
Únor ’16  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



2 

Slovo šéfredaktorky 
 

Myslím, že spoustě lidí by velice prospělo, kdyby takový Den 
zamyšlení měli celý rok (o Dni zamyšlení se dozvíte, pokud budete 
pokračovat ve čtení). I mně občas. Třeba by mne přepadaly spousty 
nápadu, jak takové únorové číslo uvést. Tento měsíc nás čekají akce 
hlavně kulturní., Jako je výstava, ples pro vedení a taneční 
odpoledne. Možná vám to některým přijde dosti ochuzené, ale veřte, 
že skauting není jen o chození po lese (i když to by tu rozhodně 
nemělo chybět a také to velice zbožňujeme), ale také o péči o nás 
samotné a o péči o okolí. O zábavě a o povědomí o světě okolo nás. A 
myslím, že tento měsíc, ač je bez výpravy či klasického výletu, 
obsahuje spoustu akcí, které se soustředí zase na jiné stránky 
skautingu. Tak čtěte, ať jste v obraze! 

Mate 

Slovo vedoucí 
Vážení a drazí, 
už je to téměř celý rok, co mi připadl krom jiného tento náročný úkol 
v podobě pravidelného literárního příspěvku do Bílé směsi. Mohlo 
by se zdát, že je to snadná věc, ale není to tak. Často dlouho 
přemýšlím, o čem bych tak napsala, aby to mělo hlavu a patu a k 
něčemu to bylo. Nezřídka to dojde tak daleko, že s tím i obtěžuji své 
okolí, když nahlas přemítám, co tak do té Bílé Směsi napsat. 
Samozřejmě před lidmi, kteří nemají nejmenší tušení, co to ta Bílá 
Směs je. Pro tento měsíc mě napadlo, že by nebylo špatné ohlédnout 
se za uplynulým rokem, jelikož právě loni v únoru jsem vesele 
převzala náš oddíl. Ale protože mi to tak hrozně depresivně 
připomíná, jak ten čas letí, hned jsem to zavrhla. Místo toho věnuji 
tento text jednomu významnému únorovému výročí. Překvapivě 
nemám na mysli Valentýna ani svoje narozky. V únoru totiž slavíme 
kromě dubnového svatého Jiří nejvýznamnější skautský svátek. Je to 
22. únor alias Thinking Day, Den zamyšlení, Den sesterství (Den 
bratrství se tomu neříká). Je tak významný, že jsme na něj 
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v některých letech i zapomněly, ale to rozhodně není případ letoška. 
Určitě o něm ještě uslyšíte na schůzkách a všude možně. Wikipedie 
vám řekne, že je to „mezinárodní svátek přátelství,“ který slaví skauti 
a skautky po celém světě. A proč? 22. 2. totiž nejenže zemřel Andy 
Warhol, ale taky měli narozeniny oba manželé Baden-Powellovi, 
tedy sir Robert, zakladatel skautingu, a jeho žena Olave, 
spoluzakladatelka dívčího skautingu. Ti dva si samozřejmě 
nevymysleli, aby se na počest jejich narozenin skauti a skautky po 
celém světě zamýšleli. Nápad, aby vznikl den, kdy na sebe budou 
skautky odevšud myslet, se zrodil na jedné konferenci skautek. 
Myslet na sebe máme v tom smyslu, že si uvědomíme, kolik nás na 
světě je, že jsme všechny navzájem sestry (což mě pokaždé potěší, 
protože jinak mám jen dva bratry, ač jsem vždycky hlasovala pro 
sestru) a všichni skauti jsou bratři a hlavně že je naprosto fuk, z jaké 
jsme země, jakou řečí mluvíme, jak vypadáme, jak jsme staří či mladí, 
kolik máme nebo nemáme peněz, kam chodíme do školy nebo co 
posloucháme za hudbu. Bylo by naprosto dokonalé, kdyby se takhle 
úplně všichni „zamýšleli“ každý den a taky se podle toho chovali. 
Myšlenka je totiž naprosto jasná, a ač jde o skautský svátek, vlastně 
se vztahuje i na neskauty. Jednoduše řečeno: máme se chovat hezky 
a přátelsky ke svému okolí, být na ostatní hodní, i když máme 
špatnou náladu a i když to naše okolí na nás tak úplně hodné není, a 
především se k někomu nechovat nehezky jen proto, že se od nás 
nějak liší. Je to hrozně těžké. Ale zkusme se na to aspoň v ten jeden 
den pořádně soustředit. A nezapomeňme si u toho uvědomit, že na 
tu samou věc se v ten stejný den jako my bude soustředit skoro 40 
miliónů dalších lidí, kteří jsou třeba úplně jiní než my, ale stejně 
máme tolik společného. No a to je přece naprosto ohromující!  

