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Zdravím Vás přátelé! 
 v ruce držíte první vydání Náhodníku nové 
generace, který bude vycházet ještě náhodněji a to 
neznamená, že se objeví jednou za pár let. 
 Letos jak víte je střediskový sněm a to 
znamená jediné: volby vedoucího střediska. Je nám 
jasné, že tuto vzácnou funkci nemůže zastávat 
každý, proto se vyrojila skupina kandidátů, kteří by 
mohli teoreticky vést toto středisko další 3 roky. My 
v redakci máme také našeho favorita, ale nijak ho 
neupřednostňujeme. 
 Tito kandidáti jsou: 

 Stur: střediskový čahoun 
 Waika: Nevím, kdo to je, ale děsí mě 

představa, že vedoucí střediska bude 
holka #sexism4ever 

 Čiri: trojnásobný vítěz soutěže 
,,Vypadejte jako přehlasované a”. 
Mlátí holky. 

 Šewon: Narodil se roku 1997. Žije v 
Brně a od osmi let chodí do skautu. V 
sedmnácti se začal podílet na vedení 
skautů a to mu vydrželo dodnes. 
Kandiduje na post vedoucího 
střediska, protože si myslí, že se zde 
musí nutně něco změnit. Hraje na 
kytaru a má vlastní auto. Je to největší 
favorit letošních voleb. 

 



Kvůli špatné organizovanosti je tady i 

druhá preambule od Wabuna  

Úvodník (preambule) 

autor: Wabun 
 

Každé číslo Náhodníku to má těžké. Být náhodný 
je věc poměrně těžká totiž. Pokaždé si redakce, více 
méně náhodně sestavená s náhodných lidí, co zrovna 
nemají ve středisku co dělat (haha, tomu snad nikdo 
nevěří), říká: “Z kterého koutu začít uklízet”? Tentokrát je 
zapotřebí přiznat se, že my to máme lehčí. 

Je tu totiž sněmový rok. Sněmy ve střediscích, 
sněmy okresní a krajské a na vrcholu stojí valný sněm, 
kde se setkají vyslanci vytříbení ze sněmů předchozích. 

A co to s sebou nese? 
Super akční napínavou věc, pro ty co zajímá 

politika naprosto vzrušující věc. Volby. 
Volby vedení střediska! Bomba ne? Napínavá 

klání, diskuse, předvolební kampaně, nekalé praktiky (ve 
skautu? tak to snad ne), hledání vizí a samá významná 
slova. 

Nebo je to všechno jinak? Jak probíhá 
předvolební kampaň v našem středisku? Vše se dozvíte 
díky našim investigativním novinářům na dalších listech 
tohoto plátku. Jako garant (ne šéfredaktor!) tohoto 
vydání vás vyzývám: uvařte si kafe, pusťte si z 
gramofonu třeba Maďarské tance od Brahmse a začtěte 
se do řádků a meziřádků tohoto vydání. Stojí to za to! 

  



 

Módní policii by asi šlehlo. 
Neuvěříte, co jsme spatřili na 
chlapeckém táboře u Syrova. 

Napsal: Wabun 
Je super, že jste se všichni chytli na titulek článku a lá 
Parlamentní listy. Ale musím vás zklamat, toto není 
žádná alternativní pravda, tady se jedná o dlouho 
pozorovanou realitu, žádná alternativní fakta! Ano ano, 
jak všichni jistě víte, naše oblékání na táborech je 
minimálně … podivuhodné. Paleta (ne)vkusu a pestrost 
stylů by pak udivila nejednoho bláznivého návrháře šatů 
a přivedla k šílenství slečnu z redakce prozeny.cz. 
 
Chtěli jsme vás ale navést k pár myšlenkám, které 
vyzdvihují, proč se hodí na táboře nosit vohoz jak ňákej 
boverák vod Grandu. 
 
Nemusíte uklízet. Zkuste 

tento chytrý nápad - každý rok 
vyberte ze své skříně hadry, 
co už nenosíte. Sentiment 
nad tričkem s nápisem “2006 - 
2017 9.A” hoďte za hlavu, 
kolikrát jste toto tričko na sobě 
od posledního tábora měli? A 
co ty kalhoty s flekem, co 
nejde vyprat? Na rande si je 
přece nevezmeš, tak co s 
nimi. Takto si perfektně 
protřídíte jednou ročně šatník. 
No pak si to na táboře 
vezměte na sebe, podle 

množství hader v kufru noste 
tři dny, týden … až to bude 
špinavé a propocené k 
nevydržení, prostě to vyhoďte 
do koše. Nebo rovnou spalte. 
Jen jedno doporučení - staré 
slipy ze dna skříně, ze kterých 
jste už vyrostli, raději vyhoďte 
rovnou v Brně. Na táboře 
přece můžete chodit na ostro! 
Totéž platí i pro dámské 
kalhotky. 

