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Slovo šéfredaktorky 
Ach jo já se z toho vážně zblázním. Nestačím se ani vzpamatovat a už je tady 
říjen. Už i počasí se mi snaží naznačit, že skončilo léto. To se mi tak stalo, že 
jsem se vydala v mojí nejoblíbenější - letní - sukni ven. A světe div se, asi o dva 
dny později přijdu domů s rýmou. A to byl právě ten moment, kdy mi v hlavě 
přebliklo - aha tohle by se mi v létě nestalo, tady asi není něco správně.. Takže 
rada pro vás - už není nejvhodnější doba na chození v sukni s tričkem s 
krátkým rukávem - věřte mi. 
P.S. tato bílá směs opravdu praská ve švech, kolik je tu článků, takže všem 
mockrát díky a doufám že to tak bude pokračovat dál. 
                                                                         Vaše, teď už zdravá, Šimi 

 

Slovo vedoucí 
Drazí! 
S říjnem - krom jiného - přichází moje (a doufám, že i vaše) oblíbená drakiáda. 
Pokud jste četli mé literární příspěvky do Bílé směsi i dříve, možná už tušíte, že 
se jako obvykle v tomto čase hodlám pustit do předem prohrané bitvy. A je to 
tak! Samozřejmě ani letos mě nic neodradí od toho, abych si vyrobila svého 
úžasného vlastnoručního draka! Tou prohranou bitvou nemyslím, že nedokážu 
stvořit draka. Myslím tím jenom to, že pravděpodobně bude mít stejné šance na 
vzlétnutí jako pytel hnoje. Jednou ale jistě přijde ten den, kdy můj profesionálně 
vyrobený drak vzlétne a za svitu podzimního slunce se na něm zatřpytí s citem 
a láskou navršené tuny izolepy. Na to můžete vzít jed! Takže doufám, že se 
ještě najde aspoň nějaký další odvážlivec (a doporučuji nezapomenout si doma 
koupeného draka, kdyby to čistě náhodou nevyšlo), protože co si na podzim 
můžete užít lepšího? 
                                                                                         Vaše Bláňa 
 

 

Tento měsíc se můžeme těšit na… 
4. 10.                                  Oddílovka 

14. 10.                                Drakiáda                  

18. 10.                                 Bílek 

26. - 29.10.                         Podzimky 
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Bílek 

Začíná tě přepadat taková ta podzimní nálada a nechce se ti nic 

dělat, jenom ležet a dívat se na filmy? Ráda by ses podívala na 

film „ve velkém“, ale nechce se ti platit za kino? Nebaví tě dívat 

se na filmy samotnou? Nebo už ti 

došly nápady, na jaké filmy by ses 

tak mohla podívat? 

Pak přijď do filmového klubu Bílek!! 

Bude se konat ve středu 18. 10. 2017. 

Jako vždy bude Bílek rozdělený na světlušky a skautky. 

Začátek pro světlušky a babyskauty je v 16.00 a konec 

bude v 18:00. Pustíme si animovaný film Odvážná Vaiana. 

Je o mladé indiánce, kterou si oceán vyvolí, aby zachránila 

svět před temnotou. Vybral si však oceán správně? Je Vaiana 

schopná opustit svůj ostrov a plout daleko za útes? Podaří se 

jí úkol splnit? 

Skautský Bílek bude od 18:00 do 20:00. To, co se bude promítat, je na vás! Posílejte 

mi své návrhy na e-mail petra.dol@volny.cz, do SMSky nebo na messenger nejpozději 

do 16. 10. ☺ Já následně filmy stáhnu a přímo na Bílku pak proběhne hlasování.  

S sebou vezměte něco na zub k filmu (chipsy, popcorn, tyčinky…) a hlavně dobrou 

náladu!!! 

Na všechny se těší Peťa (739 578 949) ☺ 

mailto:petra.dol@volny.cz
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Podzimní putování po Sherwoodu 26.-29.10. 
 
