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Říjen utekl jako voda a spolu s listopadem tu máme i další 
vydání Bílé směsi! Určitě jste se všichni moc těšili.  
V této směsi jako obvykle najdete několik pozvánek na 
zajímavé akce, které se budou konat tento měsíc a taky 
zápisky z akcí, které se už konaly. Chci upozornit 
především na článek, který pojednává o podzimkách, který 
najdete na straně 13 Je poněkud rozsáhlý, ale tak velká 
akce jako jsou podzimky, si to určitě zaslouží☺. Pak jsou tu 
ještě články na stranách 6 a 7, které byste určitě měli 
ukázat rodičům, protože jsou poměrně důležité. 
Přeji Vám příjemné počteníčko a skvěle strávený listopad.

            Poci 

Víte, co mám na přelomech měsíců nejradši? Já nejradši 
otáčím svůj krásný kalendář, který jsem dostala minulé 
Vánoce od Ježíška. Jsou na něm totiž obrázky z mé 
oblíbené pohádky – z Ledového království. A jsou to moc 
pěkné obrázky. Za chvilku ale bude konec roku, takže 
budu doufat, že jsem byla letos dost hodná na to, aby mi 
Ježíšek tyto Vánoce taky nadělil nějaký krásný kalendář, 
který budu moct vždycky 1. dne v měsíci otočit… 
Doufám, že jste si poslední paprsky léta užili stejně jako já, 
protože za okny už začala pořádný podzim – brzy se 
stmívá a už není takové teploučko, jako bývalo. Zároveň 
doufám, že se jako já těšíte na všechno, co nám skaut na 
podzim přinese – ať už to byly podzimky nebo třeba 
drakiáda… Já už se na ni moc těším, protože konečně zase 

Slovo šéfredaktorky 

 
 
 

 

 

Slovo vedoucí 
 

Nevím jak vy, ale já jsem si Říjen moc užila. Začal mi 
Rádcovský kurz a byla jsem na úžasných podzimkách, o 
kterých si určitě přečtěte, byla to fakt bomba. V Listopadu 
se můžete těšit na výlet a drakiádu, takže oprašte draky ze 
skříně, ať jsou připravení ;-). Dále si určitě přečtěte dva 
nejlepší zážitky a jeden velice zajímavý sen od naší bývalé 
členky. Pokud máte taky takové zážitky, o které se chcete 
podělit, určitě nám je posílejte na e-mail. 

Užijte si čtení a těším se na vás na akcích.               Veve 
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Ježíšek tyto Vánoce taky nadělil nějaký krásný kalendář, 
který budu moct vždycky 1. dne v měsíci otočit… 
Doufám, že jste si poslední paprsky léta užili stejně jako já, 
protože za okny už začal pořádný podzim – brzy se stmívá 
a už není takové teploučko, jako bývalo. Zároveň doufám, 
že se jako já těšíte na všechno, co nám skaut na podzim 
přinese – ať už to byly podzimky nebo třeba drakiáda… Já 
už se na ni moc těším, protože konečně zase vytáhnu (tak 
jako jednou každý rok na podzim) svého super draka – 
někteří z vás ho už znají, někteří ho teprve poznají. Trochu 
vám napovím – také je na něm obrázek z mých oblíbených 
pohádek… Takže doufám, že nás přijde hodně, protože se 
těším i na vaše krásné draky! 

Sheia 
Sheia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tento měsíc se můžeme těšit na… 

10. 11. – Výlet na vlásku 
24. 11. – Drakiáda 

  5. 12. – Oddílovka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 11. Terka H.   6. 11. Peťa 

