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Nechápu, jak to tak rychle uteklo. Z ničeho nic začala být 
venku hrozná zima a už tu byl prosinec a všichni se 
pomalu dostáváme do vánoční nálady. 
Já se už moc moc těším na všechno to jídlo, které se 
s Vánocemi pojí – cukr, kapr, bramborový salát, nadílka od 
Mikuláše a samozřejmě adventní kalendář, díky kterému 
si můžu dát každý den čokoládku, a tak je čekání na Štědrý 
den o něco lepší. 
Přeji vám všem pohodové Vánoce a samozřejmě skvělý 
nový rok 2020 a doufám, že se všichni potkáme na 
besídce.       

Poci 
 

Skoro jsem si neuvědomila, jak čas letí, dokud jsem dnes 
ráno nedostala nepopiratelnou touhu se zabalit do deky a 
dívat se na pohádky. V tu chvíli jsem se zase začala těšit. 
Na vůni jehličí uprostřed obýváku, na čekání na sníh, 
který pravidelně jako naschvál přijde až po Štědrém dni, 
na zvoneček a koledy a na tu novou pohádku, která jako 
vždycky zase nebude tak dobrá jako Popelka. Letošní 
podzim byl v našem skautském světě nabitý až na doraz, 
provázela ho spousta změn, dospělí skauti se pořád 
setkávají a diskutují. Tohoto všeho si strašně vážím a ráda 
jsem toho součástí, stejně se ale nejvíc těším na naši 
besídku, kde budeme hlavně všichni spolu. 

       

 Mate 

 

 
 

Slovo šéfredaktorky 

 
 
 
a 

 

Slovo vedoucí  
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Tento měsíc se můžeme těšit na… 
               
            9. 11. – Oddílovka 
                      21. 12. – Družinové akce 
         22. 12. – Besídka  
 

 

 

 

 

 

2. 12. Zippy 
16. 12. Terezka 
24. 12. Hrášek 
30. 12. Laura 
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Registrace 2020 - POZOR NOVÝ ÚČET 
 

Roční registrace stojí 800 Kč. Pro sourozence ve středisku máme slevu – 
druhý sourozenec platí už jen 550 Kč (a každý další opět 550 Kč). Příspěvek 
se vybírá do konce kalendářního roku 31.12.2019 a platí na celý rok 2020.  
Pokud začnete chodit do skautu v září, platí se 400 Kč za první pololetí 
(září–leden), a potom už normálně v prosinci 800 Kč na další rok. V tomto 
příspěvku je zahrnuto i úrazové pojištění na skautských akcích a skautský 
časopis. 
 
Platba registrace se provádí na NOVÝ střediskový bankovní účet: 
2501635249/2010. Do poznámky platby napište jméno, příjmení a oddíl 
registrované osoby. Jako variabilní symbol napište číslo oddílu a datum 
narození člena (např.: pro 30.DBO, datum narození 16. února 2005 bude 
variabilní symbol 3016022005). 
 
Děkujeme za včasné zaplacení! 
 

Tábor 2020 – změna termínu a omezená 
kapacita 
Určitě se to k vám už dostalo, ale ještě pro jistotu: termín tábora 2020 se 
přesouvá na druhý turnus, bude tedy od soboty 25. 7. do soboty 8. 8. 
2020. 
S tím se bohužel pojí menší nepříjemnost – tábor bude poprvé oficiálně 
kapacitně omezen.  
Děkujeme moc všem, co projevili zájem zúčastnit se tábora 2020. Vzhledem 
k počtu odpovědí, k počtu vedoucích a ke kvalitě tábora jsme se s holkami 
domluvily, že na tábor budeme moct vzít 40 dětí pod 15 let (což je stejný 
počet dětí, jako loni). V oddíle máme ovšem více dětí, proto je bohužel 
možné, že i když odevzdáte přihlášku, tak nebudeme moci Vaši dceru vzít.  
V případě, že přihlášek bude více, tak přihlédneme k docházce za celý rok 
(na všechny druhy akcí a schůzky), k věku (minimálně ukončená 2. třída) a v 
nejzazším případě i k délce členství ve skautu.  
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Přihlášky proto budeme přijímat do konce března 2020 (pošleme v průběhu 
ledna) a pravděpodobně cca do týdne bychom Vám daly potom vědět, zda 
můžete s táborem počítat, případně jestli jste náhradníci.  
Minimální docházka tedy letos stanovená není, ale na čím víc akcích budete, 
tím bude tábor jistější. 
Moc nás mrzí, že si takto musíme stanovit kapacitu a nejraději bychom vzaly 
na tábor všechny, co se přihlásí. Tábor ale pak ztrácí na kvalitě a oproti 
loňsku nás bude ve vedení o polovinu méně. Děkujeme za pochopení :-) 
 

