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94. brněnský oddíl
caryvlka@seznam.cz
www.94bo.cz

Nazdar bratři a sestry,
Po akcemi nabitém listopadu, kdy jsme si užívali družinové výpravy
ještě v listím zasypaném náručí podzimní přírody a proháněli draky po
Bílé hoře, přichází sněhem pokrytý, ospalý prosinec. Příroda sice už
ulehla k hlubokému zimnímu spánku (a nám by se nejspíš chtělo taky),
ale prosinec často bývá měsíc všeho možného, jen ne odpočinku. Tuto
neděli začal advent a s ním každoroční vánoční běsnění v nákupních
centrech. Lidé pobíhají zmateně po obchodech, žonglují s igelitovými
taškami plnými věcí, které nepotřebují a zapomínají na to, co je
o Vánocích opravdu důležité. Tedy být s těmi, na kterých nám záleží
a dávat jim najevo naši lásku. Proto se ve skautu pokusíme naladit na
tuto pravou atmosféru Vánoc – jedinou akcí v prosinci bude Vánoční
výprava, tzv. „Rychta“ (podle rychty v Helvíkově, kam se na vánoční
výpravy dlouhá léta jezdilo). Oslavíme Vánoce v kruhu skautské rodiny,
rozdáme si navzájem dárky, na jejichž ceně nezáleží a vzpomeneme si
i na ty, kteří dárky nejspíš od nikoho jiného nedostanou (lesní zvířátka).
Týden po výpravě ještě proběhnou družinové schůzky a potom už se
spolu rozloučíme, abychom Vánoce prožili každý v klidu a pohodě se
svou rodinou. A potkáme se v lednu. Chci Vám tedy popřát už teď
krásné svátky, klidný advent a radost z času stráveného s těmi, které
máte rádi. A abych nezapomněl – moc děkuji všem, kteří se podíleli na
našem úspěchu v Participativním rozpočtu. Nová klubovna je tím
nejlepším dárkem, který si my všichni jako oddíl můžeme přát!
S trochou štěstí se v ní potkáme už na podzim ☺.

Boro

Plán akcí na prosinec:
5. 12. – Oddílová schůzka
13. - 16. 12. – Vánoční výprava
16. 12. – Besídka 30.dbo

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.
Pro více informací mi můžete zavolat nebo napsat email.
Petr Petrák Zelený, 722 005 020, peter.green@post.cz
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Pozvánka na Vánoční výpravu 13. – 16. 12.
Rád bych Vás všechny pozval na jednu z nejkrásnějších a největších
výprav ve skautském roce! Vánoční výprava, neboli „Rychta“, je
každoroční událostí, na které všichni současní i bývalí členové slaví
Vánoce ve skautském kruhu. Na celé výpravě panuje příjemná sváteční
atmosféra, a abychom si ji opravdu užili v duchu vánoční pohody,
vyrazíme na výpravu už ve čtvrtek 13.
Proto přemluvte rodiče, ať Vám prominou jeden den absence ve škole,
kde se před svátky už stejně nic neděje a pojeďte taky! Letos skautské
Vánoce oslavíme v Mohelském mlýně, výzkumném biologickém
pracovišti kousek od Brna. V okolí Mohelna je krásná příroda, např.
Národní přírodní rezervace Mohelská hadcová step, kterou navštívíme.
Sraz: čtvrtek v 16:30 na Hlavním nádraží (ve vestibulu)
Návrat: neděle 11:30 tamtéž
S sebou: teplé oblečení, pevné boty, spacák, karimatku, přezůvky,
lopatu/igelit/prostě něco na sáňkování, cukroví od maminky, ozdobu
na vánoční stromeček, jídlo na čtvrtek a buchty na páteční snídani,
stezku, 1 dárek pro anonymního kamaráda, dárků pro ostatní kolik
unesete, pokroutky pro zvířátka (mrkve, jablka, ořechy, apod.), kroj (na
sebe na cestu)
Cena: 500,- Kč (výprava je dotována střediskem)
Přihlašovací
formulář
(vyplňujte
https://goo.gl/forms/VNjY9zwVhFXN5Lhs1

do

9.

