
Slovo šéfredaktorky   září/14 
Změna je život. Říká se to a něco na tom i asi bude. Když se 
například teď prázdniny změnily opět v čas školy. I když se nám 
to na začátku nelíbí a jsme proti tomu, nakonec jsme rádi. Třeba 
bychom si tolik těch prázdnin nevážili, kdyby byly pořád. Teď se 
máme aspoň na co těšit a na co vzpomínat. A hlavně i školní rok 
se dá pořádně užít. Prvňáci i vysokoškoláci by to měli umět. A 
v tom nám skaut může pomoct. Celým rokem nás provází super 
akce se super lidmi. A všechno tohle, a nejen to, samozřejmě, 
nám pomáhá si ten školní rok a vůbec celý život užít! Tak 
užívejte, dokud to jde! 
 

Mate ☺ 
 

Co nás čeká v září? 
3. 9. – oddílovka 
5. 9. – Strašidýlka na Bílendě 
13. 9. – svatba Janky a Josého 
21. 9. – výlet 
 
Slovo vedoucí 
 
Tak právě sedím v posteli a snažím se dopsat veškeré 
články, které jsem dostala za úkol na radách. V měsíci 
srpnu jsme měly hned 2 rady. Ptáte se proč tolik rad? 
Ono je to totiž poměrně náročné vymyslet program a 
namyslet cíle, ohodnotit celkové vedení oddílu, 
probrat vedení družinek, užít si trošku té zábavy a 
seznámit nové členky vedení, jak to vůbec chodí. Bylo 
naprosto úžasné sledovat, jak holky stárnou a moudří. 
Byla jsem nesmírně ráda, když jsem holky viděla, 
s jakou vervou všechno sledují a jak se radostně 
zapojují, to je naprosto úžasný pocit pro vedoucí. 
Tento měsíc je první a nejnáročnější, jelikož se 
rozbíhá nejen škola, ale také spousta aktivit, a proto 
mi nezbývá nic jiného, než říct, že bude velice ráda, 
jestli se stihnou všechny vytyčené cíle a my se 
budeme mít možnosti posunout o kus dál 
 

 P.S.: pokud se mi nebudete moci někdy hnedka dovolat, tak nevěste 
hlavu, ale začala jsem pracovat a nemůžu neustále být u telefonu. Jistě 
pak zavolám. 
 
      Šmako 
 
 
 
VÝLET 21. 9. 2014 - neděle 
 
První výlet tohoto školního roku se bude konat netradičně 
v neděli, nezapomeňte si tedy poznamenat do diářů 21. 9. 
2014. ☺ 
  
Sraz: 21. 9. 2014 v 9:00 na Staré Osadě (odjezd 9:15) 
Návrat: 21. 9. 2014 v 17:00 na Staré Osadě 
S sebou: 80 Kč, svačinku a pití, šátek, tužku a papír, pláštěnku, KPZ, uzlovačku. 
 
Info: Ivka Sobotková 721 070 826 
 
PEČLIVĚ ZAZNAMENANÉ ZÁŽITKY Z TÁBORA 

Příjezd 28. 6. 
Sešly jsme se na autobusovém nádraží blízko Vaňkovky. Bylo nás 
tam jen trochu, protože někteří odjížděli den předem na stavěčku. 
Jely jsme autobusem do Telče a odtud jsme šly pěšky do Kostelní 
Myslové. Když jsme přišly, dostavěly jsme a rozebraly si stany. 
Každá holka si odnesla zavazadla do stanu. Odevzdaly jsme různé 
věci a uklidily jsme náměstíčko. Konečně jsme si mohly vše 
vybalit, nachystat, pověsit… Zhlédly jsme scénku a zahrály si hru, 

ve které jsme sbíraly zásoby jídla do naší hobití nory. A byl večer, nástup a pak jsme 
šly spát. 

