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Slovo šéfredaktorky 
Tak konečně po dlouhé době se ozývá i Bílá směs a s ní i já! Jistě vám 
chybělo toto pohodové počteníčko, které skvěle zapadá i mezi knihy do 
povinné četby například maturitní ;). Doufám že, většina z vás co si dala 
nějaké to předsevzetí ho buď už plní, nebo se na to aspoň psychicky 
připravuje, stejně jako já.. A ne, neříká se tomu odkládání předsevzetí, je 
to jen příprava na něj. Takže ať už jste na tom jakkoliv mějte se hezky a 
užívejte zimy! 

                                                                                 Šimi 

 

Slovo vedoucí 
Drazí! 
V měsíci únoru mě vždycky láká napsat něco o Dni sesterství alias Dni 
zamyšlení neboli Thinking Day. Ovšem mám takové tušení, že už jsem 
tak alespoň jednou učinila, takže to letos malinko vynechám, i když 
vlastně ne tak docela. Místo toho totiž někam musím napsat, jakou mám 
obrovskou radost z našich Konvalinek, které se (alespoň z mého 
pohledu) prostě z ničeho nic ze skautek proměnily v opravdovské 
rádkyně. Buď už úspěšně zdolaly rádcovské kurzy, brzo je zdolají, nebo 
se na ně teprve chystají, ale každopádně jim nic nebrání být báječnými a 
nadšenými (pod)rádkyněmi s čerstvými nápady. Možná si říkáte, že 
rádcovský kurz je docela brnkačka, ale někdy si žádá veškeré vaše síly 
jenom donutit se tam přihlásit. A než se vzpamatujete, už vás někdo 
(třeba vedoucí oddílu) žene na čekatelský kurz, který je brnkačka ještě o 
fous méně, a pak se třeba v noci probudíte a s hrůzou v očích si 
uvědomíte, že jste nějakým záhadným způsobem přihlášeni na nějaký 
zdravotnický kurz nebo nedej bože na vůdcovský. Prostě nemáte to ve 
skautu lehké, jeden by si rád vydechnul, ale pořád se musí něco učit. 
Mně kupříkladu se nikdy na žádný kurz nechtělo, přemýšlela jsem, jak se 
z toho vyvlíknout, anebo alespoň jak svoji přihlášku nenápadně zatoulat a 
nechat najít minimálně tak za sto padesát let. Samozřejmě se mi to 
vůbec nikdy nepodařilo. Díky tomu jsem ale měla šanci prokouknout, že 
pod tou fůrou informací, metodik, předpisů, zkoušek a kdo ví čeho ještě, 
jsou schované ty nejúžasnější zážitky s těmi nejúžasnějšími lidmi, díky 
kterým si uvědomíte, jak moc jste vděční za to, že můžete být součástí 
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téhle obrovské skautské rodiny, a o co všechno byste bez ní přišli. A pak 
nelitujete ani na vteřinku, že jste se nechali donutit k takové oběti svého 
drahocenného času  No a tímto vším jsem prostě chtěla říct, že si moc 
vážím všech, kdo se nebojí posouvat se dál a dál, i když to je někdy 
docela fuška. Protože i lenoch já může potvrdit, že to stojí za to! 
                                                                                        Vaše Bláňa 

 

Tento měsíc se můžeme těšit na… 
14.2.                 Oddílovka 
24.2.               Plavání 

 

Účast na akcích 
Jelikož tábor se nám začíná pomaloučku přibližovat, připomínáme, že i 
letos pro účast na táboře vyžadujeme kromě ukončené první třídy i 
určitou účast na akcích. Výjimky jako dlouhodobé nemoci apod. 
samozřejmě řešíme individuálně, nicméně akcí je mnohem víc, než 
stanovené minimum, proto se nemusíte bát, že když jednou půjdete 
místo výletu na babiččiny sedmdesátiny, tak vás nepustíme na tábor   
Podmínkou pro účast na letním táboře je tedy (od listopadu až po tábor): 
12 schůzek (počítají se i oddílovky) 
3 jednodenní akce (kultura, Bílek, plavání,…) + 1 jednodenní výlet 
2 výpravy (víkendové akce, počítají se i podzimky 

