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Den městyse Křtiny
„z pohledu skautůÿ
pátek 21.–22. 9. 2007
Den městyse Křtiny byla dlouho připravovaná akce, s jejímž
plánováním se začalo na jaře 2007. Už od počátku měl v rámci
této akce Zbyněk, jako hlavní organizátor celého Dne městyse, vizi
připravit herní dopoledne spojené s prezentací skautů veřejnosti.
A tak se i stalo. V průběhu několika schůzek spolků jsme postupně namysleli kostru programu, kterou jsme posléze přednesli a
dopracovali na střediskové radě. Na ní jsme se také dohodli, kdo
bude zajišťovat jakou oblast a kdo se bude podílet na přípravě,
stavbě, atd.
V během týdne před Dnem Křtin pak postupně jednotliví lidé
dali dohromady „svéÿ části programu. V pátek se pak vše začalo
stavět a vybavovat – týpko, vázaná houpačka, trojnoha na lezení po
laně, trojnoha se znakem skautů, tabla spolku do týpí i do divadla,
atd. S lezeckou stěnou tento den také dorazil bratr Bobr (oldskaut
z Brna), který celou dobu řídil její stavbu a v sobotu i její provoz.
V noci z pátka na sobotu pak dva dobrovolníci hlídali týpí a přilehlé
atrakce proti případným nebezpečím.
V sobotu jsme se sešli již okolo 8.00 h a začali připravovat finální podobu celého „skautského
komplexuÿ. V průběhu dne pak perfektně fungovaly jednotlivé atrakce (houpačka a zvláště horostěna byla velkým lákadlem, které zaujalo širokou veřejnost). Kromě těchto dvou měli lidé možnost
prohlédnout si zařízený stan týpí s možností zasvěceného výkladu skautů. Uvnitř týpí pak byla malá
expozice fotografií a předmětů z letošního jamboree (mezinárodního skautského setkání) v Anglii,
kterého se zúčastnili dva členové našeho střediska. K vidění byly fotografie, skautské šátky z různých
zemí, které kluci vyměnili a mnoho jiného. Před týpkem pak fungoval umělecký koutek, kde měli
děti možnost malovat na papíry, sobě na obličeje nebo si poskládat kytičku z papírového ubrousku.
/pokračování na straně 6/
V říjnu nás čeká velká soutěž ve sběru kaštanů! * Hodnocení činnosti v měsíci září *
Reportáže: Den městyse Křtiny z pohledu skautů, Výlet smečky vlčat Tygrů
„Listina úmluvy a Velké vytíÿ, Roverské setkání Smršť, Výprava skautek
„Zakopání listiny úmluvyÿ, Výprava světlušek „Podzimní výletÿ

s. m. r. k. 92/1

Hlásná trouba
I. Naše nejbližší akce
• Výprava RR do Pozořic
pátek 5.–7. 10. 2007
Sraz: Podle způsobu dopravy, který si vybereme, viz. email.
Ukončení: Předpokládané je v neděli dopoledne, kolem poledne příjezd do Křtin.
S sebou: Věci na vícedenní výpravu, hlavně jídlo, spacák, karimatku a nějaké ty peníze na
dopravu a místní útraty. A všichni dobrou náladu.
Štófa
• KAŠTÁNCI – soutěž ve sběru kaštanů a . . .
do pátku 2. 11. 2007
„Rok s rokem se sešel, je tu podzim a začínají padat kaštany. Opět tedy vyhlašujeme pro všechny
členy střediska soutěž ve sběru kaštanů a . . . ÿ
Hlavní soutěž: soutěž o nejlepšího sběrače – kdo nasbírá nejvíce kilogramů kaštanů.
Doplňující soutěže: soutěž o největší nalezený kaštan, soutěž o nejmenší nalezený kaštan,
soutěž o nejhezčí výrobek – figurku – vlastnoručně vyrobenou z kaštanů, špejlí, sirek, . . .
Pravidla:
1. Soutěže se mohou účastnit všichni členové střediska Junáka Křtiny.
2. Kaštany noste ke Drápelům během celého října – soutěž končí v úterý 31. října 2007.
3. Kaštany noste čerstvé (nesušte!) v sáčku, igelitce nebo krabici s vloženým lístkem se jménem
a množstvím kaštanů v kilogramech.
4. Kaštany a výrobky do doplňujících soutěží přineste v sáčku nebo v krabičce s lístkem s vaším
jménem a názvem výrobku.
5. Všichni účastníci budou odměněni! Nejlepší dostanou pěkné věcné ceny!
KAŠTÁNKŮM ZDAR!
Zbyněk-Náčelník

