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Tak už nám prázdniny rychle utekly a my se opět 

můžeme vrátit do zaběhnutého života. Většina do školy, 
někdo do práce. Za chvíli na prázdniny budeme už jen 
vzpomínat. Určitě se nám bude stýskat po letních 
koupačkách a opalovačkách u bazénu, někomu zase po 
vůni čerstvé smůly na kalhotách. Ale další školní rok 
s sebou přináší spoustu skvělých věcí! Můžeme se těšit na 
kopu dalších bezva akcí a po dlouhé době se zase uvidíme 
se spoustou lidí! No není to super? Každopádně je tohle 
moje první Bílá směs, tak čti pozorně řádek po řádku a 
doufám, že se bude líbit! ☺             

                                             Vaše Mate 
Akce tohoto měsíce: 

• 4. 9. – oddílovka 
• 6. 9. – Strašidýlka 
• 14. 9. – svatba Šmako a Pekoše 
• 18. - 22. 9. – ObRok (roverský kmen) 
• 28. 9. – výlet 

www.30dbo.cz  
 
Poslední svobodné slovo vedoucí 
Zdravíčko, právě sedím v autobuse a jedu od Janky 
z Bavorska a přemýšlím nad tím, že nás všechny čeká 
nesmírně důležitý měsíc. Již ze začátku ve škole zjistíme, 
jestli přibyl nový spolužák, jestli je už ve třídě konečně 
někdo, pro koho má smysl se ráno učesat, či převléct se 
z pyžama. 
A po pondělí bývá středa, ale nebude to jen tak obyčejná, 
ale první středa v měsíci, tedy dlouho očekávaná 
oddílovka. Zde si můžete pořádně zablbnout a ztratit trošku 
vážnosti, kterou ve škole vyžadují. ☺ No jo je to děs, ale 
neboj, už v pátek na sebe hodíme kostým bubáka a 
projdeme si cestu se strašidýlky. 
Nu a pak už je jen třeba vyšperkovat kroj a další sobotu 
vyrazit do kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde se mimo jiné 
maluje, takže uvidíme kostel v naprosto ojedinělé podobě, 
a to nezmiňuji možnost mě vidět umytou a v čistých 
hadrech. Posoudit to budeš muset sama – z pohledu 

družičky. Pokud dojdeš, získáš dokonce placku na svůj kroj! 
A jako vdanou paní mě nakonec uvidíš na výletě, který bude pouze pro náš 
oddíl, poslední víkend v září! 
Tak je jasné, že slovo nuda není slovo pro září…  
    Pac a pusu Marie Šmako Oujezdská 

 
 

První zářijový pátek bude na Bílendě strašit! 
 

Kdy? 6. 9. od 18 do 20 hodin, začátek je před klubovnou , 
akce je pro všechny od 4 let. 
O co jde? Budeš si moct projít strašidelnou cestu přes Bílou 
Horu. Na cestě se potkáš s nejrůznějšími strašidly, které pro 
Tebe budou mít nachystané hry a na konci určitě nejen sladkou 
odměnu. Na rodiče také pamatujeme – po celou dobu akce se 

bude na klubovně grilovat a promítat fotky z našich akcí. 
Co s sebou? Převlek za strašidlo, 10 Kč na symbolické vstupné. A můžeš 
s sebou vzít klidně všechny kamarády. 
 
Od 20 hodin proběhne na klubovně „Rej strašidel“, kde se budou podávat 
roztodivné strašidelné drinky a hrát patřičná hudba! 
 

Tak přijď, ať to stojí za to! 
 

Tera a Štěpán 
Svatba 14.9. 

