Plán akcí na tento měsíc

Únor 2013

Nazdar bratři a sestro,
toto číslo Čáry Vlka vám přináší plán činností pro další pololetí. V něm
je zahrnuto nemálo sportovních aktivit a samozřejmě vícedenních
výprav, které mám ze všech akcí nejradši. Únor je v tomto trochu
výjimkou, protože víkendová výprava chybí.
Přesto se ale dočkáme víkendu po skautsku – je to víkend 22.-24.2, kdy
je každý den jedna akce a každá stojí za to. Zlí jazykové mi našeptávali,
že málo kdo se zúčastní tří akcí takhle za sebou. Já si naopak myslím, že
vyhradit si pátek, sobotu i neděli na tak různorodé oddílové akce je
dobrá volba. V pátek si půjdeme zaplavat. V sobotu potom s holkama
na karneval - ještě nikdy jsem na skautském karnevale nebyl, takže
jsem na tuto akci velmi zvědavý. Neděle je nakonec vyhrazena
jednodenní výpravě, protože každý skaut i vlče jistě ocení procházku
přírodou.
Na výpravu si samo sebou vezměte své skautské stezky. S vedením
jsme se shodli, že je dobré jejímu plnění věnovat více času i energie.
To, kolik bodů se vám ale podaří splnit, záleží hlavně na vás. My, kteří
jsme již oddílovou stezku dokončili, vám budeme držet palce :-) Užijte
si únor a jestli máte zítra volný večer, nenechte si ujít skautskou party
na Favale!
Sysel

6.2. Oddílová schůzka
7.2. Skautská diskotéka (Krtek)
8.-12.2. Jarní prázdniny – akce jen pro
vedení
22. 2. Plavání (Krtek – sportovní klub)
23.2. Karneval s 30. DBO- pro veřejnost
24.2. oddílová výprava (Pepek)
6.3. Oddílová schůzka
caryvlka@seznam.cz

Pozvánka na únorovou výpravu
I když je únor, tak krátký a jarní prázdniny nám ho skoro půlku
zaberou, nedokáže nás to zastavit. Proto se i v tomto měsíci vydáme
na výpravu. Bude to pouze jednodenní výprava, ale bude tak dobrá,
jako by trvala třeba týden. Fakt! Pojedeme se podívat do okolí
Veverské Bítýšky, hradu Veveří a zimní brněnské přehrady. Tak už
můžeme jen doufat, že nám počasí bude přát a sejdeme se v hojném
počtu.
POZOR: Kdo dojde, dostane bonbón, protože mám v pátek svátek.
Kdy: v neděli 24. února
Sraz: 9:15 na Staré osadě
Návrat: 18:00 na Starou osadu
S sebou: 2 jízdenky na MHD nebo šalinkartu, jídlo a pití na celý den,
skautský deník, teplé oblečení a boty na zimní jednodenní výpravu,
hodit se může teplý čaj v termosce a nějaké drobné kapesné
Cena: 50 Kč
Na všechny se těší Pepek.
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Velká skautská nealkoholická a nekuřácká diskotéka!
Brněnští skauti pořádají již 3. skautskou diskotéku. Tato diskotéka se
však liší od všech ostatních. Na této akci je zakázán
alkohol a tabákové výrobky (a další omamné látky).
Akce se pořádá na Favále 7.2. od 18:00. Vstupné je
50 kč. Pro prvních 30 příchozích je přichystán
dárek. Celý večer budou probíhat různé soutěže a
mezi tím zahraje DJ mnoho žánrově odlišných písní,
aby si každý přišel na své. Vstupné je od 13. let. Doufám, že
vás tam všechny potkám! Krtek

