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V tomto hektickém a příliš rychlém životním stylu bychom 

se měli umět občas zastavit a podívat se kolem sebe. Může 

nás to i dokonce mile překvapit. Přesně tohle se mi stalo 

teď nedávno, když jsem se zakoukala z okna u snídaně a 

všimla si, že stromy už nemají jen holé větve, ale i zelené 

listy.  

Natolik mě to překvapilo, vlastně ani nevím co víc, že už je 

tu konečně jaro, i když je letos jaké chce, nebo to, že jsem 

byla až na tolik časově zatížená, že jsem si ani nevšimla, 

jak to venku vypadá?  Aspoň jsem si konečně vyzkoušela 

jaké to je probudit se ze zimního spánku,  ☺ proto rada zní: 

zastavit se a číst si novou Bílou směs a pak se rozhlídnout 

kolem sebe.  Tak přeji příjemnou zábavu! ☺  Jíťa 

 

Červen: 

 

• 2.6. - úklid Bílé hory 

• 5.6. -  závěrečná oddílovka 

• 9.6. - plavání s Káťou 

• 19.6. - informační schůzka o táboře 

• 15.6. - výlet pro rodiče s přespaním 

• 29. – 13. letní skautský tábor 

• 14.9. - svatba Šmako a Pekoše 

 

www.30dbo.cz  bilasmes@centrum.cz 

 

Informační schůzka o táboře 

Jelikož přihlášky a placení, už máte 

ve většině případů za sebou, tak se 

můžeme vrhnout na příjemnější část 

a to informace pro rodiče ohledně 

tábora. Největší přísun informací dostanete na schůzce 

tomu určené, která bude 19. června v 19 hod. v naší 

klubovně. 

http://www.30dbo.cz/
mailto:bilasmes@centrum.cz


Účast není povinná, ale vhodná zvlášť pro nováčky. Dozvíte se, co 

budeme mít za celotáborou hru, na co si dát pozor při balení, dostanete 

seznam věcí a další zdravotnickou dokumentaci, ukážeme vám, v čem 

spíme a kam se podíváme na výlet. Také vám představíme vedoucí, kteří 

pojedou letos nově. No bude to jistě velice zajímavé a nejlepší na tom 

bude to, že se zase uvidíme! 

Tak už se na vás těším, za vedení Šmako 

 

Slovo vedoucí 

 

Zdravíčko, slovo vedoucí tento měsíc mělo velice důležité 

rozhodnutí. Ten kdo mě zná, tak ví, že toho hodně namluvím, 

tak se taky může stát, že člověk občas vypne a neposlouchá, 

o čem přesně mluvím☺, ale tento měsíc jsem dostala takovou 

otázku, u které nastala chvilka ticha. Nebylo to na zkoušce 

z kardiologie, ale bylo to ticho na žádost o ruku. Normálně je 

to tak! Byla jsem požádána, jestli se stanu manželkou, paní a atd.  

NO, a jelikož na takovou věc není moc jiných odpovědí, jak ano, tak 

jsem řekla: „ no jasně“, takže vám s radostí oznamuji, že se budu 14. září 

vdávat. Budu si brát Pekoše.  

A já mám na tebe, no prostě na všechny členky, nemalou prosbu 

spojenou se svatebním dnem… 

Slyšeli jste někdy, proč družičky chodí s nevěstou? Já jsem si to našla a 

ten důvod je prostý, aby ochránily nevěstu před zlými duchy. Sice 

nevím, co je na tom pravdy, ale pokud někam jde skautská vedoucí, tak 

nemůže mít jen tak nějaké obyčejné družičky, ale musí mít skautské – 

tedy ve skautském kroji! Pokud budeš chtít „chránit“ svoji vedoucí, tak 

se koukni na článek od Káti, jsou všechny informace. A na vás ostatní, 

rodiče a přátelé Junáka, se budu tuze těšit na svatbě nebo na schůzce pro 

rodiče ohledně tábora. 
 

Úspěch na závodech ve skautském světě aneb Třicítka válí! 

 

Byla bych nerada, kdyby mezi osobními novinkami 

zanikly úspěchy našeho oddílu na skautských a 



světluškovských závodech. Jelikož byly opravdu ohromné.  

Naše světlušky se zúčastnily závodů o Totem Supa 

Bělohlava a o Lucerničku světlušek, kde byly na úžasném 

třetím místě. S vysokým bodovým ohodnocením, bohužel 

nemůžou nikam postoupit, jelikož to byl závod pouze 

Brněnský, ale alespoň takto víme, že máme ohromně 

šikovné ty naše světlušky. 

Oproti tomu skautky dokázali trhnout úplně jinde pochvalný rekord, a to 

že na závody došly všechny konvalinky a bledule v plném počtu. 

Myslím si, že 3 družinky z jednoho oddílu je naprostý rekord.  

