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Nazdar bratři a sestry,
Máme za sebou druhý měsíc tohoto školního roku a s ním i největší
akci hned po táboře – podzimky s holkami ze „Třicítky“. Kromě
Podzimek jsem se také vydali na výlet do Obory Holedná a skautská
družina Vlků si připravila vlastní výpravu na začátek listopadu, které se
jim skvěle vydařila. A co je snad ze všeho nejdůležitější, minulý týden
bylo spuštěno poslední kolo Participativního rozpočtu, ve kterém
soutěží náš projekt nových kluboven. Nezapomeňte tedy hlasovat, ať
se příští rok můžeme těšit na nové krásné a větší klubovny.
Listopad bude nejspíš akcemi nejnabitějším měsícem v celém roce.
Všechny družiny totiž vyrazí na své vlastní výpravy – čekají nás tedy
dohromady čtyři víkendové akce, kromě nich také drakiáda na Bílé
hoře společně s holkami, Roverský kmen Tilia vyrazí do Prahy slavit
výročí Sametové revoluce a „oddílová“ kapela SkAunk, kterou jistě
znáte z mnoha akcích, na kterých nám už zahrála, pokřtí v listopadu
své první skautsko-punkové album. Takže jak vidíte, je se v listopadu
opravdu na co těšit! Snad se potkáme na všech výpravách v co
nejhojnějším počtu. Bohužel nemůžeme být na všech, ale věřím, že si ji
každá družina užije po svém.
Boro

Plán akcí na listopad:
7. 11. – Oddílová schůzka
16. - 18. 11. – Družinové výpravy (Vlci, Čápi, Káňata)
17. - 18. 11. – Výlet roverského kmene Tilia do Prahy
22. 11. – křest alba SND kapely SkAunk
23. - 25. 11. – Družinová výprava Rysů
24. 11. – Drakiáda na Bílé hoře s Bílými kytkami

Registrace 2019 aneb kolik se platí za skaut příští rok 2019
Do konce roku 2018 je potřeba zaplatit registraci na rok 2019.
Členství pro jednoho člena činí na rok 800 Kč a za dalšího sourozence
v 94.bo nebo 30.dbo + 550 Kč. Za každé telefonní číslo v STS se platí
200kč.
Příspěvky se posílají na bankovní účet střediska: 215180811/0300. Jako
variabilní symbol napište číslo oddílu 94 nebo 30 a datum narození
a do zprávy pro příjemce uveďte „registrace 2019 – jméno příjmení“.
Například já Petr Zelený (800kč) z 94.bo jsem narozen 15. 3. 1986
a mám sestru Mirku Zelenou (550kč) v 30.dbo a 4 telefonní čísla v STS
(4x200kč) zaplatím na střediskový účet 800+550+4x200=2150kč
s variabilním číslem 9415031986 s poznámkou pro příjemce
"registrace 2019 - Petr a Mirka Zelení".
Příspěvky se splácejí do konce roku 2018 a hradí členství po celý
kalendářní rok.
Příspěvky hradí pojištění pro člena na skautských akcích, hradí se z něj
elektřina, topení a vybavení klubovny. V ceně je zahrnutý skautský
časopis, který chodí 5x do roka na vaši uvedenou adresu na přihlášce
do skautu.
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Pro více informací mi můžete zavolat nebo napsat email.
Petr Petrák Zelený, 722 005 020, peter.green@post.cz

Pozvánka na výpravu Vlků 16. - 18. 11.
Nazdar družino! Jak už víte z naší speciální pronásledovací schůzky,
blízko naší základny se nám podařilo odchytit nepřátelského posla,
jenž měl u sebe dopis. Jak vyplývá z jeho výpovědi, dopis je od
organizace zkažených černokněžníků, zvané Stínová Rada. Tento
extrémně důležitý dopis je
bohužel silně zašifrovaný.
Proto se musíme vydat na
diplomatickou misi daleko
na
sever
k
našim
spojencům, kteří nám snad
pomohou.
Sraz: v pátek 16. 11. v 16:40
na Židenickém nádraží (před budovou)
Návrat: v neděli 18. 11. kolem 15:00 tamtéž
Cena: 350 Kč, přebytek vrátíme
S sebou: spacák, karimatku, jídlo a pití na páteční večeři a buchty na
sobotní snídani, ešus, hrnek, lžička, teplé oblečení (má být opravdu
zima a budeme i venku), přezůvky, turistickou obuv, věci na schůzku,
malý batůžek na výlet a velká krosna na cestu, hygiena
Na všechny se těší Lord Uther (Vanad 608 968 348) a Krassus (Google
608 346 229)

