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Slovo šéfredaktorky 
Listopad. Jeden z mých nejoblíbenějších měsíců je tu. Miluju podzim. 
Strašlivě mě baví ty barvy všude okolo. Můžu se konečně zachumlat 
do teplého svetru a s horkým čajem v ruce sednout k filmu nebo 
knížce a hltat tu atmosféru. Ráno mě tato nálada ale často opouští, 
když mi na zastávce šaliny mrzne nos. Ale stejně je to krásné a 
užívám si to.  

Ach, už vím, jakou čarovnou moc bych chtěla mít, kdybych si měla 
vybrat. Nejraději ze všeho bych chtěla ovládnout čas. Teď jako nikdy 
dříve se s tímto nepřítelem setkávám tváří v tvář. Před pár týdny se 
rozhodl, že definitivně nebude hrát na mé straně, ale že naopak 
udělá vše pro to, aby mi ukázal, jak gigantickou moc má. A ano, vidím 
ji. Zděšeně zírám den ode dne, kam až jeho prsty dosáhnou. Je mi 
z toho vždycky víc a víc smutno, když vidím, kolik životních situací je 
ovlivněno právě časem. Jak moc líto mi je, že se nemohu s některými 
lidmi ani vidět, jelikož čas je nepřítelem obou z nás. A zlobit se na něj 
je tak těžké, když má několik podob. Plyne neúměrně tomu, jak 
bychom ráda. V hodině matematiky se táhne jako šnek v posledním 
tažení, zato při posezení s přáteli mne již po pár okamžicích bičuje. 
Ach, jak mocný je to pán. Dejte si na něj pozor, ať nás nepohltí 
všechny! Závěrem bych chtěla říci jednu nemilou zprávu, a to že se 
listopadové číslo bude muset obejít bez mé rubriky Rána s Mate, 
jelikož mi nezbývá čas  (haha) a ani místo. Ale nemějte obavy, příští 
měsíc vás nakrmím úžasnou historkou, jak jsem jednoho dne potkala 
ve městě Inda. 

Mate 

Slovo vedoucí 
Mám tu teď dvě dosti dobré zprávy. Tou první je, že už máme mezi 
sebou další dvě zbrusu nové čekatelky (to znamená, že složily děsně 
těžkou zkoušku ze skautských, právnických, zdravotnických, 
hospodářských a hromady dalších dovedností a nyní si již mohou 
nad postel pověsit orazítkovaný dekret). Takže vás určitě 
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nepřekvapí, že to není nikdo jiný, než sama šéfredaktorka tohoto 
prestižního měsíčníku, Mate, a neméně slavná zdravotnice, která 
dokáže ošetřit mnohem víc, než odřená kolena, Lucka! 
Gratulujeme!!!!! 
 

Druhou zprávou je, že tento rok je tomu na rok přesně 100 let, kdy si 
i české dívky vyzkoušely, že nosit skautský kroj, tábořit v lese, sekat 
dřevo a učit se morseovku zvládnou stejně dobře, jako kluci. Minulou 
sobotu proběhla v Praze oslava ve velkém stylu, i když co si budeme 
povídat, na rozdíl od oslav založení klučičího skautu z toho nikdo 
žádnou extra událost nedělá. To ale nemění nic na tom, že to velká 
událost je! A ač to možná vypadá, že jsou holky vždycky o krok 
pozadu, dneska už to tak rozhodně není. Navíc si uvědomujeme, že 
nemusíme dělat úplně všecko stejně jako kluci, protože prostě kluci 
nejsme. (Ovšem i dřív si to skautky taky uvědomovaly; jenom 
považte, co by jim asi lidé řekli, kdyby si chtěly vzít ke kroji místo 
sukně kalhoty, stejně jako skauti – v roce 1915 neslýchanost!) 
Napadlo mě, co by tak asi zakladatelky českého dívčího skautingu 
říkaly na to, jak si vedeme dnes. Představa takové Popelky Biliánové 
v košili pečlivě zatrčené do vojenské sukně na našem listopadovém 
karaoke, to zní docela zajímavě. Jenomže sto let je sto let a je potřeba 
zkoušet stále nové a nové věci! Takže hurá na to, ať další století 
českých skautek není žádná nuda! 