12.):

Za celé vedení oddílu Boro
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Promítání na Rychtě
Minulý rok jsme na Rychtě zkusili nový formát promítání fotek, kdy
cílem bylo, aby mohl promítat opravdu každý a stihlo se toho co nejvíc.
Myslím, že se to celkem povedlo a bylo zajímavé nahlédnout do toho,
co děláme i mimo náš skautský život. Tento rok bychom to zkusili
zase😊
Udělali bychom to následujícím způsobem:
*každý, kdo bude chtít, si připraví 10 – 15 fotek (v digitální podobě) ze
svého života v roce 2018, tj. budou to fotky, které chcete ostatním
ukázat a nemusí se týkat jen skautského života a činnosti;
*v pátek večer dostane každý prostor pro promítání a průvodní slovo
ohledně toho, co promítá a co za rok zažil;
*kdyby někdo chtěl promítnout fotky jen z jedné akce nebo třeba
cesty, může samozřejmě také, ale zase jen v rozsahu 10 – 15 fotek.
Kdo bude chtít a moci, může mně do odjezdu na Rychtu fotky poslat
i na e-mail jakub.trav@gmail.com a na místě to bude mít už bez
starostí nebo fotky vezměte sebou na flashce nebo je nahažte do
zvláštního souboru na telefonu (v Mohelenském Mlýně možná není
LTE, takže by mohlo být zdlouhavé to tahat z cloudu). Díky a těším se.
Permoník

Zápis z výpravy Vlků 2. - 4. 11.
Naše družinová výprava začala v pátek 2.11. v 17:15 na Staré osadě,
kde jsme měli sraz. Sešli jsme se v hojném počtu, dále jsme pokračovali
autobusem do Ochozu. Cestu na chatu si moc nepamatuju, jelikož jsem
byl mockrát oslepen Frantovou baterkou. Po příchodu na Frantovu
chatu jsme se vybalovali, povečeřeli a šli spát.
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Ráno byla rozcvička uvnitř, protože venku pršelo. Po snídani jsme se
chystali na výlet. Navštívili jsme Googlovu zahradu, kde jsme
poobědvali špekáčky. Na zpáteční cestě jsme šli přes les a cestu si
krátili hrami. Bohužel jsme minuli rozcestník, tak se nám cesta
prodloužila. Večeři nám připravil Google a byla to francouzská polévka
se špekáčkama od oběda. Po večeři jsme sbírali síly na cestu domů.
Ráno jsme se pobalili, posnídali a snažili se uklidit. Pak už jsme šli na
autobus do Brna. Cestou si každý vystoupil, kde potřeboval.
Zazvonil zvonec a výpravy byl konec.
Čtvereček