  



Je to sranda. Když se nad to, 

že vypadáte jako dement, 
povznesete, zjistíte jednu 
strašně vtipnou věc, a to, že 
všichni okolo vypadají jako 
dementi. Zapomeňte na sebe 
a vlastní reflexi, pořádně se 
zasmějte tomu, co na sobě 
nosí ostatní. Nebo je aspoň 
potajnu zezadu pozorujte a 
potichu se chichotejte. Vždyť 
je to strašně zábavné! A 

pokud si umíte dělat srandu i 
ze sebe, není nic lepšího, než 
v tomhle vohozu vyrazit ráno 
na nákup do civilizace. On 
vlastně stačí i Humpolec, 
Pelhřimov či Oslavany. V 
supermarketu se na vás 
budou okolní nákupčí strašně 
zajímavě dívat a vy si to 
můžete třeba nahrávat na 
skrytou kameru! 

 
Námět na program. Pokud to 

pořád nenabralo pořádný 
grády a vidíte, že někteří 
jedinci to permanentně 
bojkotují tím, že nosí svoje 
nové tričko z HMka a Vansky i 
na vynášení latríny, máme pro 
vás jeden tip: udělejte z toho 
program. Sestavte porotu z 
různých jedinců a ostatním 
účastníkům zadejte 
jednoduchý úkol - obklékněte 
se tak vtipně, jak dokážete. Je 

jisté, že vzniknou zajímavé 
módní kreace, spatříte vše, od 
devadesátkových mikin něčí 
mámy, přes trička Starobrno, 
se sprostými nápisy nebo logy 
kapel, které vy určitě 
neposloucháte, až po kalhoty, 
ze kterých jste vyrostli tak 
před 5 lety, ale máma vám je 
přesto nabalila. Tímto 
zaručeně prolomíte ledy, a 
všichni budou od dalšího dne 
chodit jako vy. 

 
Není vám toho líto. Tak tady 

asi není co řešit. Je jasný, že 
když si při neopatrné 
manipulaci se zgarby různého 
původu natrhnete svoje nový 
džínový kraťasy od Levi 
Strausse, radost vám to 
neudělá. Když ale vezmete 
doma svoje starý malý džíny, 
co vyšly z módy, ustřihnete 
jim nohavice na libovolnou 
délku (doporučuji zastřihnout 
těsně nad koleny a jak je to 
dnes módní, zalomit a 

poskládat spodek 2x až 3x) a 
tohle se vám s nimi stane, 
akorát nad tím mávnete rukou 
a roztrháte je ještě víc, 
protože trhat hadry je strašná 
sranda. Když si polijete u 
oběda tričko polévkou, co 
naplat, buď ho můžete vyprat 
později, pokud je to ale nějaký 
zvláštní módní výstřelek, stačí 
si ho sundat, hodit do koše u 
kuchyně a pokračovat v jídle. 
Keep it simply :). 

 



Shrnutí: když můžete, choďte jako hastroši. A těch 
příležitostí není mnoho. Proto je využívejte ve skautu 
naplno! 
 

Vaříme s Wabunem  

1. díl Výhra ve volbách 
 

Ahoj! Dneska si uvaříme recept, který zbožňuje Šewon. 
Budete potřebovat: 

 Působivý program 
  Promyšlená kampaň 
 Dechberoucí kandidát (doporučuje se pohledný, 

chytrý, pilný, poctivý a dělající vše co může pro 
středisko) 

 2 l plnotučného mléka 

 
Postup: Zamíchejte působivý program do promyšlené 
kampaně zalijte plnotučným mlékem a vlijte do 
okouzlujícího kandidáta. 
 
Tip: Pokud máte intoleranci na laktózu vynechte mléko 
na výsledku to nebude mít vůbec žádný vliv. 
  



Minuta Tori 

V dnešní minutě si posvítíme na Šewona a na 
jeho jednotlivé body programu. 

Mezi jeho první body je letáková propaganda na 
podporu vedoucích ve středisku. Chystá se tisk osmnácti 
tisíc letáku vylepených po celém Brně a dvanáct 
největších Brněnských billboardů. Toto vnímáme jako 
velké plus, přesto že máme vedoucích dost. 