 

Tento měsíc nás čeká…? 
4.11.  Oddílovka 

13. - 15.11. Výprava pro Konvalinky 

14.11.  Výlet pro benjamínky 

19.11.  Taneční odpoledne 

28.11.  Výlet pro světlušky 

28. 11.  Výlet pro skautky 
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Pouze pro agenty CHERUB 

 

Základní výcvik se nám pomalu chýlí ke konci, a proto přišel 
čas vyrazit na první, zkušební misi. Účast je velmi důležitá 
(povinná) pro další pokračování v CHERUB, proto zvažte 
přesunutí rodinných oslav apod., abyste mohli (alespoň 
na jeden den) přijet. 

 
Sraz: v pátek 13. 11. v 18:00 na Dělnickém domě 
Návrat: v neděli 15. 11. tamtéž (čas z důvodu bezpečnosti upřesníme 
později)  
S sebou: běžnou výbavu agenta na pohyb a přežití v terénu (i na přespání), 
blok a psací potřeby, šátek, uzlovačku, jízdenku na 3 zóny (šalinkartu + 
jízdenku na 1 zónu), vlastní páteční večeři, buchty na snídani 
Cena: 150 Kč 
PO PŘEČTENÍ SPÁLIT!!! PRO PŘÍPADNÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE VOLEJTE 
NA ČÍSLO 739 578 949. 

 

Výlet pro benjamínky 
(Informace se dozvíte později.) 

Taneční odpoledne 
(Informace se dozvíte později.) 

 
VÝLET DO ŘÍŠE DRAKŮ 

 Nebojíš se a chceš zažít skvělé dobrodružství s draky? Tak neseď doma a 
pojď s námi na výlet!  
SRAZ: 28. 11. 2015 v 8:45 na židenickém nádraží (autobusová 

zastávka před Kauflandem) 
NÁVRAT: v 17:00 na klubovně 

S SEBOU: jídlo a pití na celý den, mladší 15-ti let 25kč/starší 
15-ti let 35Kč,15-ti minutovou jízdenku, pláštěnku, blok a 

tužku, KPZ a hlavně dobrou náladu  
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KAM JEDEME: říčky rozcestí, projdeme Mariánské údolí 
Výlet je pouze pro světlušky! 

Kdyby, jste měli nějaký dotaz, pište na dadinka02@email.cz ,nebo volejte 
na číslo 739728618. 

Na všechny se těší Stefanie! 

Výlet pro skautky 
(Informace se dozvíte později.) 

Ohlédnutí za minulým měsícem… 
Tento měsíc byl velice nabitý a tak mile vyvážený. Prožili jsme jak kulturní, 
tak typicky skautské chvíle. Zapojili jsme se též do veřejného dění. Všechno 
toto mne hřeje u srdce, zde je ochutnávka z některých akcí. 

Výprava s Ovečkou Shaun 

 

Výprava byla super. Setkaly jsme se se 
světluškami z Vyškova. Když jsme dorazily na 
místo, hrály jsme mnoho her - například 
seznamovačka, ovečky na pastvě, uspaly jsme i 
FARMÁŘE.... a tak dále. Potom když jsme se 
vybalovaly, tak nám holky (Mate a 
Sheia)pustily pohádku, samozřejmě že Ovečku 
Shaun. Po skončení pohádky se nám nechtělo 
spát, tak nám Mate a Sheia povídaly pohádku 
ROMEO A JŮLIE - KFC VS McDonald's. Super 
příběh! 
Druhý den jsme musely probudit farmáře 
podle obálek schovaných na určených místech. 
Náš tým byl druhý, což je celkem dobrý, druzí 
ze třech týmů. Po zachránění farmáře jsme si 
udělaly oběd: kukuřice, paprika, nudle, rajče. 
Pak jsme sbalily a loučily jsme se. Byla to škoda, že jsme jely domů. No byla 
ta výprava stejně dobrá.  
 
