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Přeji překrásný aprílový den! 
Slovo apríl nebo spíš jeho význam opravdu letos 
nezklamal. Počasí, které vidíte, za svými okny se nedá 
jinak nazvat. Můžeme jen doufat, že tento aprílový vtípek 
za krátko přejde.  
 A aby neskončila řeč jen u počasí, prozradím vám, co 
všechno můžete najít v tomhle suprovém čísle. ☺  
Nejen, že tady najdete pozvánky na akce v tomhle měsíci, 
které budou legen… počkejte si…. dární.  Ale taky si 
zavzpomínáte na akce z března.  
PS: Být tebou, četla bych tuto směs poctivěji,  než kdy 
dříve! ☺  

Příjemnou zábavičku vám přeje   
                                                             Jíťa 

 
Duben 

• 3. 4. - Oddílovka 
• 6. 4. - Výlet s rodiči 
• 29. 4. -  Karaoke 
• do 30. 4. odevzdat peníze na tábor 
• V květnu oddílovka není – z důvodu státních 

svátků 
• 3. – 4. 5. - Svojsíkův závod – pro skautky 

(přihlášku odevzdat) 
 
www.30dbo.cz  bilasmes@centrum.cz 
 

Objednávka z JUNu 
 
Vzhledem k tomu, že už se mají odevzdávat 
přihlášky na tábor, je taky důležité zmínit 
nezbytnou součást vybavení, a to kroj. Do 
konce dubna budu přijímat objednávky 

nejrůznějšího typu od samotného kroje až k turbánkům. 
K výběru vám pomůže tento web:  http://www.junshop.cz                         

Pokud má někdo zájem o nově vyráběné dámské/holčičí  kroje s trošku jiným 
střihem, dají se vyzkoušet v Brně- nadace Veronika (Pánská 9). Objednávat 
taky u mě na této adrese: terkablaz@seznam.cz 
 

Na všechny objednávky se těší Mate ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Slovo vedoucí 
Tak dneska je neděle, den velkého svátku (Hod Boží 
velikonoční) pro všechny věřící. Hlavně je to den, kdy se mnozí 
ateisté (ti, kteří nevěří v Boha) stávají doufajícími a věřícími. 
Ptáte se proč? Protože počasí, na které jsme zvyklí v zimě, nějak 
přetrvává do jarního období.  Myslím si, že v dnešní době často 
chceme něco hned i za předpokladu, že je to mnohdy nemožné a 
tak se chováme jako rozmazlené dítě. Jenže tohle je taková 

zkouška toho, jak jsme „vychovaní“, možná i pokorní. Musíme najít totiž v tom 
počasí nějakou tu výhodu. Můžeme si taky pomoci skautským zákonem, 
slibem. Napadá vás, kde se o tom píše? Samo sebou i světlušky, to tam mají☺. 
Tak se koukni, ať víš – a pokud si nevíš rady, obrať se na mě, či na svou 
rádkyni. A až to najdete, nezapomeňte se tak chovat.  
 Proto doufám, že budete ukázkou správné „věřící“ skautky/světlušky a budete 
všem vzorem či světlem, v této, ne zrovna ideální době. Výhodou je to, že se 
můžeme scházet i tak, jelikož do klubovny nám neteče, ba dokonce je tam 
teplo. Tak už se těším na všechny na oddílovce, výletě nejen pro rodiče, či na 
karaoke. 
Vaše věřící, doufající, svítící, zapálená, nadšená, milující Šmako ☺ 
 
 

 

Hrozí nebezpečí!!!  

Hrozí potenciální nebezpečí ve světě, musíme se všichni zachránit a 
utéct ze zemského povrch, třeba do podzemí! Abyste se dozvěděli více 
informací a měli super vybavení na táboře, musíte sbírat mince, které 
získáte chozením na akce, psaním článků do BS a za bodování. 
Takže, kdo získá hodně mincí, bude to výhoda pro něj i pro družinku 
na táboře. 
 



 
Vévodkyně z Cambridge Kate se mrazu nebojí, strávila den ve skautském 

táboře 
Představili jste si, že by někdy mohla princezna chodit do skautu? Rozdělávat 
oheň? Či se ukázat na našem táboře? Na všechny otázky si můžete odpověď 
ano, teda až na tu poslední. Jelikož Kate opravdu vyrazila na skautský tábor 

v naprosté zimě, upekla si hada z těsta a 
pak se se všemi vyfotila. Bohužel je Kate 
z Anglie a neumí česky, protože to je jistě 
jediný důvod, proč nezavítala přímo 
k nám. ☺ Nebo jí můžeme zkusit napsat, 
jestli náhodou nepřijede i k nám na tábor, 
i když v létě bude mít už asi plné ruce 
miminka.  
"Byla to legrace, ona je opravdu milá. 
Můžu říct, že si to užívala. Byla jako jedna 

z nás. Tohle skauting dokáže, je tu úžasná atmosféra," řekla osmatřicetiletá 
Becky Coates. Skauti věří, že její návštěva povzbudí dospělé lidi, aby se k ní 
připojili.  
        Šmako 

 
Zdroj: http://revue.idnes.cz/tehotna-vevodkyne-z-cambridge-navstivila-skautsky-tabor-pz2-

/lidicky.aspx?c=A130323_125652_lidicky_nh 

 
 

ČOKOVÝLET S RODIČI  
6. 4. 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, 50Kč 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 :-) Za špatného počasí či dokonce za sněhu ovšem 
doporučujeme nechat kočárek doma – týden před výletem zde totiž leží 
někdy i víc než 20cm sněhu a je třeba s ním počítat, i když v Brně nebude. 
 
