
Listopad/14 
Slovo šéfredaktorky 
Dvě rady na měsíc listopad (a vlastně každý další měsíc tvého života): 
říkej lidem hezké věci! Dělejte ostatním radost! I když se někdo tváří, 
jakože je nejvíc nad věcí, neznamená to, že nepotřebuje od ostatních 
slyšet pochvalu. Každý to někdy potřebuje. Jak chcete pak rozeznat 
přátele od nepřátel? A jak máš pak TY poznat, jestli jsi udělal/a dobrou 
věc, když tě nikdo nepochválí? Je sice pravda, že by si každý měl 
nejdřív promyslet, co říká, ale na pochvalu není nikdy pozdě. Na 
poděkování už vůbec. Poděkovat je to nejmenší, co pro druhého můžete 
udělat. Jedno slovo, co může vykouzlit úsměv, že se ani nenadějete. 
Upřímnost není nikdy slabost. 

Mate 
Co nás čeká v listopadu? 

• 5. 11. oddílovka 

• 22. - 23. 11. akcičky zvlášť pro benjamínky, světlušky 

               a skautky 

• 28. 11. Veselý pátek 

Slovo vedoucí 
Dneska je pátek a já sedím v práci, je 2:46, mám za 
sebou druhou noční a na celý víkend naplánované 
služby. I když jsem v takovém „pracovním shonu“, 
stále musím myslet na všechny akce tohoto měsíce. 
Začalo to perfektně nachystanou výpravou Sheii, 
která se nebála si vzít celou výpravu sama na 
starost a ještě ji úžasně zrealizovat. Pak jsme díky 
Jance měli možnost zhlédnout dva filmečky – když 
jsem viděla tu spoustu filmových nadšenců, bylo 
jasné, že to byla dobře zvolená akce. Poslední akcí 

tohoto měsíce byly podzimky. Dlužno říct, že letos jsme málem jeli sami 
bez kluků. Nějak jsme se špatně domluvili, jsem velice ráda, že nakonec 
si to kluci rozmysleli, jelikož bychom přišli i takovou spoustu zábavy, 
čoko-čoko, také o kov, výlety a spoustu skvělé zábavy. Za toto můžeme 
poděkovat hlavně Lucce a Mate, které se Syslem pro nás nachystali 
neopakovatelné zážitky. Možná vše bylo tak super, když nás tam byla 
taková kupa. ☺ 
Tento měsíc bude opět extra, jelikož s námi Janka bude vyrábět skvělého 
pomocníka do domácnosti – když ona je už ta „panička“, tak s tím má 
zkušenost. A koncem měsíce se světlušky a vlčata vypraví do 
Madagaskaru, které prý vyzkouší opravdové tobogány, skautky pomocí 
skautů snad vyřeší další záhadnou vraždu a benjamíci se společně vydají 
na výlet.  
Tak se moc těším na získání dalších zážitků, Šmakinka 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pozvánka na Veselý pátek 
Venku padá listí, padají také teploty čím dál blíž k nule. Nosy se 
nám plní a koho pořád baví smrkat do těch nudných kapesníků? 
Veselý pátek nám tento problém vyřeší! Jak? Přijďte a uvidíte! 
 
Kdy:  28. 11. 2014 v 16:30 v klubovně 
S sebou: jednu papírovou krabičku plnou obyčejných „tahacích 
kapesníků“ (k dostání v jakékoliv drogerii či větším obchodě – 
pokud možno podlouhlého tvaru), pitíčko, dobrou náladu a chuť 
si něco vyrobit! 

Na všechny se těší Janka Veselá (721325117)  
 

 
 
 
 
 
 



Podzimky v Jurském parku 
Tyto podzimky byly na téma Jurssic park. Hned na začátku jsme museli 
sestavit kostru dinosaura, aby nás mohli do Jurského parku přijmout. Potom 
jsme se rozdělili na 4 univerzity: Oxford, Harvard, Cambridge a 
Masarykovu univerzitu.  
1. den – Sešli jsme se v pátek v 16:30 na hlavním nádraží a jeli jsme do 
Bohumína a pak do Mostů u Jablunkova. Oba vlaky měly ale zpoždění, 

