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Slovo šéfredaktorky 
Jak to tak vypadá, září je tu. Znamená to, že prázdniny už 

skončily a my se musíme dostat z režimu „nic nemusím 
dělat“ do režimu „už zase musím do školy“ a „nechce se mi 
vstávat“. Něco dobrého ale na tom září přece jen je. Bílá 
směs! Ano, jako každý měsíc školního roku je tu zas. 
Nevím, jestli to víte, ale od této směsi budou už všechny 

směsi v mojí redakci. Doufám tedy, že s ní budete spokojení. Taky 
nesmím zapomenout na to, že v tom nejsem sama a sbírat články mi 
pomáhá Veve. Samozřejmě ale nezapomínejte, že Bílá směs se 
neobejde bez skautek a skautů, kteří by do ní přispívali svými díly. 
Takže si užijte září a piště do bílé směsi 

Poci 

Ano, ano, je to tak, s Poci jsme si vzali na starost Bílou směs. 
Mým úkolem bude shánět a opravovat články, takže až 
najdete chybu, víte, kdo za to může ;). Doufám, že články 
budete rády posílat. Bylo by super, kdyby se trošku zvětšil 

obsah a bylo co číst, nemyslíte? Doufám, že se vám budou 
články líbit a nebudete se nudit. Tak jo, užijte si první 

vydání z našich rukou❤ a přeji vám, ať ten začátek školy zvládnete ;-).  

Veve 
 

Slovo vedoucí 
Chtěla jsem, aby moje první slovo vedoucí bylo nějak 
speciální (třeba že na vás z Bílé směsi vyskočí štěňátko 

nebo tak něco), ale není to vůbec jednoduché, takže se 
budete muset spokojit s něčím obyčejnějším. On se vám 

totiž předá oddíl a vy až pak zjistíte (až se nad tím taky 
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trochu více zamyslíte), co všechno to obnáší, a že jedna z těch věcí je 
také psát slovo vedoucí a pak vám dojde, že vlastně vůbec neumíte 
psát. Ale to nevadí, protože si uvědomíte, že na to všechno nejste 
vůbec sami, že máte okolo sebe spoustu skvělých lidí, na které se 
můžete obrátit. Hlavně svoji úžasnou paní zástupkyni, která se s vámi 
podělí (a dělí se už nějakou tu dobu) o stan a její úžasný lampičko-
budík, řízení auta, vedení oddílu až po psaní takovýchto věcí (uf). A 
pak je tu celá družina Kokošek pastuších tobolek (do které stále patří 
i tzv. „Old Kokošky“) alias celá oddílová rada, která zase vede družiny 
ostatní, vymýšlí a plánuje pro vás různé akce, chystá Bílou směs, stará 
se o stránky, hospodaří, stará se o klubovnu a mnoho a mnoho 
dalšího. Tímto chci poděkovat všem, že do toho se mnou šli, protože 
věřím, že to má velký smysl a vím, že mě to s vámi bude moc bavit.  

Takže díky díky díky!       Sheia 

 

Tento měsíc se můžeme těšit na… 
 
5. 9. – Oddílovka (Sheia, Mate) 
8. 9. - Podzimní sousedský blešák 
21. – 23. 9. – výpravy – Lemon, Sheia 
16. 9. - Akce pro vedení (Sheia, Mate) 
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Oslavenci 

 Červenec      Srpen      Září 

5. 7. Nela S. 10. 8. Narnie 6. 9. Hruška  

7. 7. Drobek 13. 8. Honza Č. 6. 9. Ponožka 

11. 7. Burgr 15. 8. Eliška 7. 9. Maruška 

 16. 8. Markétka 9. 9. Klárka 

 17. 8. Motyčka a Nutty 10. 9. Vanesa 

 24. 8. Soňa 17. 9. Tomáš 

 29. 8. Simča 18. 9. Matyáš 

  25. 9. Michaela 

  28. 9. Matěj 
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Pro kopretiny a sasanky 

 

Sraz: pátek 21. 9. 2018 v 16:30 na Nádraží Židenice 
Návrat: neděle 23. 9. 2018 v 15:02 tamtéž 
Kam pojedeme: Doubravník 
Cena: 350Kč 
S sebou: spacák, karimatku, ešus, příbor, hrníček, blok, psací 
potřeby, KPZ, uzlovačku, hygienické potřeby, mazadla, oblečení 
podle počasí, pevná obuv, papuče, šátek, UPEČENÉ buchty na 
snídani, svačina a večeře na pátek, pití, malý batůžek 
Kontakt: Lemon 733 514 731 a Šimi 775 215 060  
 

