
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2 
 
 
 
 

Září máme za sebou, ale já si ještě stále nezvykla na ten 
režim. Možná je to tím, že jsem byla dva týdny nemocná, 
takže jsem se jen válela a pak to byl teda docela šok. Dělání 
bílé směsi a vlastně úplně všeho pořád nechávám na 
poslední chvíli, což mě někdy dohání k dělání několika 
věcí současně, a to je opravdu velni unavující.  
Díky tomu se mi sice dobře spí, ale ráno musím brzo stávat 
do školy. A tak prostě pořád čekám až bude víkend, abych 
mohla spát jak dlouho chci a celý den nic nedělat. 

       Poci 

Tento víkend jsem měla to štěstí se setkat s dcerou již 
zesnulého českého básníka. Navštívili jsme ji na statku, 
který kdysi její otec koupil a kde nějakou dobu žili. Statek 
teď rekonstruuje k obrazu svému, ale zároveň ho udržuje 
v památce svého otce. Spousta lidí prý nechápe, proč 
statek rekonstruuje, byli by raději, kdyby zůstal jako 
„skanzen“, načež ona řekla velmi důležitou věc, a to že 
není dobré se neustále držet minulosti, je potřeba žít dál a 
myslet i na budoucnost. A ona má, stejně jako my všichni, 
příležitost vybudovat něco nového a krásného, co může 
sloužit dál někomu jinému. Uvědomila jsem si v tu chvíli, 
že je moc důležité mít na paměti minulost, uchovat si 
vzpomínky a případně se z ní poučit. Ale stejně tak je 
důležité tyto zkušenosti z minulosti využít pro náš život 
právě teď, a taky – a to hlavně – se nebát něco nového 
tvořit, zkoušet a experimentovat! Máme tady nový školní 
rok, který už teď je v plném proudu, nebojme se zkoušet 
nové věci! 

Mate 
 

Slovo šéfredaktorky 

 
 
 

Slovo vedoucí  
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Tento měsíc se můžeme těšit na… 
           

          3. 10. – Přednáška 
           5. 10. – Výlet Bledulek 
             11. – 13. 10. –  Výprava Bledulek a Konvalinek 
             11. – 13. 10. –  Výprava Kopretin 

 

 

 

 

 

3. 10. Chiquita 
9. 10. Tomášek 

13. 10. Grep 
14. 10. Papřa 

15. 10. Maryška 
16. 10. Zůza 
23. 10. Katty 

24. 10. Viki & Verunka Č. 
25. 10. Rose 
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Výprava pro Bledulky a Konvalinky po stopách ztraceného 

dědictví  

Jak se může váš život změnit ze dne na 

den, když zjistíte, že jste potomek 

šlechtice? A co víc, když bohatství, které 

má být vaše, někam zmizelo? Pojeďte 

s námi po stopách ukradeného bohatství 

do Rychtářova! A navíc můžete poznat 

prima světlušky z Jedovnic!  

Sraz: v pátek 11. 9. v 15:45 na Zvonařce; 

Návrat: 12:34 příjezd vlaku na nádraží 

Brno – Židenice; 

S sebou: spacák, karimatku, pevnou 

obuv, pláštěnku, KPZ, uzlovačku, šátek, hygienu, ešus, příbor, blok, 

psací potřeby, večeři na pátek, buchty na sobotní snídani (nejlépe 

domácí); 

Cena: 250,-.                          Kdyby cokoliv, volejte Mate (607 119 651). 
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Táborová kronika 

Rok 1216 (pondělí 1. 7.) 
Tento rok nás hladomor připravil o všechny naše pochutiny. Jenže to mu 
nebylo málo, a tak jsme i ingredience na přípravu oběda musely získávat 
voděním vody skrz trubky nebo chozením se zavázanýma očima a 
poznáváním potravin. Po vytvoření ohniště jsme si mohly uvařit čočku. 
Následně město navštívili kočovníci, se kterými jsme si mohly zahrát jengu, 
mikádo, kvarteto, černého Petra nebo prší. Následně přišel fyzicky i 
psychicky náročný boj o poslední zbytky potravin, ze kterých jsme si pak 
opekly chlebové hady. Celý rok jsme zakončily Krčmářským kvízem.  
 
Rok 1217 (úterý 2. 7.) 
Po výborné snídani (chleba s marmeládou) jsme hrály Tutkovu ECO-hru. 
Spočívalo to v nakupování dolů, ale musely jsme také čistit vodu i ovzduší 
(ke konci to bylo trochu hektický). Tato hra nám zabrala celé dopoledne. Na 
oběd byl špenát a květáková polévka. Následoval polední klid (samozřejmě). 
A poté se udála velká bitva o přízeň krále o zabrání co největšího území a 
přežití. Nakonec jsme šli na koupák (a pak už klasika – nástup, hygiena).  

