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Vůbec nechápu, jak se to stalo, ale tohle už je předposlední 
Bílá směs tohoto školního roku. Samozřejmě když 
nepočítám latrínovou bílou směs, která samozřejmě bude, 
i když jedeme na jiné tábořiště. Proto, kdybyste měli 
nějaký článek, křížovku, obrázek, nebo cokoliv jiného co 
by mohlo vylepšit chvíle na latríně, nebojte se to poslat na 
mail: bilasmes@centrum.cz! Odměna vás nemine! (A 
věřte, že na táboře jste rádi úplně za každou odměnu, 

která se vám dostane do rukou.)   Poci 

Chtěla jsem sem původně napsat nějakou super kůl 
příhodu, stejně jako Bláňa vloni (ano, nechala jsem se 
inspirovat, díky Blani!), která se mi stala na den v krojích 
(tedy na sv. Jiří), kdy jsem i já hrdě vyrazila do světa 
v kroji. Kroj jsem si samozřejmě dávala do pořádku den 
předem, těsně před tím, než jsem ulehla do hlubin spánku, 
protože kdy jindy to chcete dělat, ale jsem na sebe celkem 
pyšná, jelikož se mi podařilo našít nášivku WAGGGS 
a WOSM (WOSM mi tam totiž ještě pořád chyběl) 
relativně rovně a pěkně vedle sebe. Dokonce jsem si 
vyžehlila všechny šátky, i když ten další den jsem 
potřebovala jen jeden. No, ale proč je na začátku to slovo 
původně – protože se mi samozřejmě žádná super kůl 
příhoda, stejně jako Bláni vloni, nestala. Moji spolužáci to 
už čekali (i když nevěděli přesně, který den to bude, takže 
trochu vzrušení tam bylo), jelikož se známe již druhým 
rokem a loni kroj samozřejmě taky nesměl chybět. Jediná 
trochu zajímavější  
 

Slovo šéfredaktorky 

 
 
 

Slovo vedoucí 
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debata s nimi byla o třech orlích perech, kdy přemýšleli, 
zda by takovou výzvu (24 hodin nemluvit, 24 hodin nejíst 
a 24 hodin být mimo tábor neviděn a neslyšen, ovšem být 
v obraze o tom, co se v táboře děje) zvládli taky.  
Takže můj původní plán (stejně jako Bláni vloni) selhal. 
Ale to nevadí, protože i tak mi moje né-tak-kůl psaní 
zabralo celé moje okénko. (Když si čtu slova vedoucí, co 
sem píše Mate, tak jsem opravdu ráda, že aspoň jedna 
z nás umí psát, protože když si po sobě přečtu svoje 
výtvory, tak se (občas) stydím.) 

Sheia 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tento měsíc se můžeme těšit na… 
    3. – 5. 5.   – Výprava pro Sedmikrásky 
 10. – 12. 5. – Družinkové výpravy 
           11. 5. – ZOO pro Heřmánky  
           16. 5. – Piknik  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 5. Šmako 18. 5. Kiwi 

15. 5. Sanďa 30. 5. Kessie 

15. 5. Lucinka V. 30. 5. Kája K. 
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Dětský den 
Milé děti a vážení rodiče, 
zveme vás na každoroční Skautský dětský den a jeho přípravu, abychom 
společně oslavili Mezinárodní den dětí. Připravujeme si pro děti herní 
disciplíny a doprovodný program - těšit se můžete na skautskou čajovnu, 
promítání a možná přijde i kouzelník…  
Velkou změnou pro letošní ročník je místo. Jelikož Juliánovské náměstí je 
pod velkou rekonstrukcí a nebude nám v tyto dny přístupné, uspořádáme 
Dětský den v areálu našich kluboven a na Bílé hoře. 
Na přípravu se setkáme již v pátek 31. května odpoledne v areálu pod Bílou 
horou od 16:00. V sobotu ráno se sejdeme již v 6:45 na stejném místě. 
Předpokládaný konec pro organizátory je 14:30.  
Pro skautky a skauty se tak opět otevírá velká příležitost, jak si užít tuto akci 
ještě o něco více a nahlédnout pod pokličku všech příprav, stačí se nahlásit 
svými rádkyním či rádcům. 
Ruku k dílu může ale přiložit kdokoliv - oceníme jakoukoliv formu podpory, 
například upečení buchty či něco slaného, věnování cen do tomboly či jiný 
materiální příspěvek. 
 
Na všechny se těší Desert (skautdesert@gmail.com) & Simča (777 047 176) 
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Výlet s rodiči 
I když nám ten den úplně nepřálo počasí (zase jsme zapomněli objednat 
hezké počasí!), sešlo 
se nás dost na to, 
abychom zabrali 
slušnou část vlaku, 
který vyrazil směr 
Kuřim. Výlet jsme 
tentokrát pojali 
opravdu skautsky. 
Vyzkoušeli jsme si 
sestavit nový oddíl, 
který samozřejmě 
potřeboval jméno, 
nějaké družiny a taky 
pokřik. Mimo to 
takový oddíl potřebuje samozřejmě i oddílovou radu, takže vybraní jedinci 
z řad rodičů i dětí se stali novými vůdci, jejich zástupci, čekateli, zdravotníky 
i rádci.  
Pomocí scének či pantomim jsme si představili zákony skautek i světlušek 
a z jednotlivých slov jsme pokusili sestavit Junáckou hymnu, z nichž sice 
žádná nebyla správně, jelikož slova skládali (kdo jiní než) rodiče, kteří naši 
hymnu neznají, ale všechny nás (což bylo záměrem hry) dokázaly pobavit. 
Na ukázku sem jednu dávám: 
 

Junáci vzhůru volá den 
Luh květem bývá orosen pivem 

V obraně dobra a spásy je třeba používat bezpečnostní pásy 
Junáci vzhůru volá den 

Dožiješ vlasti krásy svých. 
 

