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leden 2008

Vánoční besídka
pátek 21. 12. 2007
Jednou z dobrých tradic našeho střediska je každoročně pořádání vánoční besídky, kde mají možnost jednotliví členové
najít něco málo pod stromečkem již v době ne přímo štědrovečerní, ale často o to více takový dárek potěší. Nejinak tomu
bylo i letos, to měl organizaci vánoční besídky na krku Jony,
který se toho zhostil se zápalem mu příznačným. Ale o tom až
za chvíli.
Sraz byl v 16 h. RR ale byli v klubovně už v 15.30 h, aby
dopilovali poslední nedostatky: nazdobili stromeček, přichystali klubovnu, a vůbec připravili vše dokonale na besídku. Nakonec to i přes jisté technické problémy zvládli.
Už asi čtvrt hodiny před oficiálním začátkem se začali trousit první nedočkaví účastníci. Kolem čtvrté bychom to mohli
nazývati davem, účastníků přišlo opravdu hodně. Přišlo se také podívat několik rodičů.
Krátce po čtvrté se začínalo. Jony srdečně uvítal všechny účastníky i veřejnost a takto zahájil
letošní, nebo vlastně už loňskou, vánoční besídku.
Na začátku vyzval všechny, aby dali své dárky pod stromeček, před kterým vznikla nakrátko
menší fronta, ale nakonec se dostal ke stromku každý, a tak se mohlo pokračovat hrou Elektrika.
Všichni měli teď možnost si vyzkoušet svůj postřeh a rychlost. Ze začátku byly sice jisté problémy
ve spojení, ale to se záhy změnilo a hra začala nabývat na obrátkách. Některá vedení byla rychlá
jiná pomalejší.
Poté nastoupila hra Evoluce a všichni se snažili prokousat se zuby, nehty vývojem tvorstva až
ke kýžené metě, a to člověku. Většina byla úspěšná, ale někteří bohužel zakrněli a zůstali na nižších
vývojových stupních. Snad se povede příště.
Následovali scénky. Vlčata ukázala svůj herecký talent a ocenění ve formě bouřlivého potlesku na
sebe nenechalo dlouho čekat, ale to už tu byla hra Molekuly, a tak jsme byli svědky zápasu každého
atomu o to si najít další a utvořit tak dostatečné množství pro vytvoření molekuly.
/pokračování na straně 5/

V lednu nás čeká dětský maškarní bál * Hodnocení činnosti v měsíci prosinci *
Reportáže: Vánoční besídka, Rádcovský kurz, Výlet vlčat do Brna „Technika známá, neznámáÿ,
Betlémské světlo „Roveři ve Vídniÿ, Prodloužená družinovka Muchomůrek,
Roznášení Betlémského světla

s. m. r. k. 95/1

Hlásná trouba
I. Naše nejbližší akce
• SETKÁNÍ TŘÍKRÁLOVÝCH KOLEDNÍKŮ
„Jako odměna pro tříkrálové koledníky z křtinska bude promítán film.ÿ
Začátek: ve 14 h ve skautské klubovně.
Ukončení: předpokládáme do 16 h.

neděle 13. 1. 2008

Zbyněk-Náčelník
• DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
neděle 27. 1. 2008
„Rok se s rokem sešel a máme tady opět maškarní rej. Neváhejte, do masek se oblečte a přijďte!ÿ
Začátek: v 15 h v sále hostince u Farlíků.
Ukončení: v 17 h.
Pro děti: Nezapomeňte si pěknou masku, dobrou náladu a chuť soutěžit. Čeká vás spousta
her, soutěží, zábavy a taky pěkných dárků. Vezměte s sebou i rodiče či prarodiče.
P.S. Pokud by chtěli někteří rodiče pomoci s přípravou a uskutečněním maškarního bálu můžou
se ozvat Hance a to osobně nebo na mobil 728 534 966. Díky.
Hanka
• RR Lyžování
čtvrtek 31. 1.–3. 2. 2008
Sraz: Předběžně ve čtvrtek v 14 h na náměstí ve Křtinách, upřesním mailem.
Ukončení: Předpokládaný příjezd do Křtin je v neděli kolem 22 h, opět upřesním.
S sebou: Věci na vícedenní výpravu, jídlo, spacák, karimatku, baterku, lyže, nebo prkno a
další potřebné k lyžování, 2000 Kč, lépe i víc. Dobrou náladu.
Štófa