Další bod souvisí s bodem jedna a to je velká 
personální čistka. Podle jeho slov bude chtít, aby noví 
vedoucí byli na "světle světla střediska". A to je pravda!  

Pokud jste slyšeli o kratochvíli, která se letos 
objevila na táboře tzv. ,,Vlčácká aréna” (Pokud nevíte o 
co se jedná je to aktivita, při které vlčata válčí mezi 
sebou.) tak ta bude od příštího tábora normalizovaná. To 
znamená, že bude zřízená liga ve které bude systém 
bodování, sázky a na zápasy bude zřízena aréna se 
dvěma tribunami a dvěma prémiovými lóžemi, kde bude 
jeden pro vedoucího střediska a druhý pro vedoucí 
skautů a vlčat. 

Bohužel se nedávno zjistilo, že vlčácká aréna 
neexistuje a že je to jenom sen co se zdál Volpimu dva 
dny před pokladovkou. 

 

U EŠUSU S WABUNEM - ŠEWON 

Napsal: Volpi 
Kde vidíte středisko za tři roky? 
Budeme mít stabilní vedení, funkční roverský kmen, 
stabilní členskou základnu a perfektní, výchovné média 
a každému členovi koupíme terénní motorku. Budeme 
lepší a nejbohatší středisko v Brně 
Chystáte nějakou expanzi? 



Budeme expandovat jako o závod, chceme odkoupit 
Syrov a to co již máme budeme vylepšovat. To všechno 
v průběhu tří let. 
Jak čelíte problému, že máme nedostatek 
vedoucích? 
Žádný takový problém není a budeme ho řešit obrovskou 
propagandou. Všude, kam se podíváte budou naše 
letáky a tam kde nebudou bude obří billboard! 
Máte pocit, že je potřeba velká personální čistka? 
Rozhodně! Budeme mít spoustu nových vedoucích, kteří 
budou na světle světle světa našeho střediska! 
Zpět k Syrovu jak to bude s ním? 
Odkoupíme ho a postavíme tam saunu, novou kuchyň, 
aquapark, výběh pand velkých muzeum Pink Floyd. 
Kde získáme pandu velkou? 
Budeme lézt Číně do zadku a pak si jednu koupíme! 
Co chystáte ve svém osobním životě? 
Budu rekonstruovat dům a vrhnu se na studium 
astronomické fyziky. Dále se budu podílet na vedení 
skautu. 
Děkujeme Vám a přejeme Vám mnoho úspěchů!  
Děkuji 

 



Kultura 

Drama 

Skautská scénka trhá rekordy! 

Napsal Neznámý autor 
Skautská scénka u obou táboráků trhla rekordy v 
oblíbenosti. Bylo to hlavně kvůli satirickému humoru 
uvnitř vyhořelého moderátora (Volpi) a odpovědi jeho 
hostů ducha Ducha (Gad), upíra (Peta) a vlkodlaka 
Hafhafa (Činčila). Chystají se další díly, které budou 
určitě lepší, včetně dokumentární scénky o vlkodlaku 
Hafhafovi. 
 

Námět: nějaký skaut 
Režie: žádná 
Obsazení: Volpi, Gad, Peta, Činčila, Mailo, zasloužilý 
umělec Bork 
Hodnocení: 97% 

Rohlíky 

Napsal Volpi 
Scénka šedé smečky vlčat byla také skvělá. Pojednávala 
o hádce mezi dvěma lidmi o poloze, v jaké by se měli jíst 
rohlíky. Následně se na sebe vrhli a člověk co jí rohlíky 
#2 (Khupi)  zabil člověka co jí rohlíky #1 (Tazi). Ten však 
ožil a zabil člověka co jí rohlíky #2. Musím říct, že bitva 
mezi dvěma herci byla tak věrohodná, že jsme mysleli, 
že to Tazi nepřežije. Přežil. Ale uvnitř se skrývá temná 
metafora o pomstě Tipoval jsem, že to bude horší. 



 

Námět: Khupiho sen… asi 
Režie: Bratrstvo Khupi-Taziovců 
Obsazení: Tazi, Khupi, Kyrill (nebo Dan teď nevím), 
bezejmenné vlče #1, bezejmenné vlče #2 
Hodnocení: 89% 
 

Hudba 

Hudební bitva mezi Elanem a Vendy 

Napsal Klub přátel rodiny Fasorových 
Vendy a Elan zkřížili své smyčce u táboráku a hráli, 
nezávislá porota je hodnotila. Nakonec se neshodla, ale 
všichni ví, že Elan byl lepší. 

