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Přeji krásný den v novém roce! ☺ Někdo ten starý rok 
pořád ještě oplakává, ale jsou ty i tací, kteří ten nový 
rok vítají s úsměvem. Doufám, že patříte jako já k té 
druhé skupině. Na konci roku se mi zdá, že si někteří 
z nás, možná i většina, namáhá mozečky, co za ten 
uplynulý rok stihli, zvládli a co naopak nestihli nebo 
zapomněli. Myslím si, že to není vůbec špatná věc. 
Ale mnohem důležitější je se dívat dopředu. Takže 
pevně doufám, že to, co se vám nepovedlo v loňském 
roce, ať už byl jakkoliv úspěšný, se vám povede letos! 
Tak vám na závěr přeji šťastný a úspěšný rok 2012! 

      Jíťa 

Akce na tento měsíc:  

• 4. 1. - Oddílovka v 17 hodin  
• 14. 1. -Tělocvična  
• 28. 1. - Brusle, boby, saně  

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

REGISTRACE 2012 – ZAPLATIT DO 

24.1.2012!!! 

 
Výše registrace:  450,-Kč (pro dva sourozence 850,-Kč, 
pro tři sourozence  1 300,-Kč).  
Z této vybrané částky jde na okres 100,-Kč, na kraj 20,- Kč 
a pro ústředí 200,- Kč, pro středisko 70,-Kč a 60,-Kč na 
časopis. V registraci je jako vždy zahrnuto pojištění a 
spolkový časopis, který Vám bude chodit 5x ročně do 
schránky. 
 Prolistovat si jej můžete zde: 
http://krizovatka.skaut.cz/tiskoviny/casopisy/ 
 

 
Můžete odebírat:   
Světýlko-časopis pro vlčata a světlušky 6-10 let 
Skaut - časopis pro skauty a skautky 11-15 let 
Roverský kmen-časopis pro rovery a rangers 16-24let 
Skautský svět – časopis pro dospělé 25+ 
 
Odebírání časopisu také můžete odmítnout, je-li vás 
více sourozenců doma, nebo vás časopis nezaujal (potom platíte 400Kč). 
Každému bude přidělen časopis podle jeho věkové kategorie. Pokud chcete 
odebírat jiný časopis (nebo žádný) než ten, který přísluší vaší věkové kategorii, 
tak stačí nahlásit. 
Možnosti platby REGISTRACE 2011 
 

1) HOTOVĚ –  Sheie (babyskauti), Káti  (Sasanky), Ivči 
(Kopretiny), Lucce (Konvalinky) na schůzkách 
2) Na účet 215180811/0300 - variabilní symbol:  30 a 
datum narození (př.:30800504) 
 
Po zaplacení dostanete razítko do skautské průkazky nebo 
novou průkazku pro nováčky na oddílovce. 
 
Pro registraci jsou potřeba následující údaje: jméno, příjmení, 
adresa a rodné číslo a typ časopisu, který chcete. 
Všichni, kdo už byli alespoň jednou registrováni v 30.DBO, tyto 
informace nemusí zasílat, stačí jen oznámit, jestli chtějí anebo 
nechtějí časopis. Ostatní prosím, aby je dodali spolu s registrací. 
 

    Děkujeme! Kateřina Juráková, 776060124 
 
Nové členy prosíme o vyplnění a odevzdání následující kartičky vedoucím.  
…………………………………………………………………………… 
Jméno a příjmení 
 
Bydliště 
 
Rodné číslo 
Skautský časopis nechci - chci odebírat, a to Světýlko, Skaut, Roverský kmen, 
Skautský svět.člověk 
 



