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Slovo šéfredaktorky 
Vždycky když mám psát tento odstaveček ,,Slovo šéfredaktorky‘‘, tak se 
nikdy nemůžu rozhodnout, jaké mám zvolit téma. Připomíná mi to někdy 
slohovku, ale tam máte téma i útvar. Tady je to všechno na mně. A vy 
sami můžete zhodnotit, zda se mi dílo z tohoto hlediska daří či nikoliv. A 
dnes přichází na řadu téma příhodné pro listopad, prosinec, leden, únor 
občas i březen a dokonce duben. A ano správná odpověď je SNÍH. 
V mém okolí na něj snad všichni nadávají a já nechápu proč. Je sice 
pravda, že sníh jako takový, ten pravý, opravdický, nefalšovaný je 
v Brně opravdu těžké zahlédnout. Ale proč se neradovat z maličkostí. 
Zrovna ve středu, když jsem se ráno probudila, otrávená, že musím 
zase do školy, se kouknu z okna a tam vidím, jak se bílá peříčka snášejí 
pomaličku k zemi. Od té chvíle se mi tak stonásobně zlepšil den a to jen 
proto, že z nebe padaly ledové krystalky vody uspořádané do 
sněhových vloček (jak odborně říká Wikipedie) a to se přitom na zemi 
hned rozpustily. Toť můj příběh o mé malé radosti. A jelikož vím, že 
nejsem sama, která má radost z takovýchto titěrností můžeš se i Ty o 
svoje kousky štěstí podělit s ostatními. Nejen tak, že to někomu řekneš 
a on(a) to do 2 hodin zapomene, ale Bílá směs má speciální schopnost, 
díky které bude milá vzpomínka navždy zviditelněna. Proto neváhej a 
piš!                                      
                                                          Pac a pusu sněhuchtivá Šimi 

 

 

Slovo vedoucí 
Drazí! 
Vánoce už řinčí všude okolo, konec roku je taky na spadnutí, takže 
podle mě je teď docela příhodná doba na takové menší poděkování. 
Protože toho není nikdy dost. Zvlášť teď před Vánoci máme asi všichni 
takový pocit, že vůbec nestíháme a nemáme čas. Mě kupříkladu 
takovýto pocit jímá prakticky neustále (ale naštěstí se mi zastavily 
hodinky, takže čas tak nefičí). Škole obětujeme veškerý svůj život 
(abychom následně zjistili, že ve skutečném životě využijeme jen 
pramálo), ve volných chvilkách utíkáme na brigádu, nedejbože, 
abychom ještě měli nějakého koníčka, nechceme přijít o své kámoše, 
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ale maminka nás taky chce občas vidět, anebo chce aspoň vidět náš 
uklizený pokoj. A pak si do toho přijde skaut, chystání a vymýšlení 
programů, jedna rada za druhou, abychom měli všechno v pořádku, a 
spousta kurzů, abychom ty programy měli ještě lepší. Co si budeme 
povídat, občas nám to dá pořádně zabrat a říkáme si, jestli máme tohle 
zapotřebí. Je to krutá pravda, ale já moc doufám, že to zapotřebí máme! 
☺ A proto zde snáším nekonečné díky celému vedení (zatím jen takto, 
oslavná báseň bude zase jindy): za to, že chystáte schůzky pro svoje 
družinky, taky všechny možné další akce a ještě k tomu vás napadne 
nějaká supr nová a nebojíte se ji uskutečnit. Že jedete jeden víkend na 
výpravu, další na skautský kurz a z dalšího zase ukousnete čas pro 
oddílovou radu. Že dáte přednost našemu táboru, i když byste mohly jet 
na jiný, a ještě za to dostat zaplaceno. A pak jedete na vůdcáky nebo na 
čekatelky a půlka prázdnin je pryč. Že zaskočíte na cizí schůzku, 
strávíte slunné dopoledne generálním úklidem klubovny, moříte se 
s našimi účtenkami, ošetřujete nám bebina, dumáte nad kdejakým 
pomyšlením pro roverský kmen, po nocích spravujete naše webové 
stránky nebo dáváte do kupy tenhle časopis a kdo ví co ještě. Není to 
jenom tak, a já to moc dobře vím, a stejně doufám, že to pro vás má 
smysl (protože pro mě jo), že vás to baví (protože mě jo) a že tu pořád 
jste rády (protože já jo a moc)! Jste to nejúžasnější vedení na světě, i 
když si třeba občas říkáte, že ani moc ne. Ale je to prostě tak.
Krásné a sněhovaté Vánoce všem! 
S láskou 
Vaše Bláňa 
 