II. Organizační
• STŘEDISKOVÉ RADY – DŮLEŽITÉ ČTĚTE!
Pozor čeká nás změna v systému a termínech střediskových rad! Nově budou rady pořádány
každých čtrnáct dní (vždy první a třetí neděli v měsíci). Rady budou tematicky rozděleny na
tzv. výchovnou radu (činnost družin, připravované akce, atd.) a tzv. organizační radu (střediskovou radu v pravém smyslu slova – náplní bude činnost střediska, rozhodování střediskové
rady o důležitých otázkách fungování střediska, SBS, hospodaření, příspěvky do Smrku, atd.).
Rady budou začínat vždy v 19.00 h a končit ve 21.00 h.
• STŘEDISKOVÉ RADY

neděle 7. a 21. 10. 2007

Nové termíny střediskových rad jsou zde:
Výchovná rada se uskuteční v neděli 7. 10. 2007 od 19.00 do 21.00 h v klubovně. Nutná účast
vedoucích družin (Zuzka, Dunka, Hanka, Zbyněk, Marťa, Jirka) a Štefana. Zváni jsou také
všichni zájemci z řad RR a OS.
Organizační rada se uskuteční v neděli 21. 10. 2007 od 19.00 do 21.00 h v klubovně. Nutná
účast členů střediskové rady (Warden, Liba, Marťa, Hanka, Zbyněk, Kamča, Pecínek, Radek,
Jack). Zváni jsou také všichni zájemci z řad RR a OS.
s. m. r. k. 92/2

• TÁBOR 2008 – RODIČE ČTĚTE!
Již během uplynulého měsíce jsme dostali několik dotazů na termín příštího tábora, proto
jsme na nedávné střediskové radě stanovili předběžný rozsah termínu na první tři týdny
v červenci 2008. Minimální cena tábora pak bude 2000 Kč, předpokládáme však cenu ještě
o 100–200 Kč vyšší.
Za vedení střediska Warden
• DOBA DRUŽINOVÝCH SCHŮZEK
Doba družinovek se nám v průběhu září ustálila, takže zde přinášíme rozpis jednotlivých
schůzek. Jejich termíny a časy by se již bez vážného důvodu něměly měnit. Veďte je prosím
v patrnosti a umožněte Vašemu dítěti účast na pravidelné činnosti družiny.
Všechny družiny budou mívat schůzky ve skautské klubovně, která se nachází v bývalé budově
školy na náměstí ve Křtinách.
Světlušky – Ještěrky: vždy v pátek v době 16.15–18.15 h
Vlčata – Tygři: vždy ve čtvrtek v době 16.15–18.15 h.
Skautky – Muchomůrky: vždy v pátek v době 16.15–18.15 h.
Skauti – Jestřábi: vždy ve středu v době 17.00–19.00 h.
• KONTAKTY NA VEDOUCÍ
1. chlapecký oddíl „Bílý bizonÿ
– vedoucí oddílu – Petr Zapletal (mobil: 728 310 544, mail: petr-zapletal@atlas.cz)
– vedoucí vlčat – Hana Drápelová (mobil: 728 534 966) a Zbyněk Drápela
(mobil: 723 835 196, mail: zdrapela@ohlzs.cz)
– vedoucí skautů – Jiří Pinďák (mobil: 721 060 507, mail: jiripindak@centrum.cz)
1. dívčí oddíl
– vedoucí oddílu a vedoucí skautek – Markéta Zapletalová
(mobil: 728 310 546, mail: marketkazz@centrum.cz)
– vedoucí světlušek – Zuzana Korčáková
(mobil: 776 775 659, mail: zuzusska@seznam.cz) a Ludmila Sekaninová
(mobil: 721 009 661, mail: kocenta@seznam.cz)
Neformální kmen RR
– koordinátor činnosti kmene – Štefan Pinďák
(mobil: 602 758 770, mail: stefan.pindak@centrum.cz)
Klub dospělých (dříve kmen OS)
– zpravodaj Klubu dospělých (KD) – Petr Kovář
(mobil: 728 171 180, mail: kovarpe@seznam.cz)
• Skautské časopisy pro rok 2007/2008
I v následujícím školním roce budou vycházet skautské časopisy (Skaut, Skautský svět, Skauting, Roverský kmen a Kapitánská pošta).
Časopis Skaut je pestrý průvodce na skautské stezce i volným časem. Na 36 stranách formátu
A4 přináší zajímavé nápady a náměty pro družinovou i osobní činnost. V posledních letech
je stále více otevřen různým aktivitám, které děti baví a zajímají. Sestává se z rubrik jako
např. fotoreportáž, rozhovor, hlavolam, povídka, představení cizího oddílu, reportáž, námět na
výlet, několik her, informace o outdorovém vybavení, odkazy na zajímavé www stránky, etc.
(podrobný soupis rubrik najdete na www.skaut.cz/casopisy). Časopisy jsou k nahlédnutí také
v naší skautské klubovně.
s. m. r. k. 92/3

