
Červen/15 

Slovo šéfredaktorky  
Konec dalšího školního roku je za dveřmi a přichází (po 

pravdě sem vtrhl, jakoby se nechumelilo) čas nestíhání. 

Červen je pro tohle typický. Ať už ve skautu, škole či 

kdekoli jinde, je to tak. Bez diáře nedám ani ránu a co si 

nezapíšu, jako by vůbec neexistovalo. Ach ta papírová 

paměť. A ať tady nevykládám jen o mých problémech, 

chtěla bych velice poděkovat všem, co se na letošní Bílé 

Směsi podíleli. Jsem velice hrdá na všechny z vás, které 

pravidelně každý měsíc přispívají svými úžasnými 

rubrikami. Je pro mě radost je nejen číst, ale také se s Vámi 

všemi o ně podělit. Byl to krásný rok a nemůžu se dočkat 

toho dalšího! 

Mate   

 

Co nás čeká v červnu? 

 3. 6.  Oddílovka  

 6. 6.   Dětský den 

 5. – 7. 6. Svojsíkův závod   

 9. – 14. 6. Obrok 

 20. 6.  Plavání 

 4. – 18. 7. Tábor 

 

Slovo vedoucí 

Už je tu zase červen, což už je skoro červenec, a to už jsou 

téměř prázdniny! Pevně doufám, že ve škole už máte vše-

chno odbyto, učitelé nezlobí a chodíte na zmrzku, a pokud 

ne (ale i pokud jo), tak už se možná jako já nemůžete doč-

kat tábora. Konečně vypadnout pryč, nezaobírat se hlou-

postmi, dýchat vzduch bez příchuti benzínu, vyndávat 

slimáky z holínek a prostě taková ta táborová romantika…  

Nedávno jsem měla úžasnou možnost povídat si s člově-

kem, který začal skautovat asi tak před osmdesáti lety.  

A co nás, účastníky besedy, kteří s datem narození nejdou 

pod rok 1990, rozesmálo, byla slova: „Ale to vůbec nejsou 

tábory, co vy dneska máte. Na dva nebo na tři týdny, to 

člověk vůbec nestihne zapomenout na město, a už je zase 

doma. My jsme jezdili minimálně na měsíc, a pak jsme 

třeba ještě týden jeli zpátky na lodi. Ani jsme dopředu 

nevěděli, kdy se vrátíme.“ Jasně, ale kdo si dneska může 

 



vzít měsíc dovolenou (ale kdo si ji mohl vzít tehdy?), nebo vynechat příležitost 

měsíc si někde brigádničit, a hlavně, jak pak má člověk stihnout moře, další tři 

tábory, obě babičky, soustředění a na závěr možná ještě jednou moře? Jenže 

když jsme se nad tím trošku zamysleli, museli jsme uznat, že má vlastně pra-

vdu. A že to muselo být fakt supr a naše tábory těm dřívějším nemůžou sahat 

ani po kotníky. Ale co naplat, musíme si vážit toho, co vůbec máme. Za pade-

sát let možná budou skauti jezdit na pětidenní tábory a připadat si jako největší 

robinsonové světa. Takže aspoň tu čtrnáctidenní chvilku, která nás čeká, si mu-

síme patřičně vychutnat! 

 

Vaše Bláňa, na tábor se těšící  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S Neználkem na Měsíci 

 

S Neználkem na Měsíc nás jelo docela málo. Nejdřív jsme 

hledaly raketu. Zavázaly jsme si oči a mezi stromy, kde byly 

napnuté provázky, jsme hledaly strom (raketu), na kterém 

byly přivázané šišky. 

A potom jsme šli spát. Hned ráno nás přišly vzbudit, že se 

máme převlíct a jít ven. Tam už byla připravena snídaně. Ale 

ona to nebyla obyčejná snídaně! My jsme totiž byly otočené  

i s židlí o 90° (židle ležela na zemi). A potom byl samozřejmě pochod. Luštily 

jsme morseovku. A když Mate se Sheiou zavolaly "NOVINÁŘI", tak jsme se 

schovávaly, aby nás nenašly. 

Když jsme se vrátily, už se stmívalo. Hrály jsme spoustu her a dělaly jsme uzly, 

když tu na jednou vrazila do dveří udýchaná Mate, která nám oznámila, že 

Burger je uvězněn na ostrově hlupáků. Dostávaly jsme se přes stráže, píchaly 

jsme balónky a nakonec jsme osvobozovaly  Burgera, přivázaného ke stromu. 

V balóncích byla semínka, která jsme v den odjezdu zasadily. Před odjezdem 

jsme se stavily ještě v cukrárně. Strašně se mi to líbilo. Ponožka. 

