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Přeji příjemný den, konečně venku nastala změna, a to 
k lepšímu. Konečně je tepleji a dokonce i já jsem vytáhla 
svou jarní garderobu.  Tak pevně doufám, že si sluníčko 
užíváte stejně jako já!  
A když už jsem zmínila změny, prozradím vám, že i Bílá 
směs za chvilku jednou velkou změnou projde. Ale o tom 
až v dalším čísle! ☺  
V tomto májovém čísle se můžete těšit na opravdu do slova 
„pikantní“ články. 
Tak přeju pěkné čtení, skautíci. ☺  
      Jíťa 
 
Květen: 

•  NENÍ ODDÍLOVKA  
• 3. - 4. - Svojsíkův závod 
• 10. - 12. - Družinová výprava skautek, výprava 

světlušky 
• 11. 5. - babyskauti – Dinopark 
• 18. 5. - Městská hra 
• 18. 5. - Dopolední procházka s Ratatouillem (pouze 

pro světlušky a babyskauty) 
• 24. 5. - Veselý pátek 

 
www.30dbo.cz  bilasmes@centrum.cz 
 

Sponzorské dary pro Dětský den 
Rozpočet Dětského dne plánujeme 
stejně jako v předchozích letech 
ve výši zhruba 10 - 12 tisíc Kč. 
Budeme moc vděční, pokud by se 
v okruhu přátel střediska našel 
nějaký sponzor, který by nám 

sponzorským darem (věcným či finančním) pomohl pokrýt 
část nákladů (darovací smlouvu do účetnictví dodáme). Na 

oplátku můžeme nabídnout propagaci firmy během Dětského dne.  
 

Štěpán, 606 618 978 

Červnová oddílovka 3. 6. 17.00-20.00 

„Hó, hó, hóóó. Kapitáne, už vidím pevninu!“ 

„Pevninu? Po tak dlouhé době. Jupí. Mám takovou radost, že bych tě snad 
objal kormidelníku.“ 

„Vypadá to na nějaký ostrov. Objedu ho dokola a najdeme nějaké místo na 
přistání.“ 

„Raději zastav už tady. Nevíme, co se na tajemném ostrově skrývá. Může být 
plný domorodců, kteří číhají na náš krk. Nebo taky může skrývat poklad. Kdo 
ví. Přistaneme tady a uvidíme.“ 

Poslední oddílovka tohoto roku bude speciální. Bude trvat tři hodiny (od 17.00 
do 20.00). Budeme opékat špekáčky, hrát plno her a soutěžit. A hlavně se 
dozvíte víc informací o táboře a budete moci získat pár šikovných věcí, které se 
vám pak budou hodit. 

Na všechny se těší Káťa (776060124) 

Katastrofa se blíží 

Američtí a italští vědci přepokládají, že naše 
trvání bude už jen krátkou dobu. Vyšla nová 
studie, která předpovídá velkou katastrofu, 
která pohltí celý svět. Katastrofa má nastat 
na konci června. Veškeré země světa se 
začínají na ni připravovat. „Jak přežít???“ 
To je teď asi nejčastěji kladená otázka. 
Plánuje se útěk do podzemí.  

Začněte se i vy připravovat na útěk do podzemí. Sbírejte mince, které se vám 
budou hodit. A nejen vám i vašemu týmu. Jak taková mince sehnat? To není 
vůbec těžká otázka, stačí jen chodit na akce, napsat pár článků do Bílé směsi a 
sbírat body na schůzkách. Vidíš, jak jednoduché je získat výhody. Na sbírání 
mincí už zbývá jen květen a červen. 
 
