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Přeji krásný únorový den! Několik dní před oddílovou jsem 
úplně zapomněla na bílou směs. Možná to bylo z důvodů, 
že mě nenechaly ve škole oddychnout. Nebo se tu nachází 
ještě jeden mnohem pravděpodobnější důvod a to, že jsem 
hlava děravá a to, co si nenapíšu, nevím! Tak jen malinká 
rada pro ty, kteří mají stejný problém, pořiďte si deníček 
s tužkou a provázkem na krk. Třeba vybudujeme nový 
módní trend. ☺ Naštěstí jsem dostala email od Šmako, 
který mi připomněl, že bych už mohla začít něco dělat. Tak 
jsem poslala sos zprávu a byla jsem velmi mile 
překvapená, jak rychle jsem články obdržela. Jsem za to 
opravdu vděčná, protože ve mně už zůstala jen kapka 
naděje, že Bílou směs zvládnu včas. Ale je tu a dokonce i 
včas! A to díky těm, kteří neztráceli čas a posílali články.  
A mě už nezbývá nic jiného, než vám popřát pěkné 
počteníčko a zábavu!    Jíťa  

Akce na tento měsíc:  

• 1. 2. - Oddílovka  
• 6. – 12. 2. - Jaráky - pro starší  
• 12. 2. - divadlo  
• 16.2. – skautská discotéka 
• 18. 2. - Výlet  
• 21. 2. - Bílek  
• 25. 2. - Skautský ples  
• 2. - 3.3. motivační noc Osvětimi 
• 7.3. oddílovka v 17:00 

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

Na jarní prázdniny , které jsou určené všem od 13 let 
pojedeme letos do Jeseníků. Veškeré informace již kolují 
po emailech, nebo jsou u mě k dispozici.  

Káťa 
 

 
Šmako jede do Prahy aneb Jak se získávají kroje  
 
Jak jistě víte, dělala jsem vůdcovský kurz na druhé straně České republiky a jak 
už to tak bývá, skamarádila jsem se s pár děckama.  
No a občas za nimi jedu na návštěvu. No jelikož 
jsem chtěla ušetřit poštovné a balné, které musíme 
platit za kroje a nášivky objednané z hlavního 
města ČR, tak pro ně jedu osobně. Proto potřebuji 
uzavřít objednávky. Pokud něco potřebujete, tak 
se ozvěte nejpozději do 5. 2. mně – Šmako 
(721160576) či Káťi (tacvut@seznam.cz) 
Na co kroje jsou třeba, nemusím ani vysvětlovat. 
Jen chci připomenout, že to jedna z posledních 
možností do tábora, kde jsou třeba bezpodmínečně. 
 
Abyste si vyzkoušeli, co je všechno třeba na kroji, tak si zahrajete na oddílovce 
hru, která vás tomu naučí.  

A příští oddílovou vyhlašuji jako krojovou. Jelikož jsme ženské a nové 
věci, chceme ukázat. ☺ 

Šmako 
 
Zdravíčko všem, můžu říct, že tento měsíc byl velice 
zátěžovou zkouškou pro oddíl a pro mě jako vedoucí. Ptáte se 
proč? No jelikož moje pobývání se přesunulo na pohovku či 
postel, moje literatura nesla vznešené a odborné názvy a moje 
hlava přetékala informacemi. Alespoň jednou za týden jsem 
si slušně oblékla a vyrazila s tlukoucím srdcem do školy. No 
a o čem píšu? Myslíte, že jsem byla nemocná? Tomu to stavu 
se říká zkouškové období.  
Už mám před sebou pouze 2 zkoušky a pokud to všechno 
dopadne dobře, tak mě čekají 2 týdny volna ☺. 
No a jelikož škola šla na první místo, tak strádal oddíl. Proto 

jsme nebyla v tělocvičně a také ty akce byly tento měsíc na kratší čas. Což se 
ale změní a započínáme to radou o táboře, pak jaráky. No pak máme 
střediskovou radu, ale nakonec se sejdeme s celým oddílem na výletě, který nás 
zavede do doby pravěké. A měsíc zakončí Bílek a s ním Happy Feet 2. 
        

