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Nazdárek:D Už tu je druhá bílá směs tohoto roku! Tento 
měsíc se konalo samozřejmě několik skvělých akcí, o 
kterých si můžete přečíst právě zde v únorové bílé směsi. 
Pokud jste některé akce propásli, nevadí, protože této 
měsíc také nějaké budou. Já doporučuji tradiční akci bílek, 
která bude tento rok nově spojená s debatou. Je to jedna 
z mích oblíbených akcí – je tam jídlo, film a pokec 
s kamarády. Zkrátka dokonalá akce. Přeji vám tedy dobře 

užitý měsíc.                                Poci 

 

 

Nedávno jsme s několika přáteli v manické fázi 
zkouškového období dospěli ke skvělému nápadu. A to 
tomu, že by se zkouška vlastně v jakékoliv podobě velice 
ujala jako úspěšná reality show. Klasické zkoušení u 
tabule by bylo jako v Milionáři – byla by možnost jedné 
nápovědy z publika nebo 50 na 50. Přítel na telefonu by 
pak byla naše maminka, které bychom volali s prosbou, ať 
nás odveze raději domů. Testy by se potom mohly 
vyhodnocovat stylem Co na to Češi, kdy by nejlépe 
hodnoceny byly ty odpovědi, které se v testu objevily 
nejčastěji. Známkování kotoulů v tělocviku by se pak ujalo 
jako nová Pevnost Boyard a spory mezi spolužáky při 
tvorbě projektů by klidně mohli vysílat místo Soudkyně 
Barbary (kterou by samozřejmě hrála paní ředitelka). A 
vůbec celé životní období, kdy navštěvujeme jako žáci 
nebo studenti instituci školy, by se klidně mohlo nazvat 
Kdo přežije: Studentská léta. Důležité ale je, že ačkoli je 
mezi námi a soutěžícími řada rozdílů, je jedna věc, kterou  
 

Slovo šéfredaktorky 

 
 
 

Slovo vedoucí 
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bychom se od nich měli naučit. Soutěžící se ve skutečnosti 
nehlásí do soutěží proto, aby je žádné překážky nepotkaly, 
dokonce se na ty překážky těší a užívají si jejich 
překonávání. Zkusme to tedy taky! A překonávejme 
překážky s úsměvem (minimálně tehdy, kdy nás zabírají 
kamery). Doufám, že vám úsměv na tváří vyloudí několik 
našich únorových akcí a také vaše jarní prázdniny, pro nás 
starší to může být třeba Střediskový ples, na který jsou 
také pozvaní i rodiče a přátelé. Na všechny úsměvy se moc 
těší. 

Mate 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tento měsíc se můžeme těšit na… 
 10. 2. – Planetárium 
 20. 2. – Bílek 
 24. 2. – Tělocvična  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. 2. Johanka a Naty   9. 2. Natka H. 

3. 2. Natka H. 14. 2. Čižík 

4. 2. Stefi 16. 2. Bláňa 

5. 2. Lucka 19. 2. Barča Č. 

8. 2. Sherlock   
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Planetárium pro všechny 

10.2. 
 

(Informace budou upřesněny mailem) 

Tělocvična s klukama 

24. 2. 
 
(Informace budou upřesněny mailem) 
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Bruslení 
Dne 5. 1. jsme se sešly, abychom si zabruslily v Lužánkách na zimním 
stadionu. Bylo nás hodně, ale převážně malé děti. Ovšem všichni neuměli 
bruslit. Našla se tam naše Anitka, která přišla, aby se to naučila. Jezdily jsme 
po ledě doprava a doleva. Hrály jsme na babu… byla to opravdu skvělá hra… 
Po 45 minutách se konečně ze všech sil naučila Anitka bruslit. Je velmi 
šikovná.  Potom co nás vyhnali z ledu, jsme se šli všichni najíst a přezout se… 
Nakonec jsme se sešly v kroužku a daly Anitce motivační sladkost za to, že 
se do toho vrhla po hlavě a naučila se bruslit. Následně jsme nasedly na 
trolejbus a odjely na starou osadu, kde už na nás čekaly rodiče.  Děkujeme 
Popy za super bruslení!!!!!  

