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Slovo šéfredaktorky 
 
Dovolte, abych Vás přivítala u prvního čísla 
Bílé směsi tohoto roku!  Chtěla bych Vám 
hned v úvodu popřát hodně štěstí, lásky a 
úspěchu v tomto roce 2013.  
Právě si prohlížím všechny Bílé směsi, co jsem 
s pomocí ostatních vytvořila. Nebudete tomu 
věřit, ale je jich už 15, a to nepočítám tuhle ☺. 
Jsem z toho opravdu nadšená.  A proto, že už 
jsem jich vytvořila tolik, občas se stává, že 
nemám nejmenší tušení, jak náš oddílový 
časopis obohatit o něco nového. Své nápady a 
připomínky jste měli možnost napsat do 
dotazníků a až se ke mně dostanou, s elánem se 
pustím do jejich studia. Mockrát děkuji za Vaši 
zpětnou vazbu. ☺  
Přeji příjemné počtení a pěknou zábavu! 
      
     Jíťa 
Akce v tomto měsíci: 

• 9. 1. - oddílovka v 17 hodin; Lucka, Jíťa 

• 12. 1. - tělocvična; Týna  
• 27. 1. – brusle; Míša, 

• 27. 1. -  boby a saně; Peťa 

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

Registraci je potřeba zaplatit do 20.1. 550,-  
za jednoho (1000,- za sourozence) – možno 
platit na účet (viz stránky) či hotově.  
Nutno dodat vyplněnou kartičku – viz konec BS 

Slovo vedoucí 
 
Před necelými 14 dny jsme mohli prožít vánoční 
svátky. Každý se asi těšil na vánoční dárečky. Jestli 
budou opravdu všechny, o které si napsal Ježíškovi. 
Jestli náhodou spolužačka nedostala víc...  A mně 
se tento hon občas moc nelíbí, jelikož se velice 
často neumíme radovat z maličkostí. Oproti tomu 
na besídce, kde dostáváme „pouze“ ty maličkosti – 

ten rozdíl se mi moc líbí, protože vánoční dárečky na besídce jsou 
naprosto bez jakékoliv zištnosti, prostě dáváme dárky těm, které 
máme rádi. A pak nečekáme super panenky, oblečení… Ale 
čekáme na ten akt toho, že si na nás někdo vzpomněl a že i my 
můžeme někoho obdarovat. Když jsem viděla tu kupu dárečků pod 
stromečkem, tak si myslím, že tohle by nám teda šlo! A proto si 
myslím, že tuhle skautskou dovednost je důležité používat i ve 
školním roce. Takže zkusme tento půl rok obdarovávat všechny 
okolo sebe (i ty, kterým jsme dáreček třeba zapomněli doma), ba 
dokonce i tou nejlevnější věcí – úsměvem! ☺  

Posílám všem usměvavou hubičku! 
Vaše Šmakinka 

 
P. S.: Já si teda velice vážím všech vašich dárečků – 
hlavně těch s motivem Hello Kitty. ☺ 

 
Pozvánka do tělocvičny 12.1.2013 

 
V sobotu 12.ledna si půjdeme spolu 
s klukama z devadesátčtverky zacvičit do 

tělocvičny Salesiánského střediska v Líšni. Budeme hrát spoustu 
zábavných her a zároveň uděláme něco pro svoje tělo☺  
S sebou: sportovní oblečení a tenisky, pití a 40 Kč 
Sraz: 8.10 na tramvajové a autobusové zastávce Dělnický dům 
(v tělocvičně budeme od 9 do 11 hod.) 



Návrat posléze na Starou Osadu v 11:45  
Na všechny se těší Libor a Týna  (608 405 752) 

 
Bobování a sáňkování  27. 1. 2013 
 
Vezmi doma boby, sáně nebo třeba 
igelitový pytel a pojď si užít trochu zimních 
radovánek! Pojedeme bobovat na Vinohrady. 