Táborová kronika  

Rok 1220 (pátek 5. 7.) 
V táboře: Mladší se probudili do nového roku a vzpomínali na noční zážitky. 
Jelikož se už několik let nemyli, rozhodli se to udělat právě letos.  
V poli: Kolem 8. hodiny ranní se v poli probudilo několik skautských 
vojaček. Jejich jediným úkolem bylo se dostat zpět do tábora. Kvůli menším 
problémům se dostali o něco později, kdy už mladší vyklíteli stany, 
srovnávali si kufry a čekali, až na ně přijde řada s umýváním. Samozřejmě 
byl čas i na praní a umývání vlasů. Odpoledne byl čas na to, aby vznikla 1. 
banka. Bohužel jsme na to měli málo peněz, tak jsme se je vydali získat. 
Večer jsme si ještě zahráli deskové a normální hry, abychom se zabavili, 
zatímco se někteří připravovali na slib. 
 
Rok 1221 (sobota 6. 7.) 
Po snídani jsme hráli hru na chytání zlodějů. Potom byl soud. Po poledňáku 
jsme hrály hru na dělání mozajky. Skautky se masírovali. Soutěž s otázkama. 
Po večeři příprava na slib. Slibovalo 11 světlušek a 4 skautky. Přijela 
Bylinka, zakladatelka našeho oddílu. Po slibu se šlo spát. 
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Družinová okénka 
Sedmikrásky 
Neposlaly:( 
 
Kopretiny 
V sobotu 30.11. měly všechny družiny svůj den. My Kopretiny jsme se 
vydaly na kluziště, kde jsme si bruslení parádně užily. Poté jsme společnými 
silami uvařily velmi chutný oběd-tortilly. Který jsme spořádaly a pustily se 
do hraní městské, nachystané Narnii. Vše proběhlo bez problémů a i přes 
přicházející mrazy nám díky programu nebyla zima.  

Poppy 
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Sasanky 
Sešly jsme se na Dělnickém 
domě a vyrazily do Špalíčku. 
Šly jsme na film – Ledové 
království 2. Koupily jsme si 
nějaké jídlo a sedly si do 
sálu. Film se všem moc líbil - 
hlavně ty písničky. Po filmu 
jsme se ještě zastavily na 
chvilku v tigeru a prohlídly si 
všechny ty blbůstky co tam 
mají. Akce se všem moc líbila 
a těšíme se na další. 

Motyčka 
 
Bledulky 
Naše družinková akce se konala 30.11. u Katty doma. Sraz jsme měly v 9:00 
na Dělnickém domě, tam si nás rádkyně vyzvedly. Šly jsme s nimi ke Katty a 
tam už nás čekalo vyrábění přáníček. Ale ne jen tak ledajakých, byla to totiž 
přáníčka pro babičky a dědečky z domova důchodců. Vyrobily jsme jich 30, 
protože i náš oddíl má číslo 30. (A navíc je 30.11., haha…) Kattyina maminka 
byla hrozně hodná a přichystala nám polévku na oběd, abychom neměly 
hlad. Byla moc mňam. Abychom si domů něco donesly i my, kuchtily jsme 
indické cukroví. Něco jako kokosové kuličky. Akorát nám během obalování 
došel kokos, takže jsme ho na pár zbylých kuliček nahradily sezamem. 
Cukroví se nám podařilo a bylo ho moooooooc (asi 139 kousků). Jelikož 
jsme celou dobu byly uvnitř, rozhodly jsme se jít ven a zahrát si všemožné 
hry. Potom jsme už donesly dárečky starouškům (je to roztomilé slovo). 
Měli velkou radost a my taky. Jen nás mrzelo, že jsme jim přáníčka nemohly 
předat samy. Ale i tak jsme všechny měly moc dobrý pocit. Tato akce se nám 
vydařila a moc jsme si ji užily.  
Veselé Vánoce a šťastný nový rok přejí  

BLEDULKY 
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Konvalinky 
V sobotu ráno jsme se sešly na Staré osadě, odkud jsme jely do Maloměřic. 
Tam jsme si u Šimi doma nechaly věci a vyrazily na výlet do Bílovic. Po cestě 
jsme si představily navzájem svoje plyšáky, postavily pro ně domečky a taky 
si pochutnaly na obědě. Pak nám ale někdo ukradl naše plyšáky. Podle 
hádanek a zvířecích stop jsme nakonec přišly na to, že plyšáky nám ukradl 
jelen. Když jsme se vydaly po jeho stopách, plyšáky našly, takže jsme byly 
moc šťastné, že je máme zase u sebe. Z Bílovic jsme se autobusem vrátily 
zase k Šimi domů, tam jsme si k večeři udělaly palačinky a zahrály deskovky 
a podívaly se na film Tajný život mazlíčků 2. V neděli ráno jsme se nasnídaly, 
sbalily si věci a po pár hrát odjely na Starou osadu, kde jsme se rozloučily.  