Bláňa 

Tento měsíc nás čeká a nemine: 
3.2. Oddílovka 

6. 2. Sběratelská akce s klukama 

13.2. Kulturní akce 
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13.2. Roverský ples (pouze pro starší) 

18.2. Taneční odpoledne 

 

Únoroví oslavenci 
4. 2.  Stefi 

5. 2.  Lucka  

16. 2.  Bláňa 

 
Kultůra  13. 2. 

Když se řekne výstava, každýmu se nejspíš vybaví nekončící místnosti 
s obrazy a paní, která všechny pořád dokola pští. No, takhle to ale určitě 
nebude vypadat na výstavě s názvem JÍÍÍDLO!  Tak vezmi všechny 
kámošky a pojď se podívat na historii stravování zábavnou a interaktivní 
formou. 
 
Sraz: v 13:30 na zastávce Černovičky 
Návrat: tamtéž (čas bude upřesněn) 
S sebou: jízdenku na 2 zóny (nebo šalinkartu a doplatek na jednu zónu), 15 
Kč, pití. Na sebe vyžehlený a upravený kroj!!  
Na všechny se těší Peťa (739 578 949) 

 

Taneční 
odpoledne 

Srdečně vás všechny, 
mladší i starší, zveme na 
úžasné taneční 
odpoledne! Můžete se 
těšit na skvělé taneční 
kreace s hudbou všeho 
druhu! 
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Stačí přijít 18. 2. V 17:00 do sálu na klubovně! 

Předpokládáme konec někdy v 19:00. 

Na všechny baletky i streetdancerky se těší Mate (607 119 651) a 
Lucka. 

 

Sběratelská akce, sobota 6.2. 
Určitě jsou mezi námi takoví, co něco sbírají. Právě pro tyto lidi je 
sběratelka. Tam můžeš všem ukázat co sbíráš a něco o sbírce 
povědět. Pokud nic nesbíráš tak to vůbec nevadí, můžeš se podívat 
na sbírky ostatních a hlavně bude ,,doprovodný" program a to 
VYSTOUPENÍ KAPELY SKAUNK a hraní deskových her. Tak neváhej a 
dojdi. 

Kdy: sobota 6.2. ve 14.00 v sále(pod klubovnou) 

Konec: kolem 18.00 

S sebou: pokud máte tak sbírku(nejlépe si k ní připravte malé 
povídání), deskovou hru , můžete donést nějaké občerstvení a sobě 
svačinu 

V případě dotazu se obrať na Dubínka (606202744) 

 

4 návody jak přesvědčit lorda Byznyse aneb 
poslední úkol na LEGOvýpravě.. 
1.návod 

1.krok zajděte k lordu Byznysi. 

2.krok řekněte mu: 

Zachraň svět 

Ach Byznysi, Byznysi, 
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nohou hnedka trhni si. 

Ať si každý staví svoje, 

nemusí být vše jen tvoje, 

nemusíš být vždy jen zlej, 

každý je tu totiž nej. 

Blokátor si vem, 

zachráníš tím zem. 

(autoři Orezávátka: Pony, Lusk, Monča, Burger) 

2.návod 

1.krok zajděte k lordu Byznysi. 

2.krok řekněte mu: 

Lorde Byznysi ty mocný chlape! 

Sice to mezi námi moc neklape, 

ale když odstavíš krágl, 

půjdem spolu na prígl. 

Koupím ti párek v rohlíku 

a pojedem parníkem okliku. 

Pravda to jest, 

neboť je to veršované. 

(autoři: Zippy team: Zippy, Sandra, Ivanka) 

3.návod 

1.krok zajděte k lordu Byznysi. 

