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Přeji přenádherný májový den! Je tu konečně teplo, 
slunce. Doufám, že období sychravých a studených 
dnů je už pryč! První pořádné paprsky už působí i na 
mě a já začínám chytat zdravou barvu.  A mezitím, co 
slunce a moje tělo začaly vytvářet vitamín D, jsem 
měla zase slabší májovou chvilku filozofie. Opravdu 
potřebujeme lásku? Je několik druhů lidí, někteří 
tvrdí, že láska je fajnový plusový bonus, který se nám 
hodí do krámu, ale když není, tak se nic neděje. 
Ostatní, že láska je nezbytná pro naše přežití. Já 
tvrdím, že láska je neuvěřitelná věc, ať už má 
jakoukoli podobu. Na druhou stranu netvrdím, že se 
bez lásky nedá žít, ale uznejte samy, není život bez 
lásky nuda?  

PS: Ti, co neposlali články, mají u mě velký černý 
puntík! ☺       Jíťa 

Akce na tento měsíc:  

� 2. 5. - Oddílovka 
• 6. 5. - Závody světlušek a vlčat 
• 11. - 12. 5. - Staň se movie star přes noc! 
• 17. 5. - termín pro doplacení tábora 
� 19. 5. - Kolovýlet 

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

Vážení a milý, tento měsíc se toho událo tak 
moooc, že ani nevím čím přesně začít. Bylo plavání 
určené na míru věku, dále jsme si měli vyrobit 
papučky na Veselém pátku.  
A u toho hlavně  a konečně jsme dokončili kumbál. 

Sice tam je ještě pár vrtání a několik věcí na doladění, ale 
funkčně je naprosto připraven pohltit nadšené jedince. 
No a pak byl v sobotu výlet Za pokladem, který byl 
pořádán hlavami pomazanými naším střediskem. 
Bohužel na ten jsem nemohla, jelikož jsem dokončovala 
svoji bakalářskou práci, kterou jsme úspěšně ve čtvrtek 
odevzdala a musím se vám pochlubit, že jsem byla na 
soutěži v Ostravě, na vědecké studentské konferenci, 
s bakalářkou a vyhrála jsem 1. místo ☺. 

No a náležitě hrdá jsem potom došla na výlet pro rodiče, který byl 
naprosto famózní, protože když dojde 55 lidí, dva v břichu a dokonce tři 
psi, tak to opravdu stojí za to! Probrali jsme zrod, vývoj, zakázání, 
obnovení, … skautingu velice zábavnou formou. Takže sami uznejte, že 
to muselo stát za to! ☺  

A oslavy ještě pokračovaly, a to na svátek sv. Jiří, jakož to 
patrona skautů. Zúčastnili jsme se dne v krojích s náležitou a skautskou 
vervou, kterou jsme měli možno prezentovat na Svoboďáku. Ukázali 
jsme si taky, že nejsme sami a potkali spoustu kámošů.  

 
Tak se už teď můžeme těšit třeba na kolovýlet. 
Předem se omlouvám, ale tento měsíc budu spíše 
pasivně-aktivní, jelikož mě čeká učení na státnice 
a ještě pár zkoušek.    
  Pac a pusu Šmakinečka 
 

„Staň se movie star přes noc“ 
Říkáš si, že to není možné? Ale je ve světě Šmako je 

možné všechno… ☺ 
Pokud si troufáš, tak dojdi do klubovny 11. 5. v 17.00, 
hlavně si vezmi s sebou tyto věci: spacák, karimatku, 
obrázek tvého oblíbeného filmového hrdiny a nějaké 
slané/sladké pochutiny a něco na snídani, hlavně 

KARTÁČEK na zuby.☺ 
Konec bude 12. 5. v 9.00. Pokud jsi třeba i jen starý strašpytel a bojíš se 
spát v klubovně, není problém odejít dřív. Čas možného odchodu bude 
upřesněn při srazu. 



Hlavním producentem tohoto večera je Šmakínek (721160576). 
 
Hlasujte na stránkách, na co se budeme dívat! ☺ 

 
Závod světlušek a vlčat 

aneb 
„Shrek potřebuje pomoci při záchraně Fiony!“  

 
...není-li ti lhostejný osud Fiony a chceš-li pomoci 

Shrekovi a navíc změřit své síly s jinými světluškami z 
Brna, přijdi v plné zbroji a síle 6. 5. na Starou Osadu. Samotná záchrana 
se uskuteční v Soběšicích na Skalce. Teplé oblečení je navýsost vhodné. 

