
KALENDÁŘ AKCÍ 

září 2011 
                  
 

čtvrtek 1.září 2011 16.00 
         Zahajovací oddílovka 
         tradičně v první školní den v klubovně  
          oddílová rada vyhlašuje soutěţ o nejhezčí 
          zápis z tábora 2011 v deníku – přineste!  

 

9. – 11.9.2011 Oddílová výprava Čučice  
          Výprava „Starých vlků“, uUbytování na  
          chatě YMCA skautů, návštěva oddílových  
          tábořišť, cena 450,-, sraz v 15.15 hodin na  
          ČD, více informací uvnitř listu 

 

10.9.2011 Výprava vlčat do okolí Břeclavi 
          Sraz v 9.00 hodin na Duhovce Lidické ulici 
          návrat v 15.00 hodin tamtéţ, s sebou: jídlo 
          A pití na půl dne, pláštěnku, kroj 
 

16.9.2011 Společná oddílovka vlků a vlčat 
          V 16.00 hodin na Duhovce na Lidické  
          a překvapením na závěr…je to ve středu! 
 

pátek 23.9.2011 Oddílová rada 
          v 16.30 v klubovně na Šilingrově ulici 
          rádci předloţí přípravu DV v SO 24.9. 
 

sobota 24.9.2011 Druţinové výpravy 
          do okolí Břeclavi, na druţinová místa… 
           rádci předloţí přípravu na OR v PA 23.9. 
 

středa 28.9.2011 Nebodovaná odd. akce 
          bude upřesněno v tomto týdnu 
            
 

pátek 30.9.2011Oddílová schůzka 
         v 16.30 v klubovně , závěrečná –  
          hodnocení  DE, DO, ŢK, druţinových vývě- 
          sek a kronik, zpěv a hry            

   

 

 

Hudba a text: Snow White 

G                      D        G 

Kdyţ sluníčko zrána do oken zasvítí, 

G                 C        G 

otevřu dveře do své nory hobití, 

G                  D          G 

ať vítr chladivý vpustí sem den, 

G                      D           G 

ač raděj v poledne vstával bych jen! 

 

G                              D          G 

Jsem doma, jsem v Kraji  a jsem tu tak rád, 

G                    C          G 

dnes bude oslava, nepůjdem spát. 

G                               D          G 

Jsem v Kraji, jsem doma, a jsem tu tak rád, 

G                   D           G 

dnes bude oslava, nepůjdem spát. 

       

Pan Bilbo velikou slávu má dnes, 

pod Kopec zvána je celičká ves, 

ač trochu podivín, dobrák on je, 

písničku zpívám si, taky mě zve! 

 

Ref.: 

Ref.: 
 

 

Návrh na složení družin na školní rok 2011 – 2012 

Mloci Jestřábi Štiky 
Pondělí 16.00 Úterý 16.00 Středa 16.00 

Klikouš Majkl Kecka 

Lukyn Vačky Tuleň 

Tofík Honza Pavlačka Hroch 

Tkan Želva  Kája 

James Vevča Lukáš Křivánek 

Kuba Sedláček Kouba Tomáš Ryšavý 

Hrášek Kanár Tobík Mitrič 

Kili Žabák Mikuláš Januška 
Návrh na složení družin vycházel z fungování družin na táboře. V některých případech jsme zohlednili 
vaše přání z táborového testu a v některých to nebylo možné. Ještě jednou připomínáme, že jde o 
prozatímní návrh, uvidíme, jaké budete mít ve škole rozvrhy, a čekáme kolem složení ještě nějakou 
diskusi na oddílové radě. 

 

 

 

 

 

 

 

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

prázdniny 2011 
 

Prázdniny u babičky, 
prázdniny v Čechách, 
krásné jak holubičky 

na horkých střechách. 
 

