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Konečně je tu už to opravdové jaro. Některé stromečky 
tedy ještě nestačily vykvést, ale to ničemu nevadí, protože 
sluníčko už svítí víc a víc každým dnem. Měsíc, který teď 
máme za sebou byl vážně super a konalo se spooustu akcí, 
o kterých si můžete tady ve směsi přečíst. Pokud to ještě 
nevíte, chtěla bych dodat, že proběhl také Svojsíkův závod 
a družinka kopretin se v něm umístila na 2. místě, což 
znamená, že postupují do krajského kola. Takže ještě 
jednou gratulace. 
Tento měsíc proběhne hned několik super akcí, na které 
rozhodně stojí za to jít a to především tradiční výlet 
s rodiči, na který můžete (jak jinak) jít s rodiči:D 

Přeji vám všem tedy krásně užitý duben a taky velikonoce. 

Poci  

Slovo šéfredaktorky 

 
 
 

 

 

Slovo vedoucí 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Jaro nám dává krásné pohledy na přírodu, dobrou náladu 
ze sluníčka, někomu zase léky proti alergii… Ale je to 
zkrátka skvělý pocit znovuzrození přírody, což mě přivádí 
k myšlence, že my se rozhodně neznovuzrozujeme, 
naopak žijeme pořád dál, a protože nemáme v přirozeném 
koloběhu života příležitosti k reinkarnaci (teda většina 
z nás), musíme zvolit alespoň regeneraci. K čemuž jaro tak 
nějak svádí, máme pocit nového startu. Někdo drží půst 
třeba od masa, od čokolády, Vilém dokonce od cukru 
celkově! (?!) Já jsem zvolila takovou duševnější cestu 
půstu, vzpomněla jsem si totiž na loňské léto, kdy jsem 
týden v rámci LK Veronica strávila bez signálu, internetu 
(taky bez kávy!), a zastesklo se mi po tom. Tak jsem se  
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rozhodla alespoň na chvíli upustit od nadbytečného styku 
se sociálními sítěmi (jakože v šalině si můžu i číst nebo jen 
koukat z okna, ne jen do mobilu), taky jsem si od mojí 
maminky vypůjčila starý tlačítkový telefon, abych si začala 
taky všímat trochu světa okolo sebe jenom tak, aniž bych 
přemýšlela, jak to vyfotit na Instagram. Zkuste si najít 
vlastní způsob půstu a trochu se zreinkarnujte, je přece 
jaro! 

Mate 

 

 
 
 

 
 
 
 
Tento měsíc se můžeme těšit na… 
 13. 4. – Výlet s rodiči 
 27. 4. – Plavání 
       26.-28. 4. – Ivančena 
 

 

 

 

 
   1. 4. Áda   3. 4. Mate 

   4. 4. Veve   7. 4. Poci 

   9. 4. Linda C. 12. 4. Sheia 

30. 4. Dáda   

      



4 
 
 
 
 

 



5 
 
 
 
 

 



6 
 
 
 
 

Kultura pro skautky 

Dne 6.4. se společně vydáme do atomového Krytu 10-Z a možná si 
prohlédneme výstavu ke stoletému výročí jednoho brněnského 
střediska. 
Sraz: 6.4. ve 14:00 na zastávce Dělnický dům 
Návrat: přibližně 15:30 tamtéž, bude upřesněno 
S sebou: 100 Kč, šalinkartu/dva lístky na 60 minut 
Na všechny se těší Tutek (775 931 571) 

 
 
 

Veselý eko-čtvrtek  
Na veselým eko-čtvrtku jsme vyráběli eko-prostředky na umývání nádobí, 
na všechno, bomby do 
záchodu, tablety do myčky 
a prášek do myčky. Sešlo 
se nás opravdu hodně. Od 
benjamínků až po starší 
světlušky. Jelikož nás bylo 
hodně, tak jsme se 
rozdělili do menších 
skupin, vlastně takových 
továren na výrobu. Do 
každé skupiny jsem dala 
jeden recept na výrobu 
určitého prostředku. Jeden 
byl tekutý a druhý zase jako hmota. Samozřejmě nejlepší byla hmota, takže 
vyhrávaly bomby do záchodu.  
Myslím, že se nám to všem moc povedlo a doufám, že to všechny bavilo. 
(nejvíc ty bomby ☺) Moc děkuju Sheii, Šmako a její rodině, že přišly a 
pomohli mi. Samozřejmě i všem, co došli. A na závěr jedna fotka, kde jsme 

všichni.           Féťa (Esty)  
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Trhlina 
Dneska jsem se účastnila Trhliny se Šmako na téma skautská výchovná 

metoda.  Naším hostem byl Libor, 
který se nás snažil podnítit k 
debatě.  Ptal se nás,  co si pod tím 
představíme,  co si myslíme,  že tam 
patří apod. Řekli jsme si osm bodů,  
které tam spadají a debatovali o 
jejich návaznosti na sebe,  jestli 
něco, co patří do osobního růstu 
souvisí se slibem a zákonem. Na 
konci jsme se bavili o tom,  co 
bychom v našem oddíle mohli dělat 

lépe,  abychom více splňovali tyto body.  Bylo to velice zajímavé a odnesla 
jsem si odtud spoustu nových a zajímavých informací.  