Pozvánka na výpravu Čápů se Stevem 16. - 18. 11.
Ahoj moji pomocníci, vypravíme se společně do vesnice zvané
Klepačov, kde pomůžeme místním obyvatelům proti nájezdům zombie.
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Bude to těžká dřina, ale musíme společnými silami zvítězit nad zlem.
Jsi dostatečně statečný, abys zvládl překonat sám sebe?
Sraz: pátek 16. 11. na vlakovém nádraží Židenice v 17:45
Příjezd: neděle 18. 11. na vlakové nádraží Židenice v 11:54
Cena: 200 Kč
S sebou: na sebe kvalitní a pevné boty, sportovní oblečení dle aktuální
předpovědi počasí. Do batohu spacák, karimatku, ešus, lžíci, dostatek
ponožek a slipů na každý den, hygienu, teplákovku na spaní a na pohyb
po chatě, věci na schůzku, svoji lahev na pití, baterku, pláštěnku,
buchty na snídani (nejlépe upečené od maminky), páteční večeři
a menší batůžek na výlet.
Upozornění: Prosím rodiče o vyplnění přihlášky, která bude na
internetu!
Na všechny se těší Tom (775 115 005) a Boro

Pozvánka na výprava Káňat 16. ‐ 18.11.
Ahoj! Tento měsíc se společně vydáme na družinovou výpravu na naši
střediskovou základnu na Chlébském! Doufám, že to bude super a že si
to všichni užijeme!
Sraz: 16. 11. na Hlavním nádraží v 15:20
Návrat: 18. 11. v 13:07 tamtéž
S sebou: 250 Kč, karimatku a spacák, adekvátní oblečení dle počasí,
pevné turistické boty, jídlo na páteční večeři a sobotní snídani, věci jako
na schůzky (hlavně stezku!!!)
Nezapomeňte se přihlásit pomocí formuláře!
Na všechny se těší Matěj (775 083 666) a Desert
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Pozvánka na výpravu Rysů 23. - 25. 11.
Udatní bojovníci! Vzhledem k neodvratné hrozbě, v podobě peršanů,
musíme učinit rázná opatření pro zabezpečení naší země. Kolují zvěsti,
že perský král Xerxés postupuje s obrovskou armádou směrem
k Řecku. Musíme s tím něco udělat!
Sraz: v pátek 23. 11. v 15:20 na Hlavním nádraží
Návrat: v neděli 25. 11. v 17:03 na Hlavní nádraží
S sebou: 250 Kč, karimatku, spacák, věci na schůzku, pohorky nebo
boty do přírody, pláštěnku, hygienu, teplé oblečení, jídlo na pátek a
buchtu na sobotní snídani
Moc se na vás těší Mirek (774501034) a Robot (774501034)

Zápis z Červeného Harhula 6. 10.
První říjnovou akcí byl Červený Harhul. Sraz jsme měli na zastávce
Otakara Ševčíka, ale někteří (např. já) přijeli až na místo začátku hry,
tedy ke klubovně oddílu Červánek. Bylo nás tam jen 5, což je docela
škoda, protože tato akce byla docela fajn.
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Byla to městská hra, kde naším hlavním cílem bylo zabít upíra Harhula.
Hra byla rozdělena na tři etapy po 1,5 hodině. Vždy jsme obdrželi
mapu a seznam úkolů. Snažili jsme se splnit pokaždé co nejvíc úkolů,
ale při tom nás mohli chytat organizátoři a i my mezi sebou. Vždy, když
nás někdo chytil, jsme museli vylít část našeho séra (případně přelít
druhému týmu), které jsme dostali na začátku. Vždy jsme po 1,5
hodině museli být na určeném místě, kde nám dali další mapu a úkoly.
Na srazech jsme také dostávali indície, pomocí nichž jsme určili místo,
kde byl ukryt Červený Harhul. Tam jsme přišli a všichni společně ho
zabili a vyhráli hru. Na prvním místě nakonec skončil tým Googla.
Hra mi přišla jako dobrá náplň soboty. Je škoda, že nás tam bylo tak
málo, ale i tak jsme si to užili. Jsem taky rád, že jsem si mohl vyzkoušet
vést tým. Příští rok bych chtěl zase jet.
Ondra