Prázdniny u dědečka, 
prázdniny na vsi, 

školní rok ten se přečká, 
nastanou, nastanou zas 

 

Vážení rodičové, nazdar bratříčci 

ZAHAJOVACÍ ODDÍLOVÁ 

 SCHŮZKA  

se koná ve čtvrtek 1.září 2011 

v 1600 hodin v klubovně na Šilingrově ulici 

s sebou: věci na schůzku, kroj 

deník – OR vyhlašuje soutěţ o nejhezčí 

zápis z tábora 2011 

Prohlídka fotografií z tábora, čtení z kroniky, 

plánování na rok 2011 – 2012 sloţení druţin 

zpěv a hry aj. 
Můţete s sebou přivést nováčky – ale s mírou! 

za oddílovou radu Pajda 



44.TÁBOR STŘELNICE U OSLAVAN 
 

 

I.část 1. – 8.7.2011 / 1. den: A je to tu. Jedna z nejdelších a nejkrásnějších oddílových akcí. Pomyslel jsem 
si, kdyţ jsem v 5:45 za mírného mrholení cupital do klubovny naloţit do Pešuňkova auta táborový materiál. 
Nakládka uţ proběhla bez deště a o půl sedmé jsme vyrazili (bez Kruťáka, který jel na tábořiště na kole) na 
nádraţí ČD, abychom si mohli nastoupit do vlaku. Přes Brno aţ do Ivančic nás zavezl. Ale dál ne. (Není sobota či 
neděle) S posledními pěti km nám pomohl autobus, který nás dostal do Oslavan – cílové stanice. Tady jsme se 
rozdělili – Pajda s mladšími šel na tábořiště a my starší (musím ještě podotknout, ţe pomoct přijeli i někdejší 
členové: Mroţ s Jarabem) jsme u Rumrajcha nakládali na vlečku uschované stany. Mladší skupina uţ mezitím 
dělala na tábořišti týpiové tyče. Stavební práce se vlekly do pozdního večera, kdy je ukončila večeře od Vlaďky. 
Byl masový guláš z pravého masa!!! Za ten den jsme postavili většinu podsad, hangár a záchody. 2. den:  Den 
probíhal opět ve stavebním duchu. Postavila se kuchyně, obě týpí a doladily se kadibudky. Pomoct přijel Bláha, 
který byl jeden z největších pracantů. Rozdělili jsme se do skupinek, ve kterých se plnila sluţba, vykonávaly se 
práce a hrály se hry. O tom, ţe se i mistr tesař někdy utne, se přesvědčil Kecka, který se svým týmem dělal 
lavičky v jídelně. A směs kyselin lučavku královskou nazval „Močůvka královská“.  3. den:  Také v tomto dnu se 
stavělo a dolaďovalo. Odpoledne počasí připomínalo spíše zimu neţ léto, všichni jsme se choulili v jídelně. Někteří 
si četli, jiní hráli Bang či Poker.  4. den: Poslední stavební den! Jeleň dopoledne vyrazil s mladšími na procházku, 
starší si svazovali proutěné postele. A Kokeš na všechno „dohlíţel“ a komentoval. Myslím, ţe ho uţ příští rok 
potřebovat nebudeme. Odpoledne budoucí obyvatelé si týpí zabydleli, abychom tam večer uţ mohli zpívat při 
ohníčku. Jeleň smrdí a při pokynu „běţ se umýt!“ odvětil „však uţ jsem dnes brodil.“ Také tu probíhá drobný 
incident o to, kdo bude spát v týpku. 5. den:  První nestavěcí den je tu. Dopolední blok si připravil Jeleň. Avšak 
vlastní program začal aţ kolen desáté. Znáte ho. Vylepšil boj o vlajku o specifická pravidla a o motivaci, jeţ nás 

zavedla daleko do budoucnosti. Hra se 
hrála v lesním terénu, který nebyl příliš 
bezpečný. Však si toho brzo vyzkoušel 
Učeň a jeho rovnátka. Toto neštěstí a 
zároveň voňavý guláš ukončily hru. 
V poledním klidu jel Učeň s Panchem se 
přesvědčit, myslím aţ do Brna, ţe to nic 
moc není a ţe zákrok, který místní 
doktor udělal, by mohl lehce zvládnout i 
on sám. Ale jistota a 90 Kč je jistota. 
Odpoledne roverstvo nacvičovalo uvítací 
manévry pro příchod Křepeli. Mysleli si, 
ţe přijde od brodu, ale on si to 
mašíroval směrem od Oslavan.  Ale vše 
dobře dopadlo. 6. den: A pravá, a levá… 
Ano – dnes celodenní výlet. Vydali jsme 