II. Organizační
• STŘEDISKOVÉ RADY
Organizační středisková rada, která se bude téměř výhradně týkat tábora 2008 se uskuteční
v neděli 20. 1. 2008 od 19 h v klubovně. Účast všech vedoucích a vybraných RR je nutná
(Warden, Hanka, Marťa, Zuzka, Zbyněk, Štefan, Jirka, Dunka, Jony).
Výchovná středisková rada se uskuteční v neděli 3. 2. 2008 od 19 h v klubovně.
• TERMÍN TÁBORA 2008 – RODIČE ČTĚTE!
Termín letošního skautského tábora s pořadovým číslem 18 stanovila středisková rada na neděli 29. 6.–13. 7. 2008.
Stavěčka tábora proběhne od středy 25. 6. 2008. Už nyní prosíme ochotné rodiče a příznivce
i členy střediska o pomoc se stavbou tábora. (Loni to bylo výborné a před zahájením jsme
zvládli udělat opravdu obrovský kus práce, pokud se toto podaří i v letošním roce, bude to
velká úleva pro přímé vedoucí na táboře.)
Tyto termíny jsou předběžné, ale s největší pravděpodobností se již nebudou měnit.
Warden

s. m. r. k. 95/2

• PŮLROČNÍ PLÁN SKAUTSKÝCH AKCÍ

únor 2008–červenec 2008

Únor
– Promítání filmu z tábora, akce i pro rodiče a veřejnost, neděle 3. nebo 10. 2. 2008
– Lyžování na Pradědu, akce pro RR, čtvrtek 31. 1.–3. 2. 2008
– Modrá želva, akce pro RR, pátek 15.–17. 2. 2008
Březen
– Výprava RR do Ostravy, akce pro RR, během března 2008
– Středisková výprava spojená se sázením stromků, celé středisko, sobota 29. 3. 2008
Duben
– Čištění potoka, střediková výprava spojená s brigádou, sobota 19. 4. 2008
– Dračí tajemství, střediskové pálení čarodějnic, sobota 26. 4. 2008
Květen
– Malá pouť – služby na parkovišti, starší členové a ochotní rodiče, sobota 3.–4. 5. 2008
– Velká pouť – služby na parkovišti, starší členové a ochotní rodiče, sobota 10.–11. 5. 2008
– Závod vlčat a světlušek, velký okresní závod, pravděpodobný termín je sobota 17. 5. 2008
Červen
– Pálava, velká středisková výprava pro všechny, sobota 7. 6. 2008
– Balení tábora, akce pro RR a vedoucí, sobota 21. 6. 2008
– Stavění tábora, akce pro RR a ochotné rodiče, středa 27.–29. 6. 2008
Červenec
– 18. skautský tábor, neděle 29. 6.–13. 7. 2008
– Bouránní tábora, akce pro RR, pondělí 14.–17. 7. 2008
Toto je soupis předpokládaných akcí na druhou polovinu skautského roku 2007–2008. Kromě
těchto akcí budou probíhat ještě akce družinové. Informace o nich budou uvedeny ve Smrku
nebo je děti dostanou na schůzce (formou letáčku, případně zápisu v deníku).
• REGISTRACE 2008
Každý rok touhle dobou probíhají registrace všech skautů. Jejich součástí je i zaplacení členských příspěvků.
Pro letošní rok stanovila středisková rada registrační poplatek ve výši 250 Kč na
člena.
Z této částky je hrazeno pojištění členů při činnosti, organizační a výchovný servis pro střediska,
členský příspěvek do mezinárodní skautské organizace, jíž jsme členem, podpora skautských
časopisů a spousta dalších věcí. Velmi malá část také zůstává pro přímou potřebu našeho střediska. Vykázání registrace je pro naše středisko důležité také z hlediska získání státních dotací.
V letošním roce jsme přistoupili ke zvýšení poplatku oproti minulým letům o 50 Kč na osobu.
Vedlo nás k tomu několik skutečností. První bylo předpokládané zvýšení odvodů do vyšších
oraginačních složek. Dále pak skutečnost, že od roku 2002 zústávala výše registrace na stejné
úrovni, byť náklady na provoz střediska stoupají. Někomu se může zdát výše registračního
poplatku velká, někomu malá. Když si však uvědomíme, že měsíčně je to necelých 21 Kč a co
všechno naše činnost nabízí jistě každý uzná, že to není příliš. Zvláště pro ty, kteří skautují
opravdově, účastní se plně činnosti a využívají všech výhod, které řádné členství umožňuje.
Zaplacení registračního poplatku je také jednou z podmínek pro účast na našem letním táboře.
Co nejdříve nahlaste svým vedoucím, kdo ještě nemáte skautské průkazky a přineste také svou fotku na průkazku (3,5 x 4,5 cm).
s. m. r. k. 95/3

