
KALENDÁŘ AKCÍ 

říjen 2011 
 

pátek 14.10.2011 v 16.00 
        Společná schůzka 
        Na SVČ Duhovka – Lidická „U mamuta“ 
         Zpěv a hry a moţná překvapení 
         Po skončení proběhne  krátká 

Oddílová rada 
          rádcové předloţí přípravu DV 15.10.2011 
 

15.10.2011 Druţinové výpravy 
          do okolí Břeclavi  - na druţinová místa 
          rádcové předloţí přípravu na OR 14.10. 
 

pátek 21.10.2011 Oddílová rada a druţina 
          hodnocení druţinové činnosti, po inspekci 
          DS, hodnocení činnosti oddílových funkcí 
          Poslední informace před velkou podzimní  
 

 

 22. – 23.10.2011 ODDÍLOVÉ VOLNO 
 

V sobotu 23.10.2011 pro zájemce 

nebodovaná vycházka ke hrobu 
zakladatele břeclavského skautingu                      

26. – 30.10.2011 Velká podzimní výprava 
          Po letech opět zavítáme na Bobří hrad 
          Bliţší informace v Sem - Tamu 
          Program: oddílová podzimní XIII. 

 

pátek 4.11.2011 Oddílová schůzka 
        16.30 v klubovně závěrečná – uzávěrka  
          bodování říjen 2011, hodnocení DE, DO,  
          ŢK,  zpěv a hry 

 

5. – 6.11.2011 ODDÍLOVÉ VOLNO 

 

pátek 11.10.2011 Oddílová rada a druţina 
          16.30 v klubovně, vede Učeň 
 

   

 

 

Hudba a text: Richard Krajčo, Kryštof 
                      Gmaj7    Dmaj7 

Všem strunám řeky toužím být tón  

                 Gmaj7       Dmaj7 

všem okapovým loužím jejich břeh  

           Emi           Hmi 

signálu antén, sklon střech  

         A 

a pustit uzdu kormidlům  

aspoň potápěčem v hrnku se stát 

chytit svoji vlnku, s ní se prát 

z krabičky mýdla mít vor  

a sjíždět vanu bez závor  

                 D 

Tak nějak málo tančím, zpívám 

Gmaj7 

 brečím, líbám 

Emi              A 

marně si hledám tep 

a jsem prý dospělý a to je svět 

když je ti přes třicet 

 

A v umyvadle tůni chci mít 

v solničkách zas vůni majáků 

ze starých školních pijáků 

postavit záchranný člun  

a vele-rybu ladně v dlani skrýt 

a hloubku moře na dně talířů 

ve skafandru z halířů 

vyrazit v ten správný směr  
 

 
 

Složení družin na školní rok 2011 – 2012 

Mloci Jestřábi Štiky 
Pondělí 16.00 Úterý 16.00 Středa 16.00 

Klikouš Majkl Kecka 

Honza Pavlačka Žabák Vačky 

Lukyn Hroch Tuleň 

Tofík Želva  Kája 

Tukan Vevča Lukáš Křivánek 

James Kouba Tomáš Ryšavý 

Kuba Sedláček Kanár Tobík Mitrič 

Hrášek Kili Mikuláš Januška 

 Oliver Chmelík Honza Strmeň 
Složení družin oproti původnímu návrhu přeci jen doznalo změn, ale nakonec jsou snad všichni 
spokojeni a ve všech třech družinkách má rádce dva podrádce.  

 

 

 

 

 

 

 

zpravodaj pro členy 1.oddílu Plamen a jejich rodiče 

září - říjen 2011 
 

Už se zase barví listí 
do červena, do zlata, 

je to pro něj velké štěstí, 
že nepadá do bláta! 

 

Vyrobíme draka  
ze špejlí a papíru. 

Je to natotata, 
už se točí ve víru! 

