
                                                  Březen/14 
Slovo šéfredaktorky 
Máme tu první jarní číslo Bílé Směsi za rok 2014! Podle 
kalendáře sice jaro ještě není, ale já už ho ve vzduchu 
cítím. A myslím, že si nejde nevšimnout vykvetlých 
sněženek a oblohy bez mráčku (tedy jen některé dny). Já 
osobně už se na teplo velmi těším a doufám, že vy taky! 
Čekají nás totiž samé prima akce! Planetárium už máme 
za sebou, ale nemusíme smutnit, protože máme před sebou 
výlet s rodiči, na kterém nás, doufáme, budou doprovázet. 
A v neposlední řadě Bílek, závody a brigáda.  Tak všem 
přeji hodně jarních úsměvů jak darovaných tak i přijatých 
☺ 

                                                     Mate 
 

Co nás čeká a nemine v březnu? 
1.3   - Planetárium pro benjamínky a světlušky 
2.3   - Planetárium pro světlušky a skautky 
5.3   - Oddílovky 
7.3. – Skautská vize  
7. – 8. 3. výlet pro rovery 
15.3 - Výlet pro rodiče 
23. 3. – nezapomeň se přihlásit na Bowling 
25.3 - Bílek 
29. 3. – Brigáda na Chlébském 

 
Slovo vedoucí  

Milé pusinky, dneska jsem v kostele přemýšlela, 
že možná nevíte, že náš oddíl je zaměřený na 
duchovní rozměr ve skautingu. Možná to některé 
napadlo, jelikož chodíme do kostela, také na 
táboře čteme z bible, či si večer zpíváme církevní 
písničky. Ale velice ráda bych ti poukázala na to, 
že Ježíš opravdu do skautu patří. Našla jsem 

velice pěkný úryvek z knížky Skaut přemýšlí o Kristu od 
Jiřího Reinsbergra. To je ale náhoda, že se jmenuje Jirka, 
že? Víš, kdo to byl sv. Jiří? Pokud si myslíš na patrona 
skautů, tak jsi naprosto správně a za měsíc budeme slavit 
jeho svátek, ale o tom až v příštím čísle. Teď bych vám 
zde velice ráda přečetla kousek, kde se vysvětluje, že 
Ježíš měl první družinku na světě a vlastně vyráběl výlety 

a schůzky pro své hochy. Jelikož v té době ještě ženy nemohli dělat všechno, 
tak je to směrované na skauty, ale ty to hravě převedeš do ženského rodu, že? 
 
Milý chlapče, ty jsi skaut. Víš co je to skaut? 
Stopař, pane 
- A stopař – to je vůdce. 
Znáš příběh slepce, který vtěl vésti druhého slepého.  

Oba upadli do jámy a zahynuli. 
- Pane, povedeš-li mne ty, nestane se mi to neštěstí.  
- Právem se mne dovoláváš. Já jsem první Vůdce, jsem první Stopař. 

Nejsem pouze Vůdce, jsem i stezka. Nejsem stopař – jsem Světlo. A ten, 
které mne sleduje, nejde tmou. Následuj mne, a tvoje světlo osvítí tvé 
bratry skauty.  
Následuj mne a uvidíš jasně.  
Následuje mne, a tvoje světlo osvítí bratry skauty.  
Následuje mne, a učiním z tebe skauta, to znamená stopaře vedoucího 
lidi. 
Takového, jako byli chlapci z Galileje, které se jmenovali Jakub a Jan, 
Petr, Ondřej a Filip a ostaní, kteří byli má první družina. 
 
Tak už vidíš, jak to bylo na začátku, tak můžeš přemýšlet na tímto textem 
a pokud ti nebude cokoliv jasného, tak se za mnou zastav a můžeme to 
probrat. Uvidíme se třeba na výletě pro rodiče! 
        Tvoje Šmako 
 

Korektura  
Velice se všem omlouváme, ale kvůli technické chybě nedošlo ke korektuře tét BS, 

tak pozor na nic. Příště se to doufám nebude opakovat!    
    REDAKCE 

Narozeniny 
 
Tento měsíc slaví narozeniny: 
 

4. Jíťa 
8. Ivka 

11. Tera    
14. Tutek 

 
Všem přeji krásné narozeniny a pořádně to oslavte! 
Jo a Ivce gratulujeme k pětatřicetinám!! ☺  



 
Výlet s rodiči 

 
Pozvánka na Bílkovou parádu! 

