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Slovo šéfredaktorky 
Zdravím všechny! Jistě jste se nemohly dočkat, až zase bude držet 
v ruce bílou směs, že je to tak? No ale 
přejděme k nynější problematice. A tou je 
pro toto číslo: RANNÍ VSTÁVÁNÍ. Ano 
každý z nás to musí, pokud chodí do školy 
nebo do práce, podstoupit. Někomu to až 
tak nevadí, ale pro někoho jako jsem 
například já, je to příšerné utrpení. Proto 
mi často dělá problém na výpravách, když vstáváme brzo, rychle se 
nastartovat a připravit na celodenní program. Ještě navíc když jsme 
s holkama minulou noc celou prokecaly a ve výsledku spaly třeba jen 
5 hodin, protože jsme měly pořád o čem klábosit. A co z mé úvahy 
vyplývá? Toť otázka. Ale já ve Vás věřím, že si nějaké poučení jistě 
vymyslíte, a když ne, můžete o tom přemýšlet, když nebudete moct 
usnout ☺ 
                                                                                Vaše nerada vstávající Šimi 

 

Slovo vedoucí 
Drazí! 
Jelikož momentálně trávím spoustu času mimo jiné koukáním na 
animované filmy (Ano, tohle dostávám za domácí úkol ve škole teď, 
ve dvaadvaceti. Proč to nebylo, když mi bylo šest?), nemohla jsem si 
nevšimnout, že v některých (zhruba v jednom) se objevují i skauti. 
Když jsem do toho zahrnula i filmy hrané, zamyslela jsem se nad tím, 
jak ve filmu většinou taková postava skauta vypadá. Když nepočítám 

Posledního skauta s Brucem Willisem, 
vypadají zástupci naší organizace zhruba 
takto: v Simpsonových prodávají sušenky. 
V Adamsových prodávají sušenky. Ve 
Vzhůru do oblak se ztrácí pod tunami 
odznáčků. A ve filmu Až vyjde měsíc sice 
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upalují mravence, ale alespoň umí zacházet s mapou a mají 
důmyslný systém na splachování latríny. Samozřejmě jsou to skauti 
američtí, nicméně člověka pak nemůže překvapit, když někdo na 
skutečnost, že jsme skauti, reaguje trochu posměšně. V takovém 
případě můžete dotyčného naprosto vyvést z míry, když prozradíte, 
že neprodáváme žádné sušenky, nebo dokonce že podle mapy 
zvládáme zabloudit naprosto špičkově. Anebo prostě říct, co to pro 
vás doopravdy je, být skautem. A občas je fajn to říct jen tak sami 
sobě, i kdyby se nikdo neptal ☺ 

Vaše Bláňa 
 

Tento měsíc se můžeme těšit na… 
1. 11.                         Oddílovka  

10. – 12. 11.            Družinkový výpravy 

14. 11.                      Karaoke  

25. 11.                      Kultura   
 

Výprava Bledulek 
Naléhavá výzva pro všechny začínající 
odvážné superhrdiny! 
 

Vaše první mise odstartuje v sobou 11.11. 
v 10:00 u naší klubovny. Zde si odložíme věci 

na přespání a dále budeme pokračovat pouze 
s malým batůžkem. S sebou si vezměte věci nezbytné k přežití, 

tudíž spacák, karimatku, plyšáky, svačinu na celý den (večeře 
bude), buchty na snídani, 50 korun, kokina, dostatek pití a 
oblečení do přírody.   
Mise bude ukončena v neděli 12.11 v 10:00 taktéž na klubovně. 
Na všechny bledulky se těší Eliška 739784979 a Zippy 
774331546  
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Výprava Kopretin 
Neohrožené cestovatelky se v sobotu 11. listopadu vydají 
na jednodenní výlet do Olomouce! Těšit se můžeme na 
krásné památky a co je nejlepší, můžete samy navrhnout, 
kam se chcete podívat. 
Podrobnosti se dozvíte na nejbližší schůzce 
Mate a Tutek 

 

Výprava Sedmikrásek 
Informace o výpravě získáte u svých rádkyň Esty a Dády. 