akZdravíčko všem…  
Co jsme tento měsíc zažili? Výlet s panem Myslivcem, samo sebou také 
dílny, kde jsem si vytvořila krásné náušnice z fimo hmoty, což mi 
připomíná o požádat Blaničku o háčky na ně…  
No a když se dívám na svoje nožky, vzpomínám si na velkolepou 
besídku, kde jsem dostala hromadu dárečků, třeba zrovínka ty ponožky. 
No a od té neděle už jen týden zbýval, aby Ježíšek k nám domů došel. 
Musím uznat, že se mu to letos opravdu podařilo. ☺ Byla jsem asi 
moooc hodná a dostala jsem toho strašně moc. Třeba novou soupravu 
(bundu a kalhoty) na sníh a termo prádlo, které se mi bude hodit hned 
tento měsíc na akci – brusle, boby a saně. Určitě taky využiji svou novou 
toaletní taštičku Hello Kitty, do které si dám voňavku, kterou budu 
nucena použít po náročném zápolení v tělocvičně.  
A co ty? Můžeš taky využít nějaký dárek na nově vymyšlených akcích 
tohoto pololetí? Podívej se na konec Bílé směsi. 
Pokud ne, tak mi o nich můžeš alespoň povykládat ☺ 

Šmakinka 
 

Bruslení 
Chceš se vyblbnout na ledě? Baví tě bruslení a nemáš s kým jít?? Anebo 
chceš jen tak pobýt na čerstvém vzduchu??? Máš příležitost provětrat 
svoje brusle, procvičit svoje nožky a vydovádět se venku na ledě… 
Sraz: 28. 1. v 9:00 hod. na Staré osadě 
Kde: kluziště Nové sady 
Návrat:  12:00 hod. na Staré osadě 
S sebou: 2 jízdenky na 15 min., 30 Kč na vstupné 
(dospělí 50 Kč), svačinu a pití (nejlépe teplý čaj 
v termosce), teplé oblečení, BRUSLE, dobrou 
náladu… 
 
Bližší informace: Míša (722559067) 
 
 
 
Pozvánka do Technického muzea 
 

Nemůžeš jít na brusle, protože je nemáš, nebo se ti prostě nechce? Tak se mnou 
pojď do Technického muzea!  
Kdy?  28.1.2012 v sobotu v 9:45 
Kde? Sraz bude na Hlavním nádraží u zástavky tramvaje č. 13, směr Technické 
muzeum 
Přibližný návrat: 11:35 opět na Hlavním nádraží 

S sebou: 50 Kč (vstupné), dvě hodinové jízdenky 
nebo šalinkartu, pití, případně pláštěnku… 
 
Těší se na tebe Sheia (tel. 731840255) 
 
 

 
 
 
 

Vánoční dílny 
 
Den před besídkou se tradičně konaly 
Vánoční dílny. Mohli jsme si tam vyrobit spoustu krásných věcí: 
náušnice z fima a korálků (taky třeba náramky), ozdoby na stromeček, 
sponky do vlasů, nabarvit si misku, ozdobit si lžičku a letos byla 
novinka, vyráběly se svíčky z gelu. Jíťa nám k tomu uvařila výbornou 

horkou čokoládu. Družinky si vyzkoušely scénky, 
aby je měly dokonalé. Byla tam opravdu zábava, 
podle mě se to letos vážně povedlo!  
                                                                                                                                                
       
 Sheia 
 
 
 
 
 

Vánoční besídka 
Letošní Vánoční besídka začala v 16.30 hod. Přišlo se podívat hrozně 
moc lidí, sál se zaplnil úplně celý. Tento den zemřel bývalý prezident 



Václav Havel, proto naši besídku zahájila 
minuta ticha za něj. Potom se tradičně odehrály 
scénky všech družinek od Baby skautů po 
skautky. Každá byla jiná a všichni se moc 
snažili. Po scénkách následovala krátká 
přestávka, kde jsme mohli ochutnat cukroví, 
čokoládu nebo svařák.  Pak přišlo promítání 
fotek z akcí za celý rok a nakonec rozdávání 
dárečků. Byl v tom trochu zmatek, ale myslím, 
že byli všichni aspoň trochu šťastní. Potom 
besídka skončila a šli jsme domů úplně dokončit přípravy na Vánoce. 

       Míša 
 
Betlémské světlo 
 
Už od nepaměti skauti celého světa roznášejí do všech 
domácností ve svých zemích radostnou zprávu Vánoc. 