 
Vážení rodičové, nazdar bratříčci, 
Máme za sebou první měsíc činnosti v novém školním roce. Kromě 
celé řady nováčků ve Vlčatech přinesl i řadu změn. Ustálilo se složení 
družin, sice jinak než jsme původně zamýšleli, ale nakonec přeci jen 
má každý rádce dva podrádce. Klikouš Honzu Pavlačku a Lukyna, 
Majkl Žabáka a Hrocha a Kecka Vačkyho a Tuleně. Rádi bychom 
zavedli nový systém organizace oddílu, kdy rádce zastupuje družinu v 
oddílové radě, jeden z podrádců v radě orlích per a druhý 
v ohniveckém společenství. Jinými slovy jeden z podrádců pomáhá 
rádci s vedením programu a druhy se staráním se o členy… 
V záříoém bodování se do čela probojovali nové tváře  - Řízek Kája a 
Kanár. Gratulujeme! Jestliže měl Kája na 1.místě 178 bodů, tak na 
druhé straně třetina lidí nedosáhla ani poloviny jeho bodů a to je na 
pováženou! Docházka byla spíše průměrná (76%) a opět více než 10 
lidí spadá do kategorie akorátníků. Pamatujte, že byste neměli chtít 
být ti průměrní. Každý z vás by se měl snažit o co nejlepší výkon… 
Zbytek měsíce října se věnujte přípravě na Velkou podzimní 
výpravu. Po létech opět zavítáme na Bobří hrad a podzimní prázdniny 
na něm strávené patří k těm nejlepším.                                 Pajda 

 



Z ODDÍLOVÉ KRONIKY 
  

Na první oddílovou výpravu v novém školním 
roce jsme vyrazili do údolí říčky Oslavy, kde 
nedaleko našeho letního tábořiště mají chatu 
naši kamarádi z břeclavského YMCA skautu. 
Vyjeli jsme v pátek odpoledne v opravdu 
malém složení: Lukyn, Majkl, Želva, Vevča, 
Kouba, Kanár, Kecka, Lukáš Křivánek, Řízek, 
Tomáš Ryšavý, Učeň, Káně a Pajda. Na chatu 
jsme dorazili něco kolem šesté navečer. 
Ubytovali jsme se, zatímco Káně vařilo večeři. 
Po ní jsme šli hrát ven krátkou hru něco jako 
Bludičky, kdy všichni pronásledovali Kecku… 
Ještě před spaním jsme zasedli v klubovně 
k diskusi o orlích perech, a kterak je budeme 

v oddíle plniti. Uvidíme, co z toho zase bude. Druhý den v sobotu jsme se vydali na vycházku na tábořiště 
Na střelnici, kde dopoledne proběhlo tradiční družinové zálesácké vaření. Líbí se mi, jak se družinky 
v této činnosti neustále zlepšují. Kecka třeba vyrobil skvělý sporák z plechové figury, kterou našel ve 
křoví. Výborně se na něm opékali brambory. Po 
obědě jsme uklidili tábořiště a ještě před 
odchodem si zaskákali z místa do dálky. 
Jediný Lukáš Křivánek však dokázal splnit orlí 
pero. Pak jsme se odebrali do chaty. U ní 
proběhla druhá část odpoledního programu – 
nová Učňova pálkovací hra Lopata. Zápas 
vyhrálo družstvo Majkl, Lukyn, Kouba, Kanár a 
Lukáš Křivánek. Po hře bylo třeba se 
opláchnout v řece, protože jsme byli značně 
uřícení. Před večeří jsme si ještě zahráli hru 
Bludiště Lewise Carolla, kdy je potřeba najít 
cestu mezi dvěma slovy, tak, že postupně 
měníme písmena a tím vznikají nová slova, až 
konečně najdeme to správné. Po večeři jsme si zahráli novou hru, která se stala zlatým hřebem (nejlépe 
hodnoceným bodem programu). Jmenovala se 20let. Hráči představovali manažery firem, kteří měli za 
úkol pro svou firmu nakupovat továrny, které přinášely svým firmám různě vysoké a buď krátkodobé či 

dlouhodobé zisky. Po skoro třech hodinách 
zvítězil Majkl, který v poslední pětiletce 
nakoupil řadu menších továren, ale jejich 
celkový výnos byl rozhodující. Pak už jsme šli 
spát.Třetí den v neděli jsme už jen sbalili 
osobní věci, uklidili chatu a odebrali se do 
Čučic na autobus v 11.12. Domů jsme dorazili 
v jednu, akorát na pozdní nedělní oběd. Velmi 
povedená výprava (v hodnocení se objevila 
jediná 2!). Asi k tomu přispěla i neúčast Vlčat. 
Někdy je dobré, když si starší vyrazí 
z kopýtka jen mezi sebou. I tak nás tam však 
bylo málo – z 24 bodovaných jen 10 členů. Ti 
ostatní mohou skutečně litovat.   Zapsal Pajda 