se proti proudu Oslavy směrem k Senoradskému tábořišti. Dţarda se trochu opozdil, jel nakoupit do Oslavan 
ke slečně Kamilce, a tak nás dostihl aţ u Vírce. Holkám jsme se ohlásili hromovým pokřikem, jenţe nás uslyšela 
jen sluţba v kuchyni. Ostatní hrály hru na sousední louce.  Tábořiště bylo prázdné, a tak jsme si vše s klidem 
prohlédli. Návštěvu ukončil Křepela poléváním ne-chráněnců a tím dal najevo povel odchod. Po Pašerácké navrch 
na Malou skálu. Vţdycky fuška. Na ní jsme se naobědvali a o kus dál si zahráli bitvu s papírovými koulemi. Vraceli 
jsme se po ţluté směrem k Nové Vsi a tábořišti Ratiškováků. V táboře nás Vlaďka uvítala špenátem, vajíčkem a 
bramborovým knedlíkem. 7. den: Den plný událostí. Křepela si dopoledne vzal přednášku o orientaci, mapě apod. 
V druhé části jsme si zahráli na cestovatele, kteří jezdí po Evropě aneb Učňova hra Eurotrip. V klidu přijel na 
návštěvu Gulášek. Tofík ho nazval Česnečkou a hned bylo o zábavu postaráno. Odpoledne nás opustila softbalová 
stránka, která jela do Dvora Králové na nadhazovací kliniku a Pancho s Učněm a Tofíkem. Na noc Dţarda 
domluvil lehké strašení s partou místních kluků, které vycházelo na Kokešovu a Jelení hlídku. Škoda, ţe jste to 
neviděli. Podle Vlaďky to byla moc náramná podívaní. 8. den – I. část: Po snídani jsem se pokoušel přednášet na 
téma „Vaření na akcích“, ale marně. Kdyţ kluci měli připravovat jídelníček, byla to katastrofa. Rádi byste 
večeřeli radioaktivní odpad (Hroch) nebo snídali půlrohlík s nutelou (Tuleň)… Dále jsme se připravovali na 
příchod vlčat, které dorazí v zápětí na vedlejší straně…  
 

CELOROČNÍ BODOVÁNÍ 

září 2010 – červen 2011 

STAŘÍ VLCI 
1. Ţelva 1384 

2. Majkl 1311 

3. Lukyn 1284 

4. Vevča 1214 

5. Jupík 1094 

6. Kecka 1079 

7. Tofík 1066 

8. Tuleň 1023 

9.  Ţabák 1009 

10. Kanár 925 

11. Kili 915 

12. Kouba 904 

13. James 897 

14. Hroch 850 

15. Vačky 806 

16. George 776 

17. Klikouš 735 

18. Tukan 713 

19. Honza Pavlačka 411 

20. Pegas 337 

21. Adam Dalibor 248 

22. Oscar 157 

23. Oggy 90 

DRUŢINY 
1. Jestřábi 907,1 

2. Štiky 828,5 

3. Mloci 784 

LIŠČATA 
1. Kája Sedláček 781 

2. Tomáš Ryšavý 531 

3. Lukáš Křivánek 506 

4. Tobiáš Mitrič 460 

5. Mikuláš Januška 441 

6. Egon Bzucký 318 

7. Tomáš Zbranek 294 

8. Vilík Bezucký 264 

9. Tomáš Vítek 256 

10. Alan Martínek 255 

11. Matěj Chrobák 248 

12. Jan Strmeň 234 

13. Flavio 229 

14. Hrášek 191 

15. Adam Zobač 180 

16. Lukáš Uher 14 

17. Kryštof Novotný 139 

18. Lukáš Gajda 18 
 

 
DOCHÁZKA 2010 - 2011 

Pořadí Jméno Ø 100% 

VŠUDYBYLOVÉ (90 – 100%) 

