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Ivančena

úvodník
Nazdar bratři a sestry,
Minulý měsíc ukázal, jak je příroda nevyzpytatelná. Občas máme pocit,
že jí rozumíme, dokážeme její kroky předvídat nebo ji snad někdy máme
i pod kontrolou, ale znovu nás přesvědčila o opaku. Těšili jsme se, jak
si užijeme první jarní výpravy, ale kdepak. Duben se rozhodnul dostát
svému druhému jménu a připravil pro nás počasí opravdu aprílové.
Vlčata na výpravě do Deblína i skauti při výstupu na Ivančenu se tak
naposledy rozloučili s chladným počasím minulých měsíců. Alespoň, že
nám počasí přálo v pracovním týdnu, kdy jsme uklízeli areál klubovny
a zvelebovali naši základnu na Chlébském, a že sluníčko nezapomnělo
vylézt na Velikonoce, které jste si doufám všichni užili s rodinou a přáteli.
Doufejme, že teplo (s občasným deštěm ideálně) už v květnu vydrží,
protože na dobrodružství, která nás čekají, bude opravdu potřeba.
Už tuto sobotu nasedneme na kola a společně se projedeme Mariánským
údolím. No a radši z něj ani nesesedejte, protože tempo, ve kterém
poběží oddílové akce v tomto měsíci, je závratné! Hned další víkend
proběhnou družinové výpravy Čápů a Rysů, obě pod stan. Další týden na
svůj vandr vyrazí i Káňata a Vlci zakončí svou celoroční hru na výpravě
do srubu. No, a když se všichni vrátíme z lesů a odpočineme si, první
červnový víkend oslavíme Dětským dnem v areálu klubovny a úklidem
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Bílé hory. Zkrátka, když nám počasí přeje, tak toho využijme naplno.
Doufám, že se na květnové výpravy těšíte. Užijte si je v přátelském kruhu
své družiny, ty poslední dva měsíce utečou rychle a prázdniny jsou sice
krásné, ale nevím jak Vám, mně se už v půlce srpna po těch oddílových
schůzkách začíná vždy stýskat.
Boro

Platba tábora a informační
schůzka
Milí rodiče, připomínám termín k odeslání plateb za tábor 31. 5. Cena
pro skauty činí 4 000,- Kč, pro vlčata 3 000,-. Nezapomeňte na možnost
uplatnit slevu na tábor u Vaší pojišťovny, pokud to umožňuje (seznam
pojišťoven, které tuto službu poskytují, najdete na webových stránkách
www.krizovatka.skaut.cz)
Také bych Vás rád pozval na informační schůzku k letošnímu táboru. Ta
proběhne ve středu 5. 6. v 19h na klubovně, tedy po červnové oddílovce.
Bude možnost se zeptat na cokoliv, co Vás zajímá, ujasníme si všechny
zbylé podrobnosti a dozvíte se bližší informace o tom, jak tábor probíhá,
co na něm děti zažijí atp. Účast doporučujeme hlavně těm rodičům,
jejichž děti s námi na tábor jedou poprvé, budeme ale rádi za každého,
kdo přijde.
Za vedení oddílu, Boro
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Organizace družinových schůzek
v květnu
ve středu 8.5. (Den vítězství) se nekonají družinové schůzky
(Rysi+Káňata)
ve středu a čtvrtek 22. a 23.5. se kvůli Obroku družinovky rovněž
nekonají (Rysi+Káňata+Vlci)
Děkujeme za pochopení, Rádcové

Pozvánka na cyklovýlet 4. 5.
Nazdar borci, zima už definivně skončila a my můžeme opět vyrazit ven
do přírody. Krom „obyčejných“ výletů jsme se ale letos rozhodli udělat do
přírody i cyklovýlet. Pojedeme se podívat do krásné přírody Moravského
krasu, Hádů a Mariánského údolí.
Sraz: 10:00 na Velké Klajdovce (Líšeň)
Návrat: 14:00 na konečné autobusu 55 Mariánské údolí
S sebou: Kolo v dobrém technickém stavu, přilbu, svačinu a oběd od
maminky, peníze na případnou zmrzlinu a hlavně dobrou náladu.
Na všechny se těší Vanad (608 968 348) a Kevin (732 498 508)

