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Den v krojích

úvodník
Nazdar bratři a sestry,
tak už to můžu říct. Je to tady! Po měsících mrazu a několikatýdenním
váhání, jestli se jaru teda už chce vstávat, nebo ne, jsme se dočkali.
Slunce svítí, ptáci zpívají, aleje kvetou a příroda se po dlouhém spánku
probouzí. A s ní i my! Vylezeme z vytopených kluboven, vyskočíme ze
zimních kabátů a vyrazíme jaro pořádně přivítat. A kdyby se náhodou
zimě chtělo ještě vrátit, pro jistotu vyženeme i její zbytky. Košťaty,
smetáky a hráběmi je vymeteme z klubovny už tuto sobotu při Jarním
úklidu v areálu a v neděli uděláme pro jistotu to samé na naší základně
Chlébské. Protože jak jinak oslavit příchod jara, než příjemnou prací na
čerstvém vzduchu. Víkend nato si vlčata užijí v přírodě na výpravě do
Deblína a na konci dubna se pak skauti vypraví do Beskyd. Podniknou
výstup na Lysou horu a společně se stovkami skautů a skautek z celé
republiky uctí památku skautů popravených nacisty. 24. dubna si
všichni připomeneme Svátek sv. Jiří, patrona všech skautů a skautek.
Tak si ráno, než půjdete do školy, nezapomeňte šátek! A ještě, že mi to
sv. Jiří připomněl, málem bych se zapomněl zmínit, že Vás v dubnu ve
družinách čeká jedno velké a ryze skautské dobrodružství – skautský
dobrý skutek! Přeji Vám hodně štěstí s konáním dobra a těším se, až
uvidím, jak měníte svět k lepšímu. Tak se pusťte do čtení, užívejte jaro
nejen na skautských akcích a těším se na setkání, ať už na jarním úklidu,
na výpravě, nebo třeba na táboře.
Boro
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Informace o letním táboře
Jelikož přípravy tábora probíhají intenzivně celé pololetí, budou ve
stejném tempu přibývat i informace o něm. V každém čísle Čáry Vlka
tak budeme až do června psát o tom, co je o letošním táboře zrovna
dobré vědět, nebo je potřeba k účasti na něm.
Připomínám termín odevzdání přihlášek, které jsou ke stažení na webu
nebo k dostání v tištěné podobě na klubovně do konce dubna.
Po sběru přihlášek bude následovat odesílání plateb za tábor.
Účastnický poplatek činí stejně jako minulý rok 3 000,- pro vlčata
a 4 000,- pro skauty. Platby odesílejte na střediskový účet
215180811/0300. Jako variabilní symbol použijte předčíslí 94 a datum
narození syna (např. pro syna narozeného 15. ledna roku 1990 by
variabilní symbol byl 9415011990). Prosíme Vás o odeslání platby do
31. května, pokud by to z nějakého důvodu nebylo možné, můžeme se
domluvit na odkladu, ale prosím ozvěte se vedoucímu tábora Borovi
(777 414 563; boro@skaut.cz), ať o Vás víme.

PS: Protože informací o táboře je spousta a mohlo by být složité se v
nich zorientovat, po jednotlivých článcích jsou shromážděny na webu v
sekci Tábor. Pokud by Vám cokoli nebylo jasné, nějaké informace by Vám
chyběly nebo byste byli jen zvědaví, neváhejte se prosím obrátit na Bora
(kontakt výše).
Vedení 94.bo
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Svátek sv. Jiří
aneb proč nosíme 24. dubna šátky?
„Skautská myšlenka je moderní rytířství, které nám přikazuje pomáhat
bližnímu, konat denně dobré skutky, považovat všechny lidi za své
přátele a skauty za své bratry.“
						- Robert Baden-Powell

