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Nazdar bratři a sestry,

Máme za sebou květen – měsíc nejrůznějšími akcemi nacpaný
až k prasknutí. Užili jsme si pobyt v probuzené jarní přírodě na stanových
výpravách, vlčata získala skvělá umístění na Závodech vlčat a světlušek,
za což jim musím pogratulovat a minulý víkend jsem se již po třinácté (!)
potkali na Juliánovském náměstí a v počtu téměř tří set účastníků oslavili
Den dětí. Jenže jsme se ani nenadáli a jaro je pryč. Léto už jej
nemilosrdně vyhnalo a vyhání i nás – ze školních lavic zpět do přírody.
A brzo se do ní vydáme. Ještě v červnu vyjedeme na poslední výpravu
v tomto školním roce, opět pod stany a připravíme se tak na letní tábor.
Na ten vyrazíme už v polovině července a na následujících stránkách
se konečně dozvíte, v jakém duchu letošní tábor prožijeme. Máte
se na co těšit, já už se nemůžu dočkat. Tak Vám všem přeju úspěšné
zakončení školního roku (a gratuluji našim čerstvým maturantům
Martinovi a Kevinovi!), vidíme se na výpravě a na táboře!
Boro

Plán akcí na červen a léto:


6. 6. Oddílová schůzka



6. 6. Schůzka pro rodiče



9. 6. Brigáda na Chlébském



22. – 24. 6. Před-táborová výprava



30. 6. Stavěčka tábora



13. 7. Odevzdání zavazadel na tábor



14. 7. – 4. 8. Tábor – vlčata



21. 7. – 4. 8. Tábor – vlčata



25. 8. Bouračka tábora

Keltové v Kostelní Myslové
Chceš zjistit, jaké to je žít v oppidu? Chceš se svou družinou vyrážet na
válečné výpravy a lovit poklady neprobádaných krajů? Rád by ses
dozvěděl o prastarých tajemstvích moudrých druidů? Víš, jaký dar skýtá
kotel boha Dagdy a jak velkou moc Ti může propůjčit Lugovo kopí, pokud
ho získáš?
Vydej se letos na tábor do Kostelní Myslové, staň se obávaným
keltským bojovníkem, před kterým se bude třást strachy i samotný
Řím, a spolu se svým kmenem si vydobyj věčnou slávu!
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Závěrečné informace o táboře
Všechny důležité informace k táboru jsme Vám sdělovali postupně
v posledních dvou číslech Čáry Vlka. Teď už tedy jen pár posledních
údajů:
Předání zavazadel proběhne den před odjezdem na tábor, tedy 13. 7.
(termín platí i pro vlčata!), u garáže Na Lukách 35 mezi 18. a 19
hodinou. Odevzdávají se veškerá zavazadla a jízdní kola kromě malého
batůžku na cestu. Vše bude dalšího dne převezeno hromadně na
tábořiště (transport kol a zavazadel je v ceně tábora). Věci by proto
měly být dobře zabaleny v kufru a velkém turistickém batohu, který na
táboře bude také každý potřebovat.
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Odjezd na tábor a návrat:
Skauti odjíždějící na tábor 14. 7. se sejdou v 7 hodin před budovou
Hlavního nádraží. Vlčata budou mít sraz 21. 7. ve stejný čas na stejném
místě.
Zpět se z tábora vrátíme společně a to 4. 8. ve 12:30 na Hlavní nádraží.

Připomínám také odevzdání lékařské dokumentace (prohlášení o
bezinfekčnosti, potvrzení zdravotní způsobilosti dítěte a kopii kartičky
pojištěnce) a veškeré léky, které Váš syn užívá v den odjezdu.

Tábory a pojištění
Všichni už se začínáme těšit na léto, koupání, výpravy pod stany, tábory
a další dobrodružství. Při všech těch zážitcích a výzvách však nesmíme
zapomínat na nejrůznější rizika a snažit se chovat co nejrozumněji. I přes
největší opatrnost nebezpečí škody nebo úrazu nejde nikdy vyloučit.
S dostatečným předstihem tak informujeme zejména rodiče o pojištění
dětí a vedoucích, které zajišťuje naše organizace plošně:

Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu

Pojištění odpovědnosti kryje škody způsobené třetím osobám v rámci
činnosti Junáka či jeho organizačních jednotek a to včetně škod
vzniklých zanedbáním náležitého dohledu na osobou, která byla
svěřena do péče.
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Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na movité
věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti,
a na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou
pojištěný oprávněně užívá.

