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Vítám Vás po dlouhé době u dalšího čísla Bílé směsi.  

A je to opět tu měsíc, kterým vše začíná! Myslím tím školu, 
skaut a další bezva kroužky. Ano i redakce Bílé směsi je v plném 
proudu. A proto děkuju všem, kteří do letos prvního čísla 
přispěli svými články. Tohle číslo do slova praská ve švech, 
možná je to tím, že se zde objevuje recenze tábora a další stálé 
články typu historické okénko, vtipy, komiks atd. Ale jak jsem 
se už zmínila, vše začíná nanovo a i Bílá směs bude mít několik 
nových stálých článku, na které se můžete těšit v příštím čísle! 

Tímto se zatím s Vámi loučím a držím pěsti, ať ten návrat do 
školy přežijete ve zdraví. ☺  
      Jíťa 

Akce na tento měsíc:  
 

• 4. 9. - Promítání Finsko (Janka) 
• 5. 9. - oddílovka (Šmako, Mate) 
• 7. 9. -  Strašidýlka na Bílendě (Šmako) 
• 16. 9. - výlet (Káťa) 
• 21. 9.- veselý pátek (Jíťa) 
• 3. 10. – oddílovka (Káťa, Sheia) 
• 5. – 7. 10. víkendovka pouze pro skautky (Bláňa) 

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

BUCHTI ČKY  
 
Milé maminky, babičky a pekařky mám na vás prosbu. V pátek 
7.9. budeme mít velkou akci na Bílendě, kde by se skvěle hodila 
buchtička od vás. Kdyby bylo možné donést něco na stylu 
buchty, budeme vám velice vděčné. Stačí buchtu poslat pro 
svém dítěti, nebo osobně donést na začátek cesty okolo 18:00. 

Předem děkuji za každý výtvor ☺   Šmako 
 
Loď v klubovně aneb Celooddílové BODOVÁNÍ  

… „Přes varování kapitána Smoletta najme 
Trelawney jednonohého kuchaře Johna Silvera, 
řečeného Dlouhý a na jeho doporučení i 
značnou část posádky. Během plavby Jim zjistí, 
že John Silver je bývalý pirát a že většina 
námořníků na lodi patří k bývalé Flintově 
posádce. Stačí ještě upozornit své přátele na 

 
 

připravovanou vzpouru, která pak skutečně propukne…“ 
 
Velká námořní loď, která nyní zakotvila ve tvém městě, shání flotilu, kterou můžu být 
každý člen našeho oddílu. Připoj se k nim a získej všechny klíče od truhly,  
ve které se skrývá poklad. Bojuj za svoji družinu a posuneš se blížeji, k tak 
vytouženému cíli! 
 
Tvým úkolem je chodit na co nejvíc akcí a tím získávat pro svou družinu podíly na 
lodi. Každá družinka, která bude mít nejvíc podílů na lodi, získá jeden zámek z 
truhlice, kde je ukryt poklad. Kdo bude mít na konci nejvíce zámků, získá vytoužený 
poklad a nesmírnou slávu.      ŠMAKO 

Zprávi čka pro bledule a konvalinky ANEB Stan verus iglú 
Milé holky, jelikož a protože se nám opět „nějak“ poztrácely stany, 

máme tu nové řešení. Každá z těchto dvou 
skautských družin bude mít možnost nakoupit 
jakýkoliv stan (dle financí – viz Káťa). O tento 
stan se budete starat. Můžete ho vozit na akce a 
také s ním budou pořádány závody. Jaký stan 
koupíte, bude záležet pouze na vás. Proto neváhejte a mrkněte na 

webovky, jaké parametry musí stan splňovat, aby bylo naprosto nejlepší. Jelikož ten 
váš přece nebude žádné béčko. ☺    Šmako 
 
Slovo vedoucí 
Milé pusinky a všichni, co milujete Hello Kitty tak, jak já! ☺ 
Máme za sebou pořádný kus prázdnin, flákání, odpočívání, dlouhého spaní, 
nakupování a získávání Hello Kitty věcí, nabírání nových nápadů či poznávání nových 
míst nebo taky skautský tábor. Jak by se mohlo zdát, že má vedoucí oddílu naprosté 
volno a už taky možná proleženiny (měla bych to napsat odborně – už kvůli mému 
vzdělání, tak tedy DEKUBITY) z toho věčného poflakování. Ale není tomu tak. Ony 
ty prázdniny jsou totiž extra super na získávání nových nápadů.  