Přineste registrační poplatek na schůzky nebo přímo svým vedoucím nejpozději do
1. 2. 2008.
Zároveň přineste také své skautské průkazky, do nichž vám bude registrace potvrzena.
(Všichni vedoucí předají seznam členů své jednotky, vybrané peníze a průkazky na střediskové
radě v neděli 3. 2. 2008.)

III. Středisková bodovací soutěž – „S. B. S. 100ÿ
• Vyhodnocení „S. B. S. 100ÿ za prosinec 2007
1. účast
2. kronika 3. výprava 4. výcvik
5. úkol
6. brigáda
Celkem
(max. 20 b) (max. 20 b) (max. 20 b) (max. 20 b) (max. 20 b) (max. 10 b) (max. 110 b)
Tygři
16,0
19,0
20,0
17,7
20,0
4,8
97,5
Mochomůrky
20,0
10,0
20,0
10,0
20,0
10,0
90,0
Jestřábi
17,0
10,0
20,0
6,0
20,0
10,0
83,0
Ještěrky
17,0
0,0
10,0
15,0
20,0
0,0
62,0

Místo Družina
1.
2.
3.
4.

Celkové pořadí:
1. Tygři (350,5 b)
2. Mochomůrky (340,0 b)
3. Ještěrky (302,3 b)
4. Jestřábi (286,5 b)

Galeony prosinec Celkem
Mochomůrky
V
1
Ještěrky
1
5
Jestřábi
2
6
Tygři
V
5

Tento měsíc již byla v platnosti nová pravidla o odevzdávání kronik včas. Musím pochválit
především Tygry, kteří dodali kroniku ještě před Novým rokem ve stanoveném termínu. Pozdě
již dorazila kronika Mochomůrek a Jestřábů. Ještěrky kroniku nedodaly vůbec a tak přišli
o dvacet bodů, což je velká škoda, protože v celkovém bodování si stojí velmi dobře a přicházejí
tak o cenné body. Snad to bude příští měsíc lepší a všichni stihnou dodat kroniku zavčas tak
jak to má být! Velmi povedená byla tento měsíc kronika Mochomůrek.
• Střediskový úkol S. B. S. na leden 2008
– Úkolem na tento měsíc je včasné odevzdání registrací. Kompletní registrace za družinu je
třeba odevzdat nejpozději na začátku střediskové rady, která bude v neděli 3. 2. 2008 od
19 h v klubovně. Kompletní registrace znamená zaplacený poplatek a skautská průkazka
na každou osobu v družině (v případě, že někdo nemá průkazku, tak fotka do průkazky,
na zadní stranu napiště jméno a rodné čáslo). V případě, že někdo nění registrovaným
členem, popř. jeho materiály nejsou kompletní, je nutné dodat i kompletní podklady
pro registraci (tzn. registrační list a souhlas se zpracováním osobních údajů ve dvojím
vyhotovení). Spolu s registracemi vedoucí odevzdá i soupis všech členů, kteří se registrují,
i kteří se neregistrují. Za splnění tohoto úkolu družina získává 10 b.