Ivča 
 
Něděle 29. 6. 
Ráno byl budíček v 7:30 a po třech minutách rozcvička. Na rozcvičce jsme hledaly 
krabice, až jsme je našly, byla ranní hygiena a snídaně. Po snídani byl nástup v krojích. 
Po nástupu se bodovaly stany. Potom jsme hrály hru, kde jsme sbíraly 
lístečky, ze kterých vznikla mapa. Pak byl oběd, a to smažený sýr 
s bramborami a polévka a okurkový salát. Po obědě byl polední klid. Pak 
jsme hrály hru a šly do okolních vesnic pro zprávy, tam jsme plnily úkoly 
a skládaly příběh. Pak jsme se vrátily, byla svačina a po svačině jsme šly 
na dřevo, protože byl táborák. Poprvé jsme zkusily nový oheň. Zpívaly 



jsme a předváděly scénky, bylo jich 5. A potom jsme šly spát. 
Dáda

  
 
1. pondělí na táboře 
Ráno jsme se vzbudily a byla rozcvička, jako každý den. Po snídani jsme si batikovaly 
naše hábity. Potom jsme z papíru, izolepy a špejlí musely postavit dráhu pro kuličku, co 
nejdelší a co nejhezčí. Následovala soutěž švihadlo a potom scénka. Bilbo nám přečetl i 
kousek z knížky a společně s trpaslíky jsme se vydali na 
dlouhou cestu, za drakem Šmakem. Nejdříve jsme jeli na 
ponících, ale ti nám uplavali v řece. Nakonec jsme si 
přečetly další kousek Hobita, zazpívaly pár písniček a šly 
jsme spát.                                                                                                                
Eliška  
 
Pátek 4.7. 
Ráno bylo stejné jako každé jiné. Z ranního nástupu jsme se rovnou vydali do Telče, 
ze které jsme vlakem jely do Třeště. V Třešti jsme šly na krásnou výstavu betlémů. Poté 
jsme tam hrály úžasnou městskou hru a měly rozchod. No a jely jsme zpět. A krásný 
závěr dne byl večerní táborák.                                                                        
                                                      Stefanie 
 
Sobota 5. 7. 
Dneska měla den Šmako. Ráno jsme vstávaly jako vždy o půl osmé a měly jsme 
rozcvičku. Pak byla snídaně. Na snídani byla ovesná kaše. Potom byl nástup. Po 
nástupu jsme se koupaly, protože byl koupací den. Po koupání byl oběd. Po obědě 
přijela Bylinka a Permon. Protože hrozně pršelo, tak jsme se učily uzly. Slib nakonec 
nebyl. Pak byla debata s Bylinkou a Permonem. Potom odjeli a my šly spát. V noci byl 
přepad. Líbilo se mi to. 

Klárka 
 
Neznámý den 
Ráno nás přivítala netradičně rozcvička. Hned nám Šmako oznámila, že si snídani, ale i 
svačinu musíme ulovit. Musely jsme ustřihnout provázky, na kterých byly šišky a 
lístečky s runami. Byly jsme ve dvojicích, takže jeden stříhal a druhý to chytal, ale 
nesměl se dotknout. A pak jsme se nasnídaly. Po snídani jsme se dostaly do temného 
hvozdu a taky k začarované řece. Samosebou jsme ji musely přeplout. A probíhalo to 
tak, že jsme přes rybník přetáhly provázky a pomocí nich jsme se se čluny 
přeplavovaly. Bylo to super. Pak jsme tam ještě chvilku blbly a šly zpět do tábora. 
V táboře jsme udělaly těsto na svačinu, aby 
nám nakynul. Pak jsme měly oběd, a to kuře 
na paprice, které mi moc chutnalo, a taky 
polévka byla super. Po vynikajícím obídku 

jsme měly dlouhý poledňák. Pak jsme hrály další hru s pavouky. Spočívala v tom, že 
jsme musely osvobodit jednoho člena svého týmu, kterého pavouci zajali, a to tak, že 
jsme musely propíchnout balónky na stromě u toho člena týmu. Pak jsme si 
připravovali hady na opékání, bylo to to těsto a zároveň i naše svačina. Po opékání jsme 
ještě na chvilku skočily k rybníku a potom jsme měly večeři – čočku + vajíčko + 
okurek + chleba. Na konci bylo zakončení a zpětná vazba. 

