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Slovo šéfredaktorky 
 
Krásný den moji milí skautíci! ☺  
Vítám vás u dalšího dílu našeho oddílového 
časopisu. A je tu znovu podzim, když si 
vzpomenu, na loňský rok, musím uznat, že tento 
podzim je rozhodně aprílovější. Jeden den se 
klepete zimou i v teplé bundě a ten druhý jdete 
klidně blbnout na prolézačky v mikině. No není 
ta rozmanitost úžasná?   
Rada pro tento měsíc? Užívejte všeho, co vám 
podzim nabízí a nejen podzim! ☺   

                              Pác a pusu vaše Jíťa 
 
 
Akce na tento měsíc: 

• 7. 11. -  oddílovka  
• 10. 11. - "Akce Greenpeace"-brigáda v lese  
• 16. 11. - Plavání pro skautky  
• 17. 11. - plavání pro světlušky a babyskauty  
• 17. 11. - Večer s tematikou komunismu pro 

RK Tilia  
• 27. 11. – Bílek, poté promítání fotek z 

Vietnamu  a pak ještě Indie 
• 5. 12. - prosincová oddílovka 

 
www.30dbo.cz, bilasmes@centrum.cz  
 
Slovo vedoucí 
Tento měsíc byl jedno naprosto obrovské 
překvapení. Ptáte se proč? První víkend se 
předvedla naše zbrusu nová čekatelka Bláňa, jak 
úžasně dokáže nachystat víkendovou pouze pro 
skautky. Poté ukázali světlušky a babyskauti, že o 
výlety pouze pro ně je veliký zájem, i když je to 

určitě zásluha Jíti a „Sněhurky“, které to celé 
pořádaly. Také promítání, pro vedení a rádkyně, 
Příběhu rytíře u nás doma byla pecka, a to nemyslím 
jen to přežrání:). 
 NO a pak v neposlední řadě to byly naprosto 

velkolepé podzimky, kde nás bylo celých 51 lidí! A musím 
uznat, že jsem nebyla ještě na takové výpravě, kde bych jeden 
den jedla moje letos první čučoriedky, svítilo sluníčko – začal 
padat první sníh, další den ohromně pršelo a poslední den jsme 
se koulovali. Možná to taky bylo speciální tím, že jsme měli 
možnost zažít a pomoci s průběhem olympijských her, či 
pomoci stavět krásné Kleopatře nebo snad zastavit obléhání 
Anglie.  
No, ono to asi bylo všechno tak super, jelikož jsme mohli být 
spolu. A proto děkuji všem co, si mohli a udělali čas, abychom 
to společně prožili! 

Šmako 
VYHRÁLI JSME, JUPÍÍÍÍÍ  
 
Ve druhém ročníku soutěže o nejhezčí klubovnu 
10. střediska jsme vyhráli, stalo se tak, porota se 
jednomyslně dohodla, že jsme udělali společný a 
velký kus práce. Proto děkuji všem a tímto 
poukazuji, že ten pořádek můžeme dodržovat i nadále ☺  

 
 

Vietnam  ze všech stran 
(promítání fotek z Vietnamu)  
 

Kdy: 27.11. v 19 hodin na klubovně  
 
Všichni jsou zváni!  Véla a Tera 

 
 
A poté bude následovat promítání fotek z Indie od 
Bídi – to bude teda pořádné promítání, ale myslím, že každý si najde 
něco ☺ 



Filmový klub Bílek 
Je tu zase náš tradiční filmový klub Bílek! Na co se 
podíváme tentokrát? Budou to Roboti! Takže jestli se 
chcete dozvědět, jak žijí Roboti v době plechové, 
neváhejte a přijďte v úterý 27. 11. v 17:15 do 
klubovny! Samozřejmě nezapomeňte vzít něco 
dobrého na zub. 
        Na všechny se těší Míša 
 
Akce pouze pro světlušky a babyskauty 
Plavání:  
Taky už jsi se dlouho neprojel/a na tobogánu, neskočil/a 

pořádnou bombu? Tak teď máš možnost… 
Sraz: 17.11. v 9:00 na Staré Osadě 
Návrat: 13:00 tamtéž 
S sebou: věci na plavání, 2 lístky na 60minu, sváču, 25,- (do 
14let) a 50,- (nad 15let). 

