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Slovo šéfredaktorky 
To nám to ale rychle utíká, co? Už je za námi dokonce i 
teplý romantický podzim s padajícím listím… A to je 
škoda, protože už začíná být pěkná zima. Občas ve 
vzduchu cítím, jak se k nám chlad přibližuje čím dál 
rychleji. A to mě trochu děsí, ale co s tím nadělám. 
I v takovém počasí se dá jet na prima výpravu nebo se jít 
pochlubit se svými sběratelskými kousky. A tam vy 
rozhodně nesmíte chybět! Krásně užitý podzim a příjemné 
čtení listopadového čísla přeje  

Mate ☺ 
 
Co nás čeká tento měsíc? 

• 6. 11. - oddílovka 
• 15. - 17.11. - Výprava 
• 23. 11. - Sběratelská akce 

www.30dbo.cz             30dbo@seznam.cz  
 
Slovo vedoucí 

Teďka jsem vyráběla bodování pro 
vedoucí a úplně jsem se lekla, jak 
člověk můžeš zapomenout na důležité 
věci, jako je třeba článek do Bílé 
směsi. Tento měsíc byl velice 
hektický, jelikož jsem celou sobotu 

strávila na Chlébském (to je naše středisková základna). 
Sešla se nás tam spousta, a to kvůli střediskovému sněmu. 
Zde byl náš úkol probrat veškeré problémy a úspěchy 
oddílů, také jsme plánovali novinky. A nejdůležitějším 
bodem bylo volení nového střediskového vůdce, a protože 
nám o tom Štěpán napsal článek, tak to nebudu rozebírat. 
Jen bych chtěla předat chválu, kterou nám Vilém řekl. 
Říkal, že jsme skvělý oddíl, který má spoustu nových 
akcí, také zmiňoval, jak je dokonalé, že se nebojíme 
změn. Mluvil i o tom, jaká je nás spousta v oddíle, ale 
také jak hodně nás chodí na akce. Hovořil o tom, že je rád, 

že nás má. Jak tak Vilda pěl samou chválu, tak jsem byla tak strašně 
ráda vedoucí tohoto oddílu. Poslední dobou mně to přijde čím dál víc 
náročné. Možná je to i tím, že jsem v posledním roce na vysoké, nebo 
taky tím, že se musím víc starat o „domácnost“ – všichni si užívejte 
péči od maminek ☺, nebo taky, že začínám mít potřebu strávit více 
hodin spánku. Když už všechno tohle odložím na druhou kolej a 
vyrábím věci do skauta, tak mě strašně potěší, že mě pak někdo 
pochválí. Tento měsíc, to ale neudělal jen Vilda, ale byly to také holky 
na podzimkách. Když jsme tak šli s Chiquitou a berlemi vzadu, Eliška, 
Julča, Bobo, Šimi a další šli s námi. NO a nevím, jestli se tak nudili, 
ale začali mi říkat velice hezká slova, jak jsem pro ně důležitá. Já v tu 
chvíli jsem byla tak tůze ráda, že jsem členka našeho oddílu! Bylo to 
super! A hrozně moc mě to namotivovalo. A proto si myslím, že 
bychom tento měsíc mohli každý někomu pochválit něco, co třeba 
bereme jako samozřejmost, jelikož to je úplně nejlepší. 
 
Tak směle do toho a já tímto děkuji Marti (naší korektorce – opravuje 
gramatiku celé BS), že si na nás každý měsíc dělá čas a hrdě 
zpracovává naše chyby. ☺ 
 
No a koho pochválíš ty? 
    Tvoje Šmakinka 

Výsledky střediskových voleb 
V každém správném skautském středisku se jednou za tři roky koná sněm. 
Právo zúčastnit se sněmu mají všichni starší činovníci (vůdci oddílů, vůdce 
roverského kmene, vůdce střediska, jejich zástupci, 
členové střediskové rady a čestní hosté). Úkolem 
sněmu je zhodnocení hospodaření střediska, 
účetnictví, výsledky činnosti za poslední tři roky a 
především zvolení vedení střediska na další funkční 
období. Dále se také debatuje nad celostátními 
skautskými tématy, protože střediskové sněmy 
navazují sněmy okresní, krajské a také valný sněm.  
V listopadu proběhl na základě Chlébské střediskový 
sněm MAFEKINGu.  Zprávy o činnosti a hospodaření 
střediska, jakož i zpráva revizní komise, byly jednomyslně schváleny. 



