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Nazdar bratři a sestro,
Když jsem před několika dny přišel do klubovny na oddílovou
poradu vedení, která probíhá každý měsíc, byl jsem mile překvapen.
To proto, že Dezert s Pádíkem výborně uklidili a v klubovně tak
najednou bylo o mnoho hezčeji. Rád bych jim za to poděkoval ☺ .
My ostatní si můžeme třeba někdy v budoucnu, také vyhradit něco
času a přispět k tomu, aby klubovna byla takto uklizená i nadále,
jistě se nám ta píle vyplatí. Však si to jen představ, zanechat
klubovnu vždy ještě o kousek uklizenější než byla před tím, než jsi
do ní vkročil. Myslím, že tak je to správné, a tak sem tam přiložím
ruku k dílu a jistě nebudu jediný.
V únoru jsme společně zažili několik akcí a v jejich pozadí se skrývá i
pilná práce vedení. Jejím výsledkem je například nové tričko, o
kterém si můžeš přečíst uvnitř tohoto čáry vlka, nebo bodování pro
vedení. Rádcové a pak například Já nebo Pepek budeme sami
bodovaní za to, jak se nám daří účastnit oddílových rad a plnit si své
povinnosti a úkoly. Je to v našem oddíle úplná novinka, tak nám
držte palce, ať se nám těch bodů také podaří nasbírat mnoho. A
hlavně dbejte o to, aby jste sami dosáhli co nejvíce bodů v bodování
oddílovém – tom klasickém a dobře zaběhlém, které se vyhlašuje na
konci oddílovky.
Sysel-vůdce oddílu

6.3. Oddílová schůzka
11.3. Kino (Argo)
17.3. Orientační běh na Bílendě
17.3. Kino (Čtyřlístek)
22. - 24.3 Oddílová výprava
3.4. Oddílová schůzka
3.4. Dubnové zpívánky
Pozor dubnová výprava bude v termínu 19.21.4. tak si to rychle přepište v plánu akcí
caryvlka@seznam.cz
Pozvánka do kina
Protože troška kultury ještě nikoho nezabila, přináším vám dvě
pozvánky do kina ☺
Dvě jsou proto, protože se mi nepodařilo vybrat film, který by svým
obsahem vyhovoval více věkovým kategoriím. Nabídka je tedy
takováhle:
1) ARGO – oscarový snímek vycházející ze skutečného příběhu,
který popisuje tajnou operaci na záchranu šesti Američanů,
která se odehrála na pozadí krize s rukojmími v Íránu. Tento
film bych doporučila především vedení a roverskému kmenu.
Myslím, že pro mladší členy než jsou rádcové a podrádcové
není film příliš vhodný.
Kdy: v pondělí 11.3. v 18,00 v kině Art na Cihlářské 19
Sraz:
v 17,45 před kinem
Cena lístku:
100Kč (doufám, že je to furt stejný ☺)
ZÁJEMCI DEJTE MI (POKUD MOŽNO ☺) DO PONDĚLÍ 11.3. DO
12 HODIN VĚDĚT SMSKOU A JÁ ZAREZERVUJU LÍSTKY, ABY NA
NÁS ZBYLA MÍSTA.
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2) ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE – nový animák nabitý
zábavou je ideální volbou pro mladší
členy. Proto kdo se rádi zasmějete,
vezměte maminky, tatínky, sourozence
a kamarády a pojďte na Čtyřlístek!
Kdy: v neděli 17.3. v 13,30
v kině Lucerna na Minské 19
Sraz:
12,50 na Staré Osadě
Cena lístku:
115Kč/90Kč
ZÁJEMCI DEJTE MI (POKUD MOŽNO ☺)
DO SOBOTY 16.3. DO 12 HODIN VĚDĚT SMSKOU A JÁ
ZAREZERVUJU LÍSTKY, ABY NA NÁS ZBYLA MÍSTA.
Na všechny kulturní nadšence se těší Míša! ☺ (723 502 934)