takže jsme přijeli asi v 23:00. A tak jsme si rychle vybalili a šli jsme spát. 
2. den – Vstávali jsme v 8:00 a měli jsme suprovou rozcvičku, po které jsme šli na výlet. Šli jsme 
na Velký Polom. Byli jsme na rozhledně Tetřev, která byla nižší než kostel, takže z ní nebylo nic 
vidět. � U ní jsme zachraňovali děti uvíznuté v džípu a honil nás u toho T-Rex. 
3. den – Vstávali jsme v 6:00 a šli jsme na autobus, který nás zavezl na Trojmezí (to je místo, kde 
se stýkají české, slovenské a polské hranice). Nazpět jsme šli pěšky 13 km. Po návratu jsme se 
rozdělili na starší a mladší. Mladší dodělávali kostru dinosaura a starší vařili želé.☺ V noci nás 
probudil křik a uviděli jsme, že profesor je mrtvý! A tak jsme museli vyběhnout ven a hledat 
důkazy o vraždě. 
4. den – Jeli jsme do Třince. Bývalý ředitel Třineckých železáren nás provedl kolem železárny 
(dovnitř by nás nepustili) a popovídal nám, jak to uvnitř chodí. Dokonce jsme zdálky viděli, jak 
se lije žhavé železo do vagónků jezdících do ocelárny!! ☺ Také jsme byli v muzeu, které bylo 
otevřeno speciálně pro nás, a podívali jsme se tady na film o železárnách. Poté jsme si zkusili, 
jaké to je být ve středověku – mohli jsme si zkusit středověké oblečení, zbraně, psát brkem, razit 
mince… Po výstavě jsme se snažili získat zpět dinosauří vajíčka, která ukradli vrazi profesora. 
Pak byl krátký rozchod ve městě. ☺ Večer byla již tradiční soutěž Junák má talent a hodnocení 
KPZ a deníků a taky želé. Pak se vyhodnotilo snažení jednotlivých univerzit v mapování 
dinosaurů v Jurském parku. Dopadlo to takhle: 

1. Masarykova univerzita 
2. Cambridge 
3. Oxford 
4. Harvard 

      5. den – Vstali jsme, sbalili se, pouklízeli a jeli domů… � 
Kessie a Pocahontas (s drobnou úpravou Peti ☺) 

 

Zprávi čky ze střediska – říjen 

- Středisko MAFEKING uspořádalo v říjnu tradiční výpravu o podzimních prázdninách. 
Výprava byla dotovaná z rozpočtu střediska částkou 400,- Kč na osobu. Náklady 
střediska činí 18 000,- Kč.  

- Středisko požádalo v říjnu o dotaci na činnost od Magistrátu města Brna. 
- Gratulujeme novopečeným otcům Petrákovi a Vilémovi! 

 
Štěpán, zástupce vůdce střediska 

 
 
 

Co jsem se dočetla v skautském časáku 
Konečně jsem měla možnost otevřít dodaný časopis Skaut. Dozvěděla jsem se 
velkou hromadu zajímavostí, jaké bylo setkání CEJ 2014 (celoevropské 
jamboree), návod na přípravu zelí – ty chlupaté nohy na fotkách si mohli 
odpustit. ☺ Pak tam byla velká spousta článku, ale jeden mě zaujal poněkud 
víc. Název již byl dost zvláštní ZAPLACKY, co to jako je? Neslo se v mé 
hlavě… A tak jsem se začetla plna očekávání. Ještě, že jsem to udělala, 
dozvěděla jsem, že se existují nové možnosti jak zlepšit své dovednosti. Na 
webové adrese (teepek.cz/zaplacky) existuje odkaz na velký projekt Zaplacky, 
pro který bylo vytvořeno 5 oblastí, ve kterých se může předvést a dokázat všem, 
že v tom a tom jsi odborník na slovo vzatý. Tak koukni na net a vrhni se třeba 
na dráhu fotografa! ☺ 

Šmako 
Druhy ohňů 
Oheň odpradávna sloužil lidem jako zdroj tepla a bezpečí a také přípravě stravy, ale rovněž 
provázel lovce, zálesáky, táborníky a všechny dobrodruhy při slavnostních a přátelských 
posezeních. 
Rozlišujeme tři základní druhy ohňů: strážní, slavnostní a užitkový. 

Strážní oheň 
Strážní oheň zakládáme nejčastěji v noci pro táborové hlídky. Měl by dávat při co nejmenší 
spotřebě paliva co nejvíce tepla, ale ne příliš moc kouře a světla. 

Slavnostní oheň  
Slavnostní oheň je oheň táborový, besední a poradní. Kolem takového ohně se shromažďujeme, 
zapaluje se slavnostním způsobem a panuje kolem něj slavnostní nebo zábavná atmosféra. Nikdy 
se do něj neodhazují sirky, žádné odpadky, nic. 