Zápis z výletu do obory Holedná 13. 10.
V sobotu 13. října jsme se sešli v 9 hodin na Hlavním nádraží. Z naší
družiny dorazili celkem 2 členové. Původně s námi měl jít Čtverec
a Desert, místo něj však nakonec šel Dubínek. Po přesunu městskou
dopravou jsme se dostali do Kohoutovic na okraj obory Holedná. Touto
oboru jsme si prošli trasu od Kohoutovické hájenky do Bystrce. Po
cestě jsme si zahráli různé hry a během jedné z nich se objevil ještě
Jura. Na obědové přestávce Dubínek sjel do přepadového koryta
bahnitého rybníčku a Jura si to fotil. Na tom samém místě Jurovi
praskly kalhoty. Po obědě jsme pokračovali směr Bystrc na trolejbus.
Po cestě jsme viděli veverku a asi pět daňků. Mně osobně se výlet líbil
a myslím, že všem ostatním také.
Google
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2. setkání Klubu přátel Junáka 14. 10.
14. října proběhlo už druhé setkání tzv. Klubu přátel Junáka. Ten je
otevřen všem (jak už název napovídá) lidem, kteří se zajímají nebo se
chtějí aktivně podílet na chodu našeho střediska nebo oddílů. Hlavním
tématem bylo představení dlouhodobých cílů střediska, které byly
naplánovány na výjezdním zasedání, o kterém se můžete dozvědět víc
v samostatném článku. Ty představil Vilém v asi dvacetiminutové
prezentaci, po které následovala přestávka, každý se mohl občerstvit
a pobavit se s vedením střediska nebo navzájem. Jako další proběhlo
promítání fotek z mezinárodní skautské akce Roverway, které jsem měl
na starost já a Lemon. Po promítnutí fotek následovala krátká diskuse.
Úplným závěrem programu pak bylo Vilémovo představení našeho
projektu v participativním rozpočtu města Brna (o tom se také dočtete
v jiném článku) a společný úklid.
Matěj

Podzimky s Bílými kytkami 27. - 30. 10.
Sešli jsme se 27. 10. v poměrně hojném počtu v areálu klubovny asi
kolem deváté hodiny ráno. Když jsem přišla, všechny batohy byly
naházené na jedné velké hromadě a kolem pobíhalo spoustu dětí
nejrůznějšího věku. Nějakou tu chvíli se nic nedělo, ale pak jsme se
rozdělili na mladší a starší. Já jsem spolu se staršími odešla na Bílou
horu na takovou louku nedaleko od pomníku. Tam jsme zjistili, že jsme
agenti a musíme podstoupit výcvik. Nejdříve jsme si zahráli hru, jejímž
cílem bylo odtrhnout skupinu pevně se držících lidí od sebe. Byla to
celkem sranda. Pak jsme dostali školení v sebeobraně, během čehož
jsme občas zahlédli hlouček vlčušek, jak pobíhají sem a tam. Učením se
sebeobrany jsme strávili celkem dlouhou dobu, až začalo trochu
poprchávat. Nikdo nevypadal, že by mu to vadilo. Vydali jsme se na
klubovnu, kde jsme si dali malou svačinku a šli jsme pěšky k Dělňáku,
odkud jsme jeli autobusem. Pak jsme někde vystoupili a zjistili jsme, že
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jdeme na paintball. Bylo to mega super, ale už teď se moc rozepisuju,
takže stačí.
Pak jsme jeli autobusem, vlakem, dalším vlakem (už ani nevím kolika
vlaky). Během cesty jsme hráli bang a dělali věci, co se obvykle dělají.
Když jsme konečně dorazili do Trutnova a došli do školy, kde jsme měli
spát, byla už tma. Vevnitř jsme zjistili, že vlčušky už jsou na místě a jsou
schovaní po škole, a tak jsme je museli hledat, aby nám mohli sdělit
tajné informace o Trutnovské mafíi.
Další den bylo 28. října 2018 – 100 let od vzniku Československa. K této
události byla vázána i část programu. Koukali jsme se na Dějiny
českého udatného národa a odpoledne byla debata rozdělená podle
věku. Mezi tím jsme dělali hodně věcí. Mojí nejoblíbenější bylo (jak
jinak) házení ufem. Hrozně se mi to líbilo, protože jsem s tím obvykle
začala já s Veve nebo s Kájou a vždycky se spoustu děcek přidalo.
Myslím, že jsme vymysleli novou hru – něco jako rugby s ufem (kdo
vymyslí dobrej název dostane bonbon možná). Prostě to bylo super.
K večeru jsme se rozdělili do skupin, protože jsme dostali informaci
o výskytu některých mafiánů. Po skupinách jsme se vypravili na určená
místa. Většina skupinek tam potkala mafiána a tajně ho sledovala.
Nakonec všichni mafiáni došli na stejné místo, kde jsme je chvíli
odposlouchávali. Pak si nás ale bohužel všimli a při úprku zpět do školy
jsme přišli o několik agentů. Po návratu se pro zájemce promítal film
o T. G. Masarykovi
V noci nás vzbulil křik. Mafiáni nás napadli a dostali se do školy. Byli
jsme nuceni se evakuovat. Běželi jsme ven a pak jsme zjistili, že při tom
útěku si někdo dokonce nestihl vzít ani boty. Naštěstí jsme hustý, takže
ho pak Vanad s Kájou nosili. Zjistili jsme, že Dubínek byl unesen a tak
jsme jako hustí agenti pronikli zpět do školy a mafiány zneškodnili. Pak
jsme šli zase spát.
Ráno jsme se museli vydat na rozcvičku a po ní byla městská hra, při
které jsme se snažili získat od mafiánů informace o majiteli kufříku
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s důkazy proti mafii. Toho se nám podařilo vyhledat a uzavřeli jsme
s ním sázku o onen kufřík. Pak jsme šli do školy, kde jsme hráli
deskovky, vyhráli kufřík a dali si na večeři tortilly. Vrcholem večera byla
tradiční akce, na kterou jsme se hrozně těšila: JUNÁK MÁ TALENT.
Moderovali to dvě mega dobrý borky, takže to bylo super. Také bylo
celkem hodně vystoupení a to od vtipů, improvizace, přes gymtastiku
a parkour, až k teleshoppingu, vtipným scénkám a k Dělám si to sama.
Samozřejmě jsme měli i odbornou porotu, letos ve složení: Jura, Dáda,
Esty a Joker. Podle jejich bodového ohodnocení nakonec vyhrála
scénka s názvem: „Co byste měli vědět o tělesné výpravě“.
Rychle to uteklo a najednou tu bylo úterý – poslední den. Hned ráno
jsme si zabalili a potom co jsme zjistili, že Dubínek byl zase unesen, tak
jsme se ho vydali hledat. Nakonec jsme došli na sraz mafiánů, kde jsme
zjistili, že Dubínek byl celou dobu spolčen s mafií! Tam se nám ale
hlavně díky naší početní převaze povedlo mafiány pochytat a zavřít do
basy. Pak jsme ještě měli trochu volnější program, který zahrnoval
buldočky, lození po prolízačkách a zase buldočky (nebo třeba hra:
„najdi skupinu 45 dětí“, ve které jsme s Kájou moc dobré nebyly). Pak
už nás čekala jen dlouhá cesta domů, která se ale zdála být až moc
krátká.
Celá akce se mi mega moc moc líbila a hrozně mě štve, že další taková
bude až za rok. Prosím o víc takových akcí!
Poci

