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Slovo šéfredaktorky 
Květen je možná pro některá z nás trochu stresovým obdobím zvlášť kvůli 
různým zkouškám, nemluvě o maturitě. Ale samozřejmě jsou tu i věci veselé, 
například to, že začíná čas sukní, krátkých triček a voňavých květinek všude 
kolem. Já sama už se nemůžu dočkat toho, až tuto sobotu vyrazím na Majáles a 
oslavím tak příchod pořádného jara. Daleko víc se ale těším, až společně 
vyrazíme na oddílovou výpravu na planetu Pandora, kde rozhodně není jen led a 
oxid uhličitý, ale narazíme tam na zajímavé obyvatelé. Také se už nemůžu 
dočkat, jak bude vypadat naše komunitní zahrádka, kterou jsme dnes společně 
založili a vysadili tam spoustu krásných a užitečných rostlinek. Jednoduše s 
příchodem jara cítím novou energii a mám daleko víc chuť trávit čas venku a 
užívat si sluníčka. A jak jste na tom vy? 
                                                                  Šimi 

Slovo vedoucí 

Drazí! 
Musím se vám svěřit se skličujícímu zjištění, k němuž jsem 
se tento měsíc dopracovala. Hodně mě rozesmutnilo, když se 
mi letos opět nepodařilo jet na Ivančenu. (Jestli jste tam ještě nejeli, doporučuji 
to co nejdříve, pak budou vždycky s blížícím se květnem přicházet nenadálé 
události jako maturita, zkouškové období, semestrální práce a možná i ještě 
něco horšího.). A tak jsem si v jedné prokrastinační pauze začala počítat, kolik 
času jsem teď strávila ve skautu v „reálu“ (na oddílovce a na akcích) a kolik 
„úředničinou“. I když jsem všemožné rady započítala do „reálu“, stejně 
„úředničina“ převažovala mnohem víc než dvojnásobně. To mě rozesmutnilo 
ještě víc, tudíž se s vámi podělím o z toho vyplývající ponaučení. Za prvé: Nikdy 
nic takového nezkoušejte sami doma, je to nebezpečné. Za druhé: Některé 
chvíle mají mnohem větší váhu než jinačí, takže přepočítávat to na hodiny je 
vážně hloupost. Za třetí: Tábor už se blíží! 
 PS: Na táboře budu mít plnovous                                                                                                        
                                                                                                   Vaše Bláňa  
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Tento měsíc se můžeme těšit na… 
3. 5.             Oddílovka 

13.5.            Sportovní dopoledne 

19.-21.5.     Oddílová výprava 
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Květnoví oslavenci  

 

1.5.     Šmako 
15.5.   Sandra 
15.5.   Lucka V. 
30.5.   Kessie 

 

Recenze z akcí  
 
VÝPRAVA SASANEK DO SIROTČINCE SLEČNY BILIÁNOVÉ 
V pátek 31. 3. jsme se sešly na nádraží. Když jsme dojely, hledaly jsme svoji 
podivnost- a našly! Pak jsme získávaly indicie od velmi staré slečny Biliánové. 
Když jsme šly dovnitř, abychom si nacvičily scénky, tak Burger našel časopis 
Téma- dětské trampoty Miloše Zemana (viz. Nástěnka). U večerního zpívání byla 
i scénka s pravěkou Jeny (Simči pejsek). V noci nás zbudily na noční hru, kde 
neviděl nikdo kromě Prcka. A tak kačku unesli netvoři, kteří prý hnusně chrčeli. 
Druhý den jsme se nasnídaly a 
vyrazily na výlet. Jelikož byl apríl, 
tak se Burgerovi podařilo 12x 
napálit Ponožku. Prcka navštívila 
skautská zoubková víla, protože jí 
vypadl zub. Po výletě byl táborák, u 
kterého jsme i zpívaly. V noci 
Ponožku navštívila pravěká Jeny a 
Locika si myslela, že to vrčení bylo 
Ponožčino chrápání. V neděli jsme 
zachránily slečnu Biliánovou a 
získaly odměny. Výprava byla super 
a Stefi se Simčou dostaly i diplom 
za přežití výpravy ☺ 
Napsala Družinka Sasanek 
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