Pozvánka na březnovou výpravu
Dne 22.3. - 24.3. jedeme na výpravu. Pojedeme ke mně na chatu, tam
byla výprava pouze jednou. Prostor zde není velký, zato je zde velmi
krásné okolí. Chata leží v městysu Měřín, který se
nachází deset kilometrů od Velkého Meziříčí. Těšit
se můžete na krásnou krajinu, spoustu
zážitků, zábavu a pojede i Rýmař, takže se
bude hrát na kytary a zpívat.
Sraz: 22.3. 16:20 před informacemi na
Zvonařce
Návrat: 24.3. 15:25 tamtéž
S sebou: Věci na výpravu, nepodcenit teplé
oblečení, deskové hry, kdo má tak kytaru,
spacák, karimatka, hadráky, ešus, jídlo na pátek.
Cena výpravy: 300 Kč.
Na všechny se těší Krtek&Karel&Rýmař
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Orientační běh přímo na bílendě!
Jak jsem slíbil v prosincovém čísle Čáry Vlka,
zvu vás na orientační běh, který se koná
v neděli 17. Března v místě, které všichni
dobře známe, tedy v okolí naší klubovny pod
Bílou horou. Pořadatel vytvořil i kategorii pro
děti do 10 let, proto i menší to můžou zkusit!
Startovné je symbolické, trať příjemná, ne
příliš dlouhá a podle dostupných informací
také celkem jednoduchá. Přihlásit se může
každý. Všechny potřebné informace získáte na
webu cup.adamna.net, kde se můžete do
13.3. také přihlásit, ale pokud to nezvládnete
a přesto budete chtít přijít, jde to zařídit i na
místě. Místo startu pořadatel zatím tají, proto zvolme sraz v 13:15 na
Juliánovském náměstí, tam, kde bývá každý rok dětský den. S sebou si
vezměte boty a oblečení, ve kterém se vám dobře poběží, kdo má, tak
buzolu nebo kompas, a peníze na startovné (nebude více než 50 kč).
Nečekejte, že to bude procházka růžovým sadem! Ale pokud máte rádi
běh a rádi pracujete s mapou, stojí za to to zkusit!
Na viděnou na startu se těší Biida a Pekoš

Mílí bratři a sestry,
rád bych Vás pozval na posezení s kytarovými
písničkami a naší střediskovou kapelou "SVOJSÍKOVI
KANCI".
"Dubnové zpívánky" se budou konat po příští
oddílové schůzce 94.BO, tj. ve středu 3.4.2013 od
19:00. Zazpíváme si společně táborové písničky z
oddílových zpěvníků a naučíme se i nějaké nové.
Zváni jsou holky i kluci, zpěváci i nezpěváci, kdo se
bude bát zpívat, může jen poslouchat. S sebou si vezměte
oddílové nebo i jiné zpěvníky, připraveno bude i malé pohoštění.
Na "Dubnové zpívánky" se těší Rýmař, Bíďa a Vilém
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Oddílová trička
Konečně se blíží reálný termín výroby našich oddílových
triček, která jsme si odhlasovali na únorové oddílovce. Co
je teď pro členy oddílu asi nejzásadnější informace?
Pravděpodobně je to cena triček. Ta bude přibližně 200Kč,
ale je velmi pravděpodobné, že to bude méně. Trička
dostanete na dubnových schůzkách od svých rádců. A jak to
bude fungovat? Velice jednoduše – na dubnové oddílovce všem
sdělíme přesnou částku za jedno tričko, kterou následně přinesete na
vaši první družinovku, kde vám za ni váš rádce tričko předá ☺
Míša
Zprávičky ze střediska
- V únoru byla uzavřena registrace členů střediska
– je nás 130 z toho 82 mladších patnácti let
- Středisko uspořádalo besedu se znalcem
židenické historie, panem M.A.Fryščokem, který
je také předsedou občanského sdružení Odkaz
legionářů
- Plánujeme zřídit střediskovou nástěnku pro veřejnost
Zapsal Štěpán, zástupce vůdce střediska

Přednáška o historii Židenic pana Fryščoka
Ve středu 20. 2. jsme se sešli na přednášku pana Fryščoka, historika,
původem z Židenic. Vyprávěl nám o tom, jak se zde žilo již za císaře
Františka Josefa I. a poté i za 1. republiky, okupace a tak dále až do
současnosti. Vyprávěl nám také o životech a skutcích svých předků,
mezi nimiž je spousta zajímavých osobností. Vilém nám ukazoval
nějaké fotky Židenic, na kterých bylo jen pár domků a kostel. Bylo
zajímavé vidět, jak se za pouhých pár let čtvrť rozrostla o spoustu
paneláků, silnic i rodinných domů. Přednáška byla opravdu velmi
poučná a je možná škoda, že se tam nedostavilo více lidí.
Sova
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Rozpis Sportovního kroužku
První sportovní úterý se uskutečnilo na klubovně a hrál se
fotbal a šprtací hokej. Fotbal byl vskutku zábavný, jelikož jsme hráli na
zasněženém hřišti. Účast nebyla velká (Bylo nás pět), ale
předpokládáme, že se to brzy změní díky našemu programu na březen!
Sportovní kroužek začíná vždy v 17 hodin každé úterý (mimo
týden, kdy je oddílová schůzka). Pokud není uvedeno jinak, je sraz na
klubovně. Schůzka trvá tradičně 2 hodiny (pokud nebude uvedeno
jinak).
12.3. se hraje florbal a následně vybíjená. Kdo má, tak si donese
florbalku i míček, kdo nemá tak nezoufá, protože je zajistím.
19.3. jdeme plavat, zatím se neví kam, ale sraz je v 17:00 na České a
návrat v 19:00 na České, každý si veme 80 kč (téměř jistě vám pár
korun zbude).
26.3. sraz na klubovně a zahrajeme nějaký sport přes síť (nohec,
badminton, volejbal…)
Na všechny se těší Krtek&Desert