1. 11. Sléza 12. 11. Valentýnka 

1. 11. Kája 14. 11. Locika 

3. 11. Kámo 27. 11. Zoe 
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5. 12. 2018 se bude konat 
ODDÍLOVKA, což znamená, že 
ten týden nebudou schůzky!!! 
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Registrace 2019  
aneb kolik se platí za skaut příští rok 2019 
Do konce roku je potřeba zaplatit registraci na rok 2019. 
Členství pro jednoho člena činí na rok 800kč a za dalšího sourozence v 94.bo 
nebo 30.dbo + 550kč. Za každé telefonní číslo v STS se platí 200kč. 
Příspěvky se posílají na bankovní účet střediska: 215180811/0300. Jako 
variabilní symbol napište číslo oddílu 94 nebo 30 a datum narození a do 
zprávy pro příjemce uveďte „registrace 2019 – jméno příjmení“. 
Například já Petr Zelený (800kč) z 94.bo jsem narozen 15. 3. 1986 a mám 
sestru Mirku Zelenou (550kč) v 30.dbo a 4 telefonní čísla v STS (4x200kč) 
zaplatím na střediskový účet 800+550+4x200=2150kč s variabilním 
číslem 9415031986 s poznámkou pro příjemce "registrace 2019 - Petr a 
Mirka Zelení". 
Příspěvky se splácejí do konce roku 2018 a hradí členství po celý kalendářní 
rok. 
Příspěvky hradí pojištění pro člena na skautských akcích, hradí se z něj 
elektřina, topení a vybavení klubovny. V ceně je zahrnutý skautský časopis, 
který chodí 5x do roka na vaši uvedenou adresu na přihlášce do skautu. 
Pro více informací mě můžete zavolat nebo napsat email. 

Petr Petrák Zelený - 722 005 020, peter.green@post.cz 

 

Zprávičky ze střediska 
Naše středisko již dlouho usiluje o nahrazení stávající staré klubovny novou 
stavbou s větší kapacitou a sociálním zařízením. Díky iniciativě našich 
činovníků byl vytvořen speciální projekt, se kterým jsme se přihlásili do 
participativního rozpočtu města Brna. Občané nad 18 let s trvalým 
bydlištěm v Brně hlasováním na stránkách www.damenavas.cz rozhodnou, 
který z přihlášených projektů Brno zaplatí. Hlasování probíhá právě v těchto 
dnech a končí 22.11. Prosíme všechny rodiče, aby náš projekt podpořili 
nejen svými hlasy ale i propagací mezi známými a kamarády. Děkujeme 

Štěpán  
 

http://www.damenavas.cz/
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Nové klubovny na dosah ruky  
– pomoz k nim i ty! 
Už dlouhou dobu jsou klubovny pod Bílou horou, které naše skautské 
středisko využívá, naprosto nevyhovující. Obě klubovny – dívčí dole 
v kamenné budově a chlapecká nahoře v „budce“ – jsou pro stávající počet 
členů moc malé. U holek se doslova nedá hnout, takže musí trávit většinu 
času na schůzkách venku, ať chtějí nebo ne a v chlapecké klubovně celou 
zimu mrzneme, protože se prakticky nedá vytopit.  
Tuto krizovou situaci se vedoucí našeho střediska Vilém rozhodl řešit tak, že 
společně s členkou střediska architektkou Míšou vytvořili projekt na nové 
klubovny a přihlásili ho do letošního ročníku participativního rozpočtu 
města Brna – „Dáme na Vás“. Projekt se probojoval až do finálového kola, 
které probíhá od 1. do 21. listopadu.  
Jestli jste projekt už zahlédli na internetu, určitě si říkáte, jak by nové 
klubovny byly skvělé, a že byste do nich chodili daleko radši, než do těch 
současných. Tak nám pomozte! Právě teď je chvíle, kdy máme možnost sami 
rozhodnout o úspěšnosti projektu. V participativním rozpočtu může totiž 
pro vybrané projekty hlasovat každý, kdo má trvalé bydliště v Brně a je 
plnoletý. Proto přemluv rodiče, babičku a dědečka, tetičku a strýčka, nebo 
třeba učitelku ve škole, ať pro nové klubovny hlasují.  
Je to hrozně jednoduché. Stačí jít na https://damenavas.brno.cz/ a tam dát 
našemu projektu „Mládežnické klubovny pod Bílou horou“ dva kladné hlasy. 
A příští podzim už budeme v novém! 
 
Za všechny, kdo u nás skautují, nebo někdy skautovat budou, Vám za hlasy 
děkujeme. 