 

Rubrika: Ukaž stan!  

1. díl Neverin 

V prvním díle ,,Ukaž stan!” se podíváme do stanu 
Neverin. Naši agenti vnikli nenápadně do stanu, když se 
Neverin převlékala. Veškeré materiály se bohužel ztratili 
ve Volpiho tajném archivu. Ve stanu měla asi uklizeno, 
ale to je vedlejší. 

2. díl Wabun 
Napodruhé jsme se rozhodli vyrazit k Wabunovi 

do stanu. O našem záměru jsme jej dopředu informovali 
SMS kvůli jeho vytíženosti, leč ukázalo se to jako chyba. 
Pravda , na domluveném místě setkání nám svůj stan na 



požádání postavil, bohužel fotografie “jeho stanu” není 
možné v tomto plátku veřejně prezentovat. 

3. díl Stur 

Ve třetím díle jsme navštívili Sturův stan. Sturův 
přístup nás ovšem zaskočil. Naprosto arogantně využil 
svého postavení a odmítl nás z pozice vedoucího snad 
všeho (v tu dobu vedoucího střediska i tábora) pustit do 
svého stanu a provést naše “šmejděníčko šmejdění”. 
Pouze seděl ve dvířkách svého stanu a odmítavě 
odpovídal na otázky našeho redaktora. Jelikož se však 
jedná o novináře s investigativními sklony, během 
nástupu se vloupal do Sturova stanu a zjistil, v čem je 
jádro pudla - Stur tam měl neuvěřitelný bordel. 

4. díl Chicko 

Aby bylo možné konečně vydat nějakou 
racionální reportáž o stanech našich členů, pojistili jsme 
si to opravdu zodpovědně. Náš redakční kolega využil 
Chickovi účasti na vůdcovském lesním kurzu Stříbrná 
řeka. Nicméně, jako by se nám smůla lepila na paty. Ve 
stanu bylo uklizeno, ale co naplat, při spatření Wabuna v 
témže stanu nechtěl riskovat faux pas z 2. dílu a delší 
pobyt v jejich stanu vyloučil a po anglicku zmizel. Přivezl 
však alespoň jednu fotografii. 



Rubrika: Komentář z redakčního 
šu(š)káníčka 
autor: Wabun 

Skaut v cizím světě 

Tento komentář možná nebude patřit mezi 
nejzábavnější, ale dovolte nám na to reagovat. Jsme 
totiž rozhořčení. Jsme zlovolní a tvoří se nám pěna v 
koutcích úst. Je to smrtící koktejl. 

Internetem v čím dál větší četnosti probíhají 
titulky ve stylu “Skauti - miláčci personalistů”, 
“Zaměstnavatelé chtějí skauty do kolektivů” přes “7 
důvodů, proč by vaše děti měly chodit do skautu”, až po 
“Co naučí vaše děti ve skautu? Věřit v Boha!”. 

A přiznejme si to z našeho pohledu - dělají z nás 
tak trochu hlupáky. Možná sami tomu trochu nahráváme 
- vždyť jsme snad jediná sekta s dobročinným vlivem na 
své členy i okolí na celém světě. 

Znáte ten vtip: “Jaký je rozdíl mezi skautem a 
židem? Neznáte? Skaut se z tábora vrátí…”. Jo, prostě 
si z nás dělají srandu. Nebo další: “Víte co je skautský 
oddíl? Hromada blbečků v šátku, které vede jeden velký 
blbeček vpředu.” 

Nutno dodat, že to je vlastně dobře. I špatná 
reklama je reklama, a díky všemu výše zmíněnému jsme 
ve společnosti více vidět. To nám hraje do karet, od 
jednotlivců po organizaci jako celek. Kolikrát jste se 
setkali s úctou, že jste skaut od cizích lidí? Junák má 
váhu a sílu. Prostě všichni nás mají rádi. 

Ale bacha na to. Větší popularita může vést k 
negativním důsledkům. Jsme známí, jsme populární. To 
znamená, že třeba politici nás mohou chtít zneužít ve 
svůj prospěch. Proti panu Okamurovi jsme se již museli 

https://www.skaut.cz/7-duvodu-proc-by-vase-deti-mely-chodit-do-skautu/
https://www.skaut.cz/7-duvodu-proc-by-vase-deti-mely-chodit-do-skautu/
https://zena.aktualne.cz/rodina/co-nauci-vase-deti-ve-skautu-verit-v-boha/r~i:article:710943/


vymezit, když se fotil se skauty. Je prostě potřeba si na 
to dávat pozor - nebylo by dobré se zaplést do současné 
složité společenské situace. Byla by to chůze po tenkém 
ledě, a to nám nestojí za to. 

