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Přeji překrásný už skoro letní den!  
Dneškem je to přesně rok, co jsem vytvořila svou první 
Bílou směs. Ano, je to už rok co pro Vás vyrábím Bílou 
směs a doufám, že se vám líbí. Když se nad tím teď  
pozastavím, nevyrábím ji jen já, ale hlavně vy! Vy 
vymýšlíte, píšete a posíláte články, které sem jen vložím a 
popřípadě upravím. ☺ Pevně věřím, že mi budete nadále 
tak pěkně pomáhat s BS a že bude jen a jen lepší!  
PS: Ti co jedou na tábor, se už teď můžou těšit na skvělé 
vydání už tradiční latrínové Bíle směsi.   

                                                             Jíťa 
Akce na tento měsíc: 
6. 6. - Závěrečná oddílovka 
8. – 10. 6. brigáda na tábořišti pro všechny 
9.6. výlet pro Konvalinky 
13. 6. -  17. 30 schůzka pro rodiče o táboře 
17. 6. - Babyskauti Zoo  
15. 6. - 17. 6. - Sasanky a Sedmikrásky 
výprava 
www.30dbo.cz, bilasmes@centrum.cz  

Velká prosba „AUTO“ 
Každoročně máme půjčené auto na tábor, 
které bohužel bude celé prázdniny vypomáhat na stavbě. 
Neznáte nějaké auto, které  by nám mohlo být propůjčeno 
na 14 dní? Klidně úplně staré. Máme ho na nákupy, na 
přípravu programu či na dovezení dětí k doktorovi. 
 Děkuji i za všechny nápady.    

                                       Šmako (721160576) 
 

Hromadné objednání krojů, nášivek a dalších 
nezbytností do skautské výbavy! 

 
Blíží se tábor a s ním i potřeba doplnit „skautský outfit“. 
Pro všechny, kteří se rozhodli zakoupit nový kroj, či ho jen 
doplnit o drobnosti jako šátek, turbánek nebo nějaká 
nezbytná nášivka, je tady super nabídka!  

Do 13. 6. 2012 na e-mail: j.oujezdska@gmail.com 
pošlete vaši objednávku z internetového portálu: 
www.junshop.cz (optimálně přesný odkaz na vámi 
požadované zboží), já to vše objednám – to pro nás 
znamená buď minimální, či nulové poštovné – a poté 
těm, co si něco objednají, nějakým způsobem zbožíčko 
doručím (přes rádkyně, nebo po další domluvě). 
Tak prohlížejte, objednávejte, je to jedinečná nabídka před táborem!! 
       Janka 
   Slovo vedoucí 
Musím říct, že jsem se těšila, až budu moct psát poslední slovo tohoto školního 
roku. ☺ 
A je to tu. Mám za sebou první rok vedení oddílu. Je dlužno uznat, že to není 
žádný med. Jako zábava je to jako hrom, jelikož člověk se může realizovat ve 

velkém. Když si vymyslím nějaký trhlý nápad, vybavím to 
motivací a ejhle, (skoro) všichni to dělají, tak je to veliký pocit. 
Ale chce to vždycky ohromnou dávku odvahy a času. Proč času? 
Myslela jsem si, že jen senioři mají problémy s přizpůsobením se 
novým věcem. Ale vidím, že jsou to nejen senioři, ale také holky 
z 30.dbo. ☺ 
Avšak je náramné, že nás začalo chodit více na akce, jelikož 
úžasné nápady našeho nového vedení se líp realizují, když je nás 
víc.  