Následovala volba střediskových funkcí, která dopadla takto: staronovým 
vůdcem střediska se stal Vilém Řiháček a jeho zástupcem Štěpán Řiháček. 
Členy střediskové rady byli zvoleni Blanka Adlerová - Bláňa a Ondřej Sáňka – 
Bíďa. Funkci revizní komise bude další tři roky tvořit tandem Jiří Pekárek – 
Pekoš a Petr Zelený – Petrák. Nově zvolený vůdce střediska Vilém na sněmu 

jmenoval výchovnou zpravodajkou Marii Pekárkovou – 
Šmako.  
Věříme, že činovníci  budou dělat čest nejen sobě, ale i 
středisku MAFEKING.  
 

Štěpán, zástupce vůdce střediska 
 
Pozvánka POUZE pro vedení 

 
Milé kočičky, jelikož je toho na nás někdy hodně a 
potřebujeme nějakou tu motivaci, já teda osobně 
určitě. Tak tu vzniká středisková soutěž. V této 
soutěži budeme získávat body za splněné úkoly, 
účast na akcích, či radách a další. Abyste se 
dozvěděly vše potřebné, sejdeme se po oddílovce u 

nás v klubovně , kde se dozvíte vše potřebné. Je důležité tam dojít, jelikož 1. 
kolo soutěže bude probíhat pouze do konce roku 2013.  

Tak se na tebe těším, 19.09, tato středa, tvoje Šmako! 

 

 

Sběratelská akce a divadelní představení 
Ahoj děcka! Všechny vás zvu na další 
sběratelskou akci, která se, co si pamatuji, koná 
každý rok. 

Je to super chvíle, kde se můžete pochlubit 
svými sbírkami, ať už jde o známky, či druhy 

toaletních papírů – je to fuk. Doneste, co 
máte.  A na závěr vám ještě divadélkáři pod 
vedením Míši a Pádíka předvedou hru, co se 
naučili na letošním táboře. Těším se na váš hojný počet 23. 11. v 16.00 

v hlavním sále kluboven! Joker 
 

DRAKIÁDA  

Sešli jsme se ráno na Staré Osadě, celkem v hojném 
počtu.  Odtud jsme se vydaly na Stránskou skálu, kde 
jsme začaly pouštět draky. Nejdřív spíš jen tak na 
zkoušku, ale potom už začaly soutěže o to, čí drak 

bude nejvýš, který bude nejlépe létat nebo který je nejhezčí. 
Následovala hra na samuraje, která nás připravila na Podzimní výpravu. 
Jako další byla štafeta, což bylo velice vtipné sledovat. Když už se blížil 
čas návratu tak jsme se ještě prošly po Stránské Skále a zahrály si 
schovku v suché kukuřici. Byla to opravdu zábava :) 
                                                    Lucka 

Podzimky 
Když jsme přijeli do Svratky, ubytovali jsme se ve zdejší 
škole. Téma letošních podzimek byli SAMURAJOVÉ. A 
tak jsme se rozdělili do týmů. Další den jsme šli na 
celodenní výlet, kde jsme zachraňovali vesnici, šli na 
posvátnou horu, na které jsme rozhodili čaj. Na oběd byly špekáčky a po něm 
jsme si zablbli ve spadlém listí. Poté jsme šli dál. V lese jsme hráli další hru. 
Museli jsme posbírat indicie od vedoucích, abychom poznali nepřátelský 
mongolský kmen. U vedoucích jsme však museli splnit vždy nějaký úkol, aby 
nám ho dali. Když jsme přišli do školy měli jsme supr večeři, a to čínu, kterou 
jsme ,,jedli’’ čínskými hůlkami. Pak jsme dělali draky a šli spát. Ráno po 
snídani šla jedna skupinka do kostela a ten zbytek šel pouštět vyrobené draky. 
Když jsme byli zase všichni, hráli jsme vlajkovanou. Po obědě bylo ještě pár 



her a soutěž o nej…. KPZ. Skoro až na večer bylo vyhlášení a JUNÁK MÁ 
TALENT, který moderovala Julča. Další den jsme už jeli domů. Ten. kdo 
nebyl na podzimkách, udělal určitě hrozně velkou chybu, protože byly 
BOMBASTICKÝ…...     

