
 
 

 
 
 
 

 
 

Slovo šéfredaktorky     září/12 
 

 Přeji Vám překrásný den! První měsíc školy je, doufám, 
úspěšně za námi a můžeme už s klidem říct, že máme vše 
v malíku. Tím myslím například učení, skaut a další nezbytné 
věci. ☺ Co se týká Bílé Směsi, tak tohle číslo je naprosto 
luxusní. Ptáte se proč? Velký podíl na tom má Jančino 
mezinárodní okénko a taky Teřino vyprávění zážitků z jejího 
cestování. ☺ Tak hurá do čtení a soutěžení, které si pro Vás 
připravila Bláňa! ☺  

   
 S podzimním pozdravem Jíťa  
 
 Akce na tento měsíc: 

• 3.10. - oddílovka v 17 hodin  
• 5. - 7. 10. -výprava  
• 13. 10. - výlet pro světlušky 
• 13.10. promítání pro vedení a rádkyně  
• 25. - 28. 10. - podzimky  
• 30. 10. – promítání „Vietnam“ 
• 7.11. - oddílovka 

www.30dbo.cz, bilasmes@centrum.cz 

OBJEDNÁVÁNÍ ČKO skautského VYBAVENÍČKA  
 

V září jsem opět navštívila Prahu a skautskou klubovnu, 
bohužel jsem opět odjela s prázdnou, jelikož prodejna 
měla zavřeno – z nepochopitelných důvodů. A tak jsem se 
rozhodla, že nebudu svoje věci objednávat 
sama, ale nabídnu společnou objednávku. 
Kdo to ještě neví, tak pobočka, která 
vydávala stezky dokonce v Brně, už 
nějakou záhadou ukončila svoje působení, 
a tak si to opět a všechno musíme 
objednávat z hlavního města. Takže, kdo 
má zájem o uzlovačky, kroje, nášivky, 
stezky, skautské publikace všeho druhu či 



 
 

ešusy, tak mi prosím zasílejte objednávky do 10. 10. 2012. Můžete buď na e-
mail smako@centrum.cz, či na mobil 721160576.  

Příští objednávka bude asi až před táborem, proto se podívejte, jestli vám 
opravdu nic nechybí.       Šmako 

 
Opravdu jsem tam byla, nechala jsem se u toho i vyfotit. ☺ 

 
Slovo Hello Kitty vedoucí 
Tak právě jsem si dala vanu, abych zase chytla správnou 
barvičku. Celý prodloužený víkend jsem totiž strávila na 
rádcovském kurzu Heliantu. Mnozí už ho znají a většina 
z rádců, si ho dokonce už prošla. Bylo to opravdu velice 

náročné, jelikož jsme měli pro nastávající rádce připravenou hromadu 
her, speciálních aktivit a něco málo přenášek. Velice ponaučné pro mě 
bylo, že jsem se mohla bavit s mnoha „puberťáky“, kteří přišli úplně z 
jiných oddílů a tím pádem také s mnoha nápady, které zkusím 
navrhnout na oddílové radě. ☺ 

Tento měsíc, už tomu budou 2 týdny, jak jsme byli na naprosto 
famózním výletě. Komukoliv jsem to vykládala, tak byl ohromen, kolik 
nás to tam bylo. Kdo to neví tak 35 – včele s Bylinkou, která hravě ušla 
s mnoha babyskauti v ruce úplně celou štreku.  

Také je mi velkou ctí vás informovat o brutální náborové akci, 
která byla již v prvním týdnu školního roku. Jak by se dalo popsat tato 
akce: strašidelná cesta s hromadou záludných úkolů, jídlo – nejlepší 
Kátiny karbenátky, pití, spousta zábavy, trampolína, fotečky a hlavně 
spousta strašidelně oblečených usmívajících se dětí a spokojených 
rodičů. Akce byla velice úspěšná, ale taky a jen díky vám všem, kteří 
jste už jen tím, že jste došli, tak nás podpořili. 
D Í K  Y  V  Š E M     ! 
   

