
 
Slovo šéfredaktorky   duben/14 
Asi si zamilovávám jaro čím dál víc. Je úplně super. Všichni 
se najednou usmívají a jsou šťastní. Mělo by to jaro být 
častěji. Stačilo by tak čtyřikrát do roka. A ještě ke všemu je 
strašně krásné. Stromy kvetou. Už se mi ani nechce chodit 
domů, raději si ještě třikrát obejdu blok, abych se mohla 
pokochat a nadýchat toho krásného jarního vzduchu. Taky si 
to užívejte! Protože další jaro bude až za rok! A nezapomeňte 
při tom jarním omámení na chystané akce, které budou určitě 
stát za to! A hlavně bez nich nebudete moct jet na tábor a to 
už je trochu škoda, ne?  
                                       Vaše jaremomámená Mate ☺ 
Co nás čeká v dubnu? 

• 11. - 13. 4.  Výprava 
• 24. 4. Den v kroji 
• 26. 4. Městská hra pro skautky a skauty 
• 26. 4. Závody světlušek a vlčat 
• 30. 4. Oddílovky v 17:00 

www.30dbo.cz           bilasmes@centrum.cz  
 
 
Dotazník pro rodiče 
 
Jelikož nás zajímá Váš názor na to, 
jak náš oddíl funguje, jestli jste 
jako rodiče spokojeni, či nejste a 
co byste rádi změnili, chceme Vás 
poprosit, abyste chvíli věnovali jednoduchému dotazníku. 
Vašeho názoru si moc vážíme a budeme velmi rády, když 
nám tímto pomůžete oddíl stále zlepšovat (a taky je to jen 
jednou ročně! :))                              
   Bláňa 
Zde je odkaz: http://login.oursurvey.biz/9637 
 
Slovo vedoucí  

  Když se dneska koukám z okna, tak si říkám, jak je krásné 
počasí a pak pomyslím na to, že když byl výlet pro rodiče, 
tak rozhodně takto hezky nebylo a přece došlo přes 50 lidí. 
Tak doufám, že půjdete po vzoru rodičů a taky vás dojde 
taková spousta na výpravu. Už jenom proto, že je to Petina 
práce na čekatelky nebo taky proto, že je to jediná společná 

výprava za tento půlrok, nebo taky možnost si splnit podmínky na tábor.  
Tak už je jasné, že výprava bude velice důležitou součástí tohoto měsíce, ale ještě tu 
máme kromě závodů jednu věc, která nesmí být opomenuta. Každý z nás, kteří jsme 
skauti, tak máme 24. 4. svátek. V tento významný den si oblečeme kroje a vydáme se 
do školy, práce a tak. Všem ukážeme, že sv. Jiří, jako patron skautů to taky neměl 
v životě lehké, a proto to nosit ten kroj nebude zase tak náročné. Nakonec to můžeme 
společně oslavit v kostele společně se všemi skauty – jsem již domluvená, že budeme 
mít na starost nějakou část mše (číst čtení, nést dary nebo tak), takže rozhodně bude 
stát za to se dojít klidně i jen podívat, pro někoho na první mši v životě a pro nás věřící 
to bude speciální v tom, že bude kostel plný skautů. Více informací vám zde píše 
Káťa. 
 
Tak se budu těšit ať už na výpravě, či na mši nebo se světluškami na závodech!! Jo a 
pro skautky je plánovaná skoro-celo-Brněnská městská hra! 
 

Vaše Šmako 
 
Tento víkend jsme získali další 3 suprově připravené rádkyně.  

Tuto neděli úspěšně Bobo, Mánička a Naty zakončily rádcovský kurz 
Rozrazil. Tímto holky trhly rekord u nás v oddíle, a to v největším 
poštu nových rádkyň za jeden rok.  
Holkám převelice gratulujeme a už se těším, až mi všechny zážitky a 
novinky povykládají! 
                                                                            Šmako  

Narozeniny 
 
1. 4. Adélka 
3. 4. Mate                            
4. 4. Veve 
5. 4. Ivanka 
7. 4. sTEAk 

7. 4. Anička R. 
7. 4. Lenička R. 
12. 4. Sheia     
30. 4. Dáda 

Změna názvu 
Tento měsíc nás teda je! Všem přejeme krásné narozeniny! ☺ 

Tento víkend proběhl také valný sněm Junáka, kde proběhla změna názvu naší organizace. Již 
nejsme Junák – svaz skautů a skautek ČR, ale nyní mnohem jednodušeji:  

Junák – český skaut, z.s.. 
O dalších novinkách se dozvíme na schůzkách. 

