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Zdravím všechny čtenáře Bílé směsi! Je mi ctí vám 
představit první Bílou směs nového školního roku. 
Když jsem jednou po dvou měsících prázdnin přemýšlela, 
došlo mi, že začátek nového školního roku je pro hodně 
mladých lidí (hlavně studentů) mnohem podstatnější než 
nový kalendářní rok. Postoupíte do vyššího ročníku, 
některým se úplně změní škola, každopádně ve škole 
začínáte zase úplně od začátku. Taky si myslím, že jestli si 
někdo chce dávat předsevzetí, tak je začátek školního roku 
mnohem lepší čas, než Nový rok. 
*No, dochází mi tu místo, tak raději zase nechám toho 
přemýšlení a popřeji Vám všem, ať studentům či 
nestudentům dobrý školní rok 2019 ̸20 (tyjo 20 už je 

hodně) .      Poci 

Drazí, 
ani jsem se nenadála a rok mé kariéry jakožto oddílové 
vedoucí je za mnou. Vsadím se, že za chvíli už budu psát 
moje poslední slovo vedoucí, ale ještě na pár se jich 
můžete těšit.  
Tábor už je sice nějaký ten pátek za námi, ale já stále živě 
vzpomínám na táborové ohně, hvězdy nad hlavou, 
táborovou kuchyni, noční hry, nástupy, slib a samozřejmě 
na spaní (ve stanu). Tak doufám, že na to vzpomínáte 
alespoň se stejnou láskou, jako já. 
Letos jsme se s holkami dohodly, že bychom rády daly 
větší prostor družinám. Proto pokud vám v plánu akcí 
nějaká akce chybí, jako je plavání, planetárium či tomu 
podobné, tak vás vyzývám: domluvte se se svou družinou, 
domluvte se svými rádkyněmi a když budete mít čas, 
zajděte si zaplavat, do planetária, na výlet! Tento rok to 
bude záviset hodně na vás, světluškách a skautkách, 
vašich družinách, tak si domluvte, co byste rády :-) 
Na závěr chci všem moc poděkovat, že jste to se mnou rok 
vydrželi, a těším se na rok další. 

Vaše Sheia 
Mate 

 

Slovo šéfredaktorky 
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Slovo vedoucí  
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Tento měsíc se můžeme těšit na… 
              4. 9. – Oddílovka 
           21. 9. – Úklid Bílé hory 
            (19. – 22. 6. – Korbo) 
              27. – 29. 9. –  Výprava Sedmikrásek, výprava Sasanek 
              27. – 29. 9. – Výprava Sasanek 

 

 

 

 

2. 9. Daniel 
6. 9. Hruška 

6. 9. Ponožka 
7. 9. Maruška 
9. 9. Klárka 
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Táborová kronika  
Rok 1214 (sobota 29. 6.) 
Dnes jsme byli pozváni na královskou hostinu, kde si princ Eduard hledal 
svou choť. Vybíral z šesti rodů – Rombové, Ávesové, Leonové, Viperové, 
Cervinové, Ichtové. Vzal si tu dívku, která složila nejhezčí báseň. Po 
přednesení všech básní si princ vybral nevěstu z rodu Rombů – lady 
Natálku. Svatba však nedopadla, jak všichni očekávali. Princ totiž nebyl syn 
krále, ale lovce. Princ byl proto vyhnán z království.  

Rombové 

Rok 1215 (Neděle 30. 6.) 
Hned ze začátku roku jsme se šli seznámit se životem poustevníků. Pak jsme 
se vydali na cestu poznávání svého rodu. Zbytek roku jsme všichni chystali a 
připravovali ohniště a dřevo na táborák, který se konal na konci roku. Rok 
velmi rychle utekl. 

Rombové 
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30 věcí co jsem stihla za tábor 2019 
1. Opékat to dobré těsto na klacku 

2. Slibovat 

3. Odjet na koncert 

4. Zahrát si na krávu s vemenem 

5. Vymyslet scénku, která se královně nejvíce líbila 

6. Moderovat Středověk má talent 

7. Seknout se sekyrou do ruky 

8. Spálit se o komín 

9. Sednout si na vonnou tyčinku 

10. Pojmenovat spoustu hmyzu 

11. Vyhrát Miss stan 

12. Ochutnat nějaké kořínky 

13. Spát pod širákem 

14. Pomoct složit pár písniček 

15. Pořádně se nasmát 

16. Zahrát si Hello Kitty po boku Krtečka a Večerníčka 

17. Básnit celé hodiny o eidamu 

18. Modlit se k Bohu, aby odešel mor 

19. Zažít svatbu 
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20. Zažít pohřeb 

21. Zažít soud 

22. Chytit pár lapků 

23. Splnit jednu stezku 

24. Najít si pár nových přátel 

25. Vyrobit si kouzelnou hůlku 

26. Zažít zásnubní hostinu 

27. Naučit se zacházet s mečem 

28. Zmoknout, když jsem spala 

29. Žít 14 let ve středověku 

30. Naučit se plno nových věci 

A proto říkám- Jezděte na tábory. Nikde jinde nezažijete tolik věcí!  