1. Lukyn 95,2 8x 

2. Ţelva 94,5 8x 

3. Mikuláš 91,9 4x 

4. Kája Sedláček 91,1 4x 

5. Jupík 90,9 5x 

6. Majkl 90,7 7x 

SKOROVŠUDOVÉ (75 – 89,9%) 

7. Tuleň 89,8 5x 

8. Kecka 89,6 5x 

9.  Tofík 88,6 5x 

10. Vevča 84,1 3x 

11. Hrášek 80,2 1x 

12. James 79,5 3x 

13. Ţabák 75,9 1x 

14. Lukáš Křivánek 76,8 2x 

15. Vačky 75,6 0 

AKORÁTNÍCÍ (50 – 74,9%) 

16. Tomáš Zbranek 73,6 1x 

17. Kili 71,6 0 

18. Honza Strmeň 71,5 0 

19. Tobík 71,3 1x 

20. Klikouš 70,7 1x 

21. George 70,4 0 

22. Tomáš Ryšavý 70,0 0 

23. Hroch 69,4 1x 

24. Tukan 68,9 1x 

25. Kouba 67,7 0 

26. Kanár 64,7 0 

27. Matěj Chrobák 64,1 1x 

28. Lukáš Gajda 62,1 0 

29.  Flavio 61,7 1x 

30. Vilík Bezucký 60,6 0 

31. Adam Dalibor 59,3 0 

32. Adam Zobač 58,0 0 

33. Egon Bezucký 55,6 0 

34. Tomáš Vítek 53,4 0 

MÁLOBYLOVÉ (25 – 49,9,%) 

35. Honza Pavlačka 47,9 0 

36. Pegas 44,1 0 

37. Kryštof Novotný 42,6 0 

38. Alan Martínek 42,0 0 

39.  Oscar 40,8 0 

40. Lukáš Uher 37,0 0 

41. Oggy 25,0 0 
 

PRŮMĚR CELÉHO ODDÍLU 72,5% 
Všichni členové, kteří měli docházku lepší, tzn. že 
byli nadprůměrní mají splněnou docházku v RZ. 



První oddílová výprava 

Čučice 9. – 11.9.2011 
 

sraz: v pátek 9.9.2011 v 15
15 

hodin na nádraţí ČD v Břeclavi 
ubytování: na chatě YMCA skautů pod Čučicemi                        
             http://www.ymcats.cz/ubytovani.html  
s sebou:spacák + vloţku, oblečení na spaní, přezůvky do ubytovny, oblečení na 

program venku (a to i pro případ horšího počasí) náhradní převlečení na 
program uvnitř, dobré boty, hygienické potřeby (kartáček, pastu na zuby, 
mýdlo, ručník, hřeben, toaletní papír, nějaký krém na ruce ad.) plavky 
(podle počasí koupání venku či je moţné navštívit i bazén v Nové Vsi) 

bodováno: věci na DS, kroj, svíčku, kapesní nůţ  
jídlo:  společné – kaţdý s sebou vezme: ¼ chleba, 1 citron, 2 cibule, 1 klobásek,  

(šunkový), 1 vejce, 2 brambory, 5 sáčků čaje, ¼ kg cukru, jablko, oplatek  
 Další společné jídlo bude rozdáno na schůzce před odjezdem 

ve čtvrtek 8.9.2011 v 16
00

 hodin v klubovně 
program: návštěva oddílových tábořišť, Senorady, Čučice a Střelnice u Oslavan 

doladění oddílového programu na školní rok 2011 - 2012 
hry v klubovně i venku, zpěv, koupání a jiné kratochvíle 

cena: 450,- Kč (odevzdat na schůzce 8.9. nebo nejpozději na srazu)  
             reţisté 250,- Kč + případných 25,- Kč na krytý bazén (pro případ deště) 
návrat: v neděli 11.9.2011 ve 12

