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Slovo šéfredaktorky 
Nazdar všichni mojí milí a ještě milejší! Září uteklo raz dva a je tu 
říjen a to taky znamená, že vás nemůžu ochudit o pravidelnou dávku 
bílé směsi. Ve škole se už začínají psát písemky a tak je někdy 
potřeba si od toho všeho už odpočinout. A nejlepší způsob byl, je a 
vždycky bude jít do skautu za kamarádama (a hlavně za Šimi ;)) a 
užít si spoustu srandy a zábavy. Takže užijte si všechny říjnové akce 
a taky bílou směs!! 
                                                                                          Šimi 

 

Slovo vedoucí 
Drazí,  
už je to vskutku tak. Nejenže nastal podzim, dokonce už tu máme i 
říjen. A já doufám, že jenom nevyhlížíte Vánoce a vánoční prázdniny, 
ale že si ten podzim patřičně užíváte. Nebo když už, tak že vyhlížíte 
aspoň ty prázdniny podzimní. Já osobně tak trochu vyhlížím 
drakiádu, jelikož je to jedna z mých nejoblíbenějších akcí. Hodlám si 
vyrobit vlastnoručního draka, jak to tak vždycky dělávám (jak jsem 
to už třikrát udělala, bohužel žádný nedožil dnešních dnů). Možná si 
říkáte, že drak v obchodě nezakoupený přináší samé nevýhody. Je 
pravda, že ten můj většinou příliš nelétá. Na druhou stranu, když už 
nějakým zázrakem vydrží chvíli ve vzduchu, mám z toho o to větší 
radost. No a upřímně, mně by pravděpodobně nijak zvlášť neplachtil 
ani koupený drak, takže takhle to můžu všechno svést na tu svoji 
výrobu. Což, když o tom tak uvažuji, mně vlastně nijak neomlouvá. 
Ovšem nesmím zapomenout, že si toho draka můžu udělat úplně, 
jakého chci. A to je celkem legrace. No, a když se pak několik hodin 
snažím, aby alespoň na pár vteřin letěl, je to taky celkem legrace. 
V součtu výhody jasně převažují, a proto provolávám slávu všem 
drakům světa!  
                                                                      Vaše Bláňa 
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Tento měsíc se můžeme těšit na… 
5. 10.                                  Oddílovka 

8. 10.                                  Drakiáda                  

19. 10.                               Bílek 

26. - 29.10.                       Podzimky 

 

PODZIMKY 

Čau a ahoj! 
Jako každý rok i tento si můžeme užít podzimní prázdniny všichni 
společně! A to díky jedinečné akci s názvem PODZIMKY. Že jste o tom 
ještě neslyšeli? Jsou to čtyři dny plné akce, zážitků a různých 
překvapení. Vyjíždíme ráno 26.10. a vracíme se 29.10. nejspíše v 
pozdním odpoledni. Více upřesňujících informací naleznete ve svých 
emailových schránkách nejpozději ve středu 12.10. 
Na všechny se těší Lucka a Naty 
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Bílek 
 

Takže je tu filmové odpoledne !!! :* Ráda vás 
všechny uvidím 19.10 
  
Sraz -Mladší : 15:00 na klubovně 
 
Sraz -Starší : 17:00 na klubovně 
 
Návrat Mladší : 16:30 na klubovně 
 
Co sebou : něco dobrého a super náladu můžete vzít 
i kamarády   
A co vlastně bude : Mladší – Doba ledová mamutí 
drcnutí                                    délka filmu 95 min 
                                  
                                 Starší – Bridget Jonesová 
                                 Délka filmu 108 min 
 
Na všechny se MOOOOOCCC TĚŠÍÍÍÍM                              
Kontakt: Chiquita- 773609792 

 

Říjnoví oslavenci 
5. 10. Julča 

 3. 10. Chiquita 

19. 10. Kitty  

20. 10. Andrejka,  
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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. 

 

Recenze ze zářijových akcí 
Výlet do Egypta #1           

Jako zvědaví archeologové jsme 10. 9. 2016 vydali na cestu do 
Egypta, abychom se ponořili do minulosti pyramid a všechny je 
prozkoumali. Stalo se tam neštěstí, protože se nám pomíchaly 
všechny pasy. Naštěstí se nám podařilo najít ten svůj správný pas a 
také se rozdělit do skupin archeologů. Skupiny archeologů: Lvi, 
kuřata, slimáci a sovy. Po cestě do pyramid jsme si sbíraly životy, až 
jsme došli na místo, kde jsem se dozvěděly něco o historii  Oidipúse . 
Nejdůležitější bylo pro nás najít vchod do pyramidy ,kde jsme 
soutěžily proti sobě všechny skupinky a po cestě nacházely 
pozůstatky věcí z minulosti .Všichni jsme vchod do pyramidy našli a 
dozvěděli jsme se co se v pyramidě stalo a jaký dar pyramida 
ukrývala. Nakonec jsme se vydaly na cestu domů s obrovským 
zážitkem a kupou informací. 
Děkujeme za úžasný úvodní výlet 
                                                                      Dáda  

mailto:bilasmes@centrum.cz
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Výlet do Egypta #2 

