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Slovo šéfredaktorky 
Podzim už máme tady a oddíl je v plném proudu. Máme za sebou několik 
prvních akcí letošního roku a minimálně já z nich mám velkou radost. Ale 
z Bílé Směsi už tolik ne. Začíná se tento neobyčejný časopis stávat 
opomíjenou součástí povědomí všech. Proto jsem si dovolila pár změn. Na 
titulní straně vždy najdete pár obrázků, které budou definovat aktuální 
číslo. Schválně, jestli ve všech najdete onen smysl. 
Krom změn v grafickém designu našeho oddílového časopisu je ve světě 
nespočet změn jiných a dovolím si říct, že o dost závažnějších. Jak se k nim 
stavit? Jak si utvářet názor? Kde čerpat informace? A kdo má vůbec 
pravdu? Na tyto otázky bohužel já odpovědět neumím, ale budu se o to 
snažit o pár stránek dále. Nyní bych předala ráda své slovo naší drahé 
vedoucí. 

Mate  

Slovo vedoucí 
Drazí, milí a vážení! 
Když jsem tak přemýšlela, co by se nejlépe hodilo napsat k říjnovému 
vydání Bílé směsi (a mimochodem jsem si uvědomila, že říjnové slovo 
vedoucí píšu úplně poprvé), došla jsem k tomu, že by nebylo vůbec špatné 
se takhle něčím pochlubit. Nemá se to. Ale já bych se chtěla pochlubit 
něčím, co jsme vlastně vyvedli my všichni dohromady. A to mi nepřipadá 
jako nějaké nepěkné vychloubání, tak jsem si to povolila.  Oč tedy jde? 
Možná ani nevíte, že existuje něco jako Hodnocení kvality oddílu. To si 
takhle všechny vedoucí sednou k popcornu a vyplňují dvě hodiny krátký 
dotazníček, ve kterém jsou otázky na různé věci o našem oddíle v uběhlém 
roce, tedy v roce 2015. Nikdo to nekontroluje, hodnotíme se pěkně samy. 
Takže jsme samozřejmě mohly všude zaškrtnout, že jsme veskrze 
dokonalý, báječný a nejlepší oddíl, kde všechno šlape jako hodinky a v 
ničem nemáme slabá místa. A představte si, my jsme to neudělaly (ale 
samozřejmě jsme to měly chvíli v plánu), a přesto nám vyšlo, že naše 
hodnocení je DOBRÉ, na 79 % (a to je velmi blízko 100 %)! A abyste byli v 
obraze, tak nejlepší hodnocení je HODNĚ DOBRÉ, k čemuž nám na 
výsledkovém grafu chyběl asi tak milimetr. No a připadalo by mi velmi 
sobecké nechat si pro sebe, že máme potvrzeno různými grafy, tabulkami a 
tajemnými výpočty, jak jsme super. Protože super jste všichni vy, co si 
tohle právě čtete, co vám to čte maminka, nebo si to vůbec nikdy 



nepřečtete, ale jste prostě nenahraditelnou částečkou našeho DOBRÉHO 
oddílu. Hurá!!! 

Bláňa 

Tento měsíc nás čeká…? 
11. 10.  Sbírka 
17. 10.  Filmový maraton pro skautky 
17. 10.  Divadlo pro světlušky a benjamínky 
28. – 31. 10.  Podzimky 
 

FILMOVÝ MARATON pro skautky 
 
bRáda se koukáš na filmy? A baví Tě je sledovat 
ještě s někým dalším? Pak tu mám skvělou 
možnost právě pro Tebe! :) Stačí přijít 17.10 na 
klubovnu v 18:00 s dobrotama ke sledování, 
věcma na přespání a super náladou a můžeme 
začít! :) Čeká nás spousta zábavy a super filmů! 
:) 
 
Na všechny skautky se těší  Lucka (774 985 205) a Bobo(774 524 509) 
 

Sbírka pro uprchlíky 11.10. 
 
Jak jste jistě postřehli, v posledních 
týdnech do Evropy míří uprchlíci ze 
zemí Blízkého východu a severní 
Afriky (Sýrie, Irák, Eritrea,...). Jsou to 
lidé, kteří byli donuceni odejít ze 
svých domovů a mnohdy téměř bez 
ničeho se vydat do neznáma, protože 
se ve své zemi, kterou zmítá válka, 
bojí o své životy. 
 
