
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2 
 
 
 
 

Tak už je tu poslední bílá směs roku 2018! Je to tak. Nový rok 
se nezadržitelně blíží a mě začíná docházet, že už není 
začátek školního roku a že žádné „později“ kdy bych si mohla 
opravit známky, už nebude, protože to je teď.  
Měsíc prosinec mám ráda. Každý den si můžu sníst čokoládku 
z adventního kalendáře a postupně odpočítávám dny 
zbývající do Štědrého dne. A aby se nám to čekání trochu 
zkrátilo, potkáme se tak jako každý rok na vánočních 
dílničkách a vánoční besídce, což je jedna z mých 
nejoblíbenějších akcí roku. Proto tedy doufám, že se tam s co 
nejvíce z vás uvidím. 
No a kdyby ne, tak každému z vás předčasně přeji veselé 

Vánoce a šťastný Nový rok.    Poci 

Před pár dny se u nás ve škole rozmohl takový nešvar. Putuje 
mezi námi studenty internetový test s názvem: Do které 
slavné knihy se nejvíce hodíte? Což nás, literární vědce, 
samozřejmě nadchlo, a tak si všichni sdělujeme, kdo je 
v Malém princi, Velkém Gatsbym, závidíme si a testy 
zkoušíme pro jistotu ještě jednou.  
 

Slovo šéfredaktorky 

 
 
 

 

 

 

 

Slovo vedoucí
 

 
 
 
 

Ahoj! Tak vás vítám v další Bílé směsi. Tak už nám začal 
prosinec, čas na horkou čokoládu, kterou si můžete pořádně 
užít na vánočních dílničkách nebo besídce, tak si pořádně 

přečtěte pozvánky, ať jste připraveni dorazit😉. Je v ní 
dokonce i poprvé článek od členky z jiného oddílu a to z 
vodních skautů, tak si ho určitě přečtěte, ať se něco nového 
dozvíte. Přeji vám krásné Vánoce a spoustu dárečků pod 

stromečkem.                        Veve 
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Tento měsíc se můžeme těšit na… 
15. 11. – Vánoční dílničky 
16. 11. – Vánoční besídka 
 

 

 

 

 

 

  2. 12. Zippy 16. 12. Terezka 

20. 12. Blanička 24. 12.  Hrášek 

    

    

    

    

    

    

Mně teda vyšel Don Quijote, o čemž tedy nevím, co si jako 
mám myslet. A teď to vypadá, jako bychom se od této chvíle 
snažili svým rolím podobat, a nebo naopak dokázat, že takoví 
teda fakt nejsme. A vrcholí to pak různě: „Nojo, Týnce už po 
druhé vyšel Velký Gatsby, to bude jako ta Daisy, sobecká!“ 
Načež jsem si uvědomila, jak to ti herci musí mít těžké, pořád 
jsem si uvědomila, jak to ti herci musí mít těžké, pořád 
každého přesvědčovat o tom, že se nemusí ztotožňovat s tím, 
koho hrají. A pak jsem si samozřejmě vzpomněla na vás, 
protože už se blíží má nejoblíbenější událost roku – Vánoční 
besídka, kde jako každý rok předvedete pečlivě nacvičená 
představení. Proto myslete na můj příběh a mějte na paměti, 
že když hrajete zlého devítihlavého draka, neznamená to, že 
máte devět hlav, ani že jste drak! 