Na všechny se těší Jíťa a Bláňa 
 
Kontakt: Bláňa – 774 308 632; iceblanice@seznam.cz 
 Jíťa – 606 153 204; Jituška.bousek@seznam.cz  
 

 
Karaoke 

 
Vždycky ses chtěl/a stát popovou hvězdou? Teď máš 
příležitost! Pokud si chceš jít zazpívat, nebo se jen pobavit, 
přijď 29. dubna v 16.00 na klubovnu! Předpokládaný 
konec v 18.00. 
 

Bude se těšit Mate (mob. 607 119 651) & Peťa 
( mob. 774 584 113) ☺ 

 
 

 
Výlet do Chlébského 
 

Odjezd na Chlébské byl v pátek 22. 3. 2013. Jelo 
nás asi 20. Večer jsme nejdřív hrály hry, pak byl film 
„Mikulášovy patálie“. V sobotu jsme šly na výlet na 

bledule, cestou jsme nacvičily ošetření a odnesení 
zraněného a hrály hru s kolíčky. K večeři jsme si 
uvařily špagety a nacvičily scénku s první pomocí. 
Všechny jsme spaly v jedné chatce. 
 V neděli po snídani a po hrách jsme šly na 
vlak a jely domů. Cestou jsme se stavily v cukrárně. 
 Výlet se mi moc líbil, těším se na další. 
 
        Klárka 



Veselý pátek aneb Jak z tetrapaků vyrobit pěněženku 
 
Psal se březen roku 2013, ten den svítilo sluníčko a vypadalo to, že už je tu 
konečně jaro. Pár skautů a skautek se sešlo v klubovně pod Bílou horou. A pod 
vedením Bláni se pustili do nelehkého 
úkolu: přeměnit odpadek v peněženku. 
Na začátku se na stole válely obaly mlék 
a džusů. Ale za chvíli se tyto nevzhledné 
věci začaly proměňovat v moderní 
peněženky. Stačily k tomu jen nůžky, 
lepidlo, barevný papír, lepicí pásky a 
šikovné ruce. Objevovaly se tu 
peněženky žluté, zelené, bílé, 
z krokodýlí kůže, DC-peněženky nebo 
třeba pruhované. Za výrobky by se ani nejpřednější světové značky nemusely 
stydět. Nakonec každý účastník domů scházel s pěknou peněženkou v kapse.
         Káťa 
 
Něco ze skautských časopisů 
 

Roverský kmen 
Asi si teď všichni myslíte, že tady budu psát o našem samozřejmě skvělém 
roverském kmeni, který nese jméno Tilia, ale odpověď, že budu psát o časopisu 
pro rovery a rangers s názvem Roverský kmen, je správná! Letos se mi totiž 
dostal poprvé do rukou. A můžu říct, že přetéká samými kvalitními články! Je 
jich tam tolik, že jsem to ještě ani nepřečetla celé. 
Například článek o Dni zamyšlení, který byl, jak všichni určitě víte, 22. února. 
Nedávno se WAGGGS (celosvětové sdružení skautek) rozhodl, že pro tento den 
zavede téma nějakého světového problému, kterým se zabývá OSN (Organizace 
spojených národů), jde o tzv. rozvojové cíle tisíciletí. Letos jsou dva takové cíle 
– snížit úmrtnost matek při porodu a úmrtnost dětí mladších pěti let, jde tedy 
především o rozvojové země. 
Kromě zajímavých článků si můžete například s pomocí tohoto časopisu uplést 
koš z proutí ;). 

Sheia 

 



 
Co znamená, když se řekne „Svojsíkáč“ 
 
Svojsíkův závod je soutěží pro všechny skautky a skauty, 

které se pořádá každé 2 roky. V posledních pár letech 
došlo k úpravě závodu, aby se mohl každý nějak zapojit. 

Proto se skládá až z pěti modulů (dle konkrétního kola), které vytváří 
pestrý a rozmanitý závod. Základním modulem je tzv. Závod (souběžný 
závod všech družin, úkoly z praktického života vyžadující spolupráci 
družiny), dále pak tzv. Brány (kde úkoly plní jednotlivci podle hesla 

„každý umí něco“). Dalším modulem je Táboření (stavění stanu, 
rozdělávání ohně vaření jídla…) nebo Výprava (putování terénem, plnění 

úkolů…). 
 