Těším se tedy na výpravu, výlet a 
podzimky, které nás tento měsíc 

čekají! ☺ 
 
 
 
Poznáte, kdo je na té fotce? 
 

 
 

 
Blondýnka v muzeu rozbije vázu na kusy. Přijde k ní 
rozzuřený hlídač a křičí: ,,Ženská jedna nešťastná, ta 
váza byla z 15. století!" - ,,Uff, to se mi ulevilo, už jsem 
se lekla, že byla nová..." 
 
      Lucka 
 

 
 
 
Hádej, kdo to dneska slaví, 

   komu přejem hodně zdraví. 
   kopec štěstí, horu lásky, 
   plnou kapsu, žádné vrásky? 
   Až to poznáš, utíkej, 
   slavit s námi pospíchej. 
 
  
 

Chiquita 3. 10. 1999 
Ůchylka ( Julča Petříková) 5. 10. 1999 
Kitty (Terezka Andrejčáková) 19. 10. 2005 

Tak slečny, ještě jednou všechno nejlepší! ☺ Jíťa 
 
 
 
 
 
Křižovečka a příběh na pokrčování 
 
 
Jak si myslíš, že příběh dopadne? Napiš na iceblanice@seznam.cz do 
25. 10. a vyhraj! Vyhlášení bude na příští oddílovce. Bláňa 
 



 
 

Vietnam byl úplně super, všem můžu doporučit. Koho by zajímaly i 
fotky doplněné o další zážitky, tak zvu na promítání! Tera 
 
Vtipy:  
 
Víš jak se smějí ufoni? No přece od ufa k ufu!  
 
Filmový herec má účinkovat v nebezpečné scéně. S 
obavami se ptá režiséra: ,,A co kdyby se to lano 
přetrhlo?" - ,,Poslechni, to je ale nápad!" Zvolá 
nadšeně režisér. 
 
 
Víš, co má společného mimozemšťan a chytrá blondýna? Nikdo je 
nikdy neviděl. 
 
Přijde potkan do elektra a povídá prodavačce: ,,Prosím vás, potřebuji 

televizi." 
Prodavačka mu odpoví: ,,A jakou byste chtěl? 
Barevnou nebo černobílou?" 
 - ,,To je jedno, hlavně ať má hodně kanálů." 
 
,,Jakto, že jsi zase dostal pětku z dějepisu?" -  ,,Za to 
může Karel Čtvrtý!" - ,,Tak si najdi jiného 

kamaráda!" 
 

Průvodce ukazuje turistům starý zámek a vysvětluje: 
,,Tento zámek pochází ze 16. století, s výjimkou 
fontány, kterou právě stavějí a bude pocházet ze 
17. století." 
 

Přijde policajt do práce hlaholí: ,,Pánové, já jsem geniální!" - ,,Jak to?" 
diví se kolegové. ,,Koupil jsem si lego, na kterém bylo napsáno do tří 
let. A já ho dokázal složit za rok!" 
 
 

 
 

Bylinka 
Filmové odpoledne pro vedení 

Kino je čím dál dražší, jezdit po Brně šalinou se 
nám taky nechce a málokdo má v daný den čas. A 

proto je tu úplně nová akce :-) Je to takový 
Bílek pro vedení, takže jestli se ti chce 
zkouknout film ve společnosti holek z vedení, 
přijď! 
Kdy : v sobotu 13.10. 
Kde: u Šmako :-) 
S sebou: pochutiny a kdo chce, tak 

polštářek :-) 
Když se budeš chtít na cokoli zeptat: 774985205 (Lucka) 
 
Na všechny se těší Lucka a Šmako :-) 
 

Vietnam  ze všech stran 
(promítání fotek z Vietnamu) 
Jak na nás za působil Vietnam, v čem si Vietnamci libují, na co si dát 
rozhodně ve Vietnamu pozor, komu nic nevěřit, co tam určitě ochutnat,  
jaké to je, když se na vás přisaje pijavice, jak ji odstranit a jak se 
povznést nad déšť… 

 
Kdy a kde: 30. 10. v 18 hodin na klubovně 

 
Všichni jsou zváni!   