Mate 
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Výlet Na vlásku 
Ahoj skautky a světlušky, 
mohly jste být 10. 11. na 
výletě s názvem „Na vlásku“, 
na kterém jsme hledaly 
poklad. Jely jsme vlakem do 
Adamova  na nádraží, kde 
měla čekat Locika, ale 
nečekala. Potom vedení 
napadlo, jestli tu nenechala 
nějaký vzkaz, tak jsme začaly 
hledat a našly jsme ho. Na 
něm byla morseovka a k ní písmena. Písmena na sobě měla příklady, ty jsme 
měly vypočítat a seskládat od největšího po nejmenší. Vyšlo nám z toho 
místo, kde se poklad nachází. Z nádraží jsme šly k nejbližšímu rozcestníku, 
tam jsme se podívaly, kterou cestou máme jít a tak jsme vyšly. Asi dva 

kilometry před místem stála Locika, se 
kterou jsme šly dál. Po první přestávce 
jsme hrály celou cestu „Locika říká“. Cesta 
byla hodně kamenitá a prudká. Na jedné 
rovině jsme hrály hru, ve které starší holky 
chtěly utratit poklad za bazén a mladší 
holky chtěly poklad použít na charitu. 
Mladší těm starším dávaly argumenty a to 
tak, že mladší chytily starší, daly si s ním 
„kámen-nůžky-papír-teď“. Když vyhrál 
mladší, dal staršímu argument. Když vyhrál 
starší, tak běžel dál. Starší holka mohla ale 
dostat nejdříve žlutý argument, potom 
modrý a poté červený argument. Hra se mi 
líbila. Na druhé přestávce jsme hrály hru, 
která byla dvě hry dohromady. Ocáskovaná 
a buldočci. Ta hra se hrála tak, že starší 
holky měly ocásky a představovaly zvířata 
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a mladší holky představovaly lidi. V první části lidi lovili zvěř tím, že jim 
vytrhli ocas. To zvíře je v druhé části ochránilo před tím, aby je nějaké jiné 
zvíře nezvedlo do vzduchu na 5 vteřin. Pak jsme pokračovaly dál k pokladu. 
Došly jsme do jeskyně, ve které se schovával poklad, který byl očarovaný. 
Abychom mohly poklad vzít, musely jsme tančit a zpívat, ale ta píseň musela 
být originální i s tancem. Musely jsme najít 10 tisíc klíčů, ve kterých byl ten 
správný a odemknout truhlu k pokladu. Nazpět do Brna jsme již cestovaly 
autobusem. Výlet se vydařil, všechny jsme byly spokojené a cestu za 
pokladem jsme si užily.  

Marshmallow (Linda) 

 

Praha 17. 11. 
R&R 
Přemýšleli jste někdy nad tím, co znamená zkratka R&R? Nebo jste se s ní 
nikdy ani nesetkali? Pokud jste na jednu z předchozích otázek odpověděli 
kladně, tak vítejte. R&R je zkratka z 
'Rovers & Rangers'. Rovers (Roveři) je 
název pro kluky a Rangers je pro holky. 
Vztahují se k věkové kategorii přibližně 
15-18 let. R&R, často z více oddílů, se 
spojují do kmenů. Roverský kmen v 
našem středisku se jmenuje Tilia. No a 
co se v takovém kmeni děje? Z lidí v 
roverském věku se díky němu stávají 
přátelé. Zlepšují se vztahy vedoucích ve 
středisku. No a nakonec, nabírají se 
zážitky. Náš roverský kmen se 
například vydal do Prahy na 17.11.. V 
Praze jsme se potkali se spoustou 
známých lidí, navštívili skautskou 
expozici na Národní třídě a Skautský 
institut. Prošli jsme si památky a 
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vyslechli si několik proslovů na Václaváku a rovnou zůstali i na pár menších 
hudebních vystoupení. Celkově jsme si zažili tu pravou atmosféru výročí 
revoluční Prahy a myslím, že na to budeme všichni rádi vzpomínat, protože 
nevím, kdy jindy ještě uvidíme tisíce hořících svící po Národní třídě. 

