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Slovo šéfredaktorky 
Když se řekne prosinec, každému se vybaví Vánoce. Vůně cukroví a 
stromečku ještě víc nabudí vánoční atmosféru. Snad pro většinu dětí 
jsou Vánoce nejoblíbenějšími svátky roku. U štědrovečerní večeře jsou 
velmi nedočkavý a už už se chtějí vrhnout na dárečky pod stromečkem. 
A po dárečkách asi většina rodin usedne k televizi a zhlédne večerní 
program. Ale Vánoce mají být především svátky klidu a pohody (- já 
vím, zní to jako z nějaké reklamy). Ale v dnešní době se to asi už moc 
nestává. Všichni totiž chtějí aby jejich Vánoce byly nejdokonalejší a aby 
všichni byly spokojení. A tak převážně maminky jsou v neustálém 
stresu. A tak i malá pomoct od vás jim určitě bude vhod a vykouzlí 
úsměv na jejich tvářích. A jako závěrem Vám přeji Veselé Vánoce a 
Šťastný Nový rok!! 
                                                 Vaše Vánoců nedočkavá Šimi 
                                                       

Slovo vedoucí 
Drazí,  
jelikož nastává vánoční čas, nejspíš by se hodilo napsat 
něco hlubokého o Vánocích. Ale protože my skautky a 
skauti víme, že (ne)jeden dobrý skutek se má plnit 
každý den, Vánoce nevánoce, a podobné téma tu máme každý rok, 
složila jsem namísto toho na popud své kamarádky Miriam vánoční 
báseň exkluzivně pro vás. Kdybyste to náhodou nepoznali, je to báseň 
haiku a je velmi umělecká. Doufám, že na vás dýchne tu pravou vánoční 
náladu ☺ 

*** 
 

Těšíme se na  
prskavky, juchuchu chů! 
juchu juchu chů! 

*** 

                                                                              Vaše Bláňa 
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Tento měsíc se můžeme těšit na… 
7. 12.               Oddílovka  
17. 12.             Dílničky  
18. 12.             Besídka 
24. 12.             Betlémské světlo 
 

 

Betlémské světlo 
Je jiždlouholetou tradicí, že skauti rozváží Betlémské 
světlo po celém světě. Betlémské světlo je oheň 
zapálený v Betlémě na místě, kde se údajně naradil 
Ježíš. A do kostela v Židenicích na půlnoční mši ho 
nese vždy náš oddíl. Pokud se chceš přidat, obleč si na 
sebe kroj (samozřejmě vypraný a vyžehlený) a přijď ve 
23:50 před kostel sv. Cyrila a Metoděje na Gajdošové. 
Těší se na tebe Peťa (739578949  ) 
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Prosincoví oslavenci  
2. 12. Zippy 
14. 12. Natka H. 
28. 12. Kristýnka 
 

 

 