 



Slovo vedoucí 
Tento týden jsem začala psát slovo vedoucí s tím, že bych se s vámi 
chtěla podělit o dojmy ze dne 24.4. Víte všichni, co to byl za den? 
Pokud si myslíte den v krojích, tak je to správná odpověď. Chodit 
v kroji na veřejnosti, za ty roky, bych měla zvládat, ale pokaždé když 
si ho obléknu, cítím se velice speciálně. V něčem jiná, v něčem 

hezčí, možná i lepší. Ptáte se proč? Jelikož v mém věku, tedy už „postarším“, 
moc lidí nemá stejné zájmy, jako když byli mladší. Pár lidí zůstalo u nějakého 
sportu, ale taky jich není moc. A proto, když sem vyrazila do školy v kroji, tak 
jsem asi vyrazila dech některým svým spolužákům. (Jako oni ví, že jsem tak 
trošku blázen, ale někteří si uvědomili, jak moc ☺). No a pak nastala velice 
zajímavá věc. Hodně lidí vždycky do mě rejpalo, co že to mám za hrůzu na 
sobě, ale teď jsem si všimla, že se po očku pokukují a po chvíli se za mnou 
zastavovali a začali pokoutně prstem ukazovat na jednotlivé nášivky. Nejdřív si 
z toho dělali legraci, ale po chvíli začínali nabírat vážnost a pak jsem si 
dokonce všimla jakési úcty, která sršela z jejich výrazu v obličeji. Cítila jsem se 
velice dobře, když jsem jim mohla povykládat něco o tom, co na tom kroji 
mám. Když jsou mezi sebou skauti, tak se neptáme na úplné maličkosti, ale teď 
jsem věděla, že každý odznak byl odměněn nějakou všetečnou otázkou. A to 
mě odměnilo, za všechno to úsilí při získávání jakéhokoliv odznáčku na kroji.  

Máš taky kroj v takové kráse, aby ses nestyděla se s ním 
předvést? 
Uvidíme na poslední oddílovce ☺, ta totiž bude slavnostně 
v kroji.       
 Šmako 

 
SVOJSÍKOVY ZÁVODY 3. - 4. 5. 2013 

Celé tři udatné posádky z našeho oddílu – družinky 
Konvalinek a Bledulí - se zúčastní klání o přízeň Jacka 
Sparrowa! Změřit své síly se soupeři z celého Brna nebude 
lehké, proto nám držte v pátek a v sobotu  3. a 4. 5. palce! 
 
Závod se uskuteční v blízkosti Moravských Knínic. Začátek  
3. 5. má každá družinka individuální (Bledule ve 14.00 na 
Malinovského nám.) Konec v sobotu bude mezi 16. a 17. 
hod., poté se přesuneme zpátky do Brna společně.  
 
S sebou: skautský kroj, jídlo a pití na pátek + na sobotu dle 
domluvení v družince, spacák, karimatku, kostým a věci pro svoji postavu, 

pohodlné a praktické oblečení a obuv, KPZ, šátek, uzlovačku, hygienické 
potřeby, lžíci, atd. (podrobnosti si domlouvá každá družina sama). Vše sbalit do 
1 batohu na záda a nebrat si zbytečnosti :) pro BLEDULE ještě 200Kč. 

 
Kontakt:  

� - Bledule: Bláňa (774 308 632; iceblanice@seznam.cz)  
  

� Konvalinky: Šmako (721 160 576; smako@centrum.cz)  
a Káťa (776 060 124; tacvut@seznam.cz) 

 
Dopolední procházka s Ratatouillem a jeho cesta k slávě.  

(pouze pro světlušky a babyskauty) 
Chceš pomoct této kuchařsky nadané myšce? Tak neváhej a 
pojď v sobotu 18. 5. 2013 na menší výlet do Mariánského 
údolí a třeba se naučíš i něco nového z gastronomie!  

� Sraz: u Dělnického domu v 8.30 
� Návrat: tamtéž v 14.30 
� S sebou: Oblečení vhodné do každého počasí, pití, 

jídlo, 2x 15-ti minutové jízdenky, KPZ, papír a tužku, 
pevnou obuv, kapesné 30 Kč = bude možnost koupit kokino.☺ Všichni 
kontakt na rodiče!! 