Šimi a Chiquita  
 
Pondělí 7. 7. 
Dnes měla den Bláňa. Ráno nás vzbudila o půl osmé. Vyběhly jsme nahoru na louku, 
kde jsme se měly rozcvičit o strom. Po rozcvičce jsme měly zahájení a snídani. Potom 
byl nástup. Dopoledne jsme měly kurz zdravovědy, dřeva a wellness. Jakmile skončily 
kurzy, měly jsme oběd. Na oběd bylo maso na šťávě s rýží. Pak následoval polední klid. 
A protože bylo hezky, hrály jsme vodní hru. Hra spočívala v tom, že jsme se rozdělily 
do družin a do rybníka jsme naházely míče s čísly od jedné do dvaceti pěti (některé 
míče čísla neměly). Do družiny jsme dostaly papír s čísly, která máme postupně sbírat. 
Do večeře jsme si stihly zahrát ještě jednu hru. Ta se hrála jako člověče nezlob se 
(akorát nás chytali havrani). Potom jsme se vrátily do tábora na večeři. Poté byl ještě 
nástup a večerní program, po kterém jsme šly všechny spát.  

Kája 
 
8. 7. 2014 
Ráno jsme měly originální rozcvičku u stromů. Dopoledne jsme absolvovaly kurzy, 
které nám pomohly zlepšit si dovednosti. Odpoledne jsme hrály trochu více zvětšené 
člověče nezlob se. Večer jsme nemohly program ukončit lépe než táborákem, kde jsme 
si zazpívaly a šli jsme spát. :) 

Naty 
 
Puťák 
Ve středu odpoledne jsme měly volno, a tak jsme hrály hry, povídaly si atd. 
Najednou ale někdo zavolal, že máme na stožáru nějaké papíry, proto jsme všechny 
běžely ke stožáru a každá skupinka si jeden vzala. 
Bylo to napsáno písmem, které jsme musely přeložit, 
po chvíli jsme zjistily, že se jedná o informace 
o puťáku. Sbalily jsme si věci spacák, karimatku atd. 
A asi po 15 minutách jsme postupně odešly. Měly 
jsme stanovený cíl jen jeden, a to dojít do Českého 
Rudolce. Naše skupinka Mate, Šimi, Julča, Ája a 
Emička si vedla velice dobře. První den jsme se 
ukotvily na kraji lesa, kde jezdily vlaky, uvařily jsme si rajskou polévku a šli spát. 
Druhý den jsme došly do Dačic, tam jsme si nakoupily zásoby a šly směr Červený 
Rudolf (trošku jsme si zformulovaly pro sebe) cestou jsme se hodně zasmály a více se 
poznaly. Když jsme došly do Českého Rudolce, vyluštily jsme zde šifru a zavolaly 



vedoucím, ať nám najdou spoj odtud do Telče. Ale žádný spoj nám odtud nejel, a proto 
jsme musely jít ještě dalších 8 kilometrů dál. Kilometr od místa, ze kterého jsme další 
den měly jet, jsme našly pole s hráškem, byl to ráj, a tak jsme se rozhodly se tam v lese 
vyspat, ale nebyly bychom to my, kdybychom neměly dost zásob hrášku na večer. Tak 
jsme konečně dorazily na místo, kde se vyspíme s plnými kapsami hrášku. Další den 
jsme vyrazily velice brzo ráno, abychom stihly spoj do Telče. Když jsme dojely do 
Telče, už jsme jen spokojeně došly do tábora, kde na nás čekaly vedoucí. Byl to skvělý 
puťák a budu na něj vzpomínat jen v dobrém a ráda... Julča 
 
Sobota 12. 7. 2014 
Budíček!!! Ozve se v mém snu, otevřu oči a zjistím, že 
žádný sen, ale realita. Rychle vyskočit z pelíšku a 
sbalit posledních pár kousků oblečení do kufru. Obléct 
se do kroje, čistých kalhot pokud ovšem nějaké najdu. 
Asi nějak takhle vypadalo poslední probuzení na 
táboře. Ještě nezapomenout sváču a kinedril od Šmako 
a hurá odchod do Telče na autobusové nádraží. Šly jsme klidným tempem a vzpomínaly 
na zážitky z táborových her, na scénky vedoucích, občas velmi vtipné scénky, na 
táborák a na falešný zpěv táborových songů (ten falešný zpěv neplatí pro všechny 
členy, ale jen pro většinu!). Avšak pomalé tempo se nám nevyplatilo, ale jak odborníci 
tvrdí, pohyb po ránu je zdravá věc, tak nechyběl ranní maraton aneb stihnout ten žlutej 
autobus s čokoládou!  Naštěstí jsme všichni autobus stihly a po příjezdu už na nás 
čekali maminky a tatínkové a také vyprávění neskutečného putování za drakem 
Šmakem.  
         

