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Slovo šéfredaktorky 
Vždycky, když přijde na poslední měsíc roku, si nejsem zcela jistá, 
jestli se těším na Vánoce. Občas vyjdu ven z domu, nadechnu se a 
mým břichem se prožene armáda motýlů, cítím nedočkavost a 
radost. Ale jakmile zjistím, kolik ještě potřebuju sehnat dárků nebo 
když procházím městem plným lidí, kteří se cpou mezi stánky a 
předbíhají se ve frontě na trdelník, si nejsem zcela jistá, jestli si 
všichni uvědomujeme, co pro nás Vánoce vlastně znamenají. Přála 
bych si, aby Vánoce byly aspoň jednou opravdu svátkem klidu a 
míru. Aby se všichni přestali starat jen o sebe, na Štědrý večer uvařili 
polévku a obdarovali bezdomovce, aby si zpívali jen tak pro radost a 
ne protože je to zvykem, neseděli celé svátky u televize (i když 
pohádky a filmy na Vánoce fakt miluju), ale šli se projít někam, kde 
nejlépe načerpají tu pravou atmosféru. Aby pro nás Vánoce 
neznamenaly jen cukroví, dárky, stromek, Mrazík a prázdniny. Ale 
abych nekončila tak pesimisticky, můžu s klidem říci, že jednou 
z věcí, které dělají mé Vánoce Vánocemi je besídka, která se letos 
koná 20. 12. Tam jsem obklopena lidmi, kteří okolo sebe šíří 
neuvěřitelně skutečnou a radostnou energii, a právě díky nim mám 
Vánoce o trochu víc raději. 

Mate 

Slovo vedoucí 
A máme to zase tady. Dárky, cukroví, vločky, koledy, rozsvícené stromky, 
do toho kapříci, televize plná pohádek, a tak podobně. Čas rozjímání, 
pohody, odpočinku. Všichni jsou na sebe hodní. Dobře, dělám si legraci. 
Nevím jak vy, ale u mě to vypadá asi takhle: přecpané obchody, písemky, 
testy, zkoušky, spousta práce a nedodělané úkoly na mě vyskakují úplně 
odevšad. Prostě stres. Abych nebyla tolik nepříjemná, radši se někam 
uklidím. Naštěstí nic netrvá věčně. Najednou přijde ten den, kdy hodím 
všechno za hlavu, sednu si s hustou horkou čokoládou ke stolku, a za 
doprovodu vánočních koled rozstříhám všechny papíry, které mi přijdou 
pod ruku, přilepím se rukama k židli a ještě to všechno zasypu hrstí 
korálků. Je to tak a přiznávám se bez mučení, že až na vánočních dílnách a 
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besídce konečně nasaji tu pravou vánoční atmosféru, tu opravdovsky 
opravdovskou, kterou bych ve všech těch blikajících nákupních centrech 
hledala asi marně. Protože to vlastně není ani tak v té čokoládě a v těch 
koledách (no, s tou čokoládou je to sporné), ale hlavně v lidech, se kterými 
tam jsem.  Takže pokud jste na tom podobně jako já, nezoufejte si! Pohoda, 
klid a odpočinek nakonec vážně přijdou  

Bláňa 

Tento měsíc nás čeká..? 
2. 12.   Oddílovka 

5. 12.  Brusle a deskovky 

9. 12.   Bílek 

19. 12.  Vánoční dílny 

20. 12.  Vánoční besídka 
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             !zahrajme si deskovky!         

Ahoj, chci právě tebe pozvat na sobotní turnaj v deskovkách. 
  A pozor! něco takovéhotu ještě nebylo!  
Vezmi sourozence a kámoše a přijďte poměřit síly v nejrůznějších  
deskovkách a užít si spoustu legrace! 
Kdy a kde? v sobotu 5.12 na klubovně! od 16:00-19:00 
Co s sebou? 
 Vezmi si sebou sváču a pití, něco dobrýho s čím se podělíš, 
dobrou náladu 
 a  oblíbenou deskovku!) 
Takže pokud už chodíš aspoň do 1. třídy neváhej a dojdi! 
Bobo-774 524 509 
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Ohlédnutí za minulým měsícem… 
Hned na začátku Listopadu se konala hodně super akce s názvem "Stíndla 
se bouří v Adamově." O téhle akci vědělo jen málo lidí, a tak se nás sešlo jen 
pět. 

Vyrazili jsme v sobotu ráno vlakem do Adamova.Odložili jsme si věci a 
velká městská hra mohla začít. Hodně nás překvapilo, že to nebylo, jako 
klasická městská hra, na které jsme zvyklí, ale jejich hra měla několik částí, 
za každou etapu se dostávali body. Jednotlivé etapy trvaly zhruba hodinu 
až dvě. Jedna byla na pamatování, druhá na fyzickou zdatnost, další na 
získávání informací a tak různě. 

Poslední, nejočekávanější hra byla "Hon na Široka". Museli jsme po celém 
Adamově nahánět onu tajemnou postavu z knížky. 

Nakonec jsme se vydali do svatyně vontů na vyhlášení. Cesta k ní byla 
náročná a taky dolézt po divných žebřících až dovnitř... 

Stálo to ale za to. Vyhlášení mělo úplně super atmosféru, velkými vonty a 
zároveň držiteli jsžka v kleci se stali Vojta a Kuba a jejich dva spoluhráči.  

Následovala už jenom krátká noční procházka po Adamově a pak jsem šli 
spinkat na faru. 