Ahoj děcka, máte chuť vydat se spolu s námi na úžasnou cestu do lesa 
Sherwoodu a seznámit se zde s hrdinou Robinem Hoodem, který se vrací z 
křížové výpravy a bude vyprávět o jeho zážitcích, které na této cestě musel 
podstoupit? Nebo byste raději byli svědky toho, co se ještě v Anglii po jeho 
návratu přihodí? Pak jistě neváhejte, protože již ve čtvrtek 26. 10. vyrážíme! 
Ubytování bude na krásné skautské základně ve Frýdku-Místku se zařízenou 
kuchyňkou, i přesto vás poprosím, abyste si vzali spacák a karimatku, ešus se 
lžičkou a jídlo na čtvrtek + buchty na páteční snídani. Jelikož se jedná o čtyř 
denní akci, tak se nám jenom díky štědré dotaci od střediska povedlo udržet 
cenu na přijatelných 500,- Doufám, že se s co nejvíce z vás uvidíme na 
nádraží! Teď už jen pro jistotu shrnutí.  
 
S sebou: věci jako na každou výpravu, spacák a karimatku, ešus s příborem, 
KPZ a deník, 500 Kč 
Odjezd: sraz na odjezd bude ve čtvrtek 26. 10. v 10:30 vedle budovy hlavního 
nádraží  
Návrat: v neděli 29. 10. v 16:05 tamtéž  
Za organizační tým Zippy (774 331 546) & Martin (725 269 979) 
 

 

 

 

Říjnoví oslavenci 
5. 10. Julča 

 3. 10. Chiquita 

19. 10. Kitty  

20. 10. Andrejka,  
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     Všehochuť na počteníčko 
DRBACÍ NOC 
Holky budeme dnes ponocovat?! Tahle věta mi ležela v hlavě až do večera. 
Když nám Dáda dočetla pohádku o Hehe a Chichi a zhasla světla, tak jsem 
holkám řekla, že počkáme, až většina usne. Ovšem někteří kecaly. Až 
najednou něco začalo kňučet. A to už jsem nevydržela…. Začala jsem se 
chichotat. A můj smích se stále zhoršoval, protože to pořád kňučelo, stále na to 
někdo upozorňoval a Pady s Prckem to napodobovaly. A pak Veve zařvala: „Co 
to sakra je??“ A celá místnost explodovala smíchy. Já dostala obří záchvat. 
Pak se zjistilo, že to Maruška nemohla usnout. Poté většina světlušek usnula. 
Po nějaké době tam přišla Dáda s tím, proč skáčeme. Nikdo to nepochopil, 
protože nikdo neskákal… Pak usnuly všichni až na nás a buhví koho. Tak jsme 
se bavily o všem možném, co nás napadlo, Ten člověk sebou pořád házel. A 
slečna Bilka (já, Locika, Prcek a Pady) jsme zjistily, že jsou v místnosti hodiny. 
Prcek neustále usínal. Až nakonec  Pady s Prckem řekly, že jdou na kutě. Já a 
Locika jsme stále však klepaly. A já jsem řekla, že udělám zvuk a ten, co stále 
nespí  řekne  „ Holky ticho!“ Vydala jsem děsně divný zvuk, A najednou se ozve 
Pady: „ Holky ticho!“ Já jsem se lekla a začala se smát (potichu). Poté nám 
Pady řekla, že máme drbat dál, protože to uspává. Tím pádem jsme stále 
nezjistily, kdo je kromě nás vzhůru. Ale už jsme měly tipy: Kessie, Veve nebo 
Burger. Pak jsem s Locikou stále klepala. Slyšely jsme, jak někdo dupe. 
Pomalu nám docházely nápady, o čem drbat. A pak se stala ta nejhorší věc na 
světě- slyšely jsme šeptání……. NOČNÍ HRA!!! A o 5 vteřin později vtrhnou do 
pokoje holky. Pobrala jsem z toho, že padáme do moře, protože nám praskají 
balónky. 
 