 Jíťa 
 
Poděkování za autíčko 
 
Velice ráda bych touto cestou uzavřela hledání po autu 

na tábor. Již druhým rokem nás z této patálie zachránila naše bývala vedoucí 
Véla. Jsme ji opravdu vděční a jelikož tu všechno začalo, tak by to mohlo být 
ideální místo, kde vše ukončit☺ Proto ti Vélo, nyní již paní Benešová – Véla se 
nám o víkendu vdala, bychom ti rády poděkovaly, za úžasnou možnost mít 
pučené auto, které nás dovezlo na nákupy, doprovázelo do nemocnice, při 
přípravě her a dalších neméně důležitých cestách. Jsme ti převelice zavázání a 
doufám, že náš dar, který  posíláme poštou, přijmeš a s hrdostí ho budeš nosit. 
 
Máme tě moc rádi a přejeme tobě i tvému „vlasatému manželovi“ hodně radostí 
a spoustu možností navštívit náš oddíl.. 
     Tvoje 30. DBO, Šmakinečka 
 

 
Zprávičky ze střediska červenec – srpen 2014 
O velkých prázdninách uspořádalo středisko dva dvoutýdenní tábory v Kostelní 
Myslové u Telče s celkovou účastí více než 50 dětí a 15 vedoucích. Děkujeme všem 
vedoucím za výbornou organizaci.  
Střediskové tábořiště a vybavení bylo pronajato po dobu tří týdnů mimostřediskovým 
táborníkům. 16. srpna proběhl úklid tábořiště a uskladnění materiálu v Myslůvce a 
brněnském skladu.  

zapsal Štěpán, zástupce vedoucího střediska 

 
Rozhovor s účastnicí Central European Jamboree 
Moje kamarádka Klea z 3.dbo byla letos se svým kmenem na CEJ – Středoevropském 
Jamboree, které se konalo 3. - 9. 8. v Doksech, :) a tak jsem si řekla, že ji trochu 
vyzpovídám. :) 
 
Co to vlastně CEJ je a jak probíhá? 
CEJ je zkratka středoevropského jamboree, které se koná jednou za dva roky a kam se 
sjíždějí patroly nejen ze střední Evropy, ale např. letos se objevili i skauti z Tai-Wanu, 
Švédska a podobně. Akce je pro zhruba 1000 účastníků, kteří mají možnost si během 
jednoho týdne vyzkoušet velké množství aktivit, poznávat nové kamarády, vyměňovat 
šátky a spoustu dalších věcí. O program se stará vždy tým z pořádající země, kterou 
letos byla Česká republika. 
 
Jak se na takovou akci můžu přihlásit? Musím jet nutně se svým kmenem? 
Můžeš, ale nemusíš. Na CEJ se jezdí po patrolách - Skupina 10 lidí, z nichž jeden 
plnoletý je patrol leader a má družinu na starost během Jamboree. Jak se patrola 
namíchá, je zcela na ní. Čechů tam bylo letos 300, myslím. 
 
Všimla sis nějaké úplně zásadní odlišnosti od českých skautů? 
Upřímně, nebýt šátků nebo contingentových triček, nepoznala bych, kdo je Čech a kdo 



ne. Nás Čechů bylo sice nejvíc, ale každý se bavil s každým, hlavním jazykem byla 
angličtina a nebyl problém skamarádit se s kýmkoliv. 
 
A co se tam dělo? Hrály se hry nebo tak něco? 
Motto znělo ,,Prepared for the future", takže, dle očekávání, zde bylo hodně aktivit, co 
se týče technologií (Například Xboxy), dále programy na budoucnost člověka, 
demokracie a přírody, kdy patroly chodily po stanovištích a mohly si vyzkoušet spoustu 
nových věcí (např. chození po škrobu, famfrpál, programování robotů, 4D kino...). Bylo 
toho hodně. Večer bývaly koncerty (měli jsme i Voxela!) a jeden celý den byl Festival 
kultur, kdy jednotlivé země představovaly svojí kulturu a skauting. 
 