Pokud máte o jeho odebírání zájem, je možné si časopis objednat přes středisko již nyní. Pro
objednávky uskutečněné do září je výhodnější předplatné 250 Kč za 10 čísel, ale čím dříve, tím
lépe. První číslo vychází v půlce září.
Časopis Skautský svět je magazín o skautingu a má za cíl přitažlivou formou informovat o bohatám dění ve skautské organizaci na národní i mezinárodní úrovni. Jedná se o celobarevný
dvacetistránkový dvouměsíčník formátu B5 (větší A5) a je doporučován také pro rodiče, kteří
aktivně skautují. Více informací o tomto časopise naleznate na www.skaut.cz/casopisy, cena
za ročník je 150 Kč za 5 čísel.
Máte-li zájem o odebírání a nebo o bližší informace o uvedených časopisech, můžete kontaktovat
vedoucí družin, nebo mě na mobil: 776 775 659, mail: zuzanakorcakova@seznam.cz.
Zuzka

III. Středisková bodovací soutěž – „S. B. S. 100ÿ
• Vyhodnocení „S. B. S. 100ÿ za září 2007
1. účast
2. kronika 3. výprava 4. výcvik
5. úkol
6. brigáda
Celkem
(max. 20 b) (max. 20 b) (max. 20 b) (max. 20 b) (max. 10 b) (max. 10 b) (max. 100 b)
Ještěrky
18,0
20,0
20,0
15,0
0,0
8,0
81,0
Mochomůrky
20,0
20,0
20,0
10,0
0,0
10,0
80,0
Tygři
19,0
20,0
20,0
5,8
0,0
5,0
69,8
Jestřábi
15,0
20,0
0,0
10,0
0,0
10,0
55,0

Místo Družina
1.
2.
3.
4.

Celkové pořadí:
1. Ještěrky (81,0 b)
2. Mochomůrky (80,0 b)
3. Tygři (69,8 b)
4. Jestřábi (55,0 b)

Galeony září Celkem
Mochomůrky 3
3
Ještěrky
V
0
Jestřábi
1
1
Tygři
2
2

První měsíc patří jednoznačně děvčatům, které spolu svedly těsný boj a s velkým náskokem
oproti klukům obsadily první a druhé místo. Ještěrky byly jen o bodík lepší, především zásluhou
bodů za výcvik. Zároveň se tak ujímají vedení i v cekovém bodování. Nový skautský rok začala
většina družin s novou kronikou a pěkně provedeným zápisem, jen tak dál.
• Střediskový úkol S. B. S. na říjen 2007
– Pozor v průběhu měsíce října proběhne velké hodnocení úplnosti a kvality věcí připravenosti – VP 1. Kdo netuší, co to je, zjistěte si to u svých vedoucích a věci si sežeňte a
zkompletujte. Na konci měsíce, podle domluvy na na organizační radě, pak jednotliví
vedoucí zašlou hodnocení Kulichovi. Vedoucí hodnotí jako tradičně vybavení na družinovku a poté spočítají průměr na družinu. Která družina bude mít nejvíce vybavených
KPZ, nabroušených nožů a pěkně vyzdobených deníků?

