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Přeji krásná den. 
Tento díl Bílé směsi se vytvářel opravdu těžko. Nevím 
čím to je, ale doufám, že už taková situace nikdy 
nenastane. A dotyční, kteří dostanou něco za úkol tak se 
budou chovat trošku zodpovědněji! Sice těžko, ale přece 
Bílá směs je tu! Tak třikrát zdar a hurá do čtení ☺ Jinak 
pěkné velikonoce.  

     
 Jíťa 

Akce na tento měsíc:  

• 4.4.- Oddílovka 
• 13.4. – Plavání – od 10let nahoru 
• 14.4.- Plavání – 10let a níž  
• 20.4.-Veselý pátek  
• 21.4.-Výprava za pokladem aneb Přiveď kamarády  
• 24.4. svátek sv. Jiří – Den v krojích  
• 28.4.- Výlet pro rodiče  
• 30.4.- TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK 

NA TÁBOR A 1000KČ ZÁLOHY 

www.30dbo.cz, bilasmes@centrum.cz 
  

Slovo vedoucí 
Před chvilkou jsem se vrátila z koupelny, 
kde jsem se snažila dostat do podoby před 
výpravou. ☺ Musím říct, že Bláňa předčila 
opět své jméno a připravila nám božskou 
výpravu. Velice jsem se těšila, jak si 
zakusím pohodičku a trošku uteču z reality. Prostě si budu 
jen užívat a bavit se. Ale bohužel to nakonec bylo úplně 
jinak. Ve čtvrtek v noci jsem musela jet na zubní 
pohotovost, kde mě vytáhli kořen od osmičky. No a tak 
jsem jela na výpravu s tím, že jsem to slíbila a tak. Zprvu 
to bylo strašné utrpení, ale pak jsem si řekla, že jsem přeci 
jenom sem jela, abych si to užila. A že to vezmu buď jako  

 
 

postní cvičení (jelikož je teďka postní doba), nebo to vezmu jako cvičení 
v přemáhání sebe sama. Ono je to strašně náročný. Takovouhle bolest zubů 
jsem ještě nikdy nezažila. A teďka je okolo vás hodně lidí, za které jste 
odpovědná a to nejen za bezpečnost, ale tak trochu i za zábavu. A vy nemáte na 
zábavu ani pomyšlení, jelikož celá koncentrace se uchýlila k dolní čelisti.  No a 
tak se vás všichni pořád na něco ptají. Vy si myslíte, že to jsou věci naprosto 
jasné a všem zřejmé, ale pro tazatele jsou to asi úplně nové věci. A tak to byla 
mnohdy zkouška mé trpělivosti. V důsledku jsem velice ráda, že jsem si mohla 
zkusit výpravu zase z jiného pohledu. Už se těším na další. Myslím, že to příště 
zvládnu i bez té bolesti. ☺     Šmakounek 
 
 

Planetárium 
Dne 14.3. se šlo do nově opraveného 
planetária. Sešlo se nás tam asi 24. 
Jely jsme 3 na Českou a potom 4 až 
na Kraví horu, kde stojí brněnské 
planetárium. Dív aly jsme se na ZPRÁVU O KONCI 
SVĚTA. Bylo to o tom, že tento rok dne 21.12. končí Mayský 
kalendář, a že může být konec světa. A kdyby do naší Země 
narazila planetka o průměru 500 km může naše Země 

vybuchnout a přestane existovat všechen život....Doufám ale, že se nic 
takového nestane. Byla tam i animace, jak by naše planeta vypadala a vypadala 
by jako Slunce. Ale bylo to SUPER ☺ 
    Hruška 
Honza, Kašpárek a čert 
V neděli 18.3. jsme jeli do saleska v Žabinách na loutkové 
divadélko Kašpárek, Honza a čert. Bylo to o zbabělém rytíři a o 
jeho dceři, kterou si chtěl odnést čert. Princezna z toho byla 
hrozně nešťastná, ale nevěděla, koho má poprosit o radu – měla jen chůvu, 
která se starala o 9 princezen a z toho 7 si odnesl čert. Když čert přišel, 
princezna se schovala za postel, ale čert chtěl zbořit celý hrad, a tak ji pan rytíř 
prozradil. Už to vypadalo, že si ji čert odnese, ale pak přišel Honza, který hledal 
kuchyň, kam měl donést med. Najednou vše zhaslo, a když se rozsvítilo, čert 
ležel na zemi a byl polepený medem. Protože si chtěl rytíř přiznat zásluhy za 
zabití čerta a být tak hrdina, čert se zase rozlepil a odnesl si místo princezny 
rytíře. Takže to dobře dopadlo ;-) Moc se mi to divadélko líbilo a už se těším na 
další, rozhodně to nebylo jen pro malé děti….☺ 
    Peťa D. 



