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Slovo šéfredaktorky 
Tři, dva, jedna… Je tu listopad! A víte, co to znamená? Že venku se 
začíná zbarvovat listí na stromech a příroda je mnohem barevnější a 
tuto krásnou podívanou si přece nesmíme nechat ujít! Takže doufám, 
že všichni se vydáte na výlet! A aby si i ty naše nohy někdy 
odpočinuly a zapojily jsme i ruce tak přesně pro to máme veselé 
pátky a tentokrát jak pro světlušky, tak pro skautky! A ještě abych 
nezapomněla, tak musíme i procvičit pusu a pořádně natrénovat 
svoje hlasivky a k tomu je vytvořená akce jménem karaoke! Joo!! 
Takže tento měsíc prohýbeme všechny části našeho těla a pohyb je 
přece zdraví takže hurá na všechny akce!                                                                                                        
                                                                               Šimi 

Slovo vedoucí 
Drazí,  
nevím jak vás, ale mě listopad celkem zaskočil.  Školní povinnosti 
plynule přešly z fáze „teprve se rozjíždíme“ do fáze „už chceme vidět 
nějaké výsledky“. Což ještě není tak zlé jako fáze „chceme vidět 
výsledky a vyvodíme z toho důsledky“, která bude následovat později, 
nicméně začíná přituhovat.  A já se nyní nacházím ve stavu 
permanentního psaní. Píšu prakticky neustále a kde co. Plynule 
přecházím z bakalářské práce na článek o registraci, esej do angličtiny, 
analýzu do tajemného předmětu zvaného multimediální právo, přes 
oddílové emaily, emaily vyučujícím všeho druhu, až nakonec skončím u 
tohoto Slova. Přesto jsem si našla chvilku i na čtení, takže jsem 
prolistovala všechny skautské časopisy, které mi nedávno přišly do 
schránky. Doma se mi kvůli tomu někteří posmívají, ale pak si je sami 
taky tajně čtou. Vlastně už ani ne tajně, drzouni jedni, dokonce si je 
klidně sami rozbalí ještě přede mnou. Nejrychleji jsem zvládla Ben Já a 
Mína, obrázkový časopis pro benjamínky. Ale odvážně jsem se pustila i 
do dalších, a jako vždy jsem byla fascinovaná, kolik inspirace a příběhů 
se dá vměstnat na pár listů papíru. A z toho plyne jasné poučení pro 
měsíc listopad: Čtěte, dokud na to máte čas. A začněte Bílou směsí    

                                                                     Vaše Bláňa 
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Tento měsíc se můžeme těšit na… 
2. 11.                                  Oddílovka 

7. 11.                                   Karaoke 

12. 11.                                 Výlety 

18. – 19. 11.                       Veselý pátek + filmový maraton s přespáním               

                                              na klubovně pro skautky 

25. 11.                                  Veselý pátek – světlušky  

            
  Ahoj všichni! Jak asi už jistě víte, bude se konat Karaoke párty 
ve velkém stylu! Budeme zpívat s našimi nejoblíbenějšími 
zpěváky a zpěvačkami! No není to super? Jestli si chceš zazpívat 
svoji nejoblíbenější písničku a ukázat všem že fakt válíš? Tak se 
přijď pobavit a zazpívat si už příští týden. 
Kdy:  Pondělí 7. 11. 2016 
Kde: Kde jinde než na naší božské klubovně 
V kolik: 16:00 -18:30 hodin 
Co s sebou?: dobrou náladu a něco dobrého na jídlo                                
Už se na tebe těší:  Dáda (724265565) 
                                   Hruška (737131862) 
(v případě omluv nebo dotazů volejte nebo pište)  
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Výlet s Velkou šestkou 

Akademie znovu do svých řad nabírá šikovné skautky, 

které mají zájem o tvoření nových robotických vynálezů. 

Přijď sama a uvidíš. 

