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Slovo šéfredaktorky 
 
Přeji překrásný den! A je zde prosinec, měsíc plný štěstí, 
radosti, zvyků a splněných přání. Prosinec vnímám jako 
měsíc oslav, nejen že zde jsou svátky vánoční a celá rodina 
se sejde u jednoho stolu, ale také silvestr a loučení se 
starým rokem a vítání toho nového. ☺ 
Rada pro tento měsíc? Nebát se! Nebát se rozloučit s něčím 
starým a přivítat něco nového. Nebát se plnit si svá přání, 
protože přání jsou od toho, aby se plnila.  
 A proto vám přeji šťastné a veselé Vánoce plné lásky a 
právě těch splněných přání a bohatého Ježíška! ☺  
      Jíťa  
Akce na tento měsíc: 

• 5. 12. - prosincová oddílovka 
• 8. 12. - Mikulášský výlet 
• 15. 12. - vánoční dílny 
• 16. 12. - vánoční besídka 
• 24. 12. - Betlémské světlo na půlnoční mši - akce 

pro starší 
 
www.30dbo.cz, bilasmes@centrum.cz 
 
 
Zdravíčko všem – a to doslova :-D 
Jak jste si mohli již všimnout, byla rozjeta 
velká kampaň, ve které získáváme velice 
důležitou zpětnou vazbu od VÁS rodičů! 
Bylo by mi velkou ctí vás tedy pozvat na stránky 
http://login.oursurvey.biz/6727, kde je připraven dotazník 
s pečlivě připravenými 20 otázkami.  
Vyplňovat můžete do 18. 12., poté budu dotazník 
připravovat na radu, abychom se mohli potěšit z vašich 
názorů a na problémy najít řešení.     
 Šmakinka 
 

 
Slovo vedoucí 

Člověk, když onemocní, tak si uvědomí strašný pocit bezmoci, 
smutku, či až naštvání. Máte toho spoustu naplánovaného: musíte 
chodit do školy, na praxi, máte spoustu domluvené zábavičky a 
najednou nic. � Ale je pak velkým překvapením a rozhodně 
milým, když vás někdo dojde navštívit, třeba vám i něco dobrého 
donese. Pro vedoucí je potěšující, když za vás zaskočí jiní a velice 
oddaně zastanou vaši práci, ba dokonce velice dobře a za to jim 

patří velký dík. (Díky Kači a Sheio!) 
Předtím, než jsem úplně lehla, tedy spíše mezi tím, když 
jsem si myslela, že jsem již zdravá, ☺ jsme měli radu. Není 
to nic zvláštního, máme rady poměrně často, jelikož velký 
oddíl a velké množství nových nápadů si žádá rady často. ☺ 
Ale teďka byla naprosto speciální a myslím si, že až k 
závidění. Protože jsme museli vyřešit důležitá témata, chtělo 
to nějaké motivační gesto. Co je lepší než jídlo?! A co 
teprve pizza? A když by to byla mega pizza, někdo říká 
největší v Brně? To se pak řeší cokoliv úplně samo. A tak 
jsem opravdu na naši radu – jako překvapení  –  objednali 4 obrovské 60cm 
pizzy. Musím říct, že tak dlouho jsem už nacpaná nebyla, a tak se moc těším, že 
se s vámi během tohoto úžasného měsíce, podělíme o všechny domluvené akce, 
věci a nápady. Je jich hromada a bude to stát za to.  

A hlavně se těším na tu velkou spoustu dárečků – nezapomeňte, 
si je nechystat pro všechny, které máte rádi – pro mě to znamená 
- celý  oddíl – to se teda prohnu, ☺ ale velice ráda!   

                             Tak pac a pusu vaše Šmakina 
 

MIKULÁŠSKÝ VÝLET - 8. 12. 2012  
Pojďte se vydat do zimní krajiny, objevit několik studánek, pomník známého 
básníka či prozkoumat okolí Nového hradu ☺ a možná i někoho 
potkáme! ☺ 
 
Sraz: 7.45 hodin na Hlavním nádraží (vlak odjíždí 8.03, 
budeme tam 8.21)  
Návrat: předpokládaný v 16.00 hodin na Hlavním nádraží (vlak 
v 15:39) – když nestihneme, tak o hodinu později a naopak ☺ 
S sebou: 60,- Kč, teplé oblečení a pevnou obuv, svačinu + pití, šátek, 
uzlovačku, lísteček s telefonním číslem rodičů, pro případ změny návratu, 



  připravit si něco originálního pro případ, že by se nám podařilo potkat 
Mikuláše ☺ 
Na všechny se těším ☺ Ivka 
Veškeré dotazy a informace sdělím na tel.: 721 070 826 
 
