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Přeji krásný skoro jarní den! 

Když se ohlédnu tak týden zpět vzpomenu si na 
hodinu občanské výchov. Ptáte se proč? Právě tu 
hodinu jsme měli „úvod do filozofie“. Co to ta 
filozofie vlastně je a co to slovo samotné znamená? 
Slovo filozofie můžeme přeložit jako „láska 
k moudrosti“. A za filozofii považujeme jako 
přemýšlení o světě a o tom, jak žít. Ano, z hlediska 
filozofie se v podstatě můžeme ptát na cokoliv. A tak 
jsem si položila malou otázku týkající se skautingu. 
Co z nás dělá skauty? Musíme dodržovat skautské 
zákony a řídit se naším heslem „buď připraven“? A 
když tohle všechno zvládneme a nastavíme našemu 
skautskému životu směr, ztvrdíme to pak vše 
skautským slibem? Z části ano, jistě že záleží na 
dodržování skautských zákonů, ale hlavně záleží na 
nás. Na tom,  jací jsme a jací chceme být!  

     Jíťa  

Akce v tomto měsíci:  

• 2. - 3. 3. - Motivační noc na Osvětim  
• 7. 3. - Oddílovka  
• 14. 3. - planetárium 
• 16. - 17. 3. – Osvětim 
• 18.3. divadlo pro mladší  
• 30. 3. - 1. 4. - Výprava  

www.30dbo.cz, bilasmes@centrum.cz  
 
Právě ležím v posteli a jsem nemocná. Musím uznat, 
že už si moc dobře nepamatuji, kdy jsem naposledy 

ležela v posteli. První den je to velká zábava. To 
musím uznat.  Ale už tu ležím druhý den a je třeba 
říct, že jídlo v celém bytě je ve mně, všechny filmy, 
které jsem měla v počítači, tak jsem zkoukla. No děs 
běs.☺  
A tak jsem začala dělat užitečné věci, jako je třeba 
skaut. Už jsem vyrobila přípravu na radu a teď tohle 
toto slovíčko. ☺ 
Tento měsíc jsem oproti minulému trávila v klubovně 
a na akcích, myslím, mnohem víc času než jindy. 
Obešla jsem všechny schůzky, abych věděla, jak to 

klape. Začaly jsme s Bláňou předělávat klubovnu. No a jak to vypadá? 
Možná se nechte překvapit. Je zatím jasné, že to bude naprosto famózní! 
Odhalení se snad povede už na této oddílovce. Co nás dál čeká? Nejenže 
proběhne dlouho očekávaná akce Osvětim, ale také bude první a 
poslední, tedy jediná výprava tohoto pololetí, tak si to nenechejte ujít. 
My ostatní, kteří nejedeme do koncentračního tábora, máme dvě kulturní 
akce. Jedna je pro světlušky a babyskauty a druhá pro všechny od 10let. 
Takže se máme na co těšit. Já jdu rozhodně na obě.  
Musím uznat, že se už moooc těším!     
     Váš Šmakounek 
 

    
Výprava sVýprava sVýprava sVýprava s    KukymKukymKukymKukym 
Chceš prožít víkend v kouzelném světě stvoření, která 
žijí všude okolo 
nás, ale my nemáme čas ani na to, abychom si jich všimli? Oživíme 

vlastní lesní bytůstky a snad se nám i 
podaří zachránit jednu malou ztracenou  
plyšovou hračku... 
 

 
Sraz: pátek 30. 3.   16.15 na Staré osadě – 
autobus jede v 16.30 



Návrat: neděle 1. 4. v 15.00 na Staré osadě     
   (a není to apríl :-)) 
S sebou: 300Kč, spacák, karimatku, malý batůžek na výlet – klidně i do 
dvojce,  oblečení a pevnou obuv do jarní přírody + do chaty, oddílové 
tričko, pláštěnku, jídlo a pití na pátek, buchty na snídani, 1 cibuli, ½ 
chleba, mazací sýr nebo paštiku, šátek, KPZ, uzlovačku, stezku, blok, 
psací potřeby, baterku, hygienické potřeby, kontakt na rodiče, skautskou 
průkazku, šalinkartu nebo jízdenku na 45 min.  

(věci si pořádně zabalte všechny do  batůžku) 

 
Na všechny se moc těší Bláňa, v případě dotazů neváhejte volat: 

774 308 632 nebo psát: iceblanice@seznam.cz 
 
 

PLANETÁRIUM  
 
Blíží se skutečně konec světa? Mohou z vteřiny 
na vteřinu zmizet všechny naše jistoty? 
Zaniknou hudební partitury, výpravné obrazy, 
jemná sochařská díla, veškeré lidské poznání? 
 A pokud takové nebezpečí skutečně hrozí, není 
v naší moci truchlivý konec odvrátit? 