Zápis z výpravy Káňat 16. ‐ 18.11.
Jak jsme se měli? No nebudu sem přece psát, jak jsme na výpravu jeli
a v kolik jsme odkud odjížděli a kde jsme přstupovali, to si může každý
přečíst v pozvánce… Snad jen zmíním, že nás bylo celkem 8, včetně mě
a Deserta, a že já jsem nestihl odjezd, protože jsem musel nakoupit…
Příště si musím líp zorganizovat čas.
Na střediskovou základnu na Chlébském jsme dorazili až za tmy
a všichni byli rádi, když se nám chatu povedlo rozumně vytopit a vše si
vybalit. Následovala večeře a potom byl program víceméně volný.
To ale netrvalo dlouho a šli jsme brzo spát.
Ráno i celé dopoledne byly mrazivé, ale naštěstí nefoukalo. Po snídani
jsme na sebe nabalili co nejteplejší oblečení a vyrazili na výlet po okolí.
Bylo to poměrně zajímavé, protože v okolních lesích proběhl nebo měl
probíhat hon. Všude po poli byly hromady krmení na nalákání zvířat
a my jsme se (zcela zbytečně) báli každého posedu, aby nás někdo
nezastřelil. Nikdo nestřílel a my pokračovali dál. Zastavili jsme se
u památníku pratyzánů, kousek od Horního Čepí, kde jsme se taky
nasvačili a někteří si splnili body ve stezce. Pokračovali jsme kousek po
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silnici, do Dolního Čepí, kde jsme se napojili na lesní cestu zpět na
Chlébské. Okolo poledne už jsme byli u chaty a abychom chatu
zanechali v původním stavu, nasekali jsme dřevo do zásoby, aby
i ostatní měli čím topit. Po obědě a krátkém poledním klidu jsme
pokračovali v plnění stezek, téměř celé odpoledne. Postup byl dle
mého opravdu velký, plnily se hlavně body, které lze plnit pouze na
výpravách a díky těm se někteří zase o kus přiblížili splnění a dokončení
prvního stupně stezky. Na večeři byla anglická snídaně. Zeptejte se
ostatních, o co šlo :)
Ráno byl program celkem jasný – uklidit chatu co nejlépe do
původního stavu, sbalit se, umýt nádobí, vysát v podkroví, uklidit
záchody a umývárny, a nakonec všude vytřít. Předání chaty proběhlo
hladce, takže jsme mohli na vlak vyrazit poměrně brzo. To se vyplatilo
a v Nedvědici nám zbylo trochu času na to si skočit do místní cukrárny
pro něco drobného. Cesta domů uběhla hrozně rychle a bez zpoždění
a lehce po jedné hodině odpolední jsme dorazili zpátky do Brna, tak
akorát na pozdní oběd.
Matěj

Zápis z výpravy Čápů 16. - 18. 11.
Sešli jsme se všichni na vlakovém nádraží v Židenicích, odkud jsme jeli
do Blanska. Zde nás čekala kilometrová cesta do kopce k naší
klubovně, ve které jsme spali celý víkend. O víkendu jsme bojovali se
zombie a zachránili celou vesnici od nájezdů. V sobotu jsme se vydali
na cestu pro vzácný artefakt na ovládání zombie armád. Na konci cesty
nás čekala prohlídka větrného mlýna v Rudici a Rudické propadání.
Artefakt se nám podařilo získat a my jsme mohli s klidným srdcem
odjet domů.
Kečup
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Zápis z výpravy Vlků 16. - 18. 11.
V pátek 16. listopadu jsme v počtu devíti osob sešli v 16:30 na
Židenickém nádraží, odkud jsme vlakem jeli do Blanska. Po cestě jsme
řešili věci ohledně toho, co se stalo s pitím kamaráda, které se vylilo na
mou krosnu a na zem. Dojeli jsme k chatě a ubytovali se. Po večeři
jsme hledali informace o trpaslících a čarodějích. Poté jsme si zahráli
medvěda.
Druhý den byl náročný tím, že jsme měli rozcvičku v ukrutné zimě. Po
snídani jsme šli na výlet na Macochu. Po cestě jsme hráli hru kolíček a
kontakt a také jsme vyjednávali s trpaslíky a čaroději, abychom dostali
šifrovací klíč k dopisu od stínové rady. Zakončili jsme to jízdou spět. Na
večeři nám Google uvařil těstoviny s masovou omáčkou. Ten hrnec byl
ve filmu draci v hrnci, tak ty draky uvařil taky, byli moc dobrý. O
půlnoci nás Vanad zbudil a řekl, že v okolí má stínová rada schůzku.
Zjistili jsme, že bude další. Poslední den už nebyla rozcvička a po
vydatné snídani jsme šli ven na hřiště, kde jsme hráli dvatisko, žraloka
a vlajkovanou s ocásky. Pak jsme si sbalili a odjeli autobusem na
nádraží a z něj vlakem na Židenické nádraží a cestou jsme ukončili
výpravu družinovým pokřikem.
Aleš