24. duben známe jako Den v kroji, nebo Šátkový den. Každý rok
ycházíme do školy oblečeni do skautské košile nebo šátku, abychom
oslavili naše skautství. Ale proč vlastně? 24. duben je totiž dnem, kdy
násilnou smrtí zemřel sv. Jiří, středověký rytíř, který se stal jedním
z křesťanských mučedníků. V Legendě o sv. Jiří se vypráví o chrabrém
rytíři, který skolil jedovatého hada a zachránil před ním město Kyrény
(na území dnešní Lybie). I přes svůj hrdinský čin byl ale popraven, kvůli
křesťanské víře, které se odmítal zřeknout.
Sv. Jiří se tak stal symbolem chrabrosti, bojovníkem za víru a ochráncem
bezbranných před vším zlým. Z toho důvodu jej také zakladatel
skautingu, sir Robert Baden-Powell, vybral za patrona všech skautů.
A i když třeba (jako já) nejste praktikujícími křesťany, je podle mě dobré
si příběh rytíře Jiřího připomínat. Ne nadarmo se totiž o skautech říká,
že jsou rytíři dneška. Ze skautského slibu a zákona jistě dobře víte, že
skauti jsou jak ochránci Pravdy, tak přáteli všech lidí dobré vůle a díky
svým dobrým skutkům i šiřiteli Dobra ve Světě, právě jako sv. Jiří. Jen
doufejme, že nás za naši víru už nikdo pronásledovat nebude.
Boro
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Jarní úklid areálu 6. 4.
Jako každý rok, i letos po zimě uklidíme areál kluboven pod Bílou horou.
Čeká nás čištění rýn a odtokových kanálků, vymetení nafoukaného listí
z venkovních ploch, čištění spár v dlažbě, ořezávání stromů a keřů a
další. A samozřejmě i pořádný úklid uvnitř kluboven.
Na místě budou k dispozici rukavice, pytle a základní náčiní. Kdo
můžete, vezměte si prosím s sebou smeták, hrábě či lopatu. Když se do
toho pořádně pustíme, za hodinku až dvě může být hotovo.
Sraz: 9:00 v areálu klubovny
Ukončení: zhruba v 11:00
S sebou: pracovní oděv a náladu, smeták, hrábě nebo lopatu (kdo má)
Předem díky všem, kdo přiloží ruku k dílu!
Vilém

Brigáda na CHlébském 7. 4.
Jaro je tu a s tím i jarní úklidy. Velký jarní úklid nemine ani naši základnu
na Chlébském, kam občas jezdíme na oddílové výpravy. Proto už tuto
neděli se tam s Přecedou vypravíme a zahájíme velký úklid a pokud
budete mít zájem, určitě se k nám můžete přidat! ☺ Práce se najde
určitě pro každého a hlavně to budou nenáročné, pohodové práce.
Pozvání samozřejmě platí i pro rodiče.
Odjezd: v neděli v 8:00 z Brna.
Návrat: kolem 18:00.
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Pokud budete mít zájem se zúčastnit, kontaktujte mě buď SMS (731
920 819) nebo přes email (Jur@skaut.cz). Obratem vám podám bližší
informace.
Na všechny brigádníky se těší Jura

Vlčecí výprava 12. - 14. 4.
Duben už je skoro tradičně měsícem rozdělených výprav skautů a vlčat.
Proto se tedy vypravíme s vlčaty do Deblína a jeho okolí prozkoumat
krásy probouzejícího se jara.
Sraz: 16:30 na nádraží v Židenicích
Návrat: 13:59 taktéž do Židenic
Cena: 300 Kč
S sebou: spacák, karimatka, hygiena, ešus a lžíce, oblečení dle počasí
(může se ušpinit), obuv na výlet (pevná, ideálně pohorky)
Na všechny se těší Boro a Matěj
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Výprava na Ivančenu
pro Kopretiny, Rysy, Vlky

Tento rok opět podnikneme výstup na Lysou horu, pod
jejímž vrcholem navštívíme skautskou mohylu Ivančenu.
Uctíme u ní se stovkami skautů a skautek z celé
republiky památku pěti skautů, kteří
byli v roce 1945 popraveni za účast
v protinacistickém odboji.