 

Tento měsíc se můžeme těšit na… 
6. 12.               Oddílovka  
7.12.                Trhlina 
16. 12.             Dílničky  
17. 12.             Besídka 
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Trhlina aneb postgraduál dnes nejen pro rádce 
 

Již tento čtvrtek 7.12. se sejdeme v 17:15 na 
klubovně a budeme se společně bavit o psychické 
náročnosti, která je často opomíjena při vytváření 
programů. Není to pouze pro rádce, ale zváni jsou 
všichni z našeho střediska, kteří pracují s dětmi a 
nebo je to prostě zajímá. Skončíme do 19:00. 

Dejte mi prosím do středy vědět, že přijdete. 
      
     ŠMAKO 

 

Prosincoví oslavenci  
2. 12. Zippy 
14. 12. Natka H. 
28. 12. Kristýnka 
 

 

 

JSME KVALITNÍ ODDÍL (2017)!!! 
Po spoustě let náš oddíl získal ocenění „Kvalitní oddíl 2017“! Pokud 
nevíte, oč se jedná, tak je to asi takhle. Každý rok se naše vedení 
s nadšením sejde a vyplní si (zcela popravdě) takový malý 
(dvanáctistránkový) dotazníček s otázkami na tělo – jako například zdali 
panuje v oddíle přátelská atmosféra, jestli máme pořádek v klubovně a 
zda nám na stěně visí Svojsík v plné parádě. A když nám to vyjde 
hodně supr, jako třeba teď, dostaneme bezvadné nášivky na kroj, 
abychom se mohly drobátko pochlubit mezi ostatními skauty. No jo, 
vlastně to zas tak moc neznamená a možná je v tom i troška ješitnosti, 
ale na druhou stranu vidíme, v čem máme rezervy a co je potřeba 
zlepšit. Takže ano, jsme na sebe hrdí! Jsme prostě kvalitní skautky a 
skauti, alespoň pro rok 2017. A čtete-li toto jako rodiče, můžete být na 
svého potomka patřičně hrdi též. Máme na to totiž i papír. ☺ 
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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); 

- 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 
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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“; 

- 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 

 

Ne vždy jsou všichni řádní a tak se občas bohužel najdou tací, kteří, ač jsou 
k tomu častokrát vyzýváni, nepošlou článek do BS. Tímto Vás Jura ochudil o 
článek o čekatelském kurzu Insomnia ale nezoufejte, pokud máte zájem o 
tento víkendový kurz, tak koukněte na www.insomnia.cz 

A další nezbednicí neposílající články je Káťa, která měla představit svou 
funkci.  

Ale díky suprčupr Šmako, která má neuvěřitelné přesvědčovací schopnosti 
se podařilo dostat do Bílé směsi náhradní články. Takže díky ŠMAKI!  

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.insomnia.cz%2F&h=ATN-a6xPxftN4G8xcl597jENkePALyzB0pVh7JjZbwLwEj5DMDVN9SH8z-UH72Lpa08NCTXD2MoMMVqcr5FoWD66hDZeuhp2gk2cZFqXgFAbgq_rVPxbzQfnYXOTmBBmQ5lR4biOWWIH
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Představení rádcovského kurzu "Perun" 

 
Na tomto rádcovském kurzu se 
určitě nebudete nudit. Program jak 
na setkáních tak na víkendech je 
tak nabitý, že na nudu nezbude 
čas. 
Organizátoři nás dokázali tak 
motivovat, že učení na zkoušky a 
dělání DÚ jsme brali jako zábavu.  
 