Katty 
 

Drakiáda s kluky 
V sobotu 24. 11. jsme se v  
9 hodin ráno sešli (i se třemi 
kluky!) u brány a vyrazili jsme 
na Bílou horu vypustit své 
dlouho odložené draky. Sice 
trochu mrzlo, ale také foukal 
příznivý vítr, takže naši draci 
vzlétli opravdu vysoko. 
Naneštěstí se nám zachytili dva 
draci v korunách stromů, ale 
díky týmové spolupráci a odvážnému hrdinovi, který vyšplhal pro jednoho 
z draků opravdu vysoko (děkujeme!) jsme oba dva dokázali zachránit a nyní 
bezpečně odpočívají doma u svých majitelů. I přes to, že nás to s draky 
opravdu bavilo, jsme drakiádu ukončili teplým čajem na klubovně, jelikož 
nám ke konci už začínala být zima. Díky Zippy a Čtvercovi za uspořádání 

akce!             Sheia 
 

Miquik 
Několik lidí z našeho roverského kmene se vydalo na akci, která nese název 
Miquik. Miquik je akce pro R&R z celého Česka a koná se v Praze. Skládá se 
z několika menších akcí, na které se můžete přihlásit: umělecká soutěž 
,,Polibek Múzy“, Mikulášský seminář a Taneční večer. Já jsem navštívila 
všechny akce a bylo to moc super. 

Byli jsme ubytovaní v jedné pražské klubovně, která byla sice hrozně malá a 
také v rekonstrukci, ale bylo tam teplo, což bylo hlavní. 
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Hned v pátek večer jsme se vypravili na Polibek Múzy. Místo, kde se akce 
konala, bylo moc hezké. Probíhaly tam různé workshopy a byla tam 
vystavena díla, zaslaná do soutěže. Když jsme odtamtud odcházeli, začínalo 
pomalu sněžit. 

Další den jsme se vydali na 
Mikulášský seminář. Bylo tam 
hrozně moc skautů a většina z nich 
měla kroje. Po chodbách budovy, ve 
které seminář probíhal, byly 
rozmístěny různé stoly 
s občerstvením. Byli jsme na 
několika přednáškách. Já například 
byla na přednášce o smrti a 
umírání. Bylo to hodně zajímavé. 

Když byl seminář u konce, vrátili 
jsme se na klubovnu a večer jsme 
šli na Taneční večer. 

Taneční večer se konal 
v Kongresovém centru, kde to bylo 
opravdu velké a moc hezké. Ve 
větším sále se tančily společenské tance a v menším byla taková diskotéka. 
Dokonce byl i dance battle a taky nějaká vystoupení. 

Taneční večer se mi líbil úplně nejvíc a na další Miquik určitě taky pojedu. 

Poci 

Představení kurzu „Rozrazil“  
Ahoj Dubínku, jsi první kluk z našeho střediska, kdo navštěvoval čekatelský 
lesní kurz Rozrazil. Můžeš nám prosím ten kurz trošku přiblížit? 
Zdarec všichni. Rozrazil je čekatelský lesní kurz, to znamená, že mimo 
víkendů má i letní část (de facto tábor). Vznikl už před čtvrt stoletím v Brně 
a moravské kořeny se ho stále drží. Všechny víkendy i letní část jsou na 
skvělých místech. Moraváci mají ve vzdálenosti značně navrch, ale místa 
jsou to dopravně vždy dobře dostupná. Primárně je to kurz vzdělávací a 
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kvalifikační, to znamená, že součástí jsou přednášky na různá skautská 
témata a v závěru kurzu, po zkouškách, je z člověka plnohodnotný člen 
vedení. Co je ale důležitější, je, že je to kurz zážitkový. Pro zábavu, hry a 
zajímavé aktivity je zde spousta prostoru. 
 
A co tě na tom kurzu nejvíc zaujalo? 
Tak asi všechno. :D Hlavně dost zajímavé a 
propracované hry, kolektiv a absolutně skvělý 
přístup instruktorů. 
 

A v čem je odlišný od ostatních kurzů, proč sis ho 
vybral? 
Jelikož nevím, jaké jsou jiné kurzy, tak to nedokážu 
moc porovnat, ale rozhodně můžu říct, že Rozrazil je kurz známý a taky se 
tam hlásí hodně lidí. Znal jsem některé instruktory i absolventy. Dostal jsem 
se ale až na podruhé.  
 