 Sraz: 12. 11. 2016 - 8:30 (Hlavní nádraží) 

 Návrat: 16:49 (tamtéž) 

 S sebou: šátek, KPZ, pití a jídlo na celý den, na sebe 

teplé oblečení, šalinkartu (pokud nemáš, nevadí), 60 Kč, 

nožík, blok a tužku 

 Kontakt: Lemon (733 514 731), Bobo (605 422 068) 
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COokies-filmový maraton pro 
skautky 

 
Jestli jsi skautka a miluješ kombinaci jídla se super filmem, tak je tato 
akce přímo pro tebe! Přijď v pátek 18.11. v 16:00 k Doležalům!:D 
 

kdy: 18.11.- 19.11 2016 v 16:00, konec bude upřesněn  

Kde: Sejkorova 24 (modrý dům naproti Sokolovně)  

S sebou: Spacák, karimatku, pyžamo, kartáček a pastu, 80 kč (bude 

se vracet!) a večeři na pátek 
 
Těší se na vás Eliška (739 754 979) Hruška (737 131 862) a Peťa 
(739 578 949) 
 

 

Veselý pátek!! 

Pro světlušky 

Se bude konat 25.11. kde vás 
všechny ráda uvidím.  

Sraz: 25.11. v pátek 15:00  na 

klubovně                                                                 

Konec: 25:11 v pátek 17:00 na 

klubovně 
Bude se vyrábět super věc, kterou 
můžete používat klidně každý den. A 
nemusíte mít s sebou vůbec nic. 
 

Už se na vás hrozně moc těším Esty 774 406 366 
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Listopadoví oslavenci 
1. 11.                               Kája  

6. 11.                               Peťa 

6. 11.                               Barča T.  

14. 11.                             Lucinka S.  

18. 11.                             Kík 

 

SOUTĚŽ 
Taky miluješ soutěže a ráda se do nich zapojuješ? Tak neváhej a nakresli 
PROČ JE SKAUTING BOŽÍ! Samozřejmě každá soutěž je o ceny včetně téhle 
a to je o důvod víc proč se zapojit. Pravidla jsou naprosto jednoduchá a 
stačí jen: 

1. nakreslit obrázek na téma PROČ JE SKAUTING BOŽÍ na kartičku 7x7 
cm 

2. podepsat se na ni 

3. předat ji osobně Šimi nebo naskenovat a poslat na 
bilasmes@centrum.cz nebo vložit do speciální krabičky v klubovně 

Pozor každý měsíc nemusíš nakreslit pouze jednu kartičku ale rovnou tři!  
Soutěž vyhrává nejkrásnější kartička a také ten kdo nejvíc přispíval jak 
kartičkami, tak články do BS. 

 

Vzpomínky na tábor 
 
SAMOTKA 
 

Na tábor vůbec nevidím, snad bude něco slyšet. Je to zvláštní 
představa, že na tomto místě strávím 24 hodin. 10:18 - Před chvílí něco 
vyskočilo na strom. Asi veverka. Kolem mě i nade mnou slyším šustění 