Kiwi 

Burza 
V sobotu 9.3. jsem si ráno přivstala, utíkala jsem do sálu ve středisku 
nachystat akci. Museli jsme s Veve, a s pomocí i jejích rodičů, vynosit stoly, 
umýt hrnečky, nachystat 
občerstvení... Potom jsme 
na připravené stoly 
rozložili oblečení, které 
jsme donesli, protože ho už 
nepotřebujeme. Kolem 
deváté už začali chodit 
účastníci. Dorazila taky 
naše skvělá fotografka 
Poci. A donesla s sebou i 
věci do fotokoutku! Ten 
jsme pak dochystali a bylo 
hotovo. Oblečení k výměně 
obložilo všechny stoly. Jak ale čas plynul, tak si oblečení všichni postupně 
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rozebírali, až na konci nezbylo skoro nic! Jenom jsem žasla. V průběhu jsme 
si taky vyrobily s holkami ze starých triček tašky. Ve fotokoutku se nafotila 
spousta krásných fotek. A dokonce proběhla i módní přehlídka! Kterou 
celou vyhrála Ponožka s jejím páskem ovázaným, čím jiným než, ponožkami! 
Gratulujeme Pony. Celý den probíhal podle plánů a vládla krásná pohodová 
atmosféra. Bohužel ale potom začalo pršet... Kdo si pamatuje na loňský Re-
Tex, tak už asi ví, že vždy když má náš oddíl akci s oblečením, tak prostě 
prší... Nám to ale náladu nezkazilo! My jsme byly pěkně v sále. Najedly jsme 
se z občerstvení, obměnily část šatníku a dokonce jsme i vybraly nějaké 
peníze na stavbu kostela na Lesné! Byl to příjemně strávený den, který jsem 
si moc užila a strašně za něj děkuju všem, kdo dorazili. Tak zase za rok! 

Katty 

Výlet Ratatouille 
V sobotu 23. března jsme ráno sešli před budovou Hlavního nádraží a vydali 
se společně s klukama na výlet nazvaný – Výlet s Ratatouille. To jsme ještě 
nevěděli co nás čeká. 

Nasedli jsme na vlak a jeli jsme směrem  
Ivančice. Ve vlaku se na nás vrhla Mate 
a namalovala nám všem čumáčky a 
fousky. Byli jsme jak hejno myší :-) 
Dojeli jsme do Ivančič, vystoupili jsme z 
vlaku a na nástupišti na nás čekal 
přerostlý myšák Ratatouille (vlastně to 
byla převlečená Kivi, ale moc jí to 
slušelo).  

Jak určitě všichni znáte pohádku o Ratatouille- myšákovi který chtěl vařit - 
začne vás napadat o čem celý výlet bude. 
Za úkol jsme dostali, pomoct Ratatouillemu, protože potřeboval najít jídlo 
pro rodinu. Ale nakonec jsme ho museli ukrást starým babičkám. 
Když jsme získali jídlo, museli pomáhat kuchaři i s vařením, protože měl 
večer přijít kritik. Bylo na nás připravit i restauraci.  
Jako menu bylo: čínská polévka, farmářská míchanice a ovesná kaše.  
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Kritik restauraci nezavřel a 
myslím si, že si i pochutnal – 
stejně jako já. Takže to dobře 
dopadlo. 
Po cestě na zpáteční vlak jsme 
společně postavili domečky pro 
nějakého lesního Ratatouilleho, 
který náhodou půjde okolo a 
bude unavený.  
Domů jsme odjížděli z 
Moravského Krumlova – všichni 
živí a zdraví a hlavně neotrávení našimi kuchařskými výtvory.  
Těším se zase někdy na viděnou s kamarády myšáky. 

Natka N. 
 

Střediskový výjezd 
V pátek odpoledne jsme se sešly na nádraží v Židenicích s tím, že se 
chystáme vlakem na Chlébské na střediskový výjezd. Akce byla určená pro 
vedení našeho i klučičího oddílu, ale spíše to vypadalo, jako kdyby byla jen 
pro „Třicítku“, jelikož dojeli pouze dva kluci. Pořádala to Simča a celé to bylo 
zaměřené na teambuilding. V pátek bylo na programu pár her, abychom o 
sobě navzájem zjistili více věcí. A opravdu, dozvěděli jsme se zajímavé 
informace, třeba, že Bláňa nikdy nebyla v Chorvatsku , nebo že spousta lidí 
upřednostňuje eskalátory před výtahem. Potom jsme si pouštěli film o 
oblečení, konkrétně o jeho recyklaci, výrobě a škodlivých látkách, které 
v něm jsou. V sobotu jsme museli zpracovat dřevo a pak jsme se vydali na 
procházku k pomníku padlých partyzánů. Vrátili jsme se, dali si výborný 
oběd a zbytek odpoledne jsme strávili hraním různých her jako je ufec, 
městečko Palermo a taky schovka, která nás zabavila tak na hodinu a půl. 
K večeru zbývalo jen uklidit a hurá domů.  A i když jsem zastáncem 
náročnějších aktivních výprav celá tato klidová akce byla moc příjemnou 

změnou.         Poppy 
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Představení zdravotnického kurzu  
 