Je to tady opět! Kinosál  v klubovně na Bílé hoře opět zahájí provoz a 
na stříbrném plátně se ukáží rovnou dva filmy!! 
 
Pro benjamínky a světlušky 
Máte doma nějaké zvířátko? A máte ho 
vycvičené? Jestli se o to snažíte, určitě si přijďtě 
pro radu na Bílek! Kouknem se totiž na to, Jak 
vycvičit draka! 
Kdy? 25.3.2014 v 16:00 na klubovně 

Co s sebou? Nějakou mňamku, pitíčko a chuť si užít bezva film! 
 
 
 

 
 

 
Pro skautky a všechny zvědavce 
Užijem si trochu té romantiky na sněhu…ale nějakej 
kýč nečekejte…Holka s prknem vám ještě ukáže… 
Kdy? 25.3.2014 v 18:00 na klubovně 
Co s sebou? Nějakou mňamku, pitíčko a 
hlavně….Chuť na pořádný svahy! 
 
Na všechny filmůchtivé se těší Janka! 
 

 
 
 

ZÁVODY SLUNOVRAT  
 

Naše středisko dostalo jedinečné pozvání ke zůčastnění se již 24. ročníku 
závodů ve Slavkově u Brna s názvem Slunovrat. Závodí se v kategoriích 

světlušky, vlčata, skauti a skautky a speciální týmy R&R. Družinky budou mít 
4-8 lidí, stanoviště a celý průběh závodů jsou dost podobná jako u 

Svojsíkových závodů, nebo závodů světlušek a vlčat, takže se není čeho bát :) 
Je jen na vás jako družince, jestli se domluvíte a pojedete. :) 

Kdy: 22.března, od 7:45 (zahájení v 8:00) 
Kde: Slavkov u Brna 
Konec: 14:00 tamtéž 

Co s sebou: 30 Kč na startovné, svačina, papír a tužka, pevná obuv, KPZ,... a 
co uznáte za vhodné. :) 

Bližší informace vám poskytne Steve (731 728 493) a Lucka Riplová 
 

Na všechny družiny se těší organizační team skautů ze Slavkova. 
 

Brigáda na Chlévském 
 

V sobotu 29. března se uskuteční jednodenní brigáda na 
naší základně 
Chlébské. V plánu jsou drobné opravy a celkový úklid 
po zimě. Sraz je 
v 8 h na ul. Jílkova 199 (před Permonovým domem). 
Svou účast   nahlašteVilémovi, nejlépe na mail 



vilem.rihacek@gmail.com. Zatím na brigádách v účasti vedou kluci, jsem 
zvědav, jak to dopadne tentokrát. 
Sraz: v 8h u Permona 
Návrat: kolem 17h tamtéž 
S sebou: svačinu, pracovní oblečení 
Oběd, cestu a občerstvení hradí středisko. 
Vilém 
 
Speciální vydání Skautské vize s kandidáty do vedení náčelnictva 
 
V souvislosti s blížícím se Valným sněmem Junáka pořádáme setkání 
s těmi, kteří se rozhodli kandidovat na náčelníka a náčelní Junáka. 
Přečtěte si víc o tomto setkání i dalších akcích v rámci Skautské vize. 
 
S kandidáty si budeme povídat o jejich vizi skautingu i o 
konkrétních bodech programu, s kterým vstupují do voleb. 
Program kandidátů si můžete přečíst zde 
Skautská vize se tentokrát uskuteční v Praze i Brně 6.  
a 7. března 
Brněnské setkání 

• 7. března od 20:00 v suterénu kavárny Falk 
• Brněnské setkání na facebooku. 

 
 

Návštěva Muzea města Brna 
Sešli jsme se 26. 1. o půl druhé na Staré osadě. Moc nás 
nebylo, jenom Lucka, Mate, Adélka, Kubík, já a Ivanka. 
Původně se mělo jít bobovat, ale vzhledem k tomu, že nebyl 
sníh, jsme se místo toho vydali na výstavu o Josefu Ladovi. 
Cesta tam rychle uběhla a asi půl hodiny poo srazu jsme už 

byli nahoře na Špilberku. Problém nastal, když jsme si měli koupit vstupenky. 
Pokladnu nám totiž trvalo najít asi deset minut, ale nakonec jsme to úspěšně 
zvládli a mohli jsme zahájit výstavu. Byla tam spousta obrázků a obrazů, které 
Lada namaloval, jeden hezčí než druhý. Také jsme se podívali na jednu 
Ladovu animovanou pohádku, vybarvili si omalovánky a snědli pár perníčků 
z vánočního stromečku… ☺ No, zábava rozhodně nechyběla a už se těším na 
další akci. 
  
