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Milý skřítku, světluško, vlče, skautko, skaute, rangers, rovere či vedoucí, 
bohužel se letos nemůžeme potkat na tradiční vánoční besídce, jak jsme zvyklí z 
minulých let. Proto jsme si pro tebe připravili tento dopis, ve kterém nalezneš návod 
na dobrý skutek přírodě, vánoční příběh a popis toho, jak to bude letos s dárečky pro 
tvé kamarády z oddílu či střediska. 

Vánoční příběh

Již za několik dnů budeme slavit Štědrý den a následující vánoční a novoroční 
svátky. Zvláštní atmosféru Vánoc cítíme asi všichni, když se za světel svíček každý rok 
sejdeme u vánočního stromku. Ale Vánoce nejsou pouze nazdobený stromeček 
obložený spoustou dárků, slavnostní večeře, pouštění lodiček ze skořápek ořechů a 
rozkrajování jablíček. Vánoční svátky a před nimi předcházející adventní doba jsou 
časy, kdy bychom se měli v dnešní podivné době zastavit, zamyslet se a věnovat co 
nejvíce svého času svým blízkým a přátelům.

Přátelství je mezilidský vztah vyznačující se vzájemnou náklonností a porozumě-
ním. Lidé v přátelském vztahu se vůči svým protějškům chovají ohleduplně a chtějí 
pro svépřátele to nejlepší. Důležitá je vzájemná upřímnost, důvěra a schopnost 
empatie. Přátelé se svým protějškům mohou svěřit se svými pocity a názory bez 
strachu, že by za ně byli odsuzováni. V přátelství je také běžná vzájemná nezištná 
pomoc a touha trávit se svým protějškem hodně, nejen příjemných, chvil. 

A právě upřímné přátelství je to, čeho je v dnešní době jako šafránu. Jsme sobečtí,
zahleděni sami do sebe a pojem přátelství používáme pouze v době, když od někoho
druhého něco potřebujeme.

A tak si každý sám položte otázku. Chovám se i já jako opravdový přítel? Asi bychom 
tady měli začít a podívat se sami do vlastního svědomí. Mnozí lidé mají pocit, že 
opravdový přítel je vždy a všude, kde zrovna potřebujeme. Že vždy ví, co si myslíme, 
a bez výhrad stojí na naší straně. Ale je to opravdu tak? Přátelství je hluboký osobní 
postoj, který žije a neustále se mění s ohledem na naše myšlení, činy a životní 
zkušenosti. Je nutné si uvědomit, že vznik přátelství je mnohem jednodušší než si 
přátelství udržet. Proto bychom si měli uvědomit, a doba adventu je tím pravým 
obdobím, jak se chováme vůči ostatním, jak velkou oporou jsme pro naše přátele.

Dovolte nám, abychom vám všem v tomto období popřáli co nejméně stresu, abyste 
si v této vánoční době našli více času nejen pro své blízké z rodinného kruhu, ale i 
pro skutečné přátele.
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Dobrý skutek přírodě

Je tu prosinec, nastává období zimy, a tak je na nás, abychom se postarali o naši příro-
du, pro kterou je v tomto období velmi obtížné najít potravu. Není to nic složitého, 
stačí se řídit našimi návody a rázem máme hotové třeba krmítko pro ptáčky. Vezmě-
te celou rodinu, pusťte se do vyrábění a uvidíte sami. Třeba se vám pak podaří ve 
vašem krmítku najít například sýkorku nebo brhlíka. 

Papírové krmíntko

Potřebujete akorát papírovou ruličku 
z toaletního papíru, med či arašídové 
máslo a směs semínek pro 
ptáčky. Papírovou ruličku 
natřete silnou vrstvou 
medu či másla a poté ji 
obalte v semínkách. 
Krmítko je hotové! 
Nyní stačí zavěsit 
ruličku na strom.

Lojové koule

Rozpusťte tuk v hrnci (nevařte, 
odstavte hrnec ihned po rozpuštění 
tuku), poté přidejte další přísady. 
Promíchejte a buď rovnou nalévejte 
do připravených forem nebo 
nechejte více zchladnout, aby se 

směsí dala obalovat např. šiška.

Dále můžete směsí plnit rozpůlené 
skořápky kokosových ořechů, 

duté bambusové špalíčky, 
květináče apod. Záleží 

na vaší fantazii.

Krmítko z PET lahve

Za hrdlo uvažte provázek. Přibližně 5 centimetrů 
ode dna vyřízněte otvor asi 8 centimetrů vysoký a 6 
centimetrů široký. Okraje otvoru přelepte lepicí 

páskou nebo opalte nad svíčkou, ať se 
o ně ptáci nepořežou. Naplňte 

zrníčky.
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Vánoční dárky

I letos bude možnost dát kamarádům dárek, i když v trochu jiném pojetí. Pokud máte 
zájem o to obdarovat své kamarády z kteréhokoliv oddílu ve středisku, můžete dárky 
donést ke klubovně do okénka během provozu skautské kavárny, a to do neděle do   
12 hodin. Nezapomeňte dárek označit jménem/přezdívkou člověka a označením 
jeho oddílu/věkové kategorie, pro kterého je určený, abychom jej mohli předat.   
Vydávání dárků pak bude probíhat v neděli od 12 do 17 hod. Možnost vyzvednout 
dárky bude i pondělí a úterý od 15 do 17 hodin.  

Za 5. oddíl Hvězda
přejeme

Šťastné a veselé!