Byl jednou jeden tmavovlasý kluk a jedna tmavovlasá 
holka. Oba to byli skauti. Ona chodila k holkám a on ke 
klukům. Potkávali se na společných akcích. Jednoho dne 
si padli do oka a začali spolu chodit i do kina, na zmrzku, 
do Ikei … Od té doby už uplynulo pár let a oni to spolu 
pořád pečou a nikdo z nás si je nedokáže představit 
samotné. 
O kom je řeč? Každý snad pozná, že o Šmace a Pekošovi, kteří se už 14.9. 
berou. Což je cuby dup. A všechny nás zvou na svatbu, abychom je přišli 
podpořit. Proto neváhej. Obleč kroj a dojdi 14.9. v 10:25 vlevo od kostela 
v Židenicích. 

http://www.jiricekamarunka.cz  
  Káť 



Svatební oznámení Pekoše Šmako 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud se ti oznámení tůze líbí, tak napiš Šmako emaila a ona ti ho ráda 
dodá v 3D podání ☺ (smako@centrum.cz) 

 

Výlet 28.9. 
 
Umíš velrybsky? Poznáš želvu? Umíš skákat po medúzách? Jo? Tak to 
hledám právě tebe. Ztratil se totiž Nemo. Pojď ho s námi hledat, ať se 
může vrátit domů. 
Sraz: 8:30, Brno – Židenice nádraž 
Návrat: 18:00, tamtéž                                          
Kde: Moravský kras 
S sebou:  pláštěnku, pití a jídlo na celý 
den, papír, tužku, 120 Kč, pevné boty a teplé oblečení. Navštívíme i 
jeskyně. 
Víš co dělat proti naštvanosti? Měl bys přijít, měl bys přijít...když nevíš 

co, tak dojdi. 
A nezapomeň: Ryba je kámoš, néé žrádlo.                                                      

Káťa (776060124) 
 

 
 



Zde jsou všechny zápisky z tábora, které mi byly poslány☺  
Zbytek bude v další směsi! 

 
První den tábora 

Dne 29. 6. 2013 (sobota) jsme se sešly v 9 hodin před hodinami na nádraží. Šly 
jsme na nástupiště, ovšem musely jsme jít na jiný vlak. Dojely jsme do Telče a 
z Telče jsme šly do Kostelní Myslové a odtud do tábora. Rozdělily jsme se na 
ty, co dělaly krokve na stany a na hrabače. S Chiquitou, Naty a Popy jsem 
hrabala u ohniště. Hurvínek nám sekal a my jsme hrabaly. Když bylo vše 
hotovo, mohly jsme se zabydlet. Následně byl na večeři guláš.                          

Tutek ☺ 
 

Třetí den tábora, den se Šmakinkou 
Ráno byla rozcvička: kdo toho na sebe nejvíc obleče (na skupinky). Jako 

zahájení jsme si vyrobily obálky se skautskými zákony. Poté jsme na papír 
napsaly rozdíly mezi povoláním a zaměstnáním. Dále jsme se učily přísahu. A 
potom se v lese odehrála hra se škrabači plísní. A také hra se stanovišti: Bláňa- 

uzly, Jíťa- kimovka, Jaro- natahování gumycuků, Šmako- 
stavění krabic, Káťa- štafeta. Také jsme po obědě měly 
každý tým napsat recept, z čeho oběd byl.  Odpoledne 

byly kurzy: zdravověda, wellness, zpěv, pletení  turbánků. 
A na konec soutěž o nejlepší mašličku.                                                                                     

Julča 
 

 
Pátý den tábora, Jítin den 

Ráno jsme vstaly a mile nás překvapila rozcvička. Ta spočívala v tom, že byly 
rozvěšené barevné fáborky a Jíťa křičela barvu a my jsme se musely co 
nejrychleji dostat k ní. Po rozcvičce na nás čekala snídaně. Po snídani jsme šly 
se svojí skupinkou na stanoviště. Na našem prvním stanovišti jsme musely 
vyrobit vor, na kterém jsme měly převést oheň před vodu a zapálit svíčku. Po 
splnění úkolů jsme šly na další, na kterém jsme dopisovaly příběh a na 
posledním jsme kreslily, popisovaly a dělaly uzly, pak jsme mohly do tábora. 
Před oběděm jsme šly do lesa a tam byly natáhnuté provázky s rolničkami a 
nejmenší člen skupinky musel prolézt mezi provázky. Na konci provázků byl 
fáborek, pro který jsme šly. Po hře byl oběd. Polední klid byl 2 hodiny. 
Poslední hra byla chodit podle azimutů a najít kufr, ve kterém byl dopis a na 
něm informace na puťák. 