                                        Šmako 
Městská hra  
Znáš dobře svoje město? Naše město? 
Brno?  

To se můžeš jít přesvědčit  26. dubna.  
Sraz bude v 9:00 v klubovně.  
S sebou si vezmi blok, tužku, šátek, uzlovačku, KPZ, 
jídlo, pití a vůbec vše, co uznáš za vhodné. 



 POZOR!!! Zú častnit se mohou pouze skautky a skauti!  
Návrat bude upřesněn. 
                                                     Těší se na Vás Mate (607 119 651) a Lucka 

 
Závody světlušek a vlčat 2014 

I my se letos rozhodně zúčastníme závodu světlušek a vlčat. 
Pro registraci týmů je potřeba se přihlásit. Přihlášky 
odevzdávejte do 9. dubna své rádkyni. 
Závody se budou konat u Palackého vrchu a okolí. Přesnější 

informace dáme vědět co nejdříve, až je organizátoři zveřejní. 
 
Závazná přihláška na závody světlušek a vlčat 2014 
 
Jméno: 
 
Datum narození: 
 
Kontakt na zákonného zastupce: 
                Podpis: 

 

 
Kdo ví, co je 24. dubna za den? Je to čtvrtek,  a to není ještě všechno, co vám 
na tento den prozradím. Tento den má svátek sv. Jíří. Kdo to vlastně byl? Byl 
to voják a světec, který žil ve 3. století našeho letopočtu. Jiří je křesťan a je za 
to i odsouzen císařem, který je pronásledovatel křesťanů. Je odsouzen a 
23. dubna 302 sťat. 

Se svatým Jiřím se pojí plno legend. Nejznámější vypráví o jeho souboji s 
drakem - tato legenda vypráví o tom, jak Jiří zbaví občany lybijské Silené 
draka. Ten žije nedaleko města v močále a otravuje vzduch ve městě svým 
dechem. Aby nestvůra nechala město na pokoji, musí jí občané Silené obětovat 
- nejprve dvě ovce každý den a později pak dvě děti, určené losem. Nakonec 
padne los na princeznu Cleolindu - když pak jde princezna ve svatebním šatu 
vstříc jisté smrti, potká ji Jiří, který jí slíbí, že ji z moci Ježíše Krista zachrání: 
probodne draka svým kopím, zraní ho a pak ho odvede do města, kde ho zabije 
- na znamení díků se pak nechá patnáct tisíc občanů Silené Jiřím pokřtít. 

A proč tu o něm píši? Svatý Jiří je totiž patron skautů. Je pro nás 
symbolem rytířského života, o nějž usilujeme. Ale Jiří nepatří 

jenom nám. Je patron i vojáků, řezníků a sedlářů. 

Proto vzpomeňme si 24. dubna na svatého Jiří a nejen na něj, ale 
i na skauty po celém světě. Zamysleme se, co to pro nás znamená 
ten „SKAUTING“ a vyražme do ulic v krojích. Ukázat,  že tu 
jsme a není nás málo. 

Ale to není vše. Tento den se koná i bohoslužba.  

My si dáme sraz v 17:10 na Staré Osadě . 

Návrat: po skončení tamtéž. 