 

 

 

 

 
Ahoj Libore, asi nejsi úplně první, kdo si potřeboval udělat zdravotnický kurz. 
Ale asi jediný, kdo navštívil ZDrSEM. Mohl bys nám tento kurz přiblížit? 
Ahoj, ZDrSEM je zdravotnický kurz na kterém, jako na většině ZK, získáte 
certifikát Zdravotníka zotavovacích akcí, se kterým můžete působit jako 
zdravotník/ice na táboře. To je asi jediná věc, ve které je ZDrSEM tradiční. 
ZDrSEm se pořádá na různých místech České republiky včetně Brna a Prahy 
a nabízí kurzy různě zaměřené. Kromě toho běžného, na kterém jsem byl já, 
nabízí např. kurz Horal, kde se zaměřuje na první pomoc ve ztížených 
podmínkách odlehlé přírody nebo jednodenní kurzy Trial a Reaguj pro ty, 
kteří se chtějí naučit základy první pomoci a na několika denní kurz ZZA 
nemají čas. 
Proč je dobré si ho udělat? 
Zdravotnický kurz je skvělý v tom, že připravuje na situace, které nás 
v životě můžou potkat kdykoli a kdekoli. I když nechcete dělat zdravotníka 
na táboře, autonehody ani infarkty si své oběti a místa výskytu nevybírají. 
Každý z nás se tak může v životě dostat do situace, kdy díky pár hodinám 
stráveným na kurzu bude schopný někomu zachránit život. A to podle mě za 
tu námahu stojí. 
Co se na kurzu dozvíš? 
ZDrSEm je specifický v tom, že se zaměřuje na situace, kde je naše pomoc 
opravdu zásadní. Lektoři tak „neztrácejí čas“ vyučováním toho, jak perfektně 
obvázat vyvrknutý kotník nebo jakým pohybem vytahovat klíšťata. Většinu 
času strávíte nácvikem krizových situací – autonehod, hromadných zranění, 
ohrožení na životě… Hlavní v takové situaci totiž podle instruktorů 
ZDrSEMu je umět správně zareagovat, přizpůsobit se situaci a jednat 
s rozvahou. A to si člověk musí zažít. 
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Jak dlouho kurz trvá? 
Pokud si to správně pamatuji, kurz trval od pondělí do pátku, vždy od rána 
do odpoledne. Dělají se ale i víkendové semináře, nebo - jak jsem už psal – 
kratší varianty. 
Zkusíš si i něco prakticky? 
Nic jiného na ZDrSEMu v podstatě neděláš! Ze začátku si odsedíš pár 
nezbytných přednášek, které jsou ale vždy dělány záživně a se zapojením 
posluchačů, ale drtivou většinu kurzu strávíte v terénu při maskovačkách. 
Super je, že si vyzkoušíš obě strany. Na polovině maskovaček ošetřuješ, na 
druhé polovině jsi ošetřován ☺ 
A co tě na tom kurzu nejvíc zaujalo? 
Právě ta míra praktičnosti, naprosto precizně připravené maskovačky a 
sympatičtí instruktoři. 
A v čem je odlišný od ostatních zdravotnických kurzů, proč sis ho vybral? 
Vybral jsem si ho proto, že jsem na něj měl dobré ohlasy a věděl jsem, že 
kurz není o odsezení povinných hodin kvůli získání papíru, ale že se 
účastníky opravdu snaží připravit na zásadní životní situace. Má to ale i 
nevýhodu. Sice teď vím, jak reagovat na hromadnou autonehodu, ale dělat 
zdravotníka na táboře bych si netroufl. Pokud tedy jdete na zdravotnický 
kurz hlavně kvůli tomu, ZDrSEM bych Vám nedoporučil. 
 
Už si někdy použil získané informace a naučené dovednosti? 
Používám je v každodenním životě celkem pravidelně. Naštěstí jsem ještě 
nemusel nikoho resuscitovat, ani ošetřovat tepenné krvácení nebo 
otevřenou zlomeninu, ale ovlivnilo to způsob, jakým se dívám na svět okolo. 
Jsem daleko pozornější a opatrnější, nosím s sebou lékárničku… prostě jsem 
připraven zakročit, kdyby bylo třeba. Z tohoto důvodu bych ZDrSEM 
doporučil každému skautovi a skautce, kteří chtějí být připraveni zachránit 
život. 
Díky za rozhovor a přeju co nejmíň rozbitých kolen a ošklivých oděrek, 
Šmako 
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