IV. Různé
• Poděkování
Děkujeme všem členům střediska, jeho příznivcům, rodičům dětí a všem ochotným lidem, kteří
svou radou, pomocí či jakkoliv jinak přispěli ke zdárnému chodu střediska v uplynulém roce
2007.
s. m. r. k. 95/4

Živá kronika
Hodnocení měsíce prosince
Družina skautek – Muchomůrky: V posledním měsíci kalendářního roku jsme se skautkami
uskutečnily tři družinovky, z nichž ta poslední byla prodloužená a holky se také zúčastnily roznášení
Betlémského světla po Křtinách. Na družinovkách plnily skautky body do prvního stupně a zahrály
si několik her se světluškami. Na prodloužené družinovce vyrobily dárek na vánoční besídku – placky
z posledních dvou táborů a také nacvičily scénku na besídku spolu se světluškami.
Marťa
Smečka vlčat – Tygři: V prosinci se Tygři sešli celkem na šesti akcích. Byly to tři schůzky v klubovně, výlet do Brna, skautská Vánoční besídka a roznášení Betlémského světla.
V našem kouzelnickém dobrodružství kluci získali knihy do školy čar a kouzel a také kouzelné
peníze. Mladí kouzelníci se balí na cestu a v lednu vyrazí!
Také jsme se věnovali plnění bodů ve vlčácké stezce. Zkoušeli jsme luštit rébusy, povídali si
o rozdílnostech ve skautských krojích, . . . Tančili jsme i „Tanec hada Káÿ podle Knihy džunglí. Během
měsíce dokončili tři kluci odborku Chovatel, kterou jsme minulý měsíc začali lovit.
Velkou část schůzek v druhé polovině měsíce jsme nacvičovali scénku na Vánoční besídku. Jmenovala se „Skauti a zlodějiÿ a její secvičení bylo dost náročné. Vystoupení na Vánoční besídce však
dopadlo velice dobře. Na poslední schůzce jsme dokončili naši „Tajnou činnostÿ. Vyrobili jsme do
klubovny na stěnu desku se skautskými pochodovými značkami. V podvečer před Štědrým dnem
jsme se zapojili do roznášení Betlémského světla do křtinských domácností. Přišlo pět vlčat a moc se
jim to líbilo. Na schůzkách byla vždy velice dobrá účast, ale trochu horší to bylo s účastí na výletu
a hlavně na roznášení Betlémského světla. Přesto jsme měli v prosinci účast na činnosti 78,1%.
Hanka a Zbyněk-Náčelník
Družina skautů – Jestřábi: Prosinec už skončil, měsíc ve kterém byli Vánoce a Silvestr. Jestřábi
měli tento měsíc pouze dvě družinovky. Ale proběhl Rádcovský kurz, jeli jsme na Petrov pro Betlémské světlo a také se zúčastnili Vánoční besídky a Roznášení betlémského světla občanům Křtin,
takže všeho všudy toho bylo vlastně spousta. Účast byla krásných 86,3 %.
Nicméně co se týče výcviku jsme toho příliš nezvládli, akorát potenciální rádcové si trochu zdokonalili své znalosti např. ve zdravovědě a dalších důležitých oborech.
Vánoční dárek jsme předali, vytvořili jsme stolní hru, která se sice ještě musí trochu dodělat, ale
už brzy bude volně k užívání. A to je zatím všechno. Nashle:)!
Jirka
Kmen RR: V prosinci RR připravovali vánoční besídku, na které se ukazázala jejich práce, dále se
také vypravili za Betlémským svštlem do Vídně, i tento rok se to ukázalo, jako výborná akce. Navíc
se podstatně ujasnilo fungování RR na středisku, takže snad to půjde jen líp a líp.
Štófa