Konvalinky 

Drakiáda 
Nepříznivé povětrnostní podmínky ani lehký deštík nás v sobotu 9. 11. 
neodradily a vydaly jsme se vcelku v hojném počtu na Stránskou skálu. 
Přehlídka draků byla jako vždy opravdu pestrá, od exotických zvířat až po 
princezny. Stihly jsme taky ukořistit mnoho dračích vajec! S promrzlýma 
rukama a nohama jsme se vydaly zahřát zpět na klubovnu. 

Mate 
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SeVýZ   
Na začátku listopadu jsem měla tu čest pořádat 
celostátní setkání výchovných zpravodajů. Jak 
takové setkání vypadá? Výchovní zpravodajové 
mají na starost spoustu oblasti, které nejen 
pomáhají vedoucímu oddílu, ale také rozvijí 
rádce, či se starají o vzdělání činnovníků. Ke všem těmto a další potřebám 
byl, nachystán už druhý ročník pro nás výchovné zpravodaje. Co se tam tedy 
dělo? 
V pátek po slavnostním zahájení s náčelníkem Čičou, jsme si společně prošli 
tím, kdo to je výchovný zpravodaj. Potom navazoval dělený program 
zaměřený na pozici výchovného zpravodaje z pohledu individuální role 
každého z nás. Večer jsme ještě zvládli čajovnu a kytary. Po úžasné ranní 
snídaní jsme měli duchovní program, vývojovou psychologií a zpětnou 
vazbou, skautskou výchovnou metodu, přehled o vzdělávacích akcích. 
Skupina tvůrců stezek nám kromě nových stezek představila dostupné 
výchovné nástroje. Družinový systém a semafor byly posledními programy 
celého dne. Večer už nás čekalo úžasné divadlo s názvem Oskar a růžová 
paní.  Během dopoledne jsme měli další programy: nástupnictví, mentoring, 
dospělé nováčky, sexuální výchovu, psychicky bezpečné programy. A taky 
jsme mohli všem ukázali jak fungují Brněnské rádcovské rádcovské kurzy. 
S Majklem (místonáčelníkem) jsme se pobavil o ideje vlčat a světlušek. 
Z takové spousty programů jsme si mohli vybírat, motivovat se a vzdělávat. 
Celý víkend nám pomáhali naše holky a Mirek – za to jim patří velký dík. 
A teď už se těším, až to budu moc předávat na středisku a třeba i přímo vám.  

 Vaše Šmako 
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Představení kurzu  
 
Ahoj Mate, máš za sebou Falconeri, který se 
na svých stránkách představuje jako kurz 
silný na příběh, který psal život sám. Nabízí 
symbolický rámec o nesvobodě, svobodě i boji 
za ni. Láká na místa, která jdou k našim 
vlastním pramenům. Vábí na osobnosti, které 
jen tak nepotkáš a poukazuje na učení se 
zkušeností i zážitkem.  
Můžeš to i tak zhodnotit? Můžeš nám prosím ten kurz trošku přiblížit? 
Je to vůdcovský kurz, který se odehrává v jednom víkendu na jaře, v létě na 
desetidenním běhu a na podzimním téměř jen zkouškovém víkendu. Po 
celou dobu kurzu jsme si prožívali historii českého skautingu od samého 
počátku, první noc kurzu jsme symbolicky strávili na místě, kde proběhl 
první tábor u nás a na konci letního běhu jsme si zazvonili klíči. Kurz 
probíhá zážitkovou formou, ani přednášky nejsou výjimkou. Nicméně 
nebudu lhát, je to kurz časově náročný – po celou dobu jsem musela plnit 
spoustu úkolů, které mi zase na druhou stranu odlehčily od zkoušek, jelikož 
kompetence byly prověřeny už právě jimi. 
A co tě na tom kurzu nejvíc zaujalo? 
Kromě fešných instruktorů, dobrého jídla a krásných mikin? Určitě důraz na 
seberozvoj – měli jsme příležitost si sami vybírat, v čem se chceme zlepšit, 
co chceme umět, zkusit, a společně se tím dlouhodobě zabývat. Taky tam 
každý mohl být sám sebou a všichni k tomu dostali prostor. 
A v čem je odlišný od ostatních kurzů, proč sis ho vybrala? 
Nejvíce mě asi zaujala ta tematická náplň. A po absolvování vím, že přestože 
se jedná o zážitkový kurz, nestalo se nám, že bychom neměli chvilku pro 
sebe, což nás hodně stmelilo. 
A jaké máš plány dál? 
Musím si dodělat zdravoťák, abych dostala dekret, no. :D 
Díky za rozhovor  

Šmako 
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