Véla a Tera 
 

Putování se Sněhurkou : 
 (výlet hlavně pro baby skauty a světlušky) 
 
„Žila jednou jedna krásná dívka jménem Sněhurka. 
Byla skutečně nádherná. Maminka by z ní měla určitě radost, ale maminku 
neměla. Bydlela se svou macechou, která sice byla také moc krásná, ale také 
zlá. Macecha, a zároveň královna hradu, ve kterém Sněhurka žila, každý den 
stála před svým kouzelným zrcadlem a ptala se ho: „Zrcadlo, zrcadlo, kdo je 
na světě nejkrásnější?“ A zrcadlo vždy odpovědělo: „Vy paní má, vy jste ze 



 
 

všech nejkrásnější.“ A královna byla spokojená. 
Jenže Sněhurka rostla a den ode dne byla krásnější. Až jednou, když se opět 
ptala královna zrcadla, odpovědělo, že nejkrásnější na světě je Sněhurka. 
To královnu velmi rozzuřilo a zavolala si k sobě myslivce. „Odvedeš Sněhurku 
do lesa, tam ji zabiješ a na důkaz, že si tak provedl, mi v téhle truhle přineseš 
její srdce“, poručila mu. “ 

Pojď se vydat se sedmi trpaslíky na dobrodružnou cestu, bojovat 
proti zlé královně a zachránit Sněhurku. Pokud máš dost odvahy, tak 
přijď 13. 10. 2012 před Dělnický dům v 8.20 hod. Návrat bude tentýž 
den na hlavním nádraží v 16.10 hod. Pojedeme se podívat k Mohyle 
míru.  
   A co s sebou na tuhle dobrodružnou akci? Nezapomeň jídlo a 
pití na celý den, šátek, KPZ, papír a tužku, pevnou obuv, pláštěnku, 65 
Kč, kapesné max. 50 Kč (ale nemusí být).  

Na Vaši pomoc se těší Sněhurka a Jíťa ( mob. 606 153 204) 
 
Pojeď na podzimky s Asterixem a Obelixem  
Chceš zažít podzimní dobrodružství a přenést se 
do kouzelné Galie? Spolu s Asterixem a Obelixem 
zažiješ nečekané. Pokusíš se porazit Caesara a 
vydobýt slávu svému kmenu .Kdo ví, co právě pro      
Tebe má nachystaný starý druid? 
Sraz:25.10.2012 v 12:30 ve vestibulu Hlavního 
vlakového nádraží 
Návrat: 28.10.2012 v 18:00 tamtéž 
Cena: 450 Kč (náklady na podzimní prázdiny 
jsou dotované střediskem, cena by se jinak pohybovala okolo 700Kč) 
S sebou: vhodné oblečení do podzimní přírody a tomu příslušnou obuv 
(pevnou nepromokavou!!), přezůvky, spacák, karimatka, hygienické 
potřeby,vybavený deník (bude soutěž o nejlepší deník), KPZ, blok, 
psací potřeby, šátek, uzlovačka, 3 hadrové koule, baterka, ešus, lžička, 
pláštěnka, batůžek na výlety. 

!!!VŠE SBALIT DO JEDNOHO BATOHU NA ZÁDA!!! 
 