57
 hodin EC Jaroslav Hašek od Brna 

 

Přihlášku odevzdejte na schůzce před odjezdem ve čtvrtek 8.9.2011 v 16
00

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

PŘIHLÁŠKA NA PRVNÍ ODDÍLOVOU VÝPRAVU 
Čučice 9. – 11.9.2011 

 
 
 

Závazně přihlašujeme našeho syna 
 
Jméno a příjmení:________________________________________________ 
 
Datum narození:______________________ bydliště:____________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

na první oddílovou výpravu do Čučic 9. – 11.9.2011 
a zavazujeme se zaplatit poplatek 450,- / 250,-Kč nejpozději na srazu 

 
 
V_________________ dne:_______________     _______________________ 
                                                                                             podpis rodičů 
 

II.část 8. - 17.7.2011 / 8. den: „Tak já vás vítám v muzeu Tábora oddílu Plamen. Prosím připravte si 
zakoupené vstupenky na třetí hodinu…“ zahájil výklad Kruťák. To on vymyslel ono originální uvítání vlčat. 
Jistě. Dnes odpoledne tedy začíná oficiální 44. tábor skautského oddílu Plamen Břeclav. A byl to i on, který 
vlčata provedl táborem, řekl, co kde se nachází a tak různě. My ostatní jsme dělali voskové figuríny, které se 
nehýbou. Vše známe z muzeí. Poté se příchozí ubytovali a Pancho je seznámil s táborovým řádem. Po večeři se 
zahrál fotbal (rozhodčí: Franta MP a Káně), opustil nás Křepela a slavnostně se táborníci rozdělili do druţin. 
Aţ všichni spali, doběhl Jeleň plnící poslední OP bez věcí jenom se sekerou. „Tam něco bylo, velké zelené oči, 
štěkalo to…“ Roverstvo se tam vydalo, ale nic tam nebylo. Jeleň nesplnil zkoušku tří orlích per! 9. den: U 
snídaně se někteří projevili. Např.: Tom, Tobík a Egon, poněvadţ pomazánku nechtěli. „Jíme jen suchý 
chleba…“ Dopoledne šly druţiny na výpravu do okolí. Plnily po cestě jisté úkoly jako vymyslet druţinový pokřik, 
název atd. Odpoledne probíhal první blok odborek. Výběr byl pestrý: bard, léčitel, řemeslník, hraničář, 
kuchař a znalec lesa. Večer jsem, co by Bilbo pytlík, pozval všechny na oslavu 120. narozenin. Počasí trochu 
zlobilo, ale vše se vydařilo. Přijel i Netopýr s radostnou zprávou, ţe má syna Jakuba. Letošní CéTéHá je na 
motiv Pána prstenů. 10. den: Díky včerejším bouřkám mírně stoupla řeka. Po nástupu se vyráběli meče a v 
druhé části proběhla další etapovka Luštění prstenových run, Setkání s černými jezdci a Brandyvínský přívoz. 
V odpoledním klidu pak měl Učeň připravenou karetní hru War Cry. Večer jsme si zahráli Bränball, v týpí jsme 
si zazpívali a následovalo Bdění u skákavého poníka. 11. den: Pondělí. Vedoucím dne byl Jeleň, a tak se vše  
táhlo. Dopoledne odborky a šermířský 
 turnaj. Také tu někdo začíná marodit 
 (Franta MP, Lukas, Ţelva, Tofík aj) 
 Na návštěvu přichází holky z Trávy 
 a hrají s námi Bränball. Odpoledne  
Majklova hra a po svačině začíná  
noční nocování Větrov mimo tábor.  
12. den: V osm hodin se druţiny vrátili 
 z nocování. Kluci byli plni dojmů, a  
tedy o ničem jiném u snídaně nemluvili. 
