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Slovo šéfredaktorky 
 

Prázdniny utekly jako voda a je tu opět škola. To taky znamená další 
bezvadné skautské akce. Letošní zářijová bílá směs je opravdu velmi nabitá 
a to jen díky VÁM, které jste se nebály a napsaly článek právě sem. A 
protože jste tak úžasné, tak si můžete (třeba i spolu s rodiči) připomenout, 
co se dělo na táboře, jelikož se ke mně dostaly všechny dny (až na puťák)!! 
A to je paráda!! Takže tím bych vám chtěla moc poděkovat a taky dodat, že 
za další přispívání do bílé směsi budu jednak moc ráda, dál vy budete mít 
co číst a za další na konci roku získáte skvělou odměnu!!  
                                                                             Šimi Šimi Šimina                

 

Slovo vedoucí 
Drazí,  
možná si myslíte, že začátek školního roku není super věc. A dokonce, že 
ani září obecně není moc super věc. No ale takhle to právě vůbec není! A to 
hned z několika důvodů, namátkou vybírám šest a půl těch 
nejzávažnějších: 

1. Přestaneme se utápět ve stesku, protože se konečně po tak dlouhé 
době zase uvidíme na oddílovce.  

2. Vychází první číslo našeho skvělého periodika, čili Bílé směsi, 
v tomto školním roce. 

3. Můžeme pořád dokola vyprávět naše nejskvělejší zážitky z prázdnin 
(= zážitky z tábora), protože se vždycky objeví někdo, kdo je ještě 
neslyšel. 

4. Září je ideální čas na pouštění draků (a říjen taky). 
5. V září nás čeká zahajovací výlet a taky výprava! A ještě k tomu oslavy 

výročí našeho střediska! 
6. Září mají úplně všichni, takže v tom nejsme sami. 

   6.5  Nebude-li pršet, nezmokneme. 
A navíc k tomuto všemu je mi ještě velikým potěšením představit vám 
několik novinek. Nejzásadnější věcí je, že naše bývalé Bledule jsou již 
právoplatnými rádkyněmi družin. Jelikož jsou všechny řádně vyškolené a 
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přežily první oddílovou radu (to bylo mnohem náročnější), můžete v ně 
bez obav vložit svoji důvěru. Naopak nové Bledule jsou od nynějška úplně 
nejmladší světlušky. A protože je nás vskutku fůra, přibyla letos ještě jedna 
družinka světlušek. Celkem tedy máme družin šest. Benjamínci se přes 
prázdniny transformovali na Heřmánky (místo Sedmikrásek), a to zejména 
z toho důvodu, že heřmánek pravý je znám svými silně zklidňujícími 
účinky. Dále se můžete obdivovat naší zručnosti, jelikož klubovna se nyní 
skví novými poličkami a policemi, řádně smontovanými a připevněnými ke 
zdi (vrtaly jsme opravdovskou sršící vrtačkou). A to vše pouze my, děvčata. 
(Taky někdo vyměnil staré okno za plastové, ale to snad ani nestojí za řeč.)  
Takže teď už doufám uznáte, že září je super, a že se stejně jako já 
nemůžete dočkat, až to zase všechno vypukne! 
                                                                                        Vaše Bláňa 
 

 

Tento měsíc se můžeme těšit na… 
2. – 4. 9.                          Výprava Konvalinky 

7. 9.                                  Oddílovka  

10. 9.                                Blešák 

10. 9.                                Zahajovací výlet  

23. – 25. 9.                     Družinkové výpravy/výlety 

29. 9.                                Veřejné oslavy výročí střediska 

  
Výlet s přespáním 

Milé Sasanky a Sedmikrásky! 
Srdečně vás všechny zveme na výlet s přespáním! Dáme si sraz v pátek 
23.9. na klubovně v 18 hodin, kde také přespíme a ráno se společně 
vydáme na výlet na Blanensko. 
CO SEBOU? Spacák, pýžo, jídlo na večeři a sobotu, oddílové tričko, KPZ, 
šátek, uzlovačku, stezku, pevnou obuv 
Podrobnější informace dostanete na družinové schůzce  
Na všechny se těší Stefanie (739 728 618) a Simča (777 047 176)  
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Zářijoví oslavenci 

