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Slovo šéfredaktorky: 

Přeji příjemný a krásný den, vítám Vás 
u dalšího dílu Bílé směsi. V tomto díle 
se můžete těšit na pořádnou dávku vtipů 
(velkou zásluhu na tom má Mate a 
Stefani ☺ ) a také si zavzpomínat na 
nějaké akcičky z minulého měsíce.  

Tak Vám přeji hezkou zábavu a uvidíme 
se v planetáriu! ☺   

                                             Jíťa 

Akce na tento měsíc: 

• 6. 2.  oddílovka (Janka a Týna)  
• 7. 2. Planetárium pro starší (Ivka) 
• 7.2. Skautská diskotéka 
• 23. 2. Karneval pro veřejnost 

(Šmako) 
• 1. 3. Planetárium pro mladší 

(Ivka) 

www.30dbo.cz 

Slovo vedoucí: 

Tak jak bych mohla začít? Chtěla bych 
se s vámi podělit o můj poslední měsíc. 



Jak jistě mnozí víte, na vysoké škole se moc 
nezkouší průběžně, ale v lednu či v prosinci, dle 
školy, nastane obtížné období, tj. zkouškové. No 
a ve vyhrazené době, musíte zvládnout mnohé 
zkoušky. Letos to pro mě bylo obzvlášť těžké, 

jelikož jsem na nové škole a chtějí toho po nás ještě víc, 
než je zdrávo.☺ Jenže letos jsem se neučila pouze 
vědomosti, ale také leccos do života. Zjistila jsem, že ty 
zkoušky nejsou jenom o tom učení, ale také je to 
o správném vystupování, o zvládání stresu, dokázat se 
hezky obléct, pěkně vystupovat, naučit se vhodně 
odpovídat. No a pak si každý myslím, že je důležité 
uspět, a to pro mě byla veliká zkouška života. Jelikož 
jsem zjistila, že udělat zkoušku je velice jednoduché, ale 
pokud vás vyhodí, třeba ještě nespravedlivě ohodnotí, 
rozhodně vám není do zpěvu, ba naopak. Máte chuť s tím 
vším seknout, ale v tom pro mě nastal ten hrozně důležitý 
čas! Čas, kdy jsem se začala učit snášet prohru. Dříve 
jsem se vždycky rozbrečela, házela věci okolo sebe, byla 
jsem neskautsky sprostá. Jenže toto 
zkouškové a moje maminka mi 
ukázaly, že pro život je mnohdy 
potřebnější snášet tuto prohru, než mít 
vše hotové. 

Velkou zkouškou byl včerejšek, kdy 
jsme jeli za odměnu na konci zkouškového lyžovat. 
Strašně jsem se těšila, jelikož jsme jeli do Alp. Jak jistě 
mnozí víte, tak jsem si brutálně narazila na bobování 



kostrč (tuto neděli). Od té doby jsme nemohla moc 
chodit, ale myslela jsem si, že jsem to již zvládla 
rozchodit, a tak jsem se vydala na ty hory, jenže hned při 
první jízdě jsem spadla přímo na tu kostrč a od té doby 
jsme již nemohla vůbec jezdit. Takže jsem seděla na kraji 
svahu, koukala se, jak lidi jezdí a já jsem nemohla vůbec 
nic! Myslím si tedy, že pokud bych neměla trénink ze 
zkouškového, tak bych se tam hrozně rozčílila, byla 
všechny nepříjemná, možná i brečela. Takže jsem moc 
ráda, že jsem svou zkoušku trpělivost zvládla tak na B. ☺ 
A co ty? Jak umíš pracovat s prohrou?    

  Pac a pusu, vaše obouchánečka Šmakinka 

1. ročník skautského Karnevalu pro širokou     
veřejnost, nejen skautského původu ☺ 

Návod, jak se můžeš 
zúčastnit, této 

neopakovatelné nabídky: 

1. Vymysli si kostým (pozor, cení 
se originalita, ale žůžo může 
být i to, že se do něčeho 
převlečeš, takže se rozhodně neboj). 