Nově jsou do pojištění zahrnuty také škody na motorových vozidlech
s limitem 50 000 Kč na jednu pojistnou událost pro jednoho pojištěného.

Pojištěné osoby jsou vedoucí organizačních jednotek, vedoucí oddílů
mladších členů a jejich zástupci, oddíloví rádci a vedoucí táborů
a v našem středisku navíc všichni členové nad 15 let.

Úrazové pojištění

Z pojištění poskytne pojišťovna finanční náhradu za tělesné poškození,
ke kterému dojde následkem úrazu, a to při všech aktivitách pořádaných
organizační jednotkou Junáka schůzky, výpravy, tábory a podobně).
Pojištění platí pro všechny účastníky (členy i nečleny). Bližší podmínky
pojistných smluv naleznete na www.krizovatka.skaut.cz (Řízení
střediska - pojištění). Uvedené pojištění nebrání tomu, aby rodiče
sjednali svým dětem individuální připojištění, což necháváme na jejich
úvaze. Doufáme, že se stejně jako v předchozích letech nic závažného
nestane a všichni budeme vzpomínat jen na skvělé zážitky.

Štěpán
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Předtáborová výprava 22. - 24. 6.
Je to tady, o víkendu 22. - 24. 6.
se vydáme poznat kulturu
obávaných bojovníků, dávného
kmene Keltů. Účastí na výpravě
se k vám dostanou cenné
informace, potřebné (nejen) na
táboře. Podíváme se do krásné
přírody Beskyd, zjistíme, jak
Keltové žili, bojovali a mnohé
další.
Sraz: v pátek 22. 6. na Hlavním
nádraží v 15.40
Návrat: v neděli 24. 6. tamtéž v 15.00
Cena: 330 kč
S sebou: spacák, karimatku, ešus, nůž, pevné boty, pláštěnku,
tábornické vybavení, oblečení dle počasí, jídlo na pátek, buchta na
snídani, jablko, 1,5l vody, lžíci, baterku.
VŠECHNY VĚCI ZABALENÉ DO JEDNOHO ZAVAZADLA (BATOHU)!
Na všechny se těší Dubínek (606 202 744), Boro a další.
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Pozvánka na stavěčku a bouračku tábora
Každý rok je nutné postavit náš tábor u Kostelní Myslové tak, aby
fungoval celé prázdniny. Obě akce jsou velice příjemné, protože tábor
postavíme během jednoho dne a stejně rychle ho i zbouráme. Času na
odpočinek je tedy dostatek Kdo může, prosím přijeďte a pomozte nám.
Stavěčka (sobota 30. 6. 2018):
- odjezd buď 29. 6. samostatně auty nebo 30. 6. ráno;
- jídlo a pití zajištěno, proplácení benzínu také (v případě využití celého
auta);
- návrat 30. 6. večer.
Bouračka (sobota 25. 8. 2018):
-

odjezd 25. 6. 2018 brzo ráno, návrat večer.

Koordinace odjezdu a účasti bude mít na starosti Permoník (Jakub
Trávníček, tel. 605 285 918, e-mail: jakub.trav@gmail.com).
Zváni jsou i rodiče a samozřejmě všichni skauti. Pište nebo volejte
prosím Permoníkovi.

Pozvánka na brigádu na Chlébském 9. 6.
Naši střediskovou základnu jistě znáte z oddílových výprav. Často na ni
jezdíme a vždy si tam užijeme spoustu zábavy. Aby tomu tak mohlo být
i dále, je potřeba základnu udržovat. Proto jednou za čas středisko
zorganizuje brigády, na které společně odvedeme potřebnou práci
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k údržbě Chlébského. Tentokrát se na brigádu vydáme v sobotu 9.
června a jsou na ni zváni všichni rodiče i členové oddílu.
Společný odjezd z Brna bude v 8 hodin ráno. Na Chlébském nás čeká
práce všeho druhu - kácení stromů a řezání dřeva, opravy inventáře,
montáž nábytku, úklid, elektroinstalace, instalatéřina, malování
pokojů... Je tu možnost přenocovat a přijet už v pátek nebo odjet až v
neděli a spojit brigádu s odpočinkem v přírodě.
Pokud si budete chtít udělat příjemnou sobotu v přírodu spojenou
s aktivním odpočinkem, přidejte se k nám! Koordinaci brigády má na
starost Přeceda (tel. 725 817 041), proto se s dotazy obracejte na něj.

