
Slovo šéfredaktorky   únor/15 

První měsíc nového roku úspěšně za námi. Doufám, že jste 

všichni vykročili tou správnou  nohou! Tento měsíc nás čeká 

velká spousta zábavy hlavně pro nás, starší. A bude se dít jedna 

velká událost, která vstoupí do dějin našeho oddílu. Nadešel čas 

na změny. Radujme se ze změn! A hlavně se přijďte všichni 

radovat 6.-7. 2.! 

Mate 

 

Co nás čeká v únoru? 

 4.2  Oddílovka 

 6. - 7.2  Předání oddílu :) 

 14.2  Valentýnský roverský ples 

 14.2  Boby, brusle / kino 

 27. - 1.3 Roverská výprava 

Poslední slovo vedoucí Šmako 

A je to tady, všichni jsme věděli, že to bude muset přijít. Sedím 

si tak v posteli a přemýšlím, jestli a co mělo smysl dělat vedoucí. 

Když vidím tu spoustu dárečků, které jsem dostala za vedení, či 

hromadu fotek a zážitků, které mám okolo sebe a v sobě, vím, že 

to mělo velký smysl a že jsem strašně moc ráda za vedení 

oddílu. I když se během vedení změnilo moje příjmení, titul před 

jménem, trvalé bydliště – nezměnil se fakt, že 

nejdůležitější byla ta věc, když jsem mohla trávit 

ty roky s vámi všemi. Bylo to úžasné, kam jsme 

společně oddíl posunuli a teď s hrdostí můžu 

oddíl předat Bláni. Výhoda této ohromné 

skautky je, že je mým naprostým opakem. Proto 

si myslím, že má oddíl před sebou úplně nové 

roky. Také má Bláňa výhodu, že na to nebude 

sama. Bude mít okolo sebe Mate, Sheiu, Lucku a 

Peťu, ale hlavně nás. (My v oddíle ještě 

zůstaneme a pokusíme se být nápomocni Bláni, jak to jen 

budeme umět.) 

I když mi bude strašně moc chybět psát tento článek, vést tento 

oddíl a užívat si radosti vedoucí oddílu, vím, že mi nikdo 

nemůže vzít, co jsem si v tomto oddíle prožila a založila. A 

proto jsem šťastná!  

Děkuji za veškerou podporu, s radostí a lítostí, navždy, vaše 

Šmakinka 

 



(datum je 

samozřejmě v únoru, ne v lednu ) 

 

Tělocvična 17. 1.  

Tělocvična byla super i na to, že nás tam bylo kapacitně hodně ( 40) . Krásně jsme si 

zasportovali a zvládli opičí dráhu. Byl program zvlášť pro mladší a starší. Taky si 

myslíme, že jsme shodili vše po vánocích ty kila pěkně. A doufáme, že se příště 

můžeme těšit na další takové velké setkání. :) 

                                                                                                                                    

Chiquitka :* 



 

Vila Tugendhat 

Všichni jsme se sešli před vilou a potom jsme si šli koupit vstupenky. Venku se nás ujal 

pán, který nás měl vilou provést. Před začátkem jsme si navlékly zvláštní plastové 

návleky na boty.  

Začali jsme na terase, pak jsme postupovali do ložnic pana Fritze  a paní Gréty a jejich 

dětí. Potom jsme šli do pokoje nejbližší služebné a do obývacího pokoje s onyxovou 

stěnou. U obývacího pokoje byla i zimní zahrada a hned vedle byla jídelna. Stůl byl 

kulatý a u něj mohlo jíst až 24 lidí. Poté jsme se přesunuli do kuchyně a následně do 

podzemní prádelny. Pak prohlídka skončila a my se mohli projít ještě po zahradě, která 

byla veliká a krásná. Prohlídka byla povedená a velice příjemná. Byly tam věci z 

drahého ebenového dřeva a z překrásných mramorů. Moc se mi tam líbilo, ale v té době 

by to na mě bylo asi až příliš moderní. 

Zippy 

 

Bodování 

A jak jsem psala, že z oddílu rozhodně nezmizíme, tak jsme se dali  do plánování 

tábora, a proto je vyhlášeno opět bodování k táboru, které se bude uzavírat posledním 

květnem a začíná již na této oddílovce.  Rozhodně to neponechej náhodě. 

