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Slovo šéfredaktorky 
Fuu.. To to všechno letí. Ani ne před týdnem jsem se strachovala 
jestli budu mít z matiky jedničku nebo dvojku na vysvědčení a teď 
když už je vysvědčení rozdané se můžu strachovat od znova. 
Myslela jsem si, naivně, že když teda je to pololetí, že nás ve škole 
nechají trochu oddychnout, ale jako by naschvál nám dají další 
testy.. No co nesmíme se z toho zbláznit a zachovat si chladnou 
hlavu a vše si pečlivě rozvrhnout. Jedině tehdy se nám to povede 
tak, jak si budeme přát. Užívejte pěkných dnů a i těch zasněžených 
dnů a čauki mňauki zase další měsíc u mého odstavečku.  
                                                                        Šimi 

 

Slovo vedoucí 
Drazí!  
Letošní rok začal nejedním překvapením. Nejenže jsem neměla 
vypsanou žádnou zkoušku v den lednové oddílovky, ale dokonce 
mi i všechny další zkoušky a školní povinnosti vyšly tak, že jsem 
v našem úžasném Brně přítomna i v době únorové oddílovky. Což 
znamená, že se mohu účastnit dvou po sobě jdoucích oddílovek. A 
to se mi už nepoštěstilo pěkně dlouho. Pokud zvládáte chodit na 
oddílovky skoro vždycky, asi vám na tom nepřijde nic zas tak 
převratného. Ale věřte mi, že kdybyste po většinu roku mimo 
víkendů fungovali spíš jako call centrum, taky by vám to připadalo 
jako menší zázrak. A teď vám prozradím jedno tajemství o tom, co 
je na skautu a na oddílovkách tak úchvatného a co si možná 
uvědomíte, až budete do skautu chodit šestnáct let, anebo taky 
mnohem dřív. Pokaždé, když otevřu dveře do naší klubovny (ať už 
je na Bílendě nebo jinde), zjistím, že se vůbec nic nezměnilo. 
Jasně, mění se toho spousta, spoustu věcí děláme jinak, taky prý 
tak nějak stárneme a podobně. Ale jsou to kouzelné dveře. 
Otevírala jsem je, když jsem chodila na základku. Když jsem 
chodila na gympl. Na střední. Otvírám je teďka. Všechno se mění, 
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ale tyhle dveře vždycky vedou do světa, kde je zítřejší test nebo 
zkouška z autoškoly stejně důležitá jako najít ztracenou čepici a 
stihnout Večerníček. Taky jsem tam pořád já, jak se snažím 
vzpomenout si, jak se jmenuje moje rádkyně, s kým jsem byla 
v týmu při poslední hře nebo co mám vyřídit doma o sobotním 
výletě. No, chtěla jsem to víc rozepsat, ale vlastně to takhle stačí, 
tudíž uzavírám chvilku nostalgie s Bláňou ☺  
Mějte se kouzelně!   
                                                                   Vaše Bláňa 

 

Tento měsíc se můžeme těšit na… 
1.2.              Oddílovka  
5. 2.             Karneval  
24. 2.           Veselý pátek světlušky, skautky 
25. 2.           Plavání 

 
Karneval 

Zdarec, 
po dlouhých třech letech se pro vás bude konat karneval. Je to 
jedinečná příležitost užít si spoustu zábavy a ukázat svou 
kreativitu. Zvu všechny vlčata, světlušky, skauty, skautky, rovery, 
rangers, vedení, oldskauty i vaše kamarády. Zkrátka všechny, co si 
chtějí užít legrace v převlečení za někoho (nebo něco) jiného.  
Kdy : v neděli 5.2. 
Od: 13.00 
Do: 17.00  
Kde: u nás v areálu v sále 
S sebou: 20kč  (příspěvek na občerstvení) a hlavně nezapomeňte 
na KOSTÝM ( kreativitě se meze nekladou, proběhne soutěž 
kostýmů) 
Doufám, že se setkáme v hojném počtu 
Na všechny se těší Dubínek ( 606202744 ), Zippy a Tom 
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Plavání 
Nemáš co dělat? Už se doma 
nudíš? Nebaví tě, už dělat věci 
do školy? Tak neváhej, a jeď 
s námi plavat!!!!!!!!!!!!!!  
Kdy: 25. 2. 2017 
Sraz: V 8:50 hodin na Staré 
osadě, autobus jede v 9:06 
Kam se jede: Aquapark 

Kohoutovice 
Co s sebou: Ručník, plavky, 
sprchový gel, sáček na mokré plavky, peníze holky mladší 15 let 
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(12,13,14,….) 50,- a holky starší 15 let 110,- a průkazku se svojí 
fotkou, šalinkartu nebo 2 jízdenky na 40minut na 2 zony, svačinu, 
pití. 
Návrat: ve 12:15 hod. tamtéž 
 
Těšíme se na vás: Dáda (724265565) 
Chiguita(773609044) 

 

Únoroví oslavenci 

4. 2. Stefi  
5. 2. Lucka  
16. 2. Bláňa 
 
 
 

 