Pozvánka na Výpravu čápů
10. - 12. 5.
Ahoj, v květnu se společně vydáme na cestu plnou nástrah, kdy bude
naším úkolem zajistit zbývající artefakty, které následně využijeme
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k poražení Herobrina. Společně pojedeme do okolí města Klepačov, kde
budeme bydlet v provizorních táborech.
PROSÍM O VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PŘÍHLÁŠKY NA NAŠICH STRÁNKÁCH.
Sraz: v pátek 10. 5. 17:25
Příjezd: v neděli 12. 5. 11:59
Co si vzít na cestu: Spacák, karimatku, věci na schůzku (všechny kromě
papučí), spodní prádlo, dostatek ponožek, pevné boty (nejlépe pohorky),
repelent, oblečení podle počasí, pláštěnka, menší batůžek na sobotní
výlet, lahev na pití, večeři na pátek a všechno si zabalte do krosny.
Cena: 150Kč
Na všechny dobrodruhy se těší Kečup

Pozvánka na výpravu Rysů
10. - 12. 5.
Tak se k nám pomalu blíží naše družinová výprava, a já se na vás
na všechny moc těším. Pojedeme na moje oblíbené místo a to do
Toulovcových maštalí pod stan, takže se připravte na výpravu v tomto
rázu.
Sraz: 15:20 na nádraží v Židenicích
Návrat: 15:00 taktéž do Židenic
Cena: 300 Kč
S sebou: spacák, karimatka, hygiena, ešus a lžíce, jídlo na páteční večeři
buchty na pondělní snídani oblečení dle počasí (může se ušpinit), obuv
na výlet (pevná, ideálně pohorky)
Přihlaste se přes formulář na webu.
Na všechny se těší Mirek a Robot (774501034)
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III. setkání Klubu přátel Junáka
12. 5.
Chtěl bych pozvat všechny, kdo fandí skautingu na další tradiční setkání.
Tentokrát se sejdeme v neděli 12. 5. v našem areálu a povíme si nějaké
informace o nové klubovně a tábořišti, promítneme si film „S rodinou
čtvrt roku na cestách“ aneb dobrodružství za hranicemi komfortní zóny,
představíme Vám plán přestavby naší základny na Chlébském a trochu
si zadiskutujeme o apolitičnosti našeho hnutí.
Na místě bude připraveno drobné občerstvení.
Za středisko MAFEKING, Vilém, vůdce střediska

Pozvánka na výpravu Vlků
17. - 19. 5.
Nazdar Vlci! Protože se nám už podařilo zjistit přibližnou lokalitu
schůzky Stínové rady, čeká nás v květnu další výprava. Tou lokalitou je
Česká Třebová a její okolí, kde pomocí magických klíčů (snad) vypátráme
tyto černokněžníky a pošleme je zpět do pekel, kam patří!
Sraz: v pátek 17. 5. v 16:30 na Židenickém nádraží
Návrat: v neděli 19. 5. v 15:16 tamtéž
Cena: 370 Kč, přebytek vrátíme
S sebou: spacák, karimatku, jídlo na páteční večeři, věci na schůzku,
stezka!!!, nůž, baterka, uzlovačka, oblečení na ušpinění, přezůvky,
hygienu, komu je víc než 15 tak občanku/průkaz o věku, turistickou
obuv, malý batoh na výlet a velký batoh na cestu, dvacetikorunu, ručník
a plavky na překvapení, kdo plníte odborku tak si můžete nachystat 2-3
úkoly, na plnění bude čas.
Na všechny se těší Google (608 346 229) a Vanad (608 968 348)
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Pozvánka na výpravu Káňat
17. - 19. 5.
Nazdar kluci, o víkendu 17. - 19. 5. se můžete těšit na naši výpravu
pod stan! Nakoukneme do CHKO Beskydy a to konkrétně pod Lysou
horu. Celkově si za všechny tři dny našlápneme 18km. Spát budeme ve
stanech a jídlo dělat na ohni či vařiči.
Potřebné vybavení: spacák, karimatka, ešus, lžíce, nůž, pevné boty
(pohory), baterka/čelovka, oblečení dle předpovědi počasí – spíše
teplejší (spát budeme asi v 900 m n.m.), sbalit se do jednoho batohu
jídlo na pátek, buchty na sobotní snídani, ¼ chleba, 300 Kč
Sraz: 17. 5. 16:15 u stánku RegioJet naproti Hotelu Grand – autobusem
odjíždíme v 16:30
Návrat: 19.5. 14:50 na Židenické nádraží
Přihlášku vyplnit do 10.5. (Odkaz na webu)
Na všechny Káňata se těší Desert a Joker

