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Slovo šéfredaktorky 
Tak nakonec to září nebylo až tak hrozné. Teda alespoň pro 

mě ne. Vlastně jsem si hned první týden odjela do 
Německa. Další týden byla polovina třídy v Anglii a my ve 
škole nic nedělali. A aby toho nebylo málo, naše třídní 
měla zlomenou nohu, takže nám pořád odpadaly hodiny. 
Jak říkám- prostě úplná pohodička. V uplynulém měsíci 

byly taky dvě výpravy, takže pokud jste ani na jedné nebyli, můžete si 
o nich alespoň přečíst na dalších stránkách směsi Samozřejmě taky 
musím připomenout, že tento měsíc se koná podle mě jedna 
z největších akcí roku hned po táboře- Podzimky! Takže máte o důvod 
víc se radovat ze života 

Podzimky očekávajíc Poci  (omg použila jsem přechodník) 

Září uteklo jako voda a podzim už je tu a s ním i spousta 
akcí. Doufám, že jste začátek školy překously a teď už se 
těšíte na to, co vás čeká dál. Přesně to se dozvíte, když 

budete pečlivě číst Bílou směs. Která má teď opravdu 
krásný design, takže Poci velká pochvala❤. Toho co vás 

čeká je opravdu spoustu, tak doufám, že účast bude veliká☺. Budeme 
se na vás s Poci těšit v dalším vydání, užijte si čtení a přeji krásný 
Říjen a začátek podzimu. 

Veve 

Slovo vedoucí 
Milý oddíle, 
Jsem nadmíru poctěna tímto privilegiem, jako je Slovo vedoucí 
v samotné Bílé Směsi. Nicméně je třeba, abyste věděli, že v mém 
případě by se tento článek měl jmenovat „Slovo zástupkyně vedoucí“ 
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či „Slovo vicevedoucí“. Ještě se s tímto žánrem seznamuji, tak mi 
musíte odpustit.  
Podzim nám už klepe na dveře svou ledovou pěstí a my si mnohdy 
nevíme rady, jak s tímto počasím nakládat. Z vlastní zkušenosti vím, 
že nemoc či nachlazení není dobré řešení. Zvláště pak, když je vaše 
osoba potřeba na desítkách míst, ale ani jedním z nich není vaše 
postel. Sama jsem našla lék na tento nešvar, který pracovně nazývám 
„čaj do půllitru“. Jeho příprava je jednoduchá: připravíte si svůj 
oblíbený čaj a velkou sklenici o objemu nejméně půl litru, dále med a 
citrón. Dáte vařit vodu a jakmile přejde do bodu varu, zalijete 
v půllitrové nádobě čaj, ten potom obohatíte o citronovou šťávu a 
med a hnedle máte lék s účinností několika hodin. Receptura je 
osvědčená a můžete si to uvařit taky doma! Hlavně zůstaňte zdraví, 
svěží a veselí, vždyť tu přece máme podzim! 

   Mate 

Tento měsíc se můžeme těšit na… 
 

♥   5. - 7. 10. Výprava Kopretin 
 

♥   12. 10. Veselý pátek 
 

♥   20. 10. Výlet pro Heřmánky 
 

♥   26. - 29. 10. Podzimky s 94.bo 
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Oslavenci 

 

Chiquita    3. 10. 1999   Sůša   16. 10. 2007 

Antonín    8. 10. 2011   Matyáš  20. 10. 2008 

Anděla  14. 10. 2012   Matyáš  20. 10. 2008 

Jůlie   14. 10. 2011   Katty    23. 10. 2002 

Linda  15. 10. 2009   Markéta  25. 10. 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselý pátek 

vyrábění  

EKO-pytlíků 

Už dlouho jste přemýšlely jak pomoc naší 

planetě? Tak teď máme pro vás jeden dobrý 

nápad a to vyrobit si EKO-pytlíky místo 

igelitových. Tak přijďte a pomožte trochu 

naší planetě! 