 

Výprava Sasanek 
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Karaoke 
 

14. 11. 2017 se uskuteční suprcool akce pro všechny co rádi zpívají, 
ať už ve sboru, nebo doma ve sprše. Více informací shánějte u Lucky 

 774 985 205, případně očekávejte v mailu. 

 
 

Kultura pro skautky 
 

Vážené a milé, jako Brňáci 
máme povinnosti znát historii 
našeho města. A to zahrnuje i 
vývoj jeho fyzické části, proto 
pojďme společně odhalit 
tajemství jeho změn na 
výstavu na hradě Špilberk! 
Výstava se jmenuje „Stavba 
jako Brno“. 
Půjdeme společně 25. 11., na vstup budete potřebovat 50,- a 
samozřejmě na cestu tam i zpět buď 2 jízdenky, nebo šalinkartu. 
Informace ohledně srazu sdělím v pravý čas, musíme se totiž 
podřídit časům prohlídek. Zatím si hlavně rezervujte datum v diáři! 
S jakýmkoli dotazem se neváhejte obrátit na Mate (607 119 651).  
Těším se na vás!  

 

Kultura pro světlušky 
Aby i ty mladší se mohly kulturně vzdělat je i pro ně vymyšlena 

kulturní akce pod vedením Chiquity (773 609 792), která vám předá 
další informace. Popřípadě je opět naleznete v mailu. 
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Účast na akcích 
 
Jako každý rok, i letos chceme od každé zájemkyně o letní tábor 
kromě ukončené první třídy i určitou účast na akcích. Jelikož už je 
listopad, počet akcí je o fous nižší (než loni za celý rok od září), takže 
to pro vás určitě bude lážo plážo. Výjimky jako dlouhodobé nemoci 
apod. samozřejmě řešíme individuálně, nicméně akcí je mnohem víc, 
než tohle minimum, proto se nemusíte bát, že když jednou půjdete 
místo výletu na babiččiny sedmdesátiny, tak vás nepustíme na tábor 
☺  
Podmínkou pro účast na letním táboře je tedy: 

• 12 schůzek (počítají se i oddílovky) 

• 3 jednodenní akce (kultura, Bílek, plavání,…) + 1 jednodenní 

výlet 

• 2 výpravy (víkendové akce, počítají se i podzimky) 

 

 

Registrace 2018 aneb kolik budeme platit za skaut příští rok 

Na poslední střediskové radě jsme diskutovali návrh na zvýšení 
registrace na rok 2018. Vycházeli jsme z toho, že se již řadu let platí 
550 Kč/rok. Z komunikace s dalšími středisky víme, že se jedná o 
výjimku s tím, že obvyklá výše platby je mezi jedním až dvěma tisíci 
korunami na člena a rok. Závěrem debaty se středisková rada 
dohodla a usnesla, že registrační poplatek se zvýší na 800 Kč/rok 
pro rok 2018 s tím, že v případě druhého a dalšího sourozence 
zůstane zachován poplatek ve výši 550 Kč/rok. 

Prostředky z registrace jsou určeny a užívány následujícím 
způsobem. 

Směrnicí k registraci pro rok 2018 stanovilo náčelnictvo členský 
příspěvek na rok 2018 (tedy pro ústředí Junáka) ve výši: 

- 260 Kč na člena (220 Kč v případě, že dotyčný odmítne odběr 
časopisu); 
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- dále 200 Kč za každé telefonní číslo zapojené v STS (na STS a 
IT řešení) a 

- dále 24 Kč za členskou kartu nově v registraci objednanou (s 
platností karty až tři roky). 

V rámci naší brněnské organizační jednotky se potom platí dalších 
110 Kč za každého člena. Tj. 380 Kč středisko odvede za každého 
člena v rámci organizační struktury Junáka, kdy tyto prostředky jsou 
použity na činnost celého hnutí (rozpočet, závěrky a veškeré další 
podrobné informace jsou pro zájemce samozřejmě k dispozici). 
Zbylé prostředky, tj. nyní 170 Kč od každého člena zůstalo středisku 
s tím, že tato částka bude novým registračním poplatkem právě 
navýšena. 

