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Slovo šéfredaktorky 
Doufám, že jste si užili Velikonoční svátky a pořádně si odpočinuli, 
protože duben bude akcemi velmi nabitý. Na oddílovce jsme se podívali 
do zubařské ordinace, za pár dní se vydáme i s rodiči na suprácký výlet 
za vzdělaností. Týden na to se možná z Lemona a Šimi stanou 
zdravotnice.. ale kdo ví.... Pak přijde víkend, kdy všichni vyrazíme ať už 
na výlet do zoo, či někam dál za hranice města Brna. Ráno 24. 4. Si 
nezapomeňte vzít na sebe kroj a oslavit tak den svatého Jiří a večer ho 
můžete zakončit mší. A závěrečný dubnový víkend se uskuteční softball, 
vyrábění kytiček a konvalinkovská výprava. 

                                                                                        Šimi                                                   

Slovo vedoucí 
Drazí! 
Máme tu duben, měsíc hadů, štírů a čokoládových kuřátek. Ale taky měsíc, kdy 
slavíme svátek svatého Jiří, patrona všech skautů a skautek (a taky třeba vojáků, 
rytířů, řezníků, Anglie, Malty, Moskvy, patrona proti lepře a oparu a mnoha 
dalšího). Kromě toho, že člověk může 24. dubna hrdě vyrazit do světa (nebo do 
školy) a vystavovat na odiv svůj báječný skautský kroj (mým bratrem důvěrně 
zvaný věšákem na medaile) či alespoň šátek, jak už lépe oslavit tento skautský 
svátek než pořádnou skautskou výpravou? V dubnu nás totiž čekají ty 
družinové, a jelikož jsme měli výpravu i v březnu, mohu vás ujistit, že není nic 
lepšího! Mimo krásy naší drsné přírody, skutečně velmi čerstvého vzduchu a 
akrobatických racků má člověk šanci alespoň na chvíli opustit pochmurnou šeď 
každodenního života a zabývat se hlubokými otázkami života, vesmíru a vůbec.  
Je možné, že nám dospělým je pořád zima navzdory termoprádlu, podvlíkačkám 
a patero ponožkám, zatímco děti jsou úplně v pohodě? Zvládne Bláňa zabloudit 
ve skautské klubovně? Lze ve špagetách s eidamem a kečupem objevit 
gurmánský požitek? A je potřeba si na výpravu brát plyšáka?  
Odpověď na vše samozřejmě zní ano. Další důležité poznatky (Bude na 
družinových výpravách sluníčko? Je skaut skutečně tak nepromokavý, jak praví 
legenda?) již brzy – na dubnových výpravách. Nenechte si je ujít! ☺   
                                                                                                    Vaše Bláňa 
(Zvětšuje se rozsah tohoto článku úměrně množství odkládaných školních 
povinností paní vedoucí oddílu? – Ano.)  
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Tento měsíc se můžeme těšit na… 
4.4.                 Oddílovka 

7.4.                 Výlet s rodiči 

21.- 23.4.       Družinkové výpravy/akce 

24.4.              Mše svatá 

24.4.              Svátek sv. Jiří 

27.4.              Softball pro starší 

27.4.               Veselý pátek pro mladší 
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Akce pro bLEDULky 

Jelikož do redakce nepřišla pozvánka, více informací  
dostanete Zippy (774 331 546) a Elišky (739 784 979) 

 

 

 

 Akce pro Kopretiny 

 

Družina Kopretin se vydá na výlet do Punkevních jeskyní. 

Sraz: 7:50 na Židenickém nádraží  

Příjezd: přibližně 16:55 tamtéž, bude ještě upřesněno  

S sebou: teplé oblečení, jídlo a pítí na celý den, uzlovačku, blok, tužku, šátek, 2x 
jízdenku na pět zón, 100 kč  
                                                                                              Tutek 
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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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Kámošky až za hrob-info 
 
Jak jste si mohli všimnout, v únorové bílé směsi vyšel článek Únik do jiné reality-
část první. 
Dnes bych vás jakožto právoplatná kámoška až za hrob chtěla informovat o tom, 
proč teď nevycházejí články, o agentovi, co se přejmenoval a o mnoho dalších 
věcech….. 
 

1. Začneme u našeho vydávání článků a o tom, proč už dvakrát za sebou 

nevyšel nový díl. V březnu nevyšel, protože 

pan Lenochod X ( Prckův táta) ztratil 

v mobilu číslo na paní Pandu X (mojí 

mámu) a nikdo nic nevěděl, dokud jsme se 

všechny nesešly na schůzce po oddílovce… 

V dubnu náš článek nevyšel, protože paní 

Panda X chtěla, abych se učila… Kdyby se cokoli stalo a článek by 

nevyšel ani v dubnu, ani v květnu, ani v červnu, tak uděláme veliký 

speciál na latrínovou bílou směs a kdyby to znova nevyšlo, tak napíšeme 

knihu. Kdyby ani to ne, uděláme knižní řadu, ale kdyby náhodou 

neklaplo ani tohle, tak uděláme seriál. Kdyby nedej bože ani tohle 

nevyšlo, tak uděláme celovečerák a kdyby náhodou….. OK, vrátíme se 

zpátky nohama na zem. Kdybych to všechno měla shrnout, tak stav je 

takový, že nikdo neví, jak často budou naše články vycházet… 

 

2. Přezdívky. V tomhle článku už byl pan Lenochod X… 

Pamatuje si z vás někdo, že by v únorovém článku  

byl nějaký agent Lenochod?! Ne, protože nikdo si 

takové agentské jméno nevybral… Takže tady máte 

vypsané kdo, je kdo: 

Agent Panda- Ponožka 

Agent Štír- Locika 

Agent Morče- Zůza 

Agent Lenochod (dříve Jednorožec)- Prcek 
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Taktak, Prcek se chtěl přejmenovat, takže je teď už oficiálně agent 

Lenochod. 