IV. Různé
• Poděkování
Děkujeme všem členům střediska, kteří se podíleli na přípravě a zajišťování průběhu Dne
městyse Křtiny.
s. m. r. k. 92/4

Děkujeme bratru Bobrovi a dalším skautům z Brna za jejich ochotu s jakou nám postavili na
Den Křtin horolezeckou stěnu, která byla velmi výraznou atrakcí celé skautské expozice.
Děkujeme Petru Jelínkovi za pomoc při stavbě týpí na Den městyse Křtiny.

Živá kronika
Hodnocení měsíce září
Roj světlušek – Ještěrky: Září přineslo světluškám velkou změnu a tou byla změna vedoucích.
Na přípravě programu se podílím já a Lída. V říjnu snad i Doktorka.
Celkem jsme se se světluškami sešly čtyřikrát. Měly jsme dvě běžné schuzky, jednu výpravu
a zahajovací schůzku. Zahrály jsme si spoustu bezva her, které připravila Lidka. Naučily jsme se
šifrovat některé druhy šifer, co s sebou máme nosit na schůzky, komu se kdo představuje, kdo komu
podává ruku a skautské pozdravy. Jednu schůzku jsme měly spojenou se skautkama, tak jsme toho
využily a zahrály jsme si Cukr, káva, limonáda za klubovnou. Tento měsíc chodilo pět světlušek,
v říjnu nás snad bude šest.
Na brigádě jsme pomáhaly Libě s přípravou skautských nástěnek ke Dni Křtin. Práce všech
světlušek je velmi dobrá, aktivně a s chutí se podílejí na činnosti. Učast krom výpravy byla 100%.
Zuzka
Družina skautek – Muchomůrky: V září se skautky zúčastnily zahajovací schůzky, uskutečnily
dvě družinovky, z nichž na jedné pomáhaly s přípravou nástěnky na Den Křtin, stříhaly obrázky
a další pomocné práce. Terka také pomáhala na vlastní realizace herních aktivit na Dni Křtin. Na
závěr měsíce jsme uskutečnily výpravu na vykopání staré a zakopání nové listiny úmluvy. Účast byla
stoprocentní.
Marťa
Smečka vlčat – Tygři: Na začátku nového skautského roku jsme se rozloučili se čtyřmi vlčaty.
Hroch, Husky, Pepé a Dred u vlčat prožili vše co je vlčáckému věku určeno a odešli do skautské
družiny Jestřábů. Přejeme jim, aby se jim u skautů líbilo a vytrvali na skautské stezce. Do smečky
přišli dva nováčci – David a Matěj a je nás tak momentálně třináct.
V září jsme se sešli na společné střediskové schůzce – Zahajovačce, prodloužené vlčácké schůzce
na níž jsme byli zakopat svou listinu úmluvy a ještě na dalších dvou schůzkách.
Zapojili jsme se také do přípravy Dne městyse Křtiny a v rámci jedné schůzky skládali táborové postele, které potom byly v týpí postaveném na náměstí. Po Dni městyse Křtiny se někteří
dobrovolníci zapojili i do úklidu výstavy a uložení hangárových dílů do skladu.
Na schůzkách jsme si opakovali co s sebou máme nosit na schůzky, uzlovali a hráli spoustu her.
Také se nám podařilo najít kouzelnickou hůlku po níž jsme začali pátrat už na Zahajovačce. Začíná
se nám rozbíhat velké kouzelnické dobrodružství!
Na schůzky chodilo pořád hodně vlčat a účast jsme tak měli úžasnou a to 93,2%. Sedm kluků
bylo na všech schůzkách!
Zbyněk-Náčelník a Hanka
Družina skautů – Jestřábi: Měsíc září byl plný očekávání. A také konečného dočkání. Ale od
začátku.
Členové Jestřábů: Karel Kocman (Karlos), Ondřej Dressler (Celer), Václav Ševčík, Martin Kapl
(Brdo), Jindřich Švéda, Lukáš Gregor (Lukin), Dominik Vítek (Gimli), Zbyněk Drápela (Hroch),
Josef Hrubý (Kloky), Petr Menšík (Dred), David Kolář. Snad jsem na nikoho nezapomněl, pokud
ano, pak se omlouvám.
Tento měsíc, jsme měli tři družinovky a také jsme se zúčastnili Zahajovací schůzky a výrazně
pomohli při Dni Křtin. Kluci děkuji, úkazali jste, že jste dobří a nebojíte se práce, jen tak dále!
Samozřejmě jako každý měsíc zaří je to první školní měsíc a já měl z počátku trochu problémy, můj
s. m. r. k. 92/5

