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Typografie v ČV

úvod
Nazdar bratři a sestry,
Doufám, že jste prožili příjemné Vánoční svátky s rodinou a přáteli,
a načerpali dostatek sil na další rok. Všem fanouškům novoročních
předsevzetí přeji pevnou vůli při jejich naplňování, o něco víc ale
všem přeji spoustu vnitřní motivace k osobnímu rozvoji z vlastní
vůle. A pokud jako já patříte k těm, kteří po pohledu na prázdné tácy
od cukroví a mísy od bramborového salátu dostávají chuť sportovat,
můžete ji ukojit už tuto sobotu při oddílovém bruslení. Ať už jste
zkušení bruslaři a hokejisté, nebo nepoznáte rozdíl mezi kanadami
a kačenkami, nebojte se přidat. Kromě této zimní kratochvíle se můžete
v lednu těšit na oddílovou výpravu. Pojedeme tentokrát ke skautům
z Kopřivnice, kteří nás nechají přespat na své základně. Prozkoumáme
krásy místní přírody a seznámíme se zblízka s ikonou městečka, slavnou
automobilkou Tatra. Víkendová výprava do zmrzlé lednové přírody je
sice výzva, se správnou výbavou ji ale jistě zvládne i to nejmenší vlče.
Na závěr bych rád všem připomněl placení členských příspěvků. Termín
pro jejich uhrazení byl na konci prosince, takže kdo jste to ještě nestihli,
prosím pošlete peníze co nejdřív, ať má náš oddílový hospodář Martin
evidenci plateb brzy za sebou. Dále chci poděkovat Pádíkovi za skvělou
novou vizáž Čáry Vlka! Doufám, že jste z ní také nadšení, já se tentokrát
na čtení zápisů z akcí těším mnohem víc. Tak se pokochejte a pečlivě
si lednové číslo pročtěte, ať Vám nic neunikne. Ten papír, který Vám už
nejspíš z časopisu vypadl, je plán akcí na následující pololetí. Dozvíte se
v něm termíny všech akcí od února do prázdnin, včetně letního tábora.
Doporučuji Vám pověsit si jej doma na nástěnku nebo ledničku, ať Vám
žádné z našich společných dobrodružství neunikne.
Boro
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Pozvánka na Bruslení
Leden je ideálním měsícem pro zimní sporty. A protože lyžařskou
sjezdovku v Brně nemáme, zajdeme si letos opět zabruslit. Pojedeme
na kluziště Za Lužánkami, protáhneme si na všechny šlachy, co jich je
na nohou a nenarazíme snad žádnou kostrč! No prostě čeká nás krásná
a tělu prospěšná zimní kratochvíle vhodná pro skauty i vlčata.
Sraz

12. 1 – 8:00 u Dělnického domu

Návrat

11:47 tamtéž

S sebou

2x hodinovou jízdenku nebo šalinkartu, 40,- Kč (starší 15 let
60,-), vlastní brusle nebo 1000,- Kč jako zálohu do půjčovny
(pokud to není možné, dejte vědět, peníze vezmeme), teplé
oblečení, čepici a rukavice

Přihlašujte se do 11. 1. zde https://goo.gl/forms/kwqNnK17x42yQtOh1
Popřípadě využíjte QR kód níže nebo odkaz na webových stránkách.
Boro
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Pozvánka na oddílovou výpravu
do Kopřivnice
Po Vánočních prázdninách a lednu stráveném ve škole nás konečně čeká
další oddílová výprava! Tentokrát se podíváme do Kopřivnice k místním
skautům. Prozkoumáme přírodu Národního parku Podbeskydí, zajdeme
do muzea automobilky Tatra, která v Kopřivnici sídlila a navštívíme
vedlejší městečko Štramberk. Máme se na co těšit! Výprava to bude
akční a nabytá zážitky, ale zvládnou ji skauti i vlčata.
S sebou

teplé a nepromokavé oblečení a boty, přezůvky, jídlo na
páteční večer a buchty na sobotní snídani, šátek, uzlovačku,
stezku a spacák (karimatka ani ešus nejsou potřeba)

