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Slovo šéfredaktorky 
Prý nemůžeme mít všechno. Ale občas si říkám, že asi ne, 
pokud si tuhle větu budeme opakovat pořád dokola. 
Protože pokud doopravdy nechceš, nemůžeš čekat, že se ti 
toho dostane. Měli bychom si víc uvědomovat vlastních 
kvalit a všechno, co můžeme dokázat. Pořád je sice 
jednodušší se vzdát a říct, že to nejde. Ale není to nuda? 
Když to aspoň zkusíme, můžeme na tom jen získat. Takže 
nebuď Sobotka a jdi do všeho s plným nasazením! Můžeš 
si to hned vyzkoušet na výpravě, bílku a nebo tradičních 
podzimkách! 

Mate <3 
 
Co nás čeká v říjnu? 

• 1. 10. – Oddílovka 
• 3. – 5. 10 – Výprava 
• 14. 10. – Bílek 
• 24. - 28. 10. – Podzimky 

 
Slovo vedoucí 
A je za námi první měsíc letošního vskutku 
povedeného roku. Nejenže máme revoluční 
změnu ve vedení družin, jelikož žádná družinka 
nezůstala pod stejným vedením, jako loni, ale 
také se mnoho úkolů přesunulo na mladší. Proto 
také musíme mít více trpělivosti, aby měly 

holky dost času se se vším poprat.  
Jak mnozí víte, tak jsem nastoupila po táboře do práce. 
Konečně pracuji jako sestřička v dětské nemocnici. 
Někteří z vás (Naty, Mate,..) máte maminku – tatínka 
zaměstnané u pacientů a tak víte, že sestřičky pracují i o 
víkendech. A tak se může stát, že nebudu moci jet na 
nějakou výpravu, či dojít na schůzku – ač bych strašně 
ráda. A tak se dostávám do takové strašně těžké situace. 
Vás přemlouvám, že jsou akce super a jak si to tam 
společně užijeme, ale dostanu službu a mám utrum. 
Nikam nemůžu a jsem z toho hrozně moc nešťastná. Pak 
jsem smutná i v práci a je to na nic. A tak se snažím se 
s tím sžít. Co by pro mě byla velká pomoc od tebe, by 

bylo to, že by jsi se snažila chodit na veškeré akce, abys mohla nahradit moji 
případnou nepřítomnost☺ Co říkáš na to? 
 
Těším se, až mi odpovíš, tvoje Šmakinečka 
 
 

 

 
 
 
 
 

Filmík naslepo!  

Už jsi dlouho chtěla zažít opravdové překvapení? Máš 
jedinečnou možnost! První Bílek tohoto školního roku 
totiž nebude jen tak ledajaký…Bude to totiž Bílek 
naslepo! Že nevíš, co to znamená? Zkrátka a dobře do 
poslední chvíle nebudeš vědět, jaký film se promítá. 
Jediné co ti můžu slíbit je to, že to bude stát za to! 
Kdy? 14.10.2014 
Pro koho? Pro Benjamínky a světlušky od 17:00, 
pro skautky potom od 18:30. 
Kde? Přece na klubovně. 



Co s sebou? Třeba nějaké dobroty, ať si to víc užijeme! 
Na všechny se těší Janka (721325117) 

 
PODZIMKY V JURSKÉM PARKU 
Vyzýváme všechny k výzkumnému pobytu v Jurském parku v termínu od 24. 
října do 28. října. 
Všichni se dostavte v pátek 24. 10. v 16:30 na Hlavní nádraží, Brno. 

S sebou nezapomeňte spacák, karimatku, 
oblečení do přírody (pevnou obuv, bundu,..), 
přezůvky, pláštěnku, ešus, hrnek, KPZ, blok, 
tužku, uzlovačku, šátek, jídlo a pití na pátek, 
buchty na sobotní snídani, 2 brambory, ¼ 
chleba, plavky, ručník, hygienické potřeby. 
Cena: 500 Kč 
Návrat se předpokládá v úterý 28. 10. 
v odpoledních hodinách.  

Na všechny se těší Mate (607 119 651), 
Lucka (774 985 205), Sysel (723 518 128). 