Tak a ptáte se, co může být tak super? No možná jste si již 
všimli, že náš oddíl měl čtyři družinky, ale pro letošek to bude pět, dále 
velké změny v klubovně – které tedy daly pořádně zabrat, potom také 
vystřídání stylu oddílovek. Ptáte se jak? To se můžete dozvědět od října. 
Světlušky se mohou těšit třeba na pokračování světluškovského 
povídání o Lucince, které jsme bohužel nestihli na táboře dočíst. 

Také změna rádkyň. Jelikož bylo třeba udělat pár změn i díky 
nové družince, už nebudu vést babyskauty, což mě velice mrzí, jelikož 
jsem si je sama vypiplala, ale budu vést skautky, tudíž se mají holky 
opravdu na co těšit.  

No tak milé holky a babyskauti, už jen dodat, že se těším na vás všechny tuze 
moc!☺ 

Š M A K  I N K A 



 
 

 
P. S.: A všem, co mi poslali dopis, tak mooc děkuji. 
P. S.: Kitty – nemohla jsem ti odepsat, jelikož nemám tvoji adresu, 
ale pohled mám pro tebe koupenej ☺ 

 
Výlet po stopách zlatokopů 16. 9. 2012 

„Za horama zlato hoří v žilách Černejch skal,  
horečkou tě nohy povedou,  

nepřemejšlej, chvilku nato ruksak rychle sbal,  
zanech doma holku zklamanou.“ 

A je to tu znovu. U Babího lomu vypukla zlatá horečka.  Nějaký pán Novotný 
našel kousek od rozhledny valoun zlata. Od té doby se sjíždějí na toto místo 
zlatokopové z celého světa. Pojeďte také hledat zlato! ☺  
 
Sraz: 9.30 na vlakovém nádraží v Židenicích 
Návrat:   17.02 tamtéž 
S sebou: 60kč, pláštěnku, pití a jídlo na celý den, košili (flanelovou), KPZ, 
papír, tužku, uzlovačku a šátek. 
      Těší se Káťa: 776 606 124 
 

Veselý pátek 
Je zde září a tím pádem pro někoho super zpráva, že se jde do školy. No a aby 

nám to učení šlo lépe, tak si na letos prvním veselém pátku vyrobíme  
kelímek na tužky! 

Pokud máš neposedné pastelky, které se ti válí všude po stole, tak 
přijď na klubovnu 21. 9. 2012 v 16.00 hodin. Akce bude končit 
kolem 18.00 hod. S sebou: karton  od malého džusu a dobrou 
náladu.   
      Už se na Vás všechny moc těším!  Jíťa (606 153 204) 

 
VÝPRAVA POUZE PRO SKAUTKY!!!!!!! 

 
Výprava do říše snů 

5. - 7. 10 2012 
 

Proč se ti pořád zdá o puntíkované kočce a létajícím talíři? Některé 
sny jsou velmi podivné, a tak se vypravíme do Podivína, abychom 
zjistily, že naše sny mají možná mnohem větší význam, než si vůbec dokážeme 
představit... 
Sraz: pátek 5.10. v 16:20h na Hlavním nádraží 
Návrat:  v neděli 7.10. ve 14:55 na Židenickém nádraží 

 
 

Cena: 350Kč 
S sebou: spacák, karimatku, teplé oblečení a obuv do podzimní přírody, přezůvky, 
baterku, šátek, uzlovačku, KPZ, blok a psací potřeby, stezku, hygienické potřeby, 
1/4 chleba, buchty na snídani, mazadla (taveňáky, paštiku), 2 brambory 
Kontakt: Bláňa – Blanka Adlerová – 774 308 632; iceblanice@seznam.cz 
 
Plnění úkolu do stezky: 