                                                                 ŠIMI 
Bílek 

Na Bílek jsem se moc těšila, protože jsem byla napnutá, co se bude starším 
promítat. Mladší se dívali Na film Raubíř Ralf a myslím, že se jim to 
líbilo, protože když jsem přicházela na část 
pro starší, odcházeli s úsměvem. A taky bylo 
skoro všechno jídlo snězené.  Se staršími jsme 
se nakonec koukaly na romantickou komedii 
A co když je to pravda. Myslím, že se nám to 
všem líbilo, neodpustili jsme si ani pištění či 
jiné pazvuky, které byly ovšem na místě! 
Podle tatínka Elišky jsme zněly jako fanoušci 
fotbalu. Dokážete si to představit? ☺ Já jsem 
si to moc užila a už se těším na další!  

Mate 
Konvalinkový Lasergame 
No tak tohle bylo boží. Nejdříve jsem objevila na FB příspěvek od Káti, že 
máme být 16.50 na Staré osadě a máme s sebou mít: tepláky, boty dovnitř 
a tričko (tmavé výhodou). Takže přesně v 16.50 jsem byla na Starce a se 
mnou ještě 7 dalších konvalinek. Šalinou jsme jeli na Jánskou 9. A hned 
jak jsme na budově uviděli nápis LASERGAME byly jsme všechny moc 
nadšené. Převlékli jsme 
se a šlo se na věc. Hráli 
jsme dva týmy proti 
sobě (červený vs. 
zelený). V zeleném týmu 
byly: Naty, Lemon, 
Chiquita a Julča. 
V červeném týmu byly: 
Bobo, Šimi, Káťa a 
Maruška. Hra byla velmi 
napínavá a někdy i 
strašidelná, ale 
nešťastnou náhodou přišlo pár lidí k úrazu. Tým, který vyhrál, měl 4100 
bodů a byl to tým zelených. Nejlepší střelci ze všech: Na 1 místě Bobo s 
2500 body, na 2 místě Naty s 2200 body, na 3 místě jsem byla já, Lemon, 
s 1200 body. Všechny jsme se shodly na tom, že to byl nezapomenutelný 

zážitek s těmi nejlepšími lidmi z družinky. Tímto tedy děkujeme Káti, 
která měla tento super nápad nás tam vzít.:-) 
                                                   LEMON 
 

Nové stránky a nový šéf 
 
Možná se vám to ani nezdá, že bychom to jako 
potřebovali, ale Radek byl tak strašně moc 
hodný a začal nám opravovat/modernizovat 
naše oddílové stránky. Jelikož by to mělo být 
jednoduší a jak se říká, změna je život, tak už 
nebude náš webmaster Janka, které ale převelice děkujeme za úžasnou 
péči, ale bude to Sheia. Naznali jsme tak pro její zájem a ono to už 
možná také vychází z toho, že jako Šebestová pracovala od malička 
s utrženým sluchátkem, které by se mohlo zdát jako prapočátek 
internetu… ☺ 
 
Takže teď musím Shei pořád mnoho štěstí a pokud nebude něco úplně 
ideální a rychlé, musíme myslet na to, že až zase tak triviální to není! 
 
Tak hodně štěstí Sheio a děkujeme, že to pro nás děláš! 
 