Ávesové 
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Nebojme se změny! 
Kdo byl na táboře, mohl si povšimnout několika drobných detailů – společné 
přírodní mýdlo a šampon, chleba v plátěných pytlících, jídlo v jídeláku 
v plastových boxech… Toto všechno nebyla náhoda, ale záměrný krok. Je to 
jeden z těch kroků, které jsou nepatrné, dají se lehce přehlédnout, jsou taky 
vcelku jednoduché (člověk zkrátka zajde do jiného obchodu než obvykle, nic 
složitého), ale zároveň jsou to kroky velmi důležité. Protože „skautka je 
ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských“, je naší povinností se o 
planetu starat. Nemusíme jít hned vysadit deštný prales, stačí, když si každý 
den nebudeme kupovat pití v PET lahvi, když si banán v obchodě nebudeme 
dávat do igelitového sáčku… Zkusme po malých krůčcích všichni společně 
udělat planetu Zemi trošku zdravější. Třeba na výpravách, výletech a jiných 
společných akcích můžeme upéct domácí buchtu místo kupované, chleba 
donést v plátěném pytlíku, svačinu si dát do krabičky místo do igelitového 
sáčku. Z každého dalšího kroku můžeme mít společně radost! 

Mate 

Fakta 
❖ Potkani a opice se umí smát 
❖ Havajská abeceda se skládá pouze z 12 písmen 
❖ Člověk stráví průměrně 3 měsíce čekáním na semaforu 
❖ Ve snech se nám zjevují pouze tváře lidí, které jsme už někdy 

viděli 
❖ Ve snech nemůžeš číst 
❖ Nedokážeš si představit novou barvu 
❖ Západy slunce na Marsu jsou modré 
❖ 70% našeho DNA je podobné slimákům 
❖ 1 z 2000 miminek se narodí s 1 zubem 
❖ Pokud je hroch smutný, jeho pot je červený 
❖ Průměrně prospíš 1/3 tvého života 
❖ Náš mozek dokáže poznat, jestli se na nás někdo dívá, aniž 

bychom to museli přímo vidět 
❖ Rusko je větší než Pluto 
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❖ Zakladatel firmy M&M má alergii na arašídy 
❖ Za 1 minutu se vytvoří 500 nových hvězd 
❖ Studená sprcha urychluje metabolizmus 

                                                                                                                         
Ponožka  

Intercamp 

Někdy v červnu před prázdninami jsme se vydali na Intercamp, který se 
letos konal v Holandsku. Sešli jsme se brzo ráno před klubovnou, kde už na 
nás čekal poměrně malý autobus. Už v tu dobu jsme věděli, že v něm 
strávíme celkem dost času. Když jsme všichni nasedli, zůstalo volné pouze 
jedno místo. Pár hodin se nedělo nic moc zajímavého, prostě jsme jeli. 
V Praze jsme vyzvedli Máru, kterého nikdo neznal, ale jel s námi, protože 
jsme měli místo a jeli jsme dál. Už celkem k večeru jsme dojeli do 
německého města Kassel, kde jsme došli ke klubovně místních skautů. Tam 
jsme si postavili stany, někteří pověsili hamaky a byl čas na nicnedělání. 
Někteří si házeli s ufem, někteří zas dělali něco jiného a někteří prostě leželi. 
Po nějaké době přišli dvě Němky se kterými jsme si zahráli nějaké hry a 
když začalo pršet, přesunuli jsme se dovnitř a hráli jsme nějakou hru 
s banánem. Pak jsme ještě celkem dlouho zpívali. 
Další den jsme se ještě šli podívat do horského parku Wilhelmshöhe, kde to 
bylo opravdu moc hezké. Když jsme se vrátili, nasedli jsme zase do autubusu 
a jeli dál. 
Až někdy odpoledne jsme dojeli do Holandska, kde se konal intercamp. Byla 
tam opravdu velká louka, které se říkalo Plaza. Po jejím obvodu byly různé 
stánky jak s jídlem, tak se skautskými suvenýry a samozřejmě nechyběla ani 
stage. Z plazy jsme se vydali po cestě, kde potom byla další louka, rozdělená 
na Subcampy, kterých bylo 7. Dostali jsme přidělené místo, kde jsme si 
postavili stany v subcampu 4. Další den byl zahajovací ceremoniál, kde měli 
proslovy důležití lidi a DJ René pouštěl skvělé písničky. Potom jsme viděli 
představení s dravými ptáky, ale hodně foukalo, takže moc nelítali. 
Odpoledne jsme se rozdělili do malých skupinek. V každé byly vždycky 
dvojice lidí z různých zemí. V těchto skupinkách jsme pak obcházeli různá 
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stanoviště, kde se hráli hry jako třeba buldočci, nebo něco jako volejbal, 
akorát s houbami na umývání tabule.  
Další den byl výlet po lese a hra podobná vlajkované, která byla trochu 
naprd. Výlet pak pokračoval do města, které bylo opravdu krásné. Tam jsme 
si dali něco dobrého a po cestě nás čekali ještě další aktivity jako třeba 
jezení perníku z provázku. Když jsme se vrátili, začali jsme balit hermelíny 
do alobalu, protože nás čekal Food festival, kde bylo všechno jídlo zadarmo! 
Po našem grilovaném hermelínu se jen zaprášilo. 
Zapomněla jsem napsat, že skoro každý večer se u stage konala diskotéka, 
kde bylo spoustu skvělých písniček od DJ Reného, které pouštěl pořád 
dokola. Některým se to až tak nelíbilo, ale za mě to bylo super. 
Po cestě zpátky jsme přespávali zase v německém městě, které se myslím 
jmenovalo nějak na P. Také jsme si to tam s místními trochu prošli a bylo to 
tam taky hezké. Přespávali jsme v takové chajdě u lesa, kde nebyla voda ani 
elektřina, zato tam byly dobré kadibudky. 
Povídali jsme si dlouho do noci, někteří šli na prochzáku, ale nakonec šli 
všichni spát. A ráno jsme zase jeli dál, většina lidí tam usínala. Nakonec jsme 
vpořádku dorazili do Brna a všichni se rozešli do svých domovů. 