Středisko použije a používá prostředky z registrace, sponzorských 
darů a dotací (především od MČ Brno Židenice) zejména na: 

- drobné provozní výdaje; 

- příspěvky na vybrané akce oddílů (na výpravy); 

- organizaci střediskových akcí (dětský den); 

- obnovu táborového inventáře (nové podsady (příští rok 
předběžně 12 tis. Kč), stanové plachty (údržba a nákup) 
(příští rok předběžně 36 tis. Kč), kuchyňské vybavení, 
sportovní vybavení, nákup hangáru (přes 50 tis. Kč) a další – 
s ohledem na plánovaný přesun tábořiště); 

- údržba základny na Chlébském. 

Středisková rada tedy doufá, že zvýšení registračního poplatku je 
pochopitelné a zcela jistě odůvodněné. 

Pokyny pro platbu registrace: 

- posílejte na účet č. 0215180811/0300; 

- do zprávy pro příjemce uveďte „registrace 2018 – jméno 
příjmení“; 



8 

- posílejte částku ve výši 800 Kč + 200 Kč za každé číslo STS 
(kdo má) a 550 Kč za každého dalšího sourozence; 

- další informace vám rádi poskytnou vedoucí oddílů nebo 
přímo Petrák (u kluků) tel. 722 005 020, e-mail 
peter.green@post.cz nebo Simča nebo Peťa (u holek) 
tel. 777 047 176 nebo 739 578 949, e-mail 
simona.vysatova@gmail.com nebo petra.dol@volny.cz 

V případě, že by některý z rodičů chtěl poskytnout sponzorský dar, 
budeme samozřejmě také jenom rádi☺ 

                                                                          Jakub Trávníček - Permoník 

 

 
Listopadoví oslavenci 

1. 11.                               Kája  

6. 11.                               Peťa 

6. 11.                               Barča T.  

14. 11.                             Lucinka S.  

18. 11.                             Kík 

 

Všehochuť na počteníčko 
 
Nejlepší akce roku – pokračování 
 
(my za to nemůžeme! Ta mapa byla k ničemu!) jsme úspěšně dorazili 
na první stanoviště. Toto stanoviště by se taky dalo nazvat 
tragickým, ale na uzly stejně nich nemá. Na tomto stanovišti jsme 
totiž měly za úkol přiřazovat zvuky ptáků nahrané na mp3 k obrázku 
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samotného ptáka. Asi si umíte představit, jak to dopadlo. Ale ty tři 
jsme dobře měly! A byly bychom mnohem lepší, kdybychom si 
všimly dřív, že ten papír má i druhou stranu… Další částí tohoto 
stanoviště bylo pojmenovat ryby, dát k sobě obrázky stop, zvířat a 
potravy a poznávání zvířat podle velice odborného popisu Popelky. 