 
2. 9.                             Véla  

6. 9.                             Hruška  

9. 9.                             Klárka  

24. 9.                           Efka 
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Tábor 
Sobota 2. 7.  
V sobotu jsme se z nástupiště 9 a ¾ vydaly směrem 
do Bradavic. Když jsme dojely, tak už byly stany 
postavené. A my jsme se vydaly do příčné ulice, kde 
jsme si nakoupily hůlky a domácí mazlíčky. Večer 
bylo slavnostní rozřazování do kolejí. Moudrý 
klobouk byl opravdu boží a doopravdy mluvil, což 
bylo super. 
                                                     Poppy 

Neděle 3. 7. 
Ráno už jsme všechny dobře věděly, v jaké koleji jsme. Na snídani byly 
buchty a čaj. Potom si každý člen týmu ušil vlastní šálu podle toho, v jaké 
byl koleji. Havrapár měl modrostříbrnou, Nebelvír 
červenožlutou, Zmijozel zelenobílou a Mrzimor 
žlutočernou. Na svačinu jsme potom dostaly müsli 
tyčinku. Potom byl oběd – zeleninová polévka a 
smažený sýr.  Po poledňáku jsme sbíraly dřevo na 
táborák a na… košťata! Která jsme si vyrobily. Na 
sváču bylo jablko a na večeři byl chleba 
s rybičkovou pomazánkou. A pak už byl slavností 
táborák. Mooc se nám to líbilo. 
                                                                      Kámo a Pony 

Pondělí 4. 7. 
Když jsme se v pondělí ráno probraly, už jsme se všechny těšily na školní 
vyučování. Nejdříve nás však čekala namáhavá, o to však více vydatná, 
rozcvička a moc chutné buchty. Pak už jsme se rozdělily do několika 

skupinek, ve kterých jsme absolvovaly naše 
hodiny. Byl to zpěv, na kterém jsme se 
naučily nové písničky, lektvary 
s profesorem Snapem, kde jsme se naučily 
Hido Sanquinis a Lux Eterna a nakonec i 
hodina bylinkářství. Naobědvaly jsme se, o 
poledňáku si odpočinuly a pak se vydaly na 
cestu, díky které jsme se později o sobě 
dozvěděly naše kladné a záporné stránky. 
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No a následovala boží hra s bahnem a pamatováčky. A na večerním 
nástupu přišlo něco, co nikdo nečekal. Zástupci dvou našich kolejí se začali 
přít o vítězi letošního ohnivého poháru a tak jsme se domluvily, že se hry 
zúčastníme všechny. To jsme potom ztvrdily tím, že jsme naše jména 
spálily v ohnivém poháru. S očekáváním do dalšího dne jsme spokojeně 
usnuly. 
                                                                                               Bobo 

Úterý 5. 7. 
Den začal jako vždy – vstávání - rozcvička – zahájení – snídaně – nástup. Po 
tomto každodenním stereotypu přišla skvělá hra. Potřebovaly jsme zjistit 
něco o historii naší koleje. Proto jsme cestovaly časem napříč 

kouzelnickými dějinami. Každá kolej 
navštívila pět lidí z historie jejich koleje. 
Musely jsme si dávat pozor na to, 
abychom neprozradily ani jediný detail 
z budoucnosti. Potom jsme dostaly za 
úkol secvičit scénku z informací, které 
jsme takto získaly. Po skvělém obědě a 
poledňáku jsme se vydaly do lesa, kde 
jsme ošetřovaly naše raněné rádkyně. 

Náš tým měl menší problém s návratem, ale zvládly jsme to. Ještě před 
spaním jsme rychle posbíraly dřevo. Každý tým nasbíral obrovskou 
hromadu dřeva, kterou jsme využily později při skvělé noční hře. 
                                                                                                         Eliška 

Středa 6. 7. 
V noci nás probudily zvláštní zvuky – syčení. 
Občas nám někdo zabouchal na stan. Byli 
to mozkomoři. Rychle jsme vyskočily ze 
spacáku a šly zapálit oheň (expecto 
patronum), který nás chránil před silou 
mozkomorů. Každá kolej musela udržet 
svůj oheň až do konce. Během udržování ohně 
jsme musely najít obraz, který se ztratil a taky Beatrix, která utekla 
z Azkabanu. Když se nám povedlo zahnat všechny mozkomory tím, že jsme 
naše ohně daly dohromady, mohly jsme jít spát. Po náročné hře jsme spaly 
až do oběda. Po obědě jsme si zahrály první famfrpálový zápas, který 
vyhrál Mrzimor. 
                                                                                              Pocahontas 
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Čtvtek 7. 7. 
Ve čtvrtek ráno jsme jako obvykle měly rozcvičku s Mate. Potom jsme měly 
snídani a to müsli s mlékem. Nástup byl v krojích. Pak jsme s Narnii obíhaly 
stany a sháněly podpisy na Prckovo přáníčko, jelikož měla narozeniny. Na 
svačinu jsme dostaly mrkev. Potom jsme měly vyučovací hodiny, vyráběly 
jsme si lapače snů, pak jsme si zkoušely různé druhy ohňů a poté jsme 