2. Krok  je mnohem jednoduší: přemluv 
kamarády/ky/, ať do toho jdou taky, víc lidí = víc 
zábavy, už od 4let může přijít kdokoliv. 

3. Vzít si do peněženky 20Kč (které odevzdáš při 
vchodu do sálu) a zjisti si, kdy ti  jede autobus 
(zastávka Podlomní). 



4. Dojít na sraz s kámošem. 
5. Vystoupit na zastávce Podlomní a vydat se směr 

klubovna – Bílá hora 
(http://www.30dbo.cz/index.php?stranka=klubov
na). 

6. Dojít do sálu a upravit si kostým a začít ve 14.00 
„pařit“. 

7. Vyhrát alespoň 3 soutěže, třeba o nejlepší 
kostým, či nějaký turnaj s „kokinkama“. 

8. No a v 16.30 se s výhrami odebrat domů, 
nebo pokud ti je víc než 8 let – můžeš se 
překulit do klubovny, kde nás čeká spaní 
v klubovně s tematickým programem. 
Madagaskar 3 (více info – jiná pozvánka). 

  

No, a pokud by měli rodiče nějaké nejasnosti, můžou se 
ozvat Šmako na telefonním čísle 721160576.  

Takže, pokud to všechno chápeš, nevidím problém v tom, 
že bys neměl dojít!!  Takže  
se  mooooc těším! ☺ 

 

 

Tělocvična 

Po delší době jsem se vypravila na akci se 
skautem a nelitovala jsem. Vzhledem k 

mému zaspání jsem  přišla o rozcvičku, úvodní hru a 
fotku na stěně, nicméně ostatních aktivit jsem se 



účastnila na plno. Zahájil to florbal, potom turnaj ve 
vybíjené-naše družstvo s kapitánem Jankou vyhrálo!,  hry 
jako hutututu, ahoj... a končilo krutě dobrou opičí dráhou. 
Tahle dráha skýtala nemalá úskalí: udržet se na bedně, 
třebaže do vás Šmako šťouchá, vyskočit na trampolíně, a 
pak udělat koutoul nebo se protáhnout jako pavouk pod 
švédskou bednou a v závěru se trefit kruhy na kužel. Nic 
lehkého, povím vám. Kdo byl vítěz sice nevím, ale na 
posledním místě jsem skončila bohužel já. 

Sportu zdar!     Tera 

Bobováníčko 

Tak jsme se konečně vydali 
bobovat, už tolikrát jsme 
chtěli jet, ale myslím si, že 
nám to ještě nikdy nevyšlo, 
jelikož nebyl sníh. No a tak 
jsem se rozhodli, že si to 
půjdeme pořádně užít! A tak 

jsme jeli pořádný kopec – na samotné Vinohrady. 
Naprosto brutální kopec. Úplně celý zledovatělý a 
dlouhý. ☺ No a kdo se všechno odvážil? Byla tam 
Šmako, Káťa, Ewa a její kamarád, pak Peťa, Mate, Ivča, 
Adélka a Dača. Takže souprava a počet úplně ideální.☺ 

Jak jsme došli na sráz, začali jsme jezdit. Káťa neměla 
nic na ježdění, akorát igelit, takže nejprve jen fotila, 
jenže Šmako si při první jízdě brutálně narazila kostrč, 
takže pak nemohla ani moc chodit a už vůbec jezdit, no 



takže dobře pro Káťu. Jezdili jsme jako vláček, na 
rychlost, na krásu, prostě na všechno možné! Bylo to 
perfektní, nakonec jsme jeli přes celé Akátky, dojeli jsme 
na Starku, kde jsme dostali upomínáčky. Bylo to super, 
už se těším na příště! ☺ 

Bruslení 

Minulou neděli jsme si šli zabruslit za Lužánky. Bylo nás 
tam kolem 15, takže ideální počet lidí. Venku byla sice 
velká zima, ale to je na bruslení jedině dobře, asoň byl o 
to lepší led. Nakonec jsme doběhli trolejbus a stihli jsme 
se vrátit včas. Myslím, že jsme dobře využili nedělní 
odpoledne a trochu si zasportovali.   Míša 

