Vážení rodiče,
jelikož se pomalu ale jistě blíží letní tábor v Kostelní Myslové je
právě teď ta pravá doba na to, odevzdávat přihlášky a platby za tábor.
Přihlášky naleznete na webových stránkách www.94bo.cz a vyplněné
je můžete kdykoli během měsíce předat svým rádcům na družinových
schůzkách. Předejdeme tak tomu, co se stalo v minulých letech a to
odevzdávání přihlášek v den odjezdu a podobně.
Květen 2013

94. brněnský oddíl
caryvlka@seznam.cz
www.94bo.cz

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Nazdar bratři a sestro,
Je před námi květen, dny jsou již slunečné a v přírodě kvete
mnoho pěkných rostlin a pobíhá, létá i plave velká spousta
nejrůznějších tvorů i netvorů. Nás, skauty a vlčata tento měsíc
čekají závody. Skauti pojedou na Svojsíkovy závody a vlčata se
zase zúčastní závodu vlčat a světlušek, ve kterém mohou
předvést, co se na schůzkách i výpravách ve skautu naučili. Sám
jsem velmi zvědav, která ze skautských družin si v závodech
povede lépe, a doufám, že se vlčatům i skautům podaří
reprezentovat náš oddíl a třeba se i dobře umístit mezi
družinami z jiných skautských oddílů. A až bude odzávoděno,
čeká nás výprava na kola s přespáním. Takovou akci snad ani
v našem oddíle nepamatuji a jistě bude jedinečným zážitkem,
kvůli kterému i ti co na kole příliš často nejezdí, opráší svůj bicykl.
Tedy bratři ať se vám daří a síla vás provází v závodu i mimo něj.
Sysel

vedení 94BO

Dětský den na Juliánovském náměstí 1.6.2013
Naše středisko pořádá letos již 8. ročník Dětského dne, který se
tentokrát uskuteční 1.6.2013 na Juliánovském náměstí od 9 do 14
hodin. Pro děti a jejich rodiče kamarády či známé tradičně připravíme
deset soutěžních disciplín a celou řadu doprovodných aktivit jako třeba
oblíbenou lanovou dráhu, střelbu z kuličkových pušek nebo malování
na obličej, ale také na kurz první pomoci, ve kterém si vyzkouší jak
ošetřit zraněného kamaráda a přivolat pomoc.
Pomoct při organizaci dětského dne mohou všichni členové střediska
(ti nejmenší pomůžou tím, že se sami zúčastní a přivedou kamarády).
Sraz pro organizátory: v pátek v 18:00 a v sobotu v 7:15 na
Juliánovském náměstí
Na sebe: oddílové tričko (kroj s sebou)
Štěpán
Sponzorské dary pro Dětský den
Rozpočet dětského dne plánujeme stejně jako v předchozích letech ve
výši zhruba 10 - 12 tisíc Kč. Budeme moc vděční, pokud by se v okruhu
přátel střediska našel nějaký sponzor, který by nám sponzorským
darem (věcným či finančním) pomohl pokrýt část nákladů (darovací
smlouvu do účetnictví dodáme). Na oplátku můžeme nabídnout
propagaci firmy během dětského dne.
Štěpán, 606 618 978
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MĚSTSKÁ HRA
Každej rád jezdí do města, ale vyznáš se v něm tak, abys mohl/a
do určeného cíle dorazit jako první? A jaký asi bude téma? Jak
celá akce bude probíhat? Co to vlastně je, městská hra? Jestli
chceš znát odpovědi na tyhle otázky, zapiš se na papír, který by
měl být ve vaší klubovněa přijď :)

ODDÍLOVÁ TRIČKA
Tak je to tady! Oddílová trička konečně přestávají mít podobu
pouhého slibu a získávají konkrétní podobu. Jen, co po dnešní
oddílovce zjistíme velikosti stávajících členů, pošleme je do tisku! Cena
jednoho trička bude do 200Kč a rozhodně budou stát za to! ☺

Akce je pro skauty a skautky od dvanácti let, ale pokud si myslíš,
že udržíš krok se staršími, můžeš se nám ozvat a domluvíme se :)
Kdy: 18. května, v 9 hodin na klubovně
Konec: též 18. května, opět na klubovně kolem 17.00 - případné
změny budou hlášeny zavčas
S sebou: svačinku jako když se jede na výlet, do batůžku též věci
jako na výlet, rozhodně šalinkartu a kdo ji nemá, bude
potřebovat jízdenku na celý den.
Pokud máte nějaký dotaz, obracejte se na Mate ( 607119651) a
Lucku (774985205)