OK, hra byla fajn.  S holkama jsme pak drbaly asi tak 30-60 minut. Poté jsme 
šly spát. Mě to samozřejmě trvalo nejdéle… Poté jsem se budila po čtvrt 
hodině… Tu noc jsem spala dohromady asi hodinu. 
                                                                                                    Ponožka   
 

Ernest Thompson Seton 
Ernest Thompson Seton byl ilustrátor, spisovatel, ale hlavně zakladatel 
Woodcraftu (v ČR Liga lesní moudrosti) 
V roce 1903 napsal knihu Dva divoši (vřele doporučuji), která byla přímým 
návodem jak uvádět Woodcraft v život. Na základě této knihy postupně vzniklo 
60 kmenů Woodcrafterských Indiánů. 
Woodcraft je hlavně spjat se soužitím s přírodou a také s indiánským životem- 
je inspirován indiány. 
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A proč tu o něm píši? Když Robert Baden 
Powell zakládal skauting, inspiroval se 
Woodcraftem. Toho si můžete všimnout, když 
si vyhledáte Woodcrafterský zákon- je to 
v podstatě povídání o čtyřech ohních u 
slavnostního táboráku (krásy, pravdy, lásky a 
síly). 
Nemůžeme však říct, že skauting a Woodcraft 
je to samé. Skauting je přetvořený, takže 
mnoho věcí u nás je jinak.  
Ernest Thompson Seton by pro nás skauty 
měl ovšem být také velmi důležitý (možná i 
stejně jako Robert Baden Powell), protože je 
dost možné, že kdyby nezaložil Woodcraft, tak 
by skauting nikdy nevznikl.  
                                                    Stefanie 
 

 

JAK OCHOČIT ČOKO-PTÁKA 
Kde takového čoko-ptáka můžeme najít? Obvykle ho můžeme najít v lesích 
kolem Rosic u Brna, kde tento pták hnízdí v období skautských výprav. Prvním 
krokem k ochočení a spřátelení čoko-ptáka je čoko-ptáka chytit a nejlépe 
svázat uzlovačkou. Nebojte se, když sebou bude mrskat jak ryba na břehu, to 
se jen snaží utéct, ale našemu přátelství nikdo neuteče. Aby jste ho uklidnili 
musíte mu něco nacpat do papule, čokoláda se zdá jako nejúčinnější a podle 
toho se samozřejmě taky jmenuje. ALE POZOR! Nejen že je vybíravej jedlík, 
aby jste si ho ochočili, musíte mu ještě dát dárek. Dárek může být jakýkoliv, ale 
musí být vyrobený. Tým FLÁKOT ku-příkladu vyrobil korunu z dvou větví, která 
se prakticky hned po předání rozpadla! A vida! Stačilo to! Už zbývá poslední 
detail, pojmenujte ho Kevin. Zaručuji vám, že se vás bude držet jako klíště! 
(aspoň dokud máte čokoládu) 
                                                                                                     Kessie 
 

NAJDI ČOKOPTÁKA 
Vsadím se, že o této hře už někdo napsal. Hraje se tak, že se jeden člen 
skupiny schová někam po domě. Ostatní zůstanou dole v přízemí a určí 
hlídače. Ti chodí po domě a hlídají, aby týmy nenašly své členy. Když jednoho 
člena týmu najdou hlídači, musí jít celý tým dolů a počítat do třiceti. Jelikož se 
nám hra moc líbila, tak jsme si ji zahrály ještě dvakrát ☺. Schovala jsem se na 
parapet za skříň v šatně. Jelikož jsem měla u sebe nožík, (který sloužil jako 
rekvizita ke scénkám, co jsme hráli předtím) začala jsem s ním škrábat, kam se 
dalo ( do vlasů, do oblečení a málem i do stěny). V tom na mě vybafla Esty: 
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Seš z našeho týmu? Ne . Ano nebyla jsem- hledala mě Dáda se zbytkem 
týmu (Burgrem, Beta, Maruškou). Když mě přestalo bavit řezání mazacím 
nožem, začala jsem si plést copánky a prohlížet se v noži. „ Á to je Kačka.“ 
Řekla Stefi, která na mě vykoukla. Super, viděli mě oba týmy, ale ten náš třetí 
ne . Po dalších asi 7 copáncích mě můj tým konečně našel!                                                   
                                                                                                  Pady  