 
Sraz: 7.50 na Staré osadě 
S sebou: 2 jízdenky na 30 minut, svačinu, kroj (stačí do batohu) – kdo 
nemá kroj, stačí oddílové tričko, šátek, blok, tužku, KPZ 
Návrat: mezi 17. -18. hodinou na Starou osadu 
Info : Tera – Tereza Hamplová 739 023 618 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolovýlet 
Když je tak nádherné počasí, 
rozhodně bychom neměli sedět jen 
tak doma! A tak bych Tě chtěla 
pozvat na skvělý výlet, kde si nejen 
zasportuješ a podíváš se do přírody, 
ale zahraješ si i super hry! ☺  

Máš odvahu?  
Pak přijď 19. 5. 2012 na židenické 
nádraží v 8.45hod. 
A hlavně nezapomeň: pití, 
svačinku, sportovní oblečení, 30Kč 
a pokrývku hlavy a tu nejdůležitější 
věc: KOLO!! 
Těší se na tebe Jíťa (606 153 204) 
   

 
 
PLAVÁNÍ PRO MLADŠÍ  
Sešli jsme se na Staré Osadě. 
Bylo nás hodně!!! Jeli jsme 
do Kohoutovic. Před 
plavečákem jsme si zakřičeli 

pokřik a rozdělili jsme se do skupinek. Někteří si 
sjeli tobogán, jiní šli do víru, ale nejvíc jsme jen 
tak blbli ve vodě. Bohužel se nám blížil čas 
odjezdu. Nezbývalo nám nic jiného než se jít osprchovat a převlíct. 
Nasvačili jsme se a šli ven. Zakřičeli jsme si pokřik a už jsme 
nastupovali na autobus. Pak jsme šli domů. Bylo to bezva!!! 

Stefanie 
 
Výlet s rodiči – 100 let skautu 
 
Sraz byl jako tradičně na Staré osadě v příjemném čase i teplotě. Obloha 
jasná a nálada dobrá. Po dlouhé cestě šalinou a busem a návštěvou 
revizora jsme byli na místě – Obora Holedná. Po příjemném představení 
rodin (jenom od Hujerů byli čtyři lidi) jsme se vybrali na samotný výlet. 
My, někteří neznalí zvyků a prostředí jsme si ještě užívali klid, teplo a 

krásnou přírodu.  Po několika 
kilometrech a několika soutěžích 
(pro mě fyzicky strašně 
náročných) nás to přešlo, ale cíl 
výletu se blížil. Do cíle se 
dostalo nakonec 54 lidí + 2 ještě 
v bříšku a 3 psi. Všichni si to 
náramně užili a rozšířili si 
znalosti o zásadní informace 
z historie českého skautingu. Po 

oddílovém pokřiku jsme se rozešli si dál užívat letního počasí… 
 
       Andrejčákovi 
 



Výlet pro veřejnost 
 
Když přišel Štěpán s myšlenkou uspořádat výlet pro veřejnost, moc jsem 
nevěřila tomu, že se zrealizuje. Ani do čtvrtka před samotným výletem to 
moc nevypadalo. Ale v pátek jsem jela rozvážet zprávy a večer byla na 
radě o tomto výletu. Můžu vám říct, že promyšlené to bylo perfektně.  
Cílem výletu bylo najít poklad, který Santini ukryl v kostele ve Křtinách. 
Poklad nám ale doslova mizel před očima. Z kostela do výpustku, potom 
ke Křtinskému potoku. Cesta byla nebezpečná, potkali jsme pohraničáře, 
před kterými jsme museli pašovat tajné depeše. Poklad nebyl ani 
v jeskyni Kostelík, kde jsme si opékali špekáčky a protáhli se úzkou 
plazivou jeskyní. V Josefovské huti jsme konečně našli poklad. 
 Po cestě na vlak jsme posbírali odpadky, které byly okolo cesty. Na 
výletě nás bylo okolo 30 z toho asi 6 nováčků. Myslím, že nejenom          
z mého pohledu to byl naprosto povedený výlet. 
 
         Tera 
Zprávy ze střediska 

V dubnu se konal první střediskový výlet určený i pro děti 
z veřejnosti a příjemně nás překvapila účast šesti nováčků.  
Doufáme, že co nejvíce z nich začne chodit do skautu a rozšíří tak 
naše řady. V sobotu 2. června bude naše středisko pořádat tradiční 
dětský den na Juliánovském náměstí. 
V neděli 3. června pořádáme úklid Bílé hory. 
     Štěpán, zástupce vůdce střediska 
 