Zelená 

výprava 
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Jak vlastně dopadl přepad? 
V počtu přesně sedm skautek a jeden táta a pár dalších rodičů, kteří s 
námi nejeli, jsme se sešli před 
Dělňákem. Poté, co jsme všichni 
nasedli do karavanu, který řídil 
Kiwiin táta, začaly jsme všechny  
postupně vytahovat jídlo, které  
jsme si s sebou vzaly. Takže pak 
jsme celou cestu do Telče prostě 
jedly, poslouchaly písničky a 
vymýšlely náš plán jak 
proniknout do tábora. Asi tak 
kolem 12 hodin v noci jsme 
dojeli do Telče, kde jsme zastavili a fotili fotky v liduprázdných ulicích. 
Když přišel čas, všichni jsme zase naskákali do karavanu a vyrazili na 
cestu do Kostelní Myslové. Tam jsme potkali Krtka a nějaký dvě 
random holky, kteří (jak jsme po chvíli zjistili) šli taky na přepad toho 
stejného tábora jako my. Tak jsme se spojili a bylo nás deset. Náš plán 
byl asi takový: Já a Eliška se proplížíme k hangáru a zapneme hudbu 
do repráku, abychom odlákaly hlídku. Kiwi, Nutty a Kája přijdou 
směrem od kuchyně a jak uslyší reprák, naběhnou do tábora. To nám 
bohužel moc nevyšlo, protože holky nebyly na své pozici včas, takže 
reprák neslyšely. Když jsem já s Eliškou zapnula reprák, rozběhly 
jsme se cestou nad latrínou za Mončou a Poppy, které byly druhá vlna. 
V táboře se pořád nic nedělo a nám došlo, že holky reprák asi 
neslyšely. Pak se ale ozvala petarda, kterou pustil Krtek a spol. To už 
začali kluci vstávat a dělat obranné formace. Kdosi tam řval něco ve 
smyslu: ,,Udělejte formaci! Nikdo se nedostane do tábora ani ven!'' 
Říkaly jsme si, že je to celkem v prčicích. Tak jsme se snažily nějak 
odlákávat pozornost, což nakonec dopadlo tak, že za námi běžela 
půlka tábora a druhá půlka tábora běžela z druhé strany. Nevím, jak 
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jsme to udělaly, ale zdrhly jsme jim přes ty nově vysázené stromečky 
na Kresčaku. Pak jsme procházely cestou u mlýna a uviděly jsme 
skupinku lidí, o kterých jsme si myslely, že je to Krtek a spol. Nebyl to 
Krtek. A spol už vůbec. Takže se dostáváme do chvíle, od které jsme já 
s Eliškou byly chycené až do konce. Zatímco jsem ležela na zemi před 
kuchyňkou se občas ozval dusot a něco ve smyslu: ,,Támhle je další!''. 
Už to trvalo hrozně dlouho a kluci pořád nechytli všechny, takže jsme 
nakonec po domluvě, že všechny dostaneme, co budeme chtít a 
vrátíme jim věci, co se holkám povedly ukrást, přepad ukončili.  

Takže přepad dopadl naší výhrou! Povedlo se nám ukrást spoustu 
věcí ze sušáku a i nějaký spacáky a věci z hangáru.                              

Poci 

 

 

 

 

 

 

 

Kyselá foto soutěž 
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Ahojoj všichni! Po delší době vás opět zdraví Lemon, tentokrát to ale 
nebude žádný článek, ale něco více akčního. Přichystala jsem si pro 
vás soutěž, která se týká skautské symboliky okolo vás. Každý měsíc 
bude zadané jiné téma a vaším úkolem bude vyfotit tu nejoriginálnější 
fotku na dané téma a poslat ji na email iguzka@seznam.cz. Můžete 
připojit vtipný komentář nebo například příběh jak daná fotka 
vznikla. Pro první tři nejoriginálnější fotky bude připravena 
symbolická odměna. Výherce vždy vyhlásíme na oddílovce a předáme 
jim odměny (fotka bude i v bílé směsi). Na měsíc září vyhlašuji téma 
SKAUTSKÉ LILIE OKOLO MĚ. Abyste měli alespoň trochu představu, 
jak může fotka vypadat, zde máte ukázku. ☺ Přeji hodně štěstí a už se 
těším na vaše kreativní nápady. 