 

Kuchařem na dívčím táboře  

Významnou součástí táborového života je jídlo. Vlastně je významnou součástí  
života vůbec. A jelikož na táboře není maminka, musí se o přípravu pokrmů  
postarat někdo jiný. Jistě si, stejně jako já, kladete otázku, proč byla takto  
důležitá a zodpovědná činnost, na které závisí životy, svěřena zrovna mně.  
Bohužel tuto záhadu neumím vysvětlit, ale tuším, že v tom má prsty moje 
sestra. Prostě se nějakým nedopatřením stalo, že jsem po nějakých deseti 
letech vyrazil na tábor. S dívčím oddílem. Jako kuchař. Asi jsem se zbláznil. 
Aspoň mi to tedy všichni říkali. Jak se termín tábora blížil, začalo mi docházet, 
že to už není jenom hloupý žert. Oni s tím vážně počítají. Trochu mě to děsilo. 
Vařit pro čtyřicet lidí? Dva týdny se samýma holkama? Vždyť tam skoro nikoho 
neznám! Jak se asi budou tvářit na to, že jim tam takhle přijede někdo cizí?  
Přiznávám, že jsem přípravu lehce podcenil. Přesto jsem na začátku tábora měl 
připravený jídelníček a přibližný rozvrh nákupů. První tři dny šlo všechno  
přesně podle plánu. Pak ale začala improvizace. A do konce tábora 

neskončila. Jídelníček začal sloužit jen jako velice 
orientační inspirace a později už jen jako promočený cár 
papíru zdobící kuchyň. Na tomto místě bych se chtěl 
omluvit všem, kteří kvůli mně museli téměř denně jezdit 
do Telče a nakupovat potraviny dle ne příliš exaktních 
seznamů, které jsem psal. Na druhou stranu tyto zmatky 
umožnily vznik nečekaných improvizovaných pokrmů, 
jako například veganské špekové knedlíky. Myslím, že 
s nimi ještě udělám díru do světa. Jsem velmi rád, že 
jsem si mohl vyzkoušet, jaké to je vařit na táboře. 