Sraz

Pátek 25. 1. v 15:45 na nádraží v Židenicích

Návrat

Neděle 27. 1. v 14:50 tamtéž

Cena

400 Kč

Přihlašujte se do 21. 1. zde https://goo.gl/forms/Cc9C2tlETrrNNEk12
Popřípadě využíjte QR kód níže nebo odkaz na webových stránkách.
Na všechny se těší Lusk, Boro, Dubínek, Matěj, Vanad a Kevin
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Mikulášská nadílka
5. 12., kdy jste mohli být na dozajista skvělé oddílovce, se konala
ještě jedna akce. Kopretiny a skauti z 94.bo s námi vybírali peníze na
dobročinnou akci prostřednictvím mikulášské nadílky.
Mirek nás rozdělil do skupin. Já byla ve skupině s Locikou, Veverkou
a Frantou. S holkami jsme se převlékly a vyšly se podívat na lidi, co přišli
na oddílovku. Mezitím se stala událost, která byla pro naší skupinku
osudnou. Veverka, který měl vypsat čtyři domy, kam máme jít, vypsal
jen dva. Poté jsme místo Veverky dostali Jirku a Adam nám dal mapu.
Ta mapa měla však dvě trasy a jedna byla přeškrtaná, čehož jsme si
nevšimli. Měli jsme lístek s prohřešky, ale byl strašně malý. Vyfotili jsme
si ho, kdyby náhodou.
Vyšli jsme po špatné trase. Potkali jsme dvě náhodné rodiny po cestě
a děti nám vždycky zazpívaly a dostaly něco z nadílky pro všechny
případy. Zazvonili jsme u dvou domů- jednou neotevřeli a podruhé čert
vystrašil holčičku. Pak jsme potkali skupinu, které jsme chodili po trase
a vše si vyjasnili.
Po nějaké době nám došlo, že nestíháme. Jirkův táta byl naštěstí hodný
a svezl nás k jednomu domu. Oni však těsně u nich zavolali, že to ruší.
Tak nás tatínek zavezl k dalším. Byli tam dva kluci a ti se nebáli a všechno
se zvládlo dobře. Šli jsme ke klukovi a holce, holka se bála, ale jinak nic
strašného. Teda pokud nepočítám to, že jsme nechali na lavičce ten
papír s prohřešky. To nám ale došlo, až když jsme zvonili u Lindy z našeho
oddílu. Ta se nám k pár hříchům přiznala, my jí dali nadílku a vydali
jsme se k poslednímu domu. Raději nebudu zmiňovat, kolikrát jsme ze
zoufalství volali Mirkovi... Zazvonili jsme u dalšího domu, ale bohužel
jsme zjistili, že maminka si přála, abychom tam přišli brzo a děti už
spaly. To jsme ale bohužel z fotky nevyčetli, protože byla rozmazaná.
Přišli jsme se zpožděním, ale jelikož nám zbyla náhradní nadílka, mohli
jsme jí sníst.
Ponožka
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Vánoční výprava
Sešli jsme se ve čtvrtek 13. 12. na Hlavním nádraží, abychom se vydali
do zasněžené krajiny v okolí Mohelna oslavit vánoční svátky i v kruhu
skautských bratrů. Bohužel se nám stala stala menší nepříjemnost… ujel
nám vlak. Ale naštěstí nám další jel za 30 minut, takže jsme nemuseli
dlouho čekat. Následovala cesta s několika přestupy, kterou jsme až na
málem zapomenutý batoh ve vlaku zvládli s přehledem. Po příjezdu do
Mohelna, jsme museli dojít k místnímu mlýnu (cca 2 km), kde jsme byli
ubytovaní. Jelikož už ale bylo pozdě, po příchodu jsme se jen najedli a šli
spát.
Druhý den po rozcvičce a snídani jsme se vydali na tůru po okolí, při
které jsme se všichni brutálně zmáčeli, takže po příchodu na mlýn to
tam vypadalo jako v prádelně, protože všude bylo rozvěšené mokré