BODOVÁNÍ  

září 2011 

STAŘÍ VLCI 
1. Kája Řízek 178 

2. Kanár 155 

3. Ţelva 152 

4. Vevča 147 

5. – 6. Kecka 142 

 Lukáš Křivánek 142 

7. Majkl 141 

8. Klikouš 131 

9.  Lukyn 129 

10. Tomáš Ryšavý 121 

11. Kouba 116 

12. Honza Pavlačka 111 

13. Vačky 100 

14. Tofík 93 

15. Tuleň 91 

16.-17. Hrášek 80 

 Hroch 80 

18. Kyli 78 

19. Tobík 76 

20. Oliver 62 

21.-22. James 61 

 Ţabák 61 

23. Kuba Sedláček 60 

24. Honza Strmeň 56 

DRUŢINY 
1. Jestřábi 86,8 

2. Štiky 85,9 

3. Mloci 72,8 

LIŠČATA 
1. Mikuláš Januška 89 

2. Tomáš Vítek 77 

3. – 5. Matěj Chrobák 76 

 Tomáš Zbranek 76 

 Adam Zobač 76 

6. Lukáš Uher 75 

7. Alan Martínek  73 

8. Lukáš Gajda 71 

9. Egon Bezucký 69 

10. Vilík Bezucký 68 

11. Vojta Tichý 66 

12. Andreas Král 62 

13. Kryštof Novotný 60 

14. Flavio 54 

15. Váva Kumšta 42 

16. Martin Ţůrek 28 

Ostatní Vlčata nechodila celý měsíc… 

 Docházka STAŘÍ VLCI 
Všudybylové (100%) Ţelva, Kanár, Kecka,  
  Kája,  Lukáš Křivánek  
Skorovšudybylové (75 – 99,9%) Klikouš, Lukyn 
  Tofík, Hrášek, Majkl, Vevča, Tuleň, Tomáš Ryš. 
Akorátníci (50 – 74,9%) Honza Pavlačka, Vačky  
  James, Kuba Sedláček, Hroch, Kyli, Oliver,  
  Ţabák, Tobík, Honza Strmeň 
Málobylové (25 – 49,9%) Tukan 
Nikdebylové (0 – 24,9%)  

Celkem 8 akcí, 24 bodovaných,Ø 76,1 % 
 

Docházka VLČATA 
Všudybylové (100%) Mikuláš Januška 
Skorovšudybylové (75 – 99,9%) bratři Bezučtí, 
  Lukáš Gajda, Andreas Král, Alan Martínek,  
  Vojta Tichý, Lukáš Uher, Tomáš Vítek, Tomáš  
  Zbranek,  
Akorátníci (50 – 74,9%) Flavio, Matěj Chrobák,  
  Kryštof Novotný, Adam Zobač 
Málobylové (25 – 49,9%) Martin Ţůrek       
Nikdebylové (0 – 24,9%)  

Celkem 7 akcí, 16 bodovaných,Ø 79,4 % 
 

Průměr oddílu (40 bodovaných) 77,43 % 

 

KALENDÁŘ 2011-2012  

 VÍCEDENNÍCH AKCÍ  

9. – 11.9.2011 – Výprava „Starých vlků“  
          na chatu YMCA skautů do Čučic 
          uţ proběhlo:-) 
 
26. – 30.10.2011 Velká podzimní výprava 
          Bobří hrad u Skleného nad Oslavou 
 
2. – 4.12.2011 Mikuláš v Praze 
          tradiční výprava oddílové rady a  
          výběrová akce pro nejlepší plniče RZ 
 
16. – 18.12.2011 Vánoční výprava 
          Tentokrát na DDM ve Ţdánicích 
 
5. – 11.2.2012 Velká zimní výprava 
          pravděpodobně opět do Jeseníků 
          vhodné ubytování zatím hledáme 
 
5. – 9.4.2012 Velikonoční výprava 
          DDM Hranice na Moravě a okolí 
          hrad Helfštýn apod… 
 
Případně ještě jedna výprava – 
předtáborová na tábořiště v červnu 2012 
          tajně doufáme, ţe to uţ bude na nové 