Tato situace nás jako skauty 
nenechává chladnými a rádi bychom 
těmto lidem pomohli. Proto jsme se rozhodli uspořádat sbírku. Řekněte 



tedy všem příbuzným, kamarádům, známým, ať prohrabou skříně, 
prohledají sklepy a přidají se k nám. 
 
Kdy a kde: 11. října od 10:00 na klubovně 
 
Co sbíráme: 
 

 Trvanlivé potraviny a balená voda 
 Hygienické potřeby (nejlépe v malých lahvičkách), dámské vložky 
 deky a přikrývky, karimatky 
 spacáky, stany 
 teplé oblečení všech velikostí 
 zdrav. potřeby (náplasti, desinfekce, obvazy), hračky 

 
Libor 
 

Tato akce se koná pouze pro světlušky. 
 



Podzimky s Indiana Jonesem 
Máš ukončenou první třídu? Toužil/a jsi vždycky po dobrodružství? Máš 
dostatek odvahy nebo logického myšlení? Pak Indiana Jones hledá právě 
tebe do svého týmu na novou dobrodružnou výpravu mocným kamenem 
osudu!! 
Sraz: ve středu 28. 10. v 8:40 na hlavním nádraží (vlak odjíždí v 9:13!!) 
Návrat: v sobotu 31. 10. v 18:45 taméž 
Cena: 500 Kč (za dopravu, stravu a další výdaje za dobrodružnou výpravu; 
ubytování, tj 300 Kč hradí středisko) 
S sebou: spacák, prostěradlo, teplé oblečení a boty, blok, psací potřeby, 
šátek, uzlovačku, KPZ, deník, svůj vlastní středeční oběd (prvním jídlem 
bude středeční odpolední svačina), buchty na čtvrteční snídani a 1 cibuli 
Ubytovaní budeme na skautské základně v Domašově nad Bystřicí 
 

Na všechny se moc těší Naty (731 337 308), Martin (725 269 979) a Kevin 
a další 
 



Ohlédnutí za minulým měsícem… 
Tentokrát to bude velice kratičké, protože mne zklamává čím dál více lidí, 
budu si na Vás muset řádně posvítit! Proběhly již tradiční Strašidýlka na 
Bílendě, troufám si říct, že velice úspěšně. Dále jste se mnozí vydali na 
zahajovací výlet celého oddílu a abych nezapomněla, Bledule prožily 
víkend v naší matičce Praze a Tutek nám sdělí, jak taková výprava Brňaček 
do Prahe probíhá. 
 

Výprava do Prahy! 
Dne 11. 9. jsme se sešli u Grandu, abychom mohli odjet na dlouho 
očekávanou výpravu do Prahe. Já se Zippy jsem jela posilovým busem a v 
Praze jsme byly asi o půl hodiny dřív než zbytek. Když jsme byli všichni, 
vydali jsme se na metro, což pro nás bylo úplně normální. Došli jsme na 
nádhernou klubovnu, kde ta klučičí vypadala trošku jako divadelní sál. 
Bobo s Luckou nám řekly, ať se převlečeme do gangsterskýho oblečení, 
vzaly nás do holčičí klubovny a najednou nás tam zamčely. Na stole byla 

krabička se 
zámkem, dva 
papíry se 
španělským textem 
a na židli byl daťák. 
Asi za půl hodiny 
jsme přišli na kód a 
pustili nás ven. Pak 
jsme si venku 
zkusili přepadnout 
banku. 
V sobotu jsme 

prošli celý centrum - od Karova mostu k orloji přes Pražský hrad k 
Vyšehradu. Večer jsme si připravovaly šablony na sprejování a těšily se na 
vykradení banky. V podchodu byly papíry, na který jsme sprejovaly, ale 
najednou nás začala honit banda, které ta zeď patřila. Jenže pak jsme se 
dozvěděly, že nám Jackova banda obsadila celý Brno kromě Židenic. 
Rozhodly jsme se, že další den odjedeme do Brna a do deseti měsíců 
získáme naše území zpět. 
Pak jsme oslavovali narozky Hrušky, Bobo a Elišky. 