Ačkoliv to tak na první pohled nemusí vypadat, táborová kuchyně má proti té 
běžné mnoho výhod. Třeba když přijede Permon a nabrousí vám všechny 
kuchyňské nože. Kolikrát se vám tohle stalo doma? Ale tou zdaleka největší 
vymožeností táborové kuchyně, kterou jinde nenajdete, je služba. Co jsem se 
vrátil z tábora, neuplynul den, kdy bych nevolal službu do kuchyně, aby umyla 
nádobí, nakrájela cibuli a podobně. Marně. Vařit na táboře je zkrátka radost. No 
a nakonec děkuji vám všem, že jste ten tábor přežili, že nikdo neumřel hladem, 
že moje obavy, že se na mne budete dívat skrz prsty, byly zbytečné. Že jsem 
se mohl vrátit do dětství a strávit dva týdny na skautském táboře. 
                                                                                               Jakub 
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Nejlepší akce roku 
Svojsíkáč, pouze pro osoby nespolehlivější- 
konvalinky 
Rozhodla jsem se vám všem opravdu velice 
podrobně popsat krajské kolo Svojsíkova závodu, 
které se konalo v kaprálově mlýně a bylo na téma 
Hunger Games. 
Asi si to umíte představit. Skupinka velice 
kultivovaných lidí (Monika Jakubková a.k.a. Moty, 
Tereza Všianská a.k.a. Poppy, Veronika Vávrová 
a.k.a. VeVe, Lenka Rotscheinová a.k.a. Poci, Petra Ondrová a.k.a. Kessie a 
Bára Podlucká a.k.a. Nutty) se sešla v plném počtu u Dělnického domu. Poté, 
co jsem zjistila, že nemám polovinu věcí, co bych mít měla, musela Kessie 
běžet k ní domů, aby vzala alespoň malý batoh, který jsem měla brát já. Když 
nám přijel autobus číslo 58, nastoupily jsme, i když s námi jaksi nebyl náš 
„dozor“ Natka. I bez ní jsme však nějak bez úhony zvládly dojet na konečnou 
tohoto autobusu a to Hřbitov v Líšni. Ihned po výstupu z autobusu jsme věděli, 
že jsme tam, kde máme být, jelikož bylo všude kolem nás spoustu lidí v krojích 
s krosnami a pevnými botami. Kromě nich tu však bylo i pár skautů oblečených 
v bílém. Intuice nám řekla, že to jsou nejspíš mírotvůrci, kteří mají za úkol 
předat nám další informace. Pak naštěstí autem přijela Natka a vysvětlila nám, 
proč ten autobus nestihla. Po malé chvíli čekání jsme se v doprovodu jednoho 
z mírotvůrců vydaly dál po úzké cestě. Když jsme ušly asi deset metrů, dali 
nám jakýsi kluci bonbóny a tak jsme jim od té doby začali říkat žížláci. Ty 
bonbóny co nám dali, byly totiž právě ty žížalky od značky jojo, které určitě 
všichni znáte.  
Pak jsme potkali dalšího skauta v bílém. Vlastně to nebyl skaut, ale skautka, 
kdo jiný něž Šmako:D Tvářila se jako nějaký velice dobrý hráč pokeru a dělala, 
že nás nezná. Dala nám nějaký papír s informacemi a řekla, že máme jít pár 
metrů po okraji nějakého pole, které se nacházelo po naší levé straně a tak 
jsme tam šly (chudáci zemědělci…). Pak nám bylo řečeno, že se máme 
zastavit a ozvala se hymna Kapitolu. Musely jsme ji pozorně poslouchat, 
protože vycházel z keře, který byl celkem daleko, a my nesměly jít blíž. Pak se 
ozval nějaký hlas, který nám řekl, že musíme přenést kapsle se vzduchem 
(balónky) až do kapitolu, ale musí být zabalené v batohu a musí mít objem 
alespoň litr. Nezdá se to, ale je to opravdu málo, a protože my jsme to neuměly 
moc dobře odhadnout, nafoukly jsme balonky raději víc. A tak měli balonky asi 
třikrát víc vzduchu. Nám to ale moc nevadilo, a balonky jsme do batohů 
nacpaly. Dále jsme měli podle mapy dojít do kaprálova mlýna. Bohužel jsme asi 
někde špatně odbočili (no já nebyla, ta co měla mapu…) a dostaly jsme se 
někam trochu jinam. Tam jsme potom potkaly žížaláky, kteří se potom rozešly 
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na úplně jinou stranu než my. Nám to ale nevadilo a rozhodly jsme se, že 
pojedeme autobusem. Tak jsme nastoupily na autobus, jehož číslo si už 
nepamatuju a dojely jsme na starou osadu. Tam jsme chvílí počkaly a pak 
nasedly na autobus číslo 201, kterým jsme pak dojely až ke kaprálově mlýnu. 
