
Slovo šéfredaktorky 
Čas nám běží nezvratnou rychlostí, my si to ani 
neuvědomujeme a máme to zase prosinec! Opět měsíc 
plný překvapení a radosti, doufejme. Všechny smutky 
a napětí by mohly pominout a místo toho by měl 
nastoupit čas vánoční pohody. Myslím, že už to 
všichni tak nějak potřebujeme. A náladu nám může 
taky odlehčit třeba Mikulášský výlet, dílny nebo 
besídka! Já už se teda osobně těším, letos bude zase 
spousta změn a nových překvapení. A než to všechno 
přijde, můžete se zatím začíst do dalšího čísla Bílé 
Směsi. ☺ Všimněte si, že nám tu přibyl i článek od 
Jara!  A je psaný po slovensky! ☺ Tak si užijte 
příjemné počteníčko a vůbec celý prosinec! ☺ 
 
Akce tohoto měsíce: 

• 4. 12. - Oddílovka 
• 7. 12. - Výlet s Mikulášem 
• 21. 12. - Vánoční dílny 
• 22. 12. - Vánoční besídka 

Slovo vedoucí 
Přeji krásný den všem, dneska je 1. 
adventní neděle, to taky znamená, že už se 
sedmimílovými kroky blíží Vánoce a s tím 
spojené úžasné akce jako je besídka, dílny, 
či Mikulášský výlet. Letos jsem měla 
poprvé v životě v kostele s dětmi program 

během kázání, jmenuje se to katecheze. Bylo to super 
i taky proto, že jsme se musela postavit před 
myšlenku, jak se správně připravit na Vánoce. Jelikož 
a bohužel mnohým není jasné, že ten advent není jen 
o tom, kolik čokoládek zbývá sníst do konce a takové 
podobné zvyky, ale jde hlavně o to, se přichystat na 
příchod Ježíše, jeho narození. A proto jsme dětem 

v kostele rozdali velká srdce, kam budou zapisovat veškeré dobré skutky, 
také když se někdo někomu omluví, nebo když někomu pomůžou, třeba 
mamince, taťkovi, sourozencům, nebo i své rádkyni. Tak bychom to 
mohli také zkusit ve skautu. Proto se na oddílovce objeví srdíčka, která si 
můžete vzít domu a psát si do nich, či také kreslit, co jste všechno 
udělali. Doufám, že budou obě strany plné, jelikož by bylo super, 
kdybyste je donesli pod vánoční pod stromeček na besídku. Takový malý 
dáreček pro Ježíška, kterého více než dary kupované potěší zrovna 
takový, pro který se musíte nějak změnit a snažit. A taky to bude 
smysluplné naplnění adventu dnešního roku. 
Tak hurá do toho a já se budu těšit, že konečně budeme mít ideální 
dáreček pro Ježíška! ☺ Šmakinka 
 

 
MIKULÁŠSKÝ VÝLET – 7. 12 . 2013 

 
Sraz: 7. 12. 2013 v 8:00 na Staré Osadě 
Návrat: 7. 12. 2013 v 15:30 na Staré Osadě 

S sebou: 70,- Kč, teplé oblečení, pevnější 
boty, svačinku, šátek, uzlovačku, baterku, 
blok +tužku. 
 
Případné dotazy: Ivka Sobotková, tel. 
721 070 826 
 

 
Betlémské světlo 
Stejně jako každý rok i letos budeme mít 
velkou možnost se zapojit do celosvětového 
skautského projektu, který se stal již tradicí. 
Přinášení Betlémského světla – světla ze 
svíce z dalekého Betléma – je každoroční 
výsadou všech skautů celého světa. Ti 
přinášejí tento plamínek do svého okolí, 
kostelů, poté do svých domovů, což má být 



symbolem šíření radostného poselství Vánoc. Pokud se na to cítíš i ty, 
vyžehli kroj a 24. 12. ve 23:45 buď před kostelem Sv. Cyrila a Metoděje 
(tam, co měla Šmako svatbu), poneseme jej společně při průvodu na 
začátku půlnoční mše svaté.     Janka (721325117) 
 
Výprava s Barbie 

Všechny jsme se sešly na hlavním nádraží a vydaly se 
vlakem do Silůvek. 
Spolu s námi jely i naše Barbie. Spaly jsme v sokolovně. 
Barbie s námi trávily veškerý čas od snídaně až po 
večeři. 

Hrály jsme spousty her od vymýšlení nového pokřiku pro Barbie, jejich 
módní přehlídku až po povídání o tom jaká doopravdy je. Také jsme 
udělaly vlastní módní přehlídku z igelitových tašek, kde nejlepší byla 
skupinka Pinkie Pie. 
Výprava se mi moc líbila …. Výprava s Barbie byla prostě božííííííí  :) 
 
                                                                                       Adélka 
Bleší trh 
V sobotu 23.11. odpoledne se uskutečnil Bleší trh. Co to ale vlastně 
bylo? Sešli jsme se a přišli jsme ukázat ostatním svoje sbírky. Byla tam 
sbírka hlavolamů, jízdenek, bankovek, korkových špuntů, brouků a plno 
dalších věcí. Prohlídli jsme si všechny sbírky. Nakonec jsme se koukli na 
Míšino divadelní představení, které nacvičila s kluky na táboře. 