Peťa 
 

Vědecká konference 
 
V lednu se naše družinka s dalšími skautkami z druhé skupinky vydala na 
strastiplnou cestu na vědeckou konferenci. Když jsme dorazily musely jsme se 
převléknout do slavnostního oblečení a projít vstupní 
prohlídkou. Potom jsme přednášeli naše vědecké objevy. 
Poslední objev přednášel doktor X a pokus který měl 
demonstrovat nevyšel a okolí se stalo zamořeným . 
Odvedli nás proto do úkrytu kde jsme strávily asi 2 
hodiny. Pak jsme běhaly v maskách proti škodlivé látce. 
Hledali jsme v lese protilátky proti škodlivé látce.  Nakonec jsme přežily. 
Další den jsme poznávaly Ochoz u Brna trochu víc zblízka. Hledaly jsme 
lístečky, které nás měli přivést na určité místo. Na místě určení jsme si zahráli 
bezva hru. Další den jsme uklidily a jeli domů s dalším skvělým zážitkem .  

Naty 
 

Plzeň 2014 
 

Účastníci:Lemon, Bobo, Šimi, Bláňa, Mate, Sheia, Šmako, Ivka, Janka a  
          Káťa 
1.den No spíš večer. Odjíždíme v 17.00 autobusem Student Agency (Relax 
and Fun).Jedeme bohužel bez Šmako, Káti,Janky a Ivky,které dorazí 
později.Je to tu bezva.Právě jsem si objednala čokoládu a koukám na svoji 
malou obrazovku, kde běží Scooby-Doo. Obsluhuje nás velmi hodná slečna.Po 
dvou  hodinách zábavné jízdy vystupujeme v Praze na Florenci a přesouváme 
se na zastávku metra, kterým jedeme na zastávku Zličín. Hned jak jsme vyšli 
ty šílené schody, zjístili jsme,že nám další autobus Student Agency do Plzně 
odjíždí až za 45min. a tak jdeme do 
nákupního centra Metropole kousek od 
nádraží.Tam si všichni zajdeme na 
záchod a posvačíme malou 
svačinku.,,Už bychom měli jít.“ Říká 
Bláňa a tak odcházíme na zastávku,kde 
už na nás čeká Student Agency 
bus.Nasedáme do něj a jedeme směr 
Plzeň.Když vystoupíme, přesedáme na 
MHD  a jedeme do “naší“ 
klubovny.Hned po přivítání 
s Flinstounem se zabydlíme a hrajeme Aktivity. 
,,A jejda.“Koukám na hodiny a všem oznamuji,že je 1:00 v noci.Uleháme tedy 
do spacáků a usínáme. 



 
2.den Začínáme trošku hekticky.Vzbudíme se až v 9:00 a musíme se rychle 
dostat na zastávku, ze které nám v 9:52 odjíždí autobus.No trošku s problémy, 
ale přece jsme se dostali tam kam jsme potřebovali a to na Náměstí republiky 
kde otevíráme obálku.V této obálce je napsáno abychom prošli všechny 
historické domy a z fotek na kterých budeme, vytvořili komiks.Tento úkol byl 
náročný a dokončili jsme ho až v 13:30.Protože jsme měli hlad zašli jsme si do 
Mac donald’s kde jsme si z Bobo koupili Chickenburger.Tam otevíráme další 
obálku kde je napsáno,že se máme přesunout do Techmmánie. Bylo to tam 
moc super.Díky názorným ukázkám,které jsme mohli ovládat a hrát si s nimi 
se svět zkoumá hned zábavněji.16:30.Musíme se dostat do klubovny,protože 
máme přivítat hosty(Šmako,Ivku a Káťu).Před odjezdem do klubovny jsme si 
ještě zkočili do Plazy (nákupní centrum) a odtud MHD odjíždíme do 
klubovny. Po příjezdu do klubovny si zahrajeme Dixit a po příjezdu hostů 
Aktivity. Bohužel nás Aktivity tak zmohli, že v 21:30 uleháme do pelíšků. 
 