              Boro 
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Závěrečný výcvik FBI 

V pátek 7.10. se nás na Židenickém nádraží sešlo 5. Nastoupily jsme do vlaku 
a vydaly se vstříc novým dobrodružstvím. Když jsme dorazily, šly jsme do 
takového parčíku, protože jsme nevěděly, kde je naše ubytování. Holky nám 
vysvětlily první hru, kde zjistíme, kde to je - chodily jsme po různých 

místech s mapou a vždycky, když jsme dorazily 
na místo, jsme se vyfotily a otevřely libovolnou 
obálku, která nám určila, kam máme jít dál. 
Připojila se k nám i Narnie, která přijela 
později. Po hodině a půl jsme se vrátily na 
určené místo, kde měl být člen FBI, jemuž jsme 
měly říct kód, který nám holky poslaly. Potom 
nám měl říct, kam máme jít dál. Trošku špatně 
jsme to pochopily, ale i tak jsme o chvíli později 
už stoupaly do klubovny. Ubytovaly jsme se a 
navečeřely. Když najednou se v naší dobře 
střežené a tajné základně objevila potetovaná 
žena, co si nepamatovala absolutně nic. Ani 

výslech nepomohl. Tak se nedalo nic dělat a šly jsme se uložit ke spánku. 
Když najednou nás probudilo červené světlo a hlas, co říkal něco ve smyslu, 
že ochranný systém byl narušen a máme se evakuovat do bunkru. Když jsme 
však vešly, někdo nás tam zamknul. O hodinu a půl se nám konečně podařilo 
utéct oknem a mohly jsme jít klidně spát. Ráno jsme se probudily, oblékly a 
daly si luxusní snídani - palačinky s nutellou a šlehačkou. Pak jsme šly 
k ohništi na sezení, kde se Poci pomocí abstraktních obrázků snažila vyvolat 
neznámé ženě, kterou jsme pojmenovaly Jane, vzpomínky. Najednou jí 
zasáhla vzpomínka, jak cvičí střelbu nějakým mužem. Bavily jsme se o noční 
hře a potom nám Poci předložila nějaká vytisknutá Janeina tetování, jestli 
nám to něco neříká. Najednou Jane řekla: „Tohle je napsané čínsky“. Zjistily 
jsme, že Jane umí čínsky a tak nám text přeložila a dozvěděly jsme se, že 
máme jít na danou adresu. Poté jsme poblíž u fontány našly mobil. 
K odemčení jsme potřebovaly PIN, který jsme ovšem neznaly. Najednou 
jsme si všimly, že pod průhledným obalem jsou různé texty (šifry). Po 
nějaké době jsme konečně otevřely mobil, ve kterém na nás vyskočilo nějaké 
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video. Bylo to zvláštní, ale jelikož jsme s sebou 
měli Jane, zjistily jsme, že je to čínsky a 
rozluštila nám to. Ten Číňan říkal něco o tom, 
že nemá rád našeho prvního prezidenta, a že 
chce zneuctít jeho pomník.  Došly jsme až k 
pomníku a byl tam mobil, který něco 
odpočítával a zvláštní krabice s drátky, 
špendlíky, alobalem a vším možným. Bomba. 

Měli jsme v pytlíku takovou speciální výbavu a tak jsme zavolaly Poci, která 
nám postupně říkala, kde, co a čím vytáhnout a přestřihnout. Přesně na 
sekundu se nám podařilo bombu zneškodnit. Přišly jsme na základnu, kde se 
nám o podivném Číňanovy podařilo 
něco zjistit a pak nám přišla v lese 
fotka a čínský nápis znamenající „Na 
vrcholu“. Vyšly jsme s pistolemi a 
klacky nad klubovnu a podařilo se 
nám padoucha dopadnout. Přivedly 
jsme ho k výslechu a zavřely do vězení 
(myslím:D). Poté následoval takový 
duchovní program o našich 
osobnostech a rozdělily nás do dvou 
týmů, ve kterých jsme soutěžily, kdo uvaří lepší guláš. Vyhrál druhý tým, ale 
mně stejně víc chutnal náš:D. Potom se nás holky pokusily nadchnout pro 
ufoball a musím říct, že úspěšně. Pak jsme si šly k táboráku opékat a dostaly 
jsme agentské průkazy. Ale hlavně marshmallowny :D! U ohně jsme si 
zahrály vylepšenou verzi městečka Palerma a Krvavého dědka. Odklidily 
jsme se do klubovny. Zrovna tam dorazili kluci z oddílu, kterému patří ta 