 
 

 
Osvětim 

… Je ráno pět hodin. Mlha se pomalu plazí po zemi. Začíná svítat. Sluneční paprsky 
nesměle dopadají na zem a odkrývají stébla trávy pokrytá zmrzlými kapičkami rosy. 
Mlhu rozráželo dvacet tři postav zachumlaných v teplých 
bundách a mířících ke vchodu do koncentračního tábora. Takhle 
poeticky začínala jedna na pohled všední sobota v jednom na 
pohled obyčejném městečku – Oswiezim… 
V osm hodin na nás už čekal pán průvodce, který nám věnoval 
tři a půl hodiny svého času. Provedl nás koncentračním táborem 
a ukázal nám místa, kde Němci konaly hrůzy za druhé světové 
války. Vše bylo velmi zajímavé a občas nám i stály vlasy na 
hlavě nad věcmi, které se tam děly. 
Bohužel jsme měli na prohlídku Osvětimi pouze čtyři hodiny. Ve 
dvanáct nám už jel vlak. Když jsme do něj nastupovali, tak jsme 
ale ještě netušili, že další spoj bude zrušen. Nakonec jsme se do Brna dostali díky 
soukromému autobusu a šikovným vedoucím, kteří zajistili další spoje. Unaveni a plni 
dojmů jsme se rozešli ke svým domovům.     
   Káťa    

KUKY  
 
Výprava s Kukám byla opravdu zábavná!Sraz byl na Staré osadě 
v 16:15 a autobus nám jel  v 16:30.jely jsme jen kousek jen do 
Ochoze takže cesta vlakem doufám nebyla 
taková nuda.Když jsme vyšly z autobusu 
tak jsme šli ještě kousek pěšky.bydlely 
jsme v takové male faře,kde byl okolo 
les.Vždycky večer jsme hrály hry a smály 

jsme se byla to tam fakt sranda!Dokonce tam byl i klub culíčků  
každý kdo měl culík nahoře ten mohl být v našem 
klubu.Obědy,snídaně,i večeře vedla Míša a vždy byly vinikající!Mám velkou radost 
z toho jak to tam bylo super.Musím uznat že Bláňa to fakt umí!No a nakonec jsme šli 
z Ochoze do Bílovic pěšky,a z Bílovic jsme jely 75 na Starou osadu.Radím vám všem 
jezděte na všechny akce ať vám nic neunikne!!!            
         Julča 
(úchylka) 
 

Rozrazil 
 
Jak asi někdo z vás ví, letos jsme my mladé rádkyně dělaly rádcovské zkoušky. Mate, 
Lucka a Míša šly na Helianthus (a úspěšně zkoušky složily ☺!) a já a Peťa jsme šly na 
Rozrazil. Zpočátku jsme se strašně bály, ale jak jsme se pořád učily něco zajímavého a 
nového a poznaly spoustu skvělých lidí, strach nás (aspoň na nějaké chvilky) opustil. 

 
 

Rádcák se skládal ze čtyř přednášek a tří víkendovek, přičemž poslední byly zkoušky. 
Říkalo se, že Rozrazil jsou celkem těžké zkoušky a že Helianthus je takový víc na 
zážitky, ale můžu vás ujistit, že zážitků na Rozrazilu neubylo. Jedna zkouška byla totiž 
velmi zajímavá, a jestli se chcete dozvědět jak, musíte tam za pár let jet taky ☺. Kurz 
nám přinesl spoustu nových kamarádů, stresu (hlavně když jsme nevěděly jestli to teda 
máme nebo ne), zážitků, poznatků, zábavy… A můžu s radostí říct, že jsme obě 
úspěšně zkoušky absolvovaly. Takže, až se budete rozhodovat, jestli Helianthus nebo 
Rozrazil, a všichni (i my s Peťou pravděpodobně) vám budou říkat, že je Rozrazil 
trošku náročnější, tak i přesto tam neváhejte jít (je tam nášivka navíc! ☺). Ještě bych 
ráda poblahopřála Peti a holkám z Helianthu ☺. A taky musím poděkovat holkám, které 
byly na výpravě s Kukym a volaly nám a přály nám hodně štěstí, protože jste nám 
dodaly odvahy (nejvtipnější bylo, že to bylo zrovna uprostřed zkoušek ☺). Holky, bez 
vás bychom to určitě nedaly. Děkujeme!    Sheia   

HOLKY GRATULUJEME K ÚSP ĚŠNÉMU 
 ZÍSKÁNÍ PRVNÍHO SKAUTSKÉHO DEKRETU !!!!!  