Ne úplně k němu, ale skoro úplně k němu. Kousek jsme ještě šly po takové 
cestě dolů. Když jsme došly k mlýnu, přivítala nás jakási velice zvláštně 
ustrojená paní, která se zeptala na jméno naší družiny a pak nás poslala 
k dalším lidem, kteří si zkontrolovali naše batohy. Prohlédly, jak je máme 
sbalené a strhli nám jen pár bodů za jeden batoh s balónkem, co jsme měli 
zvlášť. Pak jsme přešly ke stolu, na kterém byl položený papír. Na něm bylo 
napsáno, jaké věci máme ze svých batohů vytáhnout.  Na to jsme měli 60 
sekund. Kromě svačiny, 3 lžiček a kotlíku tam byly i pláštěnky, které bohužel 
nikdo z nás neměl. Poté jsme se přesunuly k dalšímu stolu, kde nám paní 
zkontrolovala, jestli máme v balóncích objem 1 litr. Ani jeden balónek neměl 
málo. Spíš měli všechny tak dvakrát víc, ale to je vedlejší… 
Když jsme se přesunuly na louku, kde jsme si měly postavit svůj stan, začínaly 
jsme mít malé podezření, že je maličko menší, něž by měl být. Přečetly jsme si 
papíry, na kterých bylo napsáno, že si máme jít sehnat snídani na zítřek. Na 
čtyřech stanovištích byly rozmístěny ingredience na ovesnou kaši, mezi kterými 
nechyběla ani skořice, slanina, mléko, máslo, kakao, jablka, banány a dokonce 
ani hrozinky.  
Umístění každého stanoviště bylo zaznačeno jinak: mapa, popis cesty, GPS 
souřadnice a slovo bazén. Rozdělily jsme se, a zatímco Poppy s Natkou stavěly 
stan jsme se na tyto stanoviště vydaly. Musely jsme se domluvit, jaké 
ingredience vezmeme a jaké ne, protože jsme dostali také dotazník, který jsme 
měly vyplnit až po snězení naší snídaně. Nejvíce bodů bylo za to, když jsme šly 
na všechny stanoviště, když jsme všechnu kaši snědly a tak dále. 
Po tom co jsme obešly všechna stanoviště a nashromáždily jídlo na zítřejší 
snídani, začaly jsme se zabydlovat v našem stanu, a to tím způsobem, že jsme 
před ním seděli na batozích a zatímco všichni ostatní jen tak seděli a povídali 
si, my jsme byly velice akční a pinkali jsme si s balónky, které jsme předtím 
měly nést v batozích. 
Když se setmělo, šly jsme na promítání videí, které měla každá družinka natočit 
ještě před závodem. Myslím, že se shodnu se všemi konvalinkami, co byly na 
závodě, že to naše bylo nejlepší, i když jsme nedostaly plný počet bodů. Po 
promítání měli všichni možnost zalézt do svých stanů a jít spinkat.  
Bohužel v našem stanu toho místa opravdu moc nebylo, přesně tak jak jsme se 
obávaly. A tak jsem se já, Poppy a Motty rozhodly, že budeme spát venku na 
celtě nějakého random týpka. Už nikdy! Byla mi zima a musela jsem v noci na 
záchod a neměla jsem boty, protože byly ve stanu, kde spal zbytek naší 
družinky. Já myslela, že mi ty nohy odumřou! 
No… Tak nakonec jsme se všechny tři úspěšně dožily rána a já s Moty jsme 
ráno šly ještě na chvíli do stanu, protože už bylo světlo a nám byla zima. 
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A teď se dostávám k asi nejvíce tragickému bodu celého závodu: Vaření kaše! 
Ne počkat… Horší byly uzly. Jo… Na uzly nic nemá. Tak jsme začaly vařit kaši. 
Hezky v kotlíku na vařiči. Bohužel to někdo málo míchal a tak se to trochu 
připálilo (vlastně byl na spodu uhel… ehm…) a taky bohužel ten někdo vysypal 
všechno kakao (budu dělat, že jsem to nebyla já…). Tak jsme se si moc 
nepochutnaly. Do této polopřipálené kaše jsme nasypaly vše, co jsme měly: 
nakrájená jablka a banány, všechnu skořici, hrnek cukru, ve kterém byla tráva, 
protože se mi taky podařilo jej vysypat a ještě jsme to zajedly hrozinkami. No 
nebylo to moc dobré. Připadalo mi to trochu jako: Jak pejsek a kočička vařily 
dort. Bohužel nám tu kaši nesnědl pes a my ji musely sníst samy. Nakonec 
však vše dobře dopadlo a nikdo se nepoblil :D 
A teď přichází na řadu to hlavní: samotný modul: ZÁVOD. Byl to jakoby výcvik 
do arény. 
Vyrazili jsme někdy kolem osmé hodiny ranní a poté co jsme se malinko 
ztratily......  