Tak bych měla zhodnotit kolik „trhlých“ nápadů se 
dokázalo prosadit. Hned na první oddílovku jsme s Terou nachystaly ohromný 
strom, jeho vyhodnocení nás čeká tuto oddílovku a je to i samostatný článek 
v tomto časáku. No a co bylo dál? Podařilo se nám vyjednat nový prostor za 
klubovnou, který díky všem členům a členkám je funkční a využíván na rady, 
schůzky, hry a programy. Taky jsme měli nové akce, jako Lucčino karaoke, 
Jančina Osvětim či dva výlety pro rodiče. Naučili jsme se nové skautské 
věcičky, jako uzly, šifry či body zákonů. Každá družinka má svůj nový deník, 
kam si může vkládat vše podstatné od pokřiku družinky a ž poupomínáčky 
z akcí. No a nesmímeopomenout na ohromný úspěch závodů světlušek a vlčat. 
A to, že jsme se stali Super Star přes noc, se taky moc často nestává. Tento rok 
byl pro mě a vedení velkou zkouškou všeho, co dokážeme a zvládneme, 
nejtěžší zkouška našeho teamu nás ale čeká v létě. Jelikož se blíží čas tábora – 
takže myslete na nás, aby se vše vydařilo, tak jak má.☺ A na ty, co bohužel 
nejedou, se těším 5. září v 17.00 v klubovně.  

Vaše milující a vám oddaná Šmakinka 



P. S.: Pokud se budete nudit  přes prázdniny, můžete my napsat dopis či 
pohled, ať už na tábor či domů. Miluji nade vše dopísky! ☺ 

 (Moje adresa domů: Viniční 20, Brno – 615 00) 
 
 
 
 
 
 

Cože? Co to je jako?  
No já myslím ten strom, který je v klubovně! Kdo neví, byla to vlastně taková 
nástěnka pro přehledný počet bodů. Jistě vás velice zajímá, kdože to vyhrál. 
Nejdřív si musíme říct, co bylo úkolem. Za každou navštívenou akci dostali 
členové družinky lísteček, který měli možnost si pověsit na svou větev. Každá 
družinka měla svoji větev, kterou si první měsíc vyzdobila, a pak už 
následovalo chození na akce. Na každé oddílovce došlo ke zhodnocení. Velkou 
výhodou bylo, že lístečky se dostávaly, dle počtů dnů na akci. To znamená, že 
za výpravu byla možnost dostat 3 lístečky, oproti výletu, který byl pouze za 1 
lísteček. A kdo měl na starost úklid klubovny a vše splnil, jak měl, dostal také 
lísteček, za každého člena, který byl na oddílovce. 
Družinka, která bude mít nejvíce lístečků, má možnost si vybrat zájezd do aqua 

parku ve Vyškově či lístky do kina Cinema star. Tak a kdo si 
bude moci vybrat tu hlavní cenu? Konvaliny mají 156 /13 
lístečků, Kopretiny 118/10, Sedmikrásky 116/10 a Sasanky 
204/5. No a teď bylo důležité to vydělit počtem členů, kteří na 
schůzku chodí. A tímto pádem je naprosto brutálním výhercem 
družinka Sasanek, jelikož jich chodí pouze 5 členek a 3 
rádkyně! Takže známe vítěze celoroční docházkové soutěže 
STROM. Gratuluji tedy holkám Verunce, Elišce, Kitty, 

Popelce, Káji, Teře, Káti a rozhodně Peti!  
Holky, jste ohromně šikovné a výhru si právem zasloužíte! ☺ 
    Zapsala v úctě koordinátora stromu Šmakínek 
    

Schůzka pro rodiče o táboře 13. 6. 2012 v 17.30 
v klubovně. 