Plavání na Kraví hoře
Vedoucí měli dobrý nápad, že každý měsíc půjdeme sportovat. První
touto akcí bylo plavání. Sešlo se nás na České jedenáct
kluků , z vedoucích tam byl Krtek, Sysel, Dezert a
Pepek. Odjeli jsme tramvají na Kraví horu do
bazénu. Rozdělili jsme se na poloviny, jedna
šla plavat do velkého bazénu a druhá šla do
bazénu , kde je vířivka. Pak skauti plavali 50m
a vlčata 25m, čas se neměřil, někteří ještě zašli do sauny. Po
hodině jsme se spokojeně
vraceli zpět na místo srazu. Bylo to fajn, pořádně jsem se protáhl, už
teď se těším na příští sportování.
Tomáš Sládek
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Výprava za koncem zimy
Abychom ani v krátkém zimním měsíci únoru nezaháleli a
neflákali se doma v teple u počítače a televize, vyrazili jsme
poslední únorovou neděli na jednodenní výpravu do okolí řeky
Svratky, Veverské Bítýšky, hradu Veveří a naší ještě mírně
zamrzlé Brněnské přehrady. Počasí nám zrovna dvakrát nepřálo,
takže se nás ráno na srazu sešlo pouze sedm. Ale i to lze
považovat za úspěch. Myslím si, že né zrovna každý má odvahu
vyrazit do deště, mlhy, vlhka a hromad tajícího sněhu. O to větší
machři jsou ti, kteří tuto náročnou expedici absolvovali. Vydali
jsme se z Veverské Bítýšky
ne velmi obtížnou trasou
směrem k hradu Veveří, kde
jsme po cestě hráli hry na
zamrzlíky, kteří už náročnou
zimu nedokázali zvládnout
či se snažili utéct přes
hranice do teplých krajin.
Na výletě jsme někteří z nás
měli i boby a lopaty, takže
pokud to na té vodě aspoň trochu jelo, snažili jsme se i trochu
projet z kopců, na které jsme narazili. Výprava byla kvůli počasí,
které nám bylo přichystáno dosti náročná, takže byl každý rád,
když jsme na Veveří posvačili, zahráli si eskymáckou honičku,
trochu se zkoulovali, vyblbli a od lávky na přehradě se vydali
uschnout zpět do svých domovů. Teď už se všichni těšíme na
jaro, které k nám právě přichází a na jarní a letní výpravy a jiné
akce s naším oddílem, kde si trochu prohřejeme svá ztuhlá těla
po náročné a tvrdé zimě.
Pepek
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Karneval
Letos jste mohli být součástí něčeho
velkolepého! Odehrál se totiž úplně první
náš skautský karneval pro veřejnost. A co
by to bylo za karneval, kdyby byl bez
masek? A těch bylo! Každý se do něčeho
převlékl a musím říct, že všechny kostýmy byly úžasné!
Samozřejmě jsme měli skvělou výzdobu, výborné občerstvení a
nechybělo ani několik soutěží a her, kde jste samozřejmě měli
šanci něco vyhrát (soutěž o nejlepší masku vyhrála Jíťa – Lemon,
která šla za královnu krásy, gratuluju!). Účast byla opravdu
vysoká, mám pocit, že dokonce okolo 70 dětí.
Takže, pokud jste letos váhali, jestli jít nebo ne, určitě neváhejte
příště!
Sheia
Výprava roverských kmenů Tilia a JZM
Protože v našem oddíle funguje super roverský kmen Tilia a já mám tu
čest být jeho vedoucí, rozhodla jsem se spolu s mým kamarádek
Bulďou, který vede kmen JakZaMlada, že společně vyrazíme na
víkendovku na Chlébské. Celá akce byla pojata ve vojenském duchu. Po
příjezdu na válečnou základnu byly roty rozděleny na své cely a večer
se seznamovali s dalšími členy této vojenské výpravy, v noci byli potom
lapeni do zajetí, ze kterého je vysvobodila až fronta ze západu. Sami by
jinak v zajetí, kvůli složitým úkolům, brzy zahynuli. Další den se všechny
roty vydaly na obchůzku do mnohdy náročného
zasněženého terénu. Večer je čekala oslava míru –
byla to vrcholná společenská událost, která se
neobešla bez výborného jídla, skvělého pití a
slavnostního oblečení. Tyto oslavy trvaly až dlouho do
noci. Poslední den jsme se rozhodli, že uděláme něco
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pro naši základnu a celé dopoledne jsme pod vedením Přecedy
pracovali v okolí Chlébského. Před obědem se sice stal nemilý úraz,
který dva členové výpravy odnesli s následky, kterými se asi nebudou
moc chlubit, nicméně se celá výprava i ústy těchto zraněných povedla
a určitě si to brzy (ALE UŽ BEZ ÚJMY NA ZDRAVÍ) zopakujem!
Janka