Ale až bude svátek svatého Jiří, vyražte v kroji do 
školy, práce, do města, k maturitě. Vždyť je skaut je 
boží, je boží být skaut! Pobrukujte si v šalině junáckou 
hymnu. Uvidíte, s jakými reakcemi se setkáte. Budete 
jiní, ale co na tom - jste-li extroverti, tak vám to nebude 
dělat problém. Nejste-li, berte to jako výzvu. Hodně 
zdaru! 
 

Dračí chvalozpěvy 

Objevili se chvalozpěvy, které oslavují draky: 

 
Žil byl jeden drak, 

Jeho dům byl mrak. 

Žlutou barvu měl, 

lítat neuměl. 

Rudé oči jako krev, 

strašidelný je jeho řev. 

I tak ho máme rádi jsme jeho kamarádi 

 

 

 

 

 



Závěr, rozloučení, konkluze 

autor: Wabun 
 

Co říct na závěr. Stává se to běžně, že bezvadné 
a božské věci prostě mizí (třeba božský kopeček 
[reklamní sdělení]). I to se stalo s tímto vydáním 
Náhodníku, ano ano, právě jste se dočetli na konec. 
Teda téměř na konec, na další straně vás čirou náhodou 
čekají ještě frky. 

Když už římský básník Horatius napsal svou 
slavnou Ódu XI., ve které nenápadně schoval dnes 
notorické rčení carpe diem, myslel snad možná také na 
to, že ne každý den je tak sluníčkový jako ráno na 
táboře. Tábory jsou za námi, léto taky a čeká nás 
chmurný podzim, temná zima a jaro s jarní depresí v 
nedohlednu. Nepropadejte sebevražedným sklonům. Je 
tu totiž strejda skaut a ten vás zaměstná, že nebudete 
vědět co dřív! 

Dovolte nám tedy drobné suma sumárum: v říjnu 
se uvidíme na Cvrčkově memoriálu, před Vánoci na 
LDNce, poté nás čeká ples, Závody vlčat a světlušek, 
Ivančena a na konec atleťáky. A co je potom? No přece 
zase tábor! Není tedy třeba truchlit, on přijde zas. A hned 
je vám veseleji, co? 

Tímto vám děkujeme za pozornost a můžete 
začít nervózně počítat dny do dalšího Náhodníku. 
Za vaše potěšení poděkujte redakci Tori - Volpi - Wabun 
(abecedně seřazeno). Rovnou říkáme, není zač. 
 
A já jako Volpi říkám: KONEC, ROZEJDĚTE SE, NENÍ 
TU NIC K VIDĚNÍ! 



Naška si vybírá jídlo na plese: ,,A můžu si jako přílohu 
k tomu masu objednat řízek?“ 
 
Tonda (vlče) si vesele poskakuje: ,,Regi, hádej mám 
průjem nebo ne?“ 
Regi nejistě: ,,Nevím, asi ne?“ 
Tonda: ,,Ale mám!“ 
 
Program pohovor na pozici táborového kuchře 
Tami: ,,Kůň nebo jednorožec“ 
Talia: ,,Jednorožec , protože má lepší maso“ 
 
Peta se dívá na koupajícího se Čiriho: ,,Je tam asi 
hluboko když je to Čirimu po kolena“ 
Volpi: ,,Ne, to je Archimedův zákon“ 
 
*do konce tábora zbývají 4 dny* 
Mailo: ,,Já teď musím našpinit 8 trik, aby máma  
nepoznala, že jsem prase.“ 
 
*stavění stanu* 
Neverin: ,,Už vím, co budu děat…nic“ 
 
Sten si na koleno položí hrnek 
Wabun: ,,Sedíš vedle Sharpeye, to je nebezpečný. To je 
něco jako stavět jadernou elektrárnu na místě 
tektonických desek“ 
 
Volpi: ,,Musíme vymyslet družinový pokřik.“ 
Sharpey: ,,Ale my už máme.“ 
Volpi: ,,Ale ,Jsme ledňáčci, Sharpey je nejlepší!‘ není 
pokřik.“ 
 
 