6 

Vzpomínky na tábor 
 
 
Kessie zloděj 
Byla už tma a oheň z pagody nás příjemně hřál. ,,Veve udělej ten oheň, 
ať míň Hřeje!‘‘ volala Moty na Veve. ,, A to mám udělat jak?‘‘ zeptala se 
se smíchem Veve, v tu chvíli já však už nevnímala. Vzpomněla jsem si 
že Áďa říkala, že má žízeň a protože se řídím pravidlem: alespoň jeden 
dobrý skutek denně, jsem se rozhodla, že jí to pití donesu. Řekla jsem 
holkám, že se hned vátím a šla do stanu pro flašku. Neměla jsem 
baterku, tak jsem jen šmátrala rukou po stanu. ,,Mám ji!‘‘ řekla jsem si 
radostně a šla k barelu s vodou a pustila páčku. ,,Do háje!‘‘ pomyslela 
jsem si, ale pak jsem nahnula barela už to teklo! Byla jsem tak ve 
čtvrtině láhve když přišla Áďa: ,,Ahoj Kessie, co tu děláš?‘‘ ,,Jak si 
říkala, že más žízeň, tak jsem si řekla, že ti napustím pití. A co tu děláš 
ty?‘‘,,Je děkuju‘‘ řekla Áďa. ,,Já jdu pro ukulele jdeš se mnou?‘‘ ,,Ok‘‘ 
odpověděla jsem ji a podala ji poloplnou láhev. Když jsme šly zpátky, 
tak se Áďa zadívala směrem na lednici a řekla: ,,A sakra‘‘,,Co?‘‘ zeptala 
jsem se jí. ,,Měla jsem odnést vajíčka po ledničky, ale nechala jsem to 
před tím schodkem.‘‘řekla a já se na ní s úsměvem podívala. ,,Tak já 
tam potom půjdu s tebou‘‘ řekla jsem přátelsky. ,,Jo díky, jsi moc 
hodná.‘‘ odpověděla přátelsky. Šly jsme si ještě na chvíli sednout k ohni 
a zpívaly jsme písničky. Po pár minutách jsem si řekla, že půjdu za 
Áďou, jestli už nepůjdeme. ,,Nepůjdeme odnést ty vajíčka?‘‘ zeptala 
jsem se jí. ,,Jo, jo dobře.‘‘ odpověděla. Byly jsme už skoro u sklepa, 
když Áďa řekla: ,,Ne já tam nejdu.‘‘ Zeptala jsem se, jestli mám jít sama 
a ona odpověděla: ,,Ne ne ne já půjdu s tebou.‘‘Ušly jsme asi 3 kroky, 
když mi vrazila do ruky baterku a řekla: ,, Nebo víš co, jdi se bát sama.‘‘ 
A já na to: ,,Ok.‘‘ Zpočátku jsem se nebála, ale jak jsem se blížila 
k temnému sklepu, začalo se mi svírat hrdlo. Když jsem však byla uvnitř 
a prosvítila celé místo baterkou, už jsem byla zase v klidu. Ohlédla jsem 
se po vajíčkách a zjistila jsem, že je tam i chleba a máslo. Tak jsem si 
řekla, že vaíčka a máslo dám do ledničky a chleba do jídeláku. Když 
jsem dorazila k jídeláku, byl úplně prázdný kromě napůl vypité kofoly, co 
ležela uprostřed stanu. ,,Uh..Ok..‘‘ řekla jsem si a šla zpátky do sklepa. 
Když jsem uklidila chleba do boxu a chtěla jsem odejít. Někdo zakřičel:  
,,Tam někdo krade!‘‘ ,,Nekradu! Uklízím!‘‘ odpověděla jsem, jenže to 
samozřejmě nikdo neslyšel. Tak jsem se postupně vynořila z temnoty, 
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dostala vynadáno za přerušení písně Montgomery a pokračovala ve 
zpívání s ostatními. Děkuji za přečtení!                                                       
                                                                       Kessie 

  
Mlčení ve městě 
Ahoj! Na táboře se mnohé z nás pokusily o splnění tří orlích per, stejně 
jako já. No a já vám povím o jednom ze tří úkolů - pro mě ten nejtěžší. 
Poprvé, když jsem zkoušela mlčet, tak jsem to vydržela do konce 
poledňáku, potom jsem se prokecla. Druhý den jsem to zkoušela znovu, 
jediný problém byl v tom, že jsme zrovna jely do města. Byla jsem plně 
odhodlaná se tentokrát neprořeknout. Čekala jsem, že mlčení ve městě 
bude horší, ale docela to šlo. Jediný okamžik kdy to pro mě bylo 
opravdu hrozné, bylo, když jsem si šla koupit pohlednici. Vešla jsem do 
trafiky a asi 10 minut jsem si vybírala, kterou pohlednici vlastně chci. 
Tak jsem si jednu vybrala a šla k pokladně. Paní prodavačka načetla 
cenu a zeptala se: ,,Je to všechno?" A já jsem jenom zakývala hlavou, 
že jo. Potom mi vracela peníze a řekla prosím. Vzala jsem si je a paní 
prodavačce jsem ukázala dlaň, na které jsem měla napsáno děkuju. 
Prodavačka se na mě usmála a soucitně pokývala hlavou.  
                                                                                   Stefanie 
                                                                                      
Vtipy  a chytáček 
Víte, proč blondýnka rozhazuje chleba na přechodu? Chce nakrmit 
zebru 
Víte, proč blondýnka tančí pod semaforem? Myslí si, že je na diskotéce. 
Víte, jak zabavit blondýnku? 
- postavte ji před zrcadlo a řekněte jí, ať hraje kámen, nůžky, papír 
dokud nevyhraje 
- napište na papír z obou stran OTOČ a řekněte jí, ať splní to co je tam 
napsané 
- postavte jí do kulaté místnosti a řekněte jí, ať chodí u zdi, dokud 
nenajde roh 
Víte, proč policajti vozí s sebou pilu? Aby mohli řezat zatáčky. 
Máte pětilitrový a třílitrový kanistr a neomezený počet vody. Jak 
dostanete 4 litry? Řešení v dalším díle.. 
                                                                          Ivča  
 

 



8  


	Prosinec 16‘