opakovaly šifry a naposled jsme měly zkoušku 
famfrpálu. Pak byl oběd kuře na paprice. Nám 
s Narnii to moc chutnalo, poté byl poledňák. Po 
poledňáku jsme slavily Prckovy narozeniny, měly 
jsme 3 dorty. Pak jsme hledaly v knihovně knihy o 
dracích. Potom jsme si vylosovaly draky, které 
jsme v lese musely zabít a najít zlaté vajíčko. Když 
jsme dorazily do tábora, měly jsme večeři – chleba 
s hrozně slanou pomazánkou. Moc jsem jí 
nesnědla, za to Bobo toho snědla hodně. Potom byl 
nástup v krojích. Pak jsme šly spát.                                                                            

                                                          Bety a Narnie 

Pátek 8. 7. 
Hned ráno jsme dostaly svačiny a vyrazily směr Krnov. Ve městě jsme hrály 
městskou hru. Po kolejích jsme chodily po městě a plnily úkoly tipu: najít 
pergameny, nakreslit co nejvíc sladkostí nebo zpívat zamilovanou písničku 
nějakému páru. Potom jsme měly rozchod a na večer jsme se vrátily do 
tábora a opekly si špekáčky. Konec dne jsme zakončily debatou.                                                              
                        Áďa 
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Sobota 9. 7. 
Nejlepší den celého tábora! Protože to je umývací den. 
Celé dopoledne jsme se střídaly ve sprše. Tentokrát 
nebyly lavory a hadice ale přímo sprcha, která byla 
v domku u našeho tábořiště. Po obědě zbylo spoustu času 
na praní oblečení. Když skončil poledňák, běhaly jsme pro 
bylinky, abychom vyrobily herbář. A po svačině jsme 
chystaly slavnostní oheň na slib. Z nástupu jsme 
se odebraly k ohništi a všechny slibující úspěšně 
odslibovaly. 
                                                                Hruška 

Neděle 10. 7. 
V neděli měla den Šmako. Ráno jsme neměly rozcvičku. Při snídani odešly 

holky, co chodí do kostela. Ostatní měly 
alternativní program, což bylo vytváření postavy 
z časopisů. Po obědě jsme se připravovaly na 2. 
úkol, při kterém jsme měly hodinu na to, abychom 
vydržely ve vodě. A abychom tam vydržely, tak 
jsme musely najít v knihovně recept na lektvar. 
Každá kolej měla 3 oddělení. Abychom mohly 
najít ty části lektvaru, tak jsme měly krást knihy. 
Knihy jsme mohly ukrást, tak že jsme vešly do 
jednoho oddělení a ještě jsme musely utéct 
vedoucím. Poté jsme vytvářely lektvar tak, že 
jsme ho přemalovaly na tričko. Tím způsobem, že 

jsme si to nanesly na určitou část těla a ještě musel proběhnout uličkou, 
kde po nás stříkaly vodu stříkačkami. Když nás zasáhly, musely jsme se 
vrátit. Večer byl taborák. 

                                                                                                          Esty 

Pondělí 11. 7. 
Když jsme se ráno probudily, příjemně nás všechny 
překvapilo, že dnešní rozcvička bude dost 
odpočinková. Vzaly jsme si karimatky a krásně se s 
Mate uvolnily a rozdýchaly. Dopoledne přišel na 
řadu druhý úkol ohnivého poháru - zachránit 
uneseného člena naší koleje. Bojovaly jsme s 
proudem řeky a nakonec se nám to podařilo. Po 
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skvělých zeleninových plackách a poledňáku jsme se šly koupat do 
nedaleké tůňky. Po svačině jsme oslavily Burgerovy narozeniny. Odpoledne 
byl souboj v famfrpálu. Den jsme večer ukončily turnajem v deskových 
hrách.  
                                                                                        Bobo 