Dne 10. 9. jsme odlétali do Egypta. Když jsme přiletěli, šli jsme přes 
horkou poušť a pak do džungle. Pak jsme se dozvěděli, že nám na 
letišti popletli pasy. Podle obrázku na pasu jsme se dozvěděli 
rozdělení do týmů. Jako archeologové jsme hledali artefakty, které 
starší archeologové vytrousili. Poté jsme narazili na sfingy, ty nám 
dali hádanku a my se ji snažili vyřešit, poté jsme dostali mapu, která 
nám prozradila, kde je pyramida. Naším úkolem bylo dostat se co 
nejrychleji k pyramidě.   Pak jsme museli vyřešit zprávu napsanou 
hieroglyfy. Moc se mi to líbilo 

                                                                        Locika 
 

Výprava do vesmíru    

Výprava do vesmíru začala 23.9. v 18.00 hod v klubovně. Museli jsme 
projít fyzickými a psychickými testy, abychom byli přijati. Přespali 
jsme v klubovně, kde jsme si pouštěli pohádku.  Druhý den jsme 
letěli do vesmíru. První planeta, kterou jsme navštívili, byla planeta 
gumových medvídků. Ti nás ale zajali a museli jsme jim zajistit jejich 
potravu. Potom jsme mohli cestovat dál. Naším úkolem na druhé 
planetě, bylo vytvořit mapu této planety a sehnat menší kytici. Pak 
jsme se vrátili na naši planetu Zemi. Tato výprava se mi také velice 
líbila. 
                                                              Locika  

 

Vzpomínky na tábor 
Tři orlí pera  
Ve čtvrtek 7. 7. jsem se s holkama rozhodla plnit 3 orlí. Hned po 
nástupu jsme tedy začaly mlčet. Pověsily jsme si na krk píšťalku a na 
ruce si napsaly ANO, NE. Nejprve jsme šly hrát Famfrpál, což bylo 
docela těžký. Ještě ke všemu jsme hrály mlčící proti mluvícím, takže 
zatímco oni na sebe volaly, tleskaly a luskaly. Ale i tak jsme vyhrály. 
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Potom jsme se učily šifry, to mi nepřipadalo těžký mluvit. Poté jsem 
musela do kuchyně, protože jsem měla službu. Krájela jsem květák a 
pak jsem hl naházela do polívky, kterou míchala Poci. Řekla jsem si, 
že bych chtěla taky míchat a tak jsem k ní přišla a řekla: ,,Můžu?" 
Chvíli mi trvalo, než jsem si to uvědomila, ale pak mi to bylo strašně 
líto. V sobotu jsem to tedy zkusila znova. Poci a Kessie měly zrovna 
samotku, tak jsme jim s Poppy nesly oběd. Už před cestou jsem 
začala pískat na píšťalku a Poppy do mě šťouchla, ať to nedělám. A 
tak jsem řekla otráveně: ,,Jo..'' Prostě asi nejsem schopná mlčet dýl 
jak 6 hodin. Uvědomila jsem si, že lidé, kteří nemůžou mluvit, to mají 
neskutečně těžký. Když něco chtějí říct, trvá dlouho, než je někdo 
pochopí. Dokonce mě to ani moc nebavilo. Tak jsem se rozhodla 
trochu trénovat a příští rok to zkusit znova.                                      
                                                                                                  Motyčka 
 

 

Hlody z Bradavic 

Čau jak je? Nechcete párky? 

Pozor Klárko! Zabiješ ten nůž. 

Sandra (maže chleba): ,,Peťo mě to nejde mazat" Peťa: ,, Počkej 
Sandři" (podívá se co k špatně se Sandřinou marmeládou) ,,Aha. To 
je totiž zavařenina" 

Ivanka: ,,tři lžičky dušeného kráva" 

Tam někdo krade 

Prcek: ,,Praní praní hezká věc. Já chci prát každý den." 

Moudrý klobouk: ,,A kde bys chtěla být?"  Verunka: ,,U moře" 

Cibule má vrstvy Chiquita má vrstvy! 

Všude dobře na latě nejlíp. 

                                                                                                              Liči 
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