KDY:  12. 10. 2018 (pátek) 

KDE: na klubovně 

V KOLIK: 16:00 – 18:00 

S SEBOU: nějakou tkaničku (50 – 60 cm 

dlouhou) 

Už se na vás všechny těší Féťa a Dáda 

Nezapomeňte dobrou náladu  
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Skauting je jedno velký dobrodružství. Jezdíme do přírody, do měst –  
sportovat, i za kulturou. Do všech koutů Česka…a co si takhle zajet i do 
zahraničí? Třeba do Nizozemska?  
V příštím roce, přesně od 7. do 10. června 2019 se uskuteční 
středoevropské skautské Jamboree, tzv. Intercamp. Je určený pro 
skauty a skautky z více než 10 zemí Evropy ve věku od 11 do 16 let. 
Jamboree je velké setkání, během kterého vznikne něco jako obrovský 
skautský tábor nabitý různými aktivitami, hrami a zážitky ve 
skautském duchu a to letos na louce poblíž Nizozemské vesnice De 
Steeg. 
Rozhodli jsme se, že bychom příští rok jeli taky. Teda, pokud se Vám 
bude chtít! Poznáme skauty a skautky z jiných zemí, uvidíme po cestě 
do Nizozemí kus Evropy a užijeme si 4 dny plné skvělého programu.   
No věřím, že i když to zní parádně, rozhodování nebude vůbec 
jednoduché, takže tady je několik informací, které by Vám mohly 
pomoci: 

 S Intercampem předběžně počítají i kluci z devadesátčtyřky. 

Takže pokud u nich máte bráchu, můžete se vydat na rodinný 

výlet!  

 Do Nizozemska bychom se dopravili buď vlakem, nebo 

autobusem. Pokud by byl dostatečný zájem, nejpohodlnější a 

zároveň nejlevnější variantou by bylo objednání vlastního 

autobusu. 

 Cena samotného Intercampu je 25€ na osobu (za program a 

zázemí). Dopravu a stravu si zařizujeme sami, hrubý odhad 

celkových výdajů je zatím 3 000 – 4 000 Kč na osobu.  
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 V případě potřeby je naše středisko ochotné nabídnout 

účastníkům dotaci ve výši poloviny celkových nákladů. 

 Intercamp začíná 7., ale vyrazíme už 6. 6. (cesta bude dlouhá)!  

 Zvažujeme možnost si výlet protáhnout o 2-3 dny a poznat po 

cestě kus Německa a Beneluxu, cena by se v takovém případě 

samozřejmě zvýšila. Záleží, jestli o to bude zájem. 

 Na webu je vyvěšený přihlašovací formulář, prosím vyplňte jej 

do 15. října, pokud máte o Intercamp zájem. Jde jen o 

předběžné nezávazné přihlášení, se zájemci se do konce října 

domluvíme na detailech. Přihlašování začíná v listopadu, proto 

je potřeba do konce října vše dohodnout! 

Boro 

 
Pokud byste měli o Intercamp zájem, vyplňte prosím tento nezávazný 
formulář:  https://goo.gl/forms/1yuYg7aEOhCAgT8D3  
 

