
 
Slovo šéfredaktorky   leden/14 
A je to tu. Máme za sebou poslední měsíc roku 2013! 
Kdo by to řekl, že to uteče tak rychle, co? Pro někoho 
to byl rok jako každý jiný, ale pro mě byl určitě 
obrovským přínosem. Spoustu mi toho vzal, ale i dal, 
a to všemožné zkušenosti, které jsou podle mě to 
nejcennější. I když se zprvu někdy zdá, že je něco 
nefér, opak bývá pravdou. I přesto, že to zjišťujeme 
postupně, bez různých klopýtnutí či zádrhelů bychom 
nebyli tím, čím jsme, a to by byla podle mě škoda. 
Proto vstupuji do nového roku s čistým štítem, protože 
si to podle mě zaslouží. Poučila jsem se (snad) z chyb 
v uplynulém roce a jsem připravená se všemu postavit 
čelem a udělat všechno pro to, abychom se tu měli co 
nelépe. ☺ A s tím nám taky pomůže toto velmi 
napěchované číslo Bílé směsi, která si taky určitě 
zaslouží přečíst pozorně řádek po řádku! ☺ 
                                         S láskou 
                                                                Mate :-* 
Co nás čeká v lednu? 
8. 1. oddílovka 
18. 1. Družinové výprava/ výlet   
26.1. Brusle, boby  

www.30dbo.cz          bilasmes@centrum.cz 
Slovo vedoucí 

 
 Zdravím všechny pišišinky, jelikož nám 
začal nový rok, tak je vhodné si naplánovat, 
jak se zlepšíme. Dneska jsem byla uskutečnit 
jedno moje zlepšovadlo… Byla jsem s Terou 
a Káťou na speciálním náročném cvičení, 

které se nazývá Mayfligh. Je to dosti složité cvičení a 
měla jsem z toho ohromný strach, jelikož jsem kvůli 
své nemoci už dlouho necvičila. Pořád jsem 
zvažovala, jestli mám jít, či nikoliv. Nakonec jsem to 
perfektně zvládla, a když už jsem nemohla, tak jsem si 
prostě sedla, ale měla naprosto úžasný pocit, že jsem 

něco zvládla – v něčem jsem se překonala. 

Proč mluvím o cvičení?? Je to z důvodu toho, že jsem chtěla poukázat na 
to, že je potřeba se snažit překonávat sama sebe, třeba že půjdete na 
nějakou akci, které se třeba bojíte, nebo pomůžu mamce s domácím 
úklidem, i když se tuze bojíte. Jelikož velice často všechny věci, kterých 
se bojíme, jsou pro nás nějakou výzvou. To znamená, že když se to 
pokusíme překonat, tak se nám může stát, že se posuneme dál, než jsme, 
a kdo by to nechtěl? 
Tak se teď rychle koukni na plánované akce, či na pozvánky! Už víš, kde 
se ty budeš překonávat? Já už mám vybráno, tak se budu těšit. A doufám, 
že tě nepřekoná lenost, to je dle mého vlastnost, která by vůbec nemusela 
být, a nebo jen proto, abychom měli co překonávat… 
  
Tak se těším tůze na tebe při nejbližší akci! Šmakinenenčička 
 
 

Bobování 
Tady v Brně ještě sníh zatím není, ale já věřím, že 
už brzo napadne!!! Pokud si to myslíš taky, pak si 
přijď zabobovat… 
Sraz: v neděli 26. 1. v 14.00 na Staré osadě 
Návrat:  asi v 16.00 tamtéž 
S sebou: teplé oblečení, 2 jízdenky na 15 min. a 

hlavně boby, saně nebo něco na ježdění 
Pojedeme na kopec na Vinohrady. 
V případě, že nebude sníh, bude sraz v klubovně, kde se uskuteční 
náhradní program. 
Na všechny se těší Peťa (739 578 949) 
 
Výlet s přespáním na klubovně !!! POUZE 
PRO SVĚTLUŠKY!!!  
Pro naše milé světlušky se uspořádal výlet se 
spaním na klubovně. Pokud chceš vědět, kam se 
vydáme a komu (ne)budeme pomáhat, no tak to 
asi budeš muset dojít! :) 
Kdy: 18. 1. v sobotu v 14:00 v klubovně 
(s plným bříškem od oběda), kde si odložíme 
věci, vezmeme si malé baťůžky a hurá za dobrodružstvím!! 
Návrat (pokud přežijeme): pro ty, co nemohou z jakéhokoliv dobrého 
důvodu spát v klubovně 18.1. ve 20:00 na klubovně a pro odvážné 