Další stanoviště se od tohoto nenacházelo příliš daleko, a my na něj 
bez problému došly. Toto stanoviště bylo na paměť a šlo nám celkem 
bez problémů. 
Stanoviště, na které jsme se nějak dostaly pak, měla na starosti Natka 
a šlo o komunikaci. Rozdělily jsme se na půlky a jedna půlka 
popisovala té druhé, jak mají sestavit věc z lega. Muselo to být úplně 
přesné a bylo to podle mě nejtěžší stanoviště. 
Po chvilce chození jsme přišly na stanoviště s ohněm. Tam jsme měli 
Nasbírat dřívka do dvou krabiček velikosti kápézetky a pak ve víčku 
od ešáku zapálit oheň pomocí tohoto dřeva a tak ho udržet co 
nejdéle. Na tuto celou akci jsme měly 10 minut. Nejdříve se nám 
vůbec nedařilo oheň (no spíše ohýnečeček) zapálit, ale pak se nám to 
konečně povedlo. Bohužel nám po necelých třech minutách zhasnul. 
Chvíli jsme se dohadovali, zda už jít na další stanoviště, nebo to 
zkusit ještě jednou, protože nám ještě zbývalo trochu času. Nakonec 
jsme to zkusily ještě jednou a oheň se nám podařilo udržet až do 
konce limitu. 
A teď nás čekaly šifry. Celkem jich bylo deset (nebo dvanáct?) a 
každá z nás luštila dvě. Já měla zrovna dvě nejlehčí, co tam byly, 
takže jsem udělala obě. 
Další stanoviště se mi hodně líbilo. Vybraly jsme jednoho člena 
(Poppy) a měly jsme jí pomocí takové tvé lepivé trávy, tuším, že se 
nazývá svízel, udělat boty, které měly vydržet, když Poppy prošla 
krátkou dráhou. Nutné podotknout, že na tomto stanovišti jsme 
dostaly plný počet bodů. 
ALE TEĎ… Teď jsou na řadě ty uzly… 
Měly jsme za úkol přivázat tyto věci: basketbalový míč, lavor 
s vodou, jakýsi dřeva, a ještě něco ale nevim co, na provaz, který jsme 
pak měli nadzvednout nad zem. Povedlo se nám to, ale tomu 
skautovy co to hodnotil, se nelíbila VeVina osma místo zkracovačky, 
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ani Poppyin dračák místo loďáku a bohužel ani moje ozdobné 
mašličky na těch dřevech, které fungovaly taky jako pouta:D Hodně 
se divil taky liščí smyčce, kterou jsme přivázaly ten basketbalový 
míč. Měli jste vidět, jak tím třepal, aby dokázal, že je to pitomost. Ale 
bylo to pevnýýý! Shrnutí: No… Moc bodů nám nedal. 
Pak jsme pokračovaly na stanoviště, kde bylo úkolem postavit 
přístřešek pro pět lidí, do kterého by nepršelo a oni se tam zvládly 
vyspat. Moc nechápu, proč byla ta celta tak malá, a taky proč měla 
tvar trojúhelníku. Možná kdybychom ji rozložili dřív, zjistily bychom 
to a pak bychom to celé rovnou postavily jinak… mno… 
Po trošičce toho krosování (Bylo to sice zakázané ale pšššššt) jsme 
dorazili na trochu jiné stanoviště, než jsme měly v plánu. A tak byla  
posledním stanovištěm, na kterém jsme byly zdravotka. Myslím, že 
by to bylo vpohodě, kdyby tu 
nebyla ta další věc, co jsem 
zapomněla. Jop… Já zapomněla 
lékárničku. Chudák ten týpek se 
střepem v ruce… Naštěstí paní, 
které netluče srdce nepotřebuje 
lékárničku a týpek v bezvědomí co 
spadl ze stromu taky ne. 
Zpět jsme dorazily asi dvacet minut po limitu, takže nám strhli 12 
bodů (za každou čtvrt hodinu 6) a než došly všechny družiny, 
koupily jsme si nanuk a seznámily se s další družinou: Bakterie. 
Hrály jsme proti nim UFObal. No… Budeme muset ještě hodně 
trénovat. 
Pak jsme ještě hrály všichni naráz takovou zvláštní hru proti vedení. 
Spočívala v tom, že se všichni mlátili ručníkama slepenýma izolepou. 
Jau… A našim cílem bylo sebrat krabičky z „věží“. Nebylo to moc 
zábavné popravdě… 
Pak byl nástup, a vyhlášení. Tam jsme se ještě nedozvěděly naše 
umístění, protože vyhlašovali jen prvních pět. Pak jsme se ale 
dozvěděli naše umístění. Byly jsme šesté, ale to už určitě víte. 
Chudáci všichni, co byli poblíž nás, když jsme se to dozvěděly. Museli 
přijít o uši. 
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Pak byl ještě večerní program, v průběhu kterého jsme snědly hodně 
zmrzliny ze suchého ledu. Sice jsme chtěly kakao, ale donesli nám 
zmrzlinu, ale nebudu lhát. Nevadilo nám to. 
                                                                                                 Pocahontas:3 
 