Užitkový oheň 
Užitkové ohně na rozdíl od ohňů slavnostních slouží k vaření, sušení mokrých částí oděvů, pálení 
odpadků. 

Strážní oheň 
Nejjednodušší je ze tří stejně dlouhých a silných polen paprskovitě složených. Oheň zapalujeme 
uprostřed. Jak dřevo ohořívá,přistrkujeme ho do středu. 

Pyramida 
Nařezaná polena skládáme do pyramidy a obdobným způsobem i přikládáme. Nejdelší polena by 
měla být ve spodní části. Dostaneme vysoký, jasný plamen, který osvětli celý prostor kolem 
ohniště. 

Pagoda 
Nařezaná polena skládáme vždy do tvaru čtverce, jednotlivé konce křížíme od 
nejsilnějších k nejslabším. Pagoda se směrem vzhůru postupně zužuje. 

Hranice 
Hranice má nahoře i dole stejné rozměry. Nařezaná polena by měla mít stejnou délku, skládáme 
je podobně jako pagodu na sebe. Hoří déle než pagoda. 

Závěs 
Kotlík je zavěšen nad ohněm na silné větvi, kterou na chvíli namočíme do vody, aby nehořela. 
Závěs pro dva kotlíky 

Esty 
 



Vánoční besídka 
Sice vím, že to bude za dlouho, ale už jsem získala služby na prosinec a protože mám volno, moji 
těšící radost, to ještě zdvojnásobilo. Abychom si mohli všichni užít tuto slávu a úžasný zvyk, je 
potřeba nacvičit ve družince scénku. Proto je nesmírně důležité 
navštěvovat poctivě schůzky a učit se důkladně texty své role. Jelikož 
to bývá vždycky pecka, já už jsem začala pořizovat dárečky, protože 
letos dám opět dáreček  každému z našeho oddílu – to slibuji na 
Hello Kitty! ☺ 
 TO bude bájo! Tak hezky cvičte, ať se můžeme pochlubit svou 
činností bývalému vedení oddílu a také si to řádně sami užít.       
   šMaKiNkA 
Vtipy  
1. Sedí chlápek na naprosto zaplněném fotbalovém stadionu a vedle něho 
jedno volné místo. 
Chlápek vedle: „No, pane chápete to? Takový zápas a on si někdo nepřijde.“ 
„No pane, ona se mnou měla jít manželka.“ 
„No a proč nešla?“ 
„Minulý týden zemřela.“ 
„A proč jste nevzal někoho z rodiny?“ 
„Všichni jsou na pohřbu.“ 
 
2.“Ten pes, kterého jste nám prodali, nestojí za nic!“ 
„Jak je to možné?“ 
„V čera v noci štěkal tak hlasitě, že jsme ani neslyšeli zloděje v kuchyni!“ 
 
3. Dva nezkušení horolezci spadnou do rokle a jeden z nich říká: 
„Kéž by tu byl Boryš! Ten by nám pomohl.“ 
A po chvíli zase. A takhle to říká celý den. 
Večer už tomu druhému došla trpělivost a ptá se: „Co máš pořád s tím Boryšem?“ 
A první odpovídá: „No, v naší hymně se přece zpívá Boryš-umí-po-skalinách.“ 
 
4.“Pane učiteli, píše se po R vždy tvrdé Y?“ 
„Ne. Například ve slově 'trouba' se po R píše O!“ 
 
Na policejní stanici zvoní telefon. 
Po zvednutí se z něj ozve: „Okamžitě přijeďte, právě jsem ho zabila.“ 
„Koho?“ 
„Králíka.“ 
„Osobo, nežertujte, tohle je tísňová linka! A kdo vůbec volá?“ 
„Králíková.“ 
 
Dva policajti leží ztraceni na poušti. Jeden povídá druhému: 
„Vystřel do vzduchu, třeba nás někdo uslyší.“ 
Ten vystřelí, ale nikdo nepřijde. 
O několik hodin později: 
„Vystřel do vzduchu, třeba nás teď někdo uslyší.“ 
Policajt vystřelí, ale nikdo nepřijde. 
O několik hodin později: 
„Zkus zase vystřelit do vzduchu, možná nás nyní někdo uslyší.“ 
„Nemůžu, došli mně šípy.“ 