Káťa: : 776060124 

 



 

 
Závody Slunovrat 2014 
 
Výzva byla přijata a my jsme se vypravily vstříc závodu 
Slunovrat, který se konal ve Slavkově u Brna. Naše úžasná 
hlídka se skládala z: Chiquity, Julči, Tutka, Elišky, Šimi a 
mě. Na místě jsme byly o trošku dřív, což vůbec nevadilo, 
jelikož jsme si mohly připravit úžasný kostým, za který jsme 

pak dostaly bodíky navíc. Týkal se tématu závodu, který 
byl ,,S hlavou v oblacích“. 
Nafoukly jsme balónky, popsaly je krásně 30.dbo a 
šly se zaregistrovat. Registrace se samozřejmě 
neobešla bez výbuchů smíchu jak z naší strany, tak 
ze strany rozhodčích, kteří si nás zajisté hned 
zapamatovali. :D 
Následovalo zahájení závodu, kde jsme se dozvěděli 
potřebné informace a pravidla. Závod mohl začít! :)    
Startovalo se po deseti minutách a bylo celkem deset 

stanovišť, která obsahovala zdravovědu, zručnost, orientační schopnosti, nebo 
lukostřelbu. Trasa byla dlouhá něco kolem tří kilometrů, což nebyl problém 
uběhnout v tak krásném počasí. :) Až na to, že se na některých stanovištích muselo 
dlouho čekat v řadě, se závod povedl skvěle. Naše hlídka se umístila na krásném 
3. místě a vyhrála buzolu, kterou hned vyzkoušela. 
Nakonec jsme sedly na autobus a spokojeně dojely do Brna. Příští rok se určitě 
vypravíme na závody znovu. 
 
Lucka 
 
Zážitky z nočního výletu  aneb Roverská čelenč!  
Není to tak dlouho, co 
se skupina několika 
roverů vydala na 
speciální výlet! Sraz 
jsme měli v devět 
večer a šli jsme – 
prošli jsme celý 
Mariánský údolí, 
smočili nohy u brodu. 
Nechyběla samozřejmě 
noční svačinka 
v podobě spousty 
špekáčků a 
maršmeláků na ohni a 
co víc! Nechybělo ani 
krátké ztracení se – ono v noci ty turistický značky nejsou moc vidět. Pak si ještě 
pamatuju ten strašný kopec a pak už si pamatuju jen těch dalších 8 km 
v polospánku.☺ Věřte nebo ne, nikomu se nic nestalo a cesta rozjezdem zpátky 
domů byla víc než humorná! Všichni jsme si to užili a už teď se těšíme na další 
takový výlet! 
 
Výlet: Noemova archa 
V sobotu 15. 3. 2014 v devět hodin jsme se sešli na hlavním a jeli jsme vlakem do 
Hrušovan u Brna. Cestou tam jsme plnili lehký kvíz o Noemovi. Když jsme dojeli 
na místo, tak jsme si kvíz vyhodnotili a ti, kdo ho měli správně, dostali kousek 
Tribitky a jeden papírek se zvířátkem. Potom jsme šli na okruh zámeckého parku, 
kde jsme se rozdělili na týmy a zahráli jsme si první hru. Hrála se tak: v jednom 
místě byly rozmístěny obrázky se zvířaty na provázku. My jsme je sbíraly a 
hlídači nás chytali. Na konci jsme provázky svázali a kdo je měl nejdelší, ten 
vyhrál. Potom jsme šli dál a začalo pršet a strašně foukat, ale i tak jsme si zahráli 
další hru, při které jsme sbírali lístečky a vyměňovali je za jiné. Měli jsme mít 
určitý počet druhů lístečků např. 20krát brambory, 2krát mrkvový dort atd. kdo 



měl nejvíce splněných věcí, ten vyhrál.  Potom jsme 
došli na rozhlednu a potom jsme šli do cukrárny a zpět 
na vlak. Výlet se mi líbil až na to, že strašně pršelo.                           
Lenka 
 
 
Bílek  - pořádný kino na Bílendě!  

Bylo  neBylo – Bylo úterý a neByly schůzky. Tak jsme se sešly, aBychom si užili 
společného koukání na Bezva filmy. Světlušky a 
Benjamínci měli doBrou příležitost se naučit, Jak vycvičit 
draka a starší holky se přenesly do zasněženého Rakouska 
spolu s holkou, co to umí na snouBordu! Bylo to úplně 
super – nechyBěla hromada BramBůrek ani BuBBle tea. 
Holky, co Byly skvělý a skoro vyhrály na závodech, 
dostaly dárečky a pak jsme všechny šly domů s Bříškem 
plným doBrot a Bezva zážitkem! Bílku Bravo!!! 
 