 

 

 

 

 
 

Rytířská lilie v parku u zámku Hluboká  

mailto:iguzka@seznam.cz
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Nejlepší zážitky 

Slib k sobě samotné 

Psal se rok 2014 a já byla společně s celým oddílem na táboře 
v Kostelní Myslové poprvé na táboře. Když jsem uviděla tábořiště, 
nevěděla jsem, jestli mám brečet, nebo se smát. Z druhého tábora 
jsem byla zvyklá na dřevěnou jídelnu a samostatné kadibudky. Byl to 
tedy pro mě velký šok. Co mě ale dostalo nejvíce, byly pěnové matrace 
a stloukané postele. Postupně jsem si ale zvykla a tábor si prostě 
zamilovala. Blížila se polovina tábora a já se Sheiou probírala otázky, 
které mě směřovaly k úspěšnému složení skautského slibu. Když 
nadešel onen osudný den, byla jsem nervózní, stále jsem si slib 
opakovala a doufala, že ho nepokazím. Večer, když jsme se všechny 
česaly a upravovaly, jsem přemýšlela, co tímto slibem vlastně ve svém 
životě měním. Následoval slavnostní nástup, po něm přesun v tichosti 
ke slibovému ohni u rybníka. Nervozita ve mně rostla, ale zároveň 
jsem se těšila, až se 
oficiálně stanu členkou 
tak skvělého hnutí, jako 
je právě to skautské. 
Když jsem přišla na řadu, 
srdce mi bilo jako o 
závod a já se při skládání 
slibu trochu zasekla, ale 
Sheia mi pohotově 
poradila a já si mohla 
stoupnout do řady 
odslibovaných. Když 
jsem se zařadila, začala Šmako oblékat nové světlušky. Když se 
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dostala ke mně a přišpendlila mi slibový odznak, nezadržela jsem slzy. 
Plakala jsem štěstím, protože jsem už oficiálně patřila mezi mé 
kamarádky a byla plna očekávání z toho, jak se mi tento slib k sobě 
samotné bude odrážet v běžném životě. Plakala jsem, i když nám 
všichni gratulovali a proud slz se mi zastavil až dlouho po skončení 
slibu. Byla to pro mě veliká událost, která je pro mne zatím 
nejvýznamnější v mém životě. Skaut pro mne znamená víc než jen 
volnočasovou aktivitu. Skaut je pro mne životním stylem a tímto 
slibem jsem samu sebe utvrdila v tom, že v životě budu bojovat za 
nejvyšší Pravdu a Lásku. Jednou skautem, navždy skautem. 

Lemon 

Nejlepší zážitek na táboře 
Co takhle 36 malých černoušků nebo stavení půl kilometrové cesty 
jen z látky až do tábora nebo dělání masa v Seatonově hrnci? Je toho 
opravdu hodně, ale jestli si mám vybrat jen jeden nejlepší zážitek, 
bude to těžké. Jak tak vzpomínám, došla jsem až k věštění 
budoucnosti pomocí vlhčených kapesníčků u nás ve stanu nebo 
dlouhého řezání dřeva s Veve a Kiwi, či dělání rychlých  
zatáček s dvoukolkou plnou dřeva, když jsme s 
Poppy utíkaly,  
abychom nemusely sbírat dřevo. Několik zážitků  
jsem teď řekla a několik jich mám pořád v 
hlavě. Už se těším, až budeme zase na táboře 
rozebírat na duchovním programu se 
skautkama, jestli budeme spát na zemi nebo 
jestli si vezmeme matraci nebo jestli 
vykrademe lékárnu nebo ne . (Skautky ví, o 
co jde). Každý má nějaké zážitky, ať už 
puťák nebo hry, jsou to zážitky, na které se nezapomíná, a čekám, že 
jich dalším rokem přibude víc. 

