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Slovo šéfredaktorky 
Tak a máme tu květen. A co to znamená? Že se blíží červen a po něm 
červenec, kdy se vydáme na tábor! Už teď přemýšlím, co si vzít s sebou. To 
víte, nejradši bych si vzala všechno, ale musím to eliminovat, jelikož stan není 
nafukovací. Základem ale je, jak jistě všichni víte, velký počet ponožek, takže 
mým velkým cílem do prázdnin je, neztratit alespoň většinu mých ponožek a 
pokud možno jejich počet navýšit. Držte mi palce Vaše Šimi 
 

Slovo vedoucí 
Drazí! 
Původně jsem se s vámi chtěla podělit o své zážitky ze svátku svatého Jiří ve 
Zlíně, jelikož jsem samozřejmě vyrazila do školy v kroji, ovšem zas tak záživné 
to není. Kromě toho, že jsem za celý den nepotkala jediného skauta (a že jich 
ve Zlíně není málo – Zlíne, styď se!) a na zkoušce jsem jistě hlavně díky 
krojové auře dostala áčko, se udála snad jen jedna potěšující věc. Moje 
kamarádka neskautka si samozřejmě chtěla kroj vyzkoušet a byla z něj tak 
nadšená, že prý jen co si ho dala na sebe, už měla chuť vyrazit někam na výlet. 
Takže teď aspoň chápete, proč jezdíme na výpravy v kroji.   
No a nyní ještě k jedné věci, která se udála následujícího pátku o Veselém 
pátku. Někdo se mě nedávno velice nechápavě ptal, proč jako chodíme občas 
v pátek na klubovnu něco vyrábět. Co to má za smysl? Je úplně jasné jak 
facka, že prostě rády vyrábíme. Ovšem nyní jsem objevila ještě jednu novou 
dimenzi našich pátečních tvořících odpolední. Není totiž nic lepšího, než po dni, 
kdy pořád někde lítáte, nic nestíháte a nic se vám nedaří tak, jak jste si 
představovali, na chvilku zakotvit v naší chladivé klubovně a vyrobit si 
velekrásnou papírovou květinu <3 
                                                                                              Vaše Bláňa 
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Úvodní setkání klubu přátel Junáka 

 
neděle 20. 5. 2018, 16-20h v klubovnách a v sále 

 
Milí rodiče, 
jsme rádi, že nám s důvěrou svěřujete své děti a vážíme si toho. Jako jeden ze 
způsobů, jak Vám poděkovat a navázat s Vámi bližší kontakt, přijměte prosím 
naše pozvání a staňte se členy Klubu přátel Junáka. Úvodní setkání se bude 
konat v neděli 20. května od 16 hodin. Na programu úvodního setkání bude 
mimo jiné občerstvení, promítání fotek z naší činnosti, krátká přednáška o 
historii a současnosti střediska, představení činnosti klubu, koncert naší 
střediskové kapely, ale hlavně setkání s ostatními v příjemné atmosféře. 
 
Klub přátel Junáka je neformálním sdružením lidí, kteří se rozhodli přihlásit se k 
myšlenkám skautingu. Je určen především pro rodiče současných členů, 
bývalé členy, sympatizanty, ale také aktivní občany z širšího okolí. Členem se 
může stát každý, kdo sdílí naši touhu formovat budoucnost skrze výchovu 
mládeže v duchu skautských ideálů. 
 
Proč být v klubu? 
- můžete se podílet na činnosti našeho skautského střediska a ovlivnit dění v 
něm, 
- spojíte se se zajímavými lidmi ze svého okolí a dost možná najdete nové 
přátele, 
- užijete si občasné akce pro členy klubu, 
- můžete se podělit o své znalosti a dovednosti, např. uspořádat přednášku na 
klubovně, workshop na táboře, výlet na zvláštní místo, tímto vším můžete 
inspirovat a obohatit nejen ostatní členy klubu, ale zejména děti a mladé lidi ve 
středisku, 
- budete mít možnost pomoci s realizací větších akcí pro veřejnost, stavbou 
tábora nebo i s přípravou náročnějšího programu při běžné činnosti, 
- vyjádříte tak svou podporu skautingu a jeho myšlenkám, pomůžete 
židenickým skautům v rozvoji do dalších let. 
 

"Snažte se zanechat svět o trochu lepším, než jak jste jej našli." 
Robert Baden-Powell, zakladatel skautingu 

 
Těšíme se na setkání. 
 
Za organizační tým 

Vilém Řiháček, vedoucí střediska 
vilem.rihacek@gmail.com 

mailto:vilem.rihacek@gmail.com
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Květnoví oslavenci 
1. 5. Šmako  
4. 5. Ivanka  
26. 5. Míša  
19. 5. Janka  
15. 5. Sandra 
30. 5. Kessie,  

 

Pouze pro vyvolené 
Máš i ty dost odvahy na to zúčastnit se této 
jedinečné výzvy?  

Ukaž svoje nadání a napiš, nakresli nebo jakkoli ztvárni 
téma JÁ SKAUTKA. 

Tvé jedinečné dílo popřípadě víc děl bude vystaveno v jedinečné 
latrínové směsi a nejen to. Každý, kdo přispěje, se může těšit na speciální 
odměnu. 