Sportovní klub a pozvánka na plavání
Tato pozvánka je pro všechny, kteří se chtějí vyřádit.
V našem oddíle byla mnoho let tradice sportů. Ovšem
hlavní aktivisti dospěli a chodí už sami do různých sportů
mimo skaut. Sysel mě tedy oslovil, jestli bychom nemohli
zase tuto tradici obnovit. Já jsem s chutí souhlasil a doufám, že i vás
nápad osloví a budete se mnou na Cvičení chodit. Co budeme hrát, se
vždy domluvíme předem na měsíc a budu vás informovat o všem zde,
v Čáry vlka, v měsíčním plánu cvičení. Těšit se můžete především na
fotbal, florbal, squash, box, plavání, nohejbal, basketbal, volejbal…
Bude záležet na vás a na ročním období. Pokud nepůjdeme někam na
bazén nebo do tělocvičny, bude vše zdarma. Cvičení budou bývat
v pravidelně v určité dny, zatím volím úterý od 17:00 na klubovně.
První cvičení ovšem proběhne na plaveckém stadionu na Kraví hoře
v pátek 22.2. Zde si budeme moci splnit body do stezky, jen tak si
zaplavat a pro lenochy jako já, je zde vířivka ☺
Sraz: 22.2. (pátek) 16:30 na České pod hodinami
S sebou: děti do 15 let 50Kč, nad 15 70-80Kč,
nevím přesně, jak nám to budou účtovat.
PLAVKY, RUČNÍK.
Návrat 18:30 tamtéž
Na plavání i na sportovní klub se těší Krtek a Desert
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1. ročník skautského Karnevalu pro širokou veřejnost, nejen
skautského původu ☺
Návod, jak se můžeš zúčastnit, této neopakovatelné nabídky:
1. Vymysli si kostým (pozor, cení se originalita, ale žůžo
může být i to, že se do něčeho
převlečeš, takže se rozhodně neboj).
2. Krok je mnohem jednoduší: přemluv
kamarády/ky/, ať do toho jdou taky, víc
lidí = víc zábavy, už od 4let může přijít
kdokoliv.
3. Vzít si do peněženky 20Kč (které
odevzdáš při vchodu do sálu) a zjisti si,
kdy ti jede autobus (zastávka Podlomní).
4. Dojít na sraz s kámošem.
5. Vystoupit na zastávce Podlomní a vydat se směr
klubovna – Bílá hora
(http://www.30dbo.cz/index.php?stranka=klubovna).
6. Dojít do sálu v sobotu23.2. upravit si kostým a začít ve
14.00 „pařit“.
7. Vyhrát alespoň 3 soutěže, třeba o nejlepší
kostým, či nějaký turnaj s „kokinkama“.
8. No a v 16.30 se s výhrami odebrat domů,
nebo pokud ti je víc než 8 let – můžeš se
překulit do klubovny, kde nás čeká spaní v klubovně
s tematickým programem. Madagaskar 3 (více info – jiná
pozvánka).
No, a pokud by měli rodiče nějaké nejasnosti, můžou se ozvat
Šmako na telefonním čísle 721160576.
Takže, pokud to všechno chápeš, nevidím problém v tom, že bys
neměl dojít!! Takže se mooooc těším! ☺