Tradice nošení Betlémského světla vznikla jako myšlenka sjednocení 
všech národů a skauti mohou být pyšní, že právě oni mohou tento úkol 
vykonávat. Každý rok se již v půlce října sejdou skauti přímo v Izraeli, 
v Betlémě, kde si při slavnostním obřadu převezmou svíci s Betlémským 
světlem a odtud letadlem, vlakem autobusy či lodí jedou do své rodné 
země, aby se světlo dostalo ke každému. 
Letos jsme měli i my možnost donést Betlémské světlo do kostela sv. 
Cyrila a Metoděje v Brně – Židenicích. Byly jsme čtyři: Mate – která 
hrdinně v čele světlo nesla, Lucka – která se nenápadně schovávala, 
protože jí asi bylo trapně, Šmako – to už je taková stálice nesení 
Betlémského světla a já. Šly jsme tedy průvodem za hudby písně Tichá 
noc, zapálily jsme svíci, která byla u bočního oltáře a tím pro nás mise 
skončila. Tak i my jsme zapojily náš oddíl do této super tradice a 
doufáme, že příště nás půjde obří houf! 
       Janka 
 
Vtipy  
Učitel klavíru varuje žáka: 
"Jestli mě budeš dále takhle zlobit, tak namluvím tvé matce, že máš 

velký talent." 
 
Na rodičovském sdružení: A nezlepšil se náhodou můj syn? 
Ale jistě, váš podpis již falšuje daleko lépe. 
 
Učitel přeruší výklad a otočí se na neposedné žactvo: ,,Chlapci, kdybyste 
se vzadu bavili o fotbale něco méně hlučně a devčata uprostřed řešily 
křížovky o něco tišeji, mohli by ti v prvních lavicích v klidu spát!" 
 
Dopis ze školy v přírodě: ,,Milý tatínku a maminko, včera jsme s 
klukama boxovali, takže rovnátka už nebudu potřebovat..." 
 
Telefonát do sbrovny: ,,Dobrý den pane učiteli. Omluvte dneska Honzu z 
vyučování, nemůže přijít do školy, je hrozně nemocný." - ,, V pořádku. 
A kdo volá?" - ,,Můj táta.." 
 

 
 
 
 
 
Dnes je Tvůj velký den, neseď doma a pojď ven. 
Něco hezkého si přej, vesele si užívej.  
Vše nejlepší k narozkám! ☺  
 

5.1.1996- Týna 
 
Týnko, tento měsíc si asi jediná, která slaví narozeniny a je napsaná 
v registraci, tak ti ještě jednou přeji vše nejlepší!! ☺  Jíťa  



 
Bláňa 
 
 

Plán akcí na školní rok 2011/2012 
 
Únor  
1. 2. 2012 -  oddílovka – Týna 
6. - 10. 2. - jaráky – s klukama 
18. 2. - výlet – Janka 
21. 2. - Bílek - Mate 
25. 2. - skautský ples 
 
Březen 
2. - 3. 3. - Motivační noc na Osvětim  
7. 3. – oddílovka -Iva 
16. - 17. 3. Osvětim 
30. 3. - 1. 4. – Výprava Kuky se vrací- Bláňa 
 
 
Duben 
4. 4. -  oddílovka -Sheia 
14. - plavání – Šmako 
20. 4. - Veselý pátek - Lucka 
28. 4. -  Výlet pro rodiče – Iva Sobotková + Peťa 
 

Květen 
2. 5. – oddílovka – Peťa 
5. 5.- Závody světlušek a vlčat Peťa, Ivča 
Křivánková 
19. 5. – Kolovýlet – Jíťa 
25. 5. – Kultura – skautky - Týna 

Červen 
6. 6. - oddílovka se špekáčkama- Ewa 
Každá družinka  si naplánuje vlastní výpravu/výlet 
22. - 24.6. - Sasanky + Kopretiny výprava 
16. 6. -  Zoo – Babyskauti 
22. - 24. 6. - Skautky 
 
!!  Tuto stránku si nelépe odstřihni a vyvěs na viditelné  místo!!  