Zprávičky ze střediska
- Uskutečnily se první a druhá rada o dětském dni a úklidu Bílé
hory
- Obnovíme oddílovou papírovou fotokroniku 94. Oddílu a
rozšíříme ji o 30. Oddíl – bude k nahlédnutí na dětském dni

Štěpán, zástupce vůdce střediska
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Míša
vtip
Přijde takhle mozková buňka do mužské hlavy a rozhlídne se. Je tam
prázdno a pusto, nikde nic a tma. Tak volá: "Halóó, hej! Je tu někdo?"
Chvíli čeká a nic se neděje. Volá znova: "Halóóó, je tu někdo?" Po delší
době se objeví další mozková buňka a říká: "Co tady řveš? Ty nevíš, že
jsme všichni dole?"
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Netradiční kuchařka
Jistě se divíte, jak to, že tentokrát
nepíše kuchařku Krtek, ale Já. Je to
proto, že jsem se nedávno zúčastnil
speciálního entomofágního večírku,
pro který jsem připravoval zvláštní
jídlo, jenž se setkalo s velkým ohlasem.
Jeho název je Cvrčci v alobalu a recept
na něj jsem vyčetl z knihy Hmyz na
talíři: Labužníkův průvodce po světě
jedlého hmyzu, kterou mi zapůjčil
profesor Vaňhara, známý to odborník na mouchy. Bohužel příprava
takového jídla není tak uplně triviální záležitostí a cvrčci se během
přípravy smaží, pečou i vaří. Každý skaut, který má alespoň nějaké
zkušenosti s kuchařinou, by ale měl být schopen připravit jiné jídlo
z cvrčků, o kterém se lze v průvodci dočíst, a sice Cvrčci po papuánsku.
Tento jednoduchý postup jsem nezkoušel, takže pokud se nebudeš bát
a pustíš se do přípravy cvrčků touto cestou, dej mi potom vědět, jak ti
chutnalo.
Cvrčci po papuánsku
„Cvrčci na česneku jsou vynikající, chutnají ještě lépe než krevety.
Pokud je ochutnáte, budete spokojeni.“
Julieta Ramos-Elorduyová
Ingredience:
8 polévkových lžic másla
1 cibule česneku, s oloupanými stroužky
živí cvrčci
1/8 čajové lžičky soli
Petržel, nakrájená, podle chuti
Instantní bujón podle chuti
Návod na přípravu:
Cvrčky můžete koupit v obchodě Exotik, který je na Moravském
náměstí a cvrčci se v něm prodávají po krabičkách. Vy budete
potřebovat jednu nebo dvě takové krabičky těch největších cvrčků
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(jedna krabička stojí asi 50 korun). Potom co přinesete cvrčky domů, je
nechte 24 hodin bez přísunu potravy. Před přípravou jídla dejte
krabičku na 15 minut do mražáku (cvrčci tak rychle umrznou a netrápí
se pomalou smrtí). Mezitím nakrájejte oloupané stroužky česneku a ty
smažte na másle na pánvi. Když zhnědnou, přidejte cvrčky, osolte je a
na mírném plameni smažte do křupava, tj. asi 5 minut. Posypte
nakrájenou petrželí a instantním bujónem. Podávejte s vařenou rýží.
Na základě vlastní zkušenosti doporučuji po tom, co vyndáte z mražáku
umrzlé cvrčky jim odtrthat křídla, protože pokud to neuděláte, mohla
by vás později škrábat v krku. Závěrem bych rád poznamenal, že cvrčci
patří do řádu rovnokřídlí spolu se sarančaty a kobylkami. Tyto hmyzi
mají velkou výživnou hodnotu a neznám žádný druh, který by byl
jedovatý, takže snažíte li se přežít v přírodě a zrovna s sebou nemáte
žádné jídlo, možná právě zkušenost s přípravou takového pokrmu se
vám může náramně hodit, přičemž i česnek u nás v přírodě hojně
roste.
Sysel