Jedinečná akce pro všechny starší 10let… 
 a pro všechny přihlášené je tu nově opravené planetárium!  

Je nás přihlášených už 20!! ☺☺☺☺ 
 

Sraz: 17:15 na Staré osadě (17.21 nám jede tramvaj č. 3) dne 14. 3. 2012 
Návrat:  19.37 na Staré osadě (délka představení 55 minut – začátek je 
v 18:00) 
S sebou: jízdenku na 45 minut a 60Kč, číslo na rodiče. 

Těší se na vás 
 Šmakounek (721160576) 

 
 

Schůzka skautek ve středu 14. 3. nebude v klubovně, ale 
v planetáriu!!! 

 
Kašpárek, Honza a čert 

 
 Jelikož tento měsíc není žádná akce pro mladší 10let, 
je tu loutkové divadlo, půjdeme se  podívat na pohádku 
Kašpárek, Honza a čert. Já osobně se už moc těším na 
pěkné odpočinkové odpoledne a my, klučíčí oddíl, tam 
budeme všichni.. Uvidíme se? 
S sebou: vstupné bude dobrovolné ( Já si na něj beru 40 korun ), dále 
jsou potřeba 2 jízdenky na půl hodiny ( kdo nemá šalinkartu)  
Sraz: 14:30 na zastávce dělnický dům 
Návrat: 17:00 tamtéž 

Sysel ( sysel@skauti-zidenice.cz ) 
 
Divadlo 
V neděli o jarních prázdninách jsme se s Jíťou 
vydaly na představení Sluha dvou pánů, kam 
všechny zvala Šmako v roli Clarice. Po 
dobrodružné cestě, kdy se projevil můj skvělý 
orientační smysl :-), jsme se nakonec včas dostaly 
na správné místo. Sál skoro praskal ve švech a já 

se vůbec nedivím, že tu někdo byl už podruhé. Herci nás nenechali ani na 
chviličku vydechnout, jak se všichni váleli smíchy. Já osobně jsem byla dost 
zaskočená, když ohlásili přestávku, protože jsem měla pocit, že uběhlo tak čtvrt 
hodiny, jenže ona to byla asi hodina a půl… Musím smeknout před všemi herci, 
protože jejich výkony patří do Národního divadla! 
        Bláňa 
Výlet do pravěku 
V sobotu jsme měli sraz v 8.30 na Staré Osadě. 
Sešel se nás velký počet. Nastoupili jsme do „stroje 
času“, který nás dovezl až do pravěku.            U 
kostela jsme se rozdělili do dvou skupin, každá měla 
svého průvodce pravěkem. Poté jsme našli mamutí 
vajíčko, o které jsme se museli celou cestu starat. A 
následovala první hra. Vítězové dostali pravěký posilňovač a šlo se dál. Za 
malou vesnicí jsme si dali svačinku a napili jsme se. Za chvíli jsme dorazili do 
jeskyně Kostelík a od té jsme šli k Byčí skále. Zde jsme poobědvali a zahráli si 
hru. Pomalu jsme se začali přemisťovat k nádraží a cestou jsme hráli hry a 



dělali vajíčku pelíšek. Na nádraží jsme si ještě zahráli pár her a pak nás jiný 
stroj času dopravil domů. Výlet se velmi povedl a všichni jsme si to užili.     
       Eliška                                                            
                                                                                                                               
Střediskový ples 2012 
Jednou za rok je potřeba se trochu poveselit a náš střediskový ples byl ideální 
příležitostí. Vzhledem k tomu, že ho pořádal náš hravý a dravý roverský kmen 
Tilia, tak to rozhodně stálo za to. Do zvoleného tématu se všichni „vystajlovali“ 
jak nejlépe uměli. Protože pro letošní zábavu bylo nadiktováno téma 
,,Povolání“, sešlo se v sále na Bílendě hned několik doktorů různých odvětví, 

nechyběl superbarman Pepek nebo UPSák Štěpán, 
který se stal králem plesu. Oproti loňskému roku se 
nám však nepodařilo sehnat živou kapelu, ale protože 
co skaut – to muzikant, zvládli jsme živou muziku 
sami! Když hodina pokročila a v našich žaludcích bylo 
prázdno, přišla na řadu moje česnečka a řekla bych, že 
chutnala.☺  
Bylo to fajn a doufáme, že příště to bude ještě lepší než 
letos! 