Tak vám všem moc děkuji, že jste tak krásně reprezentovali 

„třicítku“. Jsem na vás moc hrdá!!  
       

 Šmako 

 

Návod na přežití teplých dnů 

 

Problém: Je ti teplo a máš pocit, že vana je na 

potápění moc malá?  

 

Mám tu pro tebe jednoduchý návod, jak 

z toho. 

1) přečti si tento článek a zaškrtni si 9. 

6. v kalendáři. 

2) Vytáhni ze skříně plavky. 

3) Nachystej si ručník, mýdlo, opalovací krém, 50 Kč (pokud ti je 

méně než 15) nebo 70 Kč, kontakt na rodiče a jízdenku na 45 

minut. 

4) Přijď na sraz 9. 6. 2013 v 14:00 na Starou Osadu. A rodičům 

vyřiď, že návrat je v 16.30 hodin tamtéž. 

5) A pojď se s námi koupat… ☺ 
 

 

Koupání bude venku. Pokud bude ale špatné počasí, tak půjdeme do 

vnitřního bazénu. 



Pozor!!!  Tento návod k použití by se měl uchovat na bezpečném místě 

k pozdějšímu nahlížení. 

V případě jakéhokoliv problému volejte Káťu: 776060124 
 

 

ČOKOVÝLET S RODIČI 

15. 6. 2013 
Přichází jedinečná příležitost spojení příjemného s ještě příjemnějším! Na 

letošním výletě pro rodiče nejenže strávíme den v krásné přírodě, ale navíc se 

u toho budeme zaobírat především čokoládou!  

 

Sraz: 8.00 na Staré osadě (odjezd 8.15) – autobus č. 201, do 

zast. Březina, Lhotky, rozcestí 1.7   

Návrat: 15.48 tamtéž – autobus č. 201 ze zast. Ochoz u Brna, 

Říčky, rozc. (odjezd v 15.33) 

 

S sebou: jídlo a pití na celý výlet, rodiče, prarodiče... (není 

povinné :-)), KPZ, pláštěnku, uzlovačku, šátek, 50 Kč děti/ 

60Kč dospělí, blok a psací potřeby 

 

Trasa je dlouhá 10km, převážně po rovince a z kopečka. Je určena i pro 

kočárky, k překonání případných překážek či závěrečného kopce je připraveno 

mnoho pomocníků. :-)  

Na všechny se těší Jíťa a Bláňa 

 

Kontakt: Bláňa – 774 308 632; iceblanice@seznam.cz 

 Jíťa – 606 153 204;  jituska.bousek@seznam.cz  

 

 

Výlet pro babyskauty a světlušky 

 

V sobotu osmnáctého března jsme 

se sešli u Dělnického domu a vyjeli jsme na výlet. 

Dneska jsme zamířili do Mariánského údolí. Účast 

na výletě nebyla nijak velká, ale i tak jsme si užili dost legrace. 

Pozorovali jsme rybáře. Pohladili si oslíky a užili jsme si krásnou nedělní 

procházku.       Káťa 

mailto:iceblanice@seznam.cz
mailto:bousek@seznam.cz


Svojsíkův závod 

 

Uběhly dva roky a už tu byly zase Svojsíkáče. Letos se nesly v duchu 

pirátů z Karibiku. Asi Dvacet pět pirátských družin vyrazilo v pátek 3. 5. 

na cestu za dobrodružstvím. Od nás z oddílu vypravily tři družinky, takže 

jsme měly hojné zastoupení. ☺ Po cestě Brnem jsme sbírali útržky 

mapy, kterou jsme na konci složili. Potom, co jsme úspěšně dorazili na 

místo konání, tak jsme se zabydleli. Večer jsme se podívali na videa, 

která představovaly jednotlivé 

družinky, a šli jsme brzo spát, 

abychom byli připraveni na 

druhý den. Ráno se hrála velká 

hra pro všechny. Asi kolem 

deváté hodiny dopoledne začal 

závod. Děti chodily po 

stanovištích a plnili úkoly. Já 

jsem byla na stanovišti 

s rozděláváním ohně. Asi ve 

čtyři hodiny odpoledne byl konec. Potom už následovalo vyhlášení 

výsledků a cesta domů. Naše holky obsadily šestnácté a desáté místo.  

    Káťa 

 

Městská hra - 18. 5. 2013 

 

Toho dne jsme se sešli na klubovně v 9:00 hodin. Pouštěli jsme si 

ukázku z Drž hubu. O tom bylo také téma akce. Mate nás rozdělila do 

týmů. Měli jsme stanoviště jako Knihovna Jiřího Mahena, Špalíček, 

galerie... Celkem těch zpráv bylo sedm. Byly také chodící zprávy - třeba 

v 15:00 na Špilberku. Dostali jsme od nich léky. V 16:00 jsme měli být 

na klubovně, ale došli jsme pozdě. V Bistru u dvou přátel jsme se mohli 

pořádně najíst. A pořadí? První byl Pádík (gratulujeme!), poté Peťa a 

nakonec Desert. Bylo to fakt božíí, snad si to ještě zopakujem!! 