Esty 

 
Šestý den tábora 

Vstaly jsme brzy ráno okolo sedmé hodiny, abychom stihly vlak, který nás 
dovezl do Dačic. Tam jsme se byly podívat do zámku a potom jsme měly hru. 
Měly jsme v mapě zaznačená místa, kde byly krabice a  v nich bylo jídlo. To 
jídlo jsme musely posbírat a to byl náš oběd i večeře. Na oběd jsme měly 
knekebroty se sardinkami a oplatek. Pak jsme měly rozchod a mohly jsme si 
něco koupit. Po rozchodu  jsme jely zpět do tábora. V táboře jsme si večer 
dělaly večeři. Měly jsme si samy udělat oheň a na něm jsme si uvařily fazole, 
které jsme získaly ve městě. No a v noci byla noční hra. Měly jsme sbírat 
lístečky a vedoucí nás nesměli chytit, ale když nás chytli, tak jsme se musely jít 
dotknout červeného světýlka a pak jsme mohly dál hrát. 

Šimi 
 

Desátý den tábora, den s Jíťou 
Čas na táboře neuvěřitelně letí, a my už jsme na táboře 10. den. Dnes je pondělí 
a čeká nás skvělý program, který má na starosti Jíťa. Tento den jsme 
uskutečnily hon na harpie. Skupina badatelů se rozhodla, že poklad harpií bude 
jejich, ale harpie se svého pokladu nehodlají jen tak vzdát.Nastala bitva! 
                                            HARPIE vs. BADATELÉ 
Po celém lese se mohutně rozléhal pokřik badatelů: „HARPIE CHCÍPNI“!!! 
Bitva trvala dlouhý čas, při kterém zahynulo spoustu badatelů i harpií…… 
Nakonec však vyhráli badatelé a se svým pokladem se mile rozdělili. To však 
ještě není konec namáhavého dne. Teď následuje VODNÍ BITVA! 
Byl to úžasný den, myslím, že za všechny můžu říci, že je za námi 
nezapomenutelný den. DÍKY  JÍŤO! 

Bobo 
 

Jedenáctý den se Šmako 
Po obědě jsme hrály hru, že se vyplavila banka. Proto 

jsme si vyrobily 2 síťky do skupinky a šly jsme k vodě. 
Tam jsme hrály tu hru. Hrála se tak: dvě ze skupinky 

vlezly do vody a tam plavaly krabičky s dolary. 
Krabičky jsme však mohly vzít jen síťkou. Nesměly 

jsme se jich dotknout a ve vodě jsme mohly být jen tak 
dlouho, dokud Šmako nepískla.  Ani jsme nevěděly 

kolik dolarů v krabičkách je. Nejvíc peněz bylo v jedné 
krabičce. Tam bylo 4krát 50 dolarů. Moc se mi to líbilo. :-)                                                                            

        Lenička 



Osmý den tábora 
Den měla Ivka. Po noční hře jsme vstávaly až skoro na oběd, takže snídaně se 
konala až později. Pak jsme se koupaly a kluci nám před tím spravili most. Tera 
a Šmako šly nakoupit. K obědu bylo dobré maso. Poté se konal dlouhý 
poledňák. Krtek napadl  potrubí , proto jsme zničily všechny krtiny:  krtinec 
jsme zacpaly  míčkem.  Po odchycení  krtka jsme ho odnesly do Kostelní 
Myslové na toaleťáku. Večer se skládal slib. Po přemístění k rybníku slibující 
pustily vodní lampiony na vodu.  

Kessie 
 

Dvanáctý den tábora 
Ve středu jsme měly rozcvičku ve spacácích, pak byla snídaně. Měly den 
rádkyně. Po snídani byla pěvecká soutěž. Pak podledňák a po něm jsme se 
vydaly hledat paklíč, který jsme musely vyměnit za zajímavou věc, kterou jsme 
našly. Večer jsme se balily na puťák. 