Těší se na vás Evča 776287479 

Akce pouze a jenom pro skautky 

Plavání pro skautky: 
Léto už je sice pryč a s ním i možnost vyrazit někam na 
koupák, ale nezoufej! Je tu skvělá možnost jít si zaplavat i teď! 

:)  
• Kdy: v pátek, 16.11. 
• Sraz: v 16:00 na Staré osadě  
• S sebou: Holky do 14ti let a včetně 50 Kč, 

ostatní 85 Kč, šalinkartu nebo dva lístky na 
1 hod. a hlavně plavky  

Na všechny se moooc těší Lucka :))) (774985205) 



Velká cukrářská soutěž s přespáním u šmako 
Ve čtvrtek o půl 5 jsme se sešli u Šmako doma se 
spacáky a se svým cukrářským výtvorem.  

Po tu to akci jsme získávali informace o 
kuchařce Natálce, která byla zavražděna. 
Byli jsme rozdělení do  dvou skupin a hráli 
1. hru ,která spočívala v naší bystrosti, 
Šmako nám řekla určitou situaci a my měli 
vzít tu věc kterou by jsme si tam s sebou 
vzali … 
   2. hra byla fakt super měla se jmenovat 

předej jablko. Byla to štafeta s jablky. Po této skvělé hře jsme se 
přesunuly ke Šmako domů. Má to tam moc pěkný, to mi věřte… 
Kde už začala cukrářská soutěž. Moc jsme si pochutnaly. 
Ještě před filmem byli vyhlášeni vítězové, což jsem byla já - Bobo 
a Šimi. Nejlepší film Karlík a továrna na čokoládu nám dodal 
inspiraci na vánoční besídku a ráno jsme šli všichni do školy. 
BOBO 
  
Podzimky 2012 z pohledu jednoho vedoucího 
Jak už to každý rok bývá, i 
tento jsme se vydali na 
podzimky spolu s klučičím 
oddílem. Tentokrát to bylo do 
Velkých Karlovic, kde se nám 
útulnou noclehárnou stal farní 
dům. Vzhledem k tomu, že 
patřím do řady vysokoškoláků, 
mohla jsem přijet až v pátek. 
Ve čtvrtek se všichni seznámili 
s tématem podzimek – Asterixem a Obelixem – a tak mohli jít „v 
klidu“ spát. Další den se konal výlet na Kasárny, tak se stala tato 
akce vlastně zahraniční, protože navštívili sousedy Slováky. No a 
můj první dojem z podzimek? Vejdu do krásně opraveného domu, 
při vchodu asi sto kusů rozvalených pohorek (bylo nás tam přes 50) 
v dolní části nereprodukovatelný smrad ze sušícího se oblečení a co 
víc, po dolních prostorách spousta vlčat, které zřejmě výlet 
nevyčerpal tak, jak by si unavení vedoucí přáli. Chaos ale vystřídal 
řád u večeře a při večerním programu, kde se ukázalo, jak moc 

máme jasno v historii olympijských her. Ráno v sobotu nás vzbudil 
déšť, ale věděli jsme, že někam ven musíme, protože jinak by naše 
dětičky onu chalupu zbouraly. Tak se šlo...Tentokrát na Soláň – výlet 
zabral. Zmokli jsme všichni. Zbytek dne se potom odehrával z duchu 
sušení oblečení, zalepování puchýřů a puchýřků a stavění paláce pro 
Kleopatru. Večer byla již tradiční soutěž Junák má talent, na kterém 
se tentokrát objevily vskutku netradiční kousky. No a v neděli? To 
jsem musela domů dřív kvůli vyučujícímu, který si myslí, že studenti 
nedělají nic jiného, než že čekají na jeho e-maily, a tak jsem přišla 
o velké stresy ze zpožděného vlaku, čehož příčinou bylo, že 
„silničáři byli překvapení velice, že sníh zasypal jim silnice“. 
       
