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Výprava do Kopřivnice

úvod
Nazdar bratři a sestry,
leden byl pro nás měsícem návratů, ale i změn a nových příležitostí.
Stejně jako loni jsme si zabruslili na kluzišti za Lužánkami, po šesti
letech jsme se na oddílovou výpravu vydali do Kopřivnice a Štramberka.
Taky jsme oslavili 94. narozeniny našeho zakladatele Mirka Klepáče
a přijali nový název oddílu, podepsali jsme smlouvu na nové tábořiště
u Kdousova a podle registrace na tento rok jsme se opět rozrostli, je
nás v oddíle už 87! Zkrátka začátek roku jsme si užili na osvědčených
akcích a otevřeli jsme se spoustě změn a příležitostí. A mám pocit,
že v únoru to nebude jinak! Už tento pátek nás čeká střediskový ples
a hned na začátku března podnikneme po delší době společnou výpravu
se skautkami z oddílu Červánek. Přeji Vám příjemně strávené jarní
prázdniny a těším se na setkání na oddílových akcích!
Boro

Nový název oddílu
8. ledna 2019 oslavil zakladatel našeho oddílu, bratr Mirek Klepáč,
neuvěřitelné 94. narozeniny. Mirek oddíl založil v roce 1946 a díky
obrovskému nasazení a odvaze jeho i dalších vedoucích náš oddíl
fungoval ilegálně i v období komunistické totality. Skautské ideály tak
přežily desítky let útlaku a my dnes můžeme v jejich duchu vychovávat
další generace dětí a mladých lidí.
Mirek se nejen těší na svůj věk obduvihodnému zdraví, ale je v oddíle
stále aktivní. Rád nás navštěvuje na oddílových schůzkách i táborech,
kde vždy ohromuje skauty všeho věku svým charismatem, moudrostí
a osobním vyprávěním plným hrdinství a dobrodružství.
Jako výraz našeho vděku jsme se rozhodli oddíl přejmenovat na 94.
brněnský oddíl Mirka Klepáče.
Všechno nejlepší Mirku! Děkujeme a doufáme, že nás čeká ještě mnoho
společných chvil.
Boro
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Tábor 2019
Už za pět měsíců nás čeká letní tábor. Letos bude v termínu od 13.
července (pro vlčata od 20.) do 3. srpna a čeká nás na něm jedna velká
změna. Po osmi letech totiž nepojedeme do Kostelní Myslové, ale na
nové tábořiště u Kdousova na Třebíčsku. Poslední dva roky hledáme
vhodnou louku pro nové tábořiště, která by splňovala potřeby našeho
neustále rostoucího střediska a máme pocit, že jsme konečně našli tu
pravou. Věříme, že táboření na novém místě bude skvělé, ale abychom
si ho mohli užít, čeká nás ještě spousta práce. Kromě běžné stavěčky
musíme na tábořišti vybudovat základní zázemí – kuchyň, sklep, mosty
přes řeku… Letošní stavěčka proto bude o poznání delší a náročnější,
než obvykle. Nejspíš proběhne v posledních dvou červnových víkendech
a budeme moc rádi, když nám přijedete pomoct a s novým tábořištěm
se seznámit!
Boro

Památeční šátky z Kostelní
Myslové
Jelikož jsem byli nuceni najít si nové tábořiště, do Kostelní Myslové
už se spolu nejspíš nepodíváme. Ale můžeme na tu estrádu skvělých
táborů vzpomínat a proto jsme se rozhodli vytvořit památeční skautské
šátky, věnované právě této malebné destinaci, kam jsme jezdili tábořit
posledních 8 let. Šátky budou k mání za 80 Kč a pokud o ně budete mít
zájem, nejlépe kontaktujte Pádíka, který je má v úschově, popřípadě
svého rádce, nebo kohokoliv z vedení :)
Tímto chci jménem celého vedení poděkovat Pádíkovi, který design
šátků navrhnul a zařídil vše potřebné, aby se dostali až k nám!
Kevin
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Organizace schůzek během
jarních prázdnin
O jarních prázdninách (11.–17.2.) neprobíhají žádné schůzky! Užijte si
prázdiny naplno!
Vedení 94.BO

Výprava s Červánkem 1. - 3. 3.
Vážení, sháníme špičkový tým vědců pro přepravu a uchovávání
nebezpečného viru v tajné laboratoři poblíž Přelouče. Tento vir může
ohrozit existenci celého lidstva. Jste připraveni stát se součástí tohoto
týmu? Pokud ano, tak se řiďte následujícími informacemi.
Cena: 300kč
S sebou: večeře na pátek a buchty na sobotu, karimatka, spacák,
pláštěnku, ešus s příbory, teplé oblečení, pevná obuv a reflexní vesta
(doporučeno)
Sraz: 1. března 15:20 na nádraží Brno-Židenice
Návrat: 3. března 15:03 na Brno-Hlavní nádraží
Na vaši pomoc bedlivě čekají Kečup (775 115 005) a Lješi (773 472 659)
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Výprava do Kopřivnice 25. - 27. 1.
Sešli jsme se v pátek na vlakovém nádraží v Židenicích, myslím že kolem
půl páté. Postupně začali přicházet všichni skauti i vlčata a najednou
nás zase bylo kopec. Ve vlaku jsme si povídali a hráli Dračák. Asi tak
kolem osmé jsme vystoupili na Kopřivnickém nádraží a pak jsme asi
2km šli na skautskou základnu Vanaivan, kde to bylo celkem moderně
vybavený a byla to velká budova. Chvíli jsme čekali venku, než jsme se
mohli jít zahřát a ubytovat. Večer po příjezdu jsme ještě hráli nějaké hry
v budově a po večeři se šlo spát.
Další den ráno jsme se probudili kolem půl osmé a byla rozcvička.
Dopoledne jsme šli na výlet po okolí a do Štramberka. Tam jsme měli na
náměstí 45 minut rozchod, někteří šli do cukrárny koupit si Štramberské
uši. Pak jsme se byli podívat na místní hrad (zvaný Trúba). Cestou zpět
jsme si na vlakové zastávce dali v teple na oběd chleba s taveňákem
nebo paštikou. Po příjezdu jsme zase hráli hry a po večeři jsme mohli
v jídelně s ostatníma zpívat. Až jsme skončili, tak nám Veverka vyprávěl
strašidelné a vtipné příběhy.
Třetí den ráno jsme se sbalili, nasnídali a pak jsme se vydali do muzea
Tatra. Tam byly vystavený různý auta značky TATRA, třeba i policejní,
dvoupatrový teréňák, závodnička, která jela 250km/h. Mě zaujalo auto
na lyžích, které mělo vzadu vrtuly na pohánění a nějaký váleček, který
nevim, k čemu byl :D Na památku jsem si tam koupil hrníček s Tatrou
57b. Potom jsme šli na nádraží a vlakem domů do Brna zase do Židenic.
PS: ve vlaku byl pokořen rekord v množství hraní refrénu písně „No to se
ví“, nový rekord činí 21 refrénů.
Plameňák
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