 

Únoroví oslavenci   
4.2. Stefanie 
4.2. Richard Š 
5.2. Lucka R. 
9.2. Natka H.  
13.2. Kristýnka P.                           
14.2. Verounka Č. 
16.2. Bláňa 
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Frozen výlet 
 
V sobotu 27.1. jsme se sešli na Staré osadě. Bylo nás tam asi dvanáct. 
Nasedly jsme na autobus a jely na Hády, kde začalo naše putování. Po 
chvíli chůze jsme zastavily a zahrály si mrazíka. Potom nás Monča 
rozdělila do tří týmů. Jedni byli Olafové, druzí Svenové a třetí trollové. 
Další hru jsme si zahrály u vysílače. Měly jsme se dostat přes moře 
(obejít vysílač) tím, že jsme skákaly po ledových krách (papírech). 
Potom jsme odešly na nedaleké prostranství. Tam jsme si zahráli další 
hru. Vedoucí rozsypaly po cestě papírky s částmi textu písničky 
Najednou. My jsme měly za úkol je posbírat a text písničky složit. Při 
sbírání nás ale chytaly, takže to nebylo vůbec jednoduché. Nakonec jsme 
ale písničku poskládaly dohromady. Pak jsme se nasvačily a šly jsme ke 
kamenným obrazcům. Tady jsme měly poskládat nějaký obrázek. Pak 
jsme překvapivě zase šly, až jsme zastavily na další hru. Tou byl kvíz. 
Vedoucí říkaly otázky a my jsme ukazovaly správné odpovědi. 
Další hru jsme si zahrály na hřišti. Jeden z týmu si zavázal oči a ostatní 
ho měly dovést do kruhu k píšťalce, na kterou musel zapískat. V lomu 
jsme měly obědovou přestávku. Po obědě jsme si zahrály vločkovou 
přetahovanou. Každý tým dostal sedm vloček a měl za úkol chránit své 
vločky a uzmout nenápadně vločky ostatních týmů. Pak jsme zjistily, kdo 
je Hans (byla to Kate), a pak jsme měly Hanse chytit. Poté, co jsme 
ulovily Hanse, jsme vysvobodily Elsu a šlo se domů. 
       Verča V. 
 
 

             Únik do jiné reality-část první 
Tento příběh začíná jednoho zimního pátku. Kdy si čtyři agenti  dohodli 
super tajnou schůzku. Agent Morče se ztratil hned na začátku a tak 
musel zavolat agentovi Pandě. Agent Morče zjistil, že šel celou dobu na 
druhou stranu. Agent Panda dovedl agenta Morče na místo, kde se koná 
tajná schůzka. Po chvíli bez problémů dorazil i agent Jednorožec a agent 
Štír. Schůzka začala. Občerstvení došlo hned na začátku. Začali se bavit 
o nové misi. Moc dlouho jim to nevydrželo. Dostali hlad a vydali se dolů 
pro občerstvení. Začala tajná mise. No spíš ne. Moc tajná nebyla ,  
protože hned vzbudili paní Pandu  X. No a tam jim řekla, ať si vezmou 
cukroví. Vyšli nahoru do pokoje. Agent Morče se tam neobjevil. Řekli si, 
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že asi šel na záchod. Povídali si, když v tom uslyšeli klepání. Ale,  když 
otevřeli dveře, uslyšeli jen dýchání. Hrozně se lekli a uskočili. 
Zabarikádovali dveře. Agent štír je zklidnil. Chvíli se nic nedělo. Potom 
uslyšeli klepání znovu. Otevřeli dveře a uviděli 
 
 Pokračování příště 
                                                      Prcek, Zůza, Ponožka, Locika 
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Člověk co získává peníze pro středisko 
 