Pozvánka na divadelní festival RESTART
Moc rád bych Vás všechny pozval na 7. ročník festivalu
dramatické výchovy Pedagogické fakulty MU, na jehož přípravě
se se svými spolužáky v rámci naší specializace dramatické
výchovy podílíme. Můžete se těšit na zajímavé divadelní
představení, vystoupení, workshopy, výstupy, prezentace i
hudební program. Festival proběhne ve dnech 13. – 14. 5. 2013.
Vaše účast na festivalu je čistě dobrovolná. Program je určen
spíše pro starší, ale pokud máte čas a zájem se podívat, co se
spolužáky tvoříme, určitě si to nesmíte nechat ujít. Program je
následující:
PONDĚLÍ, 13. 5. 2013
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9:00 – 9:25 Zahájení / Petrov u altánku
9:30 – 9:50 Žonglování – výstup / Petrov u altánku
10:30 – 12:00 Nový žák – divadlo fórum / Vesna
12:30 – 14:00 Aktivní odpočinek v Lužánkách (žonglování,
slackline,...)
14:30 – 14:50 Představení žáků Internátní školy Želešice/
Poříčí 7 (učebna19)
15:00 – 16:00 Loutky – workshop / Poříčí 7 (učebna 19)
16:10 – 16:30 Loutky – výstup / Poříčí 7 (učebna 19)
16:45 – 17:15 Spolu nebo sami – prezentace interaktivního
divadla / Poříčí 7 (učebna 19)
18:00 – 19:30 Jam session / Petrov u altánku
20:00 – 20:30 Fireshow / Petrov u altánku
21:00 – 22:00 Kushumbend – kapela / Café Club IDA
22:00 - Afterparty / Café Club IDA
ÚTERÝ, 14. 5. 2013
9:00 – 9:25 Někdo zaklepal – dramatizace / Vesna
9:30 – 9:55 Odmítnutí – dramatizace / Vesna
10:15 – 11:45 K obrazu druhých – divadlo fórum / Vesna
12:00 – 13:00 Obědová siesta
13:00 – 15:00 Akrobacie – workshop / Lužánky
15:15 – 15:30 Akrobacie – výstup / Lužánky
16:00 – 17:30 Drama lekce – workshop / Lužánky
18:00 – 18:30 Snový svět – divadlo / Café Club IDA
18:45 – 19:45 Playback divadlo / Café Club IDA
20:00 – 20:45 Arte della Tlampač / Café Club IDA
21:00 – Afterpary / Café Club IDA
Vesnu najdeme na adrese Údolní 10, Café Club IDA na adrese
Novobranská 4.
Na všechny se moc se spolužáky těšíme.
Pepek
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Jak dlouho se vydrží muž dívat jedním okem na svoji tchýni?
Dokud nestiskne spoušť.
Blondýnka jede autem a zastaví ji policajt. "Doklady prosím."
Blondýnka na něj tupě zírá. "No takovou kartičku, je na ní vaše fotka.
Blondýnka chvíli váhá, za chvíli se začne přehrabovat v kabelce.
Vyndá zrcátko a podá mu ho. Policajt se na něj podívá a řekne: "To
jste mohla říct dřív, že jste policajt, jeďte."
Slováci vyrobí svojí první atomovou bombu a chtějí jí vyzkoušet.
Rozhodnou se, že jí shodí na USA. Tak se určitě dozvědí, či byla v
pořádku anebo ne. Vystřelí ji, čekají den dva a nic. Tak rychle smontují
druhou s cílem Washington. Opět se nic neděje. Zoufalí, že se jim
zřejmě nepodařila, tak pošlou třetí a opět na USA. Uběhnou tři dny a
pořád se nic neděje. A tak prezident Gasparovic zavolá Bushovi a ptá
se ho: "Co je George, proč neodpovídáte?" " Ivane neštvi mě ! Jen
počkej až vás najdeme na mapě!"
Nábor agentů FBI, zůstali poslední dva uchazeči. A hlavní komisař
povídá: "Tak chlapi, zůstali jste dva, mám tady pro vás poslední
úkoly, tady jsou pokoje a v každém z těch pokojů je vaše tchýně. Dám
vám pistoli a do ní 3 náboje, abyste uspěli musíte svoji tchýni zabít".
První vstoupí do pokoje se svou tchýní, po 5 minutách vyběhne se
slzami v očích a říká: "Já jí nemůžu zabít, vždyť je to člen rodiny, já
fakt nemůžu"
Vstoupí druhý uchazeč a po 3 minutách se ozvou 3 výstřely a údery
tupým předmětem, za další chvíli vyběhne z pokoje celý zkrvavený a
povídá: "V pistoli byly slepý, tak jsem jí musel umlátit židlí!"
Co rozumí muž pod pojmem dělat domácí práce?
Musí zvednout nohu, aby žena mohla vysávat.
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