 Těší se Káťa a Šmako 

Družinková výprava Sasanky  
 
Sraz: 15. 6 v 16.00 na Úzké (zastávce autobusů) 
Kam: místo je tajné, dozvíte se na srazu ☺☺☺☺ 
Návrat: 17. 6. v 12.37 na Hlavní nádraží 

 
Byl teplý večer a já seděla na břehu a koukala na západ slunce nad ztichlým 
mořem. Poslouchala jsem šumění moře, skřehotání racků, občas jsem zahlédla 
ocas nějaké ryby. Najednou vidím před sebou něco plavat. Je to něco jako 
láhev. Počkám, až připlave blíž a vylovím ji. Uvnitř je nějaká zpráva. Po 
chvilce námahy se dostanu dovnitř a zprávu otevřu. Stojí tam: „Uvízli jsme na 
cizím ostrově. Pomozte nám …“ 
 

S sebou: 300 Kč, spacák, karimatku, malý batůžek na 
výlet – klidně i do dvojice, oblečení a pevnou obuv do 
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 rodiče a skautskou průkazku.
  Káťa (776060124) 
 
 
Družinková výprava Kopretiny  
 
Sraz: 15. 6 v 16.00 na hlavním nádraží 
Kam: místo je tajné, dozvíte se na srazu ☺☺☺☺ 
Návrat: 17. 6. v 12.37 na Hlavní nádraží 
 
/.-../.-/-.-/.-//-/.//-../- - - /-…/.-./- - - /-../.-./..-/- - ../…/-/…-/..///-/.-/-.-//.- -./.- - -/-
..//.-//…-/-.- -/-.././.- - -//…/.//…//-./.-/- -/..//-./.-//-.-././…/-/..-/// 
 
S sebou: 300 Kč, spacák, karimatku, malý batůžek na výlet – klidně i do 
dvojice,  oblečení a pevnou obuv do 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 rodiče a skautskou průkazku.  
    Jíťa (606153204) 



Brigáda na tábořišti pro starší členky, rodiče a přátele Junáka 
 

Vzhledem k tomu, že termín tábora se kvapem blíží, je ještě před jeho 
zahájením nutné udělat některé přípravné práce nebo práce na obnově našeho 
táborového inventáře. Rádi bychom k účasti oslovili všechny 
starší skauty a skautky, vedení a rodiče. 
 
Termín: 8. – 10. 6. 2012 
Sraz:  8. 6. 2012 v 18.30 na Jílkové 199, Brno 
Sebou:  pracovní oblečení + další vybavení, které by se 

mohlo hodit pro zamýšlené činnosti hodit 
(materiál na opravu a nátěr podsad je samozřejmě zajištěný) 

Kam jedeme: na naše střediskové tábořiště v Kostelní Myslové u Telče 
Co budeme dělat: natírání podsad, oprava podsad (kování, výměna 

prken), přípravné práce na tábořišti (sekání trávy, 
oprava mostků a dalších staveb) 

 
Po deseti letech je nutné především opět natřít všechny podsady a udělat jejich 
zásadní opravu. Dále bude potřeba připravit louku a blízké okolí na stavěčku 
vlastního tábora. 

Na brigádu pojedeme auty, takže odjezd je spíše orientační, stejně tak i návrat. 
Nocleh na místě bude možný ve stanech na tábořišti nebo pod střechou našeho 
místního skladiště. 
Ohledně účasti mně prosím dejte dopředu vědět na mail nebo telefonem. Stejně 
tak pro koordinaci (dopravy a všeho dalšího) a bližší informace mně prosím 
piště na mail jakub.trav@gmail.com nebo volejte na tel. 
605 285 918. 
Předem všem děkuji za účast, 
Permoník. 
 

Výlet do ZOO pro babyskauty 
 

Blíží se konec školního roku a s ním i slíbený výlet do zoo! Babyskauti se 
můžou těšit na zvířátka a nakonec dne i na špekáčky ☺. 