 

 

 



Družinová výprava Konvalinky 

Dne 22. 5. jsme se s Peťou, Ivčou, Popelkou, Barčou  

a Kájou potkaly na Židenickém nádraží. Potom jsme 

jely vlakem do Adamova, kde jsme se ubytovaly na 

faře. Tam pak přijela i Natka. 

Zahrály jsme si hru: rozdělily jsme se na dvě 

skupinky po třech. Peťa nebo Natka nám řekly např.: 

dvě nohy, čtyři ruce a jedna hlava, a my jsme udělaly 

sochu a tyto části těla jsme měly mít na zemi. 

Další den jsme hrály dvě hry. První: dostaly jsme 

mapu a na vyznačená místa jsme měly dojít a vyfotit si je. Také jsme měly  

u sebe meč, a když jsme se s někým potkaly, tak jsme si daly souboj a ten, kdo 

prohrál, tak čekal 2 min. 

Také jsme si zahrály něco jako lodě. 

Večer jsme se podívaly na film: PERCY Jackson zloděj blesku. 

Výprava se nám moc líbila a těšíme se na další!!! 

         Pocahontas, Motyčka 

 

24. dubna = DEN V KROJI - sv. Jiří 

Ten to den jsme se ráno sešly u Kessie doma, protože jsme měly vyučování na 

devátou. Jakmile jsme naráz vešly do školy, tak na nás všichni zírali jak spadlí 

z višně. Všichni se nás ptali, co to máme na sobě. A tak jsme to musely všem 

podrobně vysvětlovat. Dokonce ani učitelky nic netušily. 

Učitelka z tělocviku nám dovolila v kroji i cvičit, abychom všem mohly říct 

něco o skautu a o kroji. 

Odpoledne jsme chodily po Židenicích a rozdávaly jsme lístečky, co jsme si 

den předem vyrobily. Tak teda doufáme, že do skautu přibydou noví členi 

Den v krojích se nám moc líbil.      

Pocahontas, Motyčka a Kessie 

 

NAPIŠ DO LATRÍNOVÉ BÍLÉ SMĚSI 

Ani na táboře nám nesmí chybět. A protože latrína je nejlepší místo, kde si 

v klidu počíst, Bílá Směs bude viset právě tam. Můžeš přispívat naprosto 

čímkoli. Srandovní historkou, hromadou vtipů, obrázky či křížovkou. Tak 

neváhej a do 26. 6. pošli na mail bilasmes@centrum.cz své příspěvky  

Odměna tě nemine!  Mate 

 

Lemonovo fenomenální VOKNO 

Ahoj, vítám vás, u letos již posledního Lemonova VOKNA. Doufám, že vám 

moje miniokénko dalo aspoň něco nepatrného do života. Bohužel jediný, kdo 

mi napsal do posledního čísla, byla Šmako, za což jí velice děkuji a vážím si 

její zvídavosti.  Tak dost už bylo řečí, jde se na to. 



-Víte, že Havajská abeceda má jenom 12 písmen? 

-Víte, že žena spotřebuje v průměru za svůj život 2,7 kg rtěnky? 

-Víte, že žáby nepijí? (absorbují vodu přes kůži) 

-Víte, že dalmatíni jsou při narození vždy bílí? 

-Víte, že Saudská Arábie nemá žádné řeky? 

 

Šmako: Proč těhotné ženy zvrací? 

Milá Šmako, 

Cituji amerického vědce Samuela Flaxmana: „Pokud by ranní nevolnosti byly 

jen vedlejším příznakem zdravého těhotenství, potom by měly provázet všech-

na dobře probíhající těhotenství. To se ale neděje." Dříve se předpokládalo, že 

by ranní obtíže mohly být zapříčiněny "bojem" mezi matkou a embryem o tě-

lesné zdroje. Kdyby to však byla pravda, pravděpodobně by se tak dělo i u ji-

ných savců. Podívejme se na to ale trochu jiným pohledem. Vědci zkoumali, 

čím je nejčastěji spuštěna ranní nevolnost a mezi hlavní příčiny zařadili: 

- pohled, zápach nebo chuť masa a zeleniny s výraznou chutí 

- alkohol a cigaretový kouř 

Tyto příčiny nahrávají domněnce, že ranní nevolnosti slouží jako ochrana 

matky a plodu před nebezpečím skrytým v potravě.  

 

„NEJZNÁMĚJŠÍ SOUHVĚZDÍ“ - PLEJÁDY 

Tak a je tu poslední díl této rubriky. Tentokrát tu bude něco málo o Plejádách. 