Úterý 12. 7. 
Tento den začal velice krásně, protože 
jsme se během 2 minut nemusely 
shromáždit na nástup na rozcvičku. Naše 
krásná Mate uspořádala super rozcvičku 
ve spacácích, což mě potěšilo hned po 
ránu. Dopoledne probíhaly kurzy uzlů, 
odborek a nakonec jsme si za body 
vyzkoušely kvíz z říše zvířat. Na oběd 
nám Peťa uvařila výbornou rajskou 
polévku a jako druhé jídlo byl těstovinový salát. Odpoledne nás čekaly 
míčové hry, které jsem připravila já s Šimi a velice zajímavá přednáška o 
krojovém řádu. Večer nás přijeli navštívit Permon, Mirek a Vilém. Po večeři 
nás zasáhla velká průtrž mračen, která nám ale nebránila uskutečnit 
debatu s Mate. Tento den byl velice odpočinkový a moc jsem si ho užila.                                                      
                                                                                              Lemon 

Středa 13.7. 
Dnes jsme hrály obří šachy, kde jsme my 
byly figurky. Zmijozel a Mrzimor byli spolu 
bílí a Nebelvír s Havraspárem černí. 
Nakonec vyhráli bílí. Potom byl volný 
program. Já s ostatními konvalinkami jsme 
hrály přehazku proti Bledulím. Když jsme si 
dala oběd, byl odpoledňák. Všechny jsme si 
myslely, že bude puťák, tak se už někteří 
začaly balit. Po chvíli to však vedení 
zakázalo, tak jsme se všechny trochu uklidnily. Po odpoledňáku se hrálo 
finále ve famfrpálu. Každý hrál s každým a bylo to velice napínavé. Ale 
nakonec vyhrál Zmijozel, který všechny porazil. Potom byla večeře, po 
které hrál vítězný tým s učiteli. Učitelé byli poraženi, z čehož měly ostatní 
radost. Po namáhavém dni jsme šly spát a spaly až do rána.. nebo ne?  

                                                                                                    Pocahontas 



11 

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 z červnových akcí 
 

 
Maskovačka 
K akci Maskovačka jsme se sešly v klubovně 18. 6. 2016 v 16.00 h. Akce 
byla připravena pro všechny světlušky. 
Na začátku jsme si zapomněly zakřičet pokřik, ale přesto jsme pokračovaly 
tím, že jsme si sestavily svou lékárničku. Potom jsme šly na Bílou horu i s 
lékárničkou. Jako první zraněnou jsme uviděly mladou dívku (tedy Bobo), 
měla hodně odřené koleno. Dalšího jsme uviděly Tutka, kterému tekla krev 
z nosu. Potom jsme našli Sheiu, která měla klíště a bála se, že umře. Tak 
jsme ji uklidnily, že to ke smrti není. Kromě klíštěte měla Sheia i úžeh. 
Znovu byla uviděna i Bobo, která byla nešikovná a při opékání jablka na 
ohni se škaredě popálila. A nakonec jsme uviděly opět Tutka, který měl 
zvrtnutý kotník. Všechny jsme postupně ošetřily, uklidnily a odvedly 
zpátky do klubovny. Zakřičely jsme si oddílový pokřik a rozešly jsme se. To 
byla poslední akce pro světlušky před dlouho očekávaným táborem. 
                                                                                                              Bety    

mailto:bilasmes@centrum.cz
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Září  
2. – 4. 9.           Výprava Konvalinky  
7. 9.                   Oddílovka   
10. 9.                 Blešák   
10. 9.                 Zahajovací výlet  
23. – 25. 9.      Družinkový výpravy 
23. – 24. 9.      Světlušky výlet  
24. 9.                 Benjamínci a Bledulky výlet do ZOO 
29. 9.                 Veřejné oslavy výročí střediska 
 
Říjen 
1. – 2. 10.        Interní oslava střediska na Chlébském 

5. 10.               Oddílovka  

8. 10.               Drakiáda  

15. 10.            Střediskový sněm 

19. 10.            Bílek  

26. – 29. 10. Podzimky  

Listopad 
2. 11.               Oddílovka  
7. 11.                Karaoke  
12. 11.             Výlety 
25. 11.             Veselý pátek  a filmový maraton s přespáním na klubovně  
 
Prosinec 
1. - 4. 12.         Kultura 

7. 12.                Oddílovka  

17. 12.             Dílničky 

18. 12.             Besídka  

24. 12.             Betlémské světlo  

Leden 
4. 1.                   Oddílovka  
13. – 15. 1.      Oddílová výprava  
21. 1.                 Brusle / Deskovky  
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