Sraz: v 9.00 na Staré osadě   
Návrat: v 12.00 tam 
S sebou: teplé a nepromokavé oblečení a boty, čepici a rukavice, 
malou svačinku a pití, 2 jízdenky na 15 minut nebo šalinkartu a 
hlavně něco na ježdění po sněhu ☺. 
Pokud nebude sníh, náhradní program je zajištěn a včas vás 
informuji. ☺       Káťa (776 060 12) 

 
 

Bruslení 27. 1. 2013 
Je tu znovu každoroční příležitost se vyblbnout na ledě s 
kamarády! Jestli máš chuť využít této příležitosti a zabruslit si s 
námi, tak pozorně čti dál. 
Sraz:  ve 12.45 na Staré osadě (trolejbusem odjíždíme ve 12.57) 
Pojedeme bruslit na kluziště za Lužánkami. 
Návrat: v 15.30 na Staré osadě 
S sebou: vstupné - děti od 6 do 15 let: 35 Kč (od 15 let: 55 Kč), 
2 jízdenky na 15 min., pití (nejlépe čaj v termosce), případně 
malou svačinku, teplé oblečení, dobrou náladu 
a hlavně BRUSLE :) 

Na všechny se těší Míša (722559067) 
Bližší informace: 
http://www.bruslenizaluzankami.c



Výlet s Mikulášem 
 
Sraz byl na hlavním nádraží a sešlo se nás málo, jen 
Ivka, já, Kessie, Káťa, Sheia, Míša, Emička, 
Andrejka, Jíťa  a Kryštůfek. 

Jeli jsme do Adamova vlakem a pak dál pěšky ke studánce, pomníku 
Josefa Žalmana. Krajina byla nádherná, pěkně zasněžená a řeka, která 

nás “doprovázela“ téměř polovinu cesty, byla 
pěkně zamrzlá, bohužel byla zamrzlá i polovina 
cesty, tak bylo i více než jeden pád. Cestou jsme 
hráli hry a občerstvovali jsme se, taky jsme 
sbírali i stříbrné kuličky, které nám zanechal 
Mikuláš. Po cestě jsme ho ale nepotkaly, ale ve 
vlaku nás čekalo překvapení, Mikuláše jsme 
potkali a dostali jsme i sladkosti.  

Děkujeme Ivce za pěknou procházku. 
        Eliška 

VÁNOČNÍ DÍLNY  

15. prosince 2012 se již tradičně konaly vánoční dílny. Mohli jsme si tam 
vyrobit mnoho krásných věcí! Tento rok bylo mnoho novinek- takže byl 
velký výběr. Vyrobit jsme si mohli náušnice z korálků, tučňáčky, dva 
druhy svícnů- jeden pomocí barviček na sklo a druhý jsme zdobili 
malými růžovými kamínky, ubrouskovou technikou jsme zdobili 
kamínky nebo sklenice a starší si mohli ušít například sobíka!!! K tomu 
nám Jíťa uvařila výbornou horkou čokoládu. Byla to velká legrace a 
myslím, že za všechny mohu říct, že se to tento rok opravdu 

povedlo!!!     
  Stefani 

 
 

 
 

Vánoční besídka 
Besídka navazovala na vánoční dílny, které byly, musím říct velmi 
povedené. Vánoční besídka je už velkou a neodmyslitelnou tradicí 
našeho oddílu a letos tomu nebylo jinak.  Sešlo se zde mnoho rodičů, 
babiček, dědečků a mnoho dalších, aby se podívaly na herecké umění, 
promítání fotek a ochutnali cukroví, svařák a horkou čokoládu. Na pódiu 
každá družinka předvedla svoji těžce nacvičenou scénku. Co si tak 

vzpomínám, Bledule měly např. Tři mušketýry 
v moderní verzi, Kopretiny Příšerky s. r. o., 
Konvalinky taneční úryvek z Karlíka a továrny 
na čokoládu, Sasanky Šípkovou Růženku a 
Babyskauti Macha a Šebestovou. A pak už 
přišly na řadu dárečky.   
      

         Jíťa 
 

Betlémské světlo 
24. 12. 2012 jsme se sešli v 23.45 v kostele sv. Cyrila a Metoděje nést 

Betlémské světlo. Byla tam Šmako, Janka, Mate, Lucka, Šimi, Bobo a já. 
Sešli jsme se vzadu, řekli si, co a jak a domluvily se, že Bobo bude nést 
světlo. Připravily jsme se a po skončení Tiché noci jsme hlavní uličkou 
vyrazily až k oltáři. Tam Šmako zapálila svíčky. Vrátily jsme se všichni 

do jedné lavice a po mši odešli domů. 
                                                                        Tutek 

JANČINO MEZINÁRODNÍ OKÉNKO  
 
Tak tu máme nový rok a s ním další díl Jančina mezinárodního okénka! 
Tentokrát ještě zůstaneme v zimních krajích, tentokrát zavítáme do země 
tisíce jezer… A o jaké zemi tedy 
mluvím? Přece o Finsku! Tento 
rozhovor proběhl s mým výborným 
kamarádek Miikkou, kterého jsem 
potkala na Roverway 2012 ve Finsku!  
 