ÁĎA :D 

mailto:dadinka02@email.cz
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Divadlo pro světlušky a benjamínky 
V sobotu 17.10. 2015 odpoledne jsme se sešly na Staré osadě a jely 
jsme do divadla Polárka na představení DĚVČÁTKO MOMO A 
UKRADENÝ ČAS.   
Příběh byl o holčičce Momo, která neměla rodiče. Začala se o ni 
starat nová rodina. Dále byli v příběhu zlí „Žrouti času“, kteří se živili 
ukradeným časem.  
Snažili se Momo zničit, protože rodina, která se o ni starala, už žádný 
volný čas pro Žrouty neměla a Žrouti neměli z čeho žít. Vše nakonec 
dobře dopadlo.  
Divadlo se mi líbilo, těším se na další podobnou akci. 
 
Klárka 
 

Jelikož je potřeba se také kulturně vzdělávat, vyrazili holky a kluk 
z Benjamínků společně se světluškami ze Sasanek a Kopretin do 
brněnského divadla Polárka. Sraz si dali na Staré osadě a na 
Dělnickém domě (rozdělili se, aby nezpůsobili kolaps v dopravě, 
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samozřejmě!). Jelikož je lepší být všude s předstihem, do divadla 
dorazili ještě dříve, než bylo otevřené, ale to vůbec nevadilo, protože 
si stihli s Mate popovídat o tom, jak se má chovat v divadle. Pak už 
byli vpuštěni do divadla, kde si odložili kabáty a bundy a se Sheiou 
šli čekat před sál (a taky na toaletu, aby nerušili během představení, 
že jo). Mezitím šly Mate se Simčou koupit lístky – a to se jim teda 
povedlo, protože koupili lístky do PRVNÍ řady! Pak si všichni 
společně zahráli hru a než se nadáli, mohli si jít už sednout do sálu. 
Mezitím, než začalo představení, byli děti ze třicítky ty nejhodnější 
děti z celého divadla.  
O přestávce si někdo koupil nějakou dobrotu k snědku a někdo si zase 
snědl svačinku z domu. Po skončení představení jsme se všichni vydali na 
cestu zpět domů. Všichni měli radost z krásného představení, ale už se 
těšili domů za maminkami a tatínky.  
         Simča 
 

Something new… 
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Registrace na rok 2016: HLAVNĚ PRO 
RODIČE! 
Jako každý rok je zapotřebí zaplatit registraci do skautu. V registraci 
je mimo jiné zahrnuto předplatné časopisu a pojištění.  
Členství pro jednoho člena činí na rok 550kč. Dva sourozenci ve 
středisku platí dohromady 1000kč, tři platí dohromady 1500kč. Za 
každé číslo v STS (skautská telefonní síť) se navíc platí 250kč. 
Příspěvky se posílají na bankovní účet střediska: 215180811/0300 
NEJPOZDĚJI do 25. 1. 2016. 
Jako variabilní symbol napište 94 a datum narození (příklad: když 
budete mít datum narození 25. března 1997 tak v.s. bude 
9425031997). Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení 
registrovaného člena. 
Pokud by měl někdo problém se zaplacením registrace přes účet, 
zaplaťte hotově Kátě 776 060 124 (30.DBO) / Libora 777 414 563  
(94.BO) NEJPOZDĚJI do 25.1.2015.  
Děkujeme za včasné zaplacení registrace. Opozdilé platby každý rok 
značně komplikují a brzdí odevzdání registrace celého střediska! 
 
Petrák, dotazy ohledně registrace na 722 005 020 

 

Zrozeniny v listopadu slavící 
1. 11.   Kája 

6. 11.   Peťa 

  Barča T. 

14. 11.   Lucinka S. 