Co se ti líbilo nejvíc? 
Večery byly super, byla tam i čajovna Tunel a skautská hospoda Czech lion. Úplně 
nejvíc se mi ale líbil 1. večer a zahajovací ceremoniál, kdy každý dostal malé barevné 
světýlko a potom jsme všichni zpívali hymnu Jamboree a mávali těma světýlkama nad 
hlavou. Bylo to hrozně krásný, protože jsme si uvědomili, že nás čeká naprosto úžasný 
týden. (A povedlo se)   
 
A nějaká zajímavost? 
Zmíním holandskou patrolu - 14 skautů, kteří měli krásný oranžový šátky, po kterých 
všichni toužili, červený kroje, všude chodili v dřevácích a byli hrozně fajn. Nebo 
Maďaři si speciálně na Jamboree nechali udělat kšandy a potom je tam nosili. :) 
 
Děkuju moc za rozhovor a doufám, že vás CEJ nadchlo stejně jako mou osobu. :) 
      Lucka 
Výzva o nejkrásnější klubovnu 
I letos jsme se rozhodly kluky vyzvat k boji o nejkrásnější klubovnu! Čas příprav bude 
vrcholit na konci říjnu, kdy bude vyhlášení. Výherce získá putovní cenu, a to zlatý 
smetáček! My se nebojíme! 
 
Vaše 30dbo 
 
Vtipy 
Žák: Pane učiteli, zapomněl jsem si žákovskou.  
Učitel: To už je potřetí , dej mi ji na stůl, napíšu ti do ní 
poznámku! 
 
Venku sněží, a tak se paní učitelka ptá dětí: Půjdeme se 
koulovat? Děti křičí: Ano, ano! 
Tak dobře, povídá paní učitelka. K tabuli půjde Novák! 
 
Přijde kostra do hospody a říká barmanovi: prosím pivo a hadr. 
 

Tati, přeložili mě do zvláštní školy. Výborně synku, když na to máš, tak studuj. 
 
Bod č. 1: Učitel má vždycky pravdu. 
Bod č. 2: Když pravdu nemá tak platí bod č.1 
 
Kdy je člověk maximálně ztracený? 
Když ho ani Google nenajde. 
 
 

Pravidla pro bodování pro celoroční hru 
 

Na poslední radě jsme dlouho řešily, jakou bychom chtěli mít celoroční hru pro 
vedení. Nakonec holky vymyslely takové téma, které by mě ani ve snu 

nenapadlo a je dosti geniální a je to Malý princ. 
Jak tedy budeme moci vyhrát se svojí družinkou. Každý družinka bude mít 

jednu planetu ve vesmíru. A bude získávat za každou návštěvu na akci částečný 
bod. Pokud se sejde takových to bodů po 4 kusech získává družinka jednu 

hvězdičku, kterou si každá jménem teamu podepíše. Úkolem hry je poskládat, 
co největší množství souhvězdí a tím vyhrát hlavní cenu, Ale pozor - bod může 

být přičten také do špatné části a díky tomu získáte obrázek sopky. 
Úkolem hry tedy je, co nejvíce výprav, výlet , článků, oddílovek obejít a získat 

ta každý děn 1 bod. 
 

Lucka a její spolek to pro nás nachystaly klubovně překvapení, takže se už moc 
těšíme ne? 

 
Posílám pusinky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plán akcí na 2014 
 
září 
- 3. 9. oddílovka  
 
- 5. 9. strašidýlka  
 
- 13. 9. svatba J+J    
 
- 21. 9. (neděle) – zahajovací výlet  
 
říjen 
-1. 10. oddílovka  
 
-3. – 5. 10. – výprava  
 
- 24. – 28. 10. – podzimky  
 
- 14. 10. Bílek   
 
listopad 
- 5. 11. oddílovka  
 
-22. – 23. 11. Akcičky pro sv a sk a benjamínky 
 
- 28. 11. Veselý pátek  

 
prosinec 
- 3. 12. oddílovka  
 
- 6. 12. Mikuláš   
 
- 20. 12. dílny  
 
- 21. 12. besídka  
 
- 24. 12. Betlémské světlo  
 
leden 
- 7. 1. oddílovka  
 

- Vila Tugendhat / film, divadlo 
 
- 17. 1. tělocvična  