https://goo.gl/forms/1yuYg7aEOhCAgT8D3
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Zelená výprava 
Dne 21. září jsme se vydaly na Zelenou výpravu pro Kopretiny a 
Sasanky.  
Byly jsme ubytované ve škole v Doubravníku. Hned jak jsme dojely, 
tak jsme se začaly více seznamovat s přírodou a testovat své smysly. 
Večer jsme se pak koukaly na super film o přírodě, který se všem moc 
líbil. 
Další den ráno jsme začaly taneční rozcvičkou a vařením čaje z lípy. 
Dopoledne jsme šly na výlet na Pernštejn a cestou jsme sbíraly 
odpadky (nasbírali jsme toho fakt hodně). Na Pernštejně jsme hledaly 
vzácný, nejstarší tis v Evropě, ke kterému se pojí pověst. Odpoledne 
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jsme pak tvořily obrazy z přírody a večer lovily zvěř na večeři. Na 
večeři jsme měly výborné těstoviny s pestem. Pak jsme šly spát.  
V noci byla noční hra, která byla fakt super. Měly jsme se spoluprací 
dostat ven z místností. Další den ráno jsme uklízely a pak hrály 
buldočky. Nakonec jsme se dozvěděly něco o recyklaci a vyráběli z 
roliček od toaletního papíru. Potom jsme se sbalily a odjely zpátky do 
Brna.  
Výprava se mi velmi líbila, byla super a těším se na další podobné 
akce! 

Klárka  

NOČNÍ HRA na výpravě v Doubravníku 
 

 Právě když jsme si dopovídaly a konečně ulehly ke spánku, tak nás 
holky vzbudily na noční hru. Rozdělily nás na dvě skupiny a zavázaly 
nám oči. Seřadily nás do hada a provedly různě po škole, kde jsme 
bydlely. Pak nás dovedly zase zpátky do chodby, kterou rozdělovaly 
dveře. Jednu skupinku zavedly do jedné části chodby a druhou 
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skupinku do druhé. Potom zamkly dveře. 
Rozvázaly nám oči. Měly jsme před sebou 
stůl, na kterém ležely různé potraviny, na 
kterých byly napsané různé slabiky 
barev. Také tam ležely dvě krabičky 
zamčené na zámek, ale hlavně tam 
leželo 6 obálek s různými barvami. Když 
ses dotkl obálky, tak jsi ji už musel 
otevřít. V jednom rohu chodby byl papírek, 
na kterém bylo něco napsané něco o 
módních trendech. V druhém rohu byla skládačka. To samé 
měla druhá skupinka. Musely jsme spolu komunikovat přes dveře, 
protože bez druhé skupinky to nikdy nevyluštíme. Po tom, co jsme si 
vzájemně přečetly naše papírky, tak jsme zjistily, že jedna africká 
firma vyrábí různé potraviny, které tam máme na stole. Potom, co 
jsme zjistily, jaké potraviny to jsou, tak jsme ze slabik, které na nich 
byly, složily jednu barvu obálky. Když jsme tu obálku otevřely, tak v ní 
byl klíček k jedné z truhliček. Když jsme ji odemkly, tak tam byla 
indicie. Pak jsme konečně správně poskládaly skládačku a otevřely 
druhou obálku, ve které byl klíček od druhé truhličky. V této truhličce 
byla další indicie, díky které druhá skupinka otevřela obálku s klíčem 
od únikových dveří. Byla to vlastně taková únikovka.  

Burger 

 

ZELENÁ VÝPRAVA – VÝLET A MÉ MLČENÍ  
Ahoj, napřed jsem chtěla s Prckem napsat o kolotoči smrti, ale nějak 
to nevyšlo tak jsem se rozhodla napsat o tom, jak jsem zkoušela mlčet  
na výletu na hrad Pernštejn. Vše začalo výzvami, které jsme se 
rozhodli plnit, já si vybrala to mlčení 12 hodin a mnoho dalších také, 
proto byl začátek výletu poměrně tichý. Já jsem ale foukla do 
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rukavice, kterou nám dali na sbírání odpadků, a prostě jsem musela 
říct, že je to hustý. Zbývali mi ale ještě dva pokusy. Když jsme ale 
v lese svačily okurku, z nějakého podivného důvodu jsem zašeptala: 
“Prcku“ takže jsem měla poslední pokus. Mezitím co jsem mlčela, 
došly jsme na hrad, tam jsme se najedli a mněli jsme se rozdělit do 
týmů a já řekla: “Ano Burgře, můžeš být s náma.“ a tak skončilo mé 
mlčení. Na hradě skončili všichni kromě šikovné Narnie. Doufám, že 
vy budete u jakéhokoliv mlčení úspěšnější než já  