klubovna. Holky nám řekly, že 
máme jít spát, ale pak nás napadl 
nápad natočit nějaká ta videa, 
která případně zařadíme do 
našeho videa na vánoce. Ještě 
chvilku jsme zpívaly, tančily a 
cvičily a poté jsme šly konečně 
spát.  
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Ráno jsme se probudily, daly si taneční rozcvičku a 
buchty. Potom nám Poci ukázala jedno záhadné 
Janeino tetování- hnědý obdélník. Přišla také 
s teorií, že pod tímto obdélníkem se nachází další 
tetování. Hrály jsme hru, kde jsme se snažily zjistit, 
jak původní tetování vypadalo. Běhaly jsme za 

holkami a ty nám dávaly úkoly. Vždy, když jsme úkol splnily, mohly jsme 
otočit daný počet čtverečků (hrálo se to jako pexeso). Nakonec nám vyšel 
prapodivní obrázek s nápisem NAVY SEALS. Dostaly jsme šifry a zjistily 
jsme, že NAVY SEALS je tajná námořní služba, kde má každý člen jiné 
tetování a kam berou pouze muže. Jane navíc nebyla ani v databázi. Bylo to 
zvláštní, ale musely jsme to nechat na schůzku. Zahrály jsme si ufoball a byl 
čas jet domů. Výprava byla jedna z nejlepších, na kterých jsem kdy byla a 
moc se těším na další.  

Ponožka 

Závěrečný výcvik FBI – noční hra 
Zkuste si představit, že si tak v klidu spíte, a najednou vám v pokoji začne 
blikat červené světlo a k tomu uslyšíte, že vaše základna byla napadena a 
máte se evakuovat do záchranného krytu. Zní to zvláštně že? Tak tohle se 
přesně stalo nám. Hnedka jsme všechny vstaly a šly do toho krytu. Jak jsme 
tam došly, tak jsme nevěděly, co máme dělat. Stály, jsem tam všechny u zdi a 
bály se co přijde dál. Po chvilce stání jsme začaly hledat baterku, abychom 
něco viděly. Baterka svítila hrozně málo, ale my jsme byly rády, že alespoň 
trošku. Nechápavě jsme si prohlížely místnost, a najednou tam začal zvonit 
telefon s vyzváněním "HUMAN". Napřed jsme všechny začaly pištět. Ale pak 
jsme to vzaly. Z telefonu se ozvaly Poppy a Poci. Řekly nám, že se nabouraly 
do systému toho únosce. Přes ten telefon nám říkaly různé nápověda, 
abychom vyluštily šifry, díky kterým jsme mohly otevřít zámek a dostat se 
ven. Mezi tím vždy do místnosti vešel únosce a vždycky jednu z nás odvedl a 
ptal se jí, co ví o FBI. Vždycky řekl, že lžeme a odvedl nás zpátky. Pak nám 
dál do místnosti repráček a sebral baterku. Takže jsme musely najít druhou 
baterku, která byla na zapalovači, který jsme už dávno našly, ale nenapadlo 
nás, že na druhé straně toho zapalovače je baterka. Přes ten repráček co 
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nám tam dal, nám dávaly další nápovědy a také pres něj řekly poslední šifru, 
kterou se nám nepovedlo rozluštit. Po náročné hodině a půl se nám podařilo 
odemknout zámek a dostaly jsme se konečně ven. A tímhle naše noční hra 
skončila a my jsme šly spát. (Omlouvám se, jestli jsem na něco zapomněla).   

Narnie  

Veselý pátek 
Veselé pátky jsou (vedle výprav) moje oblíbené 
pátky, protože nejen že uvidím některé z vás, ale 
také si můžu vyrobit něco pěkného a 
užitečného! 12. 10. jsme se v 16:00 sešly na 
klubovně, abychom si ušily pytlíčky, do kterých 
si pak budeme moct dát třeba jablíčka nebo 
cokoliv jiného. Já sice nejsme na šití žádný 
expert, ale jak se ukázalo, tak to moc nevadilo, protože ostatním holkám to 
šlo dost od ruky. Féťa a Dáda navíc pomohly všem, kdo to potřeboval. Bylo 
moc krásné počasí, takže jsme při šití seděly i venku. Někteří si je stihly i 
ozdobit fixami na textil a já vám všem moc závidím, protože vaše pytlíky 
jsou opravdu krásné. Já jsem svůj bohužel nestihla dokončit, ale už se těším, 
až si v něm něco ponesu. Díky Dádě a Féti za super Veselý pátek! 