        Janka 
 
 
Jaráky 
I když se zdálo, že zima letos nebude nějak velká a že sníh pokryje skoro 
tenkou vrstvou chodníky aspoň na dvě hodiny. Tak jsem se přece dočkala a 
neváhala jsem a vyrazila na hory. Nejela jsem samo sebou sama, ale se Šmako, 
Ivčou a Týnou a letos na horách nechyběli ani kluci. Ptáte se kteří? Tak 
například Pepek, díky kterému jsme měli všichni mnohem pohodlnější cestu! 
Zato mu moc děkujeme!!  Další odvážlivci byli Libor, 
Pádík, Desert a Pekoš. A kam jsme to vlastně jeli na ty 
hory? Nám velmi srdci blízký a milovaný Paprsek. 
Chata Olšanka nám poskytla ubytování. Jídlo jsme si 
vařili sami. Sněhu zde bylo dosti, a proto jsme se 
vyřádili, jak jsme nejlépe dovedli. Po třech dnech pobytu 
a několika hodinách strávených na svahu a hraním 
společenských her jsme se  museli vrátit domů. Doufám, 
že takové jarní prázdniny nebyli mé poslední!   
         
         Jíťa 

Bílek 
V úterý 21. 2. se u nás na klubovně konal v 16.00 bílek. Na 
začátku jsme měli trošku problémy se zapojením projektoru, 
tak si ostatní kromě mě a Jíti šli zahrát nějakou hru ven. 
Nakonec nám musela přijít na pomoc Lucka, která se s Jíťou 
vyměnila, a konečně se nám projektor zapojit povedl. Všichni 
donesli něco na zub a protože byla Mate bohužel nemocná, 
dívali jsme se na film Vzhůru do oblak. Myslím, že to vůbec 
nevadilo a že se film líbil.☺ Po skončení filmu jsme ještě 

oslavovali den sesterství, Šmako donesla bločky s tužkami a my se rozdělili do 
skupin a do bločků nakreslili nějaký příběh s dobrým skutkem. Nakonec jsme si 
příběhy odreprezentovali a šli domů ☺. 
 Sheia 
                      

Přejeme ti štěstí víc, 
než vůbec dokážeš říct. 
Přejeme ti tolik zdraví, 
že ti to ani nepůjde do hlavy. 
Přejeme ti tolik úspěchu, 
že to nesdělíš ani ve spěchu. 
Přejeme ti tolik lásky, 
že nenahrál bys ji na všechny pásky. 
Přejeme ti, ať se ti splní všechny sny 

a nekonečně krásné jsou pak tvé dny.  
Všechno nejlepší k narozeninám! 
 
Runa - 11. 3. 1986, 
 Jíťa -  4. 3. 1995,  
Barča Kosová -  9. 3. 2000,  
Verča Rip. - 14. 3. 2001 
Alžběta Burešová - 19. 3. 2007 
 
 
Jsou tu mezi námi stále hříšnici, kteří nezaplatili registraci, prosím učiňte tak, 
co nejdříve. Jinak to musí platit náš oddíl.     
       Děkuji Káťa 
Jedná se o Adama, Sisi, Adélku B. a Bětušku  Gor.  



VtipyVtipyVtipyVtipy    
 
Jedou dva chlapci v nacpaném 
autobuse a najednou se jeden začne 
usmívat. Ten druhý se ho ptá: „Co ti je 
na té tlačenici k smíchu?“ 
 „Ale, ten chlap vedle si strčil svoji 
peněženku do mojí kapsy!“ 
 
Chytí rybář stříbrnou rybku a rybka na 
něj: „Prosím nezabíjej mě a já ti splním přání!“  Rybář tak přemýšlí, co 
dobrého si přát, a pak ho napadne, ať už není válka v Čečensku. Ale 
rybka mu říká: „Víš, já jsem jenom stříbrná rybka a tohle je na mě moc 
velký přání, nemáš nějaký lehčí?“ „Tak dobře, ať mám hezčí ženu.“  
Rybka se ptá: „Nemáš aspoň fotku?“ Tak jí rybář ukáže fotku svojí ženy, 
rybka se na ni chvíli dívá a pak se zeptá: „Kdeže je to ta válka?“ 

 
Ráno nastupuje policista do služby a 
strašně pláče. Náčelník se ho ptá, co je s 
ním, a on, že mu umřel otec. Tak ho pošle 
domů, aby se trochu uklidnil. Na oběd se 
vrátí a je uplakaný ještě víc. Náčelník se 
ptá, co se zase stalo. „Ale, potkal jsem 
doma bratra a jemu taky umřel otec, šíleně 
mě to vzalo…“ 
 
Víte, jak zaměstnáte blondýnku na celý 

den? Vezmete jí do kulaté místnosti a řeknete jí, ať si najde místo v rohu 
a sedne si. 
 
 
        Jíťa 
 
 

 
 

Bláňa  