• Ahoj! Mohl by ses všem 
čtenářkám Bílé směsi představit?  



Ahoj všichni! Jmenuju se Miikka Sipilä (ano, to je normální finské 
jméno) a jsem z Oulu, což je někde uprostřed Finska. Momentálně ve 
skautu funguju jako vedoucí družinky kluků ve věku 7 - 9 let. Ve skautu 
jsem už 11 let.  
 

• Na finském Roverway bylo hodně skautů od vás, jak je to  
tam se skautem teď?  
No, bohužel musím říct, že finský skauting se dostává do bodu, kdy 
nenabírá žádné nové členy, je to prostě zamrzlé jak finské jezero, bojím 
se, aby se skaut úplně nerozpadl, protože podle posledních let to tak je, 
uvidíme, musíme udělat všechno pro to, aby to tak nebylo, věřím, že se 
situace zlepší.  
 

• Tak to je hodně smutné, nicméně máš určitě nějaké  
krásné zážitky, ne?  
No to rozhodně a ne jen jeden! Ten poslední je ze zimního tábora, kde 
jsme spali venku během nejchladnějších finských nocí ( -35°C – to už je 
pořádná kosa (Miikka se směje)). Rozhodně dalším super zážitkem bylo 
Roverway, a to ani nezmiňuju ty super lidi, které jsem měl to štěstí 
potkat.  
 

• A co nějaký zážitek se skautem z jiné země?  
No, jak víš, strávil jsem poslední rok v USA – Massachusetts a tam jsem 
byl součástí skautské skupiny, potkal jsem tam Itala, který byl taky skaut! 
Bylo to super, najednou jsme měli strašně moc společného!  
 

• A co zkušenosti s českými skauty?  
Tak to je moje a Aarniho (další můj finský kamarád – pozn. red.) 
nejoblíbenější: Aarni vedl výpravu 50 skautů z celé Evropy a já byl na 
konci, aby se nikdo neztratil, po celodenní chůzi jsem dorazil na místo, 
kde jsme přespávali. Aarni byl unavený jak nikdy v životě a já se ho 
ptám:„Aarni jak moc jsi unavený?“ a Aarni odpoví: „Netušíš, jak moc 
hard-core chodci ti Češi jsou!! Už nikdy s nima nikam nejdu!“ (Pozn. – 
Aarni není žádná omáčka, byl dva roky v armádě.)  
 

• Máš v lednu narozeniny, co bys přál sobě a co českým skautům?  

Začnu sobecky od sebe – přál bych si hamaku (něco jako houpací síť, ale 
je z plátna, pozn. red.) do které bych se celý vešel. A českým skautům jen 

toto: Držte svou vlajku vysoko, objevujte svět, protože nikdy nevíte, co 
můžete najít a také kdykoliv dojeďte do Finska, jste vítáni! 

   Janka 

 
Speciální rubrika aneb družinky našeho oddílu se vám představujíííí…. 
Bledule měly jako téma představení Tři mušketýry. Samy si napsaly 
scénář a vymyslely scénku, čímž daly klasickému příběhu nový rozměr. 
Vše začalo tím, že na jevišti panoval obrovský zmatek. Zhasla všechna 

světla a ,,herci" nevěděli, kde jsou a co mají dělat. 
Poté následovalo krátké vysvětlení režiséra a 
natáčení mohlo začít. Natáčení probíhalo až na pár 
zádrhelů ohledně klapky, pozdních příchodů herců a 
uklízení na place hladce. Mušketýři zachránili 
královnu, i když za cenu jednoho orlího života a 
D'Artagnanovy velké boule na hlavě. Reklama měla 

určitě veliký úspěch a holkám se scénka moc povedla. :))  
Lucka ☺ 

Vtipy: 
„Dobrý den paní učitelko, Pepíček nemůže přijít do školy je hrozně 
nemocný.“ „V pořádku a kdo volá?“ „Můj táta.“¨ 
 
Paní učitelka se ptá při matematice Pepíčka: „Když ti dá maminka jednu 

žvýkačku a tatínek dvě, co budeš mít?“ „Prosím, svěží 
dech.“ 
 
Máma vyjde ze dveří a ptá se: „Pepíčku, 
proč krmíš slepice čokoládou?“ „To aby 
snášely kinder vajíčka.“ 
 