Jídlo: večeře na čtvrtek, buchty na páteční snídani, mazadla (paštiky, 
taveňáky), ¼ chleba, 1 cibule, 2 brambory 
   

Případné dotazy vám odpoví Janka  (721325117)  
 
 

Dalatu. Hned v prvním autobusu jsme pochopili, jak se ve Vietnamu 
cestuje. Náš autobus byl tak asi pro 15 lidí, jelo jich v něm něco přes 
třicet a to ještě každý převážel zboží na trh (ryby, zeleninu, polívku….). 
Evropan by nevěřil, že se to tam všechno může vejít. Navíc když jste 
někomu překáželi, tak do vás bez milosti kopne a odsune vás, kde 
potřebuje. Vietnamci jsou hold trochu drsnější.  
Po příjezdu do Dalatu začalo pršet a 2 týdny pršelo. Okusili jsme 
všechny druhy deště, ze shora, ze spodu, ze strany, ze všech stran, déšť, 
který vás chce probodnout… (kdo viděl Foresta Gumpu, ví, o čem 
mluvím☺) Nicméně déšť nás neodradil od cestování. Půjčili jsme si  
motorku a projeli jsme tamní okolí. Na vysvětlenou, každý ve Vietnamu 
jezdí na motorce, převeze na ní cokoliv a vejde se na ni bez problémů 

celá rodina! 
Dále jsme pokračovali Vietnamem více na sever. 
Náhodou jsme se dostali na svatební hostinu, kde jsme 
pili rýžový burčák, tančili na místní veselici a povídali si 
s místními horskými průvodci. To byl jeden z největších 
zážitků vůbec. Véle nechali zahrát písničku jenom pro ni 
a mě vyhlásili nejlepším tanečníkem parketu. Musela 

jsem být asi vážně dobrá, můj taneční partner mi pak neustále líbal 
ruku… 
Jedna z dalších zastávek byla Laos. V Laosu ve srovnání s Vietnamem 
jsou lidé strašně nepříjemní a vůbec nestojí o turisty. Mnohdy vás 
z obchodu vyhodí a nikdo se na vás neusměje. Navíc tam neustále 
pršelo a my jsme začali hnít. Po několika dnech 
v Laosu, jsme přejeli k moři, zpátky do 
Vietnamu. U moře jsme se pořádně nahřáli, 
hlavně usušili, vyhodili shnilé oblečení a užili 
všeho, co moře přináší – koupání, nákupy, 
opalování, promenády, drinky….  
Před Hanojí jsme se stavili ještě v deštném pralesu, kde pršelo úplně 
nejvíc ze všeho. Vůbec jsem si nedovedla představit, jak takový prales 
může vypadat. Je to neuvěřitelná houština a člověk si tam připadá jako 
trpaslík, navíc jsem měla pocit, že za každým keřem musí číhat nějaké 
zvíře, had nebo pavouk. Navíc je tam obrovské vlhko a když prší, tak se 
z cest stane dravá řeka. 



 
 

slavností týče, pořádáme každé léto koncert u jezera, kde hraje spousta skupin 
a je to hodně populární. Příští rok budeme mít skautský sraz naší části 
Švýcarska, kde by nás mělo být 700 a  roce 2014 budeme mít celošvýcarský 
sraz, kde nás bude 25000! 
 

• Jak je  tedy ve Švýcarsku skaut organizovaný? 

Největší organizace ve Švýcarsku se jemenuje PBS – Pfadibewegunh Schweiz 
(u nás Junák- Svaz skautů a skautek ČR pozn. Janky). Toto sdružení se dělí na 
26 oddělení a každé má asi tři skautské skupiny. V mém oddíle je nás asi sto 
(holek i kluků). 
 

• Jak ses stal skautem ty? 

No, seděl jsem ve škole a přišel vedoucí našeho oddílu a začal nám vykládat o 
skautech a o táboře, ukázal i pár fotek, tak jsem se přidal. 
 

• Simone, před nedávnem skončily prázdniny, máte nějaké letní tábory?  