Co se skrývá ve tmě aneb Můj silný zážitek v přírodě 
Všude kolem je tma. Rozsvěcují se lampy a jen sem tam projede po silnici nějaké auto. 
Pomalu doznívá zpěv ptáků, kteří usínají ve větvích šumících stromů. Na tomto 
poklidném místě, ve vesničce jménem Ratíškovice se však má za chvíli stát něco 
nečekaného. O půl jedenácté vyšly z klubovny do teplé letní noci dvě postavy. Jedna 
v ruce drží tašku a druhá baterku. Každou chvilku se skloní, aby zapálili svíci. Něco 
chystají... O chvíli později za nimi vyběhla mladá dívka. Ty dvě již zmiňované postavy 
ji přivázaly ke stromu. Byli to totiž domorodci a dívku chtěli obětovat bohům. Tou 
dívkou...jsem byla já. 
Tera s Jíťou nachystaly stezku odvahy, přivázaly mě ke stromu, položily přede mě 
upomínáčky a oplatky a klidně si odešly. Srdce jsem měla až v kalhotách, jsem totiž 
hrozná srababa. Bála jsem se, že na mě ze stromu skočí veverka, ze křoví vyběhne 
zajíc nebo had. Abych zahnala strach, zpívala jsem si (nahlas) všelijaké písničky a 
modlila se, aby mě holky přišly co nejdříve „zachránit“. Čas se nekonečně vlekl. Co 
chvíli zapraskala nějaká větvička, občas zahoukala sova a sem tam projela auto po 
nedaleké silnici. Užuž jsem si začínala myslet, že holky nikdy nepřijdou, když jsem 
náhle spatřila obrys postavy ve tmě. Byla to Eliška. Odřízla mi jeden z pěti provazů, 
vzala si oplatek a upomínáček a nechala mě na pospas strachu, který ve mně opět 
narůstal. Hned po Elišce však naštěstí přišla Popelka, pak Kája a nakonec Verunka 
s Kitty. Každá mi samozřejmě odřízla jeden provaz, který mě poutal ke stromu, takže 
jsem byla volná! Posfoukala jsem svíčku a utíkala do klubovny hezky do spacáčku. 
Nechápu, jaktože se mi po tak děsivém zážitku nezdály noční můry...  
       Peťa 
POZN.: Chápu, že pro někoho je to nic postát si půlhodiny ve tmě přivázaná ke 
stromu, ale PRO MĚ to opravdu silný zážitek byl. 

 
Recenze tábora: 
 
Sobota 30. 6:  V sobotu v 8:30 jsme měli sraz na hlavním 
nádraží, abychom jeli na tábor. Vlakem jsme odjížděli kolem 
9:00. Prvním vlakem jsme jeli asi 3 hodiny, pak jsme 
přestoupily na druhý vlak a tím jsme jeli asi 30 minut. Vlak 
dojel až do Telče a z Telče už hurá do Kostelní Myslové. 

Zde proběhla hra na hřbitově, kde jsme musely hledat jméno Karel. Z Kostelní 
Myslové jsme šly asi deset minut. Došly jsme do tábora a podsady byly postavené. 
Bylo tam ještě dost práce na dodělání. Prvně jsme si vybraly stany. Pak jsme si musely 
postavit krokve a do plachty navléct šňůrky a nakonec jsme daly plachty na krokve a 



 
 

krokve s plachtami na podsady. Potom jsme se rozdělily do týmů, jeden tým dodělával 
latrínu, druhý kuchyni a třetí tým šel na dříví. Až vše bylo hotové, vybalily jsme si 
kufry a batohy. 

Popi a Kája 
Neděle 1. 7.: Dnes jsme hrály hru. Získávaly jsme papírky, které byly schované ve 
vatových hnízdech. My jsme měli za úkol ty hnízda  shazovat ze stromů. Barevné 
lístečky byly vejce. Vedoucí byli ptáci, co nás chytali. Potom jsme šli do kostela. A 
pak jsme se šly koupat. 
       Ivča a Lenička 
Pondělí 2.7: Ráno byla rozcvička formou hry, která byla běhací. Po nástupu jsme 
hrály hru na Karlově Univerzitě, kde byla různá stanoviště. Po celý den jsme měli plnit 
rytířské ctnosti, jaký tým jich měl nejvíc, dostal v další hře velkou výhodu. Hrály jsme 
hru s pyramidami. Samozřejmě jsme se šly i koupat. Šmačin den byl super!  
         
