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Slovo šéfredaktorky 
Člověk se ani nenaděje a prázdniny jsou fuč. Snad každý koho se 
koncem prázdnin zeptám, jestli se těší do školy, na mě kouká jako 
bych spadla z višně a zda tuto otázku myslím vážně. A hned tvrdí, jak 
to zase bude otrava a nuda. Najdou se i případy, že se mí kamarádi 
do školy těší nebo například jako moje sestra, která snad školu 
milovala a prázdniny by ji stačily klidně jen týden. Ale se školou, ať 
už se do ní těšíte nebo ne, přichází i spousta akcí mimo ni. A vy jistě 
víte, kam touto větou mířím. Ano je to skaut. I tento školní rok nesmí 
chybět spousta výletů, výprav a dalších akcí. Takže na nic nečekejte a 
vydejte se vstříc novému školnímu roku s úsměvem a odhodláním. 
Vzhůru za novým  dobrodružstvím ať už doma, ve škole, ve skautu 
nebo třeba po cestě na nákup. 
                                                                            Zdar a sílu vám přeje Šimi 

 

Slovo vedoucí 
Drazí! 

Chtěla jsem toto slovo věnovat vzpomínkám na svůj první tábor, 
ovšem nakonec jsem se rozhodla, že nikomu nenechám záminku 
přejmenovat tuto rubriku na „Bláňa vzpomíná“ (na to si počkejte, až 
budu old skautkou). Prázdniny jsou zase fuč, což je vážně děsivé, ale 
ještě děsivější je, že paní učitelka si ani nestihne postěžovat, že jí 
nečekané Velikonoční prázdniny a 1. máj narušily plány výuky, a už 
tu budou zase další. Nevím, v jaké fázi života se nacházíte vy, ale já 
jsem v té, kdy se mi nestýská na táboře po mamince, nýbrž se mi celý 
rok stýská po táboře. Mimo jiné i proto, že na táboře se člověk 
přestane zabývat hloupostmi a zbytečnostmi (čtení trapasů 
v Popcornu samozřejmě zbytečné není, to dá rozum), a místo toho 
dělá věci, na kterých vážně záleží. Moc bych si přála, aby mi tahle 
„táborová nálada“ vydržela co nejdéle, a i svět mimo tábor byl zase o 
kousek smysluplnější. To samé přeju do nového roku i vám a 
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doufám, že máte pořádný táborový zážitek, na který se v případě 
nouze můžete spolehnout ☺ 

                                                                                        Vaše Bláňa 

 

Tento měsíc se můžeme těšit na… 
6. 9.                              Oddílovka 

16. 9.                            Zahajovací výlet  

29. 9.–1. 10.               Oddílová výprava 
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Nové skautské průkazky 
S novým školním rokem přichází horda novot a jednou z nich jsou i 
nové skautské průkazky. Jelikož naše staré se již nevyrábějí, musíme 
udělat krok kupředu. Hlavní změnou je, že se objednávají v rámci 
registrace a při jejich tvorbě je nutné vložit fotografii v digitální 
podobě. Proto prosíme všechny o zaslání průkazkové fotografie 
těchto parametrů: 

 

• formát jpg 

• reálný portrét na jednobarevném pozadí 

• poměr stran 4:3 

• velikost 1600:1200 px či více 

Fotografie je třeba poslat na náš oddílový mail (30dbo@seznam.cz) 
nejpozději do konce listopadu, ale čím dřív, tím samozřejmě líp! 
Nové průkazky bychom pak měli dostat začátkem roku 2018. 
Předem všem děkujeme! 
                                                                                           Bláňa 

 
 

Přihlašování na výpravy 
Další novinou jest, že už i my zavádíme přihlašování na výpravy a 
některé výlety (je-li to napsáno v pozvánce). Je to jednak kvůli 
změnám v nakupování hromadných jízdenek, ale taky proto, že 
chceme být ještě více hospodárnější, co se kupříkladu jídla týče ☺ 
Pokud tedy pojedete na výpravu, je třeba se minimálně pět dní 
předem přihlásit organizátorům výpravy (nebo na 
30dbo@seznam.cz). Kdybyste náhodou náhle onemocněli, není třeba 
se bát, jízdenky jde stornovat, bohužel přidávat nikoliv.  