mailto:bilasmes@centrum.cz
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hmyzu zvířátek. Dole na silnici čas od času přejíždí auta. Slyším tiché 
cvrlikání ptáků a ještě nějaké hlodání.  
10:22 - Ty mochničky mi nedají pokoj. Je to vážně zajímavé sedět tu 
úplně sama a jen tiše poslouchat, odněkud z dálky se ozývá řezání 
železa.  
10:23 - Jé! Právě těsně kolem mě proletěla sýkora a sedla si na blízký 
strom. Mouchám přijde asi moje žlutá pláštěnka hodně přitažlivá. Něco 
je na stromě. Nevím co to je, ale stále to slyším. Vidím vysoko na 
stromě ptáka, co vydává zvuky, jako když škrábeš lžičkou o ešus. 
Sleduji oblohu. Mraky se pohybují nadměrně rychle. Právě odkryly 
slunce a na trávu dopadají paprsky, které se dostaly skrz stromy. 
11:52 - Slunce je téměř nade mnou. Mraků je hodně, ale slunce na ně 
zatím vytrvalé svítí. Fouká vítr. Vždy zpozorním, když ze stromu spadne 
šiška. Ten zvuk... Motorová pila. Slyšela jsem ho už před tím... ale 
tentokrát je mnohem hlasitější. Najednou slyším silné šustění. Bleskově 
se otočím a zjistím, že padá strom. Chvíli jen tak civím, než mi dojde, co 
to znamená. Ten dřevorubec... uvidí mě! Probleskne mi hlavou a 
zmocní se mě panika. Naházím do batohu co nejvíce věcí a rychle se 
zvedám a utíkám z mého místečka. Probíhám hustým keřem kopřiv, ale 
bolest mě teď nezajímá. V dostatečné vzdálenosti pokládám batoh na 
zem. Ale musím se vrátit. Ještě nějaké věci tam zůstaly. Plížím se zpět, 
a co nejrychleji smotávám karimatku, deku a spacák. Víc toho 
nepoberu. Nedá se nic dělat, musím se vrátit ještě jednou. Když už 
mám všechny věci pohromadě, vybírám si jiné místo. Jsem blízko, 
hodně blízko. Kessie může být kdekoliv. Nejsem si jistá, jestli se víc 
bojím toho, že uvidím já ji nebo ona mě. Počkat už vím! Že se uvidíme 
navzájem. Moje nové místo se mi nelíbí. Nepřipadám si tu bezpečně a 
pořád mě žerou komáři. Alespoň už neslyším zvuk motorové pily. Jsem 
zábrany do čtení, když si všimnu auta projíždějícího nedaleko ode mě. 
Přikrčím se a napjatě sleduji, jak auto přejíždí. Uklidním se až je auto 
pryč z dohledu. Oddechnu si a pokračuji ve čtení. Po necelé hodině mě 
ale z příběhu vytrhne zvuk praskajícího jehličí. Už vidím, jak se hýbe 
větev. Krčím se ve spacáku a jen čekám, až mě někdo uvidí. Větev se 
vymrští a já vidím veverku, jak rychle šplhá po stromě nahoru. 
                                                                        Pocahontas 
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Večerní akce na táboře 
 

Ta večerní akce byla super a moc se nám to líbilo. Napřed nás vzbudily 
a pak nám mozkomorové začali škrábat na stany a chrochtali jako 
prasata. A ti mozkomorové nám chtěli uhasit oheň, který jsme si samy 
udělaly, a popravdě musím říct, že se jim to skoro povedlo. Bylo dost 
těžké ten oheň ubránit, ale pak nás Mate vyděsila, vyskočila ze stanu a 
říkala: ,,cháchá bylo to fakt těžký se sem dostat chácháchá.‘‘ 
                                                                                          Kámo 
 

Výprava za draka a boj o zlaté vajíčko 
 

 Mysleli jste si, že bojovat s draky se dá jen v pohádce? A že zlatá vejce 
neexistují? Omyl, na našem skautském táboře je možné úplně všechno. 
1. úkol ohnivého poháru byl totiž získat zlaté vejce. Se svými kolejemi 
jsme nejprve prohledaly knihovny a zjistily potřebné informace pro tento 
úkol. Pak jsme si pomocí gumových zvířátek rozhodly, kdo bude 
soupeřit s jakým drakem. Napustily jsme si balónky vodou a nachystaly 
se. Pak bylo úkolem jedné půlky družiny zasahovat ostatní týmy 
hadráky a úkolem druhé najít a zneškodnit draka pomocí 10 balonků s 
vodou. Když jsme zabily draka, rychle jsme našly zlaté vejce a první 
úkol ohnivého poháru byl za námi.                                                                                                                                         
                                                                               Bobo 
 

Lemonova zamyšlení speciál 
 

Tak vás tu zase vítám u mých supr čupr zamyšlení. Dnes se zamyslím 
nad tím, jak moc důležitá je pro nás voda. Začnu tím, jak často se 
dostaneme k vodě. Ráno, když vstaneme, jdeme do koupelny a většina 
z nás si opláchne obličej. Pak jdeme do kuchyně a uděláme si čaj, 
následně si jdeme vyčistit zuby a napustíme si vodu nebo šťávu s sebou 
do školy. Ve škole si občas dopustíme vodu a po náročném tělocviku se 
osprchujeme. Na oběd si dáme k jídlu vodu a spapáme ten výborný 
oběd, který byl připravený z čistých a umytých hrnců, které byly umyty 
vodou – nečekaně. Přijdeme domů a umyjeme nádobí, zajdeme si na 
záchod a zase si napustíme skleničku vody. Celý den pak zakončíme ve 
vaně nebo ve sprše a po umytí zubů jdeme spát. Oproti rozvojovým 
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zemím, tímto spotřebováváme až zhruba 15x více vody. Vodu 
používáme úplně na všechno, ale například v Africe vodu používají jen 
na pití a to ve většině případů ta voda není na naše poměry ani užitková 
natož pitná. Voda je pro všechny živé tvory smrtelně důležitým zdrojem 
minerálů a tekutin. Když si to připomeneme, z vody vznikl život, to 
znamená, že bez vody žádný život nebude existovat. Proto šetřeme 
vodou a važme si toho, že jí zatím máme dostatek. 
P.S. právě teď se celý tábor koupe zde (na táboře) v tůni a všichni se 
zvesela ráchají a užívají si vodní koupele. 
                                                                          Lemon 

