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Slovo šéfredaktorky 
Nevím, čím to je, ale letos na mě ještě nezačal působit nový rok. Jestli 
si to ještě nepřipouštím, nebo už mě to nějak nezasahuje, nemám 
tušení. Vím jen to, že od nového roku nečekám nic „převratného“, 
protože z mé několikaleté zkušenosti se to opravdu nevyplácí, pokud 
teda nechcete poslední dny v uplynulém roce strávit v slzách, jelikož 
se vaše sny a plány mžiknutím oka vypařily. Nechci znít tak 
pesimisticky, jen chci být pro jednou realista. Proto už si nedávám 
žádná nezvladatelná předsevzetí. V průběhu roku jsem je stejně 
všechna zapomněla. Je podle mě omnoho lepší si sama v hlavě 
zhodnotit uplynulý rok. Uvědomit si, co všechno mi přinesl a co 
všechno mi bylo ctí zažít. Kolik jsem poznala lidí a kolik lidí poznalo 
mne. A hlavně si uvědomit, že jsem šťastně přežila dalších 365 dní! A 
letos se nám poštěstí a budeme moci prožít o den více! Zamysleme se 
nad tím, jak tento den stravit. Jak strávit den navíc? Jsem ráda, že 
jsem mohla další rok trávit v tak milé a laskavé společnosti, jako je ta 
naše skautská. A doufám, že mnozí si ji loni oblíbili nebo se v této 
lásce utvrdili. Protože věřím, že stojí zato! Tak hodně lásky! <3 

Mate 

Slovo vedoucí 
Vážení a drazí! Než budeme všichni plní nových zážitků a tak 
podobně, neodpustím si to, a ještě se prostě musím vrátit k Vánoční 
besídce. Ač jsem se před jejím začátkem už dostávala do fáze „Proč to 
vůbec děláme, vždyť to za tolik starostí ani nestojí,“ tak když jsem 
pak viděla všechny ty scénky a videa na podiu před nabitým sálem, 
tak už jsem se rozhodně nemusela ptát, proč to vůbec děláme. Byli 
jste totiž všichni naprosto skvělí, a to jak na jevišti, tak taky 
v hledišti. A já vám za to moc děkuju! No a teď už zase zpátky do 
přítomnosti a taky trošku do budoucnosti. I když jsou Vánoce a 
Silvestr tak super vynález, už jsem se docela těšila na návrat do 
reality z té cukrovíčkové, učící a ohňostrojové bubliny. Právě před 
chvilinkou nám skončila obrovitánská plánovací rada na další 
pololetí a vsadím se, že neuhádnete, jak dlouho trvala. Byla to totiž 
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docela fuška skloubit všechny naše plány dohromady (a že jich 
vždycky máme fůru), ale nakonec (a za pomoci třiceti tun popcornu), 
jsme to zvládly. Poslední členky vedení odcházely po neuvěřitelných 
pěti hodinách! A proto věřte, že bude rozhodně nač se těšit ;) Krom 
toho všeho došlo i k jedné významné událost, která už byla dlouho 
na spadnutí. No, vdávat se nebudu, zato s novým rokem mám úplně 
zbrusu novou zástupkyni! Nebylo to vůbec snadné, jelikož 
nedostatkem schopných vedoucích rozhodně netrpíme. Nebudu vás 
ale napínat – je to Lucka! A tím pádem to teď teprve všechno pofrčí 
ještě mnohem lépe, než dosud! My to oslavily limonádičkou a vám 
doporučuji totéž nebo něco na ten způsob, protože důvodů 
k oslavování není nikdy dost  

Bláňa   

Tento měsíc nás čeká…? 
6. 1.   Oddílovka 
15. – 17. 1.  Výprava 

22. 1.   Karaoke 
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Karaoke 

(Informace se dozvíte později.) 

 

 

Bílek pro skautky 
Ve středu 9.12. jsme se sešly na klubovně, abychom se podívaly na 
film. Chiquita nám starším vybrala film S láskou Rosie.  Velmi se nám 
líbil a celkem hodně jsme ho prožívaly. U toho jsme samozřejmě 
zobaly nějaké ty dobrůtky. Po filmu jsme se vydaly vánočně naladěny 
domů.  

