Pozvánka do tělocvičny 12.1.2013

Leden 2013

Vážení a milí, rok 2013 je tu!
V den, kdy píšu tento úvodník, je již 6. ledna. To znamená, že rok už
začal a každou vteřinou se blížíme k jeho konci. Upozorňuji na to
proto, že rok 2013 probíhá právě teď a myslím si, že právě to z něj
činí ten nejdůležitější ze všech roků. Na skautské cestě nám přináší
řadu nevšedních zážitků, které nás čekají na výpravách, schůzkách a
dalších akcích. Hned na dvě z nich si můžete přečíst pozvánku již
v tomto čísle čv. Nejbližší akce co nás čeká, je tělocvična s holkama
z třicítky. Trochu pohybu a protažení prospěje zejména těm z nás,
jenž jsou zatěžkáni velkou spoustou učení, které s sebou přináší
zkouškové období. Druhá lednová akce je potom výprava, která je
zcela zvláštní. Je to výprava, kterou si připravili společně rádcové
našeho oddílu a tak i když se akce zúčastní členové vedení, budou
jim spíše pomáhat a řídit se jejich pokyny.
Krom pozvánek je toto číslo, jako vždy, plné dalších zajímavých
článků a recenzí. Můžete si přečíst, jak se slaví Silvestr po skautsku a
velmi důležitý článek o tom, že budeme mít nová oddílová trička.
Nechybí tip na kulturní akci a článek o dění v naší republice, který
napsal Krtek. No a jak tomu bývá, je zde i Krtkova kuchařka. Přeji
příjemné počtení.
Sysel

V sobotu 12.ledna si půjdeme spolu
s holkama z třicítky zacvičit do
tělocvičny Salesiánského střediska
v Líšni. Budeme hrát spoustu
zábavných her a zároveň uděláme
něco pro svoje tělo☺
S sebou: sportovní oblečení, tenisky,
pití a 40Kč.
Sraz: 8.30 na tramvajové a autobusové zastávce Dělnický dům (v
tělocvičně budeme od 9 do 11 hod.)
Návrat posléze na Starou Osadu.
Na všechny se těší Libor a Týna

Pozvánka na oddílovou výpravu na Chlébské
18.-20.1.2013

Tento měsíc pojedeme na naší střediskovou
základnu na Chlébském, abychom se
zůčastnili slavného závodu Rallye PařížDakar. Všichni se můžete těšit na plno her a
napínavý závod, který však může vyhrát jen
jeden závodnický tým.
Sraz: 16:30 na Zvonařce
Návrat: 15:07 na Hlavní nádraží
S sebou: věci na výpravu(karimatka nemusí
být), jídlo na pátek a na sobotní snídani, 450
kč
Těší se Libor, Sova a Strom
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Oddílová soutěž aneb navrhni nový design oddílového trička
Určitě jste si všimly, že už dlouho máme stejné oddílové tričko. Tímto
oddíl vyhlašuje soutěž o nejhezčí návrh na nové tričko. Nebojte se
uplatnit váš výtvarnický talent, který určitě mnoho z vás má, a
navrhnout tričko
které bude nosit
celý oddíl. Své
návrhy můžete
odevzdávat na
příští oddílové
schůzce. Tak
chytněte
výtvarnickou slinu
a tvořte ☺
Zde máte místo na
vaše návrhy →
Pádík