Puťák v pojetí Mordorově aneb zápis z květnové výpravy vlčat
Měli jsme sraz v pátek po obědě před vlakovým nádražím. Sešlo se nás
více, než se nás přihlásilo, ale byla aspoň sranda. Bohužel jsme spali ve
třech stanech a chudák Matěj spal venku.
Z Brna nás odvezl vlak a vystoupili jsme v Zaječí. Cestou jsme spřádali
plány, co vše budeme provádět.

Když jsme vystoupili, museli jsme ještě počkat na autobus, který nás
odvezl dále od civilizace (prý ať není slyšet v noci náš křik). Cesta byla
dlouhá, po vystoupení z autobusu nás přepadl hlad, tak jsme rozdělali
svačiny od našich drahých rodičů. Pak se pokračovalo dále v cestě, jen
teď už po svých nohách. Šli jsme na rozhlednu Slunečná. Tam na nás
čekali rodiče jednoho z nás.. museli… Dovezli nám další stan, jinak by
nás pod širým nebem spalo daleko více. Pak už nám nic nebránilo v cestě
do lesa a za dobrodružstvím. Jelikož nám všechno trvá, museli jsme už
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pomalu ale jistě hledat plácek na přenocování a stavět stany. Ke konci
dne jsme už byli tak unavení, že nám ani Joker, nebo někdo jiný, nemusel
vykládat pohádky před spaním a usnuli jsme jako nemluvňata.
Ráno jsme nedočkáním nemohli dospat a jako ranní ptáčata vstávali
hodně brzy, prý bylo kolem šesté. Ke snídani jsme si navzájem
ochutnávali buchty a budeme muset na schůzce hlasovat, které byly
nejlepší…Ty se budou péct ve velkém množství na každou výpravu! Pak
nás nečekalo nic jiného, než se zamotat do stanu, plachet, tyček a
spousty špagátu…. (rozumějte: sbalit stany) A hurá na další rozhlednu!
Cestou jsme rušili veškeré zvířectvo naším zpěvem. Mám kocábku
náram náram náram…. Mám kocábku náram, náramnou… Teda až na tu
srnku, co si s námi asi chtěla udělat selfíčko, jinak si nedovedu vysvětlit,
že neutekla. Pak jsme se vydali do ptačí rezervace, kde jako správní
sokoli jsme chtěli založit výškový tábor. Taky jsme pozorovali systém
fotopastí, zajímavá věc. Pak nás opět čekal hlavolam ve stylu stavění
stanů. I tentokrát se to povedlo. Pak za odměnu, jsme si šli zahrát Trrrr
na týmy Severáci, Kopáci a Fredý. Pak jsme šli celí znavení hledat klacky
na oheň. Matěj nám koupil špekáčky, skoro jako véča ve
čtyřhvězdičkové restauraci! Tímto děkujeme, Matěji, příště Ti dám o
řízek navíc. Štěcpan si myslí, že asi moc hezký není, tak si dal špekáček
spálený skoro na uhel, prý na krásu. Pak proběhl druhý test výdrže
stanů, je to dobrý, ráno stály.

Ráno jsme udělali nedobrovolný budíček Jokerovi. Cvičili jsme hlasivky
a jemu to neladilo do snů. Tak jsme mu trochu znepříjemnili ráno. A on
nám pak dopoledne.. Domluvil se s počasím a zařídil takový hic, že každý
krok nám přišel jak tisíc kroků. S radostí jsme uvítali zprávu, že jsme
dorazili na Čejč a to je naše cílová stanice!!!! Tak hurá na vlak, přestoupit
v Zaječí a juchů do Brna!!!
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Nohy mě už přestaly bolet, stany se vyvětraly, boty vysmrádly, tak se
těším na další výpravu!!!
S pozdravem, Váš Mordor
Děkuji Jokerovi a Matějovi, že to s námi vydrželi a nikde nás nenechali, i
když příležitostí měli hodně.

