
Slovo šéfredaktorky   červen/14 
Hej, vy! Vy všichni na tom našem vesmírném kolotoči! 
Pamatujete září? Když jsem psala svou první Bílou směs? 
Já si to teda pamatuji moc dobře. Člověk se ani nestihne 
pořádně nadechnout a je tu konec školního roku. Zrovna 
když jsem si začala pamatovat školní rozvrh a místa 
učeben. Další kapitola úspěšně (snad) za námi a nás za 
chvíli čekají pořádně nabyté prázdniny a s nimi 
samozřejmě nesmí chybět tábor! Doufám, že jste všichni 
správně naladění na léto a super zážitky. Já osobně se už 
nemůžu dočkat. Jen si to představte. Všechno hodit za 
hlavu a na 14 dní vypadnout ze světa, no není to paráda? 
Tak doufám, že jste se mnou těch několik prvních měsíců 
se zdravím přežili a budete se stejně jako já těšit na další 
nabyté stránky ☺  
 
P. S. Nezapomeňte přispět do latrínové BS!!! 
 
Jen a jen vaše (a trochu i maminčina) Mate ☺ 
 
Co nás čeká v červnu? 

• 4. 6. Oddílovka 
• 7. 6. úklid Bílé hory 
• 14. 6. plavání 

 
Slovo vedoucí 
Musím se přiznat, že tento sloupek se mi píše s velkým 
potěšením a hrdostí, jelikož jsem měla možnost zjistit, jak 
mám okolo sebe velice schopné vedení. Jednak po stránce 
školní, ale také po stránce skautské. Ohledně těch školních 
úspěchů bych chtěla pogratulovat Jiti a Bláni. Obě holky 
složily velice úspěšně maturitní zkoušku. Proto jim patří 
velká gratulace! 
Druhá oblast, ve které jsem byla potěšena, bylo zjištění, že 
mám okolo sebe velkou řadu schopných holek. Jelikož 
nyní jsem v závěrečné fázi ve svém studiu, byla velká řada 
věcí, které jsem musela zvládnout, a proto jsem se 
nedokázala natolik věnovat oddílu, což mě velice mrzí, ale 
díky tomu, že mě holky dokázaly nahradit ve všech 

důležitých věcech, nemusel oddíl vůbec „trpět“, Za což chci holkám velice 
poděkovat.  
A proto s hrdostí říkám, že jsem pyšná, že znám Káťu, Bláňu, Ifku, Jíťu, 
Sheiu, Lucku, Mate a Peťu! Díky vám, holky, za vše!!  
A budu se těšit na všechny na táboře, kde se to pořádně užijeme, jelikož to 
budou moje poslední volné dny, než nastoupím do práce. Tak už se nemohu 
dočkat, až se navzájem sami sebe nabažíme!☺ 
 

                  Hrdá paní vedoucí Šmako 
 
 

           Tento měsíc slaví narozeniny: 
 
1. 6. Esty 
9. 6. Láďa 
11. 6.  Emička                       
11. 6. Natka 
28. 6. Mánička 
 
Za všechny přeji nádherné narozeniny! ☺ 

 
 
Plavání 
Jak je to dlouho, co sis šla zaplavat do bazénu? Skoro 

věčnost? Tak to neváhej a 
pojď s námi!! Určitě si užiješ 
spoustu zábavy 

s kamarádkami a protáhneš si své svaly. 
Kdy:  v sobotu 14. 6. 2014 
Sraz: v 9:10 na Staré osadě 
Návrat:  v 11:50 tamtéž 
S sebou: plavky, ručník, sprchový gel (mýdlo), 
malou svačinu a pití, 50 Kč (do 15 let) nebo 90 
Kč (nad 15 let) na vstup, dvě jízdenky na 60 
minut (nebo šalinkartu) a hlavně dobrou náladu!   
 