Pokračování příští měsíc 
                                                                                              Pocahontas:3 

 

SCÉNKY Z VÝPRAVY VZHŮRU DO OBLAK 
Dělaly jsme scénky na různé téma, třeba hororo-komedie, pantomima a podle 
filmu. My jsme měly hororo-komedii, já jsem měla roli falešného čokoptáka. 
Odehrávalo se to v sobotu. Na vymýšlení jsme měly 1 hod. No prostě to bylo 
skvělý, ahoj. 
                                                                                             Burgr 

 

Příběh na pokračování 
Už pár let uvažuju o tom, že sem začnu pravidelně přispívat nějakými hádankami, vtipy 

či příběhem na pokračování. Nakonec jsem ale byla pokaždé moc líná na to něco tvořit, 

a nebo jsem propásla termín odevzdání. Letos jsem si však řekla “Konec 

prokrastinace!” a začala jsem psát již zmiňovaný příběh na pokračování, tzn. že každý 

měsíc se zde objeví jeho část. Tak se pohodlně usaďte a přeju příjemné počtení! :)  

         Peťa 

 

Jet či nejet? 

 

Na konci prázdnin se každoročně koná tábor pro věřící mládež. Letos jsem poprvé 

uvažovala, že bych mohla jet, ale dost jsem váhala, protože jsem měla nabídku 

brigády a říkala jsem si, že by se mi přece jen pár tisíc korun navíc hodilo. Dlouho 

jsem se rozmýšlela a nakonec jsem se rozhodla, že opravdu pořebuju peníze, a tak 

na tábor nepojedu. Jen chvíli po mém rozhodnutí mi někdo napsal na messengeru. 

Byla to Verča, hlavní vedoucí toho tábora. Ptala se mě, jestli bych neměla zájem 

být vedoucí skupinky. Wow. To je velká čest a bude to zajímavá zkušenost, říkala 
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jsem si. Ale co brigáda? Potřebuješ přece peníze, nebo snad ne? ozval se ve mně 

druhý hlas. Opět jsem byla na vážkách. Uvnitř jsem však cítila, že to je jakési 

znamení a že se takováhle nabídka neodmítá. Odepsala jsem Verči, že jsem to sice 

nikdy nedělala, ale že mám zájem a těším se na zajímavou zkušenost. “Super, 

děkuju moc! A s kým bys ráda byla ve dvojici?” napsala mi. “Je mi to celkem jedno 

:),” odepsala jsem. “Ok, co třeba Tomáš Dvořák?” ona na to. “Joooo, Tomáš je 

super!” napsala jsem jí. “Dobře, máš ho mít!”  

Takže povedu s Tomem skupinku na táboře… Tom je hrozně super kluk a můj dobrý 

kamarád. Navíc jsme se několik měsíců neviděli, takže je tohle skvělá příležitost se 

po dlouhé době setkat a pokecat si. A kromě něj bude na táboře jistě i spousta 

dalších kámošů, které jsem dlouho neviděla. A taky beztak poznám spoustu 

úžasných nových lidí, ze kterých se stanou moji kamarádi na celý život. 

Ale opravdu chci vyměnit dobře placenou brigádu za tábor, kde sice budu se svými 

kamarády, ale jako dobrovolník? Opravdu mi to stojí za obětování několika tisíc 

korun? 

 