 
Vtipy  

Jirkovi se v žákovské knížce objeví poznámka : Váš syn nemá žádné znalosti. 
Otec připíše: Proto chodí do školy. 
 
Ptá se otec otce: tak, jak se daří vašemu klukovi? "No, ujde to, ale raději stále chodím na třídní 
schůzky pod falešným jménem." 
 
Prvňáčci jsou poprvé ve škole a paní učitelka se ptá: Děti, a kdopak 
ví, kolik je 1+2?" Nikdo nic neříká. "Nemusíte se stydět přihlásit."... 
"Opravdu nikdo neví?" Přihlásí se malá holčička: "Ja nevím kolik je 
1+2, ale vím, že je to určitě stejně jako 2+1, jelikož sčítání jest na 

tělese reálných čísel komutativní." 
 
 
Záchody na vysoké škole, po zápočtech. Z jedné kabinky: Tak co? 
Dostal jsi zápočet? Z druhé kabinky: Nedostal, ten debil pitomý mi ho 

nedal. 
A z třetí kabinky: Ani příště ti ho nedám! 
 
Sedí takhle vyhladovělí studenti na koleji a fantazírují: Co takhle začít chovat prase? Ti hrabe, 
ne? A co ta špína? A ten smrad? Si zvykne... 
 
 
Učitel k žákovi: "Kdybys měl sedm jablíček a já tě o dvě poprosil, kolik by ti jich zůstalo?" 
"Sedm!"  
 
 Lucka 



 
 

 
 
PLAVÁNÍ PRO STARŠÍ HOLKY ☺☺☺☺ 
To že venku není 35° ve stínu ještě není důvod k tomu, 
nejít si někam zaplavat ☺ Úplně stačí, když je Ti víc než 
10 let, máš čas v pátek 13.4. a dojdeš na sraz ☺ 
Kdy: 13.4. ,14: 00 sraz na Staré Osadě 

Návrat: 17:30 tamtéž 
S sebou: 50 Kč, starší 15 let 85 Kč, dva lístky na hodinu, 
plavky, svačinku, pitíčko a hlavně dobrou náladu ☺ 
Na všechny se těší Lucka, Bobo a Šimi 
případné dotazy atd. směrujte na číslo 774985205  
        Lucka 

DEN v KROJÍCH  
Bude nás vidět, budeme slyšet, budeme možná i trošku provokovat, 

budeme se smát, ale rozhodně budeme SKAUTI! Pokud máš, 
SESTRO, BRATŘE, chuť se připojit a dost netradičním způsobem si 

připomenout NÁŠ den, určitě dojdi! 
 
24. duben; zase se budu v kroji prodírat záplavou nechápavých 
pohledů a tak nějak zapomenu, co odkaz tohoto dne znamená? VIZ 
JÁJINO historické okénko ☺ 

 
 

100 let SKAUTI hájili to nejlepší, co společnost nabízela; budovali republiku, 
bouřili se proti totalitám, sloužili, vychovávali nové generace a nenechali se nikdy 
strnout proudem událostí. 

Pojďme i my ukázat, že jsme hrdí SKAUTI, že se stále hlásíme k odkazu 
našeho patrona. Ukažme, že se s námi i po 100 letech musí počítat... 

Jak vše proběhne? Na srazu si akorát upřesníme to, co zde bude v krátkosti 
sepsané. Poté přes kroje navlečeme trička a roztrousíme se směrem na Svoboďák, kde 
se budeme sami, nebo v malých skupinách poflakovat po okrajích náměstí. S úderem 
třetí hodiny se uprostřed náměstí objeví skaut v kroji s vlajkou WOSM a skautka s 
vlajkou WAGGGS, se kterou začnou mávat. Mávání vlajkami bude znamení k tomu, 
aby ze sebe všichni strhli trička a s řevem vyběhli směrem k "vlajkonošům". Jakmile se 
všichni shromáždíme, společně zakřičíme pokřik, vytvořený k tomuto dni (bude 
jednoduchý, úderný, ale musí se teprve vymyslet). A to je vše:-) Bude to krátké, ale 
výrazné. Kdo bude mít zájem, může se odebrat k pamětní desce Velena Fanderlika na 
Šilingráku, kde jeho památku krátce důstojně uctíme. 
 