Přijde medvěd za zajíčkem: „Pojď na diskotéku.“ „Nejdu, ještě tam mně 
malého někdo zmlátí.“ Medvěd ho přemluví, u vchodu zajíček uvidí 
velblouda a uteče: „Nikam nejdu, mně neochráníš, podívej, jaké boule 
udělali koňovi!“ 
 
Potkají se dvě blechy a kecají o životě. Vtom jde kolem nich chlupatý 
bernardýn a jedna blacha řekne: „Tak čau, mně už to jede.“ 

 
Mate 

 
Narozeniny: 

 
Rok po roce léta běží, zastavíš je, ale stěží, nedělej si z toho 
nic, že je to o rok víc. Hodně štěstí, zdraví, když je co, tak 
ať se slaví. Vše nejlepší              
 

Vám přeju! ☺   Jíťa 
 
                     Týna - 5.1. 
Tereza Šimberová - 31. 1. 

 
Dámské krojové košile 

Od prosince začal JUN nabízet dámské krojové košile. Aby je bylo 
možné vyzkoušet, zakoupí ORJ po jednom kusu od každé velikosti. 
Zkoušení košil bude možné v nadačním obchůdku Nadace Veronica na 
Jana Babáka 11 (budova Telecomu).  
Obchod je provozován jako veřejná sbírka – je zde možné darovat již 
nepotřebné věci nebo si zakoupit věci pro vás potřebné a užitečné. 
Místo slouží pouze na vyzkušení velikosti, samotnou objednávku zboží 
musíte udělat v JUNu. Termín zahájení této služby bude oznámen na 
stránkách či po meilu. 

Ještěr 
Výstava  
♥ „Krok do dalšího skautského 

století“. 
♥ od 12. 12. 2012 do 14. 1. 2013  

♥ v pobočce Knihovny Jiřího Mahena ve Starém Lískovci, 
Kurská 1 



Komiks:  Bláňa   REGISTRACE 
 
Prosíme o odevzdání tohoto ústřižku: 
--------------------------------------------------------------- 
Jméno a příjmení: 
 
Bydliště:  
 
Rodné číslo: 
 
Jako skautský časopis chci odebírat (zaškrtni):  
□   Světýlko □   Skaut   □   Roverský kmen    □   Skautský svět. 
 
 
Datum:________________Podpis:________________________ 
 

Skautská diskotéka, aneb velká skautská kofola párty 
potřetí! 

Zvu Vás všechny starší 13ti let na třetí ročník této hudební akce. 
Rezervujte si termín ve čtvrtek 7. února. Akce proběhne opět v klubu 

Favál, Křížkovského 22 (areál Velodromu). 
Veškeré informace budou postupně zveřejňovány na 

http://diskoteka.skaut1stredisko.cz. 
 

Na všechny se těší Ondřej Valeš - Čmelda, středisko ŘEHOŘE MENDLA 
 

Dotazník 
Všem bych velice ráda bych, chtěla poděkovat za vyplnění dotazníku. 
Jak jsem již dříve posílala email z výsledky, tak je možno nahlédnout do 
plánu akcí, kde se objevili nové akce, které se právě zrodili ve vašich 
hlavách.  
 

Takže ještě jednou moc děkuji, vážím si toho – za celou „třícítku“, 
Šmako 

 
 



Plán akcí : 
Únor  

• 6. 2. Oddílovka - Janka a Týna  
• 7. 2. Planetárium pro starší - Ivka 
• 23. 2. Karneval po veřejnost -Šmako 
• 1. 3. Planetárium pro mladší - Ivka 

Březen 

• 1. -3. Výprava roverák - Janka 
• 6. 3. Oddílovky - Šmako a Sheia 
• 15. 3. Veselý pátek - Bláňa 
• 21. 3. goodbye party s Jankou - Janka 
• 22. - 24. výprava - Chlébské -Míša  

Duben 

• 3. 4. Oddílovka  - Peťa a Lucka  
• 13. 4. Výlet s rodiči  - Jíťa,  Bláňa 
• 29. 4. Karaoke  - Mate, Peťa 

Květen 

• BEZ ODDÍLOVKY 
• 10. - 12. Družinová výprava skautek -Káťa a výprava světlušky (vedení 

světlušek) 
• 11. 5. babyskauti – Dinopark (vedení 

babyskautů) 
• 18. 5.  Městská hra -  Lucka, Mate 
• 24. 5.  Veselý pátek -  Lucka Š. 

Červen 

• 5. 6.  Oddílovka -Míša a Káťa 
• 8. 6.  Výlet s přespáním v klubovně  - Sheia a Ivča Kř.  
• 15.6. Plavání –Káťa 