Přinášení Betlémského světla 
Jako každý rok se zapojíme do celosvětové sítě skautů, kteří 
roznášejí světlo z Betléma (toho v Izraeli, kde se podle všeho 
Ježíš narodil) do našich domovů. Protože jsme skautky ze 
Židenic, světlo se bude přinášet ve slavnostním průvodu při 
půlnoční mši svaté 24. -25. 12. v židenickém kostele.  Akce 
je určena především pro skautky, rádkyně, atd. 
Sraz: 24. 12.  23.45  před kostelem sv. Cyrila a Metoděje 
v Židenicích 
S sebou: na sebe NAPROSTO NÁDHERNĚ upravený kroj – myslete na to, že 
se na Vás bude celý nacpaný kostel dívat, tak ať neděláte ostudu, vezměte si 
tedy všechny části /ano i šátek a turbánek ☺  
Další informace: Janka 721325117 
 
JANČINO MEZINÁRODNÍ OKÉNKO  

Blíží se nám Vánoce, a tak se z pevninské Evropy 
přesuneme na vzdálený ledem pokrytý ostrov Island. 
Žije tam sice jen 320 tisíc obyvatel (to je o dost míň, 
než je lidí v Brně), ale i tak tam mají hoodně skautů.  
S jednou z nich jsem se seznámila na Roverway 2012, 

které se konalo v jejich domovině – na Islandu. 
• Ahoj, můžeš se nám trochu představit? 
No jasně, možná se divíte, že nemám dvě hlavy, když jsem z toho divného 
Islandu☺☺  Jmenuju se Sæbjörg Lara Másdóttir a je mi 21 let. Jsem 
skautka už dvanáct let a momentálně vedu družinku roverů ve věku od 14 
do 16 let. 
• Island je přece jen hodně daleko, jaké tam teď máte počasí? 
Strašnou zimu, ale bude hůř, vlastně nám začala zima 31. října – to začalo 
sněžit (asi 0,5metru sněhu). 
• Vánoce za rohem, plánujete s vaším oddílem něco speciálního? 
První víkend v prosinci každé islandské město rozsvěcí velký vánoční 
strom a všichni z našeho oddílu se potom sejdeme v klubovně, budeme pít 
horkou čokoládu a jíst cookies – je to naše tradice. 

• Kolik v ůbec je skautů na Islandu? 
Je nás tu asi dva tisíce aktivních skautů, ale když 
připočteme i ty starší, které třeba nikoho nevedou, je 
nás asi 20 000. 

• Na Islandu jste docela odřízlí od kontinentální 
Evropy, cestujete se skautem na pevninu? 

Já bych tam jezdila strašně často a ráda, ale jsem na 
univerzitě, takže nemůžu jezdit tak často, jak bych 
chtěla, snažím se tam létat alespoň jednou za rok, ale je to pro mě strašně 
drahé... Přece jen, třeba do Francie se nedostaneme autem jako zbytek 
Evropy. Nicméně asi nejdelší cesta, kterou jsme se skautem podnikli, byla 
Kenya. 
• Moje oblíbená otázka, proč jsi skautka? 
Odpověď je jednoduchá – protože mě to baví. Myslím, že jsem zrovna ve 
stádiu, kdy už to není jen koníček, ale životní styl. Teďka je mojí úlohou 
učit děti, jak být skautem a dávat jim možnost zažít to, co jsem ve skautu 
zažila sama. 
• A tvůj nejoblíbenější zážitek ze skautu? 
To bylo asi na celosvětovém setkání skautů (Jamboree 2007). Prezident 
Islandu  Ólafur Ragnar Grímsson a jeho žena Dorrit Moussaieff nás přijeli 
navštívit. Všichni jsme byli oblečeni ve skautských krojích, stáli v jedné 
řadě, abychom vypadali co nejseriózněji, najednou dojelo malinkaté 
autíčko, z něho vyskočila první dáma a běžela směrem k nám s nataženou 
rukou, protože si s námi chtěla plácnout (tzv. High five). Najednou byl 
ostych pryč a my se začali strašně smát. To je to, co mě na skautu baví, 
nezáleží na tom, jestli jsi člen, nebo prezident Islandu, prostě jsi hlavně 
skaut. 
• Díky Laro. 
Příští měsíc mám pro vás severskou perličku... Můj kamarád Miikka 
z Finska slaví narozky, tak s ním povedu speciální narozeninovou edici 
mezinárodního okénka. 