Registrace
je potřeba zaplatit do 20.1.2013
550,- za jednoho
(1000,- za sourozence)
možno platit
• hotově- peníze dávat rádcům na
družinovce.
• na účet- číslo účtu: 215180811/0300 do zprávy pro příjemce
napište jméno a příjmení
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Vánoční Rychta
Pro mě začala už tím, že jsem musel spolu
Pádíkem dobíhat se skibobem v ruce na šalinu.
A v tu chvíli mi došlo, že letošní rychta bude
nezapomenutelná. Docela mi padla, když jsem
viděl, kolik se nás tam po roce zase sešlo a že si to
nikdo nenechá ujít. Po setmění jsme konečně
dorazili na místo. Jen co jsme opustili vlak, už jsem
ležel na zemi ve sněhu, protože mě Pádík shodil
ze skibobu.
Jak jsme dorazili na Severku, tak jsme se zabydleli
a chvíli na to šli spát, protože už byla skoro půlnoc.
Ráno potom co jsme vylezli ze spacáku a posnídali, jsme pobrali vše, na
čem se dalo jezdit, a vyrazili blbnout na svah na staré tábořiště. Až nás
to omrzelo, tak jsme pokračovali v putování. Jenže to nám po chvíli
překazil jeden myslivec, jelikož v okolí právě probíhal lov. Takže čelem
vzad a hledat jinou cestu. Došli jsme na bývalej slibák, kde jsme udělali
oheň. Po ohřátí ponožek a rukavic a pár topinek se vyrazilo zpět na
severku ale trochu jinou cestou.
No a pak cesta skončila a my vyrazili přímo ze svahu a to mi všichni co
tam byli, potvrdí, že to byla dost sranda. V chajdě bylo díky Stromovi a
Pádíkovi už teplo, takže to už byla pohodička.
Večer se hrál šprtec a ten byl taky pecka. Samozřejmě se už od začátku
sbíraly lotinky na závěrečnou tombolu, ve které jako obvykle super
ceny. Teď se musím omluvit, ale nějak jsem zapomněl, co se dělo první
půlku dne, ale večer se zapomenout nedá. Po pokroutkách pro zvířátka
následovala vinikajicí štědrovečerní večeře a rozdávání dárků.
Nevím jak to zvládli ale po té dobrotě se šlo na limbo, které vyhrál
Pádík s neuvěřitelnými 64 centimetry, čímž dostal poslední možné
lotinky a šlo se na tombolu. V té bylo od propisek až po hru hobit
neuvěřitelné množství suprových cen. No a já doufám, že stejně jako
tuto rychtu se nás tam zase sejde příští rok taková spousta.
Jocker
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Koně a divoká příroda Evropy a Afriky
Do konce měsíce probíhá v Brně neobyčejná výstava obrazů, které
namaloval pan Ludvík Kunc. Někteří z vás se s obrázky tohoto malíře
setkali v učebnicích biologie pro gymnázia, jiní žádnou takovou
učebnici nikdy v rukou nedrželi. Všem by se vám ovšem mohly líbit
obrazy zvířat, které
tvoří. Já sám jsem na
výstavu slyšel jen
samou chválu a
v nejbližších dnech se
na ni určitě půjdu
podívat. Neváhejte i
vy, vezměte
maminku, tatínka
dědečka nebo
kohokoliv jiného, kdo
má rád obrázky
přírody a vyražte!
Sysel