4

Oddílová výprava na Chlébské
V pátek 18.1. 2013 jsme se sešli na autobusovém nádraží na Zvonařce
a nedočkavě jsme čekali na příjezd našeho autobusu, přemýšlejíc, jaké
dobrodrůžo asi zažijeme", takhle nějak začala naše výprava na
Chlébské. Poté co jsme dojeli, šli jsme celkem hodinu k našemu
ubytování, z čehož polovina, po čem jsme šli, byl led. Jak jsme došli,
ubytovali jsme se do chatky, naskládali do kuchyně jídlo, pomalu se
uklidnili a šli spát.
Druhý den ráno jsme snědli všechno, co bylo na stole, rozdělili se do
dvou týmů, byli čilí a připraveni vyrazit na výlet. Ten jsme zahájili hrou
"trakaře" a pak jsme už konečně šli. Cestou, jsme narazili na památník,
nasvačili jsme se a zahráli si trrr. Za nejbližší vesnicí jsme si trochu
odpočali a vyrazili do lesíka. Po dlouhé cestě z kopce jsme zjistili, že
jsme šli špatně a tak jsme museli jít zase zpátky do kopce. Nakonec
jsme se vrátili zpátky živí a zdraví a vysíleni zapadli do postelí. Když se
všichni probudili už byl hotový guláš, na kterém jsme si moc pochutnali
a Martin trhl rekord v jezení chleba (snědl jich 7,5!) :D Večer jsme měli
organizované bitky, potom volnou činnost a pak jsme šli zase spát. :D
Ráno jsme si zabalili a šli na vlak. Až jsme dojeli do Brna na hlavas,
rozloučili jsme se a šli domů.
Tuhle výpravu jsem si opravdu užil a doufám, že ostatní taky.
Kevin
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, zástupce vůdce střediska
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Laser game
Ve středu 30.1.jsme se sešli v
16.40 na Hlavním nádraží.Jel s
námi Pepek a Sysel. Jeli jsme na
Hybešovu ulici kde je Laser Game.
Na místě jsme se rozdělili do týmůzelení:Pepek,Filip,Tom a já
(Kuba),červení:Sysel,Tonda,Čtverec a Martin.
Dostali jsme zajímavé vesty se zbraněmi. Začala hra,všichni jsme
běhali jak blázniví,a stříleli po nepřátelích.Po čtvrthodině hra
skončila.Vyhrál tým zelených.Na skóre byl nejlepší Pepek. Odjeli
jsme znovu na nádraží a pak domů. Podle mě to bylo super.
Kuba
Zajímavosti o 6. únoru
Ke každému datu se váže nějaká zajímavost či významné výročí. Ne
jinak tomu je v případě dneška. Přesně před pěti lety totiž začal v Číně
nový rok Zemské krysy. Ten je následkem typologie zvířat, která má
v Číně dlouholetou tradici, a která je rozdělena do dvanácti znamení.
Ta jsou dále ještě specificky rozdělena do lunárních cyklů. Soustava 60
let je v Číně doslova posvátná; tak máme například rok 1952, který je
rokem Vodního draka, rok 1964 je pak rokem Dřevěného draka atd...
Jedná se vždy o 5 základních
elementů, které se střídají po
dvanácti letech, až dosáhnou
zmíněných 60 let. A tak vždy
jednou za 60 let je to
například výjimečný rok
Ohnivého koně, kdy se Číňané
snaží o potomka mužského
rodu, neboť ten je pak
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předurčen ke kariéře u vojska, policie, bojového umění či sportovních
disciplín. Zato ženy narozené v tomto výjimečném roce nikdo nechce.
Mají je za příliš odbojné a málo poslušné muži, a tak shánějí těžce
ženicha… Jak to tak počítám, myslím, že jsem se narodila správně ;-)
Míša

Tělocvična 12.1.
Nazdar děcka! Jednu z prvních lednových sobot jsme se opět po
roce sešly s holkama v tělocvičně. Byly jsme v Salesiánském
středisku v Líšni, kde jsme pobyli asi 2 hodinky. Na rozehřání byla
tvrdá rozcvička a buldočci (začal jsem jako první buldog a
všechno jsem vyhrál). Jakmile jsme byli přehlceni této hry tak
jsme na odrágování dali „čárovou honičku.“ Nasledně jsme se
rozdělil na dvě části jedna hrála florbal a druhá týmovou
vybájenou. Po hře vybíjené, kde můj tým který vedla Janka od
holek vyhrál jsme připravili opičí
dráhu. Na této dráze exceloval
Martin a vyhrál odměnu v
podobě energetických bonbónů.
Konec se blížil, tak jsme udělali
závěrečné fotky a šli se domů
naobědvat. Pokud je vám líto, že
jste na této akci chyběli, tak
nezoufejte s Krtek jsme si pro
vás připravili „skautský
sportovní kroužek.“ :)