 
 
 

mailto:30dbo@seznam.cz
mailto:30dbo@seznam.cz
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Seznamte se  vzdělávacími kurzy 
 

Každý měsíc se bude ve vašem časopise objevovat rozhovor s účastníkem 
čekatelského, vůdcovského, nebo rádcovského kurzu z našeho střediska. 
Aby skaut/ka mohl/a vést družinu, nebo pomáhat s vedením oddílu, či sám 
vést oddíl, potřebuje kurz, který mu doplní znalosti a kvalifikaci pro danou 
oblast. Ráda bych vám, díky těmto rozhovorům představila kurzy, které 
absolvoval někdo z vašeho okolí. Ze začátku začneme čekatelskými kurzy. 
Možná ani netušíte, co takový kurz znamená a na co je. Je to první oficiální 
kurz, který uznává ministerstvo školství a tělovýchovy ( MŠMT) a 
připravuje na pomoct při vedení oddílu.  
Dříve naše středisko moc nevyužívalo různé kurzy, a to byla obrovská 
škoda. Jak sami uvidíte, každý kurz je zaměřen na něco jiného a díky 
prostředí, obsazení a náplni je každý unikátní. Tak pozorně čtěte, třeba se 
vám některý tak zalíbí, že se na něho sami přihlásíte!  
     Šmako (výchovná zpravodajka) 
 
 

 
 

 
 



7 

Představení kurzu „SeLKa“  
 

 
 
 
 
 

Ahoj Sheio, ty a Bláňa jste se vydaly na kurz, který se specializuje na 
světlušky. Můžeš nám prosím ten kurz trošku přiblížit? 
 

Ahoj Šmako, moc ráda. Světluškovský lesní kurz (zkráceně tedy „SeLKa", 
tuto zkratku však již nepoužívají) je čekatelský lesní kurz, který, jak 
správně říkáš, se zaměřuje převážně na věkovou kategorii světlušek a 
vlčat, částečně i benjamínků. To ale neznamená, že když kurz absolvuješ, 
tak nebudeš vědět, co se skautkami/skauty. Právě naopak - kurz mě 
připravil, namotivoval a inspiroval ke všemu. Navíc je tam samozřejmě 
kromě přednášek a dalších naučných a inspiračních programů program 
dělaný i přímo pro účastníky, tedy pro rovery a rangers. Hodně se tam 
ovšem pracuje se symbolickým rámcem pro světlušky  - tedy s příběhem o 
Lucince a kouzelné lucerně. Naučíš se tam ale všechno, co pak budeš ve 
skautu jako čekatel potřebovat. Kurz má celkově tři části - víkendovka na 
jaře, letní běh v létě a zkouškový víkend na podzim. Tyto části se 
odehrávají po celé republice - někdy tedy v Čechách, někdy na Moravě. 
Spousty zkoušek a požadavků splníš však už před závěrečným víkendem. 
Součástí kurzu je také napsání čekatelské práce. 
 

A co tě na tom kurzu nejvíc zaujalo? 
 

Nejvíc mě zaujal a líbil se mi samozřejmě program dělaný na míru nám. A 
také výborná kuchyně - na kurzu vařili dva kluci a měli to fakt moc dobrý. V 
průběhu kurzu jsem také ochutnala nejeden dort ;-). Také se mi velmi líbil 
letní běh - byl to můj první delší pobyt ve skautu mimo středisko. Trval 
deset dní a byl to takový druhý tábor, avšak jen pro budoucí čekatele. A 
taky nebyl ve stanech. 
 

.A v čem je odlišný od ostatních kurzů, proč sis ho vybrala? 
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To je těžké říct, jelikož jsem na žádných jiných čekatelkách nebyla. V čem 
se asi hodně liší je, že účastníky kurzu jsou převážně holky. Není to tak, že 
by byl kurz jen pro holky, je samozřejmě i pro kluky, ale moc se jich tam, 
vzhledem k zaměření na světlušky, nehlásí. Slyšela jsem, že letos tam měli 
dva kluky jako účastníky, když jsem tam 
ale byla já, nebyl tam žádný. Nakonec to ale 
vůbec nevadilo, bezva lidi tam byli i tak 
(navíc dva skvělí kuchaři), ale je to trochu 
škoda.  
Mám dojem, ostatní čekatelky taky 
nevyžadují napsání čekatelské práce. Je to 
sice navíc, ale v budoucnu se mi to určitě 
vyplatilo, ať už do skautu nebo třeba do 
školy. Navíc dostaneš pak k dispozici 
všechny ostatní práce a můžete je později 
využít třeba na program. 
Když jsem si vybírala, na jaký kurz pojedu, SeLKa měla podle mě takovou 
přátelskou atmosféru. Slibovali, že se vším pomůžou a poradí, což byla to 
pravda, když se snažíš, jde to levou zadní. Proto jsem si ji vybrala - a taky 
mi tento kurz doporučila Bláňa ;-). 
Slyšela jsem, že by měli o tebe velký zájem, aby ses stala členkou  
teamu. Může každý dostat takovou nabídku? 
 