Reportáže z proběhlých akcí
Vánoční besídka

pátek 21. 12. 2007

/dokončení ze strany 1/
Další byli na řadě skauti. Ti předvedli, že lež má opravdu krátké nohy. Scénka sklidila náležité
ovace. Nyní byla programu hra Sardel, při které toho opravdu nebylo moc co vidět, ale těch rukou
a nohou, co bylo kolem, to jistě stálo za to.
Po této hře přišla na řadu společná scénka skautek a světlušek s přírodními motivy. Stejně jako
ty předešlé i tato scénka přihlížející velmi zaujala.
s. m. r. k. 95/5

Pro některé nyní přišla možnost stát se opičím králem, čehož také náležitě někteří během této
hry využili. A už přislo předvádění dárků družin. Dárky byly různého charakteru, každý originál.
Všechny výborné.
Pak se ale stala strašná věc. Krádež! Světlo zhaslo a někdo rychle ukradl všechny dárky co byly
pod stromkem. Zbyl po něm jen vzkaz, že jestli si je opravdu zasloužíme, tak je musíme někde
v klubovně najít, což se podařilo a my tak dokázali, že si je zasloužíme.
Konečně přišlo na řadu všemi očekávané rozbalování dárků. A na úplný závěr jsme si ještě napsali
na papíry na zádech pár vlídných vánočních přání.
To už se ale besídka chýlila ke konci, a tak družiny zakřičely svoje pokřiky a všichni se dobře a
vánočně naladěni vraceli domů.
Štófa

Rádcovský kurz

pátek 30. 11. –1. 12. 2007

Začátek byl v pátek až v sedm hodin po skončení družinovky skautek a světlušek. Přišli Brdo,
Celer, Karlos a Vašek, Jony řekla, že se za námi podívá v sobotu ráno.
Začali jsme hrou padáčky, aby si kluci trochu provětrali mozek, než to do nich začnu nalévat.
Pak přišla na řadu zdravověda, transportní polohy, zastavení krvacení, zlomeniny, obvazová technika.
Borci už to těžce nesli, tak jsme se přesunuli nad hřbitov a přišla na řadu hra Den trifidů, musím
přiznat, že jsem si to opravdu užíval, kdo ví o co jde, tak mě chápe. Následovala Ruská schovka, při
níž mě borci trochu vytočili, takže jsme se okamžitě vrátili do klubovny a všichni jsme šli hned spát.
V sobotu ráno jsme vstali až o půl osmé, borci šli nakoupit nějaké potraviny, nasnídali jsme se a
pokračovali. Zatím přišla Jony. Po krátce přestavce si všichni zkusili, jaké to je, když jsou spoutáni
pouty na lidi k sobě, takže jejich ruce a provazy tvoří pomyslně dva kruhy a musí se rozplést. Zvládli
to všichni až na Jony, která byla se mnou, měla to holka těžký. Následovali Odměny a tresty, jak se
má odměňovat. Co nesmí vedoucí dělat apod. Děcka se celkem divily, ale to nejhorší jsem jim ještě
neřekl. Pak jsme si projeli bezpečnost při akcích, jak se mají chovat, čemu by se měli vyhnout a že
prevence je lepší než léčba. A poslední věc před našim obědem byla motivace dětí. Pak jsme si uvařili
těstoviny, povídali si, najedli se. Uklidili! A do dvou hodin jsme klubovnu vyklidili.
Jirka