CELOROČNÍ BODOVÁNÍ 
aneb KDO CHODÍ NA AKCE MŮŽE FRČET NA TÁBOR! 
Jak nám již od září připomíná jeden velký papír v klubovně, chodit 
na akce a na schůzky je dost důležité, obzvlášť pokud chcete jet na 
tábor. Aby to bylo spravedlivé, započítáváme letos účast za celý 
rok a nejen za druhé pololetí (pro případ, že někdo má od února 
nějak méně času, zatímco do Vánoc byl na všech akcích). Co je 
tedy minimum pro účast na táboře? 
25 schůzek (oddílovka se počítá jako schůzka) 
10 akcí (výprava má váhu dvou akcí) 

Věřím, že už to všichni dávno máte, protože já teda jo ☺ Ovšem 
čím víc tím líp! Družinka, která bude mít na konci roku nejlepší 
účast, se jako vždy může těšit na výhru v podobě lasergame, 
akvaparku, kina, jump parku, či jiné kratochvíle dle vlastního 
výběru. Takže hurá do toho! 
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DEN SESTERSTVÍ 

Ještě jsi o něm neslyšela? Nevíš co 
to je? Tak přesně v tomto článku se 
to dozvíš! 
Den sesterství (nebo také den 
zamyšlení či vzpomínkový den) je 
mezinárodní svátek přátelství, který 
se slaví 22. února. Slaví ho skautky, 
ale i skauti po celém světě, protože 
se v tento den narodil Robert Baden- 
Powell, který založil skauting pro 
chlapce (ve světě), a jeho ženy Olave Baden- Powell, která spolu 
s Agnes Baden- Powell založila dívčí skauting (opět ve světě). 
V tento den skauti po celém světě přemýšlejí o sobě, o skautingu, 
hrají různé hry, účastní se různých projektů nebo se scházejí u 
ohňů. Tento svátek nám připomíná, že je nás po celém světě 
hodně, že jsem všichni sestrami a bratry a to bez ohledu na 
národnost, barvu kůže, náboženství ….. 
                                                                       Stefanie 

 

Recenze z akcí 
 
Liščí výprava 

Dne 13.1.2017 byl sraz  na Židenickém nádraží a tady začala liščí 
výprava. Dojeli jsme do České a bydleli  v chatce. První den, když 
jsme dorazili, jsme hráli hru a úkolem bylo splnit různé úkoly .  
Druhý den jsme šli na výlet a hráli  také různé hry např.  hádat  
kolik mám v ruce sirek a zapamatovat si písmeno a tvar a pak si to 
zapsat do bloku. V noci ze soboty na neděli byla noční hra. 
Nejtěžší bylo proplížit se tak, aby nás farmáři Stýblo Suk a Soudek 
neviděli. Rozsvěcovali jsme svíčky, abychom odlákali jejich 
pozornost. Pak jsme si ráno už bohužel museli balit a jet domů. 
                                                                              Locik 
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Funkce ve středisku 
A je to tu nová rubrika, která nám osvětlí, 
kdo co dělá ve středisku, i když to mnohdy 
není vidět.  
Každý asi tuší, že máme nějakého vedoucí 
střediska, či jeho zástupce, ale už jste 
slyšeli, že máme i výchovného, 
mediálního, či zahraničního zpravodaje? 
Pokud ne, vůbec to nevadí. Každý měsíc 
se zde objeví nějaké informace ohledně jednoho z nich. Jelikož 
jsem si to vymyslela, tak vám tento měsíc představím svoji pozici a 
to výchovného zpravodaje. 

Výchovný zpravodaj  
Mé jméno je Šmako, byla jsem rádce, pak 
vedoucí oddílu a teď z nasbíraných zkušeností 
se snažím pomáhat vedoucím oddílu. Nejenže 
chodím každý měsíc na střediskové rady, ale 
také se scházím s vedoucími oddílů. Spolu 
přemýšlíme a snažíme se řešit cíle, vzniklé 
problémy a realizujeme různé nápady. Mojí 
kompetencí je taky se starat o vzdělávání 
činovníků naše střediska. Přihlašování na 
kurzy, obstarávání novinek nejen z našeho 
střediska, ale hlavně z pohledu Brněnského 

Junáka. v této oblasti mám nemalou výhodu, že zastávám stejnou 
pozici pro Brno. Také je mým úkolem být k ruce vedoucímu 
Vilémovi, kdykoliv si zamane ☺.  
Z možnosti vedoucího rádcovského kurzu Helianthus mám větší 
přehled o vzdělávácích akcí, které se chystají, nebo jsou 
nachystané.  
Co mám teď aktuálně v plánu je uspořádat Trhlinu, anebo 
postgraduál pro rádce družin ve středisku, či sehnat teamy na 
Brněnský bowlingový turnaj. V neposlední řadě pomoct našim 
činovníkům se přihlásit na čekatelské, vůdcovské, či další zajímavé 
kurzy. 
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Tak alespoň takto krátce o mé zajímavé činnosti, příští měsíc se 
můžete těšit na zprávu od Štěpána, který se stal na toto volební 
období mediální zpravodajem. 

 

 

http://www.ckrumlov.cz/cz1250/aktual/region/t_ho0403.htm

	Únor  17