Tutek 



 

Something new… 
 

 
 

Zprávičky ze střediska – červenec, srpen 
-O letních prázdninách naše středisko uspořádalo dívčí a chlapecký letní 
tábor v Kostelní Myslové u Telče 
 
-V areálu naší klubovny přibyly nové lavičky, houpačky a další herní prvky 
 
-Činovníci z našeho střediska letos poprvé v historii pořádají rádcovský 
kurz pro budoucí brněnské rádkyně a rádce 
 
Zapsal Štěpán, zástupce vůdce střediska 
 

Zrozeniny v říjnu slavící 
 
 
3. 10.  Chiquita 
5. 10. Julča  
 
 
 
 



Co je to migrace a proč se o tom teď pořád 
mluví? 

Myslíš si, že tohle nemusíš řešit, protože jsi dítě? Že tohle přece řeší jen 
dospělí? Že tomu stejně nerozumíš, tak se do toho nebudeš motat, a že si o 
tom raději nic myslet nebudeš? Pokud ano, prosím Tě, dobře si to rozmysli! 
I když jsi malá, tvůj názor má hodnotu. Jistě jsi už slyšela mezi rodiči, ve 
zprávách nebo ve škole něco o „uprchlících“.  
Co to vlastně je migrace a kdo je to imigrant? Migrace je stěhování skupin 
lidí do jiného místa, než odkud pochází. A imigrant je tedy člověk, který 
migruje z cizí země k nám. 
Mluví se o tom tak hodně, protože se to děje dnes. Zrovna teď. Dělo se to 
vlastně od začátku lidstva, ale teď je to v takové míře, že lidé neví jak 
se k tomu stavět. 
Ptáš se, proč se lidé chtějí stěhovat ze svých domovů k nám? V některých 
zemích ne tak daleko od nás zuří teď bouřlivá válka a obyčejní občané 
(jako jsme my tady v České republice) jsou kvůli tomu v ohrožení. Každý 
den, který stráví v tak nepříjemném prostředí, jim hrozí smrt. A ne vždy se 

dá nepřátelům postavit, proto jim 
nezbývá nic jiného než utéci pryč. 
A nejblíže jejich zemím je právě 
Evropa, která teď musí čelit tak 
velkému náporu lidí v nouzi. 
Spousta Evropanů  se bojí 
neznámých lidí. To je v pořádku, 
každý má na strach právo, zvlášť 
když jde o něco neznámého, je 
třeba si ověřit informace, abychom 

se mohli přestat bát. Ale spousta lidí místo toho, aby si ověřovala 
informace a přestala se bát, svůj strach přenáší do nenávisti vůči těmto 
lidem v nouzi. Proto i Vás, děti, žádám, abyste si všechny zprávy, které se 
k vám dostanou, přebrali v hlavě a utvořili si vlastní názor a zkusili si říct, 
proč si to myslíte.  
Nehledě na to, že jako skauti chceme dělat svět lepší a s nenávistí to nejde. 
Proto máme nyní možnost aspoň povrchně pomoci těmto lidem v nouzi, 
tak přijďte v neděli 11. 10. a přineste věci, co už doma nepotřebujete těm, 
kteří je využijí. (viz. pozvánka výše) 

Mate 



 
 
 
 
Vždycky jsi snila BÝT NOVINÁŘKOU? Nyní máš jedinečnou možnosti si 
splnit sen. Dávám proto prostor všem vášnivým literátům: Vymyslete si 
vlastní rubriku!  Můžeš přidávat, cokoli Tě napadne. Od vtipů pře příběh až 
ke skautskému okénku. Stačí jakékoli své nápady zasílat každý měsíc týden 
před oddílovou na e-mail: bilasmesentrum.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baví tě VÝTVARNÁ ČINNOST? Můžeš přispívat každý měsíc (nebo 
minimálně jednou za čas) komixem či obrázkovým příběhem! Stačí své 
výtvory zasílat každý měsíc týden před oddílovou na e-mail: 
bilasmesentrum.cz. Nebo můžeš navrhnout nové ikony různých stálých 
rubrik (slovo šéfredaktorky, slovo vedoucí, pozvánky na akce, ohlédnutí za 
minulým měsícem, zrozeniny,..) Návrhy stačí poslat na e-mail: 
bilasmesentrum.cz. 
 



 

28. září - Den české státnosti 
Počínaje druhým tisíciletím si Česká 
republika v rámci Dne české 
státnosti připomíná 28. září smrt 
svatého Václava, jednoho z prvních 
Přemyslovců. Kníže Václav, který žil 
na počátku 10. století, se zasadil o 
christianizaci raného českého státu, 
a přestože vládl relativně krátce, 
obestřela jej po mučednické smrti 
aura ochránce a patrona země.
  