Stefanie 

 

 

Vánoční dílny 
Tento rok se naše vánoční dílny 
konaly na netradičním místě a to v 
Dělnickém domě. Sešli jsme se tam 
okolo deváté hodiny a začali tvořit. Mohli 
jsme si vyrobit např. hrníček, maňáska, náušnice a mnoho dalšího. K 
tomu nám holky uvařily výbornou horkou čokoládu. Dopoledne jsme 
si náramně užily a věřím, že stejně jako u mě doma, tak i u vás zdobí 
výrobky vaše domácnosti.  

Stefanie 
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Something new… 

 
Využijte reflexních pásek! 

Jelikož s novým rokem přichází změny i zákonů tykajících se našich 
akcí, tak bychom Vás rodiče chtěli požádat, aby děti na všechny akce 
povinně nosily reflexní pásky (nejlépe podepsané), které dostali na 
besídce. Pokud se k Vám ještě reflexní páska nedostala, určitě si o ni 
řeknětena schůzce.  
 
Děkujeme  

Naty 

 

Zrozeniny v listopadu slavící 
7.1.  Lemon 

24. 1.  Popelka  

31. 1.  Šim 
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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. 
PLÁN AKCÍ NA 2. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2015/2016 
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Plán akcí na rok 2016 
Leden 

 6. 1. oddílovka (Bobo & Sheia) 

 15.–17. 1. výprava (Chiquita & Šimi) 

 22. 1. karaoke (Lucka & Bobo) 

 28. 1. 31. 1. Žirafa – motivační a zážitkové setkání rádců a rádkyň 
Jihomoravského kraje – možnost se přihlásit 

Únor 

 3. 2. oddílovka (Lemon & Šimi) 

 13. 2. roverský ples (Mate & Lucka) 

 13. 2. kultúúúra světlušky/skautky (Chiquita/Peta) 

 18. 2. taneční odpoledne (Lucka a Mate)  

 27. 2. akce pro vedení (Blanička) 
Březen 

 9. 3. oddílovka (Natka  & Mánička) 

 12. 3. plavání (Mánička) 

 18.–20. 3. Víkend s kouzelnou lucernou – pouze světlušky (Sheia) 
Duben 

 6. 3. oddílovka (Sheia & Simča) 

 11. 3. Bílek (Peťa) 

 16. 4. Výlet pro rodiče (Lemon & Blanička) 

 27. 4. piknik (Šimi) 

 29. 4. – 1. 5. oddílová výprava (Sheia & Simča (Bobo)) 
Květen 

 4. 5. oddílovka (Chiquita & Mate) 

 13.–14. 5. noční larp – skautky (Bobo & Lucka) 

 15. 5. výlet pro benjamínky a světlušky (Mánička) 

 27. 5. Veselý pátek pro světlušky (Lemon) 

 28. 5. výlet pro skautky (Mate & Sheia) 
Červen 

 1. 6. oddílovka (Blanička & Bobo) 

 4. 6. Dětský den 

 11. 6. maskovačka po Bílendě – světlušky (Lucka) 

 11. 6. městská hra (Hruška & Eliška & Peťa) 
Červenec 

 2.–16. 7. tábor u Pochně 
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Registrace na rok 2016 

 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 550 Kč. Dva 
sourozenci ve středisku platí dohromady 1000 Kč, tři platí dohromady 1500 Kč. Za každé 
číslo v STS (skautská telefonní síť) se navíc platí 250 Kč. 

 Příspěvky se posílají na bankovní účet střediska: 215180811/0300 NEJPOZDĚJI do 25. 1. 
2016 – už musí být na účtu. Jako variabilní symbol napište 30 a datum narození (příklad: 
když budete mít datum narození 25. března 1997, tak v. s. bude 3025031997). Do zprávy  
pro příjemce napište jméno a příjmení registrovaného člena. 

 Pokud by měl někdo problém se zaplacením registrace přes účet, zaplaťte hotově 

Peti 739 578 949 (30. DBO) / Liborovi 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  

 Nováčky (pokud jste toto ještě nevyplňovali) / chcete-li změnu časopisu prosíme o 
vyplnění a odevzdání následujícího: 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

  

Jméno a příjmení: ________________________________________________________ 

  

Bydliště: ________________________________________________________________ 

  

Rodné číslo: _____________________________________________________________ 

  

Jako skautský časopis chci odebírat (zaškrtni): □ Světýlko □ Skaut   □ Roverský kmen   

□ Skautský svět. 

  

  

Datum: ______________________                            Podpis: ________________________ 
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