Sraz: 17.6. v 12: 45 v neděli na Staré osadě, pojedeme tramvají č. 3 směr        
Bystrc, která jede v 13:00 
Co s sebou: 70 Kč na vstup, dvě hodinové jízdenky nebo šalinkartu, pití, 
svačinku, špekáčky, pláštěnku, lísteček s telefonním číslem na rodiče, na sebe 
něco pohodlného a aby nevadilo, když se to ušpiní ☺ 
Návrat:  v 19:45 si můžete přijít pro své miláčky na klubovnu, (ze zoo půjdeme 
společně na klubovnu, kde si uděláme ty špekáčky) 
 
Pokud bude pršet, pravděpodobně zrušíme buřtíky, proto prosím opravdu na 
vás rodiče potřebujeme kontakt, abychom vám mohli dát vědět ☺.  
       Sheia 731840255 
 

Závod světlušek a vlčat 
 
Sešli jsme se v 7.50 na Staré osadě. Sešlo se nás velmi 
málo (na to, kolik máme světlušek), 
jenom já, Popelka, Ája, Kessie, Terka, Verunka a 
Stefanie. Jeli jsme do Soběšic pomoci Shrekovi a Fioně. 

Cestou jsme potkali další oddíly. Došly jsme na místo kde nám přiřadili jiného 
průvodce (vedoucího), aby nám naši nenadržovali. Předem se určilo pořadí, ve 
kterém jsme se vydaly postupně do terénu. My jsme šly desáté, takže jsme měly 
čas jít na nějaké doplňkové aktivity.  
Konečně jsme vyrazily. Hned první stanoviště se nám nepovedlo, ale ostatní šlo 
jako po másle. Byly tam úkoly od dorozumívání tleskáním až po zdravovědu a 
všechny jsme zvládly. Do cíle jsme došly udýchané, a tak jsme odpočinuly a 



posvačily.  Lorda Farqaada, který unesl Fionu, jsme ukamenovaly a pak jsme se 
při nástupu dozvěděly tu úúúúúžasnou novinu, že jsme postoupily do krajského 
kola, které je i s přespáním. Také jsme nám do klubovny vyhrály hru CINK, 
kterou si můžeme hrát na schůzce.  
A nakonec poděkuji za všechny Šmako za posilující a moc dobré žvýkačky.    
                                                                      Eliška                                                                              
Staň se movie star přes noc 
V pátek se konala akce Staň se movie star přes noc. Bylo nás 
tam fakt hodně, protože jsme všichni toužili být movie star. 
Na začátku jsme si rozdali jmenovky a pak se rozřadili do 
týmů různých postav. Každá postava se snažila získat o sobě 
co nejvíce informací a zkompletovat je na plakát, který se 
potom hodnotil. Potom jsme začali hrát hry. Museli jsme totiž 
zjistit, kde o nás jako movie star bude zájem. Následovala 
prezentace s návodem, jak správně pečovat o svůj chrup i 
s ukázkami. Ještě jsme si rozdělali oheň a mladší účastníci se odebrali do svých 
domovů s rodiči. Pak proběhla další prezentace o nehtech a jejich údržbě. Bylo 
to strašně fajn. Samozřejmě jsme se ještě museli rozhodnout, na jaký se budeme 
dívat film. Demokraticky jsme zvolili Let’s dance. U filmu jsme pojídali 
dobroty a snažili se odkoukat jejich talent. Hned jak film skončil, jsme si 
připravili pelíšek a uložili se k spánku. Kdo ráno brzy vstal, mohl si nalakovat 
nehtíky a počkat, než vstanou ostatní. Když už byli všichni vzhůru, začali jsme 
uklízet a dávat klubovnu do původní podoby. Bylo to fajn a konečně se 
mnohým splnil jejich dávný sen.  Mate 
 