Sheia 

Výlet pro bejamínky 
Začalo to v 9:00 na Staré osadě. 
Bohužel se nás sešlo celkem málo, ale to nás 
samozřejmě neodradilo od výletu. Autobusem 
jsme dojeli na Velkou Klajdovku a od tamtud 
jsme se vydali pěšky až do Bílovic. Cestou jsme 
několikrát svačinkovali, hráli různé hry a stavěli 
domečky pro skřítky. Na konci jsme si mohli 
koupit něco dobrého na zub v bufetu a pak už 
jsme znavení jeli vlakem do Židenic. 
Díky krásnému počasí, jsme si odvezli kromě klacků a kudlibabek i pár 

krásných zážitků.               Motyčka  
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Podzimky 
Sešli jsme se 27. 11. v poměrně hojném počtu v areálu klubovny asi kolem 
deváté hodiny ráno. Když jsem přišla, všechny batohy byly naházené na 
jedné velké hromadě a kolem pobíhalo spoustu dětí nejrůznějšího věku. 
Nějakou tu chvíli se nic nedělo, ale pak jsme se rozdělili na mladší a starší. Já 
jsem spolu se staršími odešla na Bílou horu na takovou louku nedaleko od 
pomníku. Tam jsme zjistili, že jsem agenti a musíme podstoupit nějaký 
výcvik. Nejdříve jsme si zahráli hru, jejímž cílem bylo odtrhnout skupinu 
pevně se držících lidí od sebe. Byla to celkem sranda. 
Pak jsme dostali takové ,,školení“ v sebeobraně, během čehož jsme občas 
zahlédli hlouček vlčušek* jak pobíhají sem a tam. Učením se sebeobrany 
jsme strávili celkem dlouhou dobu, až začalo trochu poprchávat. Nikdo 
nevypadal, že by mu to vadilo. Vydali jsme se na klubovnu, kde jsme si dali 
malou svačinku a šli jsme pěšky k Dělňáku, odkud jsme jeli autobusem. Pak 
jsme někde vystoupili a zjistili jsme, že jdeme na paintball. Bylo to mega 
super, ale už teď se moc rozepisuju, takže stačí. 
Pak jsme jeli autobusem, vlakem, dalším vlakem (už ani nevím kolika 
vlaky)… Během cesty jsme hráli bang a dělali věci, co se obvykle dělají. 
Když jsme konečně dorazili do Trutnov a došli do školy, kde jsme měli spát, 
byla už tma. Vevnitř jsme zjistili, že vlčušky už jsou na místě a jsou schovaní 
po škole a pak jsme je museli hledat, aby nám mohli sdělit tajné informace o 
Trutnovském gangu. 
Další den bylo 28. října 2018 – 100 let od vzniku Československa. K této 

události byla vázána i část 
programu. Kouklali jsme se 
na Dějiny českého udatného 
národa a odpoledne byla 
debata rozdělená podle věku. 
Mezi tím jsme dělali hodně 
věcí. Mojí nejoblíbenější bylo 
(jak jinak) házení ufem**. 
Hrozně se mi to líbilo, 
protože jsem s tím obvykle 
začala já s Veve nebo s Kájou 
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a vždycky se spoustu děcek přidalo. Myslím, že jsme vymysleli novou hru – 
něco jako ragby s ufem (kdo vymyslí dobrej název dostane bombon možná).  
Prostě to bylo super. Pak se šli starší podívat na film o T. G. Masarykovi a 
bohužel se stalo, že se moje ufo dostalo na lehce nedostupné místo. Takže 
začala další ,,hra“ jejíž smyslem bylo sundat ufo dolů.  

Představte si Mirka (vlastně nemusíte, protože tu je 
fotka), který drží dvě košťata a jeden mop svázaný 
uzlovačkami, sedícího na ramenou Jury. Ufo se jim ale 
sundat nepodařilo  
Ještě toho večera jsme se rozdělili do skpin, protože 
jsme dostali informaci o výskytu některých mafiánů. 
Vypravili jsme se na určenou polohu. Většina skupinek 
tam potkala mafiána, a tajně ho sledovala. Nakonec 
všichni mafiáni došli na stejné místo, kde jsme je chvíli 
odposlouchávali. Pak si nás ale bohužel všimli a my, 
při úprku zpět do školy jsme přišli o několik agentů. 
V noci nás vzbudil křik. Mafiáni nás napadli a dostali 
se do školy. Byli jsme nuceni se evakuovat. Běželi jsme 
ven a pak jsme zjistili, že při tom útěku si někdo 
dokonce nestihl vzít boty. Naštěstí jsme hustý, takže 