Ludvík Kunc (1934) se ve své umělecké tvorbě zaměřuje hlavně na
kresby a malby zvířat. V letech 1961-2005 pracoval v Zoo Ostrava, kde
se vedle výtvarné práce věnoval chovu, studiu a ochraně šelem zvláště
karpatského rysa ostrovida. O zvířatech a přírodě Karpat napsal několik
knih, ilustroval mnoho článků a knih.
Pořadatel výstavy: Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat,
Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno
Místo výstavy: Areál VFU Brno, Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno,
budova 32, Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat FVHE „
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Silvestrovská výprava Klubu přátel Junáka.
Byl krásný zimní den. Autobus 201 tiše svištěl bílou pustinou do Jedovnic.
Původně byl objednaný pro přepravu vrtulník, ale kvůli protestům Šaratické
družiny, která měla přistoupit ve Křtinách, se jelo jako vždy busem. První foto,
instruktáž
účastníků
a
prezence proběhla na hrázi
rybníka Olšovec. Bylo nás 13.
Ledovým kaňonem jsme
pokračovali
k Rudickému
propadání.
Zde
čekal
autojeřáb, kterým jsme měli
být spuštěni ve speciální kleci
do propasti. Započal sestup.
Vodopád burácel přímo na
naše hlavy. Naštěstí jsme
měli goretexové deštníky. Asi
po 80 metrech se klec začala
rychle točit a my jsne si
všimli, že z lana jeřábu padají kousky drátů a rez. Bylo to jasné, lano nemá
revizi. Zběsile jsme začali tahat za zvonek. Někteří stříleli ze svých Brauningů.
Jeřábníkovi došlo, že má něco dělat a tak dal zpětný chod. Cuklo to tak rychle,
že nám zhasly karbidky a nebezpečný plyn se začal šířit úzkou propastí.
Konečně, pamětní deska profesora Absolona a světlo. Krátká hádka
s jeřábníkem a my pochodujeme na Rudice, kde nám Eva a Vašek, místní
zpěváci, ukázali svůj větrný mlýn. Pak lesem na Habrůvku, krátké zatavení u
ohrady se slony, nebo nějakými jinými zvířaty, a již za zpěvu vánočních koled
pokračujeme k majestátní křtinské hospodě, která se tyčí hned vedle místního
kostela. Měli jsme objednaný stůl u okna. Svíčková, vepřové na paprice a další
místní speciality… Při sklenici dobrého moku hodnotíme výpravu a plánujeme
tu příští. Nemůžeme se dohodnout mezi Moskvou a Bankokem. Popřáli jsme
si pěkného Silvestra. Potom nás čekalo poslední překvapení. Ti, kteří nejlépe
křičeli oddílový pokřik, mohli za odměnu odletět do Brna vzducholodí.
Výprava se všem líbila.
Poznámka: Pád vzducholodi, která byla omylem sestřelena zábavní
pyrotechnikou, všichni přežili..Pro orientaci chirurgů při následném ošetření
účastníků výpravy skvěle posloužila fotografie pořízená na hrázi rybníka
Olšovec.
Zapsal: Permon
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Přechod Javorníků
Tak se rok s rokem sešel , přiblížil jeho konec, a členové vedení oddílu a
střediska (Pekoš, Karel, Permoník, Drajfus, Štěpán a biida) zase
zapřemýšleli, kam pojedou zažít trochu toho zimního dobordružství. Zvolili
jsme tu méně drastickou variantu, čili hřeben Javorníků, vedoucí od
severoslovenského města Čadca na jihozápad k české hranici. S ohledem
na povětrnostní podmínky, panující už celkem pravidelně v týdnu mezi
Vánocemi a Silvestrem se však výlet proměnil v celkem solidní kovbojku.
Začalo to už v Čadci na vlakovém nádraží, kdy Permoníkovi promokly boty.
V mírném dešti jsme vystoupali na hřeben, kde jsme se začali brodit
zbytky rozbředlého sněhu. Citelně se ochladilo a kromě bund jsme taky
brzo museli vytáhnou čelovky. První noc se spalo dobře, teploty kolem
nuly a zatažená obloha znamenají i ve stanu klidnou noc a dlouhý spánek.
Druhý den se opět oteplilo a my dál bojovali s rozbředlým sněhem. Tedy
až do odpolende, kdy se vyjasnilo a přituhlo. Jakmile se pak setmělo,
začala krutá zima, umocněná vyšší nadmořskou výškou, ve které jsme se
nacházeli. K rozdělání ohně ze zmrzlého dřeva, obsypaného ledovými
krystalky, které po sobě zanechala dopolení mlha, jsme kromě trochy
benzinu spotřebovali taky březovou kůru a celé dvojčíslo časopisu
Respekt, a i tak to bylo hodně těsně a trvalo to dlouho. Přesto jsme se
nakonec zahřáli, někteří si ohřáli i tu vodu v botech, a usnuli ve stanech.
Tentokrát teploty klesly snad až k mínus 15, takže spánek už tak vydatný
nebyl a ani ráno se do zmrzlých bot nikomu zrovna dvakrát nechtělo. Ale
Slunko nás brzo vyhnalo dál, a zmrzlou horskou krajinou jsme pokračovali
až na českou hranici,
odkud jsme sešli do
Velkých Karlovic. A
dál pak vlakem do
Brna. A další zimní
dobrodružství bylo
za námi!