Může ji dostat každý, kdo se bude dost snažit a kdo je taky zaujme. Nemůže 
to však nikdo očekávat, vybírají si podle toho, jestli zrovna někoho 
potřebují, tak jako všechny kurzy.  
 

Chtěla bys ještě něco dodat? 
 

Jen to, že ať se kdokoli rozhodne pro jakýkoliv kurz, určitě to bude super. 
Já bych však určitě neměnila. SeLKu jsem si moc užila a ráda na ni 
vzpomínám :-) 
                                                                             Díky za rozhovor, Šmako 
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Oddílový hospodář 
 
 
 
Tak jsem byla pověřena vám napsat pár řádků o 
tom, jaké to je, být oddílovým hospodářem. Nebudu 
vám lhát, je to mnohdy obrovsky nevděčná, ale také 
velice důležitá činnost (a můžete se cítit důležitě, 
protože budete uváděni jako kontakt při větších 
akcích :D). Bez ní bychom jako oddíl (potažmo 
středisko) v Židenicích nebyli. Ono když vám přijde 
finanční kontrola a účetní knihu si vedete na 
futrech od dveří nebo vůbec… Dobře, a teď trochu 
vážněji.  
 

Jako hospodář mám na starosti tyto věci:  
Zaprvé, vedení účetní knihy. Proč? Protože všechny naše příjmy a výdaje se 
musí zaznamenávat. Například: Zavolám Vilémovi a poprosím ho o nějaké 
ty peníze, abychom mohli koupit špekáčky na závěrečnou oddílovku, nebo 
abychom měli na obnovu vybavení v klubovně! A on je pro nás vybere, 
předá a já příslušnou částku zaznamenám v knize jako příjem. A pak už se 
bohužel ty čísla jenom odečítají. Každý účet je poté v knize veden pod 
příslušným označením – například HR17 – 32 (holky rok 17), aby bylo 
jasně rozeznatelné, že se jedná o účet z našeho oddílu, z roku 2017 a je to 
doklad číslo 32, poté si uvedu částku, o kterou je náš rozpočet nižší a která 
je na účtence a uvedu si některé položky, které na ní jsou, aby to bylo jasné 
i pro případnou kontrolu, a aby bylo zřetelné, že peníze šly jenom na věci, 
které souvisí s chodem našeho oddílu. A na tom není nic těžkého ☺! Takže 
účetní knihy se bát nemusíme (pokud teda účtenky neztratíme nebo špatně 
neproplatíme!). 
Zadruhé, je to samotné proplácení – tedy hlavně včasné. To občas může být 
lehce problémové, ale pro mě je nejlepší, když mi osoba, která chce účty 
proplatit, napíše dopředu, abych si hotovost mohla nachystat a předání 
bylo jednodušší – nebojte se tedy hospodáři napsat, určitě to ocení – 
popřípadě se s vámi sejde i mimo oddílovou radu, aby peníze předal. 
Zatřetí – zpracování finančních toků za celý rok, popřípadě tábor, a jeho 
VČASNÉ odevzdání. Na tom také není nic těžkého, uděláte to jednoduše 
pomocí tabulky v Excelu. Přiznávám, Excel je jeden z mých nejlepších 
kámošů, protože v něm jsou předem naprogramované matematické funkce, 
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a já pak už jenom označuji buňky a ty se mi sčítají a odečítají, násobí a dělí... 
Není potřeba se toho bát, stačí si to průběžně vést a na konci roku s tím 
není téměř žádná práce!  
No a taky by to chtělo ještě vést seznam věcí v klubovně, aby se vědělo, 
kolik čeho je, ale na tom už se taky pracuje, aby byl 100% kompletní a 
nebylo potom v kumbále 120 kolíčků na prádlo :D !  
 
Tak co, přijde vám práce hospodáře tak těžká? Za mě ne – chce to jen mít 
od sudiček ve vínku trochu trpělivosti a pečlivosti. A pak už to jde samo ☺.  
 
A na závěr tu máte nějaké rady, jak vašeho hospodáře nenaštvat, aby vám 
ty účtenky proplatil: 
1. Striktně oddělujte položky, co k sobě nepatří, protože účtenku, na které 
je 20 rohlíků, 3 toaletní papíry a 5 plynových bomb zkrátka a dobře nejde 
zařadit, jelikož se na ní nachází potraviny, spotřební „materiál“ a 
dlouhodobý majetek. Když si nebudete jistí, napište či zavolejte hospodáři, 
hlavu vám neutrhne, právě naopak! V opačném případě, kdyby se takové 
věci stávaly až moc často, vám pak účtenku nemusí proplatit.  
2. K samotné účtence – jasně na ní musí být napsáno, za co jste platili. 
Účtenku, na které je napsáno: Zboží 21% - 9,90, Zboží 21% 54,60, Zboží 
15% 73,90, vám neproplatím ani já, ani Peťa, ani Barča. K takovéto účtence 
si nechte vystavit klasický doklad, kde bude ručně vypsané, za co se 
konkrétně platilo. A v případě, že se tam opět motají položky různých 
kategorií, rozčleňte to na více dokladů (viz výše). 
3. Mě, a myslím že i Barči z 94., je jedno, zda platíte kartou či hotově – takže 
pokud nemáte hotovost, kartu použít můžete! 
4. No a když už jsme u těch karet, tak si připomeneme i jak se objednává 
zboží přes internet. Zaprvé, fakturační adresa je vždycky vystavena na 
středisko (doručovací adresa samozřejmě může být ta vaše):  
 
