
Slovo šéfredaktorky   prosinec/14 
Po roce zas. Už zase mi zní v hlavě vlezlé vánoční 
písničky. Občas mě to přepadne třeba v létě, ale teď je to 
tak stokrát horší. Když už v říjnu před Tescem stojí obří 
vánoční strom, přijde mi, že něco není v pořádku. Vážně 
jsou Vánoce o tomhle? Zkusme se zamyslet, co pro nás 
vlastně znamenají. Jsou to dárky? Ano? Na tom není 
samozřejmě nic špatného, pokud nečekáme celý rok jen na 
ně. Ptáte se, co tedy Vánoce znamenají pro mě? Tak 
především se mi vybaví ta nádherná vůně jehličí, svíček, 
pomerančů a čerstvého cukroví. Nebo taky pára, která mi 
jde z úst, když stojím na Náměstí Svobody a zírám na 
rozsvěcený vánoční strom. A v neposlední řadě jsou to ty 
krásné tváře všech okolo. Teda byly by, pokud by se na 
chvíli zastavili, zhluboka se nadechli a usmáli se ☺ A na 
naší vánoční besídce se mi ty tváře líbí obzvlášť, tak se na 
ně přijďte taky podívat ☺ 
Mate 
Co nás čeká v prosinci? 
3.12 Oddílovka 
6.12 Mikulášský výlet 
20.12 Vánoční dílny 
21.12 Vánoční besídka 
24.12 Betlémské světlo 
Předposlední slovo vedoucí 
A je to tady, když jsem psala první slovo vedoucí netušila 

jsem, jak dlouho povedu, jestli budu mít 
vždy o čem psát a jestli to vůbec bude 
dávat smysl. Bylo to stejné i s tímto 
časopisem. Začaly jsme ho psát a netušily 
jsme, že od šéfredaktorování se jednou 
dostanu, až do takové rubriky „slovo 
vedoucí“. Kdo to ještě neví a vůbec netuší, 

o čem tu píšu – co tu naznačuji, tak já vám to mile ráda 
vysvětlím. Po Novém roce předáváme oddíl. Bude ho 
přebírat Bláňa. Bláňa je a byla velká součást oddílu. Je už 
poměrně dlouhou dobou důležitá součást vedení. Proto to 
není asi překvapení. Proč je důležité oddíl předat? Důležitý 
podíl má na tom věta: „pokud se naučíš vést, musíš to 

předat,“ já k tomu přidávám, jelikož jinak všechny „zadusím“ 
svými úžasnými nápady.  Tak jsem ráda, že jsme tak dlouho 
spolu dokázali pracovat a budu se těšit na poslední měsíce 
svého vedení. 

Šmako 
 

Pomáhejme! ….aneb za zlobivými Mikuláš 

nechodí! 
Ahoj jestli si najdete chvíli…. 

         jestli chcete někomu pomoci… 

      jestli se chcete něco dozvědět,užít zábavu s kamarády…. a 

jestli by jste chtěli potkat slavného Mikuláše (ale to neslibuju 

☺) přijď  

s veselou náladou a: teplým oblečením na sobě,s pevnou 

obuví na svých nožkách,s chutnou svačinkou a pitím ,dvěma 

hodinovými jízdenkami,blokem a psacími potřebami,šátkem a 

uzlovačkou  a taky by bylo super kdyby si si vzal nějaké staré 

pečivo,jablíčko nebo mrkev☺ 

sraz si dáme : na staré osadě 6.12 přesně v 10:00  

a návrat bude:ten samý den (snad ☺) v 16:30 na staré osadě 



Na všechny se moc těší Bobo (774524509)a Julča (773064882)  
 

 
Deskovky u 15. střediska KOMPAS 
Bobo, Lucka a já (to jest Tutek) jsme se sešli na Podlomní a 
pak jsme jeli až do Králova Pole. Došli jsme ke Skautské 
základně, potkali plno skautů, zaplatili 40Kč, poslechli si úvod 
do Deskových her (byli jsme vyzdviženi jako Čestní hostové z 

jiného střediska!) a jako první hru jsme šli hrát Dixit - ale 
ten nebyl jen tak ledajaký! Kartičky, se kterými jsme hráli 
byli ručně dělané a ty obrázky byli fakt krásné... Nakonec 
vyhrála Bobo. Dívala jsem se, jak Lachtan s Vítkem hrají 
Magic, tak jsme poprosily Alfa, aby nás naučil hrát. 
Mezitím, co jsem s Bobo hrála Magic, Luci s Bagrem hrála Double. S Bobo 
jsme hrály asi 45min, ale pak se zahlásil konec a zhodnotili se naše body. 
Bohužel jsme nic nevyhrály, ale myslím, že to nevadí.   
Tutek 
 