Co musím letos splnit, abych mohla jet na tábor:  

- 10 schůzek (včetně 1 oddílovky) 

- 1 výprava  

- 2 výlety (trvající min. 6hodin) 

- 1 bonus akce (piknik, předání oddílu, veselý pátek,…) 

Proč to všechno? Je potřeba se pořádně seznámit se všemi členkami, které na táboře 

budou, jelikož jedeme na tábor jako parta, ne jako soubor jednotlivců. Tak se 

nezapomeň zapisovat do bodování a už se móoooc těším na tábor. 

 

Pusu tvoje ŠMAKO  (pro další dotazy zvolte moje číslo 721 160 

576) 

 

U Čajocha se Zippy 

Čauahoj! Tohle jsou mé recenze a přiblížení knih vám. Co bychom dělali bez knih? 

Byli bychom jenom malá stvoření s bílými tvářemi bez fantazií a snů. 

Pro můj první článek jsem si připravila knihu 

Pohádky z konce předměstí od australského 

spisovatele Shauna Tana. Kniha je plná překrásných 

příběhů k zamyšlení, plná smyslných nesmyslů. Je až 

nemožné, jakou fantazii má spisovatel. A jak je 

přenádherně zilustrovaná! Každý příběh z této knihy 

je neobyčejný. Jakoby z nich vyskakoval smutek a 



hravost zároveň. Po přečtení příběhů, pana Tana, se budete cítit nekoneční.Vřele 

doporučuji! 

A teď, jaký čaj byste si k tomu měli dát? Rozhodně jemný a voňavý mátový čaj. I když 

má povzbuzující účinky, u téhle knihy vás spíše zpomalí a poté vás tmavě zelená 

tekutina nemravně nakopne. K tomu vám bezvadně pozvedne imunitu, protože tento 

čajoch je také léčivý. 

Tak se mějte, 

Vaše Zippynka 

 

Lemonovo fenomenální  VOKNO 

Ahojte zvědavci! Bohužel, tento úvod nebude příliš 

optimistický, protože mi ani po minulé prosbě nedošla ani 

jedna otázka. To mě velice bolelo u srdíčka. Proto vám dám na 

výběr. Protože mám pocit, že tuhle rubriku nikdo nečte. Jestli 

mi do dalšího příštího vydání Bílé Směsi, dojde alespoň jedna 

otázka, na kterou vaše okolí neví odpověď, bude toto okénko 

pokračovat, pokud ne, je mi líto, ale tahle rubrika bude muset 

ukončit svoji existenci, Protože tohle okénko je založené na 

vašich otázkách  =>  pokud nejsou otázky, nemám na co odpovídat. Takže doufám, že 

hned jak dojdete z oddílovky, hned mi na e-mail iguzka@seznam.cz pošlete aspoň 

jednu otázku  Budu se těšit  Váš Lemounek  

 

-Víte, že citróny obsahují více cukru než jahody? 

-Víte, že člověk má méně svalů než housenka? (640 svalů vs. 2000 svalů) 

-Víte, že horká voda zmrzne rychleji než studená? 

-Víte, že každý rok se v restauracích sní miliarda šneků? 

-Víte, že Leonardo da Vinci vynalezl nůžky? 

 

Čemu se směje  ,,chechtavý Jack“? 

Ledňák obrovský žijící v Austrálii vydává zvuky připomínající lidský chechot, a tak 

dostal přezdívku       ,, chechtavý Jack „ či ,,kookaburra“. Navíc je zvědavý, lidí se 

nebojí a snadno se ochočí. Není divu, že ho mají  Australané v oblibě a neubližují mu. 

Kookaburru mají rádi i domorodci (Austrálanci), protože pilně ničí jedovaté hady. Jeho 

smích si zvolilo jedno australské rádio na svoji ústřední znělku. 

Který savec je nejrychlejší? 