2.krok řekněte mu: 

Žádný legopanáček není stejný. 

Ani ty. 
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Každý legopanáček je nějak výjimečný. 

I ty. 

Každý legopanáček je chytrý. 

I ty. 

Každý legopanáček je vtipný. 

Samozřejmě že i ty. 

I ty máš v sobě spoustu dobra 

a teď ho můžeš použít. 

autoři: Uklízeči: Eliška, Kája, Narnie, Áďa) 

4.návod 

1.krok zajděte k lordu Byznysi. 

2.krok řekněte mu: 

Milý lorde Byznysi, 

chválíme tě, že ty si. 

I ty jsi taky vyjímečný, 

ale jsi hodně všetečný. 

Nejsi jako ostatní, 

i tak jsi ale úžasný. 

Nech ostatní stavět stavby vlastní, 

aby byli taky šťastní. 

(autoři: Tučňáci: Stephanie, Lenička, Barča) 
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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 
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minulým měsícem, zrozeniny,..) Návrhy stačí poslat na e-mail: 
bilasmesentrum.cz. 

Vlajková 38.0 
Pro skauty starší patnácti let pořádal RK Kerberos Vlajkovou v 
centru Brna. Sraz byl 13.1. u Morového sloupu na náměstí Svobody, 
přičemž z našeho střediska tam došla Bobo, Kuba, Matěj, Vítek, 
Tonda a já. Byli jsme rozděleni do čtyř týmů, dostali jsme vlajku a 
fáborek na ruku určité barvy 
a naším úkolem bylo dostat 
co nejvíckrát jakoukoliv 
vlajku do svého vlajkoviště. 
Pokud vám někdo strhl 
fáborek (ikdyž jste drželi 
vlajku), stávali jste se 
mrtvým a museli jste se jít 
zapsat k Morovému sloupu. 
Hráli jsme takhle dvě 
hodiny, pak byla hra ukončena a vítězný tým modrých (kam patřil 
Tonda) dvakrát se svou vlajkou oběhl Morový sloup. Udělali jsme 
pár fotek a rozešli se domů. 

Tutek 

DEN SESTERSTVÍ 
Den sesterství neboli den zamyšlení či 
vzpomínkový den se slaví 22. února.  A 

proč zrovna 
v tento den? 
Na jedné 
mezinárodní 
konferenci 
skautek 

navrhla 
zástupkyně 
Francie, aby 
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byl určen den v roce, kdy na sebe budou moc všechny skautky 
myslet. Vybrali den 22.února. Ale proč? V tento den se totiž narodil 
zakladatel celosvětového skautingu sir Robert Baden Powell a také 
jeho žena, spoluzakladatelka dívčího skautingu Olave Baden Powell. 
Skauti proto už více jak osmdesát let slaví tento svátek. V tento den 
přemýšlejí o sobě, o skautu, schází se u ohňů či hrají různé hry. 
V posledních letech se tento den stal nejen oslavou velkého 
skautského svátku, ale také ohlédnutím za okolním světem. Skauti 
také přemýšlejí, jaké jsou na světě problémy a jak mohou pomoci. 
Každopádně tento významný svátek nám má říkat, že je nás na celém 
světě hodně, že jsme všichni sestrami a bratry, bez ohledu na barvu 
kůže, národnost, náboženské vyznání či věk. 
 Stefanie  
 

ÚČAST NA AKCÍCH  
Jako každý rok si ani letos neodpustíme podmínit účast na táboře 
docházkou na akce. Jednak proto, že se na táboře chceme sejít jako 
kámošky, co se viděly víckrát než jednou na první oddílovce, a 
druhak protože tábor je za odměnu a ten, kdo nechodil na akce a 
nechával tak celý rok svoji družinku na holičkách v celoodílovém 
bodování, by rozhodně takovou odměnu získat neměl. Na toto 
pololetí je stanovených 8 akcí, přičemž oddílovky se nepočítají a 
výprava je naopak za dvě akce. Kdo tedy účast nesplní, nemůže jet na 
tábor 
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(samozřejmě při dlouhodobé nemoci či jiných výjimečných 
případech se domlouváme individuálně). Ale to není vůbec všechno! 
Nám to totiž nestačilo, a tak jsme si vymyslely ještě tohle: kdo se více 
jak třikrát zapomene omluvit před akcí nebo před schůzkou (alespoň 
den předem), na kterou nepřijde, může na tábor též zapomenout. 
Důležité je, že to druhé platí i pro benjamínky. Do naší nejmladší 
družinky je totiž vskutku nával, proto pokud nebudou děti 
omluveny, když nemohou přijít, bereme to jako znamení, že nemají 
zájem k nám chodit a uvolníme místo někomu jinému. Děkujeme za 
pochopení a věříme, že účast na akcích i omlouvání zvládneme 
všichni levou zadní! 