Netradiční schůzka Sasanek 
 
Poslední dubnovou schůzku jsme se rozhodli 
prožít poměrně netradičně. Na schůzku přišel 
Zlatohlávek s tím, že se dozvěděl o pokladu. 
Místo pokladu má zakreslené na mapě, kterou si 
ovšem důmyslně schoval.  
Pomohly jsme mu ji najít a pak ještě splnit 

spoustu dalších úkolů. Třeba schovávat se před žlunou, pomoct berušce 
oloupat bramboru, nakrájet jablko a chleba, nebo třeba ošetřit 
neopatrněho zlatohlávka. Po všech úskalích jsme poklad našli. A můžu 
říct, že byl plný kokin! Navíc jsme si zkusili všechny disciplýny, které 
mohou být na závodech světlušek a vlčat. Tak nám 6.5. držte pěsti ať se 
tam moc nepohádáme a vyhrajeme to!  
       Tera 
 
Den v krojích 
Dne 24. dubna,  na svátek svatého Jiří, slaví všichni skauti svátek. Proč? 
Svatý Jiří je přece patronem skautů! Skauti nosí po celý den svůj kroj, 

aby lidé viděli, že je nás stále hodně a že se za 
skautování nestydíme. Letos však tento den znamenal 
ještě oslavu 100 letého výroční založení skautingu 
v ČR! My, skauti z Brna, jsme slavili následovně: 
odpoledne jsme se sešli na Moravském náměstí, tam si 
poslechli nějaké organizační informace a vydali jsme 
se na Náměstí Svobody. Přes kroje jsme ovšem měli 
mít mikinu nebo bundu. Na Svoboďáku jsme různě 
postávali a chovali se tak, jako bychom byli obyčejní 

lidé. V tom se z boční ulice vyřítili t ři krojovaní skauti nesoucí prapory 
s našimi symboly. Zastavili se kousek od morového sloupu a zatroubili 
na polnici. Všichni skauti okamžitě začali sundávat bundy a mikiny, 
odhalili své kroje a za řevu utíkali k vlajkonošům. Lidé kolem se 
nestačili divit. My zakřičeli pokřik a všichni jsme se vydali k pamětní 
desce JUDr. Velena Fanderlika. Tam zazněla skautská hymna, krátký 
proslov a šlo se domů.  
Myslím, že se organizátorům vše povedlo, byl to opravdu silný zážitek a 
příjemně strávené odpoledne po boku sester a bratrů z Brna.  
        Krtek 
 
STRAŠIDELNÝ ZÁŽITEK  
Každý by určitě chtěl zažít nějaký 
dobrodružný zážitek a často pro něj nemusíte 
chodit daleko. Pamatuji si na nedávno 
uskutečněnou výpravu s Kukým.  



Šli jsme na noční hru zachránit naše průvodce, když jsme měli dojít 
k určenému místu. Byl večer a v každém se aspoň trošku probouzel 
strach, přiznejte se, zvláštní zvuky anebo pocit, že tě někdo sleduje. Ano, 
někdo se možná nebál, i když někdo potřebuje více adrenalinu, tak si 
myslím, že kdyby na výpravě nebyla přepadovka nebo noční hra, tak by 
to prostě a jednoduše nebylo ono. Nemyslíte? 
S hrůzostrašným pozdravem     Bobo 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Než  sfoukneš dnes na dortu svíčky, 
slov pár tu smotám do kytičky, 
štěstí a zdraví a občas líná chvíle,  
kdy člověk povolí si knoflík u košile,  
radost, lásku a vlídné pousmání,  
tak krásné narozky, pusa 
konec blahopřání! ☺  
 
 
Šmako 1. 5. 1989, Jance 19. 5. 1992,  Míšce  

Bakešové 26. 5. 1998,  Keissí 30. 5. 2003,  Simči a Danovi Klučkovým 
25. 5. 200 
Tak oslavenci pořádně to oslavte a všechno nejlepší! ☺   
 
 
 
 

Vtipy:  

Inzerát 
Koupím kroj i po částech pro 11letou světlušku. Volejte 
775268079. 
  Děkuji! 
 

 
U lékaře doma zvoní telefon. Ze sluchátka se ozve kamarádský hlas 

jednoho jeho kolegy: 
"Co je s tebou? Potřebujeme čtvrtého do 
pokeru." 
"Chvíli vydržte, hned jsem u vás", odpovídá 
lékař. 
Když si obléká kabát, manželka se ho ptá:" Je to 
vážný případ?" 
"Určitě to bude něco hodně vážného, odvětí 
lékař. Už jsou u toho tři doktoři." 

 
 
Zákazník: “Mám nainstalovaný Windows 95.“ 
Hotline : “OK.“ 
Zákazník: “Počítač mi nefunguje.“ 
Hotline : “Ano, to jste už říkal...“ 
 
 
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!" 
 
 
Lidé vytvořili auta, aby mohli utéct od 
Chucka Norrise. Aby se ho tak lehce 
nezbavili, Chuck Norris vymyslel 
automobilovou nehodu. 
 
     
   Jíťa 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


