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Slovo šéfredaktorky 
Tak a máme tu květen, nebude dlouho trvat a je tu červen a pak už 
končí škola a pojede se na tábor, na který se všichni jistě těšíte!  
Někteří z vás už to možná  ví jiní ne, ale toto je má První bílá směs 
(mé jméno zjistíte, pokud si přečtete celé slovo šéfredaktorky ). 
Když se mě Mate poprvé zeptala, jestli tuhle funkci nechci převzít, 
byla jsem trochu v rozpacích. Na jednu stranu je to něco nového, ale 
na druhou stranu, je to přece jen velká zodpovědnost. Nakonec jsem 
však kývla a tak doufám, že článků od vás bude jen přibývat, abych 
se nenudila a bylo pořád co číst. Užijte si počteníčko. Vaše 
novopečená šéfredaktorka Šimi 

Slovo vedoucí 
Drazí! 

Téma mého květnového slova je úplně jasné. Nejde prostě nezačít 
jinak, než gratulací našim světluškám, které se bravurně zhostily 
letošního Závodu vlčat a světlušek! Získaly krásné sedmé místo 
z dvanácti, ale mnohem důležitější je, že to všechno zvládly 
s nadhledem a jako tým, který si pomáhá a nevyškrábe si oči, když se 
někomu něco nepodaří. No a taky si snad odnesly nějaké ty pěkné 
zážitky. To mi připomnělo některé moje závody, kterých jsem se 
zúčastnila, když mi to ještě věk dovolil. Na těch úplně prvních mi 
bylo maximálně sedm. Celou dobu jsem se strachovala, že nám 
strhnou body, protože jsem měla půjčený kroj od bráchy a bylo na 
něm jiné číslo oddílu. Pořád jsme utíkaly od stanoviště ke stanovišti 
a mě hrozně bolely nožičky. Ale pak už se to jenom zlepšovalo, 
protože závody začaly být s nějakým příběhem, takže to byla zábava, 
prostě jako hra. Nemůžu si vybavit skoro žádné disciplíny, ani 
umístění (většinou se nebylo moc čím chlubit, tak jsem to asi 
vytěsnila), ale co si pamatuji nejjasněji z mého posledního 
Svojsíkova závodu v roli účastníka je, jak už po vyhlášení výsledků 
sedíme všichni ve stanu a krmíme se zbylou polévkou z pytlíku, 
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samozřejmě neuvařenou, jen tak nasucho, se vší tou solí a éčky. 
Nejdůležitější životní okamžiky prostě v hlavě zůstanou  

Bláňa 
 

 

Tento měsíc se můžeme těšit na… 
4.5.    Oddílovka 

13. – 14. 5.       Noční LARP 

15. 5.                  Výlet pro světlušky a benjamínky 

28. 5.                   Dětský den 
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Květnoví oslavenci 
 

1. 5. Šmako  

4. 5. Ivanka  

26. 5. Míša  

19. 5. Janka  

15. 5. Sandra 

30. 5. Kessie,  
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Bílek 11. 4. 2016 
Kolem šesté hodiny jsme se sešli v klubovně. 
Když se světlušky a benjamínci dodívali na 
film 'V Hlavě', byli jsme na řadě my. Po 
dlouhém rozmýšlení se Peťa rozhodla, že 
pustíme 'So Undercover'. Film byl o Molly, 
která byla tajnou agentkou. Její otec, který 
byl trochu závislý na hazardních hrách, 
jednoho dne prohrál 17 000 dolarů. Proto se 
Molly přidala k FBI, aby získala peníze. Měla 
za úkol získat účetní knihy, které měla u 
sebe Alex, dívka, která chodila do takového 
spolku jménem 'Kappa'. Tam se měla Molly 
dostat pod jménem Brook. Zamiluje se do Nicholase a zjistí, že FBI, 
pro kterou pracuje, není vůbec FBI, ale jen chlap, který chce získat 
prachy. Nakonec všechno dobře dopadne. Celý film se nám moc líbil, 
určitě na další bílek zase půjdeme.            Léňa a Monča 

 

Výprava recenze#1 

Výprava vůbec nebyla za hledáním ztracených otazníků, nýbrž to 
byla výprava do říše divů. Náš úkol byl zachránit Alenku, 
Kloboučníka a zabít Červenou královnu, a tak osvobodit říši divů od 
její hrůzovlády. Přesně v 15:00 nás králičí dírou do říše divů spadlo 
deset zachránců společně s šesti vedoucími. Na místě jsme byly 
rozděleny do tří záchranných týmů pod vedením Stefi, Tutka a Zippy. 
Cestou na místo, které mělo sloužit, jako naše útočiště v říši divů 
jsme potkaly Kloboučníka, pro kterého si přišlo vojsko z karet, aby 
ho zajalo. Nám se podaři  lo vojsko obelstít a tak Kloboučníka 
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zachránit. Po zbytek odpoledne nás Kloboučník učil Futrovák a my 
jsme ho na oplátku naučily některé z našich her. Večer byl táborák a 
opékání špekáčků. Poté jsme se dívaly na film Alenka v říši divů. 