Zapsal biida
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Politická vsuvka aneb trochu k volbě prezidenta
Jak jste si jistě všichni stačili všimnout, za pár dní,
respektive 11. a 12. ledna čeká Českou republiku přímá
volba prezidenta. Média jsou zpráv s touto tematikou
přehlcená. Sysel mě požádal, abych o tomto tématu
napsal nějaký článek, tak přeji příjemné a poučné
čtení.
Prvním zajímavým faktem je, že poprvé v naší historii
budou volit prezidenta ČR sami občané. Tomuto
procesu se říká přímá volba prezidenta. Doposud tomu
tak nebylo a prezidenta volili poslanci a senátoři parlamentu ČR. Samozřejmě,
že přímá volba vyvolala silnou kritiku z řad politiků i veřejnosti. Několik
názorů vám předvedu. Někteří lidé tvrdí, že volba dopadne skandálně a to
bude vinnou právě lidu, který volí nezodpovědně. Jako příklad uvádějí letošní
volby, kde levice drtivě převálcovala pravici. Dalším názorem, proč je přímá
volba špatná, je množství kandidátů. Dříve bylo běžné, že se o post prezidenta
ČR ucházelo pouze několik málo jedinců. Letos budou lidé vybírat z devíti
uchazečů a mělo jich být podstatně více. Ostatní nesplnili podmínku pro
nominaci – 50 000 podpisů od občanů. Neposlední důvod kritiky je ten, že
občané kandidáty neznají. Drtivá většina lidí zná své favority především
z předvolebních kampaní a z různých mediálních afér, které však mohly být
zmanipulované. Oproti tomu poslanci a senátoři, kteří volili prezidenty dříve,
volili v podstatě ze svých pracovních kolegů, tedy je víceméně dobře znali a
dokázali předpovídat, jak se na takovém postu budou chovat. V neposlední
řadě je faktem, že lid je velmi lehce zmanipulovatelný. O vítězi tudíž nemusí
rozhodovat jeho kvality, ale vliv médií a nejrůznějších kampaní a
zmanipulovaných a nastražených afér.
Na druhou stranu, žijeme v demokratickém státě (ať si každý říká, co chce, ale
je to tak), kde hlavní vliv na politické dění má sám lid (formou pravidelně
volených zástupců). Tedy i prezident, který má nemalou roli v politice (o tom
níže) by měl být volen lidmi, jako jejich nejvyšší zástupce.
Proč je volba prezidenta pro naši republiku tak důležitá? Prezident má
podstatný vliv na vývoj české i mezinárodní politiky. Není pouze figurkou (jak
se mnozí lidé chybně domývají), ale má spoustu privilegií a funkcí, které jsou
definovány ústavou (nejvyšším zákonem ČR). Tyto privilegia zde nemá cenu
vypisovat, je jich opravdu mnoho, ale například je vrchním velitelem
ozbrojených sil, může vracet zákony, jmenuje do funkcí spoustu lidí, včetně
ústavních soudců. Z hlediska mezinárodní politiky především a zaprvé
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reprezentuje náš stát. Málo který cizinec zná různé osobnosti naší vlasti, ale
daleko více lidí zná prezidenta Havla, méně již Klause. Také nutno dodat, že
prezident může být vzorem pro mnoho lidí v naší zemi (jak kladným, tak
záporným).
Nakonec bych chtěl napsat, že právo volit není jen právem a jakousi výsadou,
ale také naší (občanskou) povinností a příspěvkem k demokracii. Mnoho lidí si
stěžuje na to, jak se jim nelíbí naše politika a naši politici, ale když se jich
zeptáte, koho volili, odpoví, že nikoho. Ať se takoví lidé nediví, že Český stát
vypadá, jak vypadá (nemyšleno pozitivně ani záporně), když neprojevili svůj
názor při rozhodování o tom, jak to tu vypadat bude. Proto k volbám jděte a
svůj názor projevte. Je jedno koho budete volit, ale volte. A ti, kteří ještě volit
nemůžete, nezoufejte. I na vás přijde řada za rok či dva nebo za deset.
Krtek
Krtkova kuchařka – míchaná vajíčka se vzpomínkou na babičku
Pokud jste se v našem periodiku dostali až sem, zdravím vás u čtení naší
kuchařky. Opět jsem byl sám doma a měl jsem hlad. Kouknu do ledničky a
vidím pytlík domácích škvarků od tety a vzpomenu si na brzká zimní rána, kdy
mi babička, ještě jako malému vlčeti, podávala na snídaní míchaná vajíčka od
vlastních slepic smažená na sádle z prasete, které před pár dny zabila a často
do nich dávala škvarky z onoho chudáka vepře.
Budeme potřebovat na jednu porci: Tři vajíčka, škvarků podle chuti, kapku
mléka, půl velké cibule, sádlo, sůl, pepř a něco zeleného na ozdobu podle
chuti.
Příprava: Velmi jednoduché jídlo, které vyžaduje jen několik
málo minut. Na pánvi rozžhavíme sádlo a do něj nasypeme na
malé kousky nakrájenou půlku cibule a najemno nakrájené
škvarky. Chvíli smažíme na poloviční výkon. Mezitím si do
misky rozklepneme vajíčka a nalejeme tam opravdu
nepatrně mléka (zhruba 3 polévkové lžíce). Celé to
vidličkou promícháme tak, aby se rozblemcali žloutky a
vše se smíchalo. Jakmile nám začne cibule měknout,
nalejeme tam obsah misky a celé mícháme. Vše se
pak osolí a opepří podle chuti. Důkladně mícháme
asi tak 3-5 minut. Na talíři lze ozdobit snítkou petržele,
najemno nakrájenou pažitkou nebo mladou petrželovou natí.
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Na závěr bych chtěl napsat, že o pár let později, když už jsem byl velký skaut,
přejelo babičku auto, když šla dát kamarádce čerstvě nadojené kraví mléko.
Pachatel (pro mě vrah), který jel ve vesnici do zatáčky zakázanou rychlostí,
dostal pouze podmínku, která mu byla prezidentem na začátku letošního roku
odpuštěna. Proto opravdu choďte k volbám a rozhodněte si o hlavě státu
pečlivě.
Dobrou chuť přeje Krtek