3.den Po dlouhém spánku a vydatné snídani odcházíme do města.Jako první 
navštívíme venek Velké Synagogy a Bláňa udělá spousty fotek.Potom jdeme 
na Náměstí republiky kde nám Káťa oznámí letošní téma dne sesterství 
(vzdělanost)a my následně zjišťujeme jak se řekne naše jméno v Japonštině 
(mé je Takurinmoto).Odtud odcházíme do Plzeňského pivovaru.Tam se k nám 
připojí Janka. Prohlídka trvala 90minut a byla úžasná.Poznali jsme procesy při 
vaření piva,suroviny,jak se plní lahve a mnoho dalšího. Na konci pro ty co jim 
již bylo 18 let, byla připravená ochutnávka piva.Pak si pro nás Janka připravila 
úžasnou hru.Měli jsme se lidí ptát jestli u sebe mají nějákou knížku,vyfotit se 
s nimi a hledat knihkupectví.Byli jsme rozděleny na dvě skupiny.Vedení a 
děti.Samozdřejmě, že jsme vyhráli my děti 
(Lemon,Bobo,Šimi,Mate,Sheia).Potom na přání Janky jsme se přepravily do 
Plazy kde jsme si nakoupili různé věci a prošly mnoho obchodů,pak jsme už 
jeli do klubovny a šli spát. 
 

4.den Po obrovské snídani a úklidu klubovny se 
přesouváme do centra kde navštívíme Plzeňské 
podzemí.Tam se dozvíme plno super informací.Po 
prohlídce nás tlačí čas a tak spěcháme na autobus 
Student Agency, který nás odveze do Prahy.Tam 
máme asi hodinu času a tak jdeme do Metropole a 
tam si z Bobo v KFC kupujeme oběd.Potom 

nastupujeme do metra a odjíždíme na zastávku autobusů.Dvě hodiny trvá než 
se dotaneme do Brna.Tuto cestu nám zpříjemňuje cestu naše obsluha.Celou 
tuto cestu sleduji na malé obrazovce Harryho Pottera 7.díl 2.část.V Brně 

vystupujeme a loučíme se.TENTO VÝLET BYL MOC BEZVA A TEN KDO 
NEJEL PŘIŠEL O HODNĚ. ☺☺☺ Lemon  
 
Družinku Konvalinek navštívila zakladatelka našeho oddílu 
 
V úterý se k nám na schůzku přišla podívat Bylinka. Na začátku 
schůzky jsme hráli pár her. Pak jsme se ptaly Bylinky na různé otázky. 
A zjistily jsme mnoho nových věcí. Bylinka nám pověděla, že se ke 
skautu dostala po válce přes svou kamarádku ze školy, která do skautu 
už chodila. Taky že náš oddíl byl založen v roce 1990 a o založení 
oddílu ji pověděla Maruška Klementová, která měla svůj 30. klučičí 
oddíl, avšak ten zanikl. Při založení bylo v oddílu asi 8 lidí mezi nimi 
byla i Véla a Broňa. A první klubovna byla na Šámalově. Když byl 
skauting zakázán tak Bylinka zůstala tělem i duší stále skautkou. A  že 
před tím skautky nebyly tak náročné a neměly takové vymoženosti jako 
máme my teď. A jak Bylinka došla vůbec ke své přezdívce? Tuto 
přezdívku jí dala Dagy a to v roce 1990. A jak se vůbec Bylinka 
jmenuje doopravdy? Tak co víte to? Jmenuje se Boženka Colková. Také 
jsme se jí zeptaly zda jí nevadí, když se jí pořád někdo ptá na nějaké 
otázky .Ale Bylince to nevadí tak se nemusíte bát a klidně se jí můžete 
ptát... Tak co věděli jste toto všechno o Bylince??? 
                                                                                            Šimi 
 
Plavat místo bruslení 
Jelikož nám letos jaro přichází nějak dříve než bychom čekali, vydali jsme se 
místo původně plánovaného bruslení plavat. Všechna brusliště už totiž letos 
ukončila svůj provoz. Aspoň místo jsme tedy nechali stejné, sešli jsme se 
v pátek na České a vypravili se na Kraví horu. Je velká škoda, že i když akce 
byla pro celý náš i dívčí oddíl, zúčastnila se akce pouze vlčata společně 
s doprovodem mě a Krtka. Všichni jsme si odpoledne řádně užili, vyblbli se, 
zaplavali si v bazéně a pořádně se vyhřáli v páře a ve vířivce. Byl jsem velmi 
mile překvapen, kolik zdatných vlčat plavců v oddíle máme. 
 