 

Akce pouze pro skautky ☺ 

 Cesta podzemím 

Sešli jsme se v 9.45 na staré osadě. A 
jeli na nádraží a odtud jsme šli na 
Zelný trh do brněnského podzemí,kde 
za námi přišla „milá“ paní 
průvodkyně,  kterou jsme následovali 
od Komnaty, kde se vyrábělo 

víno,tam jsme se dozvěděli, jak se takové vínko dělalo ve 
středověku a dělá se i dodnes, přes malý pokojíček, kde 
jsme si zkusili rozkřesat oheň, a věřte nebo ne, je to těžší, 
než se zdá. Dále jsme viděli ukázky mučírny ze 
Špilberku, tam jsme si navzájem vyzkoušeli, jak asi 
takové mučení vypadalo, a zajímavou prohlídku jsme 



ukončili pohlazením mužského zadečku, který nám má 
přinést štěstí. Takže vy, co jste tam nebyly, máte čeho 
litovat!!! ☺  BOBO 

 

Jančino mezinárodní okénko  

Krásný den všem! Na tomto 
místě se s železnou 
pravidelností ocitají 
rozhovory se skauty z celého 
světa (resp. Evropy). Věděla 
jsem už kdysi, že velmi dobře platí ono známé ,,jiný kraj, 
jiný mrav“, ale takhle jsem si to nepředstavovala. 
V tomto únorovém čísle měl být rozhovor s jedním 
španělským kamarádem, abychom se trochu zahřáli, ale 
co se nestalo, Juan je prostě Španěl tělem i duší a nějak 
úplně zapomněl, že mi měl poslat nějaké informace a tak 
se tento celý proces zastavil. Jako dobrou satisfakci pro 
vás ale mám SOUTĚŽ O HODNOTNOU CENU! 
Bohatě stačí, když mi do březnové oddílovky pošlete e-
mailem/na facebooku/ smskou správnou odpověď na 
otázku: ,,Ve kterých zemích nejsou skauti?“ A když 
budete během březnové oddílovky vylosováni, vyhrajete 
sladkou odměnu! Kontaktovat mě můžete na: 
j.oujezdska@gmail.com nebo smskou na: 721325117☺ 

Pojďte do toho, třeba právě Ty tuto legendárně první 
soutěž vyhraješ!     Janka 



Bobováníčko 

Tak jsme se konečně vydali 
bobovat, už tolikrát jsme 
chtěli jet, ale myslím si, že 
nám to ještě nikdy nevyšlo, 
jelikož nebyl sníh. No a tak 
jsem se rozhodli, že si to 
půjdeme pořádně užít! A tak 

jsme jeli pořádný kopec – na samotné Vinohrady. 
Naprosto brutální kopec. Úplně celý zledovatělý a 
dlouhý. ☺ No a kdo se všechno odvážil? Byla tam 
Šmako, Káťa, Ewa a její kamarád, pak Peťa, Mate, Ivča, 
Adélka a Dača. Takže souprava a počet úplně ideální.☺ 

Jak jsme došli na sráz, začali jsme jezdit. Káťa neměla 
nic na ježdění, akorát igelit, takže nejprve jen fotila, 
jenže Šmako si při první jízdě brutálně narazila kostrč, 
takže pak nemohla ani moc chodit a už vůbec jezdit, no 
takže dobře pro Káťu. Jezdili jsme jako vláček, na 
rychlost, na krásu, prostě na všechno možné! Bylo to 
perfektní, nakonec jsme jeli přes celé Akátky, dojeli jsme 
na Starku, kde jsme dostali upomínáčky. Bylo to super, 
už se těším na příště! ☺ 

 

 

 



VTIPY  

Víte, proč blondýny chodí při bouřce ven? Protože si 
myslí, že je někdo fotí.  