Elixír 22. - 24. 3.
„Elixír je celostátní vzdělávací setkání pro vedoucí oddílů a jejich
pomocníky. Vítáme každého, komu už bylo 15 let. Pokud se nám podaří
dobře namíchat program, tak si u nás odpočineš, potkáš nové lidi,
namotivuješ se do další práce v oddíle a nepochybně si odvezeš i baňku
plnou nových vědomostí a dovedností.“
My na elixír jeli v geniální skupince já, Libor, Pádík, Martin a Vanad.
V tomto elitním týmu nebyl naprosto žádný problém si akci užít, a to
i přes neuvěřitelné množství vstřebaných informací o vedení oddílu,
družin, práci se stezkami a v neposlední řadě taky náš osobní rozvoj. Na
akci bylo asi nejlepší s kolika skauty jsme se seznámili, akci jsme si celou
parádně užili a všem bych ji doporučil!
Mirek
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Brigáda na Chlébském 7. 4.
V neděli 7. 4. 2019 proběhla velká jarní brigáda na naší základně
Chlébské. Sešlo se nás celkem sedm: Přeceda, já, Joker, Kamča (která
nám brigádníkům během učení do školy uvařila výborný oběd), Pekoš,
Jaspi a Vojta L.ukášek.
Jaspi a Vojta se sešli ráno u mě a po cestě jsme naložili Jokera s Kamčou.
Pak jsme se zastavili ještě v Globusu a v Bauhausu nakoupit potřebné
věci. Na základně nás už čekal Přeceda s Pekošem. Po našem příjezdu
jsme si rozdělily úkoly a šli jsme pracovat. Pekoš, Jaspi a Vojta řezali dřevo
a skládali do kůlny (bylo ho opravdu dost). Já s Jokerem jsme betonovali
schody (poprvé v životě a šlo nám to). Přeceda opravil elektrorozvaděč
u jedné z chatek a dal dohromady policové regály. Měli jsme celkem
i příznivé počasí k práci a taky výborný oběd!
Všem účastníkům velký dík!
Jura

vlčecí výpravA 12. - 14. 4.
V pátek 12.4.2019 jsme se sešli na nádraží v Židenicích, kde jsme
zahájili naši výpravu do Deblína. Po přestupu na vlak a autobus jsme
za nedlouho byli v Deblíně. Cestou ke škole, kde jsme měli domluvené
ubytování, nás upoutala zarostlá lavička, které jsme se nasmáli. Po
ubytování ve školní družině jsme hráli hry, boxovali jsme se s boxovacím
pytlem a sedacími vaky. Následně nám Boro řekl deset pravidel, jak se
správně chovat. Pak jsme si zahráli dvě schovky ve škole. Na dobrou noc
nám pohádku řekl Olaf, tak se pěkně usínalo.
Ráno nás opět Olaf vzbudil, byla rozcvička a po snídani přišel Dubínek
s Matějem. Všichni jsme vyrazili na několika hodinovou procházku po
okolí Deblína. Na oběd jsme si opekli špekáčky a oheň tradičně uhasili :).
Když jsme se vrátili na ubytování, zjistili jsme, že máme malé kastroly,
tak byl problém uvařit k večeři dostatek rizota s masem a k tomu čaj.
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Ale správni skauti vše vyřeší, takže večeře nakonec byla. Večer jsme hráli
hry o tom, jak nejlépe vymyslet superhrdiny.
V neděli ráno nás tentokrát vzbudil Boro svou pěknou hrou na kytaru.
Nasnídali jsme se, sbalili a stejnou cestou se vrátili do Brna. Výprava se
nám opět moc líbila.
Honza Kůdela

