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8.1. První oddílová schůzka roku 2014

Pozvánka na vánoční výpravu 12. – 15. 12. 2013
Milý současně aktivní i aktivně
pasivní bratři, nováčci i staří
kmeti! J

Nazdar bratři a sestro,
ve městech už jsou často rozsvíceny vánoční stromy a my se tak
můžeme těšit na Vánoce. Ve skautu je oslavíme na vánoční výpravě,
kde by neměl nikdo chybět – tato výprava je totiž už příští týden a
takže mi asi dáte za pravdu, že už je i na čase, shánět drobné dárečky
pro kamarády a procvičovat nejznámější koledy. Vedení mezi tím pilně
pracuje na přípravě tradičních vánočních aktivit i nových a neotřelých
her.
V tomto čísle Čáry Vlka se krom pozvánky na Vánoce dočtete i o
uplynulých akcích, které jsme podnikli v listopadu. Sběratelská akce i
výprava do Kroměříže byly nanejvýš zdařilé akce a tak pročíst si zápis
bude jistě jejich příjemné připomenutí. Jen si tak říkám, že by příští
výpravy měly ještě jakési kouzlo navíc, kdyby se jich zúčastnilo více
vlčat z naší, dnes již velmi početné, družiny čápů. Ale takové úvahy teď
nechám úvahami a všem čtenářům našeho oddílového časopisu
popřeji příjemný zbytek tohoto roku a moc hezké Vánoce!

Rok se s rokem sešel a tradiční
vánoční výprava se přiblížila.
Určitě si ji nenechej ujít, protože
na Tebe čeká spousta skvělých
her, tradic, akčních výletů plných
bobování a koulování a v
neposlední řadě návštěva kolébky
automobilu Tatra – města
Kopřivnice. Pojedeme totiž do malebného městečka Nový Jičín,
kde bude spát na skautské základně novojičínských skautů.
Kdy: vánoční výpravě jistě stojí věnovat o trochu více času, než
výpravám klasickým, proto se na ni vydáme již ve čtvrtek – tímto
bychom rádi požádali rodiče, aby omluvili své děti z páteční
výuky ve škole. V případě zájmu jsme ochotni vystavit potvrzení
se střediskovým razítkem, že se jedná o skautskou výchovnou
akci.
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Sraz: ve čtvrtek 12.12. v 16,30 na hlavním vlakovém nádraží (v
hale napravo za vstupními dveřmi)
Návrat: v neděli 15.12. v 15,00 na hlavním vlakovém nádraží
Cena výpravy: 500Kč (výprava bude dotovaná střediskem)

3 – a Věda o pavoucích se nazývá arachnologie
4 – c U velkých chlupatých pavouků, které můžeme chovat v
teráriu, často dochází k tomu, že si pavouk při vyrušení vykopává
ostré chloupky ze zadečku. Chovateli se pak mohou zasekat do
ruky a způsobovat nepříjemné svědění.

S sebou: karimatka, spacák, přezůvky, pekáč na sáňkování, KROJ,
oddílové tričko, uzlovačka, 1 dárek pro anonymního kamaráda +
libovolné množství dárků pro ostatní kamarády, CUKROVÍ, teplé
oblečení na výlet za sněhem, nepromokavé boty a zásoba
ponožek, rukavice a čepice, pokroutky pro zvířátka (jablko,
mrkvička, starý chléb,…), čtvrteční večeře a páteční snídaně,
toaletní papír, baterka, ešus a lžička, hygienické potřeby, papír a
tužka, skautská stezka, oblíbený hudební nástroj, KPZ a další věci
potřebné na výpravu. Letos není potřeba brát ozdoby na
stromeček J.

Sysel

Těší se na vás Sysel (723 518 128) a Míšenka (723 502 934)

Kvíz o pavoucích – správné odpovědi
S pavouky se každý skaut často potkává nejen na ulici, louce, v
lese, ale v tyto chladné dny hlavně v našich domovech – v
koutech, sklepech nebo spížích. V minulém čísle Čáry Vlka se
objevil kvíz, který se týkal pavouků, a já bych nyní rád odhalil
správné odpovědi. Tedy vážený čtenáři, hle:
1 – a Každý pavouk má osm nohou.