Dáda 
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Deskovky 
Po dobrém obědě jsem se vydala na klubovnu, kde si zahraju deskovky nebo 
si s někým popovídám. Sešlo se nás tam hodně, že nebylo ani místo, kde 
bychom si mohly něco zahrát a tak jsme otevřely dveře od sálu a holky 
mohly využít prostor na hry. Když přišla Šimi, tak donesla fakt bezva hru. 
Mám pocit, že se to jmenovalo Úniková hra… ale nejsem si jistá. Šimi mě 
poprosila, jestli si to sní, nezahraju, ale že by teda potřebovala ještě 
jednoho… Kde se vzala tu, se vzala Stefi s foťákem a že se ráda zahraje… a 
bylo nás plno… Tahle hra byla nečekaná, tajemná a logická… Hrály jsme ji 
asi 45 minut… Drsný… Fakt doporučuju, je to bomba! ÁÁ Féťa přišla super… 
chtěly jsme si zahrát totiž aktivity… Hrály jsme je až do konce deskovek 
s našimi skautkami…  Ostatní hrály: twister, krycí jména, opičky, karty, … 
atd.… Bylo to krásně užité odpoledne!! Díky Motyčko!  

Dáda 
 

Výprava s fantastickými zvířaty 
Sešli jsme se na Hlavním nádraží a vlakem jsme jeli do Náměště nad Oslavou 
Po příjezdu do Náměště 
jsme se pomocí hry rozdělili 
do týmů a zdolali jsme 
trochu obtížnou cestu na 
ubytování. Tam jsme se 
zahřáli teplou polévkou. 
Po večeři k nám přišel Mlok 
Scarmander a poprosil nás, 
jestli mu pomůžeme chytit 
zvířata, která mu utekla. 

Další den jsme se vydali na 
výlet, abychom zvířata našli.. 
Kája nás bohužel musela opustit. Zahráli jsme si hru, abychom získali 
třpytivé šperky a jimi mohli nalákat hrabáka. 
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Po cestě jsme také potkali jsme zahrádku, na které byly kozy a koťátka, 
která nás potom pronásledovala. 
Na dalším místě, kde jsme se zastavili jsme si dali oběd a povedlo se nám 
chytit třaskavce. Protože byla zima, rozhodli jsme se jít zkratkou, která vedla 
přes pole, kde hodně foukal vítr. Nakonec jsme ale vpořádku došli na 
rozhlednu. Překonali jsme most, zamčený čtyřmi zámky a chytili jsme 
okamii. A byli jsme už posledních pár set metrů od konce našeho výletu.  
Večer jsme zkusili, jestli se díky našem padáčkům vajíčka nerozbijí. Povedlo 
se nám to, takže jsme nevystrašili polovida a povedlo se nám ho chytit.  
V noci bohužel Katty posedl obscurus a tak jsme ho museli vypudit. Bohužel 
nám ale nekterá zvířata zase utekla. 
V neděli jsme museli sbalit svoje věci a uklidit klubovnu, abychom se mohli 
vydat zase na vlak. Zjistili jsme, kde jsou zvířata pomocí sledovacího kouzla 
a povedlo se nám zase všechna zvířata chytit. Nakonec jsme ještě vyfotili 

společnou fotku. A vydali se domů.          Poci 
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Představení roverské zážitkové akce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahoj Vanade,  ty a pár dalších skautů a skautek z našeho střediska se vydalo 
na konci září na akci s dost zvláštním názvem, co ten název  vůbec znamená? 
 
Ahoj Šmako, název Korbo je opravdu zvláštní, je to obráceně Obrok – jiná 
akce, ze které Korbo vychází. Před několika lety se totiž diskutovalo o 
způsobu organizace Obroku, a nakonec vznikly dvě akce – tradiční Obrok a 
nové Korbo. 
 