Ivančena s 30.dbo 26. - 28. 4.
Poslední dubnový víkend se skauti a skautky z obou našich oddílů vydali
do Beskyd na Ivančenu. Ivančena je památné místo pod vrcholem Lysé
hory, kde si připomínáme památku pěti skautů popravených nacisty za
účast v odboji během 2. světové války. Historie Ivančeny se začala psát
již v prvním poválečném roce 1946, kdy skauti z Ostravy vztyčili na úpatí
Lysé hory kříž, kolem kterého se postupně začaly vršit kameny, které na
ni přikládali kolemjdoucí k uctění památky mrtvých. Z malého pomníku
se postupně stala velká mohyla s kamennými terasami, která přežila
i nelítost dalšího pokřiveného a krvavého režimu, jež skautům a svobodě
nepřál. Stejně jako pomník se rozrostl i symbolický význam Ivančeny.
Stále si připomínáme památku pěti skautů, ale také jejich širší odkaz.
Tedy že proti nespravedlnosti, nesvobodě, lži a nenávisti je třeba bojovat
Pravdou a Láskou věrně v každé době. Tak, jak jsme slíbili. Připomenuli
jsme si tedy to, že není možné zavírat oči před bezprávím, křivdou
a zlem, i kdybychom měli přinést oběť nejvyšší. Stejně jako Vláďa
Čermák, Otto Klein, Vláďa Pach, Quido Němec a Milan Rotter, tedy
oněch pět popravených skautů.
Na Ivančenu se vydávají skauti z celé naší republiky, dokonce i ze
zahraničí. Hromadný výstup se koná o víkendu kolem 24. dubna
(sv. Jiří). Již na vlakovém nádraží v Králově Poli bylo jasné, že se potkáme
se spoustou skautů. Vlak byl skauty doslova přeplněný.
Spali jsme na nové skautské klubovně ve Sviadnově nedaleko
Frýdku-Místku. Páteční večer byl ve znamení her a zábavy. K mohyle
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jsme se vydali v sobotu ráno. Vycházeli jsme z Frýdlantu nad Ostravicí.
Větší část z nás si cestu zkrátila autobusem, ale 9 kluků včele s Pádíkem,
Hurvínkem a mnou se vydalo pěšky. Cestou jsme míjeli skauty ze všech
možných koutů Česka. Během cesty si pro nás organizátoři připravili
hru, ve které jsme si připomněli temné okamžiky skautské historie. Pro
500 prvních čekal v cíli náramek s platným heslem „Skauting vylučuje
totalitu, totalita vylučuje skauting.“ Na Ivančeně jsme se zúčastnili mše
a slavnostního projevu několika skautských vůdců. Poté jsme se vydali
k vrcholu Lysé hory, občerstvili se v místní restauraci a pokračovali dolů
do Ostravice. Večer nás čekala pozdní večeře v podobě výborných špaget
a noční hra. V neděli jsme poznali okolí skautské klubovny formou
městské hry, uklidili a vydali se domů.
Na výpravě jsem byl po dvou letech a udělala na mě výborný dojem. Užili
jsme si krásu přírody Moravskoslezských Beskyd, potkali tisíce skautů
a připomněli si význam skautského slibu.
Krtek

Dětský den 1. 6.
Milé děti a vážení rodiče,
zveme vás na každoroční Skautský dětský den a jeho přípravu, abychom
společně oslavili Mezinárodní den dětí. Připravujeme si pro děti herní
disciplíny a doprovodný program - těšit se můžete na skautskou
čajovnu, promítání a možná přijde i kouzelník…
Velkou změnou pro letošní ročník je místo. Jelikož Juliánovské náměstí
je pod velkou rekonstrukcí a nebude nám v tyto dny přístupné,
uspořádáme Dětský den v areálu našich kluboven a na Bílé hoře.
Na přípravu se setkáme již v pátek 31.května odpoledne v areálu pod
Bílou horou od 16:00. V sobotu ráno se sejdeme již v 6:45 na stejném
místě. Předpokládaný konec pro organizátory je 14:30.
Pro skautky a skauty se tak opět otevírá velká příležitost, jak si užít tuto
akci ještě o něco více a nahlédnout pod pokličku všech příprav, stačí se
nahlásit svými rádkyním či rádcům.
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Ruku k dílu může ale přiložit kdokoliv - oceníme jakoukoliv formu
podpory, například upečení buchty či něco slaného, věnování cen do
tomboly či jiný materiální příspěvek.
Na všechny se těší Desert & Simča (777 047 176)

Pozvánka na úklid Bílé hory 2. 6.
Den po dětském dni se znovu potkáme v areálu. Tentokrát ne proto,
abychom dělali radost dětem, ale přírodě. Ta už teď pulsuje životem
a na začátku června bude v největším rozpuku. Něco nám ale ke
zpívajícím ptáčkům a rozkvetlým paloukům moc nesedí… co dělají mezi
pampeliškami ty pet lahve a proč jsou keře místo květy a bobulemi
obsypané igelitovými pytlíky? Bohužel dopad, který má naše civilizace na
okolní přírodu je čím dál drastičtější a někteří lidé si svou zodpovědnost,
kterou za svět ve kterém žijeme, mají, neuvědomují. Pojďme jim tedy
ukázat, jak se o své okolí starat, že smysluplná práce v dobrém kolektivu
může být příjemná a její plody si užijeme všichni. Pojďme spolu znovu
uklidit Bílou horu, díky které můžeme trávit schůzky v tak krásném
prostředí a dělejme to nejen pro sebe a pro ni, ale i pro všechny, kdo ji
navštěvují.
Potkáme se v 9 hodin v areálu klubovny a zhruba do 12 hodin budeme
uklízet. Poté bude v areálu připraveno drobné občerstvení, u kterého
můžeme společně posedět a pro skauty bude připraven tematický
program na 30-60 minut.
Tak vezměte rodiče, sourozence, kamarády a sousedy a přijďte s námi
udělat kus Židenic zase o něco hezčí!
Za celý oddíl se těší Boro
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