2 – c Pavouci svoji ulovenou kořist vysávají, jako člověk
v baru vysává objednaný koktejl.
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Výprava do Kroměříže 15. - 17. Listopadu

Sběratelská akce 23. Listopadu

Sešli jsme se v pátek 15. listopadu
na hlavasu v docela hojném počtu
a po vybrání peněz a tak dále jsme
konečně odešli na nástupiště a
namačkali se do vlaku, který byl
opravdu hodně naplněn ☺. Po
přestupu v Kojetíně nás vlak
konečně dovezl do Kroměříže, kde
jsme museli ještě chvíli jít na
místní skautskou základnu. Ubytovali jsme se, byl to fakt luxus,
měli i matrace. Pak přišlo na řadu seznamování, protože
krkolomná jména holek jsme od přepadu už dávno zapomněli.
Taky jsme se na židlích bez vydání jakéhokoli zvuku řadili podle
váhy, výšky, věku atd. V sobotu po rozcvičce a snídani nám bylo
řečeno, že zde, na divokém západě se bude stavět saloooooon,
takže jsme se vydali na výpravu do okolí sehnat nějaké ty dolary
na útratu. Šli jsme okolo bažantí farmy a místních rybníků.
Obědvali jsme fazole, které ale byly schované a museli jsme si je
najít. Po návratu nás vedení ještě vyhnalo na podle mě docela
nudná, ale aspoň jsme se nasmáli. A po večeři jsme konečně
mohli do salooooonu utratit své dolary za různé drinky a jídlo.
Ten den jsme šli spát opravdu hodně pozdě, a taky že se nám
ráno nechtělo moc vstávat. Poslední den dopoledne jsme ještě
šli do zámecké zahrady se projít vyfotit, vylézt na strom (že
Sysle!!), a tak různě. Nakonec jsme si zahráli ještě dvě hry, a
ukončili výpravu svými pokřiky. Rozdali jsme si nálepky a šli jsme
na vlak. Super výprava, mělo by jich být víc.

Sběratelská akce se uskutečnila v sobotu 23.11 v sále pod Bílou
horou. Každý sběratel si zde obsadil stoleček a vyskládal na něj
všechny svoje sbírky. Ani jsem se nestačil divit, kolik jich
bylo!! Neuvěřitelné množství známek z ČR, ale i zahraničí, špunty
od vína, pokémoni, výstavka ploštic, staré jízdenky a peníze
všech dob a snad i všech zemí, různé druhy sirek, druhy
karimatek, čepice s různými plackami, deník, ve kterém jste našli
i papuči z jedné akce, ale taky ani nechyběla VELKÁ sbírka pivních
tácků a mnoho dalších a dalších sbírek.
Každý sběratel měl pro nás připravenou malou přednášku o tom,
jak dlouho svoji sbírku sbírá a čeho si nejvíce cení. Nechyběla
taky ani tradiční hra židličkovaná. Ke konci prohlídky všech sbírek
bylo asi 10 minut na hlasování. Hlasovali jak sběratelé, tak i lidé,
kteří se na sbírku přišli jen podívat, včetně rodičů. Hlasování bylo
rozděleno do kategorií: nejroztomilejší, nejoriginálnější,
nejvzácnější, nejkrásnější, nejhustější a padla mi brada (Ta mi
padla, když jsem viděl deník, ve kterém byli zápisy z akcí a taky
papuče, kterou holky šily na nějaké té akci)
Na konec celé akce bylo vyhodnocení, divadlo, které si pro nás
připravili: Míša,
Pádík, Kevin a Vajco
a občerstvení na
závěr.
Akce se mi líbila a
těším se na další
sběratelskou akci.

Matěj
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Registrace na rok 2014
Milí skauti, vlčata, rodiče. Jako každý rok v prosinci, přichází čas
placení členských příspěvků. Za jednoho člena činí příspěvek 550
kč, v případě, že máte
ve středisku
sourozence (tj. i ti,
kteří mají sestru u
holek ve třicítce),
platíte dohromady
1000 kč.
V ceně je i předplatné
časopisu Skaut na
celý rok.
Příspěvky se posílají
na bankovní účet
oddílu. Kdo nemá
možnost zaslat peníze na účet, přinese je na družinovou schůzku
svému rádci.
číslo účtu: 215180811/0300
var. symbol: 94 a datum narození. Příklad když budete mít datum
narození 25. Března 1997 tak v.s. bude 9425031997

do zprávy pro příjemce prosím ještě napište jméno a příjmení.
Libor
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