Takže neváhej a posílej hned teď na bilasmes@centrum.cz 
 

Praha 
Jako obvykle jsme se sešly na nádraží, ale tentokrát na autobusovém nádraží. 
Nejely jsme vlakem, protože do Prahy je to daleko. Nasedly jsme tedy do 
bílého Flixbusu a vyrazily na cestu. Jely jsme necelé tři hodiny. Během cesty 
jsme museli luštit takové zapeklité šifry, které byly celkem těžké. Některé se 
nám podařilo vyluštit a některé jen s pomocí. Když jsme všechny měly 
vyluštěné, získali jsme dva čtyřmístné kódy, které byly od dveří od domu, kde 
jsme byly ubytované. Večer byla debata, a pak jsme se ještě vydaly na krátkou 
noční procházku Prahou. Tam jsme měly čas si popovídat. Jak jsme se vrátily, 
bylo už celkem pozdě, takže jsme šly spát. Druhý den nás čekala jedna z akcí, 
na kterou jsme se letos přihlásily- Prahaton. Prahaton je akce, kterou sice 
nepořádají skauti, ale i tak to bylo moc fajn. Měli jsme si dělat fotky na různých 
místech, která byla nějakou hádankou napsaná na papíře. Některé hádanky 
pro nás byly docela těžké, jelikož jsme nebyly zdejší, ale stejně jsme si to moc 
užily. Taky jsme ještě plnily různé výzvy, např. Vyfotit se na wc, vyfotit se 
s růžovým poníkem, vyrobit si večerníčkové čepice z novin atd. Tato akce nám 
zabrala skoro celý den, ale kolem čtvrté hodiny jsme už byly připravené na 

mailto:bilasmes@centrum.cz
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další aktivitu. A teď přichází na řadu ´hustá bojovka´, kterou jsme měla 
vymyslet já a Poppy. Nějak extra hustá nebyla (asi to ani nebyla tak úplně 
bojovka), ale všem se hodně líbila. Byla rozdělená na několik etap, které byly 
ještě rozdělené různými duely. V etapách se např. cvičila jóga, luštily šifry, 
běhala se opičí dráha atd. Jak hra skončila, už se stmívalo, ale Lemona se Šimi 
pro nás měly připravený další program. Tím programem byla soutěž: 
´prostřpopelka´. Bylo to prostřeno smíšené s popelkou. Každá dvojice měla 
uvařit jiný druh jídla (dezert, polívka, hlavní jídlo…), a měli na to i určitý počet 
peněz. Bylo to super, ale pak mi bylo blbě. Asi někdy po půlnoci jsme šly 
s plnými bříšky spát. Avšak, nespaly jsme až do rána. Vzbudil nás podivný hlas, 
který říkal, ať se určití lidé dostaví na ulici Ondrouškova (nebo tak nějak). Já 
jsem byla z těch, kteří tam jít nemusely, tak jsem byla ráda, že nemusím nic 
dělat. Pak se ale ozval jiný hlas, který říkal: ´strop´ a pořád to opakoval dokola. 
Ti co teda neodešli, začaly hledat něco na stropě a nakonec se nám podařilo 
najit nějaký papírek kde bylo napsané, že je svět zamořený virem a že musíme 
zachránit lidstvo. Tak jsme se tedy oblékly do bílých kombinéz, které vypadaly 
divně a také jsme si vzaly roušky, abychom se nemohly nakazit virem. Pak 
jsme obcházely stanoviště a plnily různé úkoly, a když jsme všechno obešly, 
zjistily jsme, že to byl celé jen sen a tak jsme šly spát. Když jsme se v neděli 
probudily, bylo už hodně pozdě a tak jsme se začaly balit a uklízet. Pak jsme se 
vydaly na autobus a jely zpět směr Brno. 
Bylo to super a díky Prahatonu jsme se i podívaly na některá místa Prahy. 
                                                                                                       Poci 
 

Stolní tenis hlavou? 
 

Přemýšleli jste nebo zkoušeli jste snad někdy něco jako stolní tenis (ping-pong) 
hlavou? Jestli ne tak vám tento sport dnes představím. 
Tento sport pochází z Německa. Jeho název  Headis vznikl složením dvou 
cizích slov (angl. Head = hlava a koncovky slova něm.Tischtennis = stolní tenis 
– Headis), byl vymyšlen v roce 2006 studentem Univerzity sportu René 
Wegnerem. Tento nápad vznikl na koupališti v Kaiserslauternu (Německo). 
Fotbalové hřiště, které se zde nacházelo, bylo obsazené, tak vzal René 
fotbalový míč a šel s kamarádem hlavičkovat na pinpongový stůl přes síťku. A 
to je vlastně celé, ale nebojte článek ještě nekončí. Do České Republiky se 
headis dostal před 6ti lety. V České Republice ho hraje pouze 33 hráčů. To 
znamená že mě trénují trojnásobní mistři Čr, mistři světa a tak podobně. Abych 
vám sport trochu přiblížila tak se hraje na stole který je dost podobný 
pingpongovému ale je upravený aby unesl lidskou váhu, takže je zkrátka vetší. 
Míček bych vám mohla přirovnat k míčku od házené váží 100g a ideální obvod 
je 50cm. A toto už je opravdu konec ;). 
                                                                                          Veve  
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