ho pak Vanad s Kájou nosili. Zjistili jsme, že duběnek byl unesen a tak jsme 
jako hustý lidi pronikly do školy a mafiány zneškodnili. Pak jsme šli zase 
spát. 
Ráno jsme se museli vydat na rozcvičku a pak byla městská hra, při které 
jsme se snažili získat od mafiánů informace o majiteli kufříku s důkazy proti 
mafii. 
Toho se nám podařilo vyhledat a uzavřeli 
jsme s ním sázku o onen kufřík. Pak jsme 
šli do školy, kde jsme hráli deskovky, 
vyhráli kufřík a dali si na večeři tortilly.  
Pak přišla na řadu tradiční akce, na 
kterou jsme se hroozně těšila: JUNÁK MÁ 
TALENT (můžete vidět na titulce). 
Moderovali to dvě mega dobrý borky, 
takže to bylo super. Také bylo celkem hodně vystoupení a to od vtipů, 
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improvizace, přes gymtastiku a parkour, až k teleshoppingu, vtipným 
scénkám a k Dělám si to sama. 
Samozřejmě jsme měli i odbornou 
porotu, letos ve složení: Jura, Dáda, 
Esty a Joker. Podle jejich bodového 
ohodnocení nakonec vyhrála scénka 
s názvem: ,,Co byste měli vědět o 
tělesné výpravě“. 
Rychle to uteklo a najednou tu bylo 
úterý – poslední den. Hned ráno jsme 
si zabalili a potom co jsme zjistili že 
Dubínek byl zase unesen, jsme se ho vydali hledat. Nakonec jsme dosšli na 
sraz mafiánů, kde jsme zjistili, že Dubínek byl celou dobu spolčen s mafií! 
Tam se nám ale hlavně díky naší početní převaze povedlo mafiány pochytat 
a zavřít do basy. Pak jsme ještě měli trochu volnější program, která 
zahrnoval buldočky, lození po prolízačkách a zase buldočci (nebo třeba hra: 
,,najdi skupinu 45 dětí“, ve které jsme s Kájou moc dobré nebyly.) 
Pak už nás čekala jen dlouhá cesta domů, která se ale zdála být až moc 
krátká. 
Celá akce se mi mega moc moc líbila a hrozně mě štve, že další taková bude 
až za rok. Prosím o víc takových akcí! 

Poci 
*vlčušky – vlčata a světlušky **je to menší a měkčí než frisbee 
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Zdál se mi sen. 
Byla jsem u mého dobrého kamaráda na návštěvě. Normálně jsme si 
povídali a všechno vypadalo skvěle. Po nějaké chvíli jsem se začala bavit s 
jeho mamkou. Je to přívětivá žena středního věku, která se umí moc mile 
usmívat. Vedli jsme zajímavou konverzaci, když mi najednou mezi řečí řekla, 
že se se mnou ten můj kamarád celou dobu bavil jen kvůli tomu, aby mě 
zabil. To byl pro mě velký šok. Podívala jsem se na ní, ale ona se jen 
bezstarostně usmála a prohodila něco ve stylu: když on to nezvládl, měla by 
to udělat ona. Chápete to? Chtěla mě zabít matka mého nejlepšího 
kamaráda! Chtěla jsem se zvednout a utéct ale už bylo moc pozdě. Během 
velice krátkého okamžiku se jí podařilo mě svázat a v podstatě znehybnit. 
Byla jsem bezbranná. V tu chvíli přišel kamarád. Podívala jsem se na něj s 
nadějí, že mi pomůže, protože jsem nevěřila, že by se se mnou bavil opravdu 
jen kvůli mé smrti, ale on se jen usmál a taky někam odešel. Všimla jsem si, 
že na zemi kousek ode mě je pár hřebíků a moje pouta, ač byly z mně 
neznámého materiálu, nevypadaly moc pevně. Kupodivu zázrak se stal a mě 
se opravdu povedlo nějak si ty pouta rozvázat a utéct. Ovšem má radost ani 
teď netrvala dlouho. Doběhla jsem na nějakou zastávku trolejbusu číslo 25 
(což je absurdní, jelikož on bydlí dost daleko od jakékoliv zastávky tohoto 
spoje, ale co by nebylo ve snu možné, že?) a zjistila jsem, že mě kamarád 
pronásleduje. Oba jsme se zastavili, abychom nabrali dech, a já, zbavená 
všech smyslů jsem se ho zeptala, kolik lidí už takhle zabil. Bála jsem se, ale 
nechtěla jsem se vzdát, tak jsem mu tvrdě oplácela ten prapodivný pohled. 
On se roztomile usmál a řekl, že už asi 60 lidí. Zůstala jsem na něj zírat a 
nebyla jsem ničeho schopná, takže toho využil a zkusil mi nějak ublížit... 
No a v tu chvíli jsem se probudila. 
No nevím, zdálo se vám taky někdy něco takového? 