Setkání s náčelníky 
V pátek 7. 3. jsme se s Jíťou vypravily do města do jedné kavárny. Po této větě si 
říkáte, proč to sem píšu, ale vy ještě nevíte, co v té kavárně bylo. Sjeli se tam 
skauti z celé České republiky (např. z Mostu, Prahy, Tábora  atd.) no a měli jsme 
možnost zhlédnout společně debatu nových náčelníků a náčelních. Pokud jste 
nebyli na minulé oddílovce, tak se možná ptáte, kdo jsou to ti náčelní. Pokud to 
chceš pochopit, tak si prvně musíme říct, kdo to je starosta – to víš? No je to 
nejvyšší pracovník ve skautském hnutí – má to všechno pod palcem. Starosta se 
jmenuje Chose a poznáš ho dle toho, že má jen jedno obočí – ne že by si ho 
ostříhal, ale srostlo mu vcelek. ☺ 
No a zpátky k těm náčelníkům, to jsou jeho spolupracovníci – něco jako je Káťa 
pro mě, ale jelikož je to víc práce, být Starostou, 
tak jich má víc – těch pomocníků. A teď 
v březnu budou volby, tak dojeli za námi do 
Brna se představit. A my u toho byly a kladly 
jsme zapeklité otázky a taky jsme vám je 
nafotily, abyste věděli, že to nejsou žádní 
indiáni, ale normální lidé.☺  
Musím vám říct, že to náramně zajímavé, jelikož 
jsem měla možnost potkat lidi, kteří bývají 
v časopisech, v televizích a tak. I proto bylo super tam jít a hlavně jsme s Jíťou 
ukázaly, že nás zajímá, co se děje okolo nás! 
 
Tak uvidíme, jestli tato čtveřice náčelníků bude zvolena. Šmako 
 
 

Brigáda na Chlébském 
Tento víkend tomu i počasí přálo, aby proběhla brigáda na naší skautské základně 

Chlébské. Zvládly se natřít střechy, zpracovat dřevo, uklidit 
pokoje místnosti, ošetřit venkovní besídku. No prostě všem těm, 
co dojeli a pomohli patří velký dík. 
      Šmako 
 

TOPÍME SE V ODPADCÍCH 
Milí rodičové, 
Na začátku minulého měsíce jsme se na Vás obracely 
s prosbou, zda někdo nemá starší, leč funkční vysavač, který 
by mohl postrádat. Situace už je víc než tristní – klubovna se 
pomalu mění v dračí doupě a smetáky a ruce nestačí. Prosíme 
tedy ještě jednou – prohledejte sklepy, půdy, komůrky i 
skulinky Vašich domů, bytů, garsonek, stanů, chat, chalup, 
skladů a tak dále – třeba se náš budoucí vysavač někde 
schovává! Byly bychom Vám neskonale vděčné! 
 

Děkujeme –  za vedení, Janka 
Vtipy 
 Baví se tři chlapci na dvorku: „Můj táta se nebojí divokých zvířat!“ 
„To můj se nebojí ani duchů!“ 
„Tak to já mám tátu nejstatečnějšího - on se nebojí ani 
mámy!“                                                                                      
 
Lojza Novák říká tatínkovi: „Tati, dnes jsem se jako jediný hlásil!“ 
„Jo? A na co se paní učitelka ptala?“ 
„Kdo nemá domácí úkol.“ 
 
Přijde holčička do školy. Přistihne ji ředitelka a říká: 
„10 minut zpoždění.“ 
A holčička říká: 
„Z toho si nic nedělejte, já taky, paní ředitelko.“  

Veve  
Písničky na tábor 

 
Zatím mi nepřišly žádné návrhy ohledně vylepšení zpěvníku, což mě 
mrzí. A proto jsem se rozhodla vyhlásit uzávěrku, která je určena na den 
21.května. Navíc se v klubovně vyskytuje krabice s nápisem, kam je 
možné své návrhy napsat, třeba i během schůzky.    
       Lucka 
 

 