Klárka 
 
 
Výlet do Bulharska 

Druhá polovina srpna u mě byla ve znamení hor. 
Vypravila jsem se s kamarádem do Bulharska na 
pohoří Rila a Pirin. Přechod Rily ve zkratce: den a 
půl jsme stoupali lesem na hřeben, tři dny jsme se 
toulali po vrcholcích, svítilo slunko, několikrát nás 
spálilo, všude se pásli koně a krávy,  viděla jsem 
východ slunce nad horami a párkrát jsem do kopce 
dýchala z posledního. Nejlepší zážitek z Rily:  
potkali jsme sluneční bratrstvo – bulharská sekta, která uctívá slunce. Bratrstvo 
tančilo, nejedlo a nepilo asi tak při 40°C v místě, kde není stín. 
Následující hory byli Pirin, jsou to samé kameny a kameniště, a přijde mi, že 
jsme tam šli akorát do kopce. Nicméně jsme tam strávili krásné 4 dny. Spali 
jsme u jednoho jezera, které jsme si pracovně pojmenovali dead horse lake – 
okolo a na dně jezera byly všude kosti, nicméně nás to neodradilo si v něm 
zaplavat. Také jsme jednou ztratili značku a ocitli jsme se najednou uprostřed 
bukového pralesa. Na zemi byli všude ostružiny a trní, stromy byly tak husté, 
že by se hodila mačeta a neustále nás tam obtěžovaly malé mušky. Nejhorší na 
tom bylo, že jsme se tam dostali dost navečer, neměli moc vody a v pralese se 
stanovat nedá, že? Za pár hodin jsme z pralesa vylezli na jednu mýtinku, která 

byla asi tak 200m  od místa, kde jsme byli před pár hodinami. Někdy to prostě 
nejde, jak si věci naplánujete. 
Mnohokrát jsem si vzpomněla na výletě na vše, co jsem se o táboření učila ve 
skautu včetně toho, že je skautka  nemrčí a je veselé mysli. 
 
Tera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vtipy  

Baví se dvě blondýnky. 
„Ty máš nádherné oční stíny. To je značka Max Factor?“ 
„Ale ne. To mě jenom praštily dveře.“ 
 
„Víte, co je horší než pátek 13.?“ … „Září 2.“  
 
Učitel: "Pojmenujte šest divokých zvířat." Žák 
odpovídá: "Čtyři sloni a dva lvi."  
 
Slon s mouchou šli vyloupit banku a když tam přišli tak moucha povídá: 
"Slone, schovej se za mne, já jsem taková nenápadná." 
 



Máma vyjde ze dveří a ptá se: "Pepíčku, proč krmíš 
slepice čokoládou?" "To aby snášely kinder vajíčka." 
 
Peťa 
 
 

UZLY  
Jaký uzel je nejstarší                                                                                                                                                                                                       
Z  archeologických výzkumů jsou jasné důkazy o používání lan a uzlů z doby před více 
než 300 000 roky. Nelze však určit, jaké uzly byly tehdy používány. Nejstarší 
dochované uzly jsou staré "jen" asi 10 000 let. V těchto dochovaných artefaktech lze 
rozeznat očko, poutko, ambulanční spojku, tkalcovský uzel a možná i další. Bez nároku 
na pořadí můžeme tvrdit, že tyto uzly asi budou z nejstarších. 
Vázání uzlů na rychlost                                                                               
V čem všem lidé soutěží... Například ve vázání základní šestky proti běžící časomíře. 
Na mezinárodní scéně se jedná o tyto uzly: škotová spojka, ambulanční uzel, loďkový 
úvaz, dračí smyčka, lodní smyčka a zkracovačka. Nejlepší světový výkon drží jistý 
Clinton Bailey, který je dokázal uvázat za 8,1 sekundy - všechny dohromady, ne každý 
za uvedený čas.  Zkuste si to sami, když se dostanete pod 20 sekund, je to pěkný čas, 
pod 15 jste hodně dobří. 
Uzly, které byste  měli znát: 
-ambulák      
-škoťák 
-autíčka 
-loďák 
-liščí smyčka 
-osma+dvojitá osma   
-prusíkový uzel 
-dračák 
-zkracovačka 