Loučí se  Kačka ♥ 
 

(fotka z kolotoče smrti) 
 

Výprava s princeznou se zlatou hvězdou 
na čele 
Výprava začala srazem na Židenickém nádraží, kde jsme nastoupily na 
vlak, který nás odvezl do Tišnova. Hned po příjezd jsme si zahrály pár 
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her na rozehřátí. Což netrvalo moc dlouho a vyrazili jsme na 
klubovnu.  Klubovna byla hned vedle nádraží, takže jsme nemusely 
chodit daleko .  
Večer jsme se rozdělily do čtyř skupin a navštívila nás královna a král 
s malým děťátkem. Kde zahráli úvodní scénku k tématu výpravy. 
Scénka je velice bavila, protože jsme neměly malé děťátko a tak jsme 
použily chleba. :D Celý rozesmátí jsme šli na večeři, kde jsme měly 
teplou zeleninovou polévku. (nevařenou ze sáčku) Hned po večeři 
jsme šly spát, jelikož nás čekal zítřejší výlet. 
Ráno jsme staly a připravovaly se na výlet po okolí Tišnova. Vyrážely 
jsme celkem pozdě, protože jsme si zahrály hru, kde jsme plnily různé 



13 
 
 
 
 

úkoly od kolemjdoucích z pohádky. Jakmile jsme skončily, tak jsme se 
vydaly na cestu. Samozřejmě hned po prvním kopci jsme uslyšely 
nějaké to stěžováníčko: „Už nemůžeme“ „Už tam budem“ a tak 
podobně. Na výletu jsme potkaly princeznu se zlatou hvězdou na čele 
a pomáhaly jí se schovávat a překonávat různé překážky, ale na výletu 
jsme se nevěnovaly pouze princezně, ale i přírodě a to tak, že jsme se 
snažily po celou dobu sbírat odpadky a různé nečistoty v lesích.  
Po návratu z krásného výletu jsme šly nakupovat, kde si samy děti 
vyzkoušely jaké je to nakupovat podle seznamu. Samozřejmě jsme jim 
trošku pomáhaly, ale jinak to zvládly samy. Za odměnu si mohly něco 
malého koupit. Poté jsme šly na klubovnu, kde jsme plnily stezky a 
hrály různé hry. Večer jsme šly brzo spát, protože jsme měly v noci 
noční hru, kde děti šly po svíčkách a sbíraly obrázky. 
V neděli ráno jsme byly celkem unavení a tak nám šlo všechno 
pomalu. Nejprve jsme se částečně sbalily a trochu uklidily. Potom 
jsme odešly do parku za princem. V parku měly děti za úkol udělat 
ovocný salát na svačinu a předat ho princi.  
Ke konci výpravy jsme uklidily klubovnu a rozloučily jsme se 
s princeznou a všemi postavami závěrečnou scénkou na nádraží. Ale 
nějak jsme ji protáhly a tak jsme musely utíkat na vlak. Sice bylo to jen 
tak tak, ale nakonec jsme všechno stihly a pořádku jsme dojely domů. 

Féťa 
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Představení zdravotnického kurzu Červený kříž 