19.1. v 11:00 v klubovně 
S sebou: spacák, karimatku, teplé oblečení do přírody, oblečení na spaní, 
kartáček, pastu, hřeben…, 2 hodinové jízdenky nebo šalinkartu, 60 Kč, 
šátek, uzlovačku, deník, blok, tužku, KPZ, jídlo a pití na páteční večeři a 
sobotní snídani, KONTAKT NA RODIČE v případě náhlých změn 
 
Těší se na tebe Sheia, Bláňa a Mate (607 119 651) & Záhadný někdo  
 

VĚDECKÁ KONFERENCE  
Ano je to tady, letos se uskute ční sv ětová v ědecká 
konference p římo u nás v ČR. Léta jsme bojovali o to, 
aby byla konference práv ě 
u nás. A kone čně pro rok 
2014 byl Ochoz vybrán jako 
město vhodné pro konferenci. 
Konference se uskute ční 
v dob ě od 17. 1. do 19. 1.  
Konference je p řístupná 
pouze pro skautky.  
Začátek je v pátek  17. 1. 
v 19.00  na fa ře v Ochozu.  
Areál je otev řený už od 
18:00. 
Konference kon čí v  neděli 
19.1.  v dopoledních 
hodinách.  Bude zajišt ěna  doprava do Brna na Starou 
Osadu v 10:18. 
Každý ú častník konference by s sebou m ěl mít: spacák, 
karimatku, papír, tužku, jídlo a pití na páte ční 
večer, buchtu, spole čenské oble čení.  Zárove ň je 
důležité na konferenci vystoupit se svým vynálezem. 
Každý ú častník by si proto m ěl p řipravit krátkou 
prezentaci (do dvojice) o n ějakém vynálezu.  
Koordinátorky konference: paní Mgr. Irena Chytrá, 
PhD.:721160576 a paní Ing. Karolína Bystrá: 7760601 24 

 
 
 
 

Chceš být jako Bruce Lee? Tak pojď bruslit. 
 
Kdy: 26. 1. 2014 
Sraz:13:00 na Staré Osadě 
Návrat: 16:00 tamtéž 
S sebou: brusle a teplé oblečení. 
Ptáš se, kdo je Bruce Lee? Je to herec, který se 
věnuje bojovému umění. A je fakt dobrej. 
Kaťa: 776 060 124 

 
 
 

Mikulášský výlet  
 

Jako každý rok, i letos se konal Mikulášský výlet první 
prosincovou sobotu. Měli jsme dokonce i štěstí, že nám 

sněžilo a navodilo to tím i správnou předvánoční atmosféru, vzhledem 
k tomu, jak to letos se sněhem nijak nevychází. Proto jsem se docela 
divila, že většina byla raději doma v teple a zřejmě se ládovala cukrovím, 
neboť na výletě se nás sešlo 7, a z toho jen 3 děti. I tak nás to neodradilo 
a vyrazili jsme směr Křtiny a odtud do Adamova 
přes jeskyni Kostelík, Býčí a Jáchymku. Po cestě 
u Františkovy Huti se k nám přidal místní pejsek a 
šel s námi, spíš nás vedl až do Adamova a nechtěl 
se vrátit, tak jsme museli zavolat majiteli a vše 
dobře dopadlo. V Adamově nás také čekalo velké 
překvapení, a to v podobě Mikuláše, čerta a anděla, které jsme na tomto 
výletě hledali po jejich stopách. Mikuláš otevřel svou knihu a přečetl 
nám naše hříchy, ale naštěstí ani jednoho z nás si čert neodnesl a od 
andílka jsme za písničku dostali dokonce sladkou odměnu. Poděkovali 
jsme a Mikuláš musel pokračovat dál.  
Tak letos v prosinci snad ve větším počtu. ☺ 
 
        Ivka 
 
 
 
 