Samozřejmě, máme je vždy na 14 dní, spíme všichni pohromadě ve stanech a 
děláme nejrůznější věci, hlavně v přírodě, hrajeme spoustu her a jednou 
z podstatných částí je i stavění dřevěných věží a lodí. 
 

• Na závěr snad jen jedno, máš nějaký oblíbený zážitek ze skautu? 

Jenom jeden? Mám jich tolik! Ale myslím, že nejkrásnější momenty byly na 
Roverway 2009 a 2012, bylo úžasné být s tolika lidmi z celého světa. Všechny 
nás spojuje jedna myšlenka, takže jsme fungovali jako jedna rodina! 

Moc Ti děkuju.  
Není zač a zdravím skautky z Brna!   

Janka 

 
Pár postřehů z Vietnamu 
Letos jsem se spolu s Vélou a dalšími kamarády vypravila skoro na 
měsíc do Vietnamu. Cíl byl jasný projet ho z jihu na sever, po cestě se 
stavit v Laosu  a na zpáteční cestě užít opalování u moře.  

Nicméně realita byla jiná. Po příletu do Saigonu 
a  jeho prohlídce jsme se vypravili směrem do 

 
 

 
Nezapomeň, že za tuto akci získáš 2 celé podíly jen pro sebe ☺ 
 

 
Tak pokud vám to není jasné, tak 
vaše deníky musí být 
vyšperkované, využijte na 
stránkách záložku 
 „ke stažení“ a vaše kreativní 
myšlení. Ať se nemusíme stydět!  

 
Šmako – já na něm taky pracuji ☺ 
 

 
 
 

Strašidýlka na Bílendě 
Hned na začátku školního roku proběhla 
v našem skautu akce Strašidýlka na 

Bílendě, která byla i pro veřejnost. Naše 
světlušky a skautky si tak mohly zpříjemnit 

start školy a nové děti se s námi mohly seznámit netradiční 
formou. Akce byla určená  
i rodičům. Pro děti byla nachystaná spousta stanovišť po Bílé hoře, které 
procházely po skupinkách. Vytvářely zde např. souhvězdí, uklízely hrad 
apod. Když to všechno prošly a vyhly se strašidlům, čekala na ně 
trampolína, hry nebo špekáčky. Rodiče si mezi tím mohli prohlédnout 
naše klubovny, fotky, nebo posedět u ohně. Prostě tu bylo dost zábavy 
pro každého.  

Míša   

 
Výlet - Po stopách zlatokopů 

Všichni jsme se natěšení sešli na Židenickém nádraží, odevzdali Šmako 
penízky a zakřičeli si oddílový pokřik. Už na začátku jsme zjistili, že 
nás je opravdu hodně. Za chvíli jsme se odebrali na nástupiště a čekali 
na vlak. Za chvíli jsme se dočkali a přijel nás vyzvednout super vlak. 
Hned, jak jsme vystoupili z vlaku, museli jsme se rozdělit na 4 skupiny. 
Po rozdělení do skupin jsme dostali mapku, kde bylo jasné, kudy jít, 



 
 

abychom dorazili k pokladu, na který jsme se už teď všichni těšili. Po 
cestě jsme na sobě měli naše zlatokopecké košile a dokonce jsme i 
závodili v jejich oblékání a Procházeli jsme okolo zlých indiánů. Cesta 
nebyla tak náročná, abychom to nezvládli! Dorazili jsme na Babí lom, 
což bylo nad naše očekávání, protože to byla rozhledna. Udělali jsme 

pár foteček, pokochali se panem s bublinami, dali jsme si 
obídek a po krátké přestávce jsme zase vyrazili na cestu. 
Tento terén byl ale trošku náročnější. Mnozí z nás jsme 
se opravdu cítili jako horolezci. Za chvíli už jsme 

konečně narazili na zlato, nebylo to ale tak jednoduché. 
Museli jsme ho spravedlivě získat. Potom jsme se opět vydali na cestu. 
Za chvíli už jsme došli k nádraží, nasedli na vlak a jeli domů! Bylo to 
jak jinak než super! ☺     Mate 
 