Zápis z květnové výpravy skautů
V pátek 27.5 17:00 jsme se sešli na Hl. nádraží a pod vedením Čtverce
vyrazili vlakem do Šakvic. Po cestě jsme hráli různé hry. První noc jsme
se ubytovali v roubence u čtvercových rodičů. Ráno po rozcvičce nás
čekal hrnec kakaa, posnídali jsme z vlastních zásob a vyrazili do nových
mlýnů, kde nás čekal Dubínek. Společně jsme se vydali na zámek Lednice
a po cestě jsme hráli hru, kde nás přepadávali mutanti a Elektra.
Když Čtverec nebo Dubínek zakřičeli mutanti, museli jsme se do deseti
vteřin schovat, aby nás vedoucí neviděli, když zakřičeli Elektra, museli
jsme do deseti vteřin vylézt do výšky alespoň půl metru nad zemí. Druhá
hra byla v malé zřícenině, kterou jsme po cestě našli byla to hra o tom,
že jsme se rozdělili na dva týmy a vzali karimatky jako zbraně a jeden
z týmu měl hadráky a mohl je házet.
Na zámku Lednici jsme dali pauzu na oběd. Pak jsme se vydali na Janův
hrad, kde čekal problém, a to že došla voda. Dubínek se Čtvercem
usoudili, že najdeme místo na stany a oni dva půjdou pro vodu, a taky
se tak stalo.
V neděli ráno po rozcvičce jsme se vydali do Podivína na vlak. Po cestě
jsme hráli finální hru, která byla o tom, že jsme plnili úkoly pro
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obchodníka a dostávali jsme protiradiační obleky ve formě šátků,
se kterými jsme museli jít do radioaktivní zóny a ukrást disk.
Když jsme dorazili do Brna na Hl.nádraží, zakřičeli jsme pokřik a šli domů.
Čtvereček

Honba za pokladem
Sešli jsme se v sobotu 19. 5. v 9:00 u Dělňáku, v celkovém počtu 11 osob.
Z Dělňáku jsme jeli autobusem 58 na líšeňský hřbitov. Odtud jsme pěšky
lesem pokračovali dále do Mariánského údolí. Cestou jsme se rozdělili
na dvě družinky, které spolu v různých menším hrách a soutěžích
soupeřily a snažily se získat co nejvíce bodů. Než jsme došli do
Mariánského údolí, zasoutěžili jsme si celkem třikrát. Nejdříve se luštila
morseovka, potom se kluci měli co nejlépe schovat a nakonec byla
poznávačka rostlin. Z Mariánského údolí jsme vyrazili dále k Ochozským
jeskyním, kde měla být hlavní hra a také pauza na oběd. Dojít k jeskyním
se nám ale nepovedlo, protože ani ne kilometr před cílem se spustila
obrovská bouřka. Ten den byla bouřka a déšť v širokém okolí Brna, my
jsme ale vyfasovali velký bonus. Tím bonusem mám na mysli krupobití
(jakoby jen obyčejný liják nestačil). Po rychlé poradě pod stromem jsme
se proto rozhodli výpravu zkrátit a dojít na blízkou autobusovou
zastávku. Tam jsme se převlékli do suchého a rozdělili si poklad, který
měl Dan u sebe v batohu. Následně jsme, celí promočení a umazaní,
nastoupili do autobusu a odjeli do Brna.
Shrnutí: Bez té bouřky by to byl super výlet, ale počasí někdy holt
nepřeje.