A jaké máš plány dál? 
Příští rok o prázdninách se chystám na světové Jamboree do Ameriky. V 
organizaci mi mimo jiné pomáhají i lidé a zkušenosti z Rozrazilu. Zároveň mi 
to ale mírně ,,kazí” plány ohledně skautského vzdělávání. I tak si chci do 
roka udělat zdravoťák a do dvou let i vůdcáky. Samozřejmě chci působit ve 
vedení našeho oddílu, ale i střediska.  
 

Není náhodou i rádcovský kurz Rozrazil? Mají tyto kurzy něco společného? 
RK Rozrazil je také, mají stejný název, logo, spadají pod stejné středisko 
(Kompas Brno) a pravděpodobně budou mít i stejné základy :-). Radcáky 
jsou ale primárně pro Brno, zatímco čekatelky pro účastníky z celé ČR. 
 

Díky za rozhovor Šmako 
Taky díky 
 
 

5. oddíl 
Nazdar. Nebo bych spíš měla napsat po našem, vodácky,: Ahoj!  
Jmenuju se Hanča a jsem z  5. oddílu vodních skautů z České Třebové.  
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Něco z naší krátké historie: Náš oddíl vznikl roku 2001, když ho založil náš 
kapitán Olda Pešina. Oddíl byl dříve chlapecký, ale protože vodácké 
dobrodružství samozřejmě láká i holky, zanedlouho se v našem oddíle 
objevily i skautky a dneska máme  46 aktivních členů - kluků i děvčat.  
Naše družinky: 
Tučňáci jsou holky a kluci ve věku 6-9 let. Někdo z nich chodí do skautu 
prvním, někdo třetím rokem a jejich nejoblíbenější hra je “hon na 
vedoucího“.  
Delfíni jsou kluci ve druhé až čtvrté třídě a to, co by nejradši hráli fakt pořád, 
je Buldok… Prostě drsná hra pro drsnou družinku.  
Mečouni jsou naše snad nejpočetnější skupina nejstarších vlčat, která umí 
udělat pěknou neplechu. 
Rejnoci, naši nejmladší skauti, navenek tichá, ale doopravdy taky dost živá 
družina. 
Roveři&Rangers je parta složená ze dvou družinek - Ledňáčků, tedy kluků 
v 8. a 9. třídě a Nautis, kterou tvoříme my, starší holky. 
Co děláme?: Každý týden míváme, jako snad všichni skauti schůzky, kde 
hrajeme různé hry, chodíme do přírody a učíme se nové věci a plníme 
stezky. Narozdíl od suchozemských skautů, ale ještě jezdíme na jaře a na 
podzim (no, prostě když je hezky a ještě relativně teplo ) každou středu 
pádlovat na naši nejbližší řeku - Tichou Orlici. A někdy pádla zaměníme za 
plachty a jedeme na nedaleké Lanškrounské rybníky. Školním týdnem to ale 
samozřejmě nekončí a často se o víkendu vydáme na nějakou výpravu, 
v teplých obdobích nejčastěji na vodu. Každé tři roky jezdíme na 
Navigamus, celostátní setkání vodních skautů a skautek. Každoročně se taky 
účastníme vodáckých pádlovacích závodů Přes tři jezy a taky jezdíme na 
plachetní SkaRe (které mimochodem už poněkolikáté pořádá náš Kapitán 
Olda). Jednou za dva roky byste nás také mohli potkat v Polsku, kam 
jezdíme plachtit na Mazurská jezera. Tento rok se dokonce chystáme na 
tábor na Italský ostrov Elbu, kde budeme na velké plachetnici Belle brázdit 
Středozemní moře. Naše modré košile jste ale určitě zahlédli i na 
suchozemských akcích, jako jsou třeba Obrok, kam se s našimi rovery tento 
rok chystáme.         

Hanča 
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