K 
Č    L     Á    N    E    K        O      D          J     A     R     A 

Ahoj Holky!  
Keď už u vás ako Slovák občas pobudnem, a Vianoce sú za rohom tak 
by bolo fajn vám predstaviť niečo z našich tradičných vianočných 
zvykov, potom mi môžete povedať, čo máme spoločné ☺. Večerné menu 
sa skladá z oplátok s medom a cesnakom, bobáľok, kapustnice (alebo 
rybacej polievky), kapra či inej ryby s domácim šalátom... S týmto 
všetkým súvisia tak trochu aj naše zvyky Medzi úplne prvý patrí 
vkladanie šupiny od kapra alebo kôpky peňazí pod obrus – čo by malo 
zabezpečiť ich rozmnoženie a teda hojnosť v budúcom roku. Následne 

modlitba pred večerou a hneď potom hlava rodiny rozdáva cesnak a med, 
pričom robí každému medom krížik na čelo aby sme boli celý rok 
požehnaní, milí a dobrí. Pri vianočnom stole by mali byť prítomné ešte 
ďalšie dve veci a to orechy a jablká. Orechy sa hádžu po večeri do 
každého rohu príbytku a to preto aby tam bola rovnaká hojnosť ako na 

štedrý večer tak i po celý rok. No a jablko sa spoločne 
rozkrajuje na polovicu (tak aby sme ho prerezali priečne 
– nech je vidno tvar jadra) a v prípade, že je v strede 
vidno hviezdu, znamená to pre rodinu šťastie v 
budúcom roku a každému sa dá kúsok jablka... no a v 
prípade že v tvare kríža – tak to by bolo blbé tak to 
jablko radšej rýchlo zahodíte a rozkrojíte ďalšie... ☺ 
Tak a potom už len po darčeky!  

Jaro 
 
Prodává se kroj! 
Bývalá členka našeho oddílu Mája se rozhodla prodat kroj 
o velikosti S za 200kč. S případnými dotazy se obracejte na mě. 
:)     Tutek (775 931 571) :) 

 
 Narozeniny 
2. 12. Zippy 
11. 12. Lucinka (Malinka) 
21. 12. Honzík  

 
                                    Tak všechno nejlepší! ☺ 
 

Vtipy  
Honzík zajde za mámou a ptá se:  
"Mami, můžu jít do parku?"  
Zeptej se táty.  
Honzík se nakloní k tátovi a zeptá se ho:  
"Tati, koukáš se na televizi?" 
"Ano."  
"Slyšela si mami? Táta říká, že ano." 



 
"Pane učiteli, píše se po R vždy tvrdé Y?" 
"Ne. Například ve slově 'trouba' se po R píše O!" 
 
Žena vyčítá svému manželovi:  
"Jiné manželky si stále kupují moderní novinky, cestují po světě, jen já 
nemám nic a trčím stále doma jako popelka!"  
Muž říká:  
"Nevím, na co si stěžuješ, sama teď přiznáváš, že si žiješ jako v 
pohádce." 
 
Jdou dva lidi po poušti a ztratili se. Tak se zeptají beduína, kam jít:  
"Prosím vás, jak se dostaneme do nejbližšího města?" 
On jim odpoví:  
"Jděte pořád rovně a v úterý zahněte doprava." 
 
U moře se ptá policajt své přítelkyně: "Ty jsi plavovláska?" 
"Nejsem." 
"Tak proč ti plavou vlasy?" 
                                                              Lucka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Registrace 
 
Letošní poplatek bude stejný jako minulý rok -  550 Kč.  Zvýhodnění pro 
sourozence v našem středisku je dohromady 1000 Kč.  Registrace je 
povinná pro všechny členy Junáka, zahrnuje úrazové pojištění. V ceně je 
také časopis. Můžete si vybrat, jestli chcete Světýlko, Skaut, Roverský 
kmen nebo Skautský svět.  Pro vlastníky skautské telefonní sítě je 
poplatek navýšen o 250 Kč. 

 
Registrace se platí to 18. 1. 2014. Prosím všechny o včasné zaplacení.  
 
Jak platit?  ●     účet: 215180811/0300     
  ●     přímo na schůzce: sedmikrásky – Ivka   
       kopretiny – Sheia  
       sasanky – Bláňa  
       bledule – Lucka  
       konvalinky – Káťa 
REGISTRACE 
 
-------------------------------------------------------------- 
Jméno a příjmení: 
 
Bydliště:  
 
Rodné číslo: 
 
Jako skautský časopis chci odebírat (zaškrtni):  
□   Světýlko □   Skaut   □   Roverský kmen    □   Skautský svět. 
 
 
Datum:________________Podpis:________________________ 
 
 
 