Zápis z výpravy Rysů 16. - 18. 11.
Sešli jsme se v malém počtu na Hlavním nádraží a šli jsme do obchodu
pro jídlo. Pak jsme jeli vlakem do Nového Města na Moravě a tam pak
přestoupili do autobusu a jeli na Kuklík. Ubytovali jsme se v chatě a aby
bylo teplo, rozdělali jsme v kamnech oheň. A jelikož je v chatě na
Kuklíku pingpongový stůl, zahráli jsme si pinec. Potom jsme šli spát.
Ráno po snídani jsme šli na celodenní výlet do přírody. Došli jsme na
nějaký kopec, kde propukla bitva s Peršany. My nakonec prohráli a
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museli zdrhnout. Druhého dne přišla perská hlídka. Měli jsme ocásky,
které nám Peršané mohli kdykoli strhnout. Nakonec zbyl poslední
Peršan a ten utekl, i když nás při tom pěkně prohnal. Když jsme ho
konečně chytili, objevil se mezi námi zrádce, který nás zlikvidoval.
Výprava byla moc fajn.
Dave

R&R a jejich výprava do Prahy 17. 11.
Přemýšleli jste někdy nad tím, co znamená zkratka R&R? Nebo jste se s
ní nikdy ani nesetkali? Pokud jste na jednu z předchozích otázek
odpověděli kladně, tak vítejte. R&R je zkratka z 'Rovers & Rangers'.
Rovers (Roveři) je název pro kluky a Rangers je pro holky. Vztahují se k
věkové kategorii přibližně 15-18 let. R&R, často z více oddílů, se spojují
do kmenů. Roverský kmen v našem středisku se jmenuje Tilia. No a co
se v takovém kmeni děje? Z lidí v roverském věku se díky němu stávají
přátelé. Zlepšují se vztahy vedoucích ve středisku. No a nakonec,
nabírají se zážitky.
Náš roverský kmen se například vydal do Prahy na 17.11. V Praze jsme
se potkali se spoustou známých lidí, navštívili skautskou expozici na
Národní třídě a Skautský institut. Prošli jsme si památky a vyslechli si
několik proslovů na Václaváku a rovnou zůstali i na pár menších
hudebních vystoupení. Celkově jsme si zažili tu pravou atmosféru
výročí revoluční Prahy a myslím, že na to budeme všichni rádi
vzpomínat, protože nevím, kdy jindy ještě uvidíme tisíce hořících svící
na Národní třídě.
Katty
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Zápis z drakiády 24. 11.
V sobotu 24. 11. jsme se v 9 hodin ráno sešli holky i kluci u brány
a vyrazili jsme na Bílou horu vypustit své dlouho odložené draky. Sice
trochu mrzlo, ale také foukal příznivý vítr, takže naši draci vzlétli
opravdu vysoko. Naneštěstí se nám zachytili dva draci v korunách
stromů, ale díky týmové spolupráci a odvážnému hrdinovi, který
vyšplhal pro jednoho z draků opravdu vysoko (děkujeme!) jsme oba
dva dokázali zachránit a nyní bezpečně odpočívají doma u svých
majitelů. I přes to, že nás to s draky opravdu bavilo, jsme drakiádu
ukončili teplým čajem na klubovně, jelikož nám ke konci už začínala být
zima. Díky Zippy a Čtvercovi za uspořádání akce!
Sheia

Zápis z Miquiku 30. 11. - 2. 12.
Několik lidí z našeho roverského kmene se vydalo na akci, která nese
název Miquik. Miquik je akce pro R&R z celého Česka a koná se v
Praze. Skládá se z několika menších akcí, na které se můžete přihlásit:
umělecká soutěž „Polibek Múzy“, Mikulášský seminář a Taneční večer.
Já jsem navštívila všechny akce a bylo to moc super.
Byli jsme ubytovaní v jedné pražské klubovně, která byla sice hrozně
malá a také v rekonstrukci, ale bylo tam teplo, což bylo hlavní.
Hned v pátek večer jsme se vypravili na Polibek Múzy. Místo, kde se
akce konala, bylo moc hezké. Probíhaly tam různé workshopy a byla
tam vystavena díla, zaslaná do soutěže. Když jsme odtamtud odcházeli,
začínalo pomalu sněžit.
Další den jsme se vydali na Mikulášský seminář. Bylo tam hrozně moc
skautů a většina z nich měla kroje. Po chodbách budovy, ve které
seminář probíhal, byly rozmístěny různé stoly s občerstvením. Byli
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jsme na několika přednáškách. Já například byla na přednášce o smrti a
umírání. Bylo to hodně zajímavé. Když byl seminář u konce, vrátili jsme
se na klubovnu a večer jsme šli na Taneční večer. Taneční večer se
konal v Kongresovém centru, kde to bylo opravdu velké a moc hezké.
Ve větším sále se tančily společenské tance a v menším byla taková
diskotéka. Dokonce byl i dance battle a taky nějaká vystoupení.
Taneční večer se mi líbil úplně nejvíc a na další Miquik určitě taky
pojedu.
Poci