Za celý spokojený oddíl 
     Šmakinka 

 
 

Výhodné mobilní tarify pro skauty a jejich rodiny A NEB STS (skautská 
telefoní síť) a skautIS (skautský informační systém) 
skautIS (www.skautis.cz)  
je skautský informační systém, kde může mít každý registrovaný člen založený 
účet. Na účtu by si měl každý vyplnit informace o sobě a může si tam nahrát 
fotku. Hlavně účet slouží k obsluhování své STS, pro 
informaci vedení (kontakty), k registraci a správě svých 
časopisů. 
 
Jak si založit účet na skautIS: 
1) www.skautis.cz – založ si účet a pošli Petrákovi 
bezpečnostní kód na peter.green@post.cz, 
2) Petrák ti přiřadí tvůj účet a je to HOTOVO. 



3) Pokud si nevím rady, volám Petráka 722 005 020. 
 
STS (http://krizovatka.skaut.cz/sluzby/skautska-telefonni-sit-sts/) 
je skautská telefoní síť, která je pod operátorem T-mobile. Skauti vyjednali s 
T-mobilem dobré podmínky ohledně mobilního telefonování pro registrované 
skauty a skautky + jejich rodiny. 
Všichni, kdo mají STS, si mezi sebou volají zadarmo. U tarifů jsou volné 
minuty a SMS. STS má rozumný roaming a datové služby. 
 
Jak se přihlásit do STS: 

1) Moje telefoní číslo nesmí být blokováno smlouvou u operátora. 
2) Musím být registrovaným skautem nebo skautkou s věkem nad 15 let 

včetně. 
3) Pořídím si účet na  www.skautis.cz 
4) V záložce STS si přečtu podmínky a objednám si zvolený tarif a 

kontaktuju Petráka 
5) Pokud mám jiného operátora než T-mobile, provede se převod k T-

mobilu a přitom se zachová číslo. 
6) T-mobile zašle novou SIM kartu a pošle SMS až dojde k převodu 

k STS. 

Pokud chcete více informací, jsou na 
http://krizovatka.skaut.cz/sluzby/skautska-telefonni-sit-sts/ nebo můžete se 
zeptat Petráka. 
Pro informaci: V 94. BO má STS kolem 10 lidí + jejich rodinní příslušníci. 
V 30. DBO mají STS 4 lidi + jejich rodinní příslušníci. 
 
Petrák (peter.green@post.cz, 722 005 020) 

 
Narozeniny: 
 

1. 11. – Kája 
1. 11. - Jirka 
6. 11. -  Peťa 

7. 11. – Lukášek 
14. 11. - Lucinka 
15. 11. – Kryštof 

18. 11. - Kíka 
22. 11. – Anička 

 

Tento měsíc vás teda je! ☺ Tak všechno nejlepší! 
 
 
Umíš poděkovat? – aneb  nová nástěnka v klubovně… 

Tak já začnu a doufám, že se připojíš – koukni do 
klubovny a napiš tam něco – pro někoho! Pokud někdo 
uvidí svoje jméno, potěší ho to víc, proto buď konkrétní. 
Poděkování- nejen za měsíc říjen! 

1. Děkuji Jance, že pro nás dělala webové stránky. 
2. Dík patří Radkovi, že si udělal na nás čas, aby 

vylepšil naše stránky. 
3. Mate, tobě chci moc poděkovat, že z jednotlivých článků vytváříš BS 
4. Peťo, děkuji, že jsi pro nás přichystala Bílek. 
5. Dženys – ta drakoška byla Boží. 
6. Luci a Mate, díky vám jsme mohli navštívit Japonsko! Díky za to! 
7. Shei, děkuji za odvahu projevenou ohledně stránek. 
8. Ifko, jsi opora pro naše babyskauty – díky ti za to! 
9. Kačenko, ani ty v tomto výčtu nesmíš chybět, jelikož ti děkuji za 

nemalou podporu při veškerých akcích a nápadech. 
10. Terezko, vážím si tvé radostné přítomnosti na podzimkách. 
11. Bláňo jsi borka, že jsi dojela na sněm a nechala se zvolit do 

střediskové rady! 
Budeš pokračovat?….. Už jsi něco napsal/a na nástěnku?? 
      Šmakuška 

Oční klamy 
 
Najdeš dítě? 

 
 