      Janka 
 
Podzimky 2012 (25. - 28. 10.) 
Čtvrtek:  V 1230 jsme se sešli na hlavním 
nádraží. A bylo nás tam opravdu hodně, jak 
holek, tak i kluků. Když byly ode všech 
vybrány peníze a zakoupeny jízdenky, 
nasedli jsme na vlak. Cesta byla poměrně 
dlouhá (přes 3 hodiny) a dvakrát jsme 
během ní přestupovali – v Hranicích na 
Moravě a ve Vsetíně. Vystoupili jsme ve 
Velkých Karlovicích a šli asi 50 metrů 
k místní faře, kde jsme měli pobývat. Odložili jsme batohy, zahráli si 
pár her a šli na prohlídku kostela a hřbitova. Poté jsme si vybalili a 
navečeřeli se. Před „večerkou“ jsme se rozdělili v jedné hře na 
skupinky a získali lahvičku na kouzelný nápoj, který máme za úkol 
během podzimek sbírat. 
Pátek: Po budíčku v 730 a Pádíkově rozcvičce nás čekala výborná 
snídaně – domácí buchtičky☺. Po ní jsme dostali do každé skupinky 
zprávu, ve které jsme měli napsané místo, kam máme jít. Po 
počátečních zmatcích vyrazily všechny skupinky správnou cestou. 
Nastal však problém. Hodpoda U Valcařů, kam jsme měli jít se 
přejmenovala. Naštěstí nás došli vedoucí a v cestě pokračovali 
s námi. Během tohoto celodenního výletu jsme postavili most do 
Říma, dostali se až ke Koloseu a zúčastnili se olympijských her. Za 
všechny úspěchy jsme samozřejmě získávali kouzelný nápoj. Když 
jsme celí unavení došli na faru, čekalo na nás poněkud rozvařené ale 



docela dobré rizoto. Pak dostala každá skupinka za úkol udělat 
model nějakého starověkého olympijského sportovce a zahrát 
scénku. Myslím si, že se všechny moc povedly.  
Sobota: Budíček se nám dnes posunul až na 915 asi kvůli tomu, že od 

předchozího večera pršelo a nikdo nechtěl nic 
dělat… ☺ I přes déšť jsme šli na výlet. � Dostali 
jsme zprávu od Kleopatry s prosbou o postavení 
paláce, a tak jsme během výletu vyklízeli místo pro 
stavbu. Pořád však hodně pršelo a po cca 7 km byli 
všichni promočení, a tak jsme autobusem jeli zpět 
do vyhřáté fary, kde na nás čekala gulášová 
polévka. Poté jsme zakreslovali okolí paláce a 

snažili se zbavit Římanů, kteří nám chtěli překazit naše plány. Pak se 
konala soutěž o nejlepší deník Junák má talent. 
Neděle: A nastal den, kdy jsme museli odjet… � Předtím jsme však 
museli splnit nějaké úkoly, které nám zadala sama anglická královna. 
Pak jsme se sbalili a bylo celkové vyhodnocení. Vyhrála skupinka 
Shei (bohové), na druhém místě byli „Martinovci“ a třetí skončili 
Lízátka – moje skupinka. Následovalo jen zamávání faře, společná 
fotka a nasednutí do vlaku. Ve Vsetíně jsme se hodinu zdrželi, 
protože vlak do Hranic na Moravě měl zpoždění, ale nakonec jsme 
přece jen dojeli do Brna. 
Podzimky byly vážně supéééééér a myslím, že každý, kdo nejel, 
udělal velkou chybu! Budu se moc těšit na příště… 
       Peťa 
Zahájení činnosti RK Tilia  
Tak se tak stalo, že 20. 10. 2012 (hezké 
datum, že?) došlo k další změně ve vedení 
družin střediska... Tentokrát Pepek předal 
vedení roveráku Jance. A jaké to bylo? 
Nicnetušící roveři se sešli na Staré osadě, aby 
šli na výlet, kam Janka nedošla, šli relativně 
krátkou trasu (z Velké Klajdovky do Bílovic) 
– aby jim neupadly nožky, zahráli pár her,  
vyzvedli si zprávu u půvabné číšnice na 
Sokolovně a poté jeli do klubovny, kde proběhl slavností oheň, 
každý dostal „tiliácký“ šátek a kmenovou nášivku (jako je tady na 
obrázku, v krásné zlato-zelené kombinaci). Potom jsme si řekli pár 
organizačních věcí a na závěr si smlsly na jednohubkách a tak. 