Pojedeme na koupaliště Kraví hora, nebo (v případě nepříznivého počasí) do 
aquaparku v Kohoutovicích. 
Na všechny se moc těší Peťa (tel. 739 578 949) 



Výlet s přespáním  
Sešly jsme se na klubovně 10. 5. ráno. Pak jsme jely na 
židenické nádraží - směr Adamov. Zahrály jsme si různé hry 
o Angry birds, slunily se na zastávce, fotily se… Prostě 
klasika. Nakonec jsme dojely do Brna a došly do klubovny. 
Zahrály jsme si s ufem a shazovaly domečky prasat. Pak jsme 

měly táborák, dva filmy (Most do země Terabithia a Alenka v Říši divů) a 
v neděli jsme šli spát. :) Ráno jsme rychle uklidily a šli domů. :) 

Tutek 
Úklid BÍLÉ HORY  

sraz: sobota, 7. 6. 2014, v 9:00 hod u památníku nebo na 
klubovně (konec předpokládáme na brzké odpoledne) 

co budeme dělat: sbírat odpadky na Bílé Hoře a blízkém okolí (pytle a 
rukavice budou k dispozici) + velký jarní úklid v areálu 
klubovny (sekání trávy, prokácení skály, stříhání keřů, 
vybírání okapů a další) 

pro koho přijďte úplně všichni a hlavně řekněte svým rodičům a 
kamarádům a všem, kdo vás napadne – úklid Bílé Hory 
pořádáme tradičně pro veřejnost a za pomoc rodičů 
v areálu klubovny jsme moc rádi! 

Těším se na sobotu a všem můžu slíbit, že se během akce nezastaví, budou 
z toho mít dobrý pocit a na konci i malé občerstvení☺ 

Permoník (605 285 918, 
jakub.trav@gmail.com) 

 
Dětský den 
Sešli jsme se již v pátek na Juliánovském  náměstí, abychom to na dětský den 
připravili. Postavili jsme hangáry a teepe a taky tunel. Někteří tam také spali a 
další den jsme se sešli v 7:15 a dochystávali jsme 
ostatní disciplíny. Já a Julča jsme měli tunel a byla to 
velká zábava…  Měli jsme totiž ten náš tunel velmi 
vychytaný a taky jsme tam měli takové malé 
tajemství. Ale byly tam i jiné aktivitky třeba 
kimovka, fotohádanka, kuželky alias angry birds, 3D 
puzzle, balanční deska, lanové aktivity, házení mincí, 
oheň a air soft. A v letošním roce samozřejmě 
nemohla chybět čajovna, kreslení na obličej a nově se vyráběly packy, které 
byly vážně super. Nesměla chybět ani tombola, v níž jsem ale nic nevyhrála... 
:-( Myslím, že si to hodně dětí užilo a já si to taky moc užila a už se těším na 
další rok…   
        Šimi 

 
VYHODNOCENÍ DOTAZNÍK Ů 
Možná už jste na to zapomněli, ale před časem bylo možné vyplnit dotazník 
ohledně spokojenosti s naší činností. Velmi děkujeme všem, kteří si našli čas a 
pomohli nám tak najít věci, které se nám, doufejme, podaří zlepšit. Asi by vás 
zajímalo, jak to dopadlo, a tak zde přinášíme kraťoučké shrnutí. 

1. S počtem akcí pro rodiče byla většina spokojena, pouze jeden hlas byl proti nim 
a dva pro zvýšení jejich počtu. Takže v tomto ohledu nejspíš žádné výrazné 
změny nenastanou. 

2. V otázce zapojení se do činnosti oddílu je to skoro půl napůl a z nápadů, do 
čeho se pustit, jednoznačně vedl úklid klubovny a okolí a také pomoc 
s čímkoli, co bude zrovna potřeba, za což moc děkujeme. O prvním nápadu 
samozřejmě popřemýšlíme, jelikož i když se snažíme, pořádek nám stále 
trošku dělá problémy. 

3. Většina z vás by své ratolesti pouštěla i na více akcí, než jsou dvě. Ostatní na tři 
nebo čtyři a dva bohužel na žádnou. 

4. Téměř všichni byli také pro různorodé akce – 
jednodenní, vícedenní atd. To se nám snad celkem 
daří. 

5. Až na dva jsou všichni z vás především pro výlety do 
přírody, hodně ale zároveň pro sportovní, kulturní a 
poznávací akce. 

6. S cenou akcí byli až na jedinou výjimku všichni 
spokojeni, což nás těší, protože se vždy snažíme 
nakládat s vašimi financemi co nejšetrněji a pokud 
se nám to někdy nezadaří, rozhodně to není záměr. 