Na krátké vzdálenosti je to bezpochyby gepard: po savanách východní Afriky běhá 

rychlostí až 110 km za hodinu. Tenhle sprint však vydrží pouhých 10-20  sekund, pak 

se začne přehřívat. Pokud si tedy pronásledované zvíře udrží první půl minuty 

dostatečný náskok, je zachráněno. Obdivuhodný gepardův výkon umožňují  jeho 

dlouhé nohy, velké srdce, objemné líce a pružná páteř. 

Proč se javor osika ,,třese“ ? 

Osika roste nejraději na vlhké půdě. Stopky na listech jsou ploché, a tak se listy při 

slabším vánku sem tam zachvějí. Tím vzniká vánek, který chladí rostlinu a zároveň 
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napomáhá odpařování. V létě , když vycházíme ven z vody mokří, máme pocit i my 

pocit, že je vánek chladnější než jindy. 

 

(Ne) Přesné dějiny 

Protože minulá Bílá směs byla opravdu chudá - pouhé čtyři strany!!!! - tak jsem se 

rozhodla, že budu psát taky nějakou svoji rubriku, ve které vám vždycky odhalím 

nějakou událost ze světových dějin, o které jste si mysleli, že je pravdivá, ovšem, 

nemusí být!  

 

Divoký západ nebyl divoký! 

Znáš to, rozrazí se dveře hospody, dovnitř vejde chlap jak hora, párkrát vystřelí do 

stropu a obsluha mu hned donese pivo. O chvíli později se na ulici strhne veliká rvačka 

a zemřou tři lidí. Následně vykradou banku..... typický západ. Ale to je pěkný výmysl 

amerických filmařů!  Průměrný roční počet vražd v těchto městech byl 1,5! 

 

Řecké sochy nebyly bílé! 

Ať se na řecké sochy podíváme v muzeu, nebo na obrázku, vždy mají bílou, 

mramorovou barvu. 

Kdyby je ale jejich tvůrci viděli dneska, nepoznali by je! Dost si totiž dávali záležet na 

pestrosti a barevnosti! Sochy měli vypadat, jako živé. Sochaři si kvůli tomu si sochaři 

zvali i malíře, aby jejich díla oživili. Dokonce jim často nalepovali místo očí 

drahokamy a nalepovali jim obočí a vlasy a oblékali šaty. Sochy však postupně doplňky 

ztratili a barvy se smyly.... 

 

Tak, první (Ne) Přesné dějiny máš úspěšně přečtené! Kdybys potřeboval ověřit nějakou 

událost, legendu, pověru, či báchorku, neváhej napsat na e-mailelinkava@klikni.cz!   

Eliška 

 

NEJZNÁMĚJŠÍ SOUHVĚZDÍ – 1. Velký vůz (část Velké medvědice) 

Když se večer díváme na oblohu, tak vidíme mnoho malých hvězd, které když se spojí, 

tak tvoří krásná souhvězdí. Tak 

jsem si řekla, že by bylo fajn, 

kdybychom o nějakých třeba i 

něco věděli. A tak každý měsíc 

v Bílé směsi bude něco málo o 

nějakém souhvězdí, které byste 

mohli znát. Jako první tu máme 

Velký vůz, který jistě všichni 

znáte. 

Velký vůz je zadní část Velké 

medvědice. Tohle souhvězdí 

najdete na severní obloze ve všech ročních obdobích. Jeho sedm hlavních hvězd nám 

připomíná tvar vozu. Ale díky tomuto obrazci můžeme nalézt i jiné důležité hvězdy pro 
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orientaci na noční obloze. Třeba Polárku! Když totiž prodloužíme zadní kola (oj) 

Velkého vozu (hvězd Dubhe a Merak), tak nalezneme Polárku v souhvězdí Malého 

vozu (Malého medvěda). Ale když prodloužíme jiné části, můžeme se dostat i 

k souhvězdí Pastýře, Lva nebo k souhvězdí Blíženců. K souhvězdí Velké medvědice 

(do které patří Velký vůz) jsou i různé 

pověsti. Řekové vysvětlovali vznik 

souhvězdí takto: Arkádská princezna 

Kallistó vzbudila svou krásou žárlivost 

Héry, která ji proto proměnila v medvěda 

a vyhnala do lesů. A tady je pár obrázků: 

    

   

 Stefanie  

 