   Julča a Vikča 
Úterý 3.7: Den měla Káťa! Vzbudily jsme 
se a šly jsme na super rozcvičku! Poté bylo 
nádherné zahájení dne. Šly jsme se 
nasnídat. Pak byl bezva nástup. Po nástupu 
na nás čekaly tři kurzy: zdravověda, šifry a 
wellness.  Poté byl oběd a poledňák. Šlo se 
na koupaliště a poté se šlo na bezvadnou 
cestu do Říma. Poté hra s provázky její 
druhá část byla výroba šperků.   
   Stefani a Tutek 
Středa 4.7:  Jako každé ráno jsme i dnes 
musely vstát na rozcvičku. Měli jsme postavit ve družinkách náš skvělý dům. Všichni 
jsme to zvládly hodně rychle, a tak jsme se mohly jít věnovat hygieně a převlékání. 
Hned potom bylo zahájení a dlouho očekávaná snídaně. Jenže v tom byl jeden malý 
háček. Všechny naše zásoby byly shromážděny na druhé straně tábořiště, takže jsme je 
musely přenést přes hlídače, abychom se najedly. Nakonec se nám to podařilo. Potom 
následoval nástup v krojích.  Hned po nástupu jsme šly plnit úkoly hutnického mistra, 
aby nás vzal do své hutě a my si mohly postavit hladovou zeď. Pak jsme se už mohli 
těšit na obídek. Suprový poledňák hned potom a pak koupáníčko. V táboře už nás pak 
čekala supr hra. Dostaly jsme mapu, kde se nachází naleziště drahých kamenů podle 
plánku jsme měly skládat drahokamy do mřížky na náměstíčku. Za to jsme dostaly 
potřebné suroviny k výrobě šperků pro krále Francie. Následovala vydatná večeře, 
nástup a spinkat. Sotva jsme usnuly, začala noční hra. Sbíraly jsme stříbro po lese. 
Když jsme všechno vysbíraly, mohly jsme jít spinkat. Mate a Peťa  
Čtvrtek 5.7: Ráno jsme měli klasickou rozcvičku. Po snídani jsme šly pomáhat lidem 
z vesnice. Vrátily jsme se 12:30 a pak jsme si s nadšením povykládaly, komu jsme 
pomohly. Na oběd byly zeleninové placky a brambory a čočková polévka. Šly jsme se 
koupat do rybníka. Po odpoledním klidu jsem hrály hru- parcely. Pak jsme hrály hru 
v lese. Běžely jsme po žlutých fáborcích a měli jsme se vracet do tábora pro batoh, 
KPZ, šátek, papír a pro láhev s pitím. Měli jsme svačinu. Potom jsme šly najít učitele 

 
 

při západu slunce. Když jsme se vrátily v táboře na nás čekala lahodná večeře.  
  Dáda a Lucka 
Pátek 6.7:  Den měla na starosti Jíťa. Na 
rozcvičce jsme běhaly po skupinkách pro 
libovolné předměty, bylo jich pět. Pak jsme se 
nasnídaly, sbalily a vyrazily do Telče. 3ly jsme 
tam 4 km. V Telči jsme si zahrály hru na týmy 
po celém městě. Moc se mi líbila. Poté byly na 
dvě hodiny rozchod. Mohli jsme jít po 
Telečském náměstí kam jsme chtěli. Vrátily 
jsme se do tábora a tam jsme se dozvěděly tu 
hroznou novinu, že nám vyrabovaly a zapálily vesnici, musely jsme jí zachránit. 
Potom byla svačina. Večer hodně pršelo a tak jsme zpívaly různé písně. Potom byla 
hygiena a pohádka. Všichni jsme ani nezavřely spacáky, jak jsme byly ospalí. Den se 
mi moc líbil.    Eliška 
Sobota 7.7: Ráno se šlo na rozcvičku. Cvičily jsme s klackama a sbírali peníze. Potom 
byla snídaně. Museli jsme si platit: cestu přes most, snídani, svačinu, oběd, svačinu, 
večeři a latrínu, lázně a felčara. Po snídani byl nástup a po nástupu jsme začali sbírat 
dříví do kuchyně.  Potom jsme se šli po skupinkách umývat. Také nechybělo praní 
oblečení. Po náročném dopoledni jsme musely doplnit sílu a pak je využily při 
koupání. Potom byla hra s koulema. Po nástupu byly dlouho očekávané sliby. Pouštěli 