oblečení. Večer probíhalo promítání fotek, kdy každý, kdo měl zájem, si
připravil sérii fotek z roku 2018 a povyprávěl ostatním jaká zajímavá
místa navštívil, co prožil, dokázal atd. Mě nejvíc zaujalo promítání
Adama Franty.
V sobotu, neboli náš Štědrý den, ráno začalo sněžit, což dodalo tu
pravou vánoční atmosféru. Po menší procházce, kde se všichni oddávali
zimním radovánkám se sněhem nastal čas na tradiční program. Hrála
se licitace, připravovala večeře, někteří na poslední chvíli balili dárky. Po
setmění jsme společně šli ke stromečku dát pokroutky zvířátkům. A bylo
to tu. Vrchol večera – společná štědrovečerní večeře. Až byli všichni
nadlabaní, nejmenší vlčata začala rozdávat dárky, hrály se koledy,
všichni předváděli, co dostali... prostě vánoční pohoda. Jak byly všechny
dárky rozdány, přišlo na řadu limbo a po něm tombola plná vychytávek,
užitečných věcí a skvostných cen. Po skončení veselí už byla hluboká
noc, tak jsme všichni nadšení a spokojení ulehli ku spánku.
V neděli nás čekal jen úklid, snídaně, společné focení a pak už se jelo
domů. Po příjezdu do Brna jsme si zakřičeli pokřik, popřáli si krásné
svátky a rozeběhli se do svých domovů.
psal Veverka, editoval Kevin
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Představení roverské zážitkové
akce: korbo
Ahoj Vanade, ty a pár dalších skautů a skautek z našeho střediska se
vydalo na konci září na akci s dost zvláštním názvem, co ten název vůbec
znamená?
Ahoj Šmako, název Korbo je opravdu zvláštní, je to obráceně Obrok –
jiná akce, ze které Korbo vychází. Před několika lety se totiž diskutovalo
o způsobu organizace Obroku, a nakonec vznikly dvě akce – tradiční
Obrok a nové Korbo.
Můžeš nám prosím tuto akci trošku přiblížit? Co to znamená heslo:
„#udelejsisam“?
Celá akce se zakládá na tom, že se sjedou skauti z celého Česka a 4 dny
se věnují nějakému programu. Ten program vychází často ze skautských
hodnot – skauting, každý může jít na jaké chce aktivity – svoboda, ALE
nesmí přitom nijak poškodit areál ani jeho vybavení – zodpovědnost.
To nejdůležitější ale je, že program si vytváří sami účastníci. Každý
účastník si může připravit aktivitu pro ostatní a může se zúčastnit
aktivit ostatních. To vyjadřuje heslo udelejsisam. No a na tomto, na
třech principech – skautingu, svobodě a zodpovědnosti a na heslu
udelejsisam stojí celé Korbo.
Je to první taková akce pro tebe?
Ano, je.
A už máš vyhlídlé nějaké další akce v plánu?
V květnu mám v plánu se zúčastnit Obroku.
Díky za rozhovor, Šmako
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Typografie v Čáry Vlka
Tento článek je věnován všem neznalcům typografických pravidel.
Typografická pravidla jsou vedle těch gramatických dalším druhem
pravidel, které je nutné dodržovat při stavbě vět. Jelikož se na jejich
výuku často zapomíná, rozhodl jsem se napsat o nich článek. Tyto
typografická pravidla se týkají čestiny. V jiných jazycích nemusejí platit.
Dvojstanu si můžete vystřihnout pro pozdější snadné dohledávání.
Toto je pouze stručný výpis. Více příkladů můžene najít například na
stránkách internetové jazykové příručky (http://prirucka.ujc.cas.cz).