Václav byl zavražděn ve Staré 
Boleslavi údajně v pondělí 28. září, 
které připadá na roky 929 nebo 935. 
Ačkoli se historici a kronikáři po 
staletí přikláněli spíše k první 
variantě, pozdější objevy dávají za 
pravdu převážně verzi s rokem 935. Dnes zdobí vyobrazení svatého 
Václava mimo jiné dvacetikorunovou minci. Sochy českého patrona se 
nacházejí na Václavském náměstí nebo uvnitř Svatovítského chrámu a na 
Karlštejně. Na jeho počest se 28. září koná ve Staré Boleslavi Národní 
svatováclavská pouť.  

 



RÁNA    

s MATE 
Jsem Mate. Dost možná mě znáte. 

Tak trochu mám pod palcem celý tento časopis. Ale doposud 

jsem si v něm nenašla místečko pro sebe samou. Ale dnešním 

ránem jsem se oficiálně rozhodla, že si pořídím svou vlastní rubriku. 

Ráno od rána jsem byla čím dál více rozhodnutá. 

Abych přešla k věci, moje rána jsou zkrátka dosti podivná.  

Přesvědčuji se o tom několikrát do týdne. A to hlavně při mé cestě 

do školy. Protože mezi tím, než se 

já vyhrabu z postele a vkročím do 

budovy mého studijního prostoru 

se dějí věci někdy srandovní, jindy 

děsivé nebo prostě divné. A o ty 

bych se s Vámi ráda podělila.   

Dnes je úterý a to můj rozvrh 

začíná velice libě až devátou 

hodnou ranní (ne jako obvykle 

v osm nula nula). Ale protože jsem 

nebyla dosti připravená čelit 

testům, rozhodla jsem se vstát jen 

o málo později než na osmou 

hodinu. Vstávání mi i přes velký 

spánkový deficit nečinilo nijak velké obtíže (čemuž se 

mimochodem divím doteď, protože to bývá můj každodenní boj). 

Proběhla řada mých ranních rituálů jako čištění zubů, mytí vlasů až 

po snídani, kdy už jsem byla vcelku probuzená. Můj táta už taky 

vstával do práce. Nikdy nechápu, jak to jen dělá, ale on se stihne 

vypravit za třetinu mého času. Takže já jsem si ještě dělala 

svačinu, když on už se chystal k odchodu. Stál u dveří a loučil se se 



mnou. Hned jakmile otevřel dveře od našeho skromného bytečku, 

rázem se přes chodbu řítilo černé stvoření až do kuchyně. Byla to 

kočička s bílými tlapkami a zjevně se jí u nás líbilo jako doma. 

Procházela se hrdě po naší kuchyni, když mi problesklo hlavou, že 

to bude nejspíš kočka našich 

sousedů, co bydlí pod námi. A 

protože kočky mám moc ráda, se 

slovy jako „ťuťu ňuňu mitititi čičíí“ 

jsem čičnku vzala do náruče, že ji 

odnesu sousedům. Ani se nebránila, 

byla prostě zlatíčko. Nejraději bych se 

s ní mazlila až do dalšího rána. Táta už 

spěchal, tak jsme z bytu vyráželi 

zároveň, já nesla kočku sousedům a 

táta už opouštěl domov. Proto mu 

říkám: „Tati, hlavně nech dveře 

otevřené, ať nemusím zvonit.“ 

Kočku jsem předala sousedům, 

ale jelikož paní sousedová nejspíš 

měla ještě půlnoc, předání trvalo 

krapet delší dobu. Když jsem vyšla o patro 

výše k našemu bytu, se zděšením jsem 

zjistila, že táta i přes mou velkou 

prosbu byt zamknul, takže mi 

nezbývalo nic než zvonit na 

mého ubohého bratra, který se 

ocital v nejhlubších fázích 

spánku. Po delší chvilce se 

otevřely dveře a za nimi stojí 

něco na způsob mého bratra, 

ale s o něco zapšklejším výrazem 

než obvykle. Ani nic nechtěl vysvětlit a běžel 

pokračovat do postele.   

Ačkoli jsem si tedy budík nařizovala jakože na 

osmou hodinu, ani na devátou jsem nezvládla přijít včas. Tak snad 

příště. 

Mate 



 
 