 
Brigáda v lese 



V sobotu 10. 11. Jsme se sešli nejen 30.dbo, ale i 94.bo na Staré Osadě. Už od 
názvu brigáda v lese by se asi každému vybavila nuda, ale díky schopnosti 
našich vedoucích, kteří to pojali jako hru, jsme se všichni výborně bavili. Jako 
první jsme se rozdělili na 2 skupinky: holky a kluci. Měli jsme si rozdělit místa, 
kam pojedeme získávat lidi. Háček byl v tom, že na každém místě čekal nějaký 
zlý skaut. My jako greenpeace jsme se jim samozřejmě postavili. Po získání lidí 
jsme se odebrali na místo brigády, kde jsme se rozdělili do 4 týmů. Jeden byl 
Syslův (který samozřejmě vyhrál). Poté jsme se seznámili s panem myslivcem, 
který nám rozdal práci. Co jiného by mohlo přijít po práci, než očekávaná 
přestávka, která se za chvíli změnila v hru na 2 týmy vedeny Syslem a Pepkem. 
Byli jsme unavení, a proto se rozhodlo, že si uděláme špekáčky. Všechna sláva 

skončila, když mi dala Šmako nůž a já se 
pokoušela vyrobit klacek na špekáčky. Po jídle 
jsme hráli ještě hru na jednotlivce, ale netrvalo 
dlouho a mohli jsme se vrátit ke své skupině. 
Následoval velmi tvrdý boj o výhru. Kdo jiný by to 
mohl vyhrát než Sysel. Šmako pak vytáhla duhu, 
podle které jsme hodnotili hry a celý den. Myslím, 

že všichni hodnotili kladně. Cestou autobusem na Starou Osadu nás ještě stihl 
Sysel podrápat svým trním. Nakonec jsme si rozdali puzzle, pexeso a deníčky 
se stromy a spokojeně se rozešli. 

Mánička 
 

Bílek – trochu jinak s návazností na promítání fotek – 27. 11. 2012 
Původně plánovaný filmový klub Bílek, na kterém se měl promítat film Roboti 
se bohužel kvůli technické chybě nekonal, ale my 
si poradíme se vším. ☺ Dvě hodiny času s docela 
slušnou účastí jsme využili k vyrábění kalendářů 
na rok 2013, které si můžete zakoupit na Vánoční 
besídce – a bude z čeho vybírat. ☺ 
Po Bílku následovalo promítání fotek, kdy se 
zaplnila celá naše klubovna, a to nejprve Tery 
a Vély, které byly cca měsíc ve Vietnamu. 
S výkladem a komentářem k fotkám, co zažily a viděly, nám přiblížily, v 
jakých podmínkách a prostředí se tam žije, v některých případech dost 
překvapující (zvláště ty psí hlavy mi nedají spát). Po hodině nasávání 
vietnamské atmosféry se na řadu dostal i Bíďa s Vilémem, kteří byli pro změnu 
v Indii a na spíše dobrodružnější misi aneb do Himalájí bez mapy. ☺ Kdo 
pozorně poslouchal a sledoval, mohl na konci v Qvízu získat ceny právě 

z jejich cesty. Myslím, že si každý našel v promítání své a třeba se i inspiroval. 
Už se těším, kdo přijede a bude vyprávět zážitky příště! ☺  
         
    Ivka 
Plavání pro světlušky: 
Sraz byl na Staré Osadě. Trolejbusem jsme dojeli do Aquaparku v 
Kohoutovicích. Moc jsme se těšili, vyzkoušeli jsme skoro všechno. Mně se 
nejvíc líbil tobogán. Užila jsem si to, hlavně blbnutí s holkama. Taky vodní vír 
a hříbek se sprchou. Už se těším na příští plavání.   
 Kitty 
 
Plavání pro skautky: Je mi líto, ale žádný článek od Šimi mi nedošel. � Proto 
je Bílá směs o tento článek chudší.  
 