GPS srazu: 49°11'56.446"N, 16°36'24.296"E  

Náš oddíl si dá sraz na Staré osadě v 14:30. 
 S sebou: Kroj a tričko, které jde převléknout přes kroj 
 
Pokud se nemůžeš už třeba kvůli škole či kroužkům zúčastnit, tak nezapomeň, 

že kroj se tento den nosí úplně všude. 
 
     Šmako 
 
JAK OSLAVIT 100 LET SKAUTINGU?  
pojeďme společně na výlet! 
 
 

No a je tu zase určitě VŠECH oblíbený výlet PRO KAŽDÉHO:) 
Zváni jsou jak skauti, tak neskauti, jak rodiče a prarodiče, tak kamarádi a 
tetičky! No prostě úplně každý, kdo si s námi chce zahrát pár her a udělat si 
pěkný výlet v duchu historie skautingu. Určitě se všichni dozvíme něco nového 
i zajímavého a na tuty se dost pobavíme. 
Sraz: 8:30 na Staré Osadě, 28.4.  
Návrat:  14:37 tamtéž 
Co s sebou: pití, svačinku, pevnou obuv, šátek, uzlovačku, blok,  
 tužka, KPZ, šalinkartu, 50 Kč na jízdenky, každá rodina vyrobí či vezme 
nějakou věc, který ji charakterizuje.  
Trasa je vhodná i pro kočárky.  
                                                                              Evča 776287479  



 
 

Výprava za pokladem aneb Přiveď kamarády   
 
Podařilo se nám rozšifrovat tajnou zprávu, podle které je někde v Mariánském údolí ukrytá 
truhla s doslova pohádkovým pokladem. Tentokrát ale budeme potřebovat pomoct od vašich 
spolužaček a spolužáků, sourozenců a vůbec všech nejrůznějších kamarádů. Každý kdo přivede 
na tuto výpravu nějakého nováčka, bude mít speciální výhodu. Takže, jestli znáte někoho, kdo má 
rád dobrodružství, neváhejte a přiveďte jej s sebou. A kdyby se mu nechtělo, tak mu můžete slíbit, 
že každý účastník bude muset přeprat medvěda, ulovit si něco k obědu, přechytračit strážce a 
hlavně dostane kus pokladu! 
 
Pro koho je akce určena: světlušky, vlčata, skautky i skauti 
Sraz: v sobotu 21. dubna 2012 v 9:00 na zastávce MHD Stará osada (před rohovou trafikou) 
Návrat: téhož dne v 15 hodin, na stejném místě 
S sebou: oblečení do přírody podle počasí, pití, 2 x jízdenka na 45 min., 50,- Kč (strava je 
zajištěna)   
Prosím rádce, aby mi nahlásili účast svých členů buď e-mailem: s.rihacek@skauti-zidenice.cz 
nebo na tel. 606 618 978, nejpozději do středy 18. dubna 2012, 
více informací naleznete na www.skauti-zidenice.cz  
 

Těší se Štěpán a spol. 
 

Veselý pátek 20.4. tentokrát s papučkovým tématem! 
Taky už se ti stalo, že jsi došla do klubovny a nebylo co si obout? Proto 
máme možnost tento problém vyřešit. Jak? Přijď 
na Veselý pátek! 
Kdy:  20.4.2012 od 16:00 do 18:00 
Kde: no přece na klubovně 
S sebou: deník a na sebe oddílové tričko a 
sportovnější oblečení 
Na všechny se těší Lucka (tel.: 774985205) 

 
Svatý Jiří 

Svatý Jiří byl římský voják pocházející 
z oblasti dnešního Turecka, který byl uctíván jako 
mučedník. Po přiznání se ke křesťanství byl mučen a 
nakonec mu byla sňata hlava. Je jedním ze čtrnácti 
svatých pomocníků. Je patronem Anglie, Černé Hory, 
Etiopie, Gruzie, Kanady, Katalánska, Řecka, Srbska, 
měst Istanbulu, Lublaně, Moskvy a také mnoha profesí, organizací a 

nemocných lidí. My jej známe především z legendy o sv. Jiří a draku. 
Sv. Jiří je patronem skautů, jeho svátek 24. dubna je jeden ze dvou velkých 

skautských svátků.  
       Jája 

 
 

