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Slovo šéfredaktorky 
Toto zase rychle uteklo, přijde mi to, jako kdyby před 
týdnem teprve skončily prázdniny a začala škola. Ale ve 
škole už se blížíme k pololetnímu vysvědčení. Učitelé teď 
blázní s písemkami a já nevím kam dřív skočit. Ale věřím, 
že to všichni (včetně mě :)) zvládneme. A když už tolik 
štěstí mít nebudeme, alespoň máme důvod se příště víc 
snažit! Takže spousta úspěchů do nového roku přeje                         
                                                         Vaše Šiminka                      

 

Slovo vedoucí 
Drazí!  
Nejsem si zcela jistá, měl-li by tento text používat 
nějakého zvláštního privilegia jenom proto, že je 
v kalendáři jako první. Upřímně řečeno, pro mě osobně to 
zase takový přelom není. Proč bych měla zrovna první 
leden učinit ty nejzásadnější změny? Je to tentýž 
nesmysl, jako proč má zkoušení začínat vždycky zrovna 
od Blanky Adlerové, nebo proč má tahle paní na „A“ mít 
vždycky jako první prezentace všeho druhu. Nevím jak 
vy, ale já si nikdy nedávám žádná předsevzetí o tom, 
v čem se následujícího roku nehorázně zlepším ani 
jakých závratných úspěchů dosáhnu. Jednak většinou 
zapomenu, že bych něco takového mohla udělat, a 
jednak kdykoliv si takhle řeknu, že budu něco dělat tak a 
tak, začnu k tomu mít odpor, protože je to najednou 
taková otravná povinnost. A i přes to (nebo právě proto) 
s odstupem času vždycky zjistím, že jsem na tom svém 
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cíli vlastně zapracovala celkem dost, i když jsem třeba 
začala v březnu nebo v květnu, a vlastně jsem si ani 
neřekla: „Tak, a teď na tom začínám makat!“, prostě to 
tak nějak samo přišlo, protože jsem na to měla tu 
správnou náladu. Takže pokud jako já nejste úplně 
novoročně-předsevzívací  typy, nezoufejte si. Možná se 
vám nečekaně podaří něco zcela jiného (a důležitějšího), 
než čeho jste si plánovali dosáhnout. A pokud novoroční 
předsevzetí zvládáte, tak držím palce. A žůžový rok 2017 
všem! 
Vaše Bláňa 
 

 

 

 

 

Pro nedočkavé světlušky a skutky, které jsou letos v první 
třídě nebo ji už dávno mají za sebou máme skvělou 
zprávu! Letošní tábor bude od  1. - 15. 7. 2017 a 
uskuteční se v překrásné přírodě u Kostelní Myslové! 

 

Tento měsíc se můžeme těšit na… 
4. 1.              Oddílovka  
13 - 15. 1.     Oddílová výprava          
21. 1.             Brusle, deskovky 
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Bruslení    

Kdy? 21. 1. 2017  
Kde? Kluziště za lužánkami 
V kolik?  Sraz bude v 14.50 u 
kluziště, konec bude v 17.00 
hodin 
Co s sebou? Brusle, na sobě 
teplé oblečení, děti do 14 let 
40kč, od 15 let 60kč,svačinu 
a pití  
 
Na všechny se těší Dáda (724265565) 
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Lednoví oslavenci  
7. 1. Lemon 
 24. 1. Popelka   
 28. 1. David K. 
 31. 1. Šimi   
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Recenze z akcí 
 

Vánoční dílny 
Jako každým rokem se ke konci Prosince konala již 
tradiční akce a to Vánoční dílny. Mohli jsme si tu vyrobit 

luxusní sněžítka, andělíčkový 
lízátka, krabičku na dárečky anebo 
třeba květinovou sponku 
vyrobenou z PET lahví. K tomu 
nám tam hrály koledy a mohly 
jsme si dát výbornou horkou 

čokoládu. A tato horká čokoláda byla nejlepší z těch, 
které jsem kdy pila.                                                        
                                                 Stefanie 

 

 

Leden v historii 
 

Anglický generál Robert Baden-Powell napsal původně 
několikadílnou příručku popisující umění přežít v přírodě 
a nejrůznější zálesácké dovednosti pro mladé vojenské 
zvědy. Na trh byla podána v roce 1908. První veřejná 
schůze s výkladem této knihy se uskutečnila 24. ledna 
1908. Tento den se stal dnem založení první skautské 
organizace na světě The Boy Scouts. 
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