Plejády nejsou souhvězdí, ale je to hvězdokupa. Možná Plejády znáte pod náz-

vem Kuřátka či 7 sester. Najdete je u souhvězdí Býka, kterého můžete vidět na 

severní obloze, od Července do Dubna. 

Zajímavé je že pouhým okem můžeme 

vidět 6 až 10 hvězd, ale v Plejádách jich 

je přes 1000. No a samozřejmě tu je i 

jedna kratší báje: Plejády původně byly 

mořské nymfy, dcery titána Atlase, které 

Zeus na jejich vlastní žádost proměnil 

v holubice (řecky peleiades). 

PS: Uvidíte-li šest Plejád, máte dobrý 

zrak. Výborný zrak jich rozpozná více - 

až deset. 

Stefanie  

 

Hádanky a hlavolamy 

Jelikož je další měsíc, máme pro vás nový hlavolam a hádanku!!! A taky jedno 

Řešení: hlavolam: Potřebuješ přejít přes příkop k hradu. Máš na to dvě stejně 

dlouhá prkna, ale ani jedno nedosáhne přes příkop až k hradu. Jak položíš prkna 

tak, aby ses dostala k hradu?    



        

                                PŘÍKOP 

 

              HRAD            

       

      

    

      

 

Pocahontas, Motyčka 

 

 

Tutkův srdcervoucí příběh! 

Byli jsme na radě a schůzce, kde se řešila výprava skautů a skautek a nyní se 

ocitáme ve vlaku, který nás zaveze až do města, kde se bude tato akce 

nacházet... 

Seděla jsem společně s Drobkem, Janou a Mitty úplně vzadu v posledním va-

gónu. ,,Ale já to prostě nechápu!“ smála se Jana. ,,Jak je doháje možný, že 

všechny probudil, poděkoval za pomoc a pak hnedka usnul?“ ,,No mě se neptej, 

je to případ sám o sobě!“ Řekla Mitty. Achjo, teď ji bude těžký uklidnit... 

,,Šako, máš ty dopisy, že jo?“ podívala se na mě vážně Mitty. ,,Jo, mám.“ 

,,Můžu je vidět? Potřebuju vědět, jak to probíhá a kdy za mnou děcka době-

hnou...“ ,,Počkej, tys na tý radě nebyla? A nikdo ti nic neřekl?" Zavrtěla hlavou. 

Podala jsem jí dopisy a Dan přišel za náma. ,,Jano, bylo by možný, aby jsi zů-

stala s Bunkrem a Miki na stanovišti? Ono by to dělalo hroznej binec, kdyby 

ses naje-dnou stala císařovnou...“ ,,Jo, v pohodě, ale kdo ji pak bude hrát?“ 

,,Mimi.“ ,,Jo, tak jo.“ Usmála se na něj a Dan odběhl pryč. Je to tak, že děcka 

budou v týmech a do-stanou dopisy s mapou a v těch dopisech mají v šifrách 

napsaný názvy ulic, na kterých jsou stanoviště a tam musí splnit úkoly, aby se 

dostali až za císařovnou. ,,Heh? Co je?“ Jana si všimla vražed-ného pohledu 

Drobka. ,,Uhm, promiň, nemůžu za to, že se se mnou baví...“ ,,Zmlkni! To by 

nám Šaka mohla vyprávět, co má s Piškotem, co?!“ řekla na-štvaně Drobek (je 

to Jahodina sestřenice a jedna z jejích nebližších přátel). ,,Co to meleš?!“ Nějak 

mi uniká logika její otázky... ,,Všichni víme, co pro něj jsi.“ ,,Cože?!“ ,,I Ja-

hoda to ví.“ Nechápala jsem. ,,Ve tvé společnosti se chová jinak. Takže, dovol 

mi změnit otázku. Co pro tebe teď znamená?“ Minuta ticha. Vystoupili jsme na 

jednom zapadlém nádražíčku, i když má být to město podle mých informací 

velké. ,,Hej, děcka, jdeme! A nechoďte po kraji!" Zavolala jsem na všechny  

a počkala, až všichni odejdou, abych mohla jít poslední. Vytáhla jsem z kapsy 

papír, abych se podívala na rozdělení týmů. Cesta byla dosti krátká a už jsme 

byli na faře, Jana něco řešila a my jsme si vzali děcka pryč a dali jim dopisy. 

Rozeběhli se do všech koutů města a já jen doufala, že už jsou stanoviště 



přichystána. Měla jsem z téhle výpravy dobrý pocit a hlavně jsem si ji chtěla 

užít, protože jsem byla nadšená z programu a těšila jsem se, až si zahraju ninju, 

co bude chtít ukrást tajemný pergamen, co vlastní císařovna. Zabrněl mi mobil. 