Pomoc Aktě X při řešení případu 
V úterý 18.11. nám přišel dopis od členského orgánu FBI, Akty X, s naléhavou 
prosbou o pomoc při vyšetřování případu. Byla v něm adresa centrály Akty X, 
datum a čas, kdy se máme na centrálu dostavit, rozdělení do skupin, seznam 
úkolů, které musíme se svou skupinou splnit před 
příjezdem do centrály a hlavně hrozba trestu smrti 
za vyzrazení jakékoli informace nepovolané osobě 
– celý případ byl totiž přísně utajovaný kvůli 
tomu, že ho vláda USA zakázala řešit. Ale tým 
Akta X se rozhodl udělat správnou věc, a ačkoli to 
bylo nebezpečné, případ řešit.  
A tak jsme se v pátek 21.11. po skupinkách vydali 
do Podivína, kde se nacházela základna. Po příjezdu nás přivítal vedoucí týmu 
Akta X, agent Mulder, jeho zástupkyně doktorka Scullyová a agentky Smithová 
a Bucketová. Stručně nám vysvětlili, o co v případu jde: v průběhu posledních 
měsíců bylo nalezeno několik mrtvých, kteří měli vždy zohavené tělo a kovový 
plíšek s číslem za krkem, a nezjistilo se zatím, kdo je vrah. Zbytek večera 
pobíhal docela poklidně, dokud jsme nenašly jednoho z agentů mrtvého. Bylo 
nám díky tomu poodhaleno dalších pár informací k případu a pak jsme šli spát. 
V noci nás však probudilo několik chlápků v maskáčích a se zbraněmi – 
vojáci!! Donutili nás s pistolí u hlavy se teple obléct a vyhnali nás do nějakého 

sálu, kde jsme byli svědky soudu agenta Muldera kvůli otevření zakázaného 
případu. Naštěstí se včas objevila agentky Scullyová, Smithová a Bucketová a 
na chvíli vojáky zahnaly. To ale nebyl konec – vojáci se po chvilce opět 
objevili a zajali je, takže jsme museli sestrojit pasti, do kterých jsme vojáky 
polapili, získali od nich klíče a agentky zachránili. Pak jsme ještě odvysílali 
útržek z deníku nějakého agenta (nevěděli jsme kterého) a tam jsme se 
dozvěděli, že to on nás prásknul vládě USA – tedy člověk z našich řad. 
Další den jsme zjišťovali další informace k případu a zároveň i informace o 
tom, kdo nás zradil, formou larpu po městě. ☺ Během něho však zmizel další 
agent a tak přijel jiný, aby ho nahradil. Pozdě odpoledne jsme našli zvláštní 
DNA, které se po přidání jodidu draselného a peroxidu vodíku změnilo 
v oranžovou pěnu. Potom jsme se vydali po strastiplné cestě na průzkum do 
vedlejší vesnice a během ní jsme sbírali kousíčky zprávy psané zvláštním 
písmem. Po poskládání a vyluštění (měli jsme k dispozici abecedu) jsme zjistili, 
že je to vzkaz od jakéhosi Plouaokteia – mimozemšťana ze vzdálené planety. 
Přiznal se, že on je vrahem a že ti lidé zemřeli, když je zkoumal „v zájmu 
vědy“. 
V neděli ráno jsme se balili a uklízeli jsme. Mysleli jsme, že je celý případ už 
vyřešený, když jsme našli mimozemšťanův vzkaz, ale spletli jsme se. Chvíli 
před obědem se totiž objevila zpráva, že zrádcem je agent Parker a že celý 
případ zfalšoval a nahrál. Tak jsme ho chytili a zabili jsme ho za tak velkou 
zradu. Potom jsme za odměnu dostali skvělý oběd – smažený sýr a brambory. A 
pak už jsme plni zážitků jeli domů. ☺ 

Peťa 
Výprava na Madagaskar 
21.11.-23.11. jsme jeli na výpravu. Téma této výpravy byl Madagaskar. Měli 
jsme se tam nádherně. Hráli jsme tam úžasné hry, 
šli jsme do aquaparku a dívali jsme se na 
Madagaskar. Také se nám líbilo, jak jsme se při 
noční hře snažili vypustit lampion. Nejvíce se mi 
líbilo jak jsme byli v aquaparku. Moje 
nejoblíbenější hra byla "Kdo? ví?". Tato hra 
spočívala v tom, že každý tam mohl uplatnit svůj 
talent, svoji dobrou paměť a smysl pro humor. 
Zdraví Kristy Pekařová   



Výlet s Medúzou 

Dne 22. 11. jsme se sešli (benjamínci) na Staré osadě, kde jsme dostali za úkol 
najít malou medúzku, která se ztratila. Šli jsme na Velkou Klajdovku a tam 
jsme si zahráli hru s pexesem. Naše cesta ovšem mířila do Bílovic. Čím víc 
jsme se blížili, tím větší jsme měli hlad a po pár zastávkách na svačinku jsme 
začali přeskakovat houby (to je hra). Když jsme došli do Bílovic nezamířili 
jsme nikam jinam než do cukrárny, kde jsme koupili všechno co jsme mohli, ale 

hlavně jsme si udělali náramky s žahadly, která nás 
chránili při jízdě vlakem zpátky do Brna před žraloky. 
Na Židenickém nádraží jsme se rozloučili a rozešli s 
pocitem dobře odvedené práce (medúzu jsme našli). 