Představení kurzu „Rozrazil“
Ahoj Dubínku, jsi první kluk z našeho střediska, kdo
navštěvoval čekatelský lesní kurz Rozrazil. Můžeš nám
prosím ten kurz trošku přiblížit?
Zdarec všichni. Rozrazil je čekatelský lesní kurz, to znamená, že mimo
víkendů má i letní část (de facto tábor). Vznikl už před čtvrt stoletím
v Brně a moravské kořeny se ho stále drží. Všechny víkendy i letní část
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jsou na skvělých místech. Moraváci mají ve vzdálenosti značně navrch,
ale místa jsou to dopravně vždy dobře dostupná. Primárně je to kurz
vzdělávací a kvalifikační, to znamená, že součástí jsou přednášky na
různá skautská témata a v závěru kurzu, po zkouškách, je z člověka
plnohodnotný člen vedení. Co je ale důležitější, je, že je to kurz
zážitkový. Pro zábavu, hry a zajímavé aktivity je zde spousta prostoru.
Co tě na tom kurzu nejvíc zaujalo?
Tak asi všechno :D hlavně dost zajímavé a propracované hry, kolektiv
a absolutně skvělý přístup instruktorů.
V čem je odlišný od ostatních kurzů, proč sis ho vybral?
Jelikož nevím, jaké jsou jiné kurzy, tak to nedokážu moc porovnat, ale
rozhodně můžu říct, že Rozrazil je kurz známý a taky se tam hlásí
hodně lidí. Znal jsem některé instruktory i absolventy. Dostal jsem se
ale až na podruhé.
Jaké máš plány dál?
Příští rok o prázdninách se chystám na světové jamboree do Ameriky.
V organizaci mi mimo jiné pomáhají i lidé a zkušenosti z Rozrazilu.
Zároveň mi to ale mírně „kazí” plány ohledně skautského vzdělávání.
I tak si chci do roka udělat zdravotňák a do dvou let i vůdcáky.
Samozřejmě chci působit ve vedení našeho oddílu, ale i střediska.
Není náhodou i rádcovský kurz Rozrazil? Mají tyto kurzy něco
společného?
Rádcovský kurz Rozrazil je také, mají stejný název, logo, spadají pod
stejné středisko (Kompas Brno) a pravděpodobně budou mít i stejné
základy. Radcáky jsou ale primárně pro Brno, zatímco čekatelky pro
účastníky z celé ČR.
Díky za rozhovor, Šmako
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Nové klubovny na dosah ruky – pomoz k nim i ty!
Už dlouhou dobu jsou klubovny pod Bílou horou, které naše skautské
středisko využívá, naprosto nevyhovující. Obě klubovny – dívčí dole
v kamenné budově a chlapecká nahoře v „budce“ – jsou pro stávající
počet členů moc malé. U holek se doslova nedá hnout, takže musí
trávit většinu času na schůzkách venku, ať chtějí nebo ne a v chlapecké
klubovně celou zimu mrzneme, protože se prakticky nedá vytopit.
Tuto krizovou situaci se vedoucí našeho střediska Vilém rozhodl řešit
tak, že společně s členkou střediska architektkou Míšou vytvořili
projekt na nové klubovny a přihlásili ho do letošního ročníku
participativního rozpočtu města Brna – „Dáme na Vás“. Projekt se
probojoval až do finálového kola, které probíhá od 1. do 21. listopadu.
Jestli jste projekt už zahlédli na internetu, určitě si říkáte, jak by nové
klubovny byly skvělé, a že byste do nich chodili daleko radši, než do
těch současných. Tak nám pomozte! Právě teď je chvíle, kdy máme
možnost sami rozhodnout o úspěšnosti projektu. V participativním
rozpočtu může totiž pro vybrané projekty hlasovat každý, kdo má
trvalé bydliště v Brně a je plnoletý. Proto přemluv rodiče, babičku
a dědečka, tetičku a strýčka, nebo třeba učitelku ve škole, ať pro nové
klubovny hlasují. Je to hrozně jednoduché. Stačí jít na
https://damenavas.brno.cz/ a tam dát našemu projektu „Mládežnické
klubovny pod Bílou horou“ dva kladné hlasy. A příští podzim už
budeme v novém! Za všechny, kdo u nás skautují, nebo někdy
skautovat budou, Vám za hlasy děkujeme.
Boro