Pepek  
Planetárium 1. 3. 2014 
V sobotu se benjamínci a některé světlušky vydali na dobrodružství do našeho 
brněnského planetária. V planetáriu jsme se párkrát vyfotili a usedli na svá 
místečka. Pán nám tam napřed povídal něco o noční obloze a souhvězdí, a 
potom nám pustil pohádku O holčičce, která chodila vzhůru nohama. Pohádka 



byla o tom, že by se lidé měli pokoušet dívat se na věci i jinak. Bylo to moc 
hezké a všem se to líbilo :) . Těšíme se na další akce!  
Sheia 
 

 
Planetárium 2.3. 2014 
Sešli jme se v hojném počtu na Staré osadě. Dále jme jeli 
tramvajemi č. 3 a 4 až k Moravskému náměstí. Udělali 
jsme pár foteček a šli jme do planetária. Sedly jme si na 
svá místa a promítání začalo - Astronom a Astronaut. 
Astronauté se můsí vyrovnat se vším, co se s tělem ve 
stavu beztíže děje. Třeba 2,5 hodiny posilovat, aby jejich 

kosti a svaly nechřadli. Mě osobně se to líbilo.  
Tutek 
 
 
Zprávi čky ze střediska 

- požádali jsme Městskou část Židenice o dotaci na činnost střediska ve 
výši 60 000,- Kč 

- byla uzavřena registrace členů střediska na rok 2014 -  je nás celkem 
120 

- v únoru proběhl ples pro střediskové činovníky na téma „Velký 
Gatsby“ v kavárně Trojka 

Štěpán, zástupce vůdce střediska 
 

Tábor - bodování 
Chceš zažít plno dobrodružství? Hledat poklad skrytý v lese? Namáhat 

mozek nad zapeklitými šiframi? Bojovat proti 
nepřátelům? Chceš zpívat písničky u rozpáleného 
táboráku a večer při cestě na latrínu pozorovat 

hvězdy? Pojeď na tábor. 
Abys mohla jet na tábor, tak je potřeba 
navštívit pár akcí do konce roku. Konkrétně 
1 vícedenní akci, 1 výlet a 5 schůzek.  No není to snadné? 
Potom už hurá na tábor.   
Letos jedeme na tábor opět prvních 14 dní v červenci 28.6. – 12.7.2014.   
Budeme tábořit u Kostelní Myslové.  

  
Těší se na vás Káťa za celé vedení ☺ 

                       
 
 

VOLTE SI SVÉ PÍSNIČKY!  
 
Víš o písničce, kterou bys chtěla zpívat u táboráku, ale zatím se 
neobjevila ve zpěvníku? Nyní máš skvělou možnost tuto 
písničku prosadit! :) Stačí, když mi napíšeš jméno písničky a 
interpreta! Pokud máš nápadů víc, klidně je pošli :) Vyberu 5 
písní, které přidáme do zpěvníku a na táboře si je zazpíváme. 
Psát mi můžeš na mail nebo na mobil. Předem děkuju za 
všechny návrhy. 
Lucka (774 985 205, lucka.riplova@seznam.cz)  
 
 



 
 

 
Vtipy  
 
Říká kočka praseti: 
"Já znám tvůj osud, prase!" 
"Jo? Tys četla můj horoskop?" 
"Ne, kuchařku!" 
 
Pasou se dvě krávy na louce, jedna zvedne hlavu a řekne: 
"Buuuuu" 
A druhá:  
"No zrovna jsem to chtěla říct."   
 
"Ty Martine, jak to děláš, že Tvoji poštovní 
holubi při závodech vždy zvítězí?"  
"Zkřížil jsem je s papoušky, takže když zabloudí, 
umí se zeptat na cestu!" 
 
Co jsou to středoškoláci?  
To jsou školáci, kteří chodí do školy pouze ve středu. 
 
"Pane učiteli, já si myslím, že si tu pětku nezasloužím!"  
"Já také, ale šestky nemáme!"  
 
Učitelka: "Jak se máme vyhýbat nemocem, které jsou přenášené 
kousnutím hmyzu?" 
Pavel: "Nekousat hmyz!" 
 
Profesor říká: 
"Dnes vás pustím o čtvrt hodiny dřív. Odcházejte 
prosím potichu, ať nevzbudíte někoho ve vedlejších 
učebnách."   
 
Jak poznáte, že je venku opravdu velká zima? 
Když mouchy létají v teplákách 

Lucka 
 

 
 



 
 