jsme i balón štěstí, bohužel nám naletěl rovnou 
do stromu. Pak jsme čekali na to, až balón 
dohoří ,ten druhý už jsme nepouštěli.  
   Maruška 
Neděle 8.7:   Dotyčný mi článek nedodal, tak 
je Bílá směs o jeden den chudší! 
Pondělí 9.7: Ráno jsme měli rozcvičku, 
plavaly jsme pro vajíčka na výrobu Karlova 
mostu. Sestavily jsme plánek a pak jsme 
postavily dva mosty. Po mostech jsme všichni 
prošly. Dokonce se nezbořily a pak byl oběd. 
Po poledňáku jsme se šli koupat. U rybníka 
byla soutěž o nejlepší skok do vody. Jak jsme 
přišli do tábora tak jsme se rozdělily do tří 
kurzů. Naučily jsme se něco s ohněm, ovládat 
mapu a pár nových písniček. Potom byl nástup. 
Po zakončení dne, jsme zjistily, že jsme 
nakaženi morem. Čekala nás polonoční hra, při 
které jsme sbíraly látku na vypálení moru. 
Káťa, felčař, nám ukázala hodně efektivní 

kouzlo, se směsmi, které jsme sbíraly. Po krátkodobém spánku nás vzbudili kluci, jak 
nás přepadly. Pak už jsme jen spokojeně spaly.   

Kessi a Šmako  



 
 

Úterý 10.7: Ráno jsme psaly životopis Karla IV. Pak 
jsme řešily problém s židy. Sbíraly jsme lístečky, 
červené a zelené. Vedoucí nás chytaly. Za zelené 
lístečky jsme mohly kupovat různé židovské stavby a za 
červené jsme je protihráčům mohli bourat. Po náročné 
hře jsme se šly podívat na zdejší židovský hřbitov.
 Lenička
Středa 11.7: Dnes měla na starosti den Evča a Karel 
IV. vážně onemocněl. Měl horečky, bolesti a křeče. My 
jako čtyři šlechtické rody, pod jeho vládou jsme se 
rozhodly, že pro něj seženeme lék tak účinný, že ho 
žádná nemoc nepřekoná. Lék v podobě čaje z lesních 
plodů a vody jsme musely přivést do varu na ohni. 
Ingredience a pomůcky na čaj jsme získávaly za splnění 
stanovišť. Musely jsme získat kotlík, vodu, oheň a 
dřevo. Lék musel být dobrý a zároveň rychle připravený. Bohužel nezabral a 
odpoledne jsme musely hledat účinnější lék. Lék jsme získávaly v podobě víček od 
pití. Víčka jsme mohli brát po jednom a nesměly jsme použít ruce. Tera po skončení 
hry uspořádala soutěž, ve které bylo např. kdo udrží víčko nejdéle v ruce. Karel IV. 
však své trápení vzdal. Na jeho počest jsme uspořádaly „Let nad Prahou“. Chodily 
jsme po svíčkách a hledaly informace o Praze. Na závěr byl historický kvíz, který 
zvládlo jen pár lidí.   
PS: Ten den byl naprosto super!     Mánička 
Čtvrtek a Pátek 12. -13.7. Byl puťák, kdy jednotlivé rody bojovaly o královskou 
korunu. Dotyční, vám poví samy.  
Sobota 14.7:Veverka si spokojeně leze po stromě, voda plyne v řece dál jako náš čas 
na tábořišti. Tábor se za pár chvil stane jen příjemnou vzpomínkou na letošní 
prázdniny. Ano je to tady. Den odjezdu, den, kdy přijedeme domů naprosto špinavý, 
ale stejně spokojení a šťastní, plní zážitků a historek, o které se budeme dělit s rodiči, 
babičkami, dědečky a kamarády.  Po snídani, zde vznikla panika. Všichni běhají 
z místa na místo a hledají své poslední věci, které vytrousily za celý tábor. A pak už 
jen tu hromadu věcí narvat do kufru. Naposledy zkontrolovat bordel jámu a hurá do 
Telče na nádraží. Pak se nacpat do autobusu a jet domů. Krajina mě míjí a místo 
stromů se objevují první budovy v Brně. A jsme konečně tu. Jsme doma!  
       Jíťa 
 
Narozeniny:   

Tento měsíc má narozky pouze Lucinka. Tak, Hruši, přejeme vše 
nejlepší a pořádně to oslav. ☺ 

 
Lucka Doležalová  6. 9. 2000 

 
 

Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935) byl český kníže  
a světec, který je považován za hlavního patrona české země, symbol české státnosti a 

patrona českých skautů. 

Byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou. 
Jako kníže, po porážce saským králem, dokázal zachovat 
suverenitu českého státu a založil chrám sv. Víta, hlavní 
kostel knížectví. Byl zavražděn ve (Staré) Boleslavi, sídle 
svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Po 
smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou zbožnost 

(vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, otroky a 
vězně, stavění kostelů, kácení šibenic a model ap.) a posmrtné zázraky. Později 
se stal symbolem českého státu.        
 Jája 

Jak si Janka užívala na severu aneb Roverway 2012 

To jsem si tak v prosinci četla stránky Junáka a v tom najednou: Roverway 
2012 – Finsko! Protože jsem už jednou měla možnost, zažít atmosféru tohoto 
celosvětového setkání roverů a rangers, netrvalo to dlouho a už jsem byla jednou 
z účastnic. Jenomže z celého Brna se žádný další účastník nenašel (a Šmako byla – 

věřte nebo ne - na takovou akci moc stará), tak 
jsem sehnala partičku lidí z Prahy a okolí a 
zanedlouho na to už jsme seděli v letadle do 
Helsinek, které jsme potom vyměnili za vlak až 
za polární kruh! V malebném městečku 
Rovaniemi se konala úžasná zahajovací 
ceremonie přímo v domečku Santy Clause! 
Odtud jsme se vydali (spolu s Řeky, Italy, 

Němci, Belgičany a Španěly) objevovat krásy Laponska ve fantastickém národním 
parku Korouoma. Samotná hlavní část setkání se však 
konala opět na jihu, kam se jelo úžasných 8 hodin 
napráskaným vlakem… Alespoň že finská krajina je 
opravdu něco ke koukání! V kempu Evo se nás sešlo na 
4000 skautů a skautek z celého světa! Každý den byl nabitý 
program, mohli jsme rozbít auto palicí, zaskákat si na 
skákacím hradě, vyřezat cokoliv ze dřeva, prodiskutovat 
předsudky o lidech z jednotlivých zemí nebo se jen tak bavit 
při ohromné srandě zvané Silent Disco (každý dostane sluchátka, do kterých mu hraje 
hudba a může si libovolně tancovat, aniž by rušil okolí… tohle nás tam provádělo 
třeba 1000 zároveň!). Jenomže každá super akce někdy končí, tak tomu bylo i 
s Roverway a já se po krásných dvou dnech chození po Helsinkách a hádkách 
s Lufthansou vrátila zpět do krásného Brna, abych všem o této mé expedici mohla 
vyprávět!  Vaše Janka 



 
 

Zprávy ze střediska 
• Naše středisko o letních prázdninách uspořádalo jeden dívčí a jeden 

chlapecký tábor u obce Kostelní Myslová u Telče  v celkové délce pět týdnů. 
Oba tábory proběhly za velmi slušné účasti dětí do 15 let a bez jakýchkoliv 
vážnějších komplikací. Za jejich uspořádání patří velký dík vedení dívčího 
oddílu v čele se Šmako a vedení chlapeckého oddílu včele se Syslem. 

• Zbývající tři týdny prázdnin jsme naši táborovou louku a materiál pronajali 
dvěma spřáteleným občanským sdružením 

• 25. 8. jsme táborovou sezónu 2012 ukončili, táborové vybavení bylo zčásti 
uloženo v místě tábořiště a zčásti ve skladu v Brně. 
 

     Štěpán, zástupce vůdce střediska 

Automobiloví zachránci 
Jak jistě víte, tak v poslední Bílé směsi, jsme vás prosili o půjčení autíčka. 
Byly jsme už opravdu zoufalé, když v tom nás maminka, Evči Brzobohaté, 
zachránila a to do slova. Jelikož bez auta na táboře by to bylo hodně těžké. 
Takže si myslím, že vám patří opravdu velký dík, a to mluvím jistě za 
všechny, jelikož všechny nákupy, hry, cesty do nemocnice, by se bez tohoto 
auta opravdu neobešly. 