Áďa 
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Závody světlušek a vlčat 
Když jsem dostala za úkol napsat článek o nejlepším zážitku ze 
skautu, měla jsem co dělat, aby mi nevybuchla hlava, protože těch 
vzpomínek a zážitků bylo strašně moc. Nakonec jsem vybrala opravdu 
ty nejlepší, ale i tak jich bylo asi tak 15… Tak jsem losovala a vytáhla si 
Závody vlčat a světlušek. O tom už jsme sice psaly, ale nevadí. Když 
jsem dne 5.5. přijela na Mendlovo náměstí, byla jsem nadšená. 
V posledních měsících jsme se vážně hodně připravovaly. Po chvíli 
přichází Kačka, Sandra a Locika. Kačka a Locika se hned daly do řeči, 
jen Sandra se nešťastně svalila na lavičku. Začaly jsme si o ní dělat 
starosti a tak jsme se zeptaly, co se stalo. Byla bílá jako stěna. Sandra 
chvilku mlčela a pak nám pověděla, že se dneska ráno poblinkala 
z minerálky (později s úšklebkem dodává pomerančové)… Prcek a 
Zuza stále chyběly a tak jsme musely odjet bez nich… V autobuse jsme 
se od Jokera dozvěděly, že soutěžní účast na závodech je 4-8 lidí. Já, 
Locika a Kačka jsme začaly jásat, ale Sandra se přidala teprve, když 
uviděla koupaliště a hned radostně spustila, že se půjdeme okoupat. 
Se Sandrou je prostě sranda, i když je jí špatně. Dojely jsme, 
zaregistrovaly se, a protože nám zbyla hodina a půl času, sedly jsme si 
do trávy. Sandře bylo stále špatně a my jsme dostaly strach, že 
nakonec soutěžit nebudeme. Rozdělaly jsme  lotusky a Hruška nám 
začala vyprávět, že když byla na závodech ona a s jiným týmem byli 
oba na prvním místě, vyhrály ony, protože 
si po cestě zpívaly. A tak jsme složily 
trošku (no, vlastně hodně) egoistickou 
písničku, kterou jsme později zpívaly ve 
Vílí superstar na táboře. Hruška skočila za 
zdravotníkem a ten Sandře připravil čaj. 
Bylo jí trochu líp a tak jsme byly zpátky ve 
hře, nás se jen tak nezbavíte☺! Sandra se 
stala Hrdinkou dne s velkým H. Zůstalo 
nám ještě chvilka času a tak jsme si u 
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stánku navzájem namalovaly na obličej, ruce, nohy, atd… různá 
srdíčka a nápisy. Konečně jsme vyrazily! První stanoviště byla 
zručnost. Já měla vytisknuté osnovy, co tam tak bude a tak jsme 
čekaly, že budeme montovat prkna a zatloukat hřebíky, ale to jsme se 
všechny šeredně mýlily, protože jsme přenášely čínskými hůlkami na 
časový limit dílečky lega, které představovaly sushi. A ze stanoviště 
jsme odcházely se dvěma body za spolupráci. Pořádně jsme si nakoply 
sebevědomí naší písničkou a šly dál. Druhým úkolem byla logika, 
která nám šla dobře a získaly jsme u ní plný počet bodů (+ 2 za 
spolupráci). Po cestě jsme zjistily, že další úkol jsou kuchaříčci, a 
protože nám Sandra řekla, že její maminka je kuchařka, ničeho jsme 
se nebály. Úkol byl zcela primitivní - namazat chleba pomazánkou, 
přiměřeně osolit a nakrájet mrkev. Já jsem navrhla vzhled a připravila 
mrkev. Sandra solila chléb a skončilo to tím, že sůl byla všude. Náš 
chleba Panda s rohem (Unipanda) byl vzhledem nádherný. Když ho 
však vedoucí ochutnali, jen se křečovitě usmívali a pak prý říkali, že to 
je strašlivě přesolené a hnusné. Tak jsme vše uklidily a šly dál. Ještě 
jsme slyšely přicházející tým, který se ptal, proč je na tom chlebě sůl… 
Sandře se mezitím udělalo dobře a tak s chutí dojedla náš chleba a 
pochvalovala si, jak je výtečný, takže jsme se shodly na tom, že prostě 
neuměly poznat dobré jídlo. Další úkol byl vztah k vlasti a skautingu, 
který i přes to, že jsme neznaly Svaté, dopadl plným počtem bodů☺. 
Další disciplína byla poznávání zvířat a rostlin, u které byli lidé 
z našeho střediska. To nám sice nepomohlo, ale i přes to, že vznikla 
menší diskuze o tom, zda byl pták na obrázku sokol nebo káně 
(Locika: „To je na káně moc tlusté!“), jsme si nakonec správně tiply, že 
to bylo káně. Opět jsme měly plný počet bodů☺. Poté následovala 
naše slavná orientace… Hrůza! Nejen že nám poznávání značek na 
mapě nikdy moc nešlo, ale ještě k tomu byl u úkolu zlý Viktor, který se 
stále navážel do Sandry a byl na nás hrozně protivný. Stanoviště 
nedopadlo dvakrát slavně… Poté následovala zdravověda. Ta dopadla 
celkem dobře až na mou obvázanou nohu, protože místo toho, abych 
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se pořádně soustředila na utažení, jsem se tam piplala s kláskovým 
vzorem… Poslední úkol byla překážková dráha a ta se celkem vyvedla. 
Vrátily jsme se a zbyl nám ještě nějaký čas, tak jsme se jen tak 
procházely, když najednou Sandra zůstala stát jako opařená. Vůbec na 
nás nereagovala a pak jsme to uviděly. Přímo naproti nám stál kluk se 
štanglí salámu. Ze Sandry se vydralo takové ahoj, ale on šel dál a jedl 
ten salám… Nevěděly jsme, jestli se tomu smát nebo brečet. U 
registrace se rozdávala kovbojská luštěnka, která byla dost těžká, ale 
když se spojí Sedmikrásky a Sasanky, tak jde práce od ruky. O chvilku 
později dorazil další tým, a jelikož jsme v něm měly kamarádku, 
začaly jsme si povídat. Poté následovala super hra. Pak bylo vyhlášení. 
18,17,16,15,14,13… A na dvanáctém místě se umístila družinka 
Sasanek! Nejdříve jsme byly trošku zklamané, ale poté jsme si zahrály 
se Sedmikráskami trávovou bitvu a to bylo fajn. Zůstaly jsme mezi 
posledníma a tak jsme si Sedmikráskám postěžovaly na Viktora, který 
zrovna odcházel. Dáda ho pěkně vypekla a Viktor poté začal rychle 
utíkat pryč☺! Závody jsme si všechny moc užily a doufáme, že se 