Jaráky 8.-12.2.2013
Letos nás na jaráky jelo jedenáct (já-Káťa,
Tera, Šmako, Jája, Týna, Libor, Pádík,
Desert, Joger, Karel a Pekoš). V pátek 8.2
jsme dojeli na chatu, kde jsme byli
ubytovaní. Spali jsme v chatce po sedmi a
po čtyřech. Ubytování bylo příjemné.
Druhý den jsme se rozdělili na sjezdaře a
běžkaře. Běžkaři si vyběhli na Martiňák. My sjezdaři jsme se vy vezli
lanovkou na Pustevny, kde jsme jezdili na vlecích. Nahoře byla krásně
zasněžená příroda, akorát trochu zima. Dokonce jsme se naučila i jezdit
na šlepru. Všichni jsme se sešli večer u večeře, kterou vařili Karel,
Pekoš, Desert a Pádík. Vařili kuře na paprice a bylo opravdu dobré.
Druhý den běžkaři jeli znovu na Martiňák, protože si tam Jája
zapomněla peněženku. A my sjezdaři jsme jezdili na svazích. Jezdili
jsme na zadním svahu, kam nás vozila taková „rolba“, která měla
spotřebu 100 litrů na 100 km. Aspoň jsme ale nemuseli chodit pěšky.
Dnešní večer jsme vařily my – já, Šmako, Tera a Jája. Vařily jsme uzená
maso s bramborovou kaší a polívku.
Třetí a čtvrtý den na běžky šly už jenom Jája s Terou, protože Karel jel
domů a Pekoš jezdil na sjezdech. Holky jezdily kolem Pusteven.
Dohromady jsme se vždycky sešli na obědě v bufetu u sjezdovky na
Pustevnách, kde dělali výborné borůvkové knedlíky.Bohužel jaráky
rychle utekly a my musely v úterý jet domů.
Káťa
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SocPed
SocPed tedy Sociální pedagogika a pedagogika volného času. SocPed
tedy obor, který studuji. Když mě asi před třemi až čtyřmi měsíci Sysel
požádal, abych o tomhle tématu napsal článek do Čáry Vlka, přišlo mi
to dost brzo na hodnocení tohoto oboru. Možná i teď je brzo, ale přece
jenom už jsem v druhém semestru, tak ať to moc neodkládáme.
Syslovi přišlo zajímavý, jaký obor studuji. Tak abych to upřesnil
i vám. Sociální pedagogika představuje odvětví pedagogiky zabývající
se výchovným působením na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny
mládeže i dospělých. Je rovněž zaměřena na výchovu a pomoc
rodinám s problémovými dětmi, na skupiny mládeže ohrožené
drogami, na jedince propuštěné z vazby a další. Jedná se o pomáhající
profesi pracující s lidmi v přímém kontaktu. Tato poměrně mladá
disciplína si okruh svého působení teprve prohlubuje a vytlačuje. Její
okruh působení je i tak už dost široký. Uplatnění této profese začíná u
školních družin, domovů mládeže, mateřských školek, středisek
volného času, přes diagnostické ústavy, speciální výchovná zařízení,
nízkoprahové kluby, střediska závislosti, krizová centra, linky důvěry,
funkce sociálního asistenta, léčebná a rekreační zařízení až po kluby a
domovy důchodců. Podstatou veškeré této činnosti je výchovná práce.
Na tomto oboru je také zajímavé to, že se stále rozvíjí. Jelikož
je velmi mladý, neexistuje velké množství odborníků, takže většina
profesorů se neustále podílí na vývoji této disciplíny. Nejedná se o
vystudované sociální pedagogy, ale o lidi s širokým a všestranným
rozhledem, obrovskou praxí a neskutečnými zkušenostmi získanými v
různých směrech pedagogiky, výchovy a vzdělávání. Toto mi dává pocit
být v centru dění rozrůstající se pomáhající profese, která má určitě
velký smysl a budoucnost.
I když by se to tak nemuselo zdát, sociální pedagogika je
pro dnešní svět velmi důležitá. Najdeme spoustu lidí, kteří se ocitli
v nějaké problémové nebo znevýhodněné situaci a její pomoc
potřebují. Tato pomoc pak neprospívá pouze danému jedinci, ale
každému člověku. Nejedná se totiž pouze o napomáhání sociálně
znevýhodněným skupinám a jedincům, jedná se o nápravu problémů
v celé společnosti. O nápravu problému se kterými se naše společnost
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setkává každý den. Aby tyto problémy byly vyřešeny, musíme teda
začít přímo u lidí, kteří se s nimi setkali nebo stále setkávají. Proto
bychom si dané profese sociálního pedagoga měli vážit a celá
společnost ji patřičně respektovat.
Naproti tomu by měl sociální pedagog svou práci brát velmi
zodpovědně a mělo by mu na ní záležet. To co dělá, by ho mělo
naplňovat a dávat mu smysl, že dělá něco užitečného pro dnešní
společnost. Dávat mu smysl života. Do své práce by samozřejmě měl
vkládat velkou snahu a úsilí. Sociální pedagog by neměl svou práci
chápat jako povolání, ale jako službu druhým, službu dnešní
společnosti a pokus o nápravu problému, se kterými se setkává
každým dnem.
Pepek
Krtkova kuchařka
Zdravím po krátké přestávce u naší chvilince vaření. Tento
měsíc si uvaříme další nenáročné jídlo. Věřím, že jej všichni znáte, ale
ne všichni je dokážete udělat. Toto jídlo mi moc nechutná –
neobsahuje maso a je sladké. Jsou to klasické sladké palačinky.
Budeme potřebovat: 200g hladké mouky, 2 vejce, olej, 400 ml
mléka a sůl.
Postup: Hladkou mouku rozmixujeme se špetkou soli, mlékem
a dvěma vejci tak, aby vznikla správná hustá směs. Na pánev s
rozpáleným olejem vlijeme přibližně jednu malou naběračku směsi.
Palačinku smažíme z obou dvou stran
dozlatova. Toto opakujeme až do té doby,
než nám nedojde směs. Palačinky můžeme
natřít téměř čímkoliv, co nám chutná.
Marmeláda, nutela, med, a pro lidi
jako su já, lze palačinky namazat i
masovou směsí nebo špenátem.
Namazané palačinky lze sbalit do
ruličky nebo přeložit napůl. Kdo chce, může
si palačinky
se sladkou náplní postříkat šlehačkou nebo