rozvrh je zase o něco nabitější (40 vyučovacích hodin bez přestávek). Kvůli tomuto vytížení jsem
neodkázal zorganizovat žádnou výpravu. Celková účast byla 77,7 %.
Chválím nováčky, velmi rychle se přizpůsobují novému prostředí a také starší, že jim pomáhají
s jejich prvními skautskými krůčky.
Další měsíc se chystáme na velkou bojovou hru – Lesní lidé, která se koná na chatě Jelenice.
A čeká nás mnohé další!
Diki
Kmen RR: Letošní rok bych chtěl opravdu rozjet fungování RR kmene na středisku. Mám v plánu
udělat co nejvíce akcí pro RR, nejbližší z nich je výprava do Pozořic, spojená s tradiční hrou Lesní
lidé. V listopadu máme na pořadu setkání s RR kmenem z Tišnova a v průběhu roku jistě spoustu
dalších akcí.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem RR, kteří se podíleli ať už na přípravě a realizaci zahajovací schůzky nebo na náročných přípravách dne Křtin. Odvedli opravdu velký kus práce, za to jim
patří velký dík.
Štófa

Reportáže z proběhlých akcí
Den městyse Křtiny z pohledu skautů

pátek 21.–22. 9. 2007

/dokončení ze strany 1/
V průběhu dne pak mezi těmito stabilními částmi programu probíhaly různé hry, závody a hříčky
pro pobavení dětí i dospělých. Za výhru či dobré umístění pak mohly děti získat lístky, které bylo
možné v týpí směnit za různé pamětní pohlednice, knihy, časopisy, nálepky, pexesa či sladkosti. Ve
dvě hodiny se pak tato část programu uzavřela. Pro velký ohlas jsme ale ponechali až do 17.00 h
horostěnu i houpačku a týpí.
Nakonec dne zbyl už jen úklid, který naši RR a OS zvládli velmi rychle.
Chci tímto ještě jednou poděkovat všem, kdo se na přípravě i realizaci celé skautské části Dne
městyse podíleli a přispěli tak k jejímu výbornému vyznění.
Warden