 
Družinková výprava konvalinek~ 29.9.-31.9. 2017 
 
Jako obvykle jsme na výpravu vyrazili v pátek. Sešly jsme se všechny, 
kromě Kiwi a VeVe. Poté, co jsme se autobusem dostali do Olomouce, 
jsme zamířili na místo, kde jsme měli být ubytovaní. Byla to jedna 
místní klubovna, kde to bylo celkem velké a topilo se tam dřevem. A 
právě topení bylo naší první „výzvou“. Měli jsme si samy topit 
v kamnech, a když jsme to neudělali, byla nám zima 
(překvapivě). Večer šla Lemona a Šimi nachystat 
hru na další den a my jsme měli za úkol uspořádat 
turnaj v deskových hrách. Nejdříve jsme hrály 
BANG a Nutty byla šerif. Přestože zabila oba dva 
VICE (její pomocníky) stejně nějakým velice 
záhadným způsobem vyhrála. Jaká to 
nespravedlnost… 
Poté jsme se přesunuli ke hře aktivity, kterou od té 
doby nemám moc v lásce. Zkuste uhodnout světelnou houkačku 
předváděnou  pantomimou (a to měla být nejlehčí kategorie).  
Pak jsme ještě hráli takové to člověče nezlob se pro malé děti, jak 
jsou tam místo čísel obrázky. To bylo super, protože jsem vyhrála.  
Další den jsme hrály celodenní hru, kde jsme plnili spoustu výzev. 
Většina byla založená na získávání a zjišťování věcí od lidí (něco na 
styl Low Race, až na to že jen jeden den).  
Některé z úkolů byly například: uvařit si polévku z pytlíku, získat 
vejce a rozkřáchnout ho v ruce, namočit nohy do kašny, sehnat 
deštník (koše forever!), přesvědčit někoho, ať si ustřihne minimálně 
3 centimetrový pramen vlasů a tak dále (Poppy a Katty přišly na to, 
že nejlepší je potkat partičku opilců). 
Bylo to absolutně super! 
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V noci jsme hrály noční hru, při které jsme měli dojít na čtyři 
stanoviště a na každém vzít nějakou věc (třeba dlažební 
krychličku…). Aby to nebylo tak jednoduché, měli jsme každá jeden 
nějaké omezení. Někdo byl slepý, někdo nemohl mluvit a někdo byl 
hluchý. Pak jsme si ještě zahráli na náměstí schovku a 
cukrkávalimonáda a pak jsme šli spát. 
Ráno jsme měli jít nakoupit něco na oběd a potom uvařit, ale muselo 
to být do 30ti korun na osobu. A co jiného bychom tak udělali, něž 
staré dobré špagety se sýrovou omáčkou a masem. Masa sice moc 
nebylo, ale bylo vážně dobré, protože jsem ho dělala já. 
A protože nám potom ujel autobus, který nás měl dovést zpátky do 
Brna, měli jsme exkluzivní odvoz který zajistila Šimina máma a její 
sestra. 
Bylo to suprr:D 

Pocahontas~ 
 
 

Baden-Powell a historie Světového skautingu 
 
Roberta Baden-Powell, zakladatel 
světového skautingu, se narodil roku 
1857 v Londýně. Jeho otec bohužel brzy 
zemřel. Tedy už v Robertových třech 
letech. Celkem měl sedm bratrů. 
Často trávil prázdniny na vodě,  
V roce 1912 o prázdninách vedl první 
skautský tábor nedaleko  hradu Lipnice. 

Po válce dne 7. června 1919 založil Svojsík Svaz junáků – skautů a 
stal se jeho náčelníkem. Vznikaly další skautské organizace s mírně 
odlišnými názory. Také největší organizace Sokol spatřovala v 
Junáku určitou konkurenci. Nakonec se podařilo český skauting 
sjednotit a 22. ledna 1939 (již po smrti Svojsíka) vznikl „Junák – svaz 
skautů a skautek“. 