Junáci vzhůru volá den 
Sluníčko blankytem pílí před námi pouť vede k cíli 
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Junáci vzhůru volá den 
Buď připraven buď připraven 

Junáci vzhůru volá den 
Junáci vzhůru volá den 

 

(pivo a je třeba požívat bezpečnostní pásy samozřejmě v původní hymně 

není, toto bylo domyšleno rodiči, co hymnu skládali 😊 ) 

Sheia 

Kultura 
V sobotou 6. 4. odpoledne se konala kultura pro starší. V Počtu čtyř lidí a to: 
já, Narnie - má ségra, Sheia a Tutek, která měla akci na starost, jsme se 
vydaly do města, konkrétně pod Špilberk, kde se nachází atomový kryt 10-Z. 
Hned u příchodu na místo jsme cítily, že to bude silný zážitek. Dostaly jsme 
k zapůjčení opravdu cool dobové vojenské oblečení. Celý kryt byl pěkně 
zrekonstruovaný, u všech místností bylo popsané, k čemu sloužily, viděly 
jsme i pár videí přímo 
z doby, kdy byl kryt 
funkční, vše jsme si 
mohly vyzkoušet, helmy, 
křesla, telefony, z nichž 
byly slyšet nahrávky…  
Byl tam dokonce 
rozhovor s paní, která se 
skutečně v tomto krytu 
ukrývala před bombami, 
a jen ji slyšet o tom 
vyprávět nám způsobilo 
nepříjemné pocity. Jak už 
jsme u vchodu 
předvídaly, byl to opravdu silný zážitek, myslím, že stojí za to tento kryt 
navštívit, zvlášť když to máme kousek a je veliká škoda, že se akce 
nezúčastnilo víc lidí.   

Poppy  
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Ivančena 
Poslední dubnový víkend se skauti a skautky z obou našich oddílů vydali do 
Beskyd na Ivančenu. Ivančena je památné místo pod vrcholem Lysé hory, 
kde si připomínáme památku pěti skautů popravených nacisty za účast 
v odboji během 2. světové války. Historie Ivančeny se začala psát již 
v prvním poválečném roce 1946, kdy skauti z Ostravy vztyčili na úpatí Lysé 
hory kříž, kolem kterého 
se postupně začaly vršit 
kameny, které na ni 
přikládali kolemjdoucí 
k uctění památky mrtvých. 
Z malého pomníku se 
postupně stala velká 
mohyla s kamennými 
terasami, která přežila 
i nelítost dalšího 
pokřiveného a krvavého 
režimu, jež skautům a 
svobodě nepřál. Stejně 
jako pomník se rozrostl i symbolický význam Ivančeny. Stále si 
připomínáme památku pěti skautů, ale také jejich širší odkaz. Tedy že proti 
nespravedlnosti, nesvobodě, lži a nenávisti je třeba bojovat Pravdou 
a Láskou věrně v každé době. Tak, jak jsme slíbili. Připomenuli jsme si tedy 
to, že není možné zavírat oči před bezprávím, křivdou a zlem, i kdybychom 
měli přinést oběť nejvyšší. Stejně jako Vláďa Čermák, Otto Klein, Vláďa Pach, 
Quido Němec a Milan Rotter, tedy oněch pět popravených skautů. 
Na Ivančenu se vydávají skauti z celé naší republiky, dokonce i ze zahraničí. 
Hromadný výstup se koná o víkendu kolem 24. dubna (sv. Jiří). Již na 
vlakovém nádraží v Králově Poli bylo jasné, že se potkáme se spoustou 
skautů. Vlak byl skatů doslova přeplněný. 
Spali jsme na nové skautské klubovně ve Sviadnově nedaleko Frýdku-
Místku. Páteční večer byl ve znamení her a zábavy. K mohyle jsme se vydali 
v sobotu ráno. Vycházeli jsme z Frýdlantu nad Ostravicí. Větší část z nás si 
cestu zkrátila autobusem, ale 9 kluků včele s Pádíkem, Hurvínkem a mnou 
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se vydalo pěšky. Cestou jsme míjeli skauty ze všech možných koutů Česka. 
Během cesty si pro nás organizátoři připravili hru, ve které jsme si 
připomněli temné okamžiky skautské historie. Pro 500 prvních čekal v cíli 
náramek s platným heslem „Skauting vylučuje totalitu, totalita vylučuje 
skauting.“ Na Ivančeně jsme se zúčastnili mše a slavnostního projevu 
několika skautských vůdců. Poté jsme se vydali k vrcholu Lysé hory, 
občerstvili se v místní restauraci a pokračovali dolů do Ostravice. Večer nás 
čekala pozdní večeře v podobě výborných špaget a noční hra. V neděli jsme 
poznali okolí skautské klubovny formou městské hry, uklidili a vydali se 
domů. 
Na výpravě jsem byl po dvou letech a udělala na mě výborný dojem. Užili 
jsme si krásu přírody Moravskoslezských Beskyd, potkali tisíce skautů 
a připomněli si význam skautského slibu.  

Krtek  
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