Další den jsme podnikly výpravu po říši divů. 
Po obědě jsme měly schůzku s Červenou 
královnou na hru kroket. Ovšem královna 
podváděla, a jelikož jsme prohrály, tak nám 
chtěla srazit hlavy. Musely jsme utéct. 
Dostaly jsme mapu říše divů a na ní byly 
zaznačeny místa, kde se nacházejí růže, které 
jsme měly posbírat. Ale po říši také chodily 
zlé karty, a když nás chytili, musely jsme 
zůstat stát na místě celých pět minut. Jednou 
za půl hodiny se objevila Alenka s extra růží 

pro tým, který k ní dorazil jako první. Takto jsme sesbíraly osm růží. 
Pak nám řekli, že musíme svést boj s draky, abychom si je získaly na 
svou stranu. K tomu jsme potřebovaly nasbírat bobule, které draci 
milují. Následovala večeře a pak jsme ulehly do svých spacáků. No 
ale představte si, že si tak spokojeně spíte ve spacáku, trochu se sice 
klepete zimou, která tam byla úděsná, ale dalo se to přežít. Když 
v tom vás najednou probudí znění děsivé hudby, se slovy rychle 
všichni pohněte, musíte jít, dělejte!!!! A vaše spaní je v háji. 
Kloboučník s tím tak nějak počítal a nachystal si pro nás šifry, které 
když vyluštíme, získáme kód k otevření tajemné skříňky, kde je 
napsáno jak zabít Červenou královnu. V neděli vše završil boj 
s královnou. Vyhrály jsme a tak osvobodily říši divů. Výprava byla 
fakt super, až na tu zimu v budově.    Poppy 

Výprava recenze#2 

Téma výpravy bylo Alenka v říši divů. Už ve vlaku jsme dostaly dopis 
od Alenky, ve kterém stálo, že potřebuje naši pomoc, protože je 
uvězněná v zámku srdcové královny. Podle dopisu jsme se měly sejít 
s Kloboučníkem, který nám měl předat další informace. Tak se i 
stalo. Když jsme se rozdělily do týmů, Kloboučník nám řekl, že se 
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Alence zdával sen o budoucnosti říše divů, ale tím že jsme přišly, 
bude všechno jinak. Zahrály jsme si hru a potom pokračovaly v cestě 
na naši tajnou základnu. Byla obrovská, 
ale byla v ní zima. Venku jsme si potom 
zahrály hry jako: Hutututu, Vlajkovaná, 
Kontakt, Fackovaná, nebo Kočka a Myš. 
Večer jsme se podívaly na film (sen co se 
zdával Alence) a po filmu jsme šly spát. 
Ráno jsme si daly snídani venku, protože 
tam bylo tepleji než vevnitř a pak se 
začaly chystat na výlet. Ten byl docela 
krátký, ale bylo v něm hodně her. 
Například jsme musely houseňákovi 
nasbírat houbičky, ze kterých si dělal 
nějaký speciální tabák a pak ho kouřil, aby byl hodně chytrý. Také 
jsme potkaly psa Bajárda, který nám nejprve nevěřil, že známe 
Alenku, ale když jsme od Alenčiných kamarádů získaly informace o 
ní, už nám uvěřil. Ke konci výletu jsme si musely získat svačinu a 
složit básničku o záchraně Alenky. Když jsme se vrátily, daly jsme si 
výborný obídek a šly na královninu partii kroketu. Její osobní strážci 
nám ale naše kuličky skopávali zpátky a tak jsme prohrály. Královna 
se rozhodla, že nám utne hlavu a tak jsme musely utéct. Zahrály jsme 
si skvělou městskou hru a potom jsme musely získat na svoji stranu 
draky, abychom vyhrály boj se Srdcovou královnou. Příští den jsme 
si sbalily věci a šly opět hrát s královnou kroket. Tajně jsme se 
domluvily, ž  e abychom královnu zabily, musíme jí strhnou z hlavy 
její věneček červených růží. Vrhly jsme se na ní, ale ona to čekala a 
tak se nám pokusila utéct. Naštěstí se jí to nepovedlo a my nad ní 
úspěšně zvítězily.          Pocahontas 
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