VESELÝ PÁTEK  
Na veselém pátku jsme vyráběli kelímky na tužky. Přišlo 
nás cca 17. Prvně jsme polepili krabičky na pitíčka 
kousky novin a mohli jsme si je pomalovat 
remakolkama. Jak jsem se vracela se Stefanie do 
klubovny s umytými štětci, řekla nám Šmako, jestli 
bychom nechtěly vymalovat květináče a my souhlasily. Ostatní hráli 
hutu-tutu. Veselý pátek byl úplně super!    
   Verča 

  
Zlatá bula sicilská slaví 800 let 

Zlatá bula sicilská je jednou z nejznámější 
historických listin českých dějin. Minulý měsíc oslavila osm 
set let od svého vzniku a pražský Národní archiv ji ukázal 
široké veřejnosti. Jindy je originál pergamenu přísně střežen 

za pancéřovými dveřmi. Od nich mají klíče jen čtyři lidé v zemi. 
Zlatá bula sicilská je soubor tří provázaných listin, které Přemyslu 

Otakarovi I.  vydal 26. září 1212 v Basileji budoucí římský král Fridrich II.  
jako odměnu za podporu, již mu Přemysl Otakar I. poskytnul v boji o říšskou 
královskou korunu. Název listin je odvozen od pečeti, která je k dokumentu 
přivěšena. Sicilský král potvrdil Přemyslu Otakarovi I. královskou hodnost, 
garantoval vnitřní nezávislost českého státu, stanovil dědičnost českého trůnu. 

 
TEXT ZLATÉ BULY SICILSKÉ P ŘELOŽENÝ Z  LATINY – ÚVOD: 

 
 

„ Fridrich, z Boží milosti římský císař volený, vždy rozmnožitel říše, 
král sicilský, vévoda apulský a kníže kapujský. Poněvadž ozdoba a moc 
císařská předchází náš stav, že nejen hodnosti ostatních knížat, nýbrž i 
královská žezla uděluje naše velebnost, pokládáme za slavnou a velikou věc, že 
v tak velikém dobrodiní naší štědrosti i jiným vzrůstá rozmnožení královské 
důstojnosti a že tím naše vznešenost netrpí nijakou 
újmu. Proto my přihlížejíce k přeslavným službám 
oddanosti, které veškerý lid český od dávného času 
věrně i oddaně prokazoval císařství římskému… „ 
 
Zapsala Jája, která Zlatou bulu sicilskou viděla na vlastní oči! ☺ 
 
 
JANČINO MEZINÁRODNÍ OKÉNKO  
 

S novým školním rokem musí přijít i nová 
rubrika... No a protože všechny dobře víme, že 
nejsme jediní skauti na celém světě, budu vám 
každý měsíc představovat skauta z nějaké z cizích 
zemí, abychom se dozvěděli nějaké zajímavosti 
z ostatních zemí...Jako prvního jsem pro Vás 

vyzpovídala mého švýcarského kamaráda Simona. 
 

• Ahoj, mohl by ses nám prosím představit? 
Určitě, jmenuji se Simon Würsch (přezdívka Charmeur) a jsem z části 
Švýcarska, která se jmenuje Nidwalden, bydlím kousek od jezera 
Lucern. Je mi 22 roků  a do skautu chodím od 9 let. 
 

• Máte ve Švýcarsku nějakou skautskou tradici? Nebo nějaké skautské 
slavnosti?                                      
Foto:(Charmeur na oficiálním zahájení 
Roverway  2012) 

Máme jednu zvláštnost, co se přezdívek týče. 
Takovou přezdívku totiž dostane každý a většinou je 
odvozená z charakteru toho člověka. Moje 

přezdávka je Charmeur, takže jsem kouzelný a šarmantní ☺. Co se skautských 