Betlémské světlo – chvilka pozornosti pro nás skautky 
Jako každý rok, tak i letos se nás několik s nacpanými bříšky 
z štědrovečerní večeře sešlo, abychom na začátku 
půlnoční mše přinesly ve slavnostním průvodu 
Betlémské světlo. Za ty roky už jsem na ty 
pohledy docela zvyklá, ale tentokrát na nás 
koukalo dost lidí, tak jsme (doufáme) udělaly 
našemu oddílu parádní reklamu. Po donesení 
Betlémského světla před boční oltář jsme zapluly do 
lavice a v rámci vánoční pohody poslouchaly krásnou vánoční hudbu. 
Děkuju všem, co došly, a doufám, že nás příští rok přijde ještě víc!!  
         Janka 

Vánoční dílny 
Jako každý rok i letos nemohly před Vánocemi chybět dílny. 

Vyrobily jsme krásné tašky, mýdla pro maminku, skleněné 
svícny do obýváku, přáníčka na Vánoce a ušili si a brože. 
Atmosféru krásně dolaďovala teplá čokoláda, kterou nám 
Ivka s láskou vařila.       

      Káťa 
 

Vánoční besídka 22. 12. 2013 
Letošní rok jsem měla před Vánoci velkou škálu různých besídek, ale 

žádná nebyla tou pravou besídkou, jako zrovna tato. 
Jelikož kde se sejde celý oddíl, kde je tolik dobré 
čokoládky, či svařáku, nebo na jaké párty uvidíš tolik 
divadelních představení, a hlavně kde můžeš 
obdarovat tolik kámošů a kamarádek najednou?? 
No všechny pro byly jednoznačně splněny. Vezmeme 
to po pořádku, jak to tedy bylo.   
V 14:00 jsme měli sraz a začalo to obrovským 

šrumcem, jelikož se museli narovnat stoly na cukroví, židličky pro 
diváky, upravit pódium, nazdobit stromeček a dát pod něho všechny 
dárky, no a nakonec si ještě vyzkoušet scénku. V tom najednou vždycky 
začnou chodit rodiče. Jak se zaplnilo hlediště, hned se začalo, vystoupila 
Julča a Lemon, obě holky nás prováděly celý večer. Po babyskautech 
jsme dokonce mohli opět vidět Bylinku, Permona, Albu, Teru, Viléma a 
Štěpána – všichni dostali malý dáreček, za poděkování za činnost a že 
vůbec došli. Po scénce kopretin vystoupilo celé vedení, rádkyním jsme 
děkovali, že vedou družinky, Káťa poděkovala mě – no a my jsme 

poinformovali rodiče o plánovaných akcích. Holky dostaly za odměnu 
poukaz, který si teďka na radě vyměnily za úžasné ponožky s vyšitým 
logem střediska.  
Po úžasné pohádce sasanek se už chystala škola princezen v podání 
Bledulí a poslední scénkou jsme my „bonduel“ konvalinky zakončili 
hranou část besídky. Po pauze, kde jsme se mohli napít, najíst, koupit si 
kalendář, jsme se opět usadili a čekalo nás naprosto úžasné překvapení 
v podání rádkyň (Shei, Lucky, Mate a Peti). 
Bránice nám nadskakovala a z očí mi tryskaly 
slzy, bylo to opravdu úžasné. Po této scénce nám 
Mate připomněla v power pointu, kde jsme všude 
byli a co jsme prožili za poslední rok. NO a pak 
už nezbývalo nic jiného, než se přemístit ke 
stromečku (kde Hajerovi vyrobili naprosto 
božské ozdoby s fotkami našeho oddílu), kde jsme zazpívali koledy. Pak 
jsme se opět rozdělili na po družinkách a radostně se rozdávalo. Mě se 
letos podařilo dát dáreček celému oddílu a z toho jsem měla ohromnou 
radost.  
Pak už jen úklid a šlo se předávat tu radost dál…Šmakunka 
 
Seznámení s družinkou: BLEDULE 
Naše družinka se jmenuje Bledule, jsme mladší skautky. Je nás celkem 9, 
když počítáme i rádkyně :) Členky jsou: Dáda, 
Hruška, Zippy, Ester, Stefanie a Eliška. Rádkyněmi 
jsou pak Lucka a Mánička. Jsme hodně upovídané a 
rády se smějeme, občas tak, že nás ze smíchu bolí 
břicho. Jsme skupinka velmi tvořivá, což dokázala 
Besídka, na kterou si členky připravily samy 
scénku, nebo kronika, kterou tak krásně zdobí a 
vedou. :) Rády hrajeme hry, u kterých se můžeme zasmát. A jak říká náš 
pokřik, jsme chytrý skautky veselý. :)  
 