Výlet smečky vlčat Tygrů „Listina úmluvy a Velké vytíÿ
čtvrtek 13. 9. 2007
Stejně jako každé září jsme se vypravili na naše tajné družinové místo,
abychom vykopali starou listinu úmluvy a zakopali novou. Poprvé jsme s sebou
nesli i vlčáckou totemovou hůl. Totemovou hůl jsme získali po velkém dobrodružství s tajemným Akélou těsně před prázdninami a její vynášení z klubovny
je velkou událostí. Na sraz přišli ještě naposledy i tři naši členové, kteří jsou
již členy skautské družiny. Byla to jejich poslední schůzka s vlčaty.
Na pěkné louce za Křtinami jsme si odpočinuli a posilnili se buchtami,
které nám poslala maminka Šreka a Makči. Byly moc dobré a jen se po nich
zaprášilo. Pak jsme si zahráli hru „Králi, králi dej vojáčkaÿ, která měla velký
úspěch. Poté jsme pokračovali dále, až jsme došli k našemu tajnému místu.
Všichni se vrhli do jeho zkoumání a po chvíli také do hledání láhve se starou
listinou úmluvy. Chvíli to trvalo a napětí nás svíralo: „Co když náš úkryt
někdo prozradil a listina zmizela?ÿ Ale ukázalo se, že všechna vlčata byla
věrná a úkryt neprozradila. Země vzácnou láhev vydala a listina úmluvy po roce zase spatřila denní
světlo.
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Když jsme si prohlédli starou listinu, tak jsme ji uložili do batohu a podívali se i na novou. Všichni
jsme ji podepsali a starší vlčata ji zavoskovala do láhve. Společně jsme si slíbili, že její úkryt nikomu
neprozradíme a uložili ji do země.
Následovala hra na pravěké lovce a jeskynní lvy, která opět slavila velký úspěch a všichni se při ní
dokonale vyběhali a vyřádili. Když jsme se vydýchali přišel čas na poslední důležitou část programu:
„Velké vytíÿ. Všichni jsme se sesedli do kruhu kolem totemové hole a započal obřad udílení poct.
Každý mohl na totemovou hůl zavěsit stuhu se svým jménem a ti hodně šikovní třeba i několik stuh
se zaznamenanými úspěchy, kterých v minulosti dosáhli. Vlčata, která odchází ke skautům dostala
všechny stuhy se svými úspěchy na památku a na totemové holi po nich zůstala jedna velká stuha
s úspěchy za celou dobu jejich členství ve smečce.
Začalo se šírat, čas schůzky se krátil a tak jsme se vypravili k domovu. Čest nést totemovou hůl
mělo pět nejšikovnějších a dnes nejukázněnějších vlčat. V půl sedmé jsme se společným pokřikem
kolem totemové hole rozloučili a rozešli do svých domovů.
Zbyněk-Náčelník

Roverské setkání Smršť

pátek 21.–23. 9. 2007

Před prázninama jsem dostal lákavou nabídku účastnit se roverského setkání, tak jsem nezaváhal
a okamžitě se přihlásil.
V pátek v 15.45 jsem odjížděl do Brna a z nádraží potom dál s brněnskými skauty do Nevojic,
tam jsme vystoupili a vydali se na základnu Jitřenka. Cesta nám uběhla rychle, my se za zvuku
techna zaregistrovali a dostali příručku správného technaře, čímž bylo jasné, že tématem tohoto
setkání bude techno.
Pak jsme se ubytovali v chatkách a hned jsme šli na první seznamovací hru, házení s frisbíčkem,
během této hry přišli další účastníci a my se tak přesunuly dolů abychom se mohli seznámit i
v takovém množství. Po těchto seznamovacích hrách jsme si zahráli mírně tvrdší verzi hry na rybičky
a rybáře.
Následovala scénka, která nás uvedla do další hry. Měli jsme sehnat potřebná povolení a peníze
na naši technopárty, což se nakonec všem soundsystémům podařilo. Potom jsme si sedli a s trochou
toho teplého čaje začali vytvářet naše technařské vizitky. Pak jsme se jeden podruhé vydali na cestu
zamyšlení lesem, po návratu jsme se dozvěděly pár informací o zítřejším dni a dál byl už program
čistě v naší režii, někteří jej strávili hrami, někteří povídáním nebo jinak. Spát jsme šli povětšinou
dost pozdě.
Druhý den jsme byli probuzeni zvuky techna a hned nastupovali na rozcvičku. Pak následovala
ranní hygiena a společná snídaně. Dál byly na programu různé hry. Nejdřív závod v dělání kotrmelců
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držíce se za ruce, ten jsme se značně pohmožděnými zády vyhráli. Dále hra Polská studna, ta byla
obzvláště podařená.
Potom jsme se naobědvali a po obědě se zapsali na odpolední program. Ten byl různý, na výběr
byla například práce s GPS, maskování zranění, rukodělné činnosti nebo různé hry. Pak jsme se
vydali asi půl kilometru od základny abychom si zahráli vekou hru, při které jsme sbírali vybavení
potřebné pro technopárty. Po hře jsme se šli pořádně osprchovat, a pak už na společnou večeři.
Večer jako skvělé zakončení této akce byla závěrečná párty, která se protáhla do velmi pozdních
hodin.
Ráno byl budíček posunutý, tak jsme si alespoň trochu odpočinuli. Opět jsme se nasnídali a
vykonali potřebnou hygienu. Pak jsme si zahráli hru Molekuly a následoval závod. Byli jsme rozděleni
na čtveřice, šátky jsme měli svázané ruce a měli jsme se co nejryhleji sbalit a projít určenou trasu.
Pěkně nám to dalo zabrat, ale nakonec jsme mohli oslavovat.
Potom jsme uklízeli chatky, podepisovali se do deníčků a sbírali kontakty. Následovalo rozloučení
s organizátory, částí účastníků a odchod do Nevojic na vlak, tam jsme se rozloučili s dalšími a odjeli
vlakem do Brna, kde jsme ještě zašli na zmrzlinu a definitivně se rozloučili se zbytkem účastníků a
už každý jeli domů po své trase. Domů jsem se vrátil ve čtyři hodiny odpoledne pořádně unavený,
ale plný zážitků. Všem tuto akci doporučuji. Kde jinde potkáte tolik nových skvělých lidí?
Štófa