Výjezdní zasedání střediska
Na začátku října strávili členové našeho střediska spolu s vedoucími z
94. i 30. oddílu víkend na střediskové základně Chlébské. Důvodem pro
toto setkání bylo vytvoření Strategického plánu střediska, který nám
pomůže v následujících 5 letech rozvíjet středisko jako celek, i
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jednotlivé oddíly. Páteční neformální setkání na základně a volná
debata pokračovaly nabitým sobotním programem – tedy samotnou
tvorbou strategie. V počtu 15-20 lidí, jsme začali vybírat jednotlivá
témata, na kterých je podle nás potřeba zapracovat. Nakonec jsme se
shodli na šesti tematických okruzích, tedy Výchově činovníků, Týmová
spolupráce a atmosféra ve středisku, Zvyšování členské základny a
založení nového oddílu, Výchova dětí, Rovering a Materiální zázemí. Po
výborném obědě, který pro nás uvařil Permon, jsme se rozdělili do
pracovních skupin. Každá měla na starost tvorbu strategických cílů k
jednomu tématu. Po cílech přišly na řadu prostředky k naplnění těchto
cílů a bylo hotovo. V sobotu večer jsme tak mohli odjet do Brna s
dobrým pocitem z toho, že se nám podařilo udělat obrovský krok k
ještě lepšímu středisku, než jaké máme nyní ☺.
Boro

Výzva dětským redaktorům Čáry Vlka
Máš chuť se podílet na tvorbě článků do našeho oddílového časopisu?
Tak hledám právě tebe! Pokud se účastníš jakékoliv akce spojené
s oddílem, neboj se oslovit organizátora (ať už to je rádce, či člen
vedení) a můžeš mít tu čest napsat o oné akci zápis! Pomůžeš nám tím
k tomu, aby náš časopis byl pestřejší a sobě určitě taky (ať už v ohledu
psaní, nebo editaci textového dokumentu).
Těším se na vaše zápisy!
PS: pokud se přihlásíte o psaní zápisu, neodflákněte to a váš výtvor
pošlete hned po dané akci (nejlépe ještě ten samý den) na
caryvlka@seznam.cz
Kevin, šéfredaktor
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