Ahoj Shei, asi nejsi úplně první, kdo si potřeboval udělat zdravotnický 
kurz. Ale jsi jedna z posledních. Mohla by si nám tento kurz přiblížit? 
Ahoj Šmako! Já byla na kurzu „Zdravotník zotavovacích akcí“ 
(zkráceně ZZA), který pořádal Červený kříž tady v Brně. Mezinárodní 
hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce je celosvětově působící 
humanitární organizace, jejímž posláním je předcházet nebo alespoň  
zmírňovat lidské utrpení ve všech jeho formách, chránit zdraví a 
působí především v době ozbrojených konfliktů. Vedle toho pořádají 
také takovéto kurzy pro veřejnost, aby byli všichni, co chtějí, schopni 
poskytnout tu nejlepší pomoc, která je v jejich silách. 
Proč je dobré si ho udělat? 
Hlavně proto, že se tam dozvíš spoustu o tom, jak poskytnout první 
pomoc. To můžeš potřebovat kdykoliv, protože nikdy nevíš, kdy 
zrovna někdo bude v nesnázích a zrovna ty tam budeš, abys ho mohla 
zachránit. Vedle toho taky proto, abys pak mohla dělat zdravotnici 

třeba právě na našem táboře 😊. 
Co se na kurzu dozvíš? 
Jak zastavit krvácení, co dělat, když někdo omdlí, jaký je rozdíl mezi 
úžehem a úpalem, co dělat, když někdo 
nedýchá, když má někdo šok nebo 
zlomenou kost… a taky jak vytáhnout 
klíště! A spoustu dalšího, cokoliv, co 
se týká první pomoci.  
Jak dlouho kurz trvá? 
Kurz trvá čtyři dny (čtvrtek–
neděle) a dohromady má 41 hodin 
včetně zkoušky.  
Zkusíš si i něco prakticky? 
Prakticky si zkusíš hlavně nepřímou 
srdeční masáž, kterou děláš, právě když 
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někdo nedýchá a není při vědomí. Dále potom také obvázat nohu a 
ruku a přenést zraněného na bezpečné místo.  
A co tě na tom kurzu nejvíc zaujalo? 
Pravděpodobně asi náš pan instruktor, který byl moc přátelský a milý 
a taky vtipný. Bylo zábavné ho poslouchat, takže jsem se při jeho 
výkladu nemusela bát, že bych usnula. 
A v čem je odlišný od ostatních zdravotnických kurzů, proč sis ho 
vybrala? 
Na rozdíl třeba od Anduly nepořádá tento kurz Junák a taky není tolik 
zážitkový a praktický, je spíše více teoretický. Já si ho vybrala hlavně 
proto, že mám omezené časové možnosti a vyhovovalo mi, že kurz 
není rozdělen do tří víkendů, ale je to vše v jednom kuse. 
Byla jsi na táboře zdravotnicí, dokážeš si představit, že bys ji dělala bez 
získaných vědomostí na zdravotňáku? 
Vzhledem k tomu, že studuju zdravotnickou školu, tak jsem si první 
pomocí už prošla, takže jsem se na kurzu v tomhle ohledu nic moc 
nového nedozvěděla. Co jsem ovšem před tím nevěděla je to, jak 
správně na takovémto táboře papírovat, tedy vést zdravotnickou 
dokumentaci. A taky jak má správně vypadat táborová lékárna. Díky 

kurzu jsem se to všechno dozvěděla 😊 
Díky za rozhovor a přeju co nejmíň rozbitých kolen a ošklivých oděrek, 

Šmako 

 