 

3. Vím, že tady tohle většinu nemusí zajímat, ale 

našly se lidé, kteří nás buďto stále otravují 

s tím, jestli se k nám mohou přidat, nebo se  

z nás snaží vydolovat, co znamenají různé 

naše zkratky atd anebo nedej bože když  

řešíme, kdy bude další schůzka atd, tak si  

myslí, že jsou vtom spolku taky (počítají se 

samozřejmě jen ti, co to berou vážně a ne 

jako vtip…) a říkají nám do toho věci tipu: 

„Tak příští pátek, jo?“. Našli se i tací, co nás 

doslova vydírali, abychom je přibrali do  

spolku. Na to existuje jediná odpověď: Ne!!! 

My nechceme být zlé, ale za A: Pochopí to 

Jen lidi, co byli na podzimkách 2017 a buďto se nachomýtli přímo u 

toho, nebo ti, kterým jsme to řekly... Za B: I kdybyste na těch 

podzimkách byli a nic o tom nevíte, tak jsme usoudily, že nejste vhodný 

člověk, co by to měl vědět… Za C: Vy, co jste nás prosili, abychom vás 

k nám přibraly, prosím nechte nás být. Představte si, že byste měli svoje 

tajemství a my bychom vás takhle otravovaly, taky by vás to štvalo…. 

Děkuji!!! 

            Děkuji za pozornost! 
                           Za kámošky až za hrob se loučí: Agent Panda, 

Ponožka :3 
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Výprava 16. 3. - 18. 3. 2018 
Jako obvykle jsme se sešli na Hlavním nádraží. Pak jsme jeli vlakem do Břeclavi, 
kde se celá výprava odehrávala. Po příjezdu na místo jsme šli chvíli pěšky do 
takového parku, kde jsme si zahráli nějaké seznamovací hry a pak jsme se 
rozdělili do dvojic a hráli jsme ještě nějaké hry s tenisáky- měli jsme si je 
desetkrát přehodit, pak jsme si je měli desetkrát přehodit ještě s vyhozením do 
vzduchu před každým hodem, a když nám to spadlo na zem, tak jsme museli 
začít znovu. Když jsme si ten míček dohromady přehodili asi tak 50x, Hráli jsme 
ještě takovou hru, že jeden člověk si ten míček někam „schoval“ (spíš si ho třeba 
postavil na hlavu) a ten druhý k němu měl běžet, vzít ten míček a běžet 
nazpátek. 
Když jsme toto několikrát zopakovali, rozdělili jsme se do tří týmů, a hráli jsme 
něco jako vlajkovanou, akorát se házelo hadrákama, vůbec se nedalo sebrat 
nějakej ten tenisák a asi v polovině to bylo ještě ztěžený tak, že jsme museli 
skákat po jedné noze, takže se to už vůbec nedalo. Ale byla to sranda:D 
Potom jsme už jen vzali naše krosny a šli jsme na ubytování, které se nacházelo 
v jedné klubovně. Vypadalo to tam super, ale přestože jsme neustále topili 
v kamnech, stejně nám byla hrozná zima. Večer jsme si ještě zahráli 
hututututututu a pak jsme šli spát. Večer to bylo ještě dobrý, a Katty opravdu 
přikládala celou noc (taky jsem někdy přiložila, ale ne tak moc jako ona), stejně 
nám byla hrozná zima, a podle mě v té budově bylo určitě pod nulou. 
Ráno jsme se tak nějak všichni vzbudili ještě před budíčkem, ale když nás přišli 
vzbudit, nechtělo se nám vstávat. Nakonec jsme si teda dali snídani a po snídani 
jsme šli na dlooooouhý výlet k Janově hradu. Byla hroznááá zima, takže jsme 
všichni byli velice rádi, když jsme dorazili zpět na klubovnu (vevnitř sice nebylo o 
moc tepleji, ale alespoň jsme tam měli spacáky a nefoukalo tam).  
Večer byl ještě program rozdělený na světlušky a skautky. Nevím, co dělali 
světlušky, ale my jsme hráli asi nejlepší hru z celé výpravy. Nechce se mi to celé 
popisovat, ale přehazovali jsme si balónek, dělali asi milion kliků (ještě pořád mě 
bolí ruce), běhali jsme ve vláčku k bráně a tak.. Bylo to fakt dobrý. Pak jsme si 
ještě předvedli nějaké scénky ohledně plýtvání vody a světlušky/skautky (teď 
nevím..), nám ještě zahráli druhý díl myslím že Jeníček a Mařenka (nějak tak). To 
se mi taky velice líbilo, a doufám že bude další díl (třeba na Junák má talent:D). 
Navíc jsme se ještě mohli přestěhovat do vedlejší klubovny, která byla menší, 
ale bylo tam mnohem větší teplo, takže jsme se alespoň dobře vyspali. 
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Ráno byla rozcvička, při které jsme měli kreslit nějaké věci, které nám říkala 
Simča. Pak byla snídaně a pak byl nějaký duševní program. A pak si šli 
konvalinky koupit jídlo do Lidlu, zatímco světlušky asi uklízeli:D 
Ale pak jsme uklízeli taky. Pak bylo na oběd rizoto alá Poppy a Moty (rýže s 
kukuřicí). Pak jsme šli na vlak a jeli domů do teplíčka. 
                                                                                                                      Pocahontas 
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