak zlé. Je sice pravda, že se na vás budou všichni dívat, to ale 
rozhodně není nic negativního! Kdo by si nechtěl užít svých pět minut 
slávy, že jo, a tohle je navíc celý den ☺ A vůbec nejlepší na tom je, že na 
vás každou chvilku odněkud vykoukne někdo v kroji, kdo se na vás 
usměje. Nemyslete si, skauti jsou všude! (V šalině, v lavici vedle vás, u 
doktorky, za katedrou…) Myslete na to, kolik skautských kámošů můžete 
za den potkat, protože je nás fakt hodně! A kdybyste se cítili malinko 
nesví, pomyslete na Bláňu, kterak jde v pondělí na přednášku s další 
téměř stovkou studentů a doufá, že tam na ni bude přece jen nějaký ten 
kroj či šátek pomrkávat. 

                                                                                     Vaše Bláňa 
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Tento měsíc se můžeme těšit na… 
5.4.  Oddílovka 

8.4. Výlet s rodiči 

20.4. Mše svatá 

21.- 23.4. Skautská výprava na Ivančenu 

24.4. Svátek sv. Jiří 

27.4. Podzemí pro světlušky 
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Skautská mše za skauty se skauty 
Jak jistě každý správný skaut ví, naším patronem je sv. Jiří. Jako každý 

rok se i letos bude tradičně konat 

mše svatá se skauty za skauty 

(nejen) na připomenutí jeho 

památky. Letos bude v bazilice 

Nanebevzetí Panny Marie na 

Mendlově náměstí. Pokud se chceš o tom našem patronovi víc dozvědět 

nebo se prostě podívat do nejkrásnější baziliky na Starém Brně, určitě 

přijď! 

Kdy: ve čtvrtek 20. 4. 2017 

Sraz: v 16:05 na Staré osadě 

Návrat: mezi 18:30 a 19:00 (bude upřesněno) 

S sebou: 2 jízdenky na 20 minut (nebo šalinkartu), pití, na sebe kroj!! 

Na všechny se těší Peťa (739 578 949) ☺ 

 

 

 

Ivančena 2017 – skautská mohyla u 

Lysé hory 
„V posledních dnech II. světové války 
popravili nacisté řadu členů Slezského 

odboje a mezi nimi také pět skautů z 1. 

oddílu Ostrava. Stalo se tak mezi 24. dubnem 

a 2. květnem 1945 v polském Těšíně. 

V říjnu dalšího roku pak na Ivančenu 
vystoupali skauti 

z 30. oddílu Junáka z Moravské Ostravy a přinesli první kameny.“ Pokud se 

chceš dovědět víc, můžeš se podívat na webové stránky www.ivancena.cz nebo 

ještě lépe s námi vyjet na výpravu!! 

http://www.ivancena.cz/
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Pro koho je výprava určena: Kvůli celkové náročnosti (výstup na Lysou horu) 

je výprava pouze pro skauty a skautky starší 12 let. Z důvodu nákupu skupinové 

jízdenky je nutné odevzdat závaznou přihlášku spolu se zálohou 150 Kč 

nejpozději do neděle 16. 4. do 17:00. Při případných problémech s odevzdáním 

v termínu nás kontaktujte na číslech uvedených níže. 

Sraz: v pátek 21. 4. v 15:45 na Hlavním nádraží 

Návrat: v neděli 23. 4. v 14:59 tamtéž 

S sebou: spacák, karimatku, pevné boty (pohorky), oblečení na ven dle počasí, 

čepici či šátek na hlavu, přezůvky, oblečení na dovnitř, pyžamo, hygienické 

potřeby, ručník, svoji vlastní páteční večeři, velkou láhev na vodu, buchty na 

sobotní a nedělní snídani, malý batoh na výlet, baterku, blok a psací potřeby; 

oddílové tričko, na sebe skautský kroj!! 

Cena: 400 Kč  Celková cena za ubytování, dopravu, stravu a materiály na 

hry je 550 Kč. Středisko nám poskytlo příspěvek 150 Kč 

z důvodu cenové dostupnosti pro všechny. Pro podrobný 

rozpočet se neváhejte obrátit na Peťu Doležalovou 

(739 578 949). 

Na všechny se moc těší Dubínek (606 202 744), Šimi (775 215 060), Kevin 

(732 498 508) a Peťa ☺  
----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 

Závazná přihláška 
Závazně přihlašuji svého syna / svoji dceru _____________________________ 

na skautskou výpravu na Ivančenu konanou ve dnech 21. – 23. 4. 2017. 

Zaplatil/a jsem zálohu 150 Kč. 

Jméno a příjmení rodiče: ______________________________________ 

Kontakt (tel. číslo, e-mail): _____________________________________ 

V _____________ dne _______________ Podpis: 

_____________________ 
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Březnoví oslavenci  
1. 4. Adélka 
3. 4. Mate 
4. 4. Veve 
5. 4. Ivanka 
7. 4. Anička R. 
7. 4. Lenička 
12. 4. Sheia 
23.4. Nelča 
27.4.Eta 
30. 4. Dáda 
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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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Duben v historii skautingu 
24.4. svátek má sv. Jiří patron všech skautů a skautek  

 

CESTOVÁNÍ S DĚTMI OD 6 DO 10 LET PO BRNĚ (V 
ZÓNÁCH 100 + 101) 

Vážení a milí - hlavně rodiče,  
byla jsem upozorněna jednou maminkou,(díky za to) že existuje možnost 
jezdit výhodněji, nejen na výpravách se skautem po Brně, ale ať už se 
vydáte kamkoliv. Tak sem přikládám text z oficiálních stránek 
(http://www.idsjmk.cz/deti.aspx#3) . Koukněte na to, stojí to jistě za 
zhlédnutí.       Šmako 
Z DPMB: 

Děti od 6 do 10 let mohou cestovat po Brně v zónách 100 + 101 bezplatně 

všemi linkami IDS JMK včetně vlaků. Musí si ovšem vyřídit průkazku a 

bezplatný kupón. K vyřízení děti potřebují 1 fotografii + 30 Kč. 

Bez průkazky s bezplatným kupónem cestují za zlevněné jízdné 
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