 
Výlet 

První zahajovací výlet se konal v neděli. Sešli jsme se na 
staré osadě a sešlo se nás opravdu hodně. Potom jsme jeli 
autobusem do Křtin. Výlet byl na téma šmoulů. Při první hře 
jsme se rozdělili do týmu. Každý ze tří týmů si vymyslel 
název . Šprýmaři, BobosLemons gang a Zelení šmoulové. 

Následně jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o šmoulech. Poté nám 
Gargamel unesl členy našich týmů a my jsme je museli vysvobodit. Gargamel 
to však nevzdal a zničil nám vesničku, proto jsme si museli postavit nové 
domečky. Nakonec jsme uvařili lektvar, po kterém byl Gargamel hodný. 
Dostali jsme dobrou odměnu a zase jsme jeli do Brna. 

Eliška 

Strašidýlka na Bílendě 

Jak už všichni víte i letos se na Bílendě shromáždila ta nejstrašidelnější 
strašidla,která nás nechtěla pustit do naší klubovny. My jsme si to však 
nenechali líbit a rozhodli jsme se, že získáme klubovnu zpět. Na pomoc nám 

přišlo spousta malých, ale i velkých šikulů,díky kterým jsme se dostali do 
klubovny. A potom bylo pro nás,pro ty, co zvládli všechny úkoly, které si pro 
nás strašidla nachystala, byla připravena skvělá hostina.Takže tímto děkuji 
všem zúčastněným a snad i příště nad strašidly vyhrajeme.   

Vaše Bobo :* 

Narozeniny 

5. 10. – Julča 

3. 10. – Chiquita 

Všechno nejkrásnější, holky! :*  

Velká gratulace Peťo!!!  
Naše milá rádkyně Petruška Doležalová zvládla jako první z historie našeho 
oddílu čekatelky pořádané pražským kurzem Odyssea. Peťa musela zvládnou 

velkou spoustu úkolů, o kterých se nám ani 
nezdálo, také se musela odvážit odjet na druhý 
konec České republiky, či strávit tábor s cizími 
skauty.. To vše a mnohem víc Peťa zvládla, aby 
se stala lepší vedoucí našeho oddílu, proto jí 
musíme pogratulovat, ale také poděkovat, že se 
nebála do toho jít. Chci jí poděkovat, že nás 
nyní může zásobovat novými poznatky a 
zkušenostmi!! 
 
Tak Peťo, velkáááááá gratulace!!!!! 

 
Šmakinka a celý hrdý oddíl 

Vdala se nám vedoucí roverského kmene 
Naše milá Janinka se v sobotu 13.9. 2014 stala paní Veselou. I 
když nastaly 50% změny v její jménu, její skautská část srdce 
zůstala věrná, a proto se nemusíte bát, že bychom ji už neviděli. 
Nyní je na svatební cestě, kde sbírá potřebnou sílu pro správné 
vedení roverů, kteří se mají jistě na co těšit.  
 
Kdo ještě Jance nepopřál, tak se nebojte na ni promluvit a potřást 

tou levicí. Jistě jí to dóst potěší. 
 



Milá vdaná paní Janko, těšíme se na tebe – na nějaké plánované akci, 
tvoje Šmakinka a 30.DBO 

 

Vila           
Tugendhat 

                     Kdy: 24.1.      
Cena: 180Kč 
Víte, že v Brně se nachází památka UNESCO? Ano, je tomu opravdu tak. Je to 
vila Tugendhat, kterou navrhl architekt Ludwig Miese van der Rohe v letech 
1929–1930. Od roku 2012 je navíc opravena restaurována. Proto neváhej a 
přijď se podívat na onyxovou stěnu a další krásné části vily Tugendhat. 
Jelikož je velký zájem o její 
návštěvu, tak je potřeba rezervovat 
prohlídku dostatečně dopředu. Kdo 
se chce zúčastnit, tak neváhejte a 
odevzdejte přihlášku do 20.10. 
Přihlášku můžete odevzdat buď na 
schůzce rádkyním nebo ji poslat na 
email: 30dbo@seznam.cz. 
Na všechny se budu těšit Káťa (776060124) 
 
Přihláška 
Přihlašuji svoji dceru _________________________________________ 
k návštěvě vily Tugendhat dne 24.1.2014. 
V Brně dne____________________                                         
Podpis_______________________________ 
 

 
Znáš všechny? Přiřaď k ním fotku☺ A pak si to můžeš nalepit do 
deníku… 
 

 
                                                                               
Pokud se nevíš rady, ráda ti poradím. Šmako 
 

Vtipy 

 
HÁDAJÍ SE: 

wikipedie:já znám všechno 
google:já najdu všechno 
facebook: já znám všechny 
internet: bez země byste byly všichni 
namydlení 
elektřina:no tak uklidníme se jo!?  