Poděkování drahým 
Drazí všichni! Protože jsem již celý jeden měsíc nepřispěla žádným 
svým článkem do Bílé směsi, činím tak nyní, neboť už mi to velmi 
chybělo. A chtěla bych ho věnovat velkému poděkování, na které se 
v žádném mém slově vedoucí nikdy nedostalo, ač jsem se na to 
mnohokrát chystala. Už jste možná pochopili, jak jsem nesmírně 
vděčná za všechny lidi v našem oddíle, a tedy mimochodem smekám 
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před novým vedením a novými rádkyněmi a jejich suprcool 
našlapaným startem do nového školního roku (jste fakt hustý, 
holky!!!). Ovšem tím, kdo zatím vždycky ostrouhal, byla (jak jinak) 
moje vlastní rodina. No zkuste si zalovit ve své vlastní paměti, kdo 
vám upeče buchty na výpravu, nachystá vám sváču, doveze vás na 
sraz, pomůže vám vyrobit kostým na tábor, půjčí vám foťák, vzbudí 
vás, abyste nepřišli pozdě na vlastní výlet (to je v mém případě 
naprosto stěžejní bod), pomůže vám na klubovně navrtat poličku 
(nebo elektriku), v případě velké důvěry vám i půjčí vrtačku a ještě 
doveze nábytek z Ikeji. A kdo vás odveze okouknout nové tábořiště 
tisíc miliónů kilometrů daleko, když jste naprosto zoufalí a myslíte si, 
že tábor prostě pro jednou bude asi někde pod mostem? A nebo dá 
místo víkendové siesty přednost výletu do Telče v doprovodu 
zábavných stanů na puťák? A kdo tráví v práci hodiny a hodiny navíc 
a ručně otáčí v tiskárně každý list našich bezmála šedesáti táborových 
zpěvníků, abychom je měli zadarmo? Kdo se připraví o polovinu své 
dovolené, aby nám celý tábor vařil? A kdo nám pomůže vyrobit 
rekvizity na tábor, i když se skautem nemá nic společného? Koho 
ožebračujeme o materiál všeho druhu? A kdo to s námi doma přežije, 
když v naprosté hysterii dva dny před táborem nestíháme a na 
všechny jsme protivní? Ano ano, je to to tak. Jsou to mamka s taťkou, 
bráchové, ségry, babičky, dědečkové a kdo ví, kdo všechno ještě. Pod 
záminkou dobročinnosti je nenápadně připravujeme o jejich volný 
čas, peníze, auto i duševní zdraví. A často jsou nám s láskou 
nápomocni, ač třeba skaut tak trošku nemají rádi. 
Takže já také své rodině vděčím za to, že jsem se za celou tu dobu 
neoběsila na uzlovačce, ani si nepodřezala žíly tupou rybičkou a 
nepředávkovala se instantní gulášovou polévkou z pytlíku. Protože i 
když máte ten neskvělejší suprkůůůl tým na světě (což tady máte!), 
tak to někdy prostě nestačí.  
DÍKY! <3 

Bláňa, vysloužilá a sentimentální. 
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Nejlepší zážitky 