Vanad
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Zápis ze Závodu vlčat a světlušek
V sobotu 5. května jsme se my Káňata a taky Čápi účastnili závodu vlčat
a světlušek. Konal se na Bažantnici v Žebětíně. Ráno jsme se sešli u
Dělňáku. Za Káňata Já, Pert, Martin Havránek, Šimon, Martin Karásek, a
Maty Brabec. Za Čápy Štěpán, Honza, Adam....a dál nevím. Šli jsme na
Otakara Ševčíka, jeli jsme 84 na Mendlák a od tam 52 do Žebětína a pak
pěcha na Bažantnici.
Když přišly ostatní oddíly, tak se zahájil závod a my jsem šli první.
Pamatuju si např. disciplínu, kdy jsem si vzal Perta na záda a museli jsme
sundat ze stromu obálku, ze které jsme si vytáhli zvířata. Ta jsme pak
museli přiřadit na tabuli k místu, kde se vyskytují. Na dalším stanovišti
jsme měli ošetřovat zraněné, jeden měl naražený kotník a tekla mu krev
z nosu, předklonili jsme mu hlavu a strčili mu do nosní dírky mokrý
kapesník. Na nohu jsme mu dali obinadlo a studený obklad. Druhého
píchla včela a měl odřenou ruku, vše jsme správně ošetřili a šli jsme dál.
Také jsme na jednom ze stanovišť museli správně na kroj umístit
nášivky. Celkem bylo asi 12 stanovišť. Ještě si pamatuju, že jsme měli
určit, jak se na mapě vyznačují různá místa, třeba kostel, zřícenina,
koleje, řeka atd.
Umístili jsme se na 4. místě ze všech Vlčat a Čápi na 8. Za odměnu jsme
si mohli vybrat různé věci. Např. míč, batoh nebo baterku, já si vybral
míč. Pak už jsme jeli na klubovnu, kde jsme to oslavili špekáčkama a
kofolou. Po večeři jsme si mohli hrát s frisbee a míčem, hráli jsme vybišu.
Asi tak kolem 11 byla večerka a šlo se spát. Ráno jsme si dali k snídani
buchty a ještě jsme si zahráli v kruhu přetahovanou kolem otevřené
flašky s vodou. Pak se kolem 9 šlo domů. Byla to super akce.
PS: Jestli někdo najde kroj i se šátkem, tak je můj, díkec Plameňák.
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Zápis z Re-Texu
RE-TEX (odvozeno z REcyklace TEXtilu) byla akce uskutečněná 19. 5. v
našem areálu. Touto dobou měli skauti výlet, který organizoval Dan,
takže účast od nás se neočekávala velká. Podstatou akce bylo upozornit
na problémy spojené s textilním průmyslem a oblečením. Celou akci
organizovala Šimi, Lemon a poměrně velký podpůrný tým skautů i
neskautů. Nahoře u klubovny byla pověšená série plakátů od Skautů
NaZemi, na kterých byly popsány podmínky lidí pracujících v průmyslu
zpracování kůže v Asii. Za celou dobu akce proběhlo několik přednášek
a promítání, na kterých se bezpochyby dalo dozvědět spoustu informací
k tématu. Na hřišti bylo původně rozmístěno několik stanovišť, kde si
návštěvníci mohli například nabatikovat tričko nebo se naučit
podomácku vyrábět ekologické mycí prostředky, ale musely se zrušit,
protože začalo pršet a už bohužel nebyly obnoveny.
Akci zakončila módní přehlídka, kde holky z družiny Konvalinek a
organizátorky předvedly modely vyrobené ze starého oblečení.
Akce dle mě byla z hlediska konceptu povedená, jako problém jsem ale
viděl malou návštěvnost. Přes ohromnou velikost organizačního týmu
to moc nebylo vidět, ale opravdu moc lidí nedošlo. Doufám, že na další
podobnou akci přijde lidí více a že se počasí vydaří lépe.
Matěj

Zápis z prvního setkání Klubu přátel Junáka
V neděli 20. května proběhlo úvodní setkání Klubu přátel junáka. Cílem
bylo oslovit hlavně rodiče a bývalé členy oddílů a přizvat je k bližší
spolupráci. Pro zhruba 25 příchozích byly připraveny historické kroniky,
skautské časopisy, prezentace o středisku a jeho plánech do budoucna,
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promítání fotek, občerstvení a hlavně pohodová atmosféra. Příští akce
Klubu v podobném duchu bude na podzim, do té doby budeme rádi,
když nám příznivci pomůžou se stavbou (30. 6.) a bouráním (25. 8.)
tábora.
Vilém