s. m. r. k. 95/6

Výlet vlčat do Brna „Technika známá, neznámáÿ

sobota 15. 12. 2007

V polovině prosince jsme se s vlčaty vypravili na výlet do
Brna. Naším cílem bylo technické muzeum.
Ráno se do autobusu na Brno poskládalo deset kluků a vyrazili
jsme. Cesta probíhala klidně a předznamenala tak úspěch celého výletu. Jízdu tramvají si vlčata tradičně zpestřila máváním na za tramvají jedoucí auta. Kdykoliv někdo z auta mávání opětoval měli velkou
radost.
V muzeu jsme se nejprve vrhnuli k přístroji s prostorovými obrázky
a pak i do dalších expozic. Největší úspěch měla bezesporu herna
v nejvyšším podlaží. Každý si mohl vyzkoušet nejrůznější pokusy, ale
třeba také podívat se dalekohledem, zastřílet si z elektronické pušky nebo povídat si na dálku pomocí
velkých parabol. Po hodině nás rozhlas vylákal do přízemí, kde probíhaly ukázky parních strojů.
Prošli jsme si také expozice historických automobilů, motorek, letadel a dorazili k telefonům. Velkou
atrakcí bylo telefonování pomocí starého přístroje s otočným číselníkem, které si každý chtěl zkusit.
Ještě jsme si prošli expozici se starobrněnskými krámky, pohyblivými figurkami a mechanickým
hudebními nástroji. Čas nás začal neúprosně pobízet k návratu a tak jsme, ač neradi, museli muzeum
opustit.
U vstupu kluci ještě utratili pár korun za různé suvenýry a mohli jsme vyrazit na zpáteční cestu.
Čekání na autobus jsme si zkrátili honičkou a už nás autobus odvážel domů. Ve Křtinách jsme se
rozloučili pokřikem a spěchali domů na opožděný oběd.
Celý výlet se velice vydařil a návštěvu Technického muzea Brno můžeme všem vřele doporučit.
Musím pochválit všechny kluky. Chovali se vzorně a tento výlet, který byl odměnou za vítězství
v soutěži SBS jsme si tak všichni pěkně užili.
Zbyněk-Náčelník