 
Přijdou dva policajti na křižovatku k semaforu. 
Jeden si klekne na všechny čtyři, druhej mu vleze na záda a kouká 
nejdřív do červený, pak do oranžový a nakonec do zelený barvy. 
Pak sleze, oba jdou na jinou křižovatku k semaforu, ten druhej udělá 
stoličku, první mu na ni vyleze a opět se podívá do červené, pak do 
oranžové a nakonec do zelené. 
Pak opět jdou na jinou křižovatku a u dalšího semaforu se to celé opakuje. 
Vidí je náčelník, chvíli je pozoruje a pak se jich zeptá: 
„Hoši, propánajána, co to tady vyvádíte?!“ 
A jeden z těch policajtů mu odpoví: 
„No, víte, my jsme dostali lístky do Semaforu a nevíme do kterýho.“ 
 
Víte, proč blondýnka sedí před počítačem a křičí? 
Protože sáhla na myš. 
 
Potkají se dvě blondýnky a jedna říká druhé: 
„Když uhádneš, kolik mám laků na nehty, tak ti oba dva dám.“ 
„Tak jo. Pět?“ 
 
Seznámí se mladý muž s blondýnkou. Při rozloučení se zeptá: 
„Mohu ti zítra zavolat do práce?“ 
„M ůžeš, ale kdyby to brala šéfová, tak to polož.“ 
„Jak ji ale poznám?“  
„Je zrzavá a má brejle.“ 
 
V nemocnici jsou tři pacienti. Přijde k nim doktor a ptá se prvního: 
„Co se vám stalo?“ 
„Já mám motorku Suzuki. A jednou si to takhle hasím 180 a najednou 
zatáčka. Tu jsem nevybral a nabořil jsem do stromu.“ 
„A co se stalo vám?“ ptá se doktor druhého. 
„No já mám Hondu a jednou jsem jel 230 a najednou zatáčka. Tu jsem 
nevybral a nabořil jsem do stromu.“ 
„A co Vy?“ ptá se třetího. 
„No já mám Babetu. Jel jsem asi 40 a najednou kolem mě projeli tyhle dva, tak jsem si myslel, že 
stojím a sesedl jsem.“ 
 
Dva chlapi se baví o tom, co dostali k Vánocům. „Vidíš tam to modrý 
BMW?“ „No, je moc pěkný.“ „Tak přesně v takový barvě jsem dostal 
tepláky…“ 
 
Přijde Pepíček do lékárny a říká: „Máte něco proti bolesti?“ 
„A co tě bolí?“ 
„Ještě nic, ale táta si teď prohlíží moje vysvědčení.“ 
 

 
 
 
Veve 

 



Velké díky patří… 

Velmi bych chtěla poděkovat za úžasnou spolupráci vás všech při 
krášlení a uklízení klubovny. Začalo to skupinkou pod vedením 

Lucky , která vytvořila úžasné bodování. Dále jsme s Káťou 
nákupovaly v Ikei a v neposlední řadě se každá družinka  zapojila 

splněním potřebných úkolů. Peťa se svým taťkou tomu dali korunu, 
když odvezli vše nepotřebné do kumbálu. Je úžasné, jak dokážeme 
spolupracovat. Moc vám děkuji, myslím si, že největší odměnou je 

krásnější klubovna a třeba ještě vyhrajeme tu soutěž! ☺ 

Šmakinka 

Vtipy  
Dva kluci bobují. Maminka je nabádá: 
„Musíte se střídat, když máte jen jedny boby.“ 
„Ale mami,“ povídá starší, „my se přece střídáme. Já je mám cestou dolů a on cestou nahoru...“ 
Sedí veverka na stromě a louská oříšky. 
Rozlouskne první – myslivecké šaty. 
Rozlouskne druhý – červánkové šaty. 
Rozlouskne třetí – svatební šaty. 
Veverka se schoulí na větvičce, rozpláče se a říká: „Já snad kvůli 
té pohádce umřu hlady!“ 
Tatínek podává Pepíčkovi sýr a Pepíček říká: 
„Ale tati, já nemám rád ementál!“  
„A proč?“ ptá se tatínek. 
„Jsou v něm díry...“ 
Tak sněz sýr a ty díry nech na talíři.“ 
Po prvním startu v plně automatizovaném bezpilotním letadle: 
„Dámy a pánové, toto je hlas vašeho plně automatického pilota. Podle provedených testů vás 
můžeme ujistit, že chyby je absolutně vyloučená, vyloučená... vyloučená...“ 
Ředitel blázince provádí kontrolu. Přijde do prvního pokoje a tam všichni visí na stropě. Ředitel 
se ptá: „Co se tu děje?“ A blázni na to: „My jsme přece listí na stromě...“ „Aha, tak v tom případě 
je podzim!“ řekne ředitel a všichni popadají na zem. V druhém pokoji se situace opakuje – 
všichni visí na stropě, ředitel řekne „Podzim!“ a oni spadnou dolů. Ve třetím pokoji opět – 
všichni na stropě. Tak ředitel sebevědomě prohlásí: „Je 
podzim!“, ale nic se nestane. „No tak, podzim!“ a znovu nic. 
Najednou se jeden blázen rozřehtá a řekne: „Ale pane ředitel, 
my jsme jehličnatý...“ 
    Peťa 
Strom 
Mnozí z vás se fotili na výpravě, kteří z vás na schůzkách, či 
doma hlavou dolů. Chcete vědět proč? V klubovně na stěně 
pod Bláninou rukou vyrostl strom, který znázorňuje celý náš 
oddíl. Na oddílovce bude možné, všem těm kteří najdou svoji 
fotku, dopsat základní informace o sobě. Bude to super 
způsob ukázat, jak jsme velký oddíl, také máme možnost se 
lépe poznat, či mít přehled, kdo je kdo. Moc se těším, ať se 