Hledání nového tábořiště
Jak už někteří asi víte, tábořiště u Kostelní Myslové už není v takovém
stavu, jak bychom si pro naše letní tábory představovali. Potok
vysychá, rybník taky a čím dál víc smrdí, koupací jezírko taky není, co
bylo. Okolní lesy napadl kůrovec, takže tak pěkně nekryjí tábořiště.
Stále se hovoří o dostavbě vedlejšího mlýna, ze kterého má být
rekreační středisko. A taky jsme u Kostelní Myslové byly už mockrát. Je
čas poznat další kraj naší krásné vlasti.
Z těchto důvodů probíhá aktivní snaha nalézt nové tábořiště. V rámci
střediska vznikla i akční skupina, která se hledáním zabývá. Prvního
prosince někteří z nás využili volné chvíle a vydali se na průzkum.
Rozdělili jsme se na dvě části. V první byl jen Jaspi, ve druhé Permoník,
Jindra (Permoníkův syn), Jura, Hurvínek a já (Krtek). Již po probuzení
bylo jasné, že to bude super den. Napadl první sníh. Naše skupina se
vydala na Vysočinu. Obhlédli jsme několik luk okolo vesnic Čtyři dvory,
Prosetín a Olešnice. Charakter krajiny je hodně kopcovitý, takže
mnoho luk bylo křivých. Taky jsem si uvědomil, že po krásných
tábořištích na Libavé a u Kostelní Myslové jsme hodně zhýčkaní.
Krásné lesy, potoky, koupací rybníky, daleko od cest a lidí… To jsou
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prvky, které při hledání tábořiště zohledňujeme, ale je stále těžší najít
místo, které by vyhovovalo a bylo dostupné.
Našli jsme dvě fajn louky, ani jedna z nich však nebyla plně vyhovující.
První byla spíše na kopci, takže žádný potok. Kolem byly ale krásné lesy
i louky, kde by šly hrát hry. Nevýhodou je, že je tábořiště již zabrané.
Možná by nám ale místní táborníci tábořiště půjčili či vyměnili. Část
tábořiště se nacházela v lese a to včetně jídelny a kuchyně. Asi 20
minut cesty je přírodní koupaliště, sice ve vesnici, ale zato se o něj
pěkně starají. Je to tam celkově moc pěkný a útulný. Druhá louka byla
v lesích, kousek od ní byla studánka. Louka je ale asi moc malá, což pro
náš, stále se rozrůstající oddíl, není asi moc vhodné. Jaspi se byl
kouknout v Orlickém Záhoří, prý to tam je moc pěkné, ale už se tam
taky táboří. Nezbývá než dál pátrat. Kdyby někdo z vás či vašich rodičů
měl typ, nebojte se ozvat.
Krtek

Kapela SkAunk vydala album!
Skautsko-punková kapela SkAunk složená ze členů našeho oddílu právě
vydala své první album. Jmenuje se Scout's not dead a můžete na něm
najít 9 osobitých písniček, z nichž část je inspirována skautským a
oddílovým životem.
Album bylo pokřtěno 22. listopadu v Bajkazylu a od té doby je oficiálně
v oběhu. Pokud byste chtěli udělat radost sobě či blízkým, tak si za 120
Kč můžete koupit CD, v případě zájmu pište na skaunk@skaut.cz
Děkujeme za dosavadní podporu.
SkAunk
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KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A VŠE NEJLEPŠÍ DO
NOVÉHO ROKU VÁM PŘEJE CELÉ VEDENÍ 94.BO!
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