Poci 
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Družinová okénka 
Bledulky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Báseň Sasanek 

My jsme družinka Sasanky, jako celoročku máme téma Croodsovi. 
Jídlo je pro nás to hlavní, všichni ho máme moc rádi. 
Víš koho znám mámo? No přece ze skautu Kámo. 
Ananas nejí papriku, ale umí otvírat za kliku. 
Víte jak skoro zemřela Myška? Že jí spadla na hlavu šiška. 
Sherlock přemýšlí, do lupy mhouří, až se mu z hlavy kouří. 
Víte jak zasadit Hrášek? Že nasypete do země prášek. 
K Lauře se nic nedá říct, pořád mluví z plných plic. 
Víte co se rýmuje ke slovu Smajlík? No přece králík. 
Fialka je kytka krásná, ráda se směje, je úžasná. 
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Víte co má rád Burger? Ne hamburger ale cheeseburger. 
Zůza křičí z plných plic, já chci jídlo víc a víc. 
Víte co má ráda Rose? Když udělá do mrkve kous. 
Kája, Monča ze Sasanek, nechcou mít plný pokoj panenek. 
Mezi námi je velká rozdílnost, ale nevím proč by nám to mělo nahnat zlost. 
 

Kopretiny 
Ahojky, my jsme kopretiny a připravily jsme pro vás menší kvíz. Takže jestli 
máš volnou chvilku tak si ho můžeš zkusit vyplnit. ( na konci kvízu budou 
správné odpovědi tak si to pak můžeš zkontrolovat. ) 
 
1.Kdo první odjel z tábora?  
1)Zůza  
2) Veve 
3) Bugy  
 
2.Kdy se slaví sv. Jiří?  
1) 22.4. 
2) 24.4. 
3) 26.4. 
 
3.Kdo založil náš oddíl?  
1) Šmako  
2) Bylinka 
3) Papřa  
 
4.Uzel ke spojení dvou lan přibližně stejně tloušťky. Rybáři ho používají k 
navazování vlasce. 
1) liščí smyčka 
2) dračí smyčka 
3) Rybářská spojka neboli autíčka 
 
5.Jaká ruka se zvedá při zdravení vlajky?  
1) pravá 
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2) levá  
3) obě  
 
6.Kolikáteho se koná tenhle rok karneval? 
1) 1.1. 
2) 1.2. 
3) 1.3. 
 
7.Jakou rukou se zdraví skauti? 
1) pravou  
2) levou  
3) nezdraví se  
 
8.Jak se jmenuje hudební skupina z 94?  
1) skunk 
2) punk 
3) skaunk  
 
9.Jakou barvu má šátek světlušek? 
1) žlutá  
2) hnědá  
3) duhová 
 
10.Kdo založil skauting? 
1) Robert Plant 
2) Robert Baden-powell 
3) doktor Robert 
 
11.Na táboře nám u táboráku většinou hrají?  
1) Lucka, Simča, Jakub 
2) Sheia a Mate  
3) jen Šimi  
 
 
12. Kterou družinkuu nás v oddíle nemáme?  
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1) bledule  
2) pampelišky  
3) konvalinky  
 
1. 1/2. 2/ 3. 3/4. 3/5. 1/6. 2/7. 2/8. 3/ 
9. 1/10. 2/11. 1/12. 2 
       
Doufáme že se vám náš kvíz líbil.  

                                     Kopretiny ♡  
 
Děkuji družinkám za krásné člány. Konvalinky a sasanky bohužel článek 
neposlali, tak se dám alespoň obrázky kytiček a doufám, že se příští měsíc 
polepší! :) 
 