Pocahontas, Kessie 
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TŘI KAPKY ROSY-STRAŠIDELNÉ MÍSTO 
Čaute! 

Tři kapky rosy tu asi většina zná… Proto tu nebudu zdržovat a vrhnu 
se na vyprávění první kapky rosy. Je večer po mé hlídce s Mončou. 
S Locikou jdeme ze zpětné vazby do stanu pro baterky. Chvíli jsme 
tam jen tak seděly a povídaly si. Najednou k nám do stanu vpadla 
Pady, která nám popřála hodně štěstí. Hrajeme naší oblíbenou hru- 
na slečnu Billiánovou, její temnou mamku a na její babičku. A pak se 
konečně ozvalo: „SVĚTLUŠKY CO PLNÍ TŘI 
KAPKY ROSY K UMÝVÁRCE!!!“ Pady šla 
s námi, protože si to taky chtěla zkusit 
(nemohla je plnit, protože se kapky plnily 
před jejím slibem). Byla jsem tam já, Locika, 
Burger, Zůza a Pady.  
Už si ani nepamatuji, jak se to stalo, ale 
najednou už běžím po tmě k vykotlané lípě, 
kde mám ulomit kus dřeva z lavičky. Za 
bílého dne mi to přišlo jako kousek, teď mi 
však přišlo, že tam běžím hrozně dlouho. A 
konečně jsem tam dorazila:3 Začnu rvát 
dřevo, ale nejde to. Vždycky mi v ruce zbyla jen jedna malá cucka 
Až se mi konečně podařilo urvat pořádný kus z lavičky, opatrně jsem 
šla po mostu…A najednou měla přijít fáze, kde je ta díra…Ale udělala 
jsem moc malí krok…A zjistila jsem, že Díra je zadělaná:3 S radostí 
jsem se rozběhla přímo do leva. A rozplácla jsem se o mokrou 
trávu…. To mi dodalo na rychlosti a dopelášila jsem k umývarce. 
Holky hned poznaly, že jsem běžela. Bláně jsem s radostí předala 
důkaz. 
 
Jdeme opět s Locikou do stanu. Tentokrát však nejdeme ze spětné 
vazby, ale z první kapky rosy. Sedneme si každá na svojí postel. 
Řeknu:„Tak první kapku máme za sebou:3“ A Locika řekne: „jsem 
ráda, že to mám za sebou.“ Najednou do stanu nakoukne Veve a 
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povídá: „Ponožko máme ve stanu můru!!!“Jdu do stanu Kiwi a Veve a 
v duchu si říkám: „Splnila jsem první kapku rosy, mám za sebou 
strašidelné místo:3 
 

Ponožka  
 

Představení kurzu „ROZRAZIL“ 
 

Ahoj Mate, ty a Lucka jste chodily na čekatelský 
kurz jménem Rozrazil. Tento kurz má úplně stejný 

název jako ten rádcovský kurz, je to náhoda? 
Můžeš nám prosím ten kurz trošku přiblížit? 
Náhoda to rozhodně není, pod jménem Rozrazil 

se skrývá jak rádcovský, tak čekatelský kurz, teď 
nově i časově méně náročné modifikace. Sídlí v Brně, ale mezi 
instruktory je řada skautů např. z Prahy. Je to zážitkový kurz, který 
se skládá ze třech víkendů a letní části, která je dlouhá asi deset dní. 
Každý víkend je trošku jiný, odehrává se jinde atp. Vždycky se nějaká 
část věnuje „výuce“ a zbytek těm zážitkům, mnohdy jsou tyto dvě 
věci konstruktivně spojeny. 
 