 
                                         
 
 
 
 
 



Dvě miminka na obzoru 
 
Velice ráda bych vám sdělila radostnou zprávu, a to tu, že se narodil Jáji 
Eduard a Kíce Oldřich. Obě maminky jsou tuze spokojené a my jim 
jenom můžeme popřát, aby se kluci dobře vyvíjeli, a za pár let je třeba 
potkáme v Benjamíncích. 
 
Eduard Doležal - 16. 12. 2013 v 16.20, 3730g, 52 cm 

 

 
Oldřich Trávníček - 26. 12. 2013 v 23.05, 3920g, 50cm  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tak se jistě budeme všechny těšit, až nám je holky dovezete ukázat a 
ještě jednou gratulujeme!                                                                      
                       Za celý oddíl Šmakinuška 
 
 Narozeniny 
5. 1. – Týna 
7. 1. – Lemon 
24. 1. – Popelka 
28. 1. - David K. 
31. 1. – Šimi      
 

Benjamínci aneb Nový název pro babyskauty 
 

Název, který si náš oddíl vytvořil před asi 6,5 roky, tedy název pro 
nejmladší družinku našeho oddílu se musí oficiálně přejmenovat na 
název Benjamínci. Je to z důvodu toho, že se tato 
skupina začala poměrně ve skautském světě 
rozšiřovat, ale bohužel si ji každý pojmenovával 
různými způsoby. A tak se čekalo na sjednocení 
názvu pro naše nejmladší. Také se už finišuje se 
speciálními stezkami a metodickými rámci pro 
rádkyně, či se ustálilo pravidlo o nošení krojů. 
Všechny tyto změny podlehly velkým diskuzím, do kterých jsem se 
osobně zapojovala.  
Tak jsem ráda, že jsme zase mohli skautské hnutí posunout dál. 
 
http://predskolaci.wikispaces.com/  
                                                           Šmakunečička 
 
 
Vtipy  
Potkají se dvě blondýnky a jedna říká té druhé: 
„Když uhodneš, kolik mám laků na nehty, tak ti oba dám.“ 
„Tak jo. Pět?“ 
 
Tatínek oznamuje: „Rodino, těšte se, letos poletíme k moři…. 
Proč pláčeš, Pepíčku?“ 
„Já ještě neumím létat.“ 
 
„Tak co jste dnes dělali ve škole, Pepíčku?“  
„Stáli na jedné noze.“ 
„Jako čápi?“ 
„Ne, jako blbci!“ 
 
Proč se blondýnka v supermarketu plazí po zemi? 
Protože hledá nízké ceny. 
 
 

 



 
 



Akce na příští pololetí 

Leden: 8. 1. – oddílovka  

           17. – 19. 1. družinové výpravy/výlet  

           26. 1. Brusle/boby 

Únor: 5. 2. oddílovka  

          8. 2. výlet  

          8. 2. Roverský ples 

          21. – 23. 2. výprava – město pro vedení  a jarní lyžovačka pro vedení a rádkyně           

Březen: 5. 3. oddílovka  

             15. 3. výlet pro rodiče  

             25. 3. Bílek 

             29. 3. brigáda na Chlévském pro starší a rodiče  

Duben: 2. 4. oddílovka  

            11. – 13. 4. výprava  

            24. 4. Den v krojích, skautská mše u Augustina 

            26. 4. – Závody světlušek a vlčat  

            26. 4. – Městská hra pro skautky a skauty 

Květen:  30. 4. oddílovka  

10. 5. Výlet s přespáním 

31. 5. dětský den  

Červen:    4. 6. oddílovka - závěrečná  

 7. 6. úklid Bílé hory 

                 14. 6. plavání  

 
 
Registrace 
Letošní poplatek bude stejný jako minulý rok -  550 Kč.  Zvýhodnění pro 
sourozence v našem středisku je dohromady 1000Kč.  Registrace je 
povinná pro všechny členy Junáka. Registrace 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:________________________ 
 
 
 