Ivča – bývalá členka oddílu 
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Nejlepší zážitky 
Zážitek z družinkové výpravy 
Ahoj, dneska vám povím o mém zážitku 
z družinkové výpravy. Miluju tenhle 
druh výprav. Nic moc neočekávat, 
koukat na film a najednou:  BUM!  V 
titulcích filmu Kouř je vložené video, že 
nám unesli vedoucí Lemon. Chvíli na to 
se rozezněl ztichlou místností 
strašidelný zvuk. Byla to písnička 
Human od Rag'nbone_mana jako 
vyzvánění na telefon. Po chvíli napjatého ticha Poppy zvedla telefon.  Z 
telefonu se ozýval hlas naší vedoucí Šimi, že je před budovou auto, které nás 
sleduje, ale že máme být v klidu a neprozrazovat se.  Hned jsme začali jančit. 
Po chvíli jsme se uklidnili a zpět si posedali ke zdi a s napětím se tlačili k 
sobě. Bylo hrobové ticho. Hned na to se ozvala petarda snad přes celé město. 
Ani nevím, jak se to všechno mohlo najednou stát, ale tři kamarádky z druhé 
strany místnosti se přemístili na mě a zvláštně si na nás polehaly. Holky ze 
židlí skočily šipku mezi sedící na zemi, všichni křičeli, a zároveň ještě nějací 
kluci vběhli do místnosti a začali křičet: ,,Na kolena!  Na kolena!!" Poté nám 
zavázali oči, ruce nám přivázali ke stehnu a posadili nás bosky a v málo 
oblečení do auta. Autem nás vezli daleko a snažili se o tvrdou, strašlivou 
atmosféru, což se mi zdálo moc super.  Vždycky jsem chtěla zažít alespoň 
jednu takovou výpravu. Moc jsem si ji užila a chci poděkovat všem, kteří se 
na ní podíleli.  Hlavně rádkyním Šimi a Lemon, ale také za společné zážitky s 
družinkou Konvalinky.  

Kiwi 
Můj první tábor 
Ahoj, když jsem dostala úkol, že mám napsat o nejlepším zážitku ze skautu, 
rozhodla jsem se pro můj první tábor (byla jsem jen na dvou táborech tak 
mě neberte za nějakého pamětníka či co). Na tábor jsem se moc těšila, 
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protože podle toho co mi řekly holky z družinky, to bylo přesně to, co jsem si 
představovala. Po cestě do Kostelní 
Myslové mi Prcek všechno podrobně 
vysvětlil (díky Prcku) a taky jsme podle 
nápověd společně uhodly téma – Řečtí 
bohové. Jelikož jsem jedním z mála lidí 
na světě, co tu knihu nikdy v životě 
nečetli, trochu jsem se bála, jestli 
nebudu za hloupou. Ale jakmile jsme 
otevřeli Pandořinu skřínku a rozdělili 
se do týmů, věděla jsem, že to bude super!!! A taky že bylo! Domů jsem se 
těšila – ale jen abych jim oznámila, že příští rok jedu určitě taky. 

Kačka 

Máš taky nějaký nezapomenutelný zážitek ze skautu, se 

kterým by ses chtěla podělit s ostatními? Stačí o něm napsat 

článek a odeslat jej na email bilasmes@centrum.cz 

Samozřejmě můžeš přidat i nějaký obrázek nebo fotku!!! 

 

mailto:bilasmes@centrum.cz
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