Myslím, že to bylo předání na úrovni a už teď se můžete těšit, co 
roverák vymyslí!      

 Janka   
 
Tip na podzimní výlet 
V sobotu jsme byli na moc hezkém výletě, 
tak se s vámi chci podělit. Jeli jsme vlakem 
z Brna do Tišnova a hlavní cíl byla 
rozhledna Klucanina. Z náměstí vás tam 
dovede modrá turistická značka. Po cestě se 
dozvíte něco o zvířatech, ptácích, rostlinách 
i broucích. Jsou tam totiž krásné dřevěné 
panely a na nich různé úkoly pro děti. Před 

rozhlednou je bludiště s liščí a jezevčí norou. 
Na rozhlednu vede 133 schodů, což není tak moc. Na cihlách, ze 
kterých je postavená rozhledna, jsou různá jména lidí, co přispěli na 
stavbu. To je zajímavé. A výhled je odtud moc hezký. Na každé 
straně rozhledny je mapa, která ukazuje co z ní jde vidět. 
 
PS: Uzlíku moc děkujeme za tip.  Ten výlet vypadá bombasticky. ☺ J. 
       Uzlík 

Jančino mezinárodní okénko 
 Blíží se nám zima a tak se s listopadovým mezinárodním 
okénkem přesuneme do teplých krajin. Tentokrát jsem pro vás 
vyzpovídala moji kamarádku Ariadni, která je až z dalekého 

Řecka a měla jsem tu možnost s ní strávit 
dva týdny! 

• Ahoj, mohla by ses všem 
čtenářům Bílé směsi 
představit?  

Ahoj, jmenuju se Ariadni Kounani a jsem z Peanie, což je město 
kousek od Atén. Je mi dvacet let a už sedm let jsem skautka! 

• Je to taková moje klasická otázka….Jak skauting 
funguje u vás v Řecku? A kolik vás vůbec v Řecku 
skautuje? 



No, máme v Řecku jen jednu organizaci, 
která nás všechny sdružuje. Je nás asi 
20 000! Jsme poté rozděleni podle oblastí 
Řecka. No a oddíl funguje tak, že máme 
několik věkových kategorií: od 7-12 let, 
od 13-15 let, potom rovery a rangers od 
16-18 let. No a nesmí chybět dospělí 
dobrovolníci, kteří se o ty mladší starají. 

• Přece jenom jsi úplně z jiné 
kultury než já, mohla bys 
nám říct jak probíhá takový 
„skautský rok“ pro řeckého skauta?  

Já sama už patřím k těm dospělým dobrovolníkům, máme každý 
týden schůzku asi na dvě hodinky, většinou jsme vevnitř, ale jak 
začne být jenom trochu hezky, chodíme ven. Jednou za měsíc 
chodíme na nějakou akci o víkendu – do muzea, jedeme do Atén, 
nebo prostě jen na výlet. Okolo Vánoc máme výpravu na čtyři dny a 
o letních prázdninách 12-ti denní tábor. 

• Nedá mi to nezeptat se, proč jsi skautka? 

Skauting byla láska na první pohled! Pořád tak nějak nemůžu uvěřit, 
kolik míst jsem díky skautu navštívila, třeba i ve vlastní zemi, kolik 
jsem toho zažila, s kolika lidmi se seznámila... Třeba s Tebou! No a 
navíc ráda pracuji s dětmi a navíc je super jim předávat to, co já 
sama jsem se ve skautu naučila. 

• Tak to musíš mít spoustu skvělých zážitků…Más nějaký 
nejoblíbenější? 

Zase jsme u toho, co je nejoblíbenější... No asi to byl výlet našeho 
oddílu do Itálie, Francie a Švýcarska, při tomhle výletě, který jsem 
měla na starost, jsem se naučila myslet o pár kroků dopředu... A taky 
jsem poznala tolik cizích kultur! 

• Děkuju moc za rozhovor Ariadni, teď máš prostor 
vyřídit něco skautkám z České republiky!                    