7. Také nás těší, že vaše děti skaut baví a bylo by pro ně 
trestem, kdyby třeba nemohly jít na schůzku, a ještě 
víc jsme rády, že toho příliš nevyužíváte. ☺ 

8.  Většina těch, kdo se už setkala s rádcovskými kurzy, je 
považuje za přínosné. My taky a moc.  

9. S informovaností o schůzkách už to tak jednoznačné 
není, takže pokud vás cokoli zajímá, nebojte se nás zepta.t ☺ 



10. S programem na schůzkách jste spokojeni téměř všichni, ale ne úplně všichni. 
Rády proto uslyšíme konkrétnější připomínky, co se vám nelíbí a chtěli byste 
to změnit.  

11. Gratulujeme čtyřem šťastlivcům, kteří znají jména všech rádkyň! Ale 
chápeme, že to není jen tak, navíc, když máme všichni ještě třetí jméno. 

12. Polovina z vás je spokojena s organizací a vedením oddílu, od nespokojenější 
části bychom rozhodně uvítaly víc konkrétnějších připomínek, určitě se 
nebudeme zlobit, jelikož některé věci ze svého pohledu nevidíme. 

13. Taky děkujeme, že naše emaily nevyhazujete mezi spamy. 
14. Se stránkami jste také téměř všichni spokojeni, za což patří dík hlavně Sheiji. 
15. Ani orientace na stránkách vám naštěstí nečiní problémy ☺ 
16. Nevím, jestli je jedna z odpovědí vtípek, ale pro jistotu – ano, stránky máme: 

www.30dbo.cz ☺ Jinak jsme rády, že je celkem často navštěvujete. 
17. Z forem informování vám nejvíce vyhovuje mail, k němuž byly i nějaké 

připomínky. Snažily jsme se ho proto v poslední době trošku zlepšit a posílat 
ho jen jednou týdně. 

18. Kromě dvou hlasů se všichni cítí vcelku dostatečně informováni, ale pokud 
někomu třeba nechodí mail, stačí se ozvat. 

19. Až na nějaké ty hrubky se vám líbí také Bílá směs, čemuž jsme velmi rády a 
s hrubkami neúnavně bojujeme. 

20. S klubovnou byli vesměs také všichni spokojeni. 
21. Horší je to s okolím. Snažíme se po sobě vždycky uklízet, bohužel areál 

neobýváme sami, a i když se zamyká, samozřejmě ho navštěvují i nezvaní 
hosté. Přesto se budeme snažit polepšit se. Další věc je nefunkční a chybějící 
osvětlení – lampy se opravují každý rok, ale vydrží jen chvíli. Kvůli přidání 
dalších lamp na neosvětlenou cestu do klubovny apelujeme na vedení Židenic 
již několik let, evidentně bezpečnost dětí bohužel není židenickou prioritou. 

Mimo to děkujeme za projevenou podporu, vždycky nás povzbudí a nakopne ☺ 
 
Bláňa 
 
 
 
 

Poslední týden v červnu (23. 6. - 27. 6.) už schůzky nebudou. 
 
 
 
PŘEDTÁBOROVÁ SCHŮZKA PRO RODI ČE  
Je to nečekané, ale do tábora už zbývá sotva měsíc, takže se 
na všechny rodiče těšíme ve středu 11. 6. v 19.00 hodin 
v klubovně. Dozvíte se samozřejmě úplně všechno. 
 
Za celé vedení se těší Bláňa 

 
 
 
 
Táborová Bílá Směs 
Abychom měli na táborové latríně co číst, je potřeba Bílou směs co nejvíce 
napěchovat. Proto od teď můžete posílat všemožné články, obrázky, 
křížovky, komiksy... Zkrátka cokoli, s čím byste se s námi a latrínou chtěli 
podělit. Samozřejmě všichni odvážlivci budou právem odměněni!  

Matejka 
 
Tábor po boku hobitů 
Víš, kde bydlí hobiti? Určitě chceš mít taky takový domeček! Už jsi někdy 
viděla elfí runy? Zpívala jsi někdy prastaré písně trpaslíků? Víš jaké to je, 
vydat se na cestu jen tak ze dne na den, s pár přáteli a zažít kupu 
dobrodružství a možná získat poklad? Jak asi vypadá drak Šmak? Kdo se 
skrývá v jeskyních? Jestli chceš poznat odpovědi, neváhej a pojeď na tábor, 
protože se tam dozvíš nejen odpovědi na tyto otázky, ale spousty dalších 
tajemství... 
 