Výlet se Sněhurkou  
Sešli jsme se 13. 10. v Juliánově, sešlo se nás hodně - asi 25 dětí. Jeli jsme 
autobusem, trolejbusem a pak se šlo pěšky.  Cestou jsme hráli hry, až jsme došli 

na Mohylu Míru. Tam jsme měli přestávku a pak 
jsme šli dovnitř. Mají tam jednu zvláštnost - když 
půjde jeden člověk do jednoho rohu a druhý do 
druhého rohu a něco zašeptají, tak se uslyší. Pak 
jsme se šli podívat na prasátka. Pak už jsme jeli 
domů. Byl to pěkný výlet a všichni jsme si to 
užili.      
      

       Uzlík 
 
17. listopad s Tílií 
 Listopad 1989 je v myslích 
více než 30 milionů obyvatel tehdy 
existujících států NDR a 
Československa zapsán jako období 
revolučních změn...  Ano takto začíná 
článek ve wikipedii. A abychom 
nemuseli zbytečně číst tento zdlouhavý článek, tak jsme se sešli v sobotu 17. 
listopadu na klubovně. Jenny měla přichystané tři dokumenty týkající se tohoto 
data. Jeden se týkal sametové revoluce, druhý se nazýval: „Co by kdyby: 
nepadla železná opona“ a to třetí video nebyl až zase tak dokument. Byly to 
zprávy z roku 1989 po sametové revoluci. Mimochodem jsme degustovali po 



celou dobu trvání nějaké ty brambůrky, arašídy aj. Zhlédnutí těchto dokumentů 
nám zabralo asi hodinku a půl. Poté jsme uklidili, dojedli, dopili a vyrazili na 
strastiplnou cestu na moravské náměstí. 
Po cestě jsme si někteří povídali o tomto dni, co se stalo. Dorazili jsme na místo 
určené. „Česká“ ozvalo se z reproduktorů šaliny, ve které jsme seděli. Jakmile 
jsme vystoupili, museli jsme čekat na Krtka, který se chtěl přidat k upalování 
svíček. Než Krtek dorazil, začali jsme fotit umělecké fotky jako je například 
tato u článku. Zapálili jsme svíčky, chvíli rozjímali a poté se rozešli domů 
anebo do jiných končin Brna. 
 V Londýně roku 1941 byl 17. listopad vyhlášen jako Mezinárodní den 
studentstva, neboť roku 1939 byly uzavřeny české vysoké školy a asi 1200 
českých studentů bylo odvlečeno do koncentračních táborů... 
         Desert 
Vtipy:  
Tři blondýnky zůstanou samy na ostrově. Neví, co si počít, a tak tam tak sedí a 
sedí. V tom se jim zjeví víla a říká, že každé splní jedno přání. Tak první 
blondýnka říká, že by chtěla být chytřejší, aby se odtamtud nějak dostala. 
Rázem jí ztmavnou vlasy, je z ní brunetka a ta neváhá, vrhne se do vody a z 

ostrova odplave. Druhá blondýnka si přeje být chytřejší, 
než ta první. Stane se z ní černovláska, ta najde pár 
ostrých škeblí a s jejich pomocí nařeže rákos a vyrobí si 
člun, na kterém odpluje. Třetí chce být ještě chytřejší, 

než druhá. Najednou se z ní stane muž a odejde po mostě. 
 
Blondýnka a brunetka vypadnou z letadla. Která 
dopadne první? 
Brunetka, protože blondýnka se musí ptát na cestu. 
 
Přijde naštvaný zajíc do baru, vykasá si rukávy a zařve:  
"Kdo mi zmlátil bráchu?!"  
"Já," zvedne se medvěd, "a co jako má být?"  
"Ále, nic, dobřes udělal."      Jíťa 
 

Tento měsíc slaví:   
Matouš Knotek 19. 12. 2006 
Lucie Zúbková 11. 12. 2004 
 

Tak všechno nejlepší k narozkám! ☺  

Vánoční komiks od Bláňi:  



REGISTRACE 
 
Prosíme o odevzdání tohoto ústřižku: 
------------------------------------------------------------------------------ 
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Bydliště:  
 
Rodné číslo: 
 
Jako skautský časopis chci odebírat (zaškrtni): □   Světýlko  
      □   Skaut  
      □   Roverský kmen 
      □   Skautský svět. 
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