11

pokapat roztavenou čokoládou.
Toto jídlo zabere jen minimální čas na přípravu, proto je
vhodné třeba když máte hlad a spěcháte na schůzku ;-).
Příští kuchařka bude velmi speciální, dokonce se můžete těšit i
na hosta, který nám napíše recept na zcela neobvyklé jídlo!
Dobró chuť přeje KrteQ

Trapné vtipy trapného trapáka pekoše
Jedou policajti v autě lesem, obhlížejí si svůj rajon. Najednou uvidí na
stromě oběšence."Sakra to zas bude práce a papírů... A přitom kdyby
visel támhle o pár desítek metrů dál, tak by to už nespadalo do našeho
rajonu..."Chvíli přemýšlejí, pak ho odříznou a přivážou o těch pár
desítek metrů dál...Jedou policajti z vedlejšího rajonu, obhlížejí si svůj
rajon. Najednou vidí na stromu oběšence. "Člověče, dívej na to! On už
je tu zas!"
Jde ředitel při hodině po chodbě a z jedné třídy slyší řev.Jde
dovnitř,úča nikde.Polovina žáků se směje,zbytek brečí.Proč se
smějete-Protože úča vypadla z okna.-Aproč vy brečíte-Protože jsme
to neviděli.
Doktor sa ptá svého pacienta: "Pijete ?" "Ne."
"Kouříte ?"

"Ne."

"Máte alespoň nějakou vášeň ?"
"Nooo, hraju občas pexeso."
"Tak přestaňte hrát pexeso."
Pan Novák se hádá s výpravčím:
"Na co jsou jízdní řády, když podle nich nejezdíte!!!"
"A na co bychom měli čekárny," povídá výpravčí.
V rádiu:"ČR se podle nejnovějších informací umístilo na druhém místě
v pití alkoholu."Žena se podívá na muže a muž praví: "Co čumíš? Dělám
co můžu."
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