Vtipy:  
Blondýny sedí v kavárně a první se ptá druhé: ,,Tak co, jak si 
složila řidičák?“ a druhá odpoví: ,,Nesložila.“ A co jsi udělala 
špatně?“ zeptala se smutně první. ,,No, u kruhového objezdu 
bylo napsáno 30, tak jsem ho třicetkrát objela. 
 
 



Lord se ptá sluhy: ,,Jean, kdy jsme byli naposledy na lovu kachen?“ Sluha 
odpoví: ,,Včera pane.“ ,,A proč máme dnes na oběd kobyliny?“ ptá se lord. A 
on odpoví: ,,Promiňte, ale kuchař ráčí připravit jen to, co lord ráčí trefit.“  
 
Pepíček jde do školy a paní učitelka se ho ptá: ,,Pepíčku, co 
se dělo v 1. světové válce?“ ,,Nevím.“ řekne Pepíček. ,,A 
kdo vedl 2. světovou válku?“ ptá se učitelka dál. ,,Nevím.“ 
řekne Pepíček. ,,A bude někdy 3. světová válka?“ ptá se 
učitelka. ,,Nevím.“ řekne Pepíček. 
Pepíček jde domů a ptá se tatínka: ,,Tatínku, co se dělo v 1. 
světové válce?“ A tatínek odpoví: ,,Bylo to hrozné, padaly 
bomby a granáty.“ ,,A tatínku,“ ptá se Pepíček,“ kdo vedl 2. 
světovou válku?“ ,,Přece ten trouba Hitler!“ říká tatínek. ,,Aha,“ odpoví 
Pepíček „A bude někdy 3. Světová válka?“ Tatínek se zamyslí: ,,No, to ještě 
není vědecky dokázáno.“ 
Příští den jde Pepíček do školy a paní učitelka se ho ptá: ,,Co se dělo včera u 
vás doma?“ Pepíček přesvěčeně odpoví: ,, Bylo to hrozné, padaly bomby a 
granáty.“ Paní učitelka se podiví a zeptá se: ,,A pepíčku kdo je vlastně tvůj 
tatínek?“ ,,Přece ten trouba Hitler!“ říká Pepíček. Paní učitelka vykulí oči a ptá 
se vyjeveně: ,,Pepíčku, máš ty vůbec mozek?“ Pepíček se usmějě a slavnostně 
povídá: ,, To ještě není vědecky dokázáno!“ 
 
 
Jde blázen po ulici a na zem mu spadne lentilka. Začne se na ní zlobit, ať se 
vrátí zpátky. Po chvíli vysype ostatní lentilky a křikne: ,,Přiveďte ji!“ 
 
Jde blázen po ulici a za sebou táhne obří pastelku. Kolem jde psychiatr a ptá se: 
,,Pane, nemyslíte si náhodou, že ta tužka je pes?“ 
,,Ne, pane,“ odpoví blázen, a tak psychiatr odejde. Blázen se nakloní k tužce a 
povídá: ,,To jsme je zas dostali, viď Fifinko!“ 
                                                   
Léňa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍTE, ŽE..?  
Víte, že ulice v Japonsku nemají jména? 
Víte, že 50% bankovních loupeží se děje v pátek? 
Víte, že mezi Zemi a Měsíc by se vešly všechny planety Sluneční 
soustavy? 
Víte, že při „k řupání prstů“ vydávají zvuk praskající bubliny 
z kloubních tekutin? 
Víte, že Guinnessova kniha rekordů drží rekord za nejčastěji 
kradenou knihu v knihovnách? 
Víte, že zdravé lidské oko dokáže rozlišit 500 odstínů šedé? 
Víte, že ve vesmíru nelze brečet? 
Víte, že plocha Ruska j větší než plocha Pluta? 
Víte, že kachní kvákání nemá ozvěnu? 
Víte, že škorpion dokáže zadržet dech až na 6 dní? 
Víte, že myšlenky na budoucnost usínání prodlužují a myšlenky 
na minulost naopak zrychlují? 
Víte, že 93% pohlednic kupují ženy? 
Víte, že ženy stráví na toaletě 3x více času než muži? 
Víte, že průměrné čtyřleté dítě se ptá denně na 400 otázek? 
 
Víte, že člověk shlédne v různých formách přes 3000 reklam 
denně? 