 
Každý by si mohl říct, že jedno auto by mohlo stačit, ale 
jelikož jsme holky a máme spoustu krámů a představa toho, 
že bychom to táhli na zádech, je nepředstavitelná. Tak je mi 
ctí za mě a veškeré mé „potřebné“ věci poděkovat panu 
Pokludovi za skvělé zařízení odvozu našich serepetiček.  

 
Děkuji tedy oběma, velice si vážíme toho, že to pro nás děláte.  
    Šmako a táborové oblečení, plyšáci, atd. 
 
BLÁŇA PÍŠE O ČEKATELKÁCH … 
 
Asi to ani nevíte, ale od letošního května se účastním čekatelského kurzu, abych byla 
opravdu důkladně vzdělaná :-) Znamená to jeden víkend plný přednášek, 10 dní v létě 
s na minutu rozpočítanými přednáškami od rána do večera a dva zkouškové víkendy se 
zkouškami a testy od rána do večera. Nejspíš si říkáte, že je to fakt nuda, jenže je to 
právě naopak!  
Na kurzu je nás deset frekventantů z celé České repupliky, takže jsme se nikdy 
předtím neviděli. A tak skvělé lidi prostě jinde než ve skautu nepotkáte :-) Zrovna na 
letní části jsme si užili ještě víc srandy než na táboře, a to už je teda co říct. Když jsem 
se doma před odjezdem čvachtala na sluníčku v bazénku, strašně se mi tam nechtělo, 

 
 

ale hnedka, jak jsem dorazila, tak mi bylo líto, že už za deset dní budu muset zase 
zpátky do Brna. Jestli chcete vědět, co se na takovém kurzu kromě sáhodlouhých 
zápisů, od kterých upadávají ručičky, dělá, tak jsme třeba během dvou hodin zařizovali 
celou výpravu (a taky platili předem složenkou, což je fakticky zlo - já ji zkazila jen 
jednou a jsem za to šťastná), odjeli na tu výpravu a vrátili se zpět a dalších několik 
hodin vytvářeli pokladní knihu. Většina z nich byla samozřejmě plná chyb, tu moji 
nevyjímaje. Při maskovačce autohavárie by nám zase prý zemřel řidič, kterého jsme 
celého zmodralého nechali nedopatřením 10 minut bez povšimnutí. A ani ve 
skautských dovednostech zrovna nevynikáme; neměli jsme ani potuchy, že skautský 
kroj má připomínat rytířskou košili a že domovenku máme nalevo podle rytířského 
erbu..Ale za chvíli to samozřejmě budeme mít všechno v malíčku :-) 
 

A Bláni moooooc držíme pěsti, aby to dobrře zvládla, jelikož to není nic 
jednoduchého!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Bláňa 
 

Naše bývalá vedoucí Alba porodila 19.8. nádhernou holčičku Amálku, gratulujeme 
(blaho) ☺ A je opravdu nádherná, dneska jsem si ji před kostelem  chovala!! Šmako 

 
 

Plán akcí na školní rok 2012/2013 
 
Září 
5. oddílovka (Šmako, Mate) 
7. strašidýlka na Bílendě (Šmako) 
16. výlet (Káťa) 
21. veselý pátek (Jíťa) 
 
Říjen  
3. Oddílovka (Káťa, Sheia) 
5. - 7. výprava (Bláňa) 
13. výlet světlušky a babyskauti (Jíťa) 
25. - 28. Podzimky (Janka, Týna) 
 

Listopad 
 7.  oddílovka (Ivča, Míša) 
17.  Brigáda a drak (Šmako) 
23. a 24. Plavání (Lucka st., Ewa ml.) 
27. Bílek (Míša) 
 
 

 
Prosinec 
5. oddílovka (Peťa, Ewa) 
7. / 9. Mikuláš dělnák (Štěpán)  
8. Mikulášský výlet (Ivka) 
15. Dílny (Sheia, Mate) 
16. Besídka (Ivka) 
23. Betlémské světlo – Vídeň (Janka) 
24. Betlémské světlo (senioři a půlnoční) Janka 
 
Leden 
3. a 4. divadlo/planetárium 
9. oddílovka – (Ivča, Lucka) 
12. tělocvična – (Týna) 
27. odpoledne bobo/bruslení – (Peťa, Míša)  
 

Pokud nemáš fotogenickou paměť, tak si tento plán vyvěs na dobře 
viditelné místo. 