Středisko 10. Mafeking  

 
Znáš všechny? Přiřaď k ním fotku☺ A pak si to můžeš nalepit do deníku… 
Pokud se nevíš rady, ráda ti poradím. Šmako 
 
Středisková rada 
 Včera v noci jsem se vrátila z velké porady našeho střediska. Byla to prej akce, 
která se bude opakovat až za 3 roky. Nevím co je na tom pravdy, ale možná i díky tomu 
se nás tam sešlo fáákt hodně, kluků i holek. Řešili jsme tam hromadu věcí, které se 
týkají střediska. Jelikož Junák je opravdu velká organizace spadáme pod spoustu lidí. 
Nejmenší částí toho všeho celého je středisko.  

No a co jsme tam jako, že řešili celý víkend? Každý vedoucí popsal svoje 
oddíly, poté jsme se normálně radili, co v oddílech a tak. Pak měl Radek připravenou 
prezentaci se samými čisly. Jako kdyby tam nemšl ty barevné grafy, tak bych byla 
úplně ztracená ☺ No a pak už obídek, připravil nám ho Permon. No po obídku místo 
pauzy jsme pokračovali dál. Nastala část plánovací. Sepsali jsme dohromady plusy a 
mínusy. Ty negativa jsme potom rozebíraly. Bylo to hodně dlouhé a unavující, ale 
nakonec jsme to všechno probrali a jak bude udělaný zápis, tak se na to budete moci 
podívat na střediskových stránkách.  
        Šmakinka 

Vilém 
vedoucí střediska 

 
 Štěpán 
zástupce 

 

Sysel 
vedoucí oddílu 94. BO 

 
Krtek 

zástupce 
 

Šmako 
vedoucí oddílu 30.DBO 

 
Káťa 

zástupce vedoucího 
 

 
Pepek 

vedoucí roverského 
kmene 



 
 

 
NAROZENINKY 

 
 
 
3.4. Mate a Adrianka 
7.4. Anička a Lenička 
12.4. Sheia 
30.4. Dáda 
 
Milé slečny, chtěla bych vám popřát mnoho úspěchu nejen ve škole, ale samo sebou i 
ve skautu. Taky ať si užijete mnoho zábavy a pořádně, obzvlášť tento měsíc, se 
nasmějete. Taky vám přeji spoustu kamarádek. S jednou si můžete být stoprocentně 
jisté.. ☺ (se mnou)  Takže přeji všem krásné narozeninky!!!    
  

Šmakinka 
 
 
 
Možnost sponzorského daru 

Vážení rodiče, přátelé junáka, 

jak jistě víte, je náš skautský oddíl součástí 10. 
brněnského střediska Junáka, které je organizační jednotkou Junáka, svazu 
skautů a skautek ČR. 
Vše, co se ve skautu děje, veškeré aktivity, od poslední družinové schůzky až 
po celosvětové Jamboree, jsou postaveny na principu dobrovolnosti a 
neziskovosti. Stejně tak je to i s činností, kterou vyvíjí náš oddíl. Velkou část 
přímých nákladů na jednotlivé akce, kterých se členové našeho oddílu účastní, 
nesete samozřejmě přímo Vy rodiče. Na druhou stranu jsou zde i 
nezanedbatelné náklady na obnovu a údržbu našeho hmotného inventáře, 
zařízení tábora, sportovního a tábornického vybavení a dalších položek, které 
jsou s naší činností spojeny. 
Každoročně žádáme o poskytnutí dotací na naši činnost od obce, města a někdy 
i kraje. Naše žádosti jsou ve své podstatě úspěšné. I přesto máme stále mnoho 
odložených investic a rezerv ve správě našeho inventáře, které řešíme spíše 
naším nadšením a improvizací. 
V návaznosti na výše uvedené si Vás touto cestou dovolujeme oslovit 
s nabídkou a prosbou o sponzorský dar pro náš oddíl, respektive středisko. 
Uvítáme dar peněžní, věcný ale i dar formou služby, kterou pro náš oddíl máte 

 
 

možnost udělat (např. doprava na tábor, dar plachet nebo dřeva atd.). Budeme 
opravdu rádi za všechny formy pomoci a Vaší spolupráce. 
Na našich oddílových stránkách je již nyní ke stažení vzor darovací smlouvy, 
přičemž podotýkám, že hodnota daru může být samozřejmě odečtena od 
daňového základu dárce za podmínek stanovených právními předpisy. 
(Naše středisko vede samostatnou daňovou evidenci a veškeré účetnictví je 
Vám samozřejmě kdykoliv k nahlédnutí nebo kontrole.) 
 