Zápis z Dětského dne
Již po třinácté naše středisko organizovalo dětský den pro děti z Židenic.
Celé zorganizování je nelehký úkol, kterého se letos ujala Simča s
Mirkem. K tomu měli samozřejmě všechny ostatní skauty ze střediska
jako pomocníky.
My jsme se sešli už v pátek, abychom postavili hangár, navozili věci ze
skladu a tak. Někteří z nás pak na Juliánovském náměstí přespali.
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Již od brzkého rána vysloužilé vedení chystalo lanové aktivity, o pár
hodin později se k chystání dalších disciplín přidaly 3 desítky dalších
skautů a skautek.
V 9 hodin začali chodit první návštěvníci a tím oficiálně Dětský den začal.
Během několika hodin bylo možno navštívit 10 soutěžních aktivit a
několik doprovodných - stanoviště první pomoci a dentální hygieny,
malování na obličej, hennou či airsoft.
V 11 hodin se přerušila činnost všech stanovišť, aby se uskutečnil
slavnostní nástup. Před zpěvem Junácké hymny a vztyčením vlajky se
slova ujal vedoucí střediska Vilém a místostarosta městské části Brno Židenice Petr Kunc.
Po nástupu se atmosféra odlehčila vodní bitvou a následným
vystoupením kapely SkAunk.
Celý den zakončilo velké losování o ceny v tombole, dal nám nezbývalo,
než se rozloučit a vše pečlivě složit a sklidit.
Organizátoři se jen mohli těšit na afterparty v podobě grilovačky.
Dubínek
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Funkce ve středisku – vedoucí oddílu
Už jsem si skoro myslela, že by na mě ani nemuselo dojít, ale máme to
tady, a já vám prozradím, co obnáší tolika tajemstvími opředená bájná
funkce vedoucího oddílu. Možná ale začnu tím, co to neobnáší. Vedoucí
oddílu totiž zřídkakdy vede nějakou družinku, jelikož je potřeba
přenechat prostor mladším a svěžejším, tudíž my přestárlí ostrouháme.
Díky tomu jsem ovšem o to šťastnější, když se ocitnu na nějakém tom
výletě či na výpravě, kde jsem se skutečnými a živými lidmi z vlastního
oddílu.
Družinku nevedu a často mi ani není přáno být v Brně. Co tedy dělám?
Píšu hodně mailů a píšu je dlouho. Vyřizuji registraci (určitě ji taky máte
před Vánoci tak rádi jako já J) Zpracovávám přihlášky. Trávím zábavné
chvíle se skautIsem, naším obávaným a tajemným skautským
systémem, který mě překvapuje každým dnem. Svolávám oddílové rady.
Ty máme jednou měsíčně a od ledna až do prázdnin si k nim ještě
přidáváme rady táborové. Tam vyzvídám od rádkyň, co se děje ve
skutečném světě. A snažím se, aby všechno v oddíle fungovalo, jak má
(ovšem nebudu předstírat, že se to vždycky daří, protože to vy sami
vidíte, takže byste mě stejně prokoukli) a zároveň aby oddíl směřoval
někam dál, než jen od jedné oddílovky k druhé. A zatímco mě rodiče
podezřívají z kdo ví čeho, trávím večery na skautských radách všeho
druhu (můj rekord jsou zatím čtyři v jednom týdnu, a to nejsem žádný
rekordman). Ovšem nejsem na to rozhodně sama, jelikož mám svoji
úžasnou zástupkyni Lucku a celé vedení, a tak můžeme vesele vymýšlet
a plánovat akce a tábory a všechno možné a řešit problémy společně. A
máme dnes i takové vymoženosti jako facebook, který ač je to jedno
velké zlo, se pro oddílové radění mezi radami výborně hodí.
No a ač stále a stále přicházím na nové a nové věci, které tato funkce
přináší, je třeba se posunout zase dál a předat oddíl někomu s čerstvou
hlavou. Takže se tímto příspěvkem vlastně tak trochu loučím, neboť na
táboře přejde Třicítka do rukou Sheii a Mate. Těšte se!!! Bláňa
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