Tutek :) 
 

 

 



 

Veselý pátek 24.5. 

Sešly jsme se v malém počtu na klubovně a 

celou hodinu a půl jsme vyráběly krásné 

berušky, žirafky a dokonce i jeden látkový 

pytlík na tábor. Všechny jsme si to náramně 

užily a svými výtvory udělaly radost nejen sobě 

ale třeba i maminkám.    Luci Š. 

 

ZOO babyskauti 

 

Jednu krásnou květnovou sobotu se naše 

družinka babyskautů vydala do brněnské ZOO. 

Účast byla celkem slušná, a to 10 prcků a 4 

rádci. ☺ Úspěšně jsme se postupně dostali přes 

turnikety a mohli vyrazit na zvířátka. První 

zastávka ovšem byla u jednoho stánku, kde pán 

nabízel ochutnávku frgálů, snědli jsme, co se dalo, poděkovali a 

pokračovali dál. Některá zvířátka byla schovaná, ale to už tak bývá. 

Nicméně jsme viděli krmení medvěda kamčatského a také medvíďata 

Kometu a Nanuka a spoustu dalších. Je nutné říci, že brněnská ZOO 

udělala opět kus práce a je hezčí a útulnější, ☺ U expozice krokodýlů 

jsme se naobědvali a také koupili nanuky, neb bylo dost teplo. Odtud 

jsme se pomalu vraceli zpátky, kde nám ještě nějací jedinci utekli na 

lanovou dráhu, kam se nesmělo a cesty zpět nebylo, tudíž jsme už 

nestihli žirafy. Všichni ale poučeni, že se má poslouchat, paní jsme se 

omluvili a spěchali na šalinu. Zoo jsem už viděla několikrát, ale je to 

místo, kam se můžu vracet pořád.    Ivka 
 

Závody supa bělohlava: 

 
Bylo nás celkem 7 a vedoucích 5. Závod se konal na Lesné konečné 9. Byly 

jsme třetí z dvanácti, první byli Doffle. Bylo to suprové, chodili jsme po 

stanovištích a ty se jmenovaly podle různých zemí jako např. Čína. Na každém 

stanovišti byly různé pěkné úkoly např. zdravověda, kuželky, zatloukání 

hřebíků a kimovka. Závody jsme si moc užili ☺   Veve 



 

 

Jančino mezinárodní okénko 

 

Tak dneska jsem se rozhodla, že vezmu 

mezinárodní okénko z jiného konce. 

Vzhledem k tomu, že jsem teď mimo 

republiku, potkávám se každý den se 

spoustou cizinců. Často se bavíme o našem volném čase, co jsme dělali a 

co se nám líbilo, když jsme ještě byli malí. Nedávno jsem utrousila, že 

budu muset na začátku července odjet, protože chci jet na pár dní na 

skautský tábor. Nevěřili byste, co pak následovalo za diskusi. Můj 

kamarád Sam z Británie hned zareagoval a vzpomínal na to, jaké to ve 

skautu bylo super, že do něj chodil skoro 8 let a řekl mi, že by jinde tolik 

zážitků neposbíral – na to navázala moje italská kamarádka Sára s tím, že 

vždycky chtěla do skautu chodit, ale že ji rodiče tlačili do baletu a do teď 

toho lituje. K tomu se přidala Anne z Dánska, která se zase divila, že je 

na světě tolik skautů, že i ona sama byla aktivní člen, ale že teď už na to 

bohužel nemá čas, ale hezky řekla, že když skaut jednou skautem je, 

skautem být nepřestane. Tak se z toho mého výroku: ,,Jedu na skautský 

tábor,“ stalo hlavní téma večera. Co z toho plyne? Je nás hodně a 

rozhodně se nikdy nestyďte za to, že jste skautky – je to „cool“ a „in“ ! 

Takže s heslem Skauting pro život  přeju krásný první letní měsíc! 

 

  Vaše Janka, zdravící z Bavorska 
 

 

Narozeninky:  

Tento měsíc slaví:

1. 6. 2001 - Ester 

9. 6. 2007- Laďa 

11. 6. 2007- Ema Donátová  

28. 6. 1999 - Mánička 

 

11. 6. 2000 - Natka 

12. 6. 2006 - Eliška Řiháčková 

10.6. 2007- Jan Šmerda

 

 

 



Roverský kmen 

 

Tak jsem se k tomu dostala znovu. Ani teď vám nebudu psát o našem 

roverském kmeni Tilia, ale zase vám napíšu o časopise pro rovery a 

rangers :). 