Ponožka 
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Družinová okénka 
Nazdar, tady Poci. Ráda bych vám 
představila nový segment, který se bude 
pravidelně objevovat v bílé směsi. Každý 
jistě ví, co se děje v jeho družince. Ale co se 
děje v ostatních družinách? To se právě 
nově budete moct přečíst v bílé směsi. Ale 
samozřejmě aby bylo co číst, musí to někdo 
psát.  
Každý měsíc musí tedy družina zařídit, aby 
jejich družinové okénko v bílé směsi 
nechybělo. Je jedno, jestli ho dáte někomu 
z družinky na starost, nebo jestli ho uděláte 
společně. Hlavně ať hezky reprezentuje vaši 
družinu. Můžete přidat fotky, kreslené 
obrázky, nebo ho můžete udělat veršovaně, 

je to zcela na vás a vaší družině.       
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NAŠROT je zážitkový roverský tábor od 15 do 18 let, na který můžete je 
několikrát. Tábor se zaměřuje na seberealizaci a seberozvoj, pracuje 
s roverským programem a je tam hodně přátelská atmosféra. Celý program 
je dobrovolný a nikdy na nic nemusíte, ale většinou chcete jít na všechno. 
Na táboře se mi moc líbilo a hodně jsem si toho uvědomila - celkem dost 
jsem se zklidnila, ale čekala jsem pořádně nabitý program. Pokud máte rádi 
bojovky a noční hry každý den, tak tento tábor není moc pro vás. Je hodně 
zamýšlející a sedavý, ale nebojte se občas tam, objeví bojovka nebo 
putování.  
Nikdy nebudu litovat, že jsem tam jela. Mám spoustu kamarádů a 
nezapomenutelných chvil.  
Féťa/Esty  
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Jestli chcete jet na tábor, po kterém prospíte celý den, tohle je tábor pro vás. 
Tábor trval týden a je až neskutečné, kolik nezapomenutelných věcí jsme 
zažili. Roveriáda je tábor pro rovery a rangers od 16 let. Program byl skvěle 
promyšlený, a kromě odpoledního klidu, který netrval moc, dlouho jsme 
neměli skoro žádné volno, ale aktivity byly dobře vyvážené, takže jsme 
nedělali celý den to samé. Navíc bylo každý den jiné téma, jako například 
vojenský výcvik, při kterém jsme se plazili bahnem s ,,minou“ v ruce a 
křičeli: ,,Ano, soudruhu komisaři!“ na každý příkaz který jsme dostali, nebo 
skvěle promakaný larp na téma Kouzlo noci svatojánské, kde hrál každý za 
postavu s hodně specifikovanými vlastnostmi a vztahy s ostatními postavy. 

Na roveriádě je taky skvělé, že každý rok je jiný program, takže tam můžete 
jezdit každý rok a vaše zážitky nemusíte nikomu zatajovat. Takže až budete 
mít věk, jeďte! 

Poci 
 
 
 
Už jste se v téhle BS mohli dočíst o Roveriádě a Našrotu. K těmto zážitkovým 
táborům si já ještě dovoluji připojit jeden další. A to Fonticulus Maděra. Jde 
o další kurz pro rovery a rangers ve věku 15-18 let.  
Celkem nás bylo 23 účastníků a to zhruba napůl kluci a holky. Program byl 
skvěla namyšlený a zrealizovaný. Byl hodně zaměřený na osobní rozvoj. 
Část programu tvořily vzdělávací bloky. Zbytek byly hry. Některé víc 
psychicky, jiné fyzicky náročné. Celkově se náš kolektiv, jak už účastníků, tak 
týmu, skvěle spojil. Máme neuvěřitelné množství zážitků a zkušeností. 
Ostatně, kde jinde, než mezi skauty, si troufnete vstoupit na napnuté lano 
držené ostatními a chodit po něm hned po pár hodinách, co se znáte? 

Katty 
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Plán akcí 2019/2020 

 
ZÁŘÍ  
4. 9. – Oddílovka (Dáda + Eliška) 
6. – 8. 9. – roverská výprava do Jeseníků  
21. 9. Ukliďme Česko  
27. – 29. 9. výprava Sedmikrásek, výprava Sasanek 
 
ŘÍJEN  
1. 10. Přednáška pro skautky od 18:00 
5. 10. – výlet Bledulek 
11. – 13. 10. Výprava Bledulek a Konvalinek, výprava Kopretin  
25. – 29. 10. – podzimky  
 
LISTOPAD  
9. 11. – drakiáda 
17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 
22. – 24. 11. – akce pro vedení (středisková výprava) 
30. 11. – družinové akce 
 
PROSINEC – bez tématu 
4. 12. – oddílovka 
5. 12. – Mikulášská nadílka (skautky) 
14. 12. – Vánoční dílny 
15. 12. – Vánoční besídka 
21. 12. – Betlémské světlo 
23. 12. – 5. 1. Vánoční prázdniny 
 
LEDEN  
11. 1. Brusle a deskovky s kluky 
17. – 19. 1. – oddílová výprava  
 31 . 1. Pololetní prázdniny 
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ÚNOR  
1. 2. Karneval  
22. 2. Den sesterství 
17. – 23. 2. – Jarní prázdniny  
29. 2. – Večírek pro rodiče a příznivce 
 
BŘEZEN  
7. 3. – Burza – Katty a Veve 
14. 3. – 30 LET ODDÍLU – oslavy  
27. – 29. 3. – vícedenní/jednodenní družinové akce 
 
DUBEN  
4. 4. – ZvaS – Bledulky, Sedmikrásky, Sasanky 
9. – 13. 4. Velikonoční prázdniny 
18. 4. – výlet s rodiči 
24. 4. – sv. Jiří 
24. – 26. 4. výprava na Ivančenu pro skautky 
 
 
KVĚTEN – vztah k přírodě 
1. 5. Svátek práce 
8. 5. Den vítězství 
(7.) 8. – 10. 5. – družinové výpravy 
16. 5. – Sportovní odpoledne s klukama 
30. 5.  – Dětský den 
 
ČERVEN – vztah k přírodě 
3. 6. -  Oddílovka 
5. – 7. 6. – výprava Kopretin pod stan 
20 . 6. – Piknik se zakončením 
 