Betlémské světlo „Roveři ve Vídniÿ

sobota 15. 12. 2007

Jako každý rok se roveři a jiní kmeti křtinských skautů zůčastnili velkého předávání Betlémského
světla, které pořádají, už od vzniku tradice, skauti z Rakouska a převážně Vídně.
V sobotu před šestou hodinou raní, na autobusovou zastávku u kostela dokulhalo (hlavně Nikča)
několik místních podivínů nevalné pověsti, případně vzhledu, kteří se zpočátku nesměle začali k sobě
hlásit, mezi nimi byli Warden, Marťa, Zuzka, Štófa s bratrem Jirkou, Jony, Stopař, Keša, Dunka,
Doktorka a Nikča. Tato směsice vesměs úspěšně nastoupila do autobusu směr Brno a dál, konkrétně
k Mendlovu náměstí. Cestou přes Staré Brno, kolem kláštera a pivovaru, jsme se dozvěděli, že budeme
mít docela štěstí, pokud se nám podaří stihnout autobus do Vídně. Tento autobus, stejně jako dva
další měl být vyslán skautskou organizací z Brna, aby se moravští skauti nemuseli trousit cestou
necestou. Nikča, kterou čím dál tím víc bolela noha, se rozhodla k návratu domů a my ostatní
jsme úspěšně nastoupili do posledního autobusu, už tak praskajícího ve švech, kvůli žlutokošilákům.
Po usazení si ještě Warden vyslechl nerudného bratra Nevímjaksejmenoval a pak už mohli všichni
pokračovat v předešlých činnostech tj. spánek, četba, samomluva, etc.
(Vůbec nemám tucha, kdo je Alfons Mucha.)
Vídeň není žádná minimalistka: Obrovské množství obrovských historických památek, obrovské
ulice plné restauračních zařízení, trhů a značkových obchodů z celého světa, obrovská zima a hlavně
příšerně obrovské množství lidu převážně duchaprostého, který se řítí za ukojením touhy po nakupování, nebo při nedostatku peněžních statků, alespoň slintáním za vyleštěnými výlohami. Poté, co se
nám podařilo zavřít údivem otevřenou pusu, jsme už byli dost zmrzlí a tak jsme se vydali vyhledat
útulnou kavárničku s útulnějším záchodem. „Ajn kola ja?ÿ Po občerstvení a probrání toho, co tady
vlastně děláme, jsme se přidali k tupé mase a prohlédli si trhy, muzeum, Maria-hilfer štráse a jiná
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zajímavá místa, a postupně jsme se přesunuli ke kostelu Gustava Adolfa, kde právě začínal ceremoniál předání světla a kde jsme mohli vidět skauty z celé Evropy, já osobně jsem si nejlíp rozumněl
se slovenkami. Mezitím probíhal dvojjazyčný proslov o ušlechtilých principech skautingu a původu
tradice Betlémského světla. U hlavní lucerny se světlem vznikl nával, jelikož se s ním chtěl každý
vyfotit, po drobných šarvátkách s Němci jsme se vyfotili i my, ti bystřejší pak vyrazili vyměňovat
šátky, což už se taky stalo zvykem, letos se nějaká výměna povedla všem křtinským. Pomalu se blížil
večer a kostel se začal vyprazdňovat, a tak i my jsme metrem vyrazili k autobusu, někteří si ještě na
cestu koupili pizzu.
V autobuse jsme přežvykujíce poslouchali Wardenův plán na zapojení roverů do organizace střediska, zazpívali si a v poklidu dojeli až domů.
Jony

Prodloužená družinovka Muchomůrek

pátek 21. 12. 2007

Sešly jsme se u klubovny já, Míša a Marťa. Jako první jsme společně se světluškami nacvičovaly
scénku s názvem ”Když se zlobí les” na vánoční besídku. Nejprve jsme si rozdělily role a poté začaly
s malováním obrázků. Každý maloval obrázek své role. Potom už začal samotný nácvik scénky. Se
světluškami jsme si zahrály ještě pár her. Když světlušky opustily klubovnu, tak jsme se konečně
pustily do dělání vánočního dárku, což byly placky z dvou posledních táborů. Napřed jsme placky
pečlivě obrousily a natřely barvou, a potom jsme si na natřené pozadí předkreslily obrázek. Jelikož
na plackách chyběly ještě drobné dodělávky, vzaly jsme si je domů. Nakonec jsme po sobě vše uklidily
a šly domů.
Terka

Roznášení Betlémského světla

23. 12. 2007

Sešli jsme se ve 14 h v klubovně, ještěže jsem měl klíče. Za chvilku začali putovat další poutníci.
Zahráli si jednu menši hru na Slepého rytíře, než přišli všichni a hlaně Warden. Pak jsme dali do
pořádku lampičky. Dorazilo i Betlémské světlo, rozdělili jsme si strany. Vlčata kopec. Skauti střed
a faru. A další si už bohužel nepamatuju. Vypravili jsme se ven. Udělali spoustu póz pro fotografy
a rozběhli se každý po svém. Já s Jonym a Wardenem jsme ještě trochu uklidili klubovnu. A pak
odešli domů, skupinky dorazily do svých domovů asi kolem páté.
Jirka

S. M. R. K. je měsíčník, který vydává JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko 623 18 Křtiny – pro svou vnitřní potřebu.
Je distribuován zdarma reg. členům střediska. Číslo 95, ročník 10., vyšlo 9. ledna 2008 ve Křtinách v nákladu 50 výtisků.
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