 

SUPER NOVINA 
 

Ahoj, 
mám pro vás radostnou 
zprávu. 18. 10. v 5:41 se 
narodila Liduška. Vážila 4 kg a 
měřila 52 cm. Zatím často spí a 
jí, ale až nabere pořádně sil, 
tak se za vámi moc ráda přijde 
podívat. 
                           Tera 
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Luštění pro všechny chytré mozečky 
 
Osmisměrka 
 
Po vyškrtání všech výrazů zbude sedm písmen, které, pokud se přečtou 
po řádkách, dají tajenku: BATOH, BĚHY, DŘEVO, EŠUS, HORY, 
HOŘET, KOLO, KROJ, OHÝNEK, SKOK, SPACÁK, STÁT, SVATÝ JIŘÍ, 
TÁBOR, TÝMY, VATRA 
 
Labyrint 
 
Začátek je v místě označeném šipkou. Jednotlivé výrazy se vepisují od 
jednoho tučného pole ke druhému. Poslední písmeno je tak zároveň 
prvním písmenem výrazu následujícího (něco jako slovní kopaná). Když 
se vepíšou všechny výrazy, dospěje se doprostřed. Tajenka se pak zjistí 
jen cestou nazpět, pokud postupně přečtete všechna písmena v tučných 
polích. 
Legenda: výbuch sopky, řecký bajkař, pozemek s úrodou, vývoj druhů, 
území ovládané emírem. 
Doplňovačka 
ledovec 
protiklad 
studené roční období 
ženský hlas 
 
Vodorovně: 
 
A: citoslovce smíchu 
B: druh paliva 
C: jednotka el. napětí, SPZ Tábora 
D: oslovení muže, značka kuchyňských spotřebičů 
E: zkr. Pražské energetiky, starší nástroj na praní 
F: výkon fotbalisty, náboženství (mn.č.), angl. „umění“ 
G: zkr. kulturního domu, angl. „duby“, sokolská slavnost 
H: domácky Ondřej, český fotbalista 
I: území v Burkina Faso, velké válcové nádoby, SPZ Karviné 
J: zkr. souhvězdí „Jižní ryba“ (Piscis Australis), Národní úřad pro letectví 
a kosmonautiku, povinná lékařská prohlídka (zkr.) 
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K: akciová společnost, zázraky, dopravní prostředek 
L: část věty, kmen poraženého stromu 
M: noční pták, domácky Irena 
N: řecké písmeno, kovový odpad, firma (zkr.) 
O: nejčastější české příjmení, desetiny tisíce 
P: léčivo, žebříček tenistů 
Q: obchodní dům (zkr.), povel k zastavení 
R: druhá část tajenky 
S: jihoamerický keř 
T: představený kláštera 
 
Svisle: 
 

1. přístroj k určení severu 
2. tác, chobotnatec 
3. vaření, první část tajenky, SPZ Olomouce 
4. nádoba k zalévání, zkr. souhvězdí Berana (Aries), louka, 

severský stát 
5. pomůcky k chůzi, poklopy, čistící prostředek, arabský stát, povel 

k zastavení 
6. divadelní jednání, planeta, kachnovití ptáci, část chůze, rychlý 

útok, 
7. druhy nábytku, set, vlétání, být nemocný 
8. papír, středoevropské pohoří, strategie, zkr. „File Transfer 

Protocol“ 
9. angl. „oblast“, kolo pro vedení provazu 
10. zvířecí noha (zdrobnělina) 

Pomůcka: Mosi 
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