příštím družinkám bude dařit lépe!         Ponožka 

 

 

 

 

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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Plán akcí 2018/19 
 

ZÁŘÍ  
5. 9. Oddílovka (Sheia, Mate) 
8. 9. Podzimní sousedský blešák na Karáskově náměstí 
16. 9. Akce pro vedení (Sheia, Mate) 
21. – 23.9. Družinové výpravy – Lemon, Sheia 
 
ŘÍJEN  
5. – 7. 10. Výprava Kopretiny (Poppy, Poci) 
12. 10. Veselý pátek (Dáda, Esty) 
20. 10. Výlet pro benjamínky (Chiquita, Monča) 
26.–30. 10. Podzimky (Eliška, Zippy, Lemon) 
 
LISTOPAD  
10. 11. Výlet (Kessie a Chiquita) 
24. 11. Drakiáda (Eliška, Zippy, Lemon) 
 
PROSINEC  
5. 12. Oddílovka (Lemon a Šimi) 
15. 12. Vánoční dílny (Chiquita a Bláňa)  
16. 12. Vánoční besídka (Dáda a Esty a Barča) 
 
LEDEN  

 5. 1. Brusle (Poci) /Deskovky (Monča) 
18. - 20. 1. Oddílová výprava (Veve a Kája a Poci) 
 
ÚNOR  
8. 2. Kultura (benj. Chiquita a Monča, pro sv. Katty, sk. Tutek) 
20. 2. Bílek s debatou (sk. Zippy, sv. Kessie) 
24. 2. Tělocvična (Eliška, Zippy, Lemon) 
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BŘEZEN  
6. 3. – oddílovka (Monča a Poppy) 
15. 3. Veselý pátek (Dáda a Esty) 
23. 3. Výlet po světlušky a vlčata (Veve + Eliška, Zippy, Lemon) 
 
DUBEN  
13. 4. Výlet s rodiči (Simča a Kiwi) 
27. 4. Plavání (Poppy) 
 
KVĚTEN  
10. – 12. 5. Družinové výpravy (Konvalinky, Sedmikrásky, 
Bledulky, Sasanky) 
11. 5. Zoo pro benjamínky (Chiquita a Monča) 
16. 5. Piknik (Dáda a Esty) 
24. – 26. 5. Putovací výprava pro Kopretiny (Eliška, Zippy, 
Lemon plus Poppy a Poci) 
 
ČERVEN  
1. 6. - Dětský den  
5. 6. – oddílovka (Katty a Barča) 
14. 6. - Sportovní odpoledne (Šimi a Lemon) 
 
ČERVENEC 
29. 6. – 13. 7. Tábor  

 

 

 

 

 