Víte, jak zabavit blondýnu? Postavte ji před zrcadlo a 
řekněte jí, ať hraje kámen, nůžky, papír, dokud 
nevyhraje. 

Paní učitelka vybírá domácí úkoly a zastaví se u Anety: 
„To jsi psala ty?“ „Ne, to táta.“ „A jak to?“ „Máma 
neměla čas.“ 

„Ukaž mi žákovskou knížku,“ říká tatínek Frantíkovi. 
Frantík mu ji podá. Tatínek začne listovat: matematika 5, 
zeměpis 5. Bum, bác! Frantík dostane dva pohlavky. 
Tatínek listuje dál a vidí, Frantík dostal také jedničku ze 
zpěvu. Prásk, Frantíkovi přiletí ještě jedna. „A to bylo za 
co?“ ptá se Frantík uraženě. „Za to, že ti po dvou pětkách 
bylo ještě do zpěvu!“ 

„Kam půjdeš, až vyjdeš ze školy?“ 
ptá se učitel v deváté třídě. „Na 
autobus.“ 

 
 

Mate 
  

 



 VTIPY OD STEFANI:  

Jsou dva hadi a jeden povídá druhému: „Ty, 
Franto, jsme my jedovatí hadi?“ „Ne, proč?“ 
„Uf, to se mi ulevilo, protože já sem se před 
chvilkou kousl do jazyka.“ 

Na telegrafním drátě visí několik netopýrů 
hlavou dolů a tu z ničeho nic se jeden prudce otočí a 
zůstane hlavou nahoru. 

„Hele, co je s ním?“ ptá se jeden. 
„Nevím, asi omdlel.“ 
  
Potkají se dvě kočky. 
Jedna povídá: „Ahoj!“ A druhá na to: „Mé!“ 

„Co blbneš?“ „No co, učím se cizí  jazyky.“      
 

Narozeniny: 

Tento měsíc slaví: 

•  4. 2. 2002  –Stefani 

• 16. 2. 1995- Bláňa 
• 20. 2. 1995- Ivča  

• 5. 2. 1998- Lucka 
• 24. 2. 2003- Terka Všianská  

• 7. 2. 2006- Adam Kříž 

Tak děcka, všechno nejlepší!☺ 

 



Zprávi čky ze střediska 

� V prosinci jsme se přihlásili ke spolupořádání Svojsíkova 
závodu na jaře 2013, zároveň doufáme, že všechny naše 
družiny postaví závodní hlídku a budou od svých rádců 
dobře připraveny.   

� Proběhlo řádné vyúčtování provozních dotací od MČ 
Židenice.  

� Proběhla další brigáda na Chlébském. 
     
                                  Štěpán, zástupce vůdce střediska 

Skautská diskotéka 

Pojďme podpořit unikátní skautský projekt 
diskotéky, která se obejde bez kouření a alkoholu. 
Bude to v místech, kde probíhají normální akce 
tohoto typu. Tedy na Favále již 7.2.  

Akce probíhá již od 18:00, ale my tam půjdeme až 
po planetáriu. S sebou 50 Kč, 2 jízdenky a samo sebou číslo na 
rodiče! No a návrat bude po dohodě – všichni dohromady na Starku. 

Zbytek informací je na stránkách.   

Tak už se na vás všechny skautky tůze těším, Šmako 
(721160576) 

Registrace 

Zdravím úplně všechny platiče registrace, chtěla bych vám 
moc poděkovat, že jste dokázali včas zaplatit a zajistit 

veškeré údaje o sobě samém. Je totiž opravdu komu děkovat, jelikož 
poprvé v naší historii oddílu se registrovalo, a teď pozor 71 lidí! A to 
je panečku číslo. Pro porovnání, minulý rok, to bylo 55. Takže 
děkuji především Káti, která to bravůrně zvládla! 

Takže díky Kači, Blondie,…  všem vám moc děkujeme!! 

Vedoucí, která si toho velice váží - ŠMAKO 



Komiks od Blaničky:      