 

 

 

 

 

Tutkův srdcervoucí příběh na pokračování 

Běžela jsem ke klubovně jak nejvíc jsem mohla. Máme teď radu ohledně výpravy a já 

zase nestíhám, tak se neumím orientovat v čase, a co? Jenže Bunkr mi to dá zase vyžrat 

jako vždycky, už se na to těším. Celá udýchaná jsem šla do naší klubovny a tam už byli 

všichni připravení k radě. ,,Nějak brzo, ne?" Řekl zlomyslně Bunkr (jen tak 

mimochodem, je to zástupce klučičího oddílu) a já jsem ho pohledem zavraždila. 

,,Šako.." Skoro šeptala Jahoda a ukázala na židli vedle sebe. Sedla jsem si na ni, ale 

neměla jsem to dělat, jenže bylo pozdě. My dvě jsme seděly na jednom konci stolu a 

Piškot na druhým. Miki začala mluvit a plánovat. ,,Yahoo, jaké máš návrhy?" Zeptal se 

Piškot po nějaké době a vytrhl Jahodu z nepozornosti. ,,Jahoda nemá přezdívku Yahoo, 

tak se s tím smiř!" Odsekla jsem mu. ,,Ale Yahoo je lepší..." ,,Mlč." ,,Promiň..." Kdyby 

byl pes, tak má stažený ouška a kňučí. ,,Mě se neomlouvej." Piškot nevěděl co říct. 

,,Hm, tak pokračujem." Ukončil to Bunkr. 

    ,,Nemuselas mě takhle bránit..." Řekla mi Jahoda když jsem ji doprovázela na 

zastávku. ,,To jo, ale když on je ta-" Nemohla jsem doříct, protože cosi, nebo spíš kdosi 

mě málem povalil na zem. ,,Piškote..." Zavrčela jsem. ,,Šako?" ,,Ahoj..." Skoro šeptala 

Jahoda. ,,Co chceš?!" Řekla jsem nevrle. Ten kluk mě začíná štvát, to si s Jahodou 

jenom hraje nebo jako co?! Jestli jí zkřiví jenom vlásek, uvidí, kdo tady umí vést a 

nejen to... ,,Jahodo, chci se ti omluvit za to Yahoo..." Řekl sklíčeně Piškot. ,,V 

pohodě..." ,,Jedeš busem, Šako?" ,,Ne." ,,A ty Jahodo?" ,,J-jo... Padesát osmičkou...." 

,,Jé, já taky! Tak se měj Šako!" ,,Chm." Nastoupili do autobusu a já šla domů, 

rozhodnuta, že z Piškota vymlátím všechno zlé, aby byla Jahoda konečně šťastná. 

 

 



Tutek 

 

2. díl: Skvělý a originální stojánek na fotky 

  rubrika: JAK NA TO?  

Ahoj, dnes si vyrobíme velmi nápaditý 

stojánek na fotky, který jistě potěší tebe, tvé  

kamarády nebo rodiče . 

Budeme potřebovat- 

 *tlustý drátek 

*něco na čem chceme mít fotku 

umístěnou(kámen,zavařovačka,..) 

*lepidlo 

* a nějakou tu fotečku ♥ 

Kámen(který nejvíce doporučuji) a nebo 

cokoli jiného obmotáme drátkem,na konci 

uděláme očko 

a přilepíme na očko fotografii ,pokud 

chceme fotky měnit jednoduše z drátku 

uděláme kancelářskou sponu.) 

Věřím že se to všem povede a vaše fotografie se budou krásně vyjímat a poslouží 

například jako těžítko   

 

Zdraví Vaše Bobo       ♥ 

 

    1. S L I B        

O D B O R K A          

   3. W A G G G  S       

   4. T U R B Á N E K     

    5. T Á B O R       

                

 6. K R O J           

   7. V E D O U C Í      

                

  8. T Ř I  O R L Í  P E R A 

    9. N Á S T U P      

 



1.   2.  3.  4. 

     5.   6. 7. 

  8.              9.  

 

 

Narozeniny: 

4. Stephanie 

5. Lucka R. 

16. Bláňa  

 

Všechno nejkrásnější přeji! 
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