A co tě na tom kurzu nejvíc zaujalo? 
Asi způsob kombinace toho „něco se naučit“ a „užít si to“. Přednášky 
byly zajímavé, instruktoři byli hrozně milí a hodní. Snažili se k nám 
přistupovat individuálně, aby měl každý prostor pro sebe. Taky jsem 
zažila druhy programů, o kterých se mi předtím ani nesnilo. A 
v neposlední řadě jsem se seznámila se skvělými lidmi z celé České 
republiky a doteď jsme v kontaktu, dokonce jsme se i dávno po 
kurzu sešli a plánujeme další srazy. 
 
A v čem je odlišný od ostatních kurzů, proč sis ho vybrala? 
Vybrala jsem si ho na doporučení kamarádů, všichni si ho chválili. 
Asi taky proto, že se velká část odehrává v Brně, a to se občas hodí, 
že nemusíte trávit hodiny cestováním. A k té odlišnosti, myslím si, že 
na stejné bázi je třeba pražský kurz Odyssea, od Selky se liší třeba 
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tím, že tento kurz tě nepřipraví jen na světlušky, ale na všechny 
věkové kategorie.  
 
A jaké máš plány dál? 
Tak uvidíme, jestli se třeba pustím od vůdcáků. Zatím bych to 
oželela, nijak se do toho nehrnu, ale věřím, že to může být zajímavá 
zkušenost. 
 

Díky za rozhovor Šmako 
 
 

Vedení střediska 
 

Středisko je v Junáku základní organizační jednotkou. Pod 
střediskem jsou registrovány oddíly a středisko má poskytovat 
zázemí pro jejich činnost. 
Vedoucí střediska (a jeho zástupce) tedy řídí a koordinuje středisko 
a jedná jeho jménem navenek.  
Zde jsou hlavní oblasti, které vedení střediska zajišťuje: 

- výchova – garantujeme kvalitu programu v souladu se 

skautskými zásadami a ideály, 

- řízení – zajišťujeme střediskové rady, řešíme finance a dotace, 

uzavíráme smlouvy 

- provozní a hospodářská – zajišťujeme registraci členů a jejich 

pojištění, prostory pro každodenní činnost oddílů a pro letní 

tábory, péči o majetek a vybavení (např. stany) 

- reprezentativní – jsme „tváří“ střediska navenek pro rodiče, 

ostatní střediska, okresy, radnice, úřady nebo širokou 

veřejnost. 

Výčet samozřejmě není konečný, ale i tak je vidět, že rozsah činnosti 
vedení střediska je hodně široký. Naštěstí pro všechny tyto úkoly 
máme vytvořený schopný tým, který se nazývá středisková rada. 
Práce pro středisko je velkou výzvou a zároveň vzrušující možností 
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věci ovlivnit, posunout dál a tak naplňovat jedno z poslání skautingu, 
tedy „činit svět lepším“. 
 

Pejsek  a zrcadlo 

Kdesi ve starém chrámu byl sál s tisíci zrcadly. Jednoho dne se stalo,  
že do chrámu zabloudil pes a dostal se až do tohoto sálu. Když uviděl 
tisíc odrazů své vlastní podoby, začal vrčet a štěkat na své domnělé 
protivníky. I oni na něj cenili zuby a štěkali. To ho rozdráždilo ještě 
víc. To rozčilení ho tak vyčerpalo, že nakonec 
umřel. 
Za nějakou dobu se do stejného sálu s tisíci 
zrcadly zaběhl jiný pes. I on se viděl tisíckrát, 
ale na rozdíl od prvního přátelsky vrtěl ocasem. 
A tisíc dalších psů také vrtělo ocasem 
a radovalo se s ním. Povzbuzen 
a plný radosti opustil sál.  
Zamyslete se, který z příběhů připomíná váš život. Když se zamyslíte 
a zavzpomínáte na poslední týden či měsíc, jaké lidi kolem sebe 
máte? 
Svět kolem nás reflektuje naše vnitřní rozpoložení. 
Někdy se vyplatí zastavit proud myšlenek, uvědomit pravou 
podstatu situace a jednat v zájmu vlastního i všeobecného 
prospěchu. 

 

Děkuji všem za 
suprkalifradžilistikexpialidózně 

naplněnou bílou směs!! 
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