18. 11.   Kíka 
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Vždycky jsi snila BÝT NOVINÁŘKOU? Nyní máš jedinečnou možnosti si 
splnit sen. Dávám proto prostor všem vášnivým literátům: Vymyslete si 
vlastní rubriku!  Můžeš přidávat, cokoli Tě napadne. Od vtipů pře příběh až 
ke skautskému okénku. Stačí jakékoli své nápady zasílat každý měsíc týden 
před oddílovou na e-mail: bilasmesentrum.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baví tě VÝTVARNÁ ČINNOST? Můžeš přispívat každý měsíc (nebo 
minimálně jednou za čas) komixem či obrázkovým příběhem! Stačí své 
výtvory zasílat každý měsíc týden před oddílovou na e-mail: 
bilasmesentrum.cz. Nebo můžeš navrhnout nové ikony různých stálých 
rubrik (slovo šéfredaktorky, slovo vedoucí, pozvánky na akce, ohlédnutí za 
minulým měsícem, zrozeniny,..) Návrhy stačí poslat na e-mail: 
bilasmesentrum.cz. 
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INZERÁT! 
Ahoj všichni! Mám pro vás super 
nabídku – věnuji svůj starý (čti: pro 
mě malý) skautský kroj. Je to velikost 
128 (nosila jsem ho asi v páté třídě). 
Nabídka je to velice omezená – je 
jenom jeden, tudíž kdo si o něj dřív 
řekne, tomu bude patřit .  

KONTAKT: tel.:777047176 nebo e-
mail: simona.vysatova@gmail.com 

  

Simča 

 

 
Hlavolamy 

Protože jsme těmito články do bílé směsi přispívaly i minule, tak 
tady je další hlavolam:. 
Takže připomeneme ještě jednou: v každé bílé směsi bude jeden 
hlavolam a odpověď k tomu předchozímu. 
 
KNOFLÍKY 
Máte šest knoflíků. Složte je do tří řad po třech. 
 
Ano. Zní to jednoduše. Tak schválně, přijdete na to? (tato úloha má 
více řešení) 
                                   
                                                                                        Hodně štěstí při řešení 
                                                              Pocahontas a Motyčka 
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 17. listopad 

Jak jste si jistě mnozí všimli, každý rok 17. listopadu nemusíte brzy 
vstávat a jít do školy, na dveřích obchodů visí cedulka „ZAVŘENO“, 
pokud se někam chcete dopravit, řídíte se podle jízdního řádu 
„sobota, neděle, státní svátky“. Je tomu právě tak. Dne 17. listopadu 
je totiž státní svátek. Ale proč? Co se vlastně oslavuje? Čtěte dál a vše 
se dozvíte. 

17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studentstva, se v 
Česku vztahuje ke dvěma historickým 
milníkům, jež od sebe dělí půl století: 
uzavření českých vysokých škol v roce 1939 
a začátek sametové revoluce v roce 1989. 

Události z roku 1939  

Vše začalo násilným potlačením poklidné 
demonstrace u příležitosti 21. výročí vzniku 
Československa 28. října 1939 v Praze, 
během níž byl těžce zraněn student lékařské 
fakulty UK Jan Opletal a zabit pekařský 
dělník Václav Sedláček. Následovaly další 
střety na dalších místech v Praze, při nichž 
Němci stříleli nejen pro výstrahu, ale i do 
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demonstrantů. Při jedné z těchto potyček byl postřelen právě Jan 
Opletal, který 11. listopadu svému zranění podlehl. Jeho pohřeb se 
konal 15. listopadu na Albertově, odkud byla rakev s ostatky 
převezena na nádraží a odeslána na Moravu. Následné demonstrace, 
jež se změnila v protest proti okupaci, se zúčastnily tisíce lidí. Opět 
došlo ke střetům mezi demonstranty a pořádkovými silami. Hned 
následujícího dne se v Berlíně konala porada za účasti Adolfa Hitlera, 
jejímž výsledkem bylo rozhodnutí o uzavření českých vysokých škol 
na dobu tří let, zatčení a popravení 9 vedoucích představitelů 
studentské organizace a internace stovek studentů v koncentračních 
táborech. 

Události z roku 1989 

Půlstoletí staré události si občané připomněli také v roce 1989, kdy 
povolené pietní shromáždění studentů přerostlo v protirežimní 
demonstraci, jež byla nelítostně potlačena. Akce odstartovala 
sametovou revoluci, která vedla ke svržení totalitního režimu v 
Československu.  

Uctěme tedy památku všech, kteří se podíleli na formování našeho 
státu, něčím hodnotnějším než sezením u televize, protože přece 
nemusím do školy. 
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