K tomuhle bych řekla asi toto: během Roverway 2012 jsem poznala 
několik Čechů (ano i Tebe) a byla jsem udivena, že jsou Češi tak 

disciplinovaní a přitom tak strašně fajn, když se s nimi víc bavíš. A 
jediné, co bych všem, co toto budou číst, chtěla vzkázat, je to, abyste 
byly skautky tak dlouho, jak to jen půjde a tak dlouho, jak dlouho to 
budete mít rádi, protože skaut vám dá tolik zkušeností a 
opravdových přátel, takže z něj budete moct čerpat zbytek života!              
                                                                                Děkuji moc! 
 
Příště se můžete těšit na vyloženě severský rozhovor plný novinek ze 

země ohně a ledu! O které zemi že to mluvím?  
Čtěte prosincovou Bílou směs! 

Registrace 

 
Ahoj, blíží se nový rok a to, mimo jiné, znamená skautskou 

registraci. Letošní poplatek bude 550 Kč.  
Zvýhodnění pro sourozence v našem středisku je 
dohromady 1000Kč.  Registrace je povinná pro 

všechny členy Junáka. Registrace zahrnuje 
úrazové pojištění. Pro vlastníky skautské telefonní 

sítě je poplatek navýšen o 250 Kč. 
 

Registrace se začíná vybírat po této oddílové 
schůzce  (7.11. 2012). 

S pozdravem Krtek 
 
„Nepůjčil bys mi dvě kila?” prosí kamaráda Jarku podnikavý Tonda. 
 „Zkus to u někoho jiného, já už jsem takhle dost hubenej.” 
 
 

Narozeninky: 
1. 11. 2002 - Kája Fejfušová 
1. 11. 2006 - Jirka Rotschein 
6. 11. 1998 - Peťa Doležalová 
15. 11. 2006 - Kryštof Kohout 
14. 11. 2006 - Lucka Sekaninová 
Tak milí oslavenci všechno nejlepší a pořádně se 

přejezte narozeninových dortíků. ☺   Jíťa



  
Komiks:  Bláňa 

Vedení 30.dbo 2012/2013 
vedoucí 
oddílu, 

konvalinky 

Šmako Marie Oujezdská 
smako@centrum

.cz 

721 160 576 

zástupce, 
konvalinky 

Káťa Kateřina 
Juráková 

tacvut@seznam.
cz 

776 060 124 

www stránky, 
vedení 

Janka Jana Oujezdská j.oujezdska@gm
ail.com 

721 325 117 

vedení Ewa Eva Brzobohatá eva.ab@email.cz 774 896 406 
skautky - 

konvalinky 
Týna Kristýna 

Fraňková -  
608 405 752 

skautky - 
Bledule 

Bláňa Blanka Adlerová iceblanice@sezn
am.cz 

774 308 623 

  
Lucka Lucie Riplová lucka.riplova@s

eznam.cz 
774 985 205 

světlušky – 
Kopretiny 

Ivča Iva Křivánková ivulka.iva@gmai
l.com 

736 465 601 

  
Jíťa Jitka Boušková jituska.bousek@

seznam.cz 
606 153 204 

 

Lucka Lucie 
Šperlichová 

 721 556 213 

světlušky - 
Sasanky 

Peťa Petra Doležalová petra.dol@volny
.cz  

774 584 113 

  
Míša Michaela 

Bakešová 
vbakesova@cent

rum.cz 
722 559 067 

Babyskauti 
Ivka Iva Sobotková ivka.s@seznam.

cz 
721 070 826 

  
Mate Tereza Blažková terkablaz@sezna

m.cz 
607 119 651 

  
Sheia Iva 

Zahradníková 
ivazah@seznam.

cz 
731 840 255 

Zprávi čky ze střediska: 
♥ Ve středisku, od září 2012, stouplo rekordně počet lidí v 10.středisku: je 75 lidí 

z 30.DBO a 45 lidí z 94.BO a 10 lidí středisko  
♥ Byla odsouhlasena registrace na 550,- (pro sourozence 1000,-) 
♥ Máme nový a funkční střediskový roverský kmen TILIA – pod vedením Janky 

 
V úctě ctění slov zapsala Šmako, v před nadiktované formě od Viléma ☺ 