 
Eliška 

Zprávi čky ze střediska 
- V době letních prázdnin uspořádalo středisko dva letní tábory, kterých se 

účastnilo celkem  54 dětí do 18 let 
- v září středisko pořádá náborovou akci „Strašidýlka“ pro děti od 5-ti let 
- středisková rada hledá schopné činovníky pro vedení Babyskautů 
- na podzim 2013 se uskuteční volební sněm střediska 

Štěpán, zástupce vůdce střediska 
 

 

 Narozeniny: 
• 2. 9. - Véla 
• 6. 9. - Hruška  
• 9. 9. - Klárka 

 
Tak všechno nejlepší!!! ☺ 

 
 
 

Vzdělávací kurzy 
Tento článek je hlavně určen pro skoro celou družinku konvalinek, 

které se chystají na rádcovský kurz. Letos půjde holek naprosto 
rekordní počet, a proto obsadíme hned 3 kurzy (Rozrazil, 
Helianthus a Peroud) 
Tím to vám holky připomínám, že je třeba se kouknout na 

internet a přihlásit se!! Bez toho nikam nepůjdete, což by 
byla ohromná škoda – už potom, jaká  tlačenice u nás v oddíle.. 

No a nám ostatním nezbývá nic jiného, než holkám držet palce, aby se odnesli, 
co nejvíce poznatků a nových informací a stali se lepším „budoucím“ rádcem! 
Rozrazil (http://www.rkrozrazil.info/) do 20.9. 
Helianthus (http://radcovskykurzhelianthus.webnode.cz/prihlaska/) do 30.9.  
Perun (http://perun.skaut1stredisko.cz/prihlaska/) do 30.9. 
Rozhodně na nic nečekejte a rychle se přihlašte! Jelikož by byla škoda, kdyby 
kvůli pomalosti jste se vyřadili z ohromné možnosti získat 1. Stupeň skautského 
vzdělání 
 
A pro Mate, Sheiu, Lucka a Peťu, tu jsou čekatelky – wow! Ptáte se, co jsou to 
čekatelky? TO je prosím pěkně další stupeň skautského vzdělávání, kdy holky 
získají odborné znalosti v oblasti zdravovědy, metodiky, účetnictví, 
bezpečnosti, metodiky, práva a v neposlední řadě v idei. 7 základních oborů 
zamřených dle každého kurzu jiným směrem. 
A bude to SeLKa (http://selka.webnode.cz/kontakty/) , Odyssea  a další 
Tak myslím, že už teď nám ostatní zbývá holkám držet palce, aby z kurzů 
pobrali veškerá možná moudra a pak nás o všem novém informovali. 
 

Šmako 
 



 

 

Plán akcí září – leden 2013/2014 
 

4. 9. oddílovka v 17.00 
6. 9. – Strašidýlka 
14. 9. – Svatba Šmako a Pekoše  

18. – 22. 9. – ObRok (roverský kmen) 
28. 9. – výlet 
 
2. 10 oddílovka v 17-00 
19. 10. - Drakiáda  
25. – 28. 10. – podzimky 
31. 10. – Bílek  
 
6. 11. oddílovka v 17.00 
15. – 17. 11. – výprava 
23. 11. – sběratelská akce 
 
4. 12. oddílovka v 17:00 
7. 12. – výlet s Mikulášem  
13. – 15. 12. – roverská výprava 
21. 12. - dílny 
22. 12. – vánoční besídka  
 
8. 1. oddílovka v 17.00 
18. 1. – brusle, boby 
24. – 26. 1. – družinová výprava 
 

To si dejte na ledničku ☺ 
 

 