V případě Vaší ochoty poskytnout přímou pomoc našemu oddílu a středisku, 
můžete hospodáři, Kátě, samozřejmě kdykoliv zavolat nebo napsat. 

Děkuji! 
                                                                                 Za celé středisko, Šmako 
 

Zprávi čky ze střediska 
♥ v březnu se konal střediskový plánovací víkend na Chlébském – za účasti 19 

činovníků byly odhaleny silné a slabé stránky střediska, stanoveny dlouhodobé 
cíle a způsob, jak jich dosáhnout - zápis z této akce bude přístupný veřejnosti na 
internetových stránkách www.skauti-zidenice.cz 

♥ proběhla brigáda na naší základě Chlébské 
Štěpán, zástupce vůdce střediska 

Městečko Palermo Volume IV. 
16.3.2012 se opět proti sobě postavili v městečku Palermu mafiáni a nevinní občané 
v čele s katánym. 

Prvních 6 dní se nevinným občanům moc nedařilo, protože jich za tu dobu 
umřelo 6. Poté vzala dvojice Míša a Meivis osud městečka Palerma do svých rukou a 
podařilo se jim sejmout nejbrutálnějšího z mafiánů Sysla. To byl slavný den, Sysla 
vycpali a pak byl ještě pár dní vystavován před radnicí. Od té doby se mafie zaměřila 
právě na dvojici osudu (Míša, Meivis) a později se jí podařilo obě zabít. Mezitím dále 
umírali nevinní občané, jak už rukou mafie či hlasováním v městečku Palermu. Světlý 
moment ještě přišel desátý den, kdy se podařilo zabít mafiánku Terku. O to se 
zasloužila Jíťa, které hned druhý den v noci mafie promluvila smrtí. Po pochybení 
samotného ducha Palerma Jíťa vstala z mrtvých, aby jí Káťa v hlasování opět poslala za 
hranice života. Ke konci už mafie měla jednoduchou pozici. Dvojice mafiánů Káťa a 
Nikča vodbouchli poslední apatické občany městečka. Nakonec zbyli mafiáni Káťa, 
Nikča a Tonda. 
MAFIE VYHRÁLA M ĚSTEČKO PALERMO VOLUME IV. Za 19.dní 

Krví mrtvých zapsal duch Palerma 
 



 
 

Bláňa 

 
 

PŘIHLÁŠKA NA SKAUTSKÝ TÁBOR  
 

  Přihlašuji svoji dceru…………………………………………………………, 
narozenou ……………………………. 

 
na skautský tábor, který se koná od 30.6. do 14.7. 2012. 

Letos se tábor uskuteční u obce Kostelní Myslové v kraji Vysočina. Tábor 
je umístěn v Javořické vrchovině poblíž renesančního města Telč. 

 
Beru  na vědomí, že se jedná o skautský tábor ve stanech s podsadou, 

cena tábora je 2 700Kč. 
 

Moje dcera nemá/ má (jaké:………………………….) dietní opatření či 
jakékoliv potravinové alergie. 

 
 

Přihlášku je nutné odevzdat do konce dubna se zálohou 1000,- vedení oddílu nebo družinkovým 
rádkyním. 

Zbytek peněz je potřeba uhradit nejpozději do 17.5.2012. Možno také uhradit na účet číslo 
215180811/0300, variabilní symbol 30 a datum narození dcery (př. 30130590) 

 

Informační schůzka bude  13.6. v 18:00 v klubovně.  

 
Informace: Marie Oujezdská (Šmako) 721 160 576, vedoucí oddílu,  

Kateřina Juráková (Káťa) 776 060 124, hospodář 
 
 
V…………… dne ……………..2012 
 
 

                ……………………………………………………….. 
                            podpis zákonného zástupce 
 
 
 
  