Kolovýlet 
Už jste někdy jeli na výlet s kolem? Já jela už podruhé,  a to jen díky skautu. 
No prostě jsme ráno měli sraz se všemi na nádraží v Židenicích. Večer před tím 
jsme s Jítou přeplánovaly trasu, abychom vynechali jízdu vlakem. Z toho jsme 
měli opravdu hrůzu. Až nastal správný čas, tak jsme se rozjeli, hnedka na 
začátku jsme museli řešit „závažné“ potíže s kolem. Jelikož 
Kessi si otočila řidítka a divila se, že to jako nejede. ☺ NO a 
posléze následovat první pád, a to se Peťa snažil ukázat rukou 
směr jízdy a v tom se zázračným způsobem dostal pod své 
kolo, na němž ještě před chvilkou seděl. ☺ Pak jsem ještě 
nahodila řetěz, zahrály si pár her a už jsme byli v Bílovích, 
kde jsme se odměnili velice dobrou zmrzkou a pak nás čekal 

nejhorší část cesty - obr kopec do Líšně. Myslím si, že to musely asi být ty hry 
cestou, ale dojeli jsme všichni až nahoru. Cestou dolů do Židenic jsme se stavili 
na prolézkách a pak autobuskem domů na Starku. To byla ale jííííízda… 
                       Zapsala hlavní „opravátorka“ zájezdu, Šmakunka 
 
   Vtipy:  
Ahoj kočenky, 
Blíží se nám prázdniny, kdy se můžeme potkat se spoustou zvláštních zvířátek, 
tak pro pobavení před uzavřením známek nahazuji pár vtípků se zoologickou 
tématikou!     Vaše Janka 
 
Jede automobilista, když tu ho předběhne kuře. Automobilista přidá, ale 
nedokáže jej dohonit, pouze vidí, jak zaběhlo do statku. Dojede tam a ptá se 
statkáře, zda je to pravda, že má tak rychlé kuře. „Ano, mám, je speciálně 
vyšlechtěné, aby mělo velká stehýnka“- „A neprojevuje se to 
na chuti?“- „Nevím, ještě jsme žádné nechytili!“ 
 
Přijde medvěd za zajíčkem: „Pojď na diskotéku“-„Nejdu, 
ještě tam mně malého někdo zmlátí.“ Medvěd ho přemluví, u 
vchodu zajíček uvidí velblouda a uteče: „nikam nejdu, mně 
neochráníš, podívej, jaké boule udělali koňovi!“ 
 
Šel brontosaurus a brontosauřice. 
On: „Jo?“ 
Ona:“Ne.“ 
On: „Jo?“ 
Ona:“Ne.“ 
On: „Jo?“ 
Ona:“Ne.“ 
Tak šli a šli, až vymřeli.  
 
Pouští jde poutník, když najednou zpozoruje, že jej pronásleduje lev. Začne 
utíkat, avšak lev je stále blíž. Když už je těsně u něho, padne na 
kolena a prosí Boha: 
"Pane, vnukni tomu lvovi, prosím, křesťanské smýšlení!" 
Lev okamžitě padne na kolena, sepne packy, vzhlédne k nebi a 
říká: 
"Pane, děkuji ti za tento pokrm, který mi tak milosrdně posíláš 
do cesty..." 



Jak  si vyrobit turbánek:  
 
Potřebuješ turbánek ale nevíš kde ho sehnat? Tak si ho jednoduše vyrob. Můžeš 
použít provaz, uzlovačku, pedig nebo cokoliv z čeho se dá plést. Já jsem si 
třeba upletla turbánek z barevných bužírek. ☺ 
Postup:   
 
1) Přeložíme přes sebe 2 horní závity, volný konec 
podsuneme pod pevným a podle šipky provlékneme oběma 
závity. 

   
2) Středem uzlu (tam, kde končí na obrázku 
šipka) prostrčíme prst a podle šipky 
zdvojíme nebo ztrojíme opletení. 
   
 
3) Turbánek, navlečeme na klacek nebo 
nějakou ruličku nebo 

Rovnou na šátek, zavážeme a máme hotovo.                                                                        
                                    

 NATY 
 

 
 
Ať růže na cestu sypou se ti, 
ať každé přání splní se ti, 
ať oči tvé štěstím září, 
ať kvete úsměv na tvé tváři, 
ať nepoznáš co je lásky klam, 
                    to ti přeji k tvým narozeninám. 