tam dopíšeme všichni!    OKAMŠ 
 
Narozeniny: 

• 1.11. Klárka 

• 6. 11. Peťa 

• 14. 11. Lucinka 

• 18. 11. Kíka  

 
Detektivní příběhy 
V poslední době se stává, že v Bílé směsi nejsou kromě pozvánek a recenzí z akcí, příp. komiksu 
žádné jiné články. :( A tak jsem si říkala, že by to chtělo něco (kromě soutěže o komiks), do čeho 
se můžou zapojit všichni… A jelikož všelijaké hádanky a obrazové klamy a křížovky a 
spojovačky už v BS byly, napadly mě detektivní příběhy s otevřeným koncem pro začátečníky!!! 
Jak to tedy bude probíhat? V každé BS se objeví jeden nebo dva příběhy s otázkou na konci. A na 
vás bude, abyste detektivní příběhy dořešily! Svoje odpovědi pište vždy do uzávěrky Bílé směsi 
na email petra.dol@volny.cz (v emailu je potřeba uvést i název příběhu). Správná odpověď pak 
bude uveřejněna v další BS spolu se jmény těch, které případ správně vyřešily. Za každou 
správnou odpověď bude bod, a kdo bude mít na konci roku nejvíce bodů, vyhraje lákavé ceny! 
Takže neváhejte a hádejte! ☺  
  
Alibi  
Z vraždy Billiho Dona, bubeníka ve skupině Killing Music, 
byli podezřelí dva jeho kolegové, hudebníci John Dow a 
Jeremy Nickson. Oba mu dlužili několik desítek tisíc 
dolarů a Billi po nich chtěl, aby je vrátili. 
Inspektor Perner přišel nejdříve do bytu k prvnímu z nich. 
Otevřel mu vyděšený John Dow, zřetelně pod vlivem drog. 
Když uslyšel, že inspektor je od policie, vytáhl pistoli a 
začal po něm střílet. Perner uslyšel, jak mu kulka proletěla 
nad hlavou a neškodně se zaryla do zdi za ním. Okamžitě 
vystřelil, pak znovu a znovu, až se John přestal hýbat. 
Inspektor zavolal na stanici. Přivolaná hlídka prohledala 
byt a  našla větší množství heroinu. 
Inspektor Perner pak navštívil Nicksona. Ten ho přátelsky uvítal, ale odmítal jakékoli podezření. 
Druhý den se dostavil k výslechu. 
„Kde jste byl v sobotu večer?“ zněla inspektorova otázka. 
„Na koncertu smyčcového orchestru v Music Hallu, který dirigoval Benjamin Christ.“ 
„Máte na to svědky?“ 
„Ne, šel jsem na koncert sám, ale v orchestru už dlouhá léta hraje můj kamarád Max Donnington 
a ten mě mohl vidět. Je to ale podivín. Všechno záleží na jeho náladě, může třebas říct, že mě 
vůbec nezná. Někdy je schopen si doma zapomenout i svou trubku. Doufám však, že tentokrát 
ukáže trochu duchapřítomnosti a vzpomene si, že jsem od začátku koncertu seděl ve druhé řadě.“ 
„O tom velmi pochybuji, pane Nicksone. Na tom koncertu jste nebyl a nanejvýš jste si o něm 
něco přečetl na plakátech.“ 
Co dokazovalo, že Nickson nebyl na koncertu? 
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