TÁBOR 2016 U POCHNĚ  
Jak už určitě všichni víte, letos po mnoha a mnoha a mnoha a mnoha 
moc letech opustíme Telč a vydáme se na tábor pro změnu až do 
Jeseníků. Pokud by vás zajímalo, kde to přesně je, co je v okolí, a tak 
podobně, tak se jedná o Pocheň v okrese Bruntál (jsou tam totiž 
blízko sebe Pochně dvě). GPS: 50°4'32.049"N, 17°27'9.632"E. 
Můžete se dokonce podívat na web 
tábořiště, kde najdete také fotogalerii - 
http://www.pochen.cz/. Nenechte se ale 
zmást, k tábořišti patří i zděná základna, 
bez které my se samozřejmě obejdeme. 
 
Co je potřeba udělat pro účast na táboře? 

 mít ukončenou 1. třídu ZŠ 
 odevzdat přihlášku do 30. dubna 
 zaplatit 2700 Kč (při platbě do 

konce dubna) / 2900 Kč (při platbě do konce května) 
 zúčastnit se v tomto pololetí 8 akcí (oddílovky ani schůzky se 

nepočítají, ale zato výprava je za 2 akce) a omlouvat se před 
každou akcí i schůzkou, pokud nedorazíte (když 
nezapomenete na omluvení víc než třikrát, nic se neděje) 

 
 
 

http://mapy.cz/#x=17.450083&y=50.076530&z=15&t=s&u=u&umc=97h4VxXtyR&uml=Poche%C5%88%20%C4%8D.p.%202%2C%20%C5%A0irok%C3%A1%20Niva%2C%20okres%20Brunt%C3%A1l&l=16
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PŘIHLÁŠKA NA SKAUTSKÝ TÁBOR 

 

Přihlašuji svoji dceru ____________________________________, 
narozenou __________________, na skautský tábor, který se koná 
v termínu od 2. 7. do 16. 7. 2016. 
Moje dcera nemá/má (jaké: 
______________________________________________________
____) dietní opatření či jakékoli potravinové alergie. 
Beru na vědomí, že se jedná o skautský tábor ve stanech 
s podsadou či tee-pee.  
Podmínkou účasti je ukončená první třída ZŠ. 
 
Letos se tábor uskuteční u obce Široká Niva, mezi Vrbnem pod 
Pradědem a Bruntálem. GPS:  50°4'32.049"N, 17°27'9.632"E 
 
Přihlášku je nutné odevzdat do 30. dubna. 
Cena tábora je při platbě do konce května 2900 Kč, při zaplacení 
do konce dubna pouze 2700 Kč. 
Peníze prosím plaťte pouze na účet číslo 215180811/0300, 
variabilní symbol: 30 a datum narození dcery (Př. 17. 4. 1999 bude 
VS 3017041999). Popřípadě po domluvě Peti.  
 
Informace: 
Blanka Adlerová (Bláňa), vedoucí oddílu – 774 308 632 
Lucie Riplová (Lucka), zástupkyně vedoucí oddílu – 774 985 205 
Petra Doležalová (Peťa), hospodářka – 739 578 949 
 
 

V ______________ dne ________________ 2016 

 
 

 

http://mapy.cz/#x=17.450083&y=50.076530&z=15&t=s&u=u&umc=97h4VxXtyR&uml=Poche%C5%88%20%C4%8D.p.%202%2C%20%C5%A0irok%C3%A1%20Niva%2C%20okres%20Brunt%C3%A1l&l=16
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