,Sako, mame problem! Nemam klice od fary a Drobek potrebuje lekarnicku!' 

Janča píše. ,Co se stalo?!' ,Dost osklive spadla a je cela odrena. Nevis, kdo by je 

mohl mit?' ,Nwm, zabehnu za Mitty.' ,Ok.' Běžela jsem za ní, abych zjistila, že 

je nemá a poslala mě za Andy. Probíhala jsem náměstím, uviděla jsem Miki, 

která by měla být s Bunkrem a ta mě poslala na faru, že by tam měl někdo být. 

,,Myslíš?“ ,,Jo, Janča posílala smsku více lidem.“ ,,Aha..“ Chtěla jsem Drob-

kovi pomoct, tak jsem rychle běžela na faru, ale nikdo tam nebyl. Stála jsem 

čelem ke zdi a nevšimla jsem si jdoucího Piškota. ,,Takže ty asi ty klíče ne-

máš...“ Lekla jsem se ho. ,,N-ne... 

Nemám…“ ,,Ach jo, doufám, že 

tam mají aspoň vodu...“ ,,Jo, 

celkem se o ni bojím...“  

,,V klidu, nemusí volat 

záchranku.“ ,,Jo...“ Usmála 

jsem se. Vzpo- mněla jsem si, 

co mi říkala Drobek ve vlaku. 

Proč se tím trápit? Jsme bývalí spolu-

žáci, skauti a rádcové, nevím, kam tím mířila. 

,I Jahoda to ví.' Ale… Co tím doháje myslí? ,,Děje se 

něco?“ ,,Ne... Ah, docela se ochladilo, tak si pak vezmi 

bundu, jo?“ ,,Proč se o mě tak staráš?“ Řekl sladkým hlasem Piškot. ,,Huh? Tak 

jen nechci, abys byl nemocný, to je toho...“ ,,Dávej na sebe pozor, jinak se roz-

krájíš pro ostatní...“ ,,Já jsem v pohodě! Ty svoje moudra si říkej někomu ji-

nýmu!“ ,,Jo, třeba Drobkovi, co?“ ,,Proč do toho pleteš Drobka?“ Nadechl se 

pro odpověď, ale pak se jenom usmál. ,,Protože České dráhy.“ Překvapeně jsem 

se na něj podívala. Slyšel to? Přišel ke mě blíž. ,,Chci slyšet odpověď na tu po-

slední otázku, co ti Drobek dala.“ ,,Proč si všichni vyměňujete pohledy a mlu-

víte tak strašně divně? O co tady jde? Proč mi nikdo nic neřekne?!“ ,,Asi na to 

musíš přijít sama.“ ,,Proč mi to neřeknete normálně? Nemám tušení, o co tady 

jde.“ zabručela jsem. ,,Zdá se, že to vůbec nechápeš.“ ,,Nechápu!“ Na chvíli se 

odmlčel. ,,Já myslel, že jsem to na městské hře dal dost najevo.“ ,,A jako co?!" 

Zase mlčí. Bomba. Najednou mě obejmul a nepustil mě, i když jsem sebou cu-

kala. ,,Co si myslíš, že děláš?! Pusť mě! Jestli nás takhle někdo uvidí, bude to 

malér!“ Vzpomněla jsem si na Jahodu. ,,A co Jahoda? Co jí mám teď říct?!“ 

štěkla jsem na něj. ,,Nevím.“ ,,Ty bezcitnej-“ chtěla jsem mu dát facku, ale 

chytl mě za zápěstí. ,,Proč mě musíš pořád mlátit?“ ,,Je to hnusný, víš?! Jahoda 

tě má ráda!“ ,,Nevím, co je na tom hnusnýho mít někoho rád.“ ,,Jahoda mě 

bude nenávidět!“ ,,Mluvil jsem s ní. Má větší starosti, než mě.“ 

 



KONEC (...možná...) 

Tutek 

 

 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

1. Je jich 10, nebo 5. Skautky a světlušky se podle nich mají řídit 

2. Vedoucí oddílu 

3. Šéfredaktorka Bílé směsi 

4. Páté slovo ve světluškovském slibu 

5. Družinky vedou … 

6. 10. skautský zákon: Skautka je … 

7. Šesté slovo ve skautském slibu. 

8. 16. 5. 2015 byl: Výlet se … 

9. Zakladatelka našeho oddílu se jmenuje … 

Pocahontas 

A v červnu slaví narozeniny: 

1. Esty 

11. Emička 

11. Natka 

28. Mánička 

 

Nejkrásnější narozeniny přeji! 

 

 

 