Můžeš nám prosím tuto akci trošku přiblížit? Co to znamená heslo: 
„#udelejsisam“? 
Celá akce se zakládá na tom, že se sjedou skauti z celého Česka a 4 dny se 
věnují nějakému programu. Ten program vychází často ze skautských hodnot 
– skauting, každý může jít na jaké chce aktivity – svoboda, ALE nesmí přitom 
nijak poškodit areál ani jeho vybavení – zodpovědnost. To nejdůležitější ale 
je, že program si vytváří sami účastníci. Každý účastník si může připravit 
aktivitu pro ostatní a může se zúčastnit aktit ostatních. To vyjadřuje heslo 
udelejsisam. No a na tomto, na třech principech – skautingu, svobodě a 
zodpovědnosti a na heslu udelejsisam stojí celé Korbo. 
 
Je to první taková akce pro tebe? 
Ano, je. 
 
A už máš vyhlídlé nějaké další akce v plánu? 
V květnu mám v plánu se zúčastnit Obroku. 
 
Díky za rozhovor Šmako 

https://korbo.skauting.cz/
https://korbo.skauting.cz/
https://korbo.skauting.cz/
https://korbo.skauting.cz/
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Nejlepší zážitky 

Skautský slib2 
Můj opravdu silný zážitek, je samozřejmě skautský slib. Trochu zahanbeně 
musím přiznat, že svůj světluškovský slib si moc nepamatuji a  

že svůj první slibový odznak jsem ztratila v podstatě 
hned, jak jsem ho dostala. Letos jsem ale konečně 
odslibovala slib skautský (ano, až v patnácti letech-je 
to sice trochu později, ale já jsem chtěla být opravdu 

pořádně připravená). Byl to ten nejkrásnější slib, 
jaký jsem si mohla přát. Už cestou k mýtince, kde se 
slib konal, po níž byly po určitých úsecích 
rozmístěny světýlka s otázkami k zamyšlení, jsem 
cítila napětí. Příjemné napětí. Na konci cesty stála 
lucerna, vedle ní ležel papír s příběhem. Když mě 

po jeho přečtení a po důkladném zamyšlení se nad 
ním odvedla Vesna (vůdkyně) na mýtinku, napětí 

se vystupňovalo a já myslela, že to neustojím a že se 
rozbrečím. Je to absolutní klišé, ale musím říci, že ze 
všech těch lidí, co tam stáli, vyzařovalo cosi TAK 
silného, vážného, ale zároveň přátelského a vřelého, 
že… Z hlavy mi v tu ránu vypadlo znění slibu. :D 
Klasická já. Naštěstí to dobře dopadlo, vzpomněla 
jsem si a slib zvládla v pohodě, ale jsem si jistá, že by 
to tak nebylo, kdyby u mého slibu byl někdo jiný, než 
právě ti, kteří tam stáli a mlčky mě podporovali. Na 

tento moment nikdy nezapomenu, zanechal ve mně 
opravdu hlubokou stopu. V podstatě jej tedy mohu s 
klidem označit za svůj nejlepší skautský zážitek.  

Malucha 
4. oddíl Křepice 
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Můj nejlepší skautský zážitek  
Asi nikdy nezapomenu, na jednu víkendovku asi před pěti lety. Byla neděle a 
vedoucí nám řekli, že jdeme do kostela. Já věřící nejsem a kamarádi, s 
kterými jsem se bavila, taky nebyli, takže se nám moc jít nechtělo a chtěli 
jsme zůstat v klubovně. Vedoucí nám povolili, ale chytře to vymysleli. Řekli 
nám, že tam bude nějaká oslava a spousta jídla. Konkrétně nás nalákali na 
pizzu, zmrzlinu a kofolu. To se nám samozřejmě líbilo, tak jsme šli. Ovšem 
když jsme došli na místo, žádná oslava se nekonala. Byla to běžná mše. 
Chvilku jsme se trochu zlobili, ale nakonec jsme byli mile překvapeni. Mše 
byla zábavná a výprava taky. 

Jindřiška 
3. oddíl Hustopeče 

 

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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