Představení kurzu „ODYSSEA“  
Ahoj Peťo na čekatelský kurz 
ses vydala, který probíhá v 
Praze. Můžeš nám prosím ten 
kurz trošku přiblížit? 
Ahoj, jako první bych ráda řekla, 
že kurz neprobíhal přímo v Praze, 
ale na různých místech v Čechách, 
konkrétně ve vesnici za Plzní 
(nepamatuju si to přesně), v Nymburku a Radvanci (Liberecký kraj), takže jsem 
musela hodně cestovat. To mi ale vůbec nevadilo, aspoň jsem poznala nová 
místa. Jedná se o lesní kurz, skládá se tedy ze 2 víkendovek a letního běhu. 
Na kurzu panuje skvělá atmosféra – mezi instruktory a účastníky je přátelský 
vztah, všichni se zajímají o druhé a nikdo není vystrčený z kolektivu. Jsou zde 
přednáškové bloky, ale i spousta her – jednoduchých na vyblbnutí i složitějších, 
kde je potřeba mít opravdu dobrou strategii a dokonalou spolupráci. 
A co tě na tom kurzu nejvíc zaujalo? 
Celovečerní aktivita s názvem „skautské století“. Bylo zde potřeba zapojit 
trochu herecký um a hodně přemýšlet o věcech. Pomohlo mi to si uvědomit, jak 
je pro mě skauting důležitý. Byl to silný duchovní zážitek. 
A v čem je odlišný od ostatních kurzů, proč sis ho vybrala? 
První velký rozdíl jsou zkoušky – většina ostatních kurzů na ně má vyhrazený 
3. víkend, který se koná po letním běhu. Na Odyssei se místo zkoušek 
získávají „kredity“ – některé jsou za pouhou účast na nějakém programu, jiné 
za odevzdání úkolu, další za napsání testu na letním běhu (těch bylo ale 
opravdu minimum). 
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Dalším velkým rozdílem je ODYkruh. To je akce, která se koná každý rok na 
podzim a je určená pro všechny absolventy Odyssei. Můžete se tu tedy potkat 
s lidmi ze svého ročníku, ale také se poznat s ostatními ročníky. 
Vybrala jsem si ho ale především pro to, že se na něj hlásila spousta lidí (což 
svědčí o kvalitě), ale nezáleželo na pořadí. Člověk musel po přihlášení splnit 
úkol – natočit video s nějakým svým „rekordem“ (u mě se jednalo o jezení 
čokolády na čas). Takto měli šanci se na kurz dostat i lidé, kteří o něj opravdu 
stáli, ale přihlásili se na poslední chvíli, což byl můj případ. :D 
A jaké máš plány dál? 
Plánuju si v co nejbližší době udělat zdravotňák a možná se na jaře přihlásím 
na vůdcáky. Prioritní je však pro mě odmaturovat. 

Díky za rozhovor Šmako 
 

Skladník 
Náš střediskový sklad je na Jílkové 185. Je to důležité místo. Především to byla kdysi 
klubovna našeho 30. Dívčího oddílu, když ho ještě vedla Bylinka. V té době jsem zde 

s Frantou Julínkem sestavil z prken dovezených z Veletrhu, kde rámovala předváděcí 

políčko pro malotraktory Agrozetu,  stůl u kterého stále zasedají Bílé kytky i 

středisková rada. Je to již 26 let. 

Je to ale vlhký suterén a tak se děvčata přestěhovala na Jamborovu. Prostor zůstal 

prázdný. 94 měla sklad v učňáku na Stavařově díky přízni pana Řiháčka. Ten jsme   ale 

nakonec museli opustit a já jsem za středisko požádal obec  o pronájem bývalé 

klubovny jako skladu za symbolickou cenu 100,- Kč  ročně. A tak je to dosud. 

Za flašku fernetu jsem pořídil ze skladu civilní obrany masivní železné regály. Ty jsme 

smontovali a skladujeme v nich dosud. Jsou zde nejrůznější věci, které nás doprovází 

každým skautským rokem. 

Občas s Jirkou uděláme inventuru, občas se něco vyhodí, ale věcí stále nějak přibývá. 

Z počátku našeho skladování jsem musel  seznámit v domě bydlícího bytového lupiče 

Jirku (neplést s bratrem Ficem a mnou)  s tím co je ve skladu uloženo, že se nejedná o 

atraktivní zpeněžitelné věci, abych předešel zbytečným vloupáním. Dodnes se nic 

nestalo. Jen jednou nás vytopil přes špatnou armaturu v koupelně. Musel jsem to uklidit 

a nechat spravit. 

To jsme již u povinností skladníka. Věci se vyexpedují na tábory, potom uklidím, 

vyvětrám a něco vyhodím. Některé perly, zvláště rekvizity táborových her zůstávají. 

Také bedna starých kronik. 

V každém předmětu je nějaký příběh, vzpomínka na skautské dobrodružství. Ty 

vyvětrat nelze, zůstávají. 

Stavte se někdy za šera poslechnout jak spolu hovoří duchové na stránkách starých 

kronik. 

Klíče Vám rád půjčím, jsou na Jílkové 199. 
 

 

V Brně dne 24.9.2017       Permon 
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