Velká podzimní výprava 

Sklené nad Oslavou 26. – 30.10.2011 

 

sraz: ve středu 26.10.2011 v 8.40 hodin na nádraţí ČD v Břeclavi 
ubytování: srub spřáteleného kmene „Jezerní lidé“ z Brna zvaný Bobří hrad 

odkaz na webové stránky k prohlídce bohuţel nemáme 
s sebou:spacák + vloţku, oblečení na spaní, přezůvky do ubytovny, teplé oblečení  

na program venku (i čepici a rukavice, šálu apod.), náhradní převlečení na 
program uvnitř, dobré boty, hygienické potřeby (kartáček, pastu na zuby, 
mýdlo, ručník, hřeben, toaletní papír, nějaký krém na ruce ad.)  

bodováno: věci na DS, kroj, svíčku, kapesní nůţ  
druţiny: kotlík a věci na vaření 
jídlo:  společné – kaţdý s sebou vezme: ½ chleba, 1 citron, 2 cibule, 1 klobásek,  

(šunkový), 2 vejce, 2 brambory, 10 sáčků čaje, ¼ kg cukru, jablko, oplatek  
 Jedno jídlo – pravděpodobně čtvrtečníí oběd – budou druţiny vařit  

soutěţně v kotlíku na ohni – dopředu se domluvte, co si na to vezmete! 
druţiny: (nakoupí a vezmou potřeby na určená jídla pro celý oddíl!) 

Mloci: selské brambory, tvarohová pomazánka, chléb, bílá káva 
Jestřábi: fazolový guláš, chléb, okurek, vajíčková pomazánka, chléb čaj 
Štiky: těstoviny s mákem, kompot, čaj, chleba se sýrovou pomazánkou  
Lišky: masová směs, rýţe, zelenina, vánočka, máslo, kakako 
Jídlo bude upřesněno na nástěnce v klubovně – čtěte tento týden! 

program: oddílová XIII. (organizace oddílu, poznávání zvířat, pozorování, vidění  
dopravní značky, uzly) výprava na tábořiště na Libochovce 

cena: 600,- Kč (odevzdat na OS 15.10. nebo nejpozději na srazu) reţisté 450,- Kč 
návrat: v neděli 30.10.2011 ve 12.57 hodin nebo 14.57 vlakem EC od Brna 

 

Přihlášku odevzdejte na DS 17. 21.10.2011 nejpozději na srazu! 

 

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

PŘIHLÁŠKA NA VELKOU PODZIMNÍ VÝPRAVU 
Bobří hrad 26. – 20.10.2011 
Závazně přihlašujeme našeho syna  

 
Jméno a příjmení:_________________________________________________ 
 
Datum narození:______________________ bydliště:_____________________ 
 
_______________________________________________________________ 

na velkou podzimní výpravu na Bobří hrad 26. – 30.10.2011 
a zavazujeme se zaplatit poplatek 600,- / 450,-Kč nejpozději na srazu 

 
 
V_________________ dne:_______________     _______________________ 
                                                                                             podpis rodičů 

PŘEDBĚŢNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

Předběţně počítáme s účastí našeho syna  
 
Jméno a příjmení:_________________________________________________ 
 
Datum narození:______________________ bydliště:_____________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
na těchto víkendových akcích 

 

 2. – 4.12.2011 Mikuláš v Praze (jen pro členy oddílové rady) 

 16. – 18.12.2011 Vánoční výprava Ţdánice  

 5. – 11.2.2012 Velká zimní výprava Jeseníky 

 5. – 9.4.2012  Velikonoční výprava Hranice na Moravě 

 

 
V_________________ dne:_______________     _______________________ 
                                                                                             podpis rodičů 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
Dotazník pro rodiče říjen 2011   jméno:_______________________________ 
 
Váţení rodičové, 
touto cestou bychom chtěli Vaše děti motivovat k lepší práce ve škole a doma, 
vaše hodnocení těchto „jejich aktivit“ zařazujeme i do oddílového bodování. 
Ohodnoťte jednotlivé kategorie známkami od 1 do 4, podobně jako ve škole 
(zakrouţkujte nebo zakříţkujte), buďte soudci přísnými a spravedlivými, aby 
body takto získané byly řádně zaslouţené… 
Připomínky, vzkazy, omluvenky z akcí za uplynulý měsíc nám, prosím, pište 
na druhou stranu. Děkujeme 
 

1. Do školy se doma připravuje   1 2 3 4 
 
2. Doma pomáhá    1 2 3 4 
 
3. Chování k rodičům, sourozencům 1 2 3 4 

 
 
 

_________________________ 

                                                                               podpis rodičů   