Junák - český skaut, z.s., 
středisko Mafeking Brno 
Tenorova 13 
615 00 Brno 
IČ: 494 59 872. – vždycky tuto adresu najdete na stránkách www.skauti-
zidenice.cz/kontakt 
Za druhé, plaťte na dobírku. A v případě, že to na dobírku nejde nebo je to 
za zbytečný poplatek, kontaktujte nejlépe Viléma (nebo současného 
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vedoucího střediska), aby zaplatil ze střediskového účtu. V ŽÁDNÉM 
případě neplaťte takovéto faktury ze svého osobního účtu.  
5. Když vybíráte peníze od dětí, napište do příjmového dokladu částku, 
číselně i slovy, od koho jste ji přijali, za co jste přijali, datum, váš podpis. 
Orazítkované by měly být již od vašeho hospodáře. V případě, že na 
klubovně není nebo dojde, opět kontaktujte hospodáře, aby to co 
nejrychleji napravil! 
 
A tohle je za mě asi všechno. Věřím, že si tyto rady vezmete k srdci a budete 
nosit správně vyplněné doklady, protože by bylo opravdu zbytečné, aby 
vám v budoucnu nebylo něco proplaceno. A v případě, že se vám práce 
oddílového hospodáře zalíbila, neváhejte se na ni zeptat vašeho oddílového 
vedoucího a projevit zájem o to se jím stát. Limituje vás jenom jedna věc – 
hospodáři musí být více jak 18 let. 
 
V případě jakéhokoliv dotazu se na mě neváhejte obracet, případně na 
Barču (94.BO)!   

                                                                                             Simča (30.DB0) 

 

Moje první jízda traktorem 
Byl to den jako žádný jiný, byl stejný, řečeno. Jedině, co na dni bylo nové, je 
to že jsem se nechala přemluvit a vyrazila společně s dalšími lidmi z oddílu 
na bouračku celého tábora v Kostelní Myslové. Jela jsem v autě s Esťou, 
Šimi a ještě víc zvláštními muži, které jsem neznala, ale byli ochotní nám 
vypomoci na bouračce tábora. Když jsme přijeli, tak byl tábor skoro 
složený, jen na nás bylo vše uklidit a dát tam kam patří. V té příležitosti 
přijel traktor. Nakládali jsme do traktoru a následně jsem dostala takový 
bláznivý nápad, že bysme se tím mohly svést ještě s Esťou a Šimi. Tak jsem 
se zeptala naší oblíbené osoby Bláňi a ta překvapivě nám to dovolila. Tohle 
byl můj velký zážitek z jízdy na TRAKTOŘE!!!!!!! TO byla jízda, drcalo to, jeli 
jsme lesem a následně po silnici, zaparkovali u skladiště, kam jsme 
naskládali všechny podsady, stoly, židle a tyčky. Samozřejmě, že jsem jela i 
nazpáteční cestě na traktoře , bylo to ještě lepší než tam! Byl to 
nezapomenutelný zážitek!!! Pořád to budu mít před očima  
                                                                                                             Dáda ☺ 
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Zářijoví oslavenci 

 
2. 9.                             Véla  

6. 9.                             Hruška  

9. 9.                             Klárka  

24. 9.                           Efka 

 
             ŘÍJEN 

4. 10. Oddílovka 
14. 10. Drakiáda  
18. 10. Bílek  
26.–29. 10. Podzimky  
 
LISTOPAD 
1. 11. Oddílovka 
10.–12. 11. Družinkové výpravy 
14. 11. Karaoke 
25. 11. Kultura  
 
PROSINEC 
6. 12.  Oddílovka 
8.–10. 12. Roverská výprava 
11. 12. Taneční odpoledne 
16. 12. Dílny  
17. 12. Besídka 
 
LEDEN 
3. 1. Oddílovka 
13. 1. Brusle, deskovky  
19. 1. Veselý pátek 
27. 1. Výlet  
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