Sraz

26. 4. 2019 — 15:30
Hl. nádr. Královo pole

S Sebou
Návrat

Páteční jídlo a buchty na
sobotní snídani, 1/4 chleba,
mazadla, ešus

28. 4. 2019 — 16:01
Hl. nádr. Královo pole

Pevné boty, malý batoh,
uzlovačka, baterka na sebe
kroj a šátek, 400 kč

do 12. 4. vyplnit

Katty 608 746 425
Pádík 721 290 235

přihláška
Naskenuj mobilem nebo najdi
odkaz na webu
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Den v krojích 24. 4.
Jak pravděpodobně víte, nebo se dozvíte z Borova článku, 24. duben
slaví skauti svého patrona - sv. Jiří. V tento ten je typické jít do školy,
do práce i kamkoliv jinam v kroji, nebo alespoň šátku. Tak se nebojte a
ukažte veřejnosti své skautství!
Pokud byste měli zájem, můžete přijít na celobrněnské neformální
setkání, které organizují lidé z našeho střediska. Součástí akce budou
sportovní, debatní či hudení aktivity v parku Lužánky a slavnostní
nástup se vztyčením vlajky na Moravském náměstí.

Program:
16:30 - Sraz v parku Lužánky kde budou probíhat různé kolektivní
aktivity (sportovní, hudební, diskuzní,...prostě kdo si co připraví :) )
19:00 - Přechod z Lužánek na Moravské náměstí
19:30 - Slavnostní nástup a vztyčení vlajky na Moravském náměstí
20:00 - Potencionální konec akce a rozchod
V případě dotazů kontaktujte Dubínka (606202744) nebo Čtverce
(773241199)

PLAVÁNÍ
Hned první sobotu po březnové oddílovce jsme se vypravili plavat. Letos
poprvé jsme navštívili Aquapark v Kohoutovicích. Sešli jsme se v počtu
18 lidí na Ot. Ševčíka. Od tam jsme vyrazili autobusem na Mendlovo
náměstí, kde na nás čekalo dalších 5 lidí. Trolejbusem jsme přijeli skoro
až před Aquapark, kde jsme koupání zahájili oddílovým pokřikem
a šli jsme hned dovnitř. Zaplatili jsme a ultra rychle jsme se převlíkli
(protože čas jsou peníze) a hurá do vody. Rozdělili jsme se do 4 skupin,
abychom se neztratili. V aquaparku nám nabídli divokou řeku, tobogán
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a plavecký bazén. Prošli jsme samozřejmě všechno. Ztratil se nám jeden
čip, ale naštěstí se nám ho na poslední chvíli podařilo najít. Věřte mi,
že tohle byl opravdu adrenalin, protože už nám moc času do konce ani
nezbývalo. Ke konci koupání jsme udělali skupinovou fotku. Po té jsme
opět vyrazili do šatny a proběhlo další ultra rychlé převlíkání. Vše jsme
stihli až tedy na mě a musel jsem platit 5 minut navíc. Jak jsme vylezli
před aquapark, tak jsme zjistili, že prší a je nepříjemný vítr. Štěstí nám
opravdu nepřálo, ale myslím si, že jsme si plavání užili a vyřádili jsme se.
Doufám, že stejně jako já se těšíte na příští koupání. ☺
Jura

VÝLET vlčat a světlušek S 30.DBO
Sešli se v 8.30 na hlavním nádraží. Tam jsme nastoupili na vlak a dojeli
na přestupní stanici. Pokračovali jsme druhým vlakem, kterým jsme
dojeli na místo, kde jsme zahajoval celou výpravu. Poté jsme museli
zavolat Remyho. Celou cestu jsme hráli hru s připínáním kolíčků. Vyhrál
ten, kdo jich měl nejmíň. Potom jsme se zastavili a hráli hru, kde byly
rozházené přísady k jídlu a hlídali je „babičky“. Na každé přísadě bylo
napsáno jméno někoho z výletu. Jedinné co si pamatuju je, že Ondra
měl nějaké ovoce a já jsem měl párky. Po delší době, jsme se zastavili na
louce a z přísad jsme sami vařili oběd. Výprava se mi líbila.
Martin
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