Odsazení textu
Text zásadně odsazujeme pomocí tabulátoru. Mezi slovy je pouze jedna
mezera. Dodržujeme toto pravidlo z důvodu zachování formátování
například i po změně velikosti písma.

Uvozovky

„

České uvozovky mají na začátku tvar 99 ( ) a jsou dole. Uzavírací
uvozovky mají tvar 66 ( ) a jsou nahoře. Čísla uvozovek připomínají
jejich tvar. Uvozovky (stejně jako závorky) nemají z vnitřní strany mezery.

“

„Text v uvozovkách může poté vypadat nějak takto.“
Zkratka na klávesnici – Alt+0132, Alt+0147

Procenta, stupně, metry
Sazba znaku procent za číslem bez mezery značí přídavné jméno.
Tj. 8% znamená osmiprocentní, zatímco 8 % čteme „osm procent“. Toto
pravidlo se může týkat i psaní stupňů, metrů a dalších jednotek.

Spojovník
Téměř vždy se spojovník píše bez mezer mezi výrazy, které spojuje.
V češtině tento znak užíváme tehdy, chceme-li vyjádřit, že jím spojené
výrazy tvoří těsný významový celek. Oblast využití je velmi rozsáhlá
a proto doporučuji spíše pravidla psaní spojovníku dohledat.
Spojovník nalezneme na klávesnici vlevo od pravého Shift.
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Pomlčka
Pomlčka (–) je dlouhá vodorovná čárka (pozor na záměnu se
spojovníkem). Obvykle bývá užívána ve funkci oddělování částí projevu
(např. místo čárky ohraničující vsuvku či přístavek) nebo vyjádření
rozsahu.
Zkratka na klávesnici – Alt+0150

Čas
Při zápisu času jako denní doby se hodiny a minuty oddělují tečkou,
za níž se nedělá mezera. Hodiny 0–9 se píšou jednomístně, minuty
dvojmístně: 7.30, 18.30, 23.25 h, schůzka začíná v 8.05 hodin.
Je možné použít jako oddělovač hodin a minut dvojtečku. Při použití
dvojtečky se hodiny 0–9 mohou uvádět též dvoumístně: 7:30, 18:30,
03:25 h, schůzka začíná v 8:05 hodin.
Časová rozmezí píšeme s pomlčkou bez mezer: 10–13 h, oběd 12.00–
12.45, návštěvní hodiny: květen–září 9–17 h, říjen–duben 9–16 h.

Datum
Datum je možné napsat měsíc arabskými číslicemi (1. 3. 2013) nebo
vypsat slovem (1. března 2013). Za řadovými číslovkami označujícími
den a měsíc se po tečce píše mezera.
Data ve významu ‚až‘ píšeme s pomlčkou. Pokud je pomlčka mezi
jednoslovnými výrazy, neoddělujeme ji mezerami: v letech 1974–2006,
leden–březen, 16.–17. června, 1.–31. 1. 1999, 14.–17. 10. 2012. Pokud se
však pomlčka objeví mezi výrazy víceslovnými, je doporučováno mezery
vkládat, aby nedocházelo k nežádoucímu spojení výrazů přiléhajících
těsně k pomlčce, tedy např. 1. ledna – 31. prosince 2014, 16. 6. – 18. 6.,
14. 5. – 17. 8. 2012, 1. 1. 1998 – 31. 12. 2018.

Cena
Často jsme zvyklí psát cenu v tvaru 300,- Kč. Tento tvar ovšem není
správný. Cenu můžeme správně zapsat více způsoby: 300 Kč nebo Kč 300.
Pokud ve tvaru 100Kč vynecháme mezeru, znamená to stokorunový.
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Webové stránky
https://94bo.skauting.cz

Facebook
https://www.facebook.com/94brno/