Dva dny bez ničeho 

Zdravím tady Poppy, 
 už jsem ve skautu pěkných pár let a ledacos jsem zažila. Mám spoustu 
skvělých zážitků, ale pak je tu i pár nepříjemných, u kterých bych byla 
ráda, kdyby se nikdy nestaly a já se neobjevila v mnohdy nemilých 
situacích. Naštěstí pro mě v mém skautském životě ty skvělé zážitky a 
vzpomínky převažují nad těmi špatnými. Ovšem bez těch špatných by 
ty skvělé zážitky tak nevynikaly, a kdyby bylo v životě všechno jen 
sladké po čase by to sladké být přestalo a začalo by to být spíše hořké 
a nudné. Dnes jsem, ale nepřišla psát o tom špatném, ale právě 
naopak o té nejlepší a nejsladší vzpomínce, kterou ze skautu mám. 
Ano, sice je to teprve nedávno, kdy jsem to zažila, ale mohu s radostí 
říct, že to bylo nejnadupanějších, zároveň nejklidnějších 36 hodin 
mého života. 
Už na táboře v roce 2017 jsme se s Monču rozhodly, že určitě chceme 
zkusit splnit výzvu dva dny bez ničeho. A tak jsme se tento tábor-
2018 do toho pustily. Vyrazily jsme z tábora bez nejmenšího ponětí, 
co budeme následujících 36 hodin dělat. Ale zároveň s myšlenkou 
v hlavě, že můžeme dělat opravdu cokoli a že si to chceme hlavně užít. 
Úplně první, co nás napadlo, bylo si někde lehnout na trávu a jen ležet, 
nic nedělat. Ale zas jsme si řekly, že by nám v noci byla zima a měly 
bychom hlad. Proto jsme se vydaly do Telče. Když jsme dorazily tak 
jsme během následujících 28 hodin strávených v tomto krásném 
městě stihly: sehnat pití, dostat tyčinku, ztratit se, navštívit dvě 
benzínky v úmyslu jít na záchod, znovu se nalézt, zalít kytky v místní 
kapličce, sníst nejvýbornější buchtu našich životů, ležet u rybníku, 
vyhlídnout si domy, na jejichž zahradě by se dalo přenocovat, prvně 
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neúspěšně, později však úspěšně najít ony domy, seznámit se se 
sympatickou majitelkou sympatického domu se sympatickou 
zahradou, projet se v lodičce na Telčském rybníku, otrhat dva keříky 
rybízu a tři keříky malin, za cenu vynikajícího, i když trochu pálivého 
oběda byly jsme seznámeny s nabídkou možnosti přenocování na 
zahradě již zmíněného domku, tuto nabídku (s až příliš velkým 
nadšením) přijmout, zjistit kolik je hodin, vydat se prozkoumávat 
Telč, byly mi upleteny copánky tím nejbolavějším způsobem, objevit 
nové hřiště, ležet na náměstí, zpívat, počítat kachličky, vrátit se zpátky 
za rodinkou, být pozvány na sousedské grilování, rozdělat oheň, péct 
špekáčky, vypít spoustu sladkého pití, osprchovat se, postavit stan, 
znovu jet na lodičce, spát, dostat další výborné buchty od sousedky, 
která si nás všimla, konverzovat anglicky s rodilým mluvčím žijícím 
v Telči, dostat čokoládu s moudrem na cestu, ležely v parku, čůraly 
kde se dalo, ptaly se náhodných lidí kolik je hodin, dostaly hlad, byl 
nám nabídnut oběd, sníst 
nejlepší nivovou omáčku 
v našich životech, dostat 
špekáčky, kofolu a 
banány na cestu, sehnat 
sirky a těmito sirkami 
končí éra Telče, ne však 
naše putování. Dorazily 
jsme do Kostelní 
Myslové, ležely na 
spoustě místech, mávaly 
traktoristům, uhýbaly 
traktoristům, pozorovaly, co se děje v táboře, vykoupaly se, opekly 
špekáčky, zmokly, snědly špekáčky, snažily se zjistit kolik je hodin 
pomocí slunce, potkaly spoustu lidí, byly svědky toho, jak si Sheia 
málem zlomila prst na noze, sušily oblečení, povídaly si a pak už jen 
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čekaly, než nám odbyde 36. hodina a my se budeme moci vrátit 
zpátky do tábora. 
I když jsme výzvu nesplnily, protože jsme si pozorně nepřečetly 
zadání náramně jsme si to užily. Máme vzpomínky v hlavě, srdci i 
žaludku.  

Poppy 

Sirotčinec slečny Billianové 

Vybrat si jeden nejlepší zážitek ze skautu  je vážně těžké. Je jich 
hrozně moc.  Můj nejlepší zážitek je asi naše výprava do sirotčince 
slečny Biliánové. Nejlepší byla noční hra. Všichni měly nějaké „super 
schopnosti“  já měla echolokaci. Takže jsem měla ostatní navigovat. 
No a já moc navigovat neumím a podle toho to dopadlo. Ukradly nám 
Kačku a když jsme ji konečně našly, tak jsme se rozpojily. Někdo se 
dostal zpátky a někdo zůstal venku. Já jsem byla v půlce,  která byla 
venku. Nic jsme neviděly,  protože jsme měly zavázané oči. Pak na nás 
vybafl netvor. Naštěstí jsme potom došly zpátky. Výprava byla vážně 
skvělá.  Ale mám spoustu zážitků a vybrat si jeden bylo vážně  těžké. 

 Locika 

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


20 
 
 
 
 

         