Akce byla vážně hodně super. Poznali jsme Adamov trochu z jiného úhlu, 
poznali jsme nové lidi, kteří jsou opravdu supr a třeba jsme jedli i chili 
papričky, což bylo fakt hrozný ale to nebyla součást hry, takže vlastně nic. 
Byla to jinak provedná akce, než známe a přesto byla úplně bombová.  

Jo a příští rok snad pojede víc lidí, protože jsme jim to slíbili, takže příští 
rok neváhejte a jeďte!!! 

Eliška 
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Something new… 

 
Přesně od 16. 11. je tu jeden člověk, který si rozhodně zaslouží 
obsadit stránky našeho prestižního časopisu (kdybychom měly 
titulní 
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fotostranu, už by tam byl)! Takže mi dovolte představit vám Petra 
Pekárka, syna naší bývalé paní vedoucí Šmako a Pekoše. Všichni moc 
gratulujeme!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosincoví oslavenci jsou 
2. 12.   Zippy  

14. 12.  Natka H.  
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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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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 
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Jak se slaví Vánoce ve světě? 
USA: Santa Claus naděluje pětadvacátého ráno  

Vánoce jsou (společně s listopadovým Dnem díkůvzdání) pro Američany 
svátkem roku. První prosincovou neděli můžete v ulicích měst vidět 
vánoční průvody, které uzavírá 
Santa Claus. Nejdůležitějším dnem 
vánočních svátků je 25. prosinec. 
Ten den tisíce zářivek a blikajících 
světýlek obepínají domy, stromy, 
téměř každé nároží v centru měst… 
Dárky se rozbalují pětadvacátého 
ráno. Na sváteční tabuli nesmí 
chybět nadívaná krůta, ke které se často podává bramborová kaše, sladké 
brambory, vařená kukuřice, červené zelí, nádivka, dýňová jídla, fazolové 
lusky, brusinkový kompot a spousta, spousta pečiva. 

Finsko: svíčky pro zemřelé, než přijde Joulu Pukki  

Vánoční oslavy v zemi tisíců jezer naplno propukají 24. prosince v poledne, 
kdy byl podle dávné tradice v bývalém hlavním městě Turku vyhlášen 
vánoční mír. K adventním tradicím ve skandinávských zemích patří 
podvečerní rodinné bohoslužby, návštěvy hřbitova a zapálení svíčky 
zemřelým příbuzným. A kromě zpívání koled a hraní her také společná 
návštěva sauny. 

Tradičním štědrovečerním jídlem 
je ryba, která se podává například 
s obloženou mísou, šunkou s 
hořčicí, slanečky, domácím sýrem 
či houbovým salátem. Po večeři 
zazvoní zvoneček a dárky rozdává 
Joulu Pukki, kterému vydatně 
pomáhají pidimužíci. Říká se, že 
když nějaké děti hodně zlobí, 
pidimužíci je odnesou do svého ledového království. 
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Norsko: ovesná kaše pro Julenissena  

Víte, jak se jmenuje norský Ježíšek? 
Julenissen. V noci před Štědrým dnem mu 
děti dávají za okno misku s ovesnou kaší, 
aby se posilnil na své daleké cestě po 
noční obloze. Ovesná kaše ostatně 
nechybí ani na štědrovečerním stole. A 
ten, kdo v ní najde ukrytou mandli, má 
velké šance, že se v příštím roce vdá nebo 
ožení. Po koledách zpívaných doma u kamen a u ozdobeného stromečku, 
začínají všichni členové rodiny rozbalovat dárky. 

Itálie: dárky naděluje čarodějnice Befana  

Samotné vánoční svátky v Itálii začínají až na Boží hod vánoční, po známém 
papežově požehnání Urbi et orbi. 
Nicméně samotný vánoční čas začíná už 
8. prosince. Končí 6. ledna na svátek Tří 
králů, kdy také přichází komínem 
čarodějnice Befana a hodným dětem 
naděluje dárky do připravených 
ponožek. Ty zlobivé se od ní dočkají jen 
uhlí. Čtyřiadvacátý prosinec je v Itálii ve 
znamení návštěv přátel a po večeři děti 
obvykle dostanou jen malé dárky. Druhý 
den ovšem na slavnostní tabuli zpravidla nechybí pečené jehně nebo 
krocan, mnozí však dávají přednost grilovanému úhoři či kuřátku. 
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           Milé skautky, skauti, světlušky, či vlčata, rodiče, 
        
     babičky a dědečci nebo kamarádi, srdečně vás  
            

zveme na tradiční vánoční dílny a besídku. Přijďte nasát  
 
vánoční atmosféru, strávit spolu krásný čas, něco si vyrobit nebo 
 
 se pobavit.  
 
Vánoční dílničky se uskuteční 19.12. v sále u klubovny od 
 
9:00-13:00, těšit se můžete na spoustu nápaditých  
 
dárečků pro vaše blízké, vánoční koledy nebo horkou čokoládu,  
 
tak neváhejte a pozvěte kamarády!  
 

Besídka se bude konat 20.12. taktéž v sále a to pro účastníky 
   

od 14:00 a pro diváky od 16:00. Jako vždy na vás čekají skvělá, 
    

obohacující a vtipná představení všech našich družinek, 
   

pro rodiče skvělé svařené víno a pro děti horká čokoláda  
 

co přímo zahřeje u srdíčka,  
 

a s vaši pomocí i ochutnávky cukroví a dárečky. 
   
   Krásné svátky vánoční přeje 30. dívčí brněnský oddíl, který se  

nemůže dočkat na vaší společnost. 
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