Nebojte, nic se nezměnilo, a stále (jak jinak) přetéká a přetéká samými 

zajímavými články. Tentokrát mě zaujal článek s názvem „Postavte si 

katapult“. Holky, to prostě musíme někdy zkusit. Nejde sice o doslovný 

návod, ale kdybychom chtěly, určitě by se nám to povedlo. Také se zde 

nachází spoustu užitečných rad pro nás, rádce a rádkyně, takže až se 

dostanete do tohoto stádia, máte se na co těšit ;). 

Také se zde ale dozvíte velmi zdrcující novinky ze světa. Věděli jste, že 

ve Vietnamu nebo Číně dostávají lidé, co vyrábí batohy nebo oblečení 

pro celý svět, jen 4 Kč za hodinu? Někdy bohužel ani to ne. Až budete v 

roverském věku, rozhodně si nenechte tento časopis ujít! :) 

 

        Sheia 
 

BABYSKAUTI 

 

Naše družina babyskautů je mnohem větší než všechny ostatní. 

Zaregistrovaných nás tam je 25, ale pravidelně nás chodí 15. Snažíme se 

připravit členy na budoucí skautský život. Učíme se základní skautské 

věci, aby všichni byli připraveni ke světluškám nebo k vlčatům. Už se 

zlepšujeme i v hodu míčem! Naší 

celoroční hrou je Rumcajs.  Spoustu 

toho kreslíme a taky hrajeme různé 

honičky.   

A o všechny se hezky stará Sheia, 

Ivka, Hurva a Mate. ☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Návštěva Efety – mentálně postižených 

V pátek ráno, když jsme měly ředitelské volno, jsme se rozhodly udělat 

dobrý skutek – učinit postiženým radost. Já, Bobo a Šimi jsme jely od 

Dělnického domu do Líšně. Tam už na nás čekala moje mamka a zavedla 

nás k mentálně postiženým. Představily jsme se jim a vysvětlily, proč tu 

jsme. Hrály jsme s nimi plno her (například: pantomimu, hry s míčem a 

opékaly jsme s nimi Špekáčky). Celkem jsme tam strávily asi tři hodiny. 

Myslím, že jsme si to všichni užili a těšíme se, až se znovu uvidíme. 

Julča - konvalinky 

Den sesterství – sbírka pro pomoc 

Každý rok se jako obvykle skauti pokusili na den 

sesterství pomoci. Tento rok jsme se rozhodly pomoci 

lidem v nouzi, kteří nemají přístup k čisté vodě. A my 

konvalinky jsme se rozhodly pomoci. Sbíraly jsme 

prostředky pro nejdůležitější věc života, tedy vodu. 

Oslovily jsme spolužáky, učitele, kamarády a rodiče. 

Až nás překvapilo, jak jsme byly úspěšné. Vybíralo se 

totiž pouze po sedmi korunách. V kasičce se nashromáždilo okolo 300 

korun. Doufejme, že jsme jim alespoň trochu pomohly. 

Bobo - konvalinky 

Lemon hledá odnošený kroj 

Máte doma kroj o velikosti 160-170, který už je vám malý? 

Právě ten bych já Lemon potřebovala, protože jsem ještě žádný kroj 

nikdy neměla  

a chci si ho pořídit. Proto vás prosím, kdybyste měli někdo doma kroj, 

který byste mně mohli věnovat, byla bych moc vděčná. Odměna dárce 

nemine                                       

Děkuji. Kontakt: Lemon: 737952050, iguzka@seznam.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Svatba 
Určitě jste si se už dozvěděly ze slova 

vedoucího, že si Šmako bude 14.9. brát 

Pekoše. A my ji v tom přece nenecháme 

samotnou. Půjdeme jí všechny za družičky. 

Proto si prosím rezervujte sobotu 14.9. A co 

si vzít na sebe? To se nemusíte bát, stačí si 

vzít kroj a přijít. ☺ 
Těší se Káťa (a hlavně Šmako s Pekošem). 

 
 

!!PROSBA!! 
Vážení rodiče,  

ani letos, zvlášť při našem nebývalém počtu, se na táboře 

neobejdeme bez osobního auta na nákupy apod., proto se na vás 

obracím s velkou prosbou. Pokud máte nějaké auto, které byste 

mohli postrádat v termínu našeho tábora (29. 6. – 13. 7., případně i 

klučičího 13. 7. – 3. 8.), nebo věděli o někom, kdo by se nám ho nebál 

půjčit, napište nám, nebo volejte ve dne v noci ☺ 30dbo@seznam.cz 

Za celý oddíl Bláňa (774 308 632) 

 

 

Vtípečky  
 

Pokud nevíš co dělat s popcornem ☺ 

 
 

 



Křižovka od Shei: 

 

 

 

 

 



Komiks od Blaničky:   
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