Mánička 

Lemonovo fenomenální  VOKNO 

Při čtení poslední Bílé směsi jsem narazila na zadní straně 
na Petin příspěvek. A tak mě napadlo, že bych mohla do 
Bílé Směsi přispívat každý měsíc i já.:) Dlouho jsem nad 

tímto tématem přemýšlela a dostala jsem, myslím si, že celkem dobrý nápad. Občas nás 
napadají otázky, jako např. Umí ryby létat? Proč je nebe modré a tak. Proto mě 
nenapadlo nic lepšího, než vám na tyto otázky odpovídat.:)Můžete se mě ptát na 
jakékoliv otázky, co vás napadají a nad kterými třeba přemýšlíte a je vám trapné se 
někoho zeptat, protože by si myslel, že jste spadli ze stromu? Ano?  A proto jsem tu já, 
abych vám odkryla tajemství přírody a my byli o něco chytřejší. Na začátku vám vždy 
řeknu pár zajímavostí, které jste určitě nevěděli, nebo jste nad nimi ani nikdy 
nepřemýšleli a poté nastane ten okamžik, kdy se dozvíte nevídané. Všechny vaše 
OTÁZKY posílejte na tento e-mail: iguzka@seznam.cz. 

-Víte, že pštros má větší oko než mozek? 
-Víte, že uši rostou až do konce života? 
-Víte, že mravenci nespí? 
-Víte, že cukrovou vatu vynalezl zubař? 
-Víte, že žížala má pět srdcí? 
 
Mohou ryby létat? 
Žádná ryba nemůže létat tak jako pták. Některé ryby (letouni) však dovedou pomocí 
hřbetní ploutve vyskočit do vzduchu, někdy až do výšky 6 metrů. Díky velkým prsním 
ploutvím potom plachtí vzduchem až na vzdálenost 400m. 
Existoval jednorožec? 
Jednorožec je mytologické zvíře. Lidé však dlouho věřili, že existoval. Ještě dnes je 
známý symbol koně s jedním rohem prostřed čela. Když v minulosti našli lidé dlouhý, 
spirálovitě stočený zub narvala, dlouho se domnívali, že patří právě jednorožci. 

Proč jsou některé rostliny pichlavé? 
Některé rostliny si ke své obraně vytvořily ostny nebo trny, Trn vzniká přeměnou 
stonku, osten zase přeměnou listu. Ostny kaktusů jsou vlastně přeměněné listy, aby se 
zmenšila plocha odpařování vody. Jedině tak může kaktus v poušti přežít. 



 

 
Detektivní příběh 

V minulé Bílé směsi byl detektivní příběh Alibi. Jediný, kdo mi poslal řešení, a 
správně, byla Ponožka. Tímto jí moc gratuluji, má jeden bod!! ☺ 
A tady je řešení:  

Co dokazovalo, že Nickson nebyl na koncertu? 
Nickson říkal, že byl ve večer vraždy na koncertu smyčcového orchestru. O 
chvíli později však řekl, že jeho kamarád, který v orchestru hraje si občas doma 
zapomene i svoji trubku . 

A tady máme další detektivku, tak neváhejte a hádejte!!! ☺ Svoje odpovědi 
posílejte na mail petra.dol@volny.cz nebo SMSkou na číslo 739 578 949. 

Hlídka před domem 

„Inspektore,“ telefonoval asistent Barnes, „ten zloděj z obchodního 
domu přede mnou utekl do velkého činžáku. Mám hlídat? Ten dům má 
jen jeden východ!“ 
„Jděte za ním a najděte ho! Nesmí vám utéct, jedu za chvíli za vámi,“ 
ozval se Perner. 

Barnes v té chvíli zahlédl asi patnáctiletého kluka, Jima Rogerse. 
Vídával ho vždy pozdě odpoledne na náměstí prodávat večerník. Teď 
lízal zmrzlinu a pomalým krokem se blížil. 
Barnes k němu přistoupil a požádal ho, jestli by pohlídal vchod do 
domu. Jim souhlasil a stoupl si poblíž vchodu – kdyby někdo podezřelý 
okolo čtyřicítky chtěl odejít, okamžitě měl Barnesovi dát signál. Policista 
pak odešel do budovy. 
Za hodinu volal Barnes inspektorovi: „Pane, nenašel jsem ho. Ten barák 
byl hrozně velký. Přitop mi Jim hlídal vchod. Když jsem se sem dolů 
vrátil, ještě tady stál se zmrzlinou v ruce a řekl mi, že se celou dobu 
ostud nehnul a že tudy odešla jen nějaká hezká holka a starý děda. 
Nikdo jiný.“ 
„Ba ne, Barnesi. Obávám se, že už našeho zloděje nenajdeme.“ 

Proč si to inspektor myslel? 



 

 
 
 
 

 