Jak jelen dvanácterák potkal stroma
Jednoho krásného dne, když si jelen dvanácterák vyklusával po lesní
pěšince a přeskakoval různá oka, nášlapné miny, jámy se žhavým
olejem a další pasti, které na něho ostatní zvířátka žertovně nastražila,
uviděl u cesty obrovského strom, který se tyčil do výšky snad sedmi
dvoupatrových autobusů Londýna a měl nohu
(kořen) skříplou v pasti na medvědy. Tak kolem
něho proběhl a pokračoval dál.
Za pár dní když sháněl šrot do Lesního sběru
sběrných surovin nasbíraných v lese, si vzpomněl na
stroma a řekl si, že ta past, ve které má nohu (kořen),
musí vážit alespoň šest kilo, a tudíž by z ní ve sběrně
mohlo patrně něco kápnout. Vrátil se na místo, kudy
před pár dny běžel a s údivem zjistil, že strom tam pořád
je. Na nic nečekal, vzal hever, past roztáhl, strčil na
vozík, kde už byla pořádná hromada šrotu, např.
jezevcova kyčel, kancova umělá noha, nebo hliníková
kola z myslivcova auta. Mimoděk tak uvolnil stroma ze sevření.
Už se chystal odejít, když najednou strom povídá: „Ty jsi jelen
dvanácterák, že?“ „Ano to jsem.“ Povídá jelen. „A tvé paroží je
vyhlášeno na míle daleko, že?“ „Ano, to je“ Povídá jelen. „A nebojíš se
o něj?“ „Bojím!“ Povídá jelen. „ Za to že jsi mě vysvobodil, budu ode
dneška tebe i tvé paroží chránit před každým nebezpečím, kromě
myslivců, povodní, sucha, predátorů, hladu, hlodavců a savců, jinak
přede vším.“ Jelen nevěděl co má odpovědět tak řekl jenom: „tak jo.“
A od té doby chránil strom jelena dvanácteráka, jehož paroží bylo na
míle vyhlášeno svojí košatostí, všude kam se jelen hnul. A jelen
nevěděl jak mu říct, že mu hrozně vadí, že za ním strom pořád leze.
A strom nevěděl jak jelenovi říct, že ho to hlídání vůbec nebaví a chce
jít domů.
Převzaté historky od Lauera. Zapsal Pádík

Desert

7

8

Trapné vtipy trapného trapáka Pekoše
HÁDAJÍ SE:
wikipedie:já znám všechno
google:já najdu všechno
facebook: já znám všechny
internet: bez země byste byly všichni namydlení
elektřina:no tak se uklidníme jo!?
Jde takhle opilec z hospody, motá se šíleně, najednou se mu udělá
hrozně zle, opře se o zeď a začne blít.Po chvíli přiběhne odněkud pes
a začne ty zvratky očuchávat. Opilec se podívá dolů a
říká: Sakra, to by mě zajímalo, kdy jsem sežral toho
psa.

Potkají se dvě kočky.
Jedna povídá: „Ahoj!“ A druhá na to: „Mé!“
„Co blbneš?“ „No co, učím se cizí
jazyky.“
Víte,z čeho vznikl člověk??? Ze švestky.
Ze švestky je totiž slivovica a ze slivovice je opica a z opice je člověk!!

Na stavbě:

Plán činností pro Jaro 2013
Únor:
6.2. Oddílová schůzka
7.2. Skautská diskotéka (Krtek)
8.-12.2. Jarní prázdniny – akce jen pro vedení
22. 2. Plavání (Krtek – sportovní klub)
23.2. Karneval s 30. DBO- pro veřejnost
24.2. oddílová výprava (Pepek)
Březen:
1.-3.3. Roverská výprava – akce jen pro členy roverského kmene
6.3. Oddílová schůzka
22.-24.3. Oddílová výprava
návštěva kina – termín se stanoví dle programu kin
Duben:
3.4. Oddílová schůzka
Oddílová výprava s 1. dívčím oddílem (Sysel)
kulturní akce – termín se stanoví dle programu kulturních institucí
Květen:
1.5. Oddílová schůzka
3.-4.5. Svojsíkovy závody – akce jen pro skauty
12.5. Závod vlčat a světlušek – akce jen pro vlčata (Strom, pro Sysel a Dezert)
18.-19. Oddílová cyklovýprava (Petrák)

Šéfe, zlomila se mi lopata! Tak se opři o míchačku!
Vyprávějí si dva doktoři o svých pacientech. "Teda, člověče, my tu teï
máme jednoho, ten má snad všechny nakažlivý nemoci... Tak jsme ho
dali na samotku a dostává palačinky, bramboráky a lívance."
"Neblbni," žasne kolega, "to pomáhá?"

Červen:
1.6. Dětský den
2.6. Úklid Bílé hory
5.6. Oddílová schůzka
21.-23.6. Softbalová a plavací výprava

"Nepomáhá, ale dá se to podstrčit pode dveřmi!"
13.7.-3.8. Letní tábor Kostelní Myslová
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