Takže můžu říct, že se máme na co těšit, Šmakinka 



 
Den sesterství (angl. Thinking day) (česky dřív taky Vzpomínkový den 
či Den zamyšlení) je mezinárodní svátek přátelství, který slaví skauti 
celého světa 22. února. Toho dne se narodil zakladatel skautingu, sir 
Robert Baden-Powell (22. února 1857) a jeho žena Olave Baden-Powell 

(22. února 1889). Proto toho dne skauti přemýšlí 
o sobě, vzájemně si přejí, organizují různé hry v 
terénu nebo se setkávají u 
ohňů. Některé skautské 
organizace tento den využívají 
ke sbírce peněz na nějaký 
charitativní účel, např. pro 
nemocnici či dětský domov v 

místě svého působiště. 
 
Svátek má skautům připomínat, že je jich na celém 
světě hodně a že všichni jsou si bratry a sestrami bez 
ohledu na barvu kůže, národnost či věk. 

Šmako 
 
 

Už jsme i vymysleli, jak ho společně oslavíme. Bude to po Bílku a to 
21.2. Takže si nezapomeňte vzít   sebou kroj a svíčku. 

 
 

Skautská diskotéka aneb Velká skautská kofola 
párty! 

Už jsi byl někdy na boží akci, kde by se nepil alkohol a 
přece jenom tam byla krutá zábava? 
Tak se přesvědčit dojdi 16. únor 2012 do klubu Favál, 
Křížkovského 22 (u Velodromu). 

Otevřeno a vše nachystáno bude již od 18:00 do 23:00. Nemusíš se bát, už to 
prej jednou zkoušeli a mělo to ohromný úspěch ☺ 
Jo ale jedno negativum to má, ta akce je až od 13let � 
 

Šmako 
 

 
Střediskový ples  

 
Druhý ročník střediskového plesu je za dveřmi! 

Kdo z vás o něm slyší poprvé,  je to ples pro všechny skauty/skautky nad 15 let a 
klidně i jejich přátelé!:) Všichni účastníci minulého ročníku vám zaručeně potvrdí, že si 

užili kopec srandy, nechyběla ani kulturní vložka skupiny Kaluž (která nám snad 
zahraje i letos) a tančilo se až do prošlapání střevíců. Nebude chybět ani občerstvení a 

nějaké zábavné hry. 
A samozřejmostí je opět velmi vtipné téma plesu a to POVOLÁNÍ  ! Takže si 

nezapomeňte skvělé a krásné kostýmy!!!! 
 

Tato velkolepá událost se koná 25.února, od 18:00 hodin v sále 
u našich kluboven. Vstupné je symbolických 60 Kč na pokrytí  

nákladů. 
Takže se na vás moc a moc těší roverský kmen Tilia a na to, 

jak to tam spolu pořádně roztočíme! 
Evča 

 
 
Výlet do pravěku 18.2.2012 
Podnikneme výpravu o několik stovek tisíc let do minulosti, zkusíme si, 
jaké to bylo žít v pravěku, a navštívíme i pravou nefalšovanou pravěkou 
skálu! 
Sraz: 18. 2. v 8.30 na Staré osadě 
Návrat:  18. 2. v 15.53 na Židenickém nádraží 
Kam jedeme: pojedeme autobusem 
do Křtin, odtud krásnou cestou 
k Býčí skále a od ní do Babic nad 
Svitavou, odkud nás vláček doveze 
domů 
S sebou: jídlo a pití na celý den, 
papír, psací potřeby, šátek, 
uzlovačku, oblečení a boty do 
skorojarní přírody, pláštěnku, KPZ, 
50kč, kdo má, tak šalinkartu, lísteček s telefonním číslem na rodiče. 
Informace: Janka, 721325117 
 
 



Filmový klub Bílek!  
Jestli si pamatujete, nedávno běžela v televizi 
pohádka Happy feet, 
 a jestli jste ji viděli, určitě se vám líbila! A 
nejlepší na tom je, že v kině teď běží její druhý 
díl! ☺ Ale abyste tuto pohádku viděli, nemusíte 
až do kina! Stačí, když přijdete v úterý 21. 2. 

v 16.00 do klubovny! A nezapomeň s sebou vzít něco na zub a také 
svíčku a kroj ! Ptáš se proč? Rovnou oslavíme i den sesterství! ☺  
Těší se na tebe Mate ☺  
 
 
Tělocvična: 
V sobotu 14.1 byl ten den, kdy se měli 
setkat skauti a jít si zacvičit.Sraz byl v 8.15 
u Dělnického domu, ze začátku to vypadalo, 
že kluků přijde  mnohem víc, ale holky to 
potom dohnaly  a pomalu se všichni sešli.A my jsme si nasedli na 
autobus 55, vystoupili jsme na zastávce Rotreklova a šli jsme až 
k tělocvičně  Salesiánů.Převlékli jsme se a šli do tělocvičny.Byla hodně 
veliká a pěkná naproti dveří byla obrovská horolezecká stěna.A teď už 
začíná ta pravá zábava.Ti větší hráli florbal a menší šli na opičí dráhu a 
někteří lezli na horolezecké stěně všichni si to užili. Do konce jsme si 
zahráli ještě spoustu her, byla i pauza na svačinku.Bohužel na hodinách 
už bylo půl dvanácté, a tak jsme se převlékli a jeli ven ještě před 
nasednutím jsme vyhodnotili opičí dráhu a oslavili SYSLOVY  

NAROZENINY.  Mimochodem všechno 
nejlepší!!! Byl to perný den, ale myslím, že můžu 
za všechny říct, že to bylo supeeeeeeeeeeer a 
těším se na další tělocvičnu.    
S pozdravem BOBO 
 
 
 
 

Technické muzeum 
V sobotu 28. 1. jsme měli příležitost podívat se do Technického muzea. 
Sraz byl v 945 na hlavním nádraží. Přišlo nás celkem 7: 
Šmako, Lucka R., Verča, Jíťa, Lucinka, já a Sheia, která 
měla vše na starosti. Asi v 10 hodin jsme nastoupily do 
šaliny č. 12 a ta nás dovezla až před muzeum. Šmako si 
vyzkoušela roli šatnářky ☺ a pak jsme začaly 
s prohlídkou. Bylo toho spoustu k vidění: historická auta, 
letadla a motorky; motory; klavíry, které samy hrály; 
starodávné náměstí; gramofony; telefony a mohly jsme si 
vyzkoušet pár pokusů. Sheia samozřejmě všechno fotila, 
takže o Vánocích bude co promítat. ☺ Moc se mi tam líbilo a klidně 
bych si to zopakovala.    Peťa D. 

 
Brusle 

Dne 28. 1. v 900 jsme se sešli na Staré osadě. Bylo nás 
celkem 17. V 10 hodin jsme dojeli na Nové sady a začali 
jsme bruslit. Dobře jsme se přitom bavili. Asi půl hodiny 
před koncem jsme měli udělat skupinky a nacvičit si 
nějakou sestavu. Nakonec jsme ukázali svou sestavu 
ostatním a vyfotili jsme. Bylo to skvělé.  

                  Hruška 
Vtipy:  
Pane soudce, to, že jsem klečel na silnici, přece vůbec nedokazuje, že jsem byl opilý." - 
"A jak mi vysvětlíte, že jste se pokoušel srolovat a strčit do kufru bílou dělicí čáru?" 
 

Baví se dva: "Prej tě vyhodili ze zoo." 
"Hm, byl jsem asi moc pomalej. Ráno vstanu, jdu krmit. 
Otevřu klec a... frnk,frnk... obě želvy zdrhly." 
 
Přijde žena miliardáře domů a povídá: ,,Příště až ti řeknu ať 
koupíš čínu, tak tím myslím jídlo a ne stát!"  

 
Volá lord na sluhu: ,,Jean, přineste mi klavír." - ,,Klavír pane?" ptá se udiveně sluha. 
,,Ano, klavír." - ,,Proč pane?" ptá se sluha zase. ,,Mám na něm položený doutník."  
  
         Lucka 



Narozeninky 
 
Stefani - 4. 2. 2002 
Lucka Pažitka – 5. 2.1998 
Majkl - 11. 2. 2002 
Skřítek – 15. 2. 2000 
Bláňa – 16. 2. 1995 
Ivča Křivánková – 20. 2. 1995 
    

Sviť sluníčko zlatým světlem, 
s láskou pohlaď zemi teplem, 
pohlaď toho, kdo dnes slaví 
a popřej mu štěstí, zdraví, 
pošimrej ho za nás maličko, 
ať dnes záři jako sluníčko. 
Že je o rok starší, komu pak to vadí, 
vždyť ho máme stejně všichni hodně rádi! 

                                      Všechno nejlepší k narozeninám! 
 
 
 
 
 
Šmako zase hraje divadlo! Pojďte 
jí podpořit a pobavit se! ☺  
   
 
 Jí´ta 

 
 
 
 
 
 
 

INTERNETOVÉ M ĚSTEČKO PALERMO 
VOLUME IV. 

 
Na našich oddílových stránkách se opět rozjíždí 

internetová hra městečko Palermo. Všechny 
pravidla jsou na našich oddílových stránkách 

www.94bo.cz v sekci ostatní/Palermo. 
 
Každý se má možnost přihlásit do této hry do 
neděle 12.2.2012 do 24:00 na email 

peter.green@post.cz. Hra začne v pondělí 13.2. v 6:00. 
Na všechny se těší duch Palerma. 
V případě dotazů se můžete ptát Petráka na peter.green@post.cz nebo 
722 005 020. 

 
 

Motivační večer Osvětim 2.-3.3. 
 
V noci z 2. na 3. března si uděláme malý motivační večer na téma 
holokaustu, abychom se tak tématicky připravili na exkurzi do 
Osvětimi.Podíváme se na film, zahrajeme hru a budeme i chvíli 
debatovat. 
Vše bude probíhat u kluků na klubovně, bližší informace čekejte 
nejpozději 2 týdny před touto akcí z emailu auschwitz.janka@seznam.cz. 
 

Janka 
 
Zprávi čky ze střediska – leden 2012 
 
 - z iniciativy našeho střediska se uskutečnilo setkání zástupců organizací 
využívajících areál střediska mládeže pod Bílou horou se zástupci 
radnice. Výsledkem jednání byl mimo jiné příslib radnice k provedení 
četných oprav v areálu 
     Štěpán, zástupce vůdce střediska 
 
Máme speciální  novinku tohoto časopisu a to je seznámení se 



Zákulisím přípravy Bílé směsi aneb O  lidech, co nejsou vidět a bez kterých by to 
nešlo 

 
Slyšeli jste někdy slovo gramatika? Nebo že někdo miluje češtinu víc než přestávky? 
Věřte nebo ne, ale takový lidé existují a náš časopis je potřebuje víc, než si někdo může 
myslet. 
 
Jeden z naprosto „neviditelných“ lidí se jmenuje Martina Dvořáčková. Zajímalo by vás, 
jak došla k tak úžasné pozici, a to korektorka BS? 
 
Martina Dvo řáčková, roz. Oujezdská 

             Má tři mladší sestry (Anežku, Šmako a Janku). 
Narodila se 30. 1. – před 28lety, chodila na základní školu Gajdošova. Poté 
navštěvovala gymnázium Křenová (kam chodila do třídy se Štěpánem 
Řiháčkem) a nakonec se musela dokonce přestěhovat do Olomouce, kde 
bravurně zvládla studium na filozofické fakultě (obor česká filologie a 
historie). Jak to všechno skončila, vrátila se do Brna a učila na gymnáziu 
Křenová češtinu a dějepis. No a teď je z ní maminka čtyřměsíčního 
Matyáše.  
 
Ahoj Marťo, všechny naše čtenáře by zajímalo, jak se někdo 
může stát někým, kdo rozumí češtině a ještě ho to baví? 
Snažím se češtině rozumět. Čeština naštěstí není jen 
gramatika, ale také literatura, jazyk a jejich dějiny. A okolo 

toho všeho se „motá“ spousta zajímavých lidí.  
Takže rada pro všechny, kteří češtinu považují za nudný předmět: vydržte to, dostanete 
se k zajímavějším věcem. A to nejen v češtině, ale v každém pro vás nudném předmětu. 
Navíc je moc pěkné a příjemné napsat něco bez chyby. A navíc: všechno, co používám 
při opravách Bílé směsi, jsem se naučila na základní škole. Takže dávat tam pozor se 
vyplatí. ;-) 
 
Jak jistě víš, tak je teďka doba vysvědčení, měla jsi někdy něco jiného z češtiny kromě 
jedničky? 
Jednou jsem měla dvojku. Ale měla jsem moc hodné učitele, zasloužila bych si častěji 
horší známku. 
 
A slyšely jsme, že jsi chodila taky do skautu? Jak to bylo dlouho? A dělala si někdy 
rádkyni? 
Chodila jsem do družinky Sedmikrásek asi tři roky, mojí rádkyní byla Alba, tehdy 
známá pod jménem Tinťa. Poslední rok jsem jí pomáhala s vedením družinky jako 
rádkyně, mám i rádcovský kurz. Do družinky pak přišla malá světluška, velmi 
hyperaktivní, byla s ní velká práce. Jmenovala se Šmako… 
Tak ti, Marťo, děkujeme nejen za tvůj dnešní čas, ale také za čas strávený 

opravováním. ☺         Bláňa 