Zprávičky ze střediska
- v prosinci jsme se přihlásili ke spolupořádání Svojsíkova závodu
na jaře 2013, zároveň doufáme, že všechny
naše družiny postaví závodní hlídku a budou
od svých rádců dobře připraveny
- proběhlo řádné vyúčtování provozních dotací
od MČ Židenice
- proběhla další brigáda na Chlébském
Štěpán, zást. vůdce střediska

Trapné ´´vtipy´´ trapáka Pekoše
Tatí !!! Proč se babička tak klepe ?? Nekecej a zvedni to na 380 voltů
!!!
Počítačový maniak vypráví kamarádům: „Přijdu domu a vidím mojí
manželku, úplně nahou a navíc s cizím chlapem v posteli. Podívali se
na mě a pohled v jejich očích byl tak posměšný až mě zamrazilo.
Zmocnila se mě strašná předtucha. Běžím k počítači a opravdu! Ty
svině mi změnili heslo!!!“
Felix Baumgartner 14. října 2012 seskočil z výšky 39 kilometrů čím
vytvořil světový rekord. Chuck Norris do té výšky vyskočil..
Tuhle jsem si všiml zvláštní věci u těch chlapů, co pořád vysedávají po
barech a hospodách. Našel jsem jen dva dobré důvody pro jejich
počínání. Buď nemají manželku, se kterou by byli doma... nebo mají.
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