 
Dnes ráno u nás soused zvonil ve 2:30 ! 
Chápete to? V půl třetí ráno!! 

Naštěstí jsem ješte nespal, protože jsem 



trénoval na bubnech.  
 
Sedí tři blondýnky v aute zastaví je červená a jedna řekne "Jé,to je 
hezká barva "-jedou dál a potká je oranžová a druhá řekne "Jé to je 
hezká barva"-a jedou dál..Potká je zelená a třetí řekne"jé to je ale hwzka 
barva"-jedou dal...Potká je zase červená a všechny naráz řeknou:"tu už 
jsme viděly, tak jedem 
 
Jak poznáte, že vám blondýnka poslala fax? Je na něm nalepena poštvní 
známka 
 
JAK MŮŽEŠ ZÍSKAT KVĚTINU PRO SVOJI PLANETU? 
Je to naprosto jednoduché. Ráda kreslíš komiksy, znáš super vtipy, nebo 
máš skvělý zážitek, se kterým se chceš podělit? Stačí svůj příspěvek 
poslat na e-mail: bilasmes@centrum.cz a v dalším čísle ho uvidí všichni 
a tvoje planeta ti bude vděčná!   

Vaše šéfredaktorka Mate 
 

 

Byl bych rád začal vyprávět tento příběh tak, jak začínají 
pohádky. Byl bych rád řekl:  Byl jednou jeden malý princ. Bydlil 
na jedné planetě a ta byla o málo větší než on sám. A ten malý 
princ potřeboval přítele... 
Květinu malého prince jsem poznal velice brzy lépe. Na jeho 
planetě rostly úplně prosté květiny, ozdobené jedinou řadou 

okvětních plátků. Nezabíraly místo a nikoho nerušily. Jednoho rána se vždy objevily 
v trávě a potom večer uvadaly. Ale tahle květina vyklíčila jeden den ze semene 
přivátého bůhvíodkud a malý princ bděl velmi pozorně nad 
tímto výhonkem, který se nepodobal jiným proutkům. Mohl to 
být nějaký nový druh baobabu. Keřík však náhle přestal růst a 
začal hnát do květu. 
Malý princ, který byl při tom, když vyrašil obrovský pupen, 
dobře tušil, že z něho vypučí něco zázračného, ale květina se ve 
svém zeleném příbytku krášlila nekonečně dlouho. Pečlivě si 
vybírala barvy. Oblékala se pomalu, upravovala si okvětní plátek jeden po druhém. 
Nechtěla se ukázat celá pomačkaná jako vlčí máky. Chtěla se objevit až teprve v plné 
kráse. Ó ano, byla to koketka! Její tajemná toaleta trvala mnoho a mnoho dní. Až 
jednoho rána se ukázala právě při východu slunce. A květina, která se tak pečlivě 
připravovala, řekla zívajíc:  
Ach, právě jsem se probudila... Promiňte, prosím... Jsem ještě celá rozcuchaná... 
 

 

Píseň od Veve a Monči  

(na melodii Prší, prší) 

Veve s Mončou chodí lesem,  

Po louce i po pasece,  

Chodí pořád sem a tam,  

Neví kudy tam či tam. 

Náklaďák nás málem odfouk, 

Byl to, teda velkej potlouk,  

Kšiltovka mi ulítla,  

Jen tak tak jsem ji chytla.  

Takový puch kolem sebe,  

Nesnesu já ani Veve,  

Málem jsme z toho omdlely,  

To je teda o nervy. 

Byl velikej jako obr,  

Tak trochu i jako zlobr,  

Bylo to jen chvilinka,  

Co projela zločinka. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