Výprava skautek „Zakopání listiny úmluvyÿ

pátek 28. 9. 2007

V pátek 28. 9. 2007 jsme šly zakopat listinu úmluvy. Sešly jsme se u klubovny ve 14.00 hodin.
U klubovny jsme přemýšlely, jestli máme novou listinu napsat v klubovně nebo ji napíšeme rovnou
na místě. Rozhodly jsme se, že ji napíšeme až na místě, protože se nám nechtělo chodit k Drápelům
pro klíče (Marťa totiž tentokrát neměla klíče doma). Vydaly jsme se směrem ke Klostermannce, ale
nešly jsme přímo k ní, šly jsme k jednomu stromu, kde jsme měly v něm danou listinu. Cestou jsme si
opakovaly stromy a jejich listy. Taky jsme našly nějaké houby, jenomže všechny byly nasáklé vodou,
protože ráno pršelo. Aby jsme zahnaly čas, tak jsme si cestou povídaly. Strom jsme ze začátku
nemohly najít, ale pak jsme poznaly, že jsme někde jinde, a tak jsme se musely vracet zpět. Až
jsme konečně našly ten pravý strom, začaly jsme ji v něm hledat. Dlouho jsme ji nemohly najít,
ale nakonec jsme byly úspěšné. Rozdělaly jsme láhev a snažily se z ní vydělat naši listinu úmluvy.
Přečetly jsme si ji. Ta nová se nám tam psát nechtěla (protože hrozně foukal vítr), tak jsme šly zpět,
abychom ji zapsaly v klubovně. Neměly jsme klíče, tak jsme se stavily u Drápelů. V klubovně jsme
vymýšlely, co do listiny napsat. Marťa si zatím prohlížela naše stezky a zjišťovala, co nám v nich
chybí. Vyzkoušela mě ze zákonů a chtěla vědět, jestli jim rozumím. Pak mě Marťa pověřila funkcí
kronikáře a abych si doma vzala na starosti nějakou domácí práci. S Terkou jsme vymyslely 8 bodů
do listiny. Listinu bychom už nestihly zakopat, tak jsme ji vzaly domů. Všichni jsme se rozloučily a
těšíme se na další schůzku.
Míša

Výprava světlušek „Podzimní výletÿ

pátek 28. 9. 2007

Tento den od rána pršelo. Sešli jsme se v osum u klubovny jen já, Zuzka a Lída. Vzaly jsme si
klíče a šly jsme do klubovny. Autem jsme jely na kamenku opéct si párky. Protože se hodně rozpršelo
museli jsme hned zpět. déšt neustával. Vyzvedli jsme ještě u Kristýny kroniku a autem mě dovezli
domu.
Eliška, přepsala Zuzka
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