V tomto kole budou modely: před závodem (vytvořit video), modul 
přežití, modul závod a zpětná vazba. Naše středisko se také podílí na 

přípravě, takže vám mohu potvrdit, že se máte na co těšit! 
 
 

PŘIHLÁŠKA NA SVOJSÍK ŮV ZÁVOD 
 

Přihlašuji svoji dceru ..................................................................., 
narozenou …...................................... na Svojsíkův závod, který se koná 
od 3. 5. do 5. 5. 2013. 
 
Přihláška je závazná, zúčastnit se mohou pouze týmy s určeným počtem 
členů a proto je nezbytně nutné, aby byl tým kompletní. 
 
V ….............. dne …............. 2013        ...................................... 

podpis zákonného zástupce  
 
 
 

JO a pozooooor! Nezapomeňte odevzdat peníze na tábor 
do konce dubna! 

Vtipy 
 
Spíte při otevřeném okně, jak jsem vám minule radil?" ptá se lékař v ordinaci. "Ano." 
"A zmizela ta bronchitýda?" "Zatím jen počítač a mobil." 
 
Kolem Země letí planetka z daleké galaxie a říká: "Holka, Ty vypadáš hrozně. Není Ti 
něco?"A Země smutně odpoví: "Jo, je to vážný,. Chytla jsem lidi!" 
 
Přijde ustrašený pacient k recepci zubního lékaře: "Dobrý den, jdu si domluvit zubaře." 
"Promiňte, ale on je právě.." "To je skvělé, a nevíte, kdy tu zase nebude?" 
 

Jde slon a mravenec po pušti a slon řiká: "Já mám žízeň." A mravenec: 
"Neboj, já mám ještě plnou flašku."  
"Paní Silná," povídá lékař pacientce. "S tou obezitou budeme muset něco 
udělat.V prvé řadě byste měla začít s lehkou atletikou."  "A s čím 
konkrétně?" "Přeskočit oběd a večeř 

 Mate¨ 
 
Narozeninky: 

 
5. 4. 2004 –Ivča 
Bakešová 
3. 4. 1998- Mate 

    30. 4. 2001- Dáda 

7. 4. 2006 - Teuška Máchalová  
7. 4. 2001 - Anička Rot. 
7. 4. 2003 - Lenička Rot. 
1. 4. 2005 - Adélka Stehlíková

 
Teda koukám, že vás tento měsíc, ale je! ☺ Tak všechno nejlepší kočky a plné 

pupky dortíku.      Jíťa 
 
Něco na luštěníčko:  
 



Představení další družiny – tentokrát světlušky 
Družinka Kopretin:  

 
Ráda bych vám představila naši družinku, která má tu čest nést jméno 
Kopretiny. Náš pokřik zní „Veselé tváře, dobré činy jsou 
zásady kopretiny“. Naše družinka se skládá z devíti členů 
Veve, Klárka, Kája, Sisi, Nární, Anička Rot., Lucinka, 
Nikoletka a Teuška a dvou rádkyň Lucky a Jíťi.  
Máme schůzky každou středu od 17:00 do 18:30.  
Tento půl rok máme za téma poznávání Brna a jeho 
pověstí. ☺ Už známe např. Pověst o Brněnském kole, O 
Brněnském drakovy a O Petrově. Do budoucna chystáme malou soutěž jen pro 
nás a ptáte se, v čem to vlastně budeme soutěžit? Raději se posaďte, protože je 
to pecka.☺ Budeme soutěžit v KPZkách. KPZka je Krabička Poslední 
Záchrany pro ty, kdo tuto krabičku neznají. Cíl naší soutěže je vyzdobit a 
hlavně co nejlépe vybavit KPZku.  Tak uvidíme, kdo bude vítězem.  

Jíťa 
 
Zprávičky ze střediska 

- Magistrát města Brna v březnu chválil dotaci na činnost střediska v roce 
2013 ve výši 50 tis. Kč a dotaci na obnovu základny Chlébské ve výši 
20 tis. Kč 

- Žádost střediska o grant na pořádání dětského dne u Nadace Veronica 
byl zamítnut 

- Střediskový tým ve složení Vilém, Krtek, Desert a Štěpán se zúčastnil 
okresního skautského bowlingového turnaje 

Štěpán, zástupce vůdce střediska 

Recenze na kino 
V únoru jsme se vydali do kina Lucerna na parádní 
animák Čtyřlístek ve službách krále. Muselo to být 
velké lákadlo, protože se k nám nečekaně přidaly i holky 
z 30DBO. Nakonec jsme se v hojném počtu 16 lidí 
uvelebili v sedačkách Lucerny a užívali si super film 

plný zábavy a nejednoho dobrodružství! ☺ 
Akci hodnotím jako moc povedenou a těším se na další kulturní zážitek!
      Míša 
 
 
 
 

 
 
Komiks od Blaničky ☺ 

 