 
Mánička - 28. 6. 1999 
Natka - 11. 6. 2000 
Eliška Řiháčková - 12. 6. 2006 
Ema Donátová - 11. 6. 2007 

 
 

Ták, holky, všechno nejlepší! 
 

70. výročí od atentátu na Heydricha 
 

… V továrnách se množily stávky a případy sabotáží. 
Hitler dospěl k názoru, že dosavadní říšský protektor je na Čechy 
příliš mírný. Proto do této funkce dosadil roku 1941 generála 

německé policie Reinharda Heydricha. Ten zavedl tvrdá opatření. Na 
několik měsíců vyhlásil stanné právo, následovalo zatýkání, popravy, 
odvody do koncentračních táborů. Praktikoval politiku cukru a biče. 

27.května 1942 byl proveden atentát na Heydricha dvěma 
parašutisty. Byli to Čech Jan Kubiš a Slovák Jozef 
Gabčík. Heydrich za několik dnů po atentátu zemřel. 
 

Atentát měl však kruté následky. Nevinní lidé byli zatýkáni a 
popravováni za schvalování atentátu. Pro výstrahu byly 
v červnu 1942 vypáleny dvě vesnice – Lidice u Kladna a Ležáky u Chrudimi. 
Toto období bývá označováno jako „heydrichiáda“.    Jája 
 

Skautské dny v Židenicích 
 

Skautské dny v Židenicích po dlouhých přípravách začaly 
dětským dnem v sobotu v devět hodin ráno na Juliánovském 
náměstí. Příprava této akce začala již v pátek odpoledne, na 
přípravě se podílelo spoustu dobrovolníků. V sobotu ráno 
přišli i poslední organizátoři a dětský den mohl začít. 
Postupně přicházely účastníci a jejich rodiče, jejich maminky 
a babičky si zatím mohli zkrátit čas výrobou šperků. Během 
celého dne byla možnost tipovat, kolik lidi se vejde do armádního vozu, 
zazpívat si s pozvaným zpěvákem nebo vyhrát v tombole. Skončili jsme kolem 
druhé, všechno uklidili a odebrali se na chvíli domů.  
V podvečer jsme opět vyrazili z domova a šli si ugrilovat nějaké to maso na 
klubovnu. Skautské dny jsme zakončily úklidem Bílé hory, kterého se 
zúčastnilo asi třicet lidí z řad skautů i veřejnosti. Během dopoledne jsme 
uklidili Bílou horu a zvelebily prostory našeho střediska. Po tvrdé práci jsme si 

na ohni opekli špekáčky, najedli se a odebrali se domů 
k zaslouženému odpočinku. Celé skautské dny proběhly 
v klidu, za dobré nálady a proti předpovědím za dobrého 
počasí. Nezúčastnění o mnohé přišli. Už se velmi těším 
na příští  ročník.  

STROM 



Něco co budeš potřebovat na táboře (vlep si to do deníku☺) 
 

Skautská hymna 
Karel Kovařovic, F. S. Procházka  

 
  Junáci vzhůru volá den, 
  luh květem kývá orosen. 
  Sluníčko blankytem pílí, 
  před námi pouť vede k cíli. 
  Junáci vzhůru volá den, 
  junáci vzhůru volá den! 
 
  Junáci vzhůru volá den, 
  Buď připraven, buď připraven! 
  V obraně dobra a krásy, 
  dožiješ vlasti své spásy. 
  Junáci vzhůru volá den, 
  buď připraven, buď připraven. 
 

 
Skautská večerka 
 
Zapad den, slunce svit,  
vymizel z údolí, 
z temen hor odpočiň  
každý kdos boží tvor.  
 
V lese klín padl stín,  
hasne již vatry zář,  
svatý mír kráčí z hor,  
usíná boží tvor.  
 
BRUMENDO 
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Komiks:      Bláňa  