Činnost je to taková nárazová, jednou za čas se někde objeví nějaká 
dotační výzva, do které by mohla spadat činnost 
střediska a tak je dobré, když toho využijeme a o ty 
peníze zažádáme. 
Pravidelně žádáme o dotace Magistrát města Brna a 
MČ Židenice. Občas i Jihomoravský kraj. Žádosti 
vypadají docela podobně, instituce co nám jsou 
ochotné dát peníze většinou zajímá co a jak děláme 
a hrubý rozpočet naší celoroční činnosti. Na základě 
žádosti se pak rozhodnou, jakou částku nám přidělí. 
Teď jak to vypadá prakticky: Většinou si dost na 
poslední chvíli si vzpomenu, že například Magistrát 
bude vypisovat granty na následující rok. To pak 
musím oslovit Viléma, aby na středisku zjistil na co 
budou potřeba peníze. Od oddílových vedoucích 
zjistím programy činnosti na následující rok a to co se ve středisku 
povedlo v roce předcházejícím. Pak oslovím Petráka aby mi poslal počty 
registrovaných členů dle věku a  postahuji zajímavé fotky z našeho webu. 
Informace dám dohromady, vyplním všechny předepsané formuláře a 
Viléma poprosím o nutná potvrzení. Pak to také s Vilémem ještě 
několikrát upravíme podle toho, co mi kde najde za chyby  Žádost pak 
Vilém nebo Káťa odevzdají na příslušném úřadě a napjatě očekáváme, 
kolik nám na činnost dají. 
Peníze se dají získávat samozřejmě i od soukromých subjektů, různých 
nadací a nebo dárců, kterými mohou být klidně i rodiče a nebo přátelé 
oddílů, tady si myslím, že máme ještě hodně co zlepšovat. 
Ráda bych také využila tento článek k takové malé výzvě: pokud by se 
kdokoliv chtěl dozvědět více o tom jak se projekty píšou, zkusit nějaký se 
mnou napsat, nebo by měl zajímavý zdroj financí, tak mi napište, 
zavolejte a domluvíme se, sejdeme a můžeme na shánění financí začít 
pracovat spolu! (tel: 732 581 505, danatravnickova@seznam.cz) Doufám 
také, že se v tomto roce povede udělat setkání s roverským kmenem, 
kde bychom toto téma probrali a třeba využili a společně napsali žádost 
na nějaký roverský projekt. 
Díky všem zmíněným v článku za spolupráci a Šmako za urgence! 
Véla 

mailto:danatravnickova@seznam.cz
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PLÁN AKCÍ NA 2. POLOLETÍ 2017/2018 
 
ÚNOR 
14. 2. – oddílovka – Esty a Hruška 
18. 2. – brigáda na Chlébském 
24. 2. – plavání – Chiquita 
 
BŘEZEN 
3. 3. – městská hra – Mate, Esty, Tutek 
7. 3. – oddílovka – Lemon, Eliška 
16.–18. 3. – výprava – (Mate, Lucka) Simča 
25. 3. – brigáda na Chlébském 
27. 3. – dobročinná akce – Lucka 
 
DUBEN 
4. 4. – oddílovka – Chiquita, Lucka 
7. 4. – výlet pro rodiče – Simča, Sheia  
20.–22. 4. – družinové výpravy 
27. 4. – softball s klukama – Šimi 
27. 4. – Veselý pátek – Stefi 
 
KVĚTEN 
2. 5. – oddílovka – Lemon, Šimi 
5. 5. – Závod vlčat a světlušek 
10. 5. – piknik – Chiquita, Stefi 
19. 5. – ReTex – Lemon, Eliška 
26. 5. – výlet a přespání – Hruška, Dáda 
 
ČERVEN 
2. 6. – Dětský den – Simča, Martin 
6. 6. – oddílovka – Esty, Dáda 
9. nebo 10. 6. – brigáda na Chlébském 
16. 6. – noční hra – Eliška, Dáda 
16. 6. – Lamacentrum pro světlušky a benjamínky – Bláňa a Lucka 
 
ČERVENEC A SRPEN 
30. 6. – 14. 7. – tábor  
25. 8. bouračka tábora 
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