Na všechny se moc těším ☺   Jíťa (mob.606 153 204) 
 
 
ZOO BABYSKAUTI  – 4. 5. 2013 

V sobotu se vydáme do brněnské ZOO, a to pouze naše 
družinka babyskautů  
Sraz: 4. 5. 2013 v 9.00 hodin na Staré Osadě 
Návrat:  4. 5. 2013 v 15.00 hodin na Staré Osadě (návrat je orientační, 
v případě změny budeme zavčas kontaktovat) 
S sebou: 70,- Kč, 2x hodinová jízdenka, jídlo + pití na celý den, šátek, případně 
drobné na zmrzlinu  
 
Mate, Sheia a Ivka (721070826) 
 
 
 



VESELÝ PÁTEK…  
…tentokrát ve zvířátkovské náladě, přijďte si vyrobit veselou vařečku.  

Bude se konat 24. května v 16.30 na klubovně, konec v 18.00  
Nezapomeňte si vzít krásnou novou vařečku, ať ozdobíte vaši 
domácí kuchyň. Pokud máte doma nějaké 
barevné látky, určitě je využijeme. 
Těším se, Luci Šperlichová 
(sperlichova@gmail.com) 
 

 
 
Závody pro světlušky a vlčata 
Ve středu 8. 5. 2013 se konají závody světlušek a vlčat. Akce proběhne na 
konečné tramvaje č. 9 na Lesné. 

� S sebou: kroj, KPZ, pití, jídlo na celý den, pevnou obuv a kontakt na 
rodiče a šalinkartu nebo 2x hodinové jízdenky.   

� Sraz: Dělnický dům v 7:50 (tramvaj jede 7.58)  
� Návrat: tamtéž v 17.00 

 
 Jinak můžete kontaktovat rádkyně: Jíťa (606 153 204) a 
Míša B. (722 559 067) 
 
Dětský den na Juliánovském náměstí 1. 6. 2013 
Naše středisko pořádá letos již 8. ročník Dětského dne, 
který se tentokrát uskuteční 1. 6. 2013 na Juliánovském 
náměstí od 9 do 14 hodin. Pro děti a jejich rodiče 
kamarády či známé tradičně připravíme deset soutěžních 

disciplín a celou řadu doprovodných aktivit jako třeba oblíbenou lanovou 
dráhu, střelbu z kuličkových pušek nebo malování na 
obličej, ale také na kurz první pomoci, ve kterém si vyzkouší 
jak ošetřit zraněného kamaráda a přivolat pomoc.  
Pomoct při organizaci dětského dne mohou všichni členové 
střediska (ti nejmenší pomůžou tím, že se sami zúčastní a 
přivedou kamarády).  
Sraz pro organizátory: v pátek v 18.00 a v sobotu v 7.15 na 
Juliánovském náměstí 
Na sebe: oddílové tričko (kroj s sebou)   

Štěpán 
 

 
Městská hra: 
Každý rád jezdí do města, ale vyznáš se v něm tak, abys mohl/a do určeného 
cíle dorazit jako první? A jaké asi bude téma? Jak celá akce bude probíhat? Co 
to vlastně je, městská hra? Jestli chceš znát odpovědi na tyhle otázky, zapiš se 
na papír, který by měl být ve vaší klubovně, a přijď! ☺ 
Akce je pro skauty a skautky od dvanácti let, ale pokud si myslíš, že udržíš krok 
se staršími, můžeš se nám ozvat a domluvíme se. ☺ 
 
 
Kdy:  18. května, v 9 hodin v klubovně 
Konec: též 18. května, opět v klubovně kolem 17.00 - případné změny budou 
hlášeny zavčas 
S sebou: svačinku jako když se jede na výlet, do batůžku též věci jako na výlet, 
rozhodně šalinkartu a kdo ji nemá, bude potřebovat jízdenku na celý den. 
 

Pokud máte nějaký dotaz, obracejte se na Mate ( 607119651) a Lucku 
(774985205) 

 
Jak jste slavily den skautů?  
Byly jste v krojích ve škole? Družina Kopretin to vzala za 
ten správný konec a rozhodla 
se tento den slavit společně. 
Místo tradiční klubovny jsme 

se sešly na Staré osadě a jely do kostela na Kraví 
horu, byla tu mše svatá za všechny skauty a 
skautky. Zazpívaly jsme si krásné písničky, 
potkaly spoustu skautů z jiných oddílů a potom 
šly do parku, kde jsme se vyfotily a utíkaly 
šalinou na zmrzlinku. Taková jiná schůzka. ☺ 
 
Karaoke: 
 
Po tom, co jsme se všechny sešly v klubovně, posadily jsme se a začaly 
přemýšlet o svých oblíbených písničkách. Mezitím, než jsme se připojily 
k internetu, nám Dáda s Hruškou zazpívaly krásné písničky. Potom jsme začaly 
zpívat. Atmosféra se rozjížděla, snad každý si aspoň jednou zazpíval. Zkoušely 
jsme také ztvárnit různé hudební styly na písničku Skákal pes. Dokonce jsme se 
i naučily Hand jive, takže doufáme, že se jste se aspoň trošku bavily. 



 
Jančiny patálie aneb Studium v Německu 
Milé dámy, milí pánové, dovolte mi, abych se vám pochlubila s humornou 

historkou z mých studií v Německu. Kromě toho, že je to tady moc 
hezké a svítí nám tu sluníčko se občas nějakému tomu trapasu 
nevyhnete, tak vám povím, co se stane, když se špatně oblečete na 
přednášku... Vzhledem k tomu, že jsem tady jako studentka ze 
zahraničí, musím se po každé první hodině ptát vyučujícího (který je 
většinou celý obalený v titulech) zda mám na konci semestru jako 
ostatní skládat zkoušku, nebo jestli budu mít ústní zkoušku, nebo jestli 
mám psát nějakou "krátkou esej" (rozuměj něco mezi 15-25 stránkami 
odborného textu v němčině - to je značně nemilé). Před asi týdnem 
jsem byla poprvé na jedné přednášce, kterou vede opravdu nepříjemný, 
ač mladý a stylový učitel. Jedná se skutečně o velkou přednáškovou 
místnost, kde jsou takové ty řady se sklápěcími židličkami jako v 
divadle a já si značně nestrategicky sedla doprostřed té veliké řady. Co 
se dalo dělat. Hned, co dovykládal přednášku, jsem si sbalila věci, 
abych za ním šla, protože bych musela čekat další týden do 
konzultačních hodin a to už mám být na otočku v Brně. Jenže ouha! 
Moje sousedky rozhodně nikam nespěchaly a přesvědčit je, aby se 
začly balit, to nešlo a já už jen viděla, jak onen učitel vychází z 
místnosti... Neváhala jsem přeskočit řadu těch židliček, jenže jsem 
zapomněla, že na sobě nemám tepláky, ale rifle, které při tom 
atletickém výkonu praskly po skutečně celé délce švu mezi nohama až 
k zipu a s touto rytířskou úpravou jsem vyběhla za tím docentem, který 
už si to štrádoval po nejrušnější chodbě celé univerzity. Já za ním 
běžela jako zběsilá a když jsem ho konečně doběhla nebyla jsem stavu 
říct nic německy a když jsem si ještě uvědomila, že mi celá univerzita 
čumí na zadek (ono to není tak běžné vidět v Bavorsku takového 
exhibicionistu), vypravila jsem ze 
sebe jen : „Ich bin Erasmus... ehm... 
Prüfung oder nicht?“ (Jsem Erasmus 
(student ze zahraničí)... hm... 
zkouška nebo ne?) Prapodivně se na 
mě podíval a řekl: ,,Vidím, že jste 
rozrušená, napište mi zítra e-mail.“ 
Tak jsem jako největší pablb šla přes 
půlku města s bundou okolo pasu a 
červená až na kotníkách.  

A jaké z toho plyne ponaučení? Žádná zkouška vám nestojí za zničené kalhoty! 
Přeju hezký květen! 
    Vaše Janka, toho času v Augsburgu 
 
Zprávi čky ze střediska 

• Uskutečnila se první a druhá rada o dětském dni a úklidu Bílé hory. 
• Obnovíme oddílovou papírovou fotokroniku 94. Oddílu a rozšíříme ji 

o 30. oddíl – bude k nahlédnutí na dětském dni. 
     Štěpán, zástupce vůdce střediska 

 
Narozeninky: Všechno nejlepší k narozkám kočky! ☺  
 
Šmako - 1. 5. 1989 
Sandra Suchánková - 15. 5. 2007 
Janka - 19. 5. 1992 
Sisi Klučková - 25. 5. 2004 

 
 
Míša Bakešová- 26. 5. 1998 
Kessi - 30. 5. 2003 

 
 
 
Vtipy:  
 
Víte, proč mají tramvaje čísla i vzadu?  
Abyste věděli, že vám právě ujela před nosem. 
 
Roztržitý profesor v kupé vlaku hledá jízdenku a ne a ne ji nalézt. Revizor, po 
chvíli říká: „Tak ji nehledejte, já vám věřím.“ „Ale já ji musím najít,“ opáčí 
profesor, „Potřebuji se podívat, kam jedu!" 
 
Revizor oslovil mladíka: „Vaši jízdenku!“ „Nemám.“ „Pět set korun pokuty.“ 
„Nemám.“ „Občanský průkaz.“ „Tak se mnou příští stanici vystoupíte.“ Na 
příští stanici vystoupili, revizor byl silný kuřák, vytáhl cigaretu a chtěl si 
zapálit. Vtom pronesl mladík: „Ani si nezapalujte, budeme utíkat.“ 
 
„Maminko, jak se jmenovala ta stanice, z které jsme 
právě vyjeli?“ „Nevím, a nezlob, vidíš přece, že 
čtu!“ „To je škoda, Pepíček tam vystoupil!“ 
 



Víte, co potěší majitele trabanta? Dostat pokutu za překročenou rychlost.  
 
 
Křižovka od Káti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karaoke 

V pondělí 29. 4. jsme se sešly ve 4 hodiny na klubovně, abychom si společně zazpívaly. 
Bylo nás tam opravdu hodně: já (Peťa), Mate, Bláňa, Lucka, Zippy, Tutek, Dáda, 
Hruška, Esty, Chiquita, Popelka, Narnie, Kessie, Lenička, Kitty, Ivanka, Verča, Anička, 
Adélka a možná ještě někdo, na koho jsem zapomněla... :) Po počátečních problémech 
se mi podařilo k notebooku připojit mobil, ve kterém je Internet, a spustit youtube. 
Potom jsme se skoro všechny vystřídaly na pódiu. Zazpívaly jsme si písničky od Adele, 
Katy Perry, Taylor Swift a společně si zatancovaly Gangnam Style. Pak se stala nemilá 
věc: vypadl Internet. Naštěstí přišla Lucka a všechny nás naučila Hand jive. V něm se 
pak uskutečnil souboj mezi sestrami Riplovými, ve kterém vyhrál Tutek. Pak se ještě 
konal souboj mezi sestrami Doležalovými a v tom opět zvítězila mladší z obou sester. 
Následoval finálový souboj, z něhož jako vítěz vyšel Tutek. A jelikož se čas přiblížil k 
18:00, rozdaly jsme si upomínáčky, zakřičely jsme si pokřik a vydaly se domů. 
Karaoke se mi moc líbilo a už se těším na další. :D   Petˇa 
 

 
 



Komiks od Blaničky:  
 