Tábor - bodování 
Tabulka bodování se nám plní. Plno z nás už má splněný výlet a pár schůzek. 
V příštím měsíci si můžete splnit i výpravu a mít hotovo. 
Ale pozor!! Když budeš mít splněny všechny akce na tábor, tak máš 
jedinou možnost nasbírat si body a výhody na tábor. Je to pro tebe a může 
ti to na táboře pomoci. Za každou navštívenou akci dostaneš body. 
Abys mohla jet na tábor, tak je potřeba navštívit pár akcí do konce roku. 
Konkrétn ě 1 vícedenní akci, 1 výlet a 5 schůzek.  No, není to snadné? Potom 
už hurá na tábor.   
Letos jedeme na tábor opět prvních 14 dní v červenci 28. 6. – 12. 7. 2014. 
Budeme tábořit u Kostelní Myslové.  
 
Platba tábor:  
Milí rodiče, pomalu nám rozkvetly první jarní květiny a než se nadějeme, bude 
tu dlouho očekávané léto. A s létem jak je u nás v oddíle zvykem přichází ta 
nejlepší a největší akce roku ,  a to tábor. Ale aby se tábor uskutečnil, je 
potřeba ho zaplatit a odevzdat přihláškou. Do konce dubna je možné tábor 
zaplatit za sníženou cenu, a to za 2 700,- poslední možnost koupit tábor levněji 
bude i na oddílovce (30. 4. 2014.) Konečná cena tábora je 2 800,- , 
kterou je nutno uhradit do 31. 5. 2014. Částku lze zaslat na účet 
(215180811/0300) nebo je tu možnost platit hotově s přihláškou. 
Hotově můžete platit pověřeným rádkyním:  Bláňi, Lucce, Káti, 
Shei, Ivce.  
A další dost důležitá informace, tábora se může zúčastnit jen ten, 
kdo bude mít splněné tyto akce: 5 schůzek, 1 výpravu, ta se koná 
v dubnu tak doporučuji jet ☺,  a 1 výlet. Pokud nastane situace, že budete 
mít zaplacený tábor, ale nebude splněna podmínka, nebojte, částka vám bude 
vrácena zpět. 
         Jíťa  
 
 
 
 

Rády bychom Vás také pozvaly na  
PŘEDTÁBOROVOU INFORMA ČNÍ SCHŮZKU , 

která se uskuteční ve středu 11. 6. 2014 v 19.00 
v klubovně.  

Dozvíte se samozřejmě úplně všechno  
a dotazy můžete klást táborovému vedení dle libosti. ☺ 

Na hojnou účast se za celé vedení těší Bláňa 

 
 



 

 
Eliška 
Kessie: 

PŘIHLÁŠKA NA SKAUTSKÝ TÁBOR 
 
Přihlašuji svoji dceru……………………………………………………………………, 
s rodným číslem ……………/………… a  bydlištěm ……………………………. 
 

na skautský tábor, který se koná od 28. 6. do 12. 7. 2014. 
 

Již po 3. se tábor  uskuteční u obce Kostelní Myslová v kraji Vysočina. 
Tábor je umístěn v Javořické vrchovině poblíž renesančního města Telč. 

 
 

Beru na vědomí, že se jedná o skautský tábor ve stanech s podsadou, 
cena tábora je 2 800Kč. 

 
Moje dcera nemá/ má (jaké:………………………….) dietní opatření či 

jakékoliv potravinové alergie. 
 

Přihlášku je nutné odevzdat do 30. dubna! 
Placení: 

1. Pokud zaplatíte tábor do konce dubna, zaplatíte pouze 2700,-  
2. Do konce května už to bude 2800,- 

 
Peníze odevzdávejte Káti, Bláni, Ivce, Sheia nebo Lucce. 
Možno také uhradit na účet číslo 215180811/0300, variabilní symbol 30 a 

datum narození dcery (př. 30130590) 
 

 
 

                           nformace: Marie Pekárková (Šmako) 721 160 576, vedoucí oddílu 
            Kateřina Juráková (Káťa) 776 060 124, hospodář 
 
 
V…………… dne ……………..2014  ……………………………………………….. 
                    podpis zákonného zástupce 
 
 