Ahoj Poppy, minulý víkend jste s 
Pocahontas úspěšně dokončily 
první etapu vašeho vzdělávání. 
Splnily jste všechny podmínky 
rádcovského kurzu. Můžeš nám ten 
kurz prošku přiblížit? 
 
Perun je jeden ze tří brněnských rádcovkých kurzů. Je z nich ten 
nejkradší, ale to určitě neznamená, že si z něj odnesete nejméně 
znalostí. Já osobně jsem si ho moc užila a kdybych mohla jít znovu na 
rádcák vybrala bych si zase Perun. 
 
A co tě na kurzu nejvíc zaujalo? 
 
Na kurzu mě asi nejvíc zaujal přístup organizátorů. Snažili se nejen, 
abychom si ten kurz odbyli, ale také, abychom si ho užili, něco si z něj 
odnesli do budoucího rádcování. A hlavně jsme zde měli možnost 
seznámit se se spoustou nových lidí. Dále také průběh přednášek, 
domnívala jsem se, že budou nudné, ale byli udělané praktickou formou. 
Což hodnotím jen kladně.  
 
V čem je odlišný od ostatních kurzů, proč sis ho vybrala? 
 
V čem se kurz liší od ostatních RK tak úplně nemůžu porovnat, jelikož 
jsem byla jen na Perunu. Ale jak už jsem říkala, přišlo mi, že hlavní cíl 
organizátorů byl, ne abychom udělali zkoušky, ale abychom hlavně 
všechno pochopili. Taky si myslím, že na Perunu jim nejde o to nahustit 
do nás co nejvíce informací, ale vyzdvihnout ty zásadní a ty nám předat. 
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Vybrala jsem si ho hlavně díky dobrým ohlasům od minulých účastníků 
a taky proto, že je nejmladší z Brněnských RK. Což mi přijde jako 
výhoda, protože se organizátoři mohli inspirovat od ostatních kurzů, ale 
poučit se i z jejich chyb. 
 
Jaké máš plány dál? 
 
Rádcovským kurzem to nekončí. Myslím si, že to byl právě začatek 
našeho vzdělávání. Na posledním víkendu nám ukázali, že existuje 
spousta akcí pro rádce, jako je např. Žirafa, nebo abychom své znalosti 
zdokonalili tak tu jsou Čekatelské zkoušky. Mám v plánu se určitě 
někam dál posouvat, rozšiřovat znalosti a ty pak využít v praxi. 
 
Moc gratuluje k úspěšnému dokončení kurzu, Šmako 
 

 

 

Z rubriky: funkce ve středisku 
Já jako spoluvedoucí roverského kmene střediskovou radu informuji 
hlavně o dění tam. Co děláme, jak se máme, co se bude dít a co už se 
dělo. S tím se ale pojí má 
funkce informátora o 
zahraničních akcích a dění 
vůbec. Mezi akce tohoto typu 
patří třeba Jamboree, 
Roverway, CEJ, Moot a tak 
dále. Já sama jsem se loni 
účastnila Roverway, byl to 
neobyčejně silný zážitek a 
všem ho doporučuji. Ale vydat 
se na takovou akci není jen tak, je třeba se o to zajímat dostatečně 
dopředu, není také od věci zažádat o dotace, včas se přihlásit, sehnat si 
vybavení a kamarády. A protože spoustu těchto kritérií nám může 
pomoct zrealizovat středisko, je dobré to tomu středisku, potažmo oddílu 
přiměřeně vracet. Proto myslete na to, co pro oddíl můžete udělat a on 
vás pak odmění takovými krásnými zážitky.  
Mate 

 


	Prosinec 17‘