 Protoţe došlo ke zranění Froda, vařily 
 druţiny čaj na ohništi. Ten přesto 
 nezabral, a tak proběhla další hra  
„Zachraňte vojína Froda,“ kterou vedl 
 Tejda. Při svačině jsme pogratulovali  
Dţardovi, který se stal inţenýrem.  
I přesto, ţe Pancho zapomněl koupit bonboniéru. Večer v týpí, kde vzniklo Společenstvo prstenů – rozdělení 
rolí. 13. den: Den celodenní výpravy. Učeň porušil mlčení v rekordním čase asi půl minuty. Odcházíme aţ 
kolem desáté. Autobus nás odváţí do Ivančic, odkud vycházíme po svých. Cestou míjíme vyhlídku A. Muchy a 
Ivančický viadukt projektovaný G. Eiffelem. Po cestě probíhají Pajdovy hádanky. V Dolních Kounicích před 
bránou Rosa coeli hádáme polední a dostáváme se do kláštera. V rychlosti si zabojujeme a spěcháme zpět na 
hromadnou dopravu, která nás zaveze aţ do Oslavan. Tejda se prokecl, kdyţ Vilíkovi předváděl, jak vyklepat 
z krabičky cigaretu (ţvýkačkovou). Večer se slibovalo a Kanárovo ANO se dostává do oddílové historie.  
14. den: Někteří začínají den blinkáním z dobrůtek, které si nakoupili na včerejším výletě. Dopoledne 
Jelenův dekomlat a odpoledne Pronásledování skřetů: 1. Bílí jezdci, 2. Nazgúlové a 3. Brandorádi. Večer 
bizardní Tomášové Černé historky. 15. den: Den začal dostihovou rozcvičkou Rohanská jízda. Na 24 hodin 
nás opouští Lukas, který jako jediný splní zkoušu OP. Před obědem jsme se zašli vykoupat do Nové Vsi a 
odpoledne jsme se stali členy městečka Rohan. Myslím, ţe hra byla lepší neţ loni. 16. den: Dopoledne 
předposledního táborového dne jsme dokončili odborky. V odpoledním klidu si s námi přišli změřit síly skauti 
z Ratiškovic v Bränballu a po svačině se konečně vydaly druţiny na závěrečnou část CTH. Na úvod všichni 
museli sníst část chleba s česnekovou pomazánkou. Všichni aţ na Egona ji snědli. Bitva se skřety v Helmově 
ţlebu definitivně ukončila celotáborovku. Během ní si Jeleň lehce roztrhl kopýtko, a tak jel s Panchem do 
nemocnice. Po večeři nastal čas pro závěrečný táborový oheň, při kterém se vyhlásily výsledky z CTHu, 
bodování čistoty. Zahráli se scénky a zapělo se. Mezi nejvíce podařené patřila Klikoušova scénka Mrazík či 
scénka vedoucích Hádej, kdo to je. 17. den. Dnes uţ rozcvička nebyla. Dopoledne se táborníci balili a uklízeli 
tábor. Před obědem ještě vyplnili dotazník a odpoledne jsme ukončili tábor oddílovým pokřikem. Tábor 
skončil, ať ţije tábor!                                                 (Dle kroniky a svých zamlţených vzpomínek zapsal Káně)       

http://www.ymcats.cz/ubytovani.html


BODOVÁNÍ ČISTOTY 
č. jména body 

čuní

ci 
pořa

dí 

1. Majkl, Franta  28 0 2. 

2. Tukan, Hroch 22 0 5. 

3. Tobík, Tomáš 6 4x 10. 

4. Tofík, Lukyn 26 0 3. 

5. Ţabák, Honza 18 0 8. 

6. Mikuláš, Tuleň 18 0 8. 

7. Kouba, George 28 0 2. 

8. Kili, Hrášek 13 1 9. 

9.  Kája, Lukáš Kř. 25 0 4. 

10. Klikouš, Flavio 19 2 7. 

11. Kanár, Vevča 26 1 3. 

12. Ţelva, Vačky 25 0 4. 

13